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Jaký je smysl'osp~av~dlně~{ ,: .

. ~ '. ,ústředni~ spo:~~ýci b~~lé'mv 'nauc~o; miíosti~t~l ~~" ~'hist~:"
. ric:kériľ ,vývOji církvÍpojem"smysl a,obsah i,o'spravedlnění"~. Chá, pální ospravedlnění dálo se celkem dvojím'způsobeio, jak vidno
,'z historického náčrtu: Od Pavla: přes Augustina k reforniacfznamená" ospravedlněnL"péohlášení" za spravedlivéhoj naproti tomu
, v!.<átolicismuzápadním i výéhódním ustá1ilse pojem ..ospi:ave~l,:, '
, Iiění ve sniyslu "učiniti" spravedlivým;, Oba směrydokazu jí. svou
správnost z.Písem!' katolicism pak ,iz ústního; podání.; Kdežto
protestántism : považuje ospravedlnění, za, b{)ží.soudnád,'.čloyě~
", kem"bez ,zřetele na. záslužné skutky člověka, kátoliéisln,dávajé
aŮTa:ztéž
spolupůsobenÍčl6věka: s Bohem, ohrožújenezaslOu~ "
, ženostmilosti naukou o iá s I u žno s H ~01:n-ých skútků. ď"
.-' Oba názory jsou jednostranné; Protestantisms:, apoštolem
P~vlemmá;při ospravedlnění na' zřeteliiačátek ospravedlnění; . "\
totiž ,odpuštění ,hříchů, a méně již dokonáníosprave,dlnění, totiž,
posvěcení.života~křesťanova. Ne; že by posvěcení. života nebyló ,
fv, protestantismu cílemj' ále mluví-li protestant o ospravedlnění, '
,, níá, na. zřeteli především' začátek, jeho, .nega tivní část, odstranění,
, překážek, totiž odpuštění hříchů. "v protikladu k protestantismu
, církevřÍ111skokátolická zdůrazňuje posvěcení života křesťanova, .,'
ztotdžňujeje s odpuštěriímhříčhů a vsunuje' záslužné skutkÝ.do
~spravedlriěnL, '.,',' ,",
. ; , '", ':,>,',',", . ~''':
'J~dnoty,nebo;aspoňsblížení lze docíliti jenpodří.zením·obóú
momentů vyšší; syhthese, totiž ,odpuštěníhříchů 'i posvěcenÍ-ži
vota :---:.ospravedlriění ',~ spáse: Život· křesťana začíIiáúkonem .
",víry.v Boha' ,zjeveného skrze Krista. Křesť atl uvědomí 'si sv'ou.
hříšnost, Htujehříchů, odvraCí; se;,odi~nich a, od?ává's~Bohú. ď
Bůh~podle slov Ježíšových -'- odpouští-. hříchy. Co znamená'
odpuštění, hříchů 1,: Co' 'se stalo, nelze učiniti' neskutečným. To
,< platí.IÓ hříchu. Bůh odpouští hřích, .tomužéjeÍl znamenati: člQ", věk změnil svou, vůli ,a své smýšlení. (v důsledku víry, v Boh~)"
'odvrátil se od hříchU: a chce, žíti· podle boží vůle, Bůh přijímá ..
, toto"oddání se člověka'a .člověk stává ':se předlně,tem:·zalíbení.,
božího..,
,
. ď
ď " ď,,',
ď', " Bůll,"jsá svatost sama, némůž·emíti ~aIibení
hříchú.', Né'pravím, že nemůže ni i lov ati hříšného; Miluje. jéj, ale hříŠník
, riení' pře d mě té á,h o ží ,zá li b y,protožé je oddáln hříéhu,
. totiž smýšlí a činí, jedná proti boží vůli. ;Bůh naopákmiluje hříš~
níka, hledá). jej" až ,jej nalezne. Dáva' i hříšníku milost, ba více'
mu jídává néžspravedlivému, jak ukazují nám Ježíšova;podo:benství
o 'ztracerié
ovci, ,oz~raceném
penízi ..
a marnotratÍ1ém
synu.
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Bůh se nemění, je stále týž,'chce dob~o a ~iluje j~í' pokud lze
po lidsku v.ěc vyjádřiti. Dává svou milost bez zřetele na, dobré'
i zlé skutky člově,ka, tedy nezaslouženě; ale člověk musí u víře'
uchopit milost boží, 'změnit své smý~lení a směr své vůle,co'ž '
ovšem opět nemůže učinifsámďze'sebe, neboť i ten smysl- pro,
pravdu a mravní dobro má od Boha. Ovšem mohl by- a často
:takčiní--"-nezměnit'sev mysli a vůli i ,čili ,odmítnout'pómod božL
- " Co se' týče skutků lidských, nelze nikterak 'říci, že by si člo..;
věk mohl lásku a' pomoc boží, tedy niilost, ať 'odpuštění hříchů,
ať víru; .ať posvěceriíživotaz a s I o,u žit s á mXe se be,bez ,
božípomocLNádruhé:straně nelze také říci; že by naše dobré
skutky 'neměly ~ý-znamu pro nás" a' před Bohem., Ale ony' jsou,
náslédkem boží milosti, nikoli příčinou, n.ásledu jívíru, plynou ,
z víry, ,když totiž víra neznamená poubéi intelektuální přijetí ,
'něčeho za 'pravdu, nýbrž uznání Boha a naprosté jemu se oddá':"
'ní, což jeví sepr'á,vě v usměr:Ílěníživota: ve smyslu ,vůle boží.' Ve '
víře je obsažena i'rposlušnost vůči Bohu .. '
,
,".
'
Z odpuš!ění'hříchů následuje pak posvěcení Života, 'a to' opět
za. účasti ,boží 'i člověka:' Posvěcení' je, 'positivní'část ospravedlnění;'"
Bůh udílí milost, aby člověk se, posvěcoval, totiž aby trval u víře
a žil pádle ,vůlé Boží. A zase nejsou to skutky ospravedlněného;
jimiž bysikřesťá.~zasluhovaLzásluhy tl Boha, ale ony 'jsoúpo,vinosU člověka,' ,toho člověka; jaký má býti podle Vůle boží:
,"
, ' My nemůžeme nikdy svymi skutky si nic zasloužit, neboť ony
nejsou:našej .jsou boží. Bez pomocí boŽí by jich nebylo. My se
jen necháme Bohem vést, žijemé-:li podle vůle bOŽÍ; Myn,emáníé
nároku na nic II Boha, nemáme nějakého práva u Boha. Ale, ko·,
najíce dobré skutky podle boží vůle, plníme svou povinnost, sjed':
nocujémese s'Bohem a stáváme se\íčastni toho, k čemu nás Bůh
stvořil a k. čemu nás' vedé --:-', totiž spásy plynoucí z naplriěného
úkolu. 'A přece splněnfúkolu našeho, sje:dnocems:Boherii,ďspása
naše jé také naším dílem. :Ano i,naším dílem, ale nejen,našíni'
dílem, za něž bychom' zaslúhovali odplatu, odměnú podle prá~a.
• Celá otázka z'áslužnychskutků a milosti, jeŽ se' stala spornýin
bodem v křesťanské 'církvi a rozdělila' křesťanstvo na' dva'vel.,' kétátbory,' jeve svýchpóčátcích-'-u Pavla totiž ~'podminěna
, osobním vývojem; osobní zkušeností Pavlovou; jenž prošel Sta:'
rým zákonem s představou odi>la·tya zás1\ihy po způsobu právnickénl a' stalďse učedníkem 'KristOVým; hlásajícím milost. milu:
jícívůleboží. Pavel, odvrátiv se od Zákona, ostře staví do proti;;
kládu"Starý a 'Nový zákon, ódplátua níilost, což 'se vysvětlí právě jednostranností nutnouv každém"boji.Ze ,slov, Pavlových
však, pronesených v boji, stala se slova, absolutně'platná a zavazující naprosto přes jejich jednostrannost. , ' " _",," , ,
" CčS vidí v PavlovÍlnikolizakl!idatele křesťanství, nýbrž,: jen
velkého hlasatele jeho 'a theologa,tédy' nikoli nejvyšší svou náboženskou a mravní autoritu, vůdce a' Pána, což vše vidí jen
,194

,vJetíši Ifristu.Protoi protiklad Pavlův ~ezi zákonem'a,milo- .
',stí, Starým'a,NO'výni,zákonemnení jíně'čím ~hsolutním,' nýbrž
,drží se slO'va Ježíšova, jenž nepřišel,. aby z~šil Zákon aproro-' ,
,,',
,
',
· ky, ale aby je naplniL",,: ' . " , ' ,
,: :Dále v: důsledku svých názorů: na 'člověka ~neomezú je CČS
ospravedlnění pouze na křesťány. Uznává, ž,e Ježíš Kristus v ,dě
~ jinách působení božího ,v lidstvu jest dosud jedinečný a nej'Vyšší
,.'nástroj boží 'z~i:účelemmravníhozdO'konal,ení lidstva,'hlásí se
k.němu jako ketsvému Mistru. a Pánu, ale·inilost ospravedlnění
,~aL již odpuštění nebo posvěcení života a spásy,:':- ne;vyhr~zuje jen křesťanům a, neodvozuje jenom od Krista. Vyznává, ,že,
" Bůh, ospravedlňuj e, negativně i positivně všechny: lidi, ,kteří chtě~
jí. Prostředky, způsO'bya cesty jsou,ovšem rozličny podle~s~up,ně náboženské a mravnívyspělosti:
'"
•,
',,', ,
CčS; neuznává, dědičného hříchitve smyslu zděděné v i ny,
,nýbrž jen ve smyslu z,děděné n á k Ion no st ik é ,z I é m u, totiž·
slabosti a zloby, jež vznikají ze' živočišné části přirozenosti lid, ské a 'zlého,příkladu společnosti. Zdepřikloňuje: se čsl., círk~v
-k.Pelagiovi,~ jenž neuznával dědičhénohřichu jako viny:-a.porušenosti lidské přirozenosti, jako následku jediného hříchu, hří
" chu' prvního. člověka. úkolem. člO'věka je ,podle' učení CčS; aby
svou .živočišnou přirozenost podřizoval duchu, ducha ,svého Bo;'
hu a' takvyt'Vářelv, sobě člověka dO'konalého' pO'dlevůle,boží.
· Člověk; 'jenž dostal od Bohá schopnost: a možnos{;' ovšem i úkol,
.. státi se člověkem, má ten úkol :též splniti,'cO'ž může. se státi jen
, ,za pomoéi boží čili mil os tL O, Ježíši Kristu věříme, že ,Bůh dává
skrze' něhO' svou milO's(těm,kteří se mu oddávajL' ,;,.ď, '
Ospravedlnění, které Bůh působí v lidstyu,' jež; neznalo árie, :znáKrista,jinýmizpůsoby, působí vkřesťanu'skrzeJežíšeďKri~'
sta, . jeho ,slovo a příklad. Kla,driýmra:vnívztah· křesťana ke'Kri-,
sturiazývá,CčS sjednO'ceníms'Bohem skrz,eKrista. Děje se pak
ono's'jednocenf s· Bohem .u,křesťana' poznáním a konáním vůle
· boží .skrz,i.' Ježíše, Krista.. První sjednocení· člov:ěka':křésťana
_. "s Bohem nazývá . Cčs' první. náboženskou"obrodou, jejíž, dokla-. ,dem jest křest. OpětnéhosjednO'cení s Bohem,když byl člověk
(2asezhřešil, nabý'Vápokáním,jež děje se zase za pomoci milos,ti
,boží. Toto sjednocení opětné sBohem nazýváme v· CčS ,duchov-,
~ním znovuzrozenímnebO'vzkříš'ením.,
.,
, Ale nejen· k odpuštění .hříchů dává 'Bůh·, člověku hříšnému
:,svou'milost,nýbrži kposvěcení. CčSvěří,'že Bůhijevuje člO'
!';Věku sWlj zákon, aby, jej vedl k dokonalosti ase Sebou sjedno- .
:tiLnebO'li posvětiL Vě,ří v Boha nejen jako Stvořitele, ,ale LZje',v.itele" Vykupitele aSjednótitele neho Posvětitele a Dokonatele.
. 'Věři"že Bůh posvěcuje, a zdokonaluje člověka svými dary.,:Pů- ,
. ,sobení: boží v ,člověku na:zývámeDuch boží· či Svatý. ,Odpuště':'
ním' hříchu nerozumí CčS celý akt posvěcení,'nýbrž jenodstra'něnípřekážkyposvěcení,.odvratod hříchu a návrat k Bohu. Ná13* "
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'klOlln'ost ke zÚmu zůÚává·'a·kř~sfan mu~í: pi-'oHni· bojovati, p~
'celý· život"~vždy; pomocí .boží;' úplného: posvěcení člověk ,'nedosahuje na tomto' světě; CčS věří, že zem,~elí .pokračuj í ve svém
poznávání pravdy boží. a dobrl!l božího a radujíse:z,ní'ví~:avíce ,
'v' náplni:vě,čnosti;;.kde,;~ůh je 'vede . k,' úplnému , sjednocení se,
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·.'.. '~-Vírou nero~ti~í:CČSpo~hé přitaká.tÚ 'k')heoretickým poznat':'
: kům;:'nýbrž 'oddané: U'znáníB,oha'a ,zároveň oddání 'se Mu jako
původci,'obsahti)i cíli ~ivota; Víra: jest dar boží, Ini1óst, kterou
'působí Bůh duchem svým v Ježíši Kristu a'v křesfanu.'CčS'zdů.:
"ra:zňu) součinnost: člověka· s 'milostí Boží;' nečirií ;však té: sou· čiIlÍlosti: důvod udělení niilósti;: nybTž, podmínkú' splnění úkól u
. . . Bohem:. v:čló'věku'stanoveného. Má zato,' že ták je' práva: F sta- .•.
noVisku' protestantskému(Pavlem) ',i kátolickému; pokud 'v' obou
. jsou prvky, c vystihu jící spásonosnoučinnosthoží,' jak, ji ,hlásal 'a
pr:ostřédkoval'JeŽíš:Kristus vesvém'účení a díle; aby liylovůlí '
· boží; zřízeno' boŽí: království, 'vláda ·pravdy:a< dobra;: dokonalosti ,
, 'a '·svátostiBohá.jako Otce na zelIl i li v~áplni,věčnosti:': ::
.>~'
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Mohl~ by: se p'ovrchnimu myšlení zdáti, ;žehloubání1'o' milo·
, stiibožÍ' nemá dnes'vý'znamu pró naše' myšlení. a náš Život mrav-o
ní'á. náboženský, že pojem milosti je zastaraly, starověký, středó
věkýa"čistědrkevnický;: Piidůkladně1jším ohledání všakzjišfu,,:
jeme,; :Žetó:; coohsáhuje.pojem miIosti;nEmí nic jinéhO' nežpůso
bení, pr,vrií příČi~y;.ve, světě:a v lidstvu;tedy;u: ná:boženskéh9 'člo- '
· věk a působení :božíavztah' Boha ke světu a . člověku;; Jasně tOl
· yidíme' 'v: otáz,ce predestinace f aj ej ího 'vztahu k ,svoboonévůli,'
-'člověka;',;';,,""
:.
:Ji , ; ; , . i ' ; "
.'
,"
:;' Svoboda .yule; 'její 'smysl;' rozsáli, a:fakt není; ani,'dnešnímu'
~člověkuiďy.ěc samozřejmá; ď jako jí n~byla'člověku křesťanského
'středověku: neh starověku;: Dnes zaměstnává' mysl myslícího'člo
'věka: problém" detehninismu'aindeterminismu .·lidské vůle;: 'pre:destin~ce ,nebyla 'a, nenínicjiné~o,:nežtýž problém;: setím roz'dílem, že' křesfanskyvěřícíčlověk zamýšlí se nad. Bohem jako
'všepříčinoÍ1' a má obavu o ,svobodné ,rozhodování. 'lidské vůle, '
kdežto moderní filosofie a' věda řéšfotázkú'svobody lidské vůle'
:ďsezřetelem:na' přírodní dění, énergetické i duševní;: , .",':
'
'. pojem.predestinace:v křesfanství" jak 'vidn'óz historiékého
. přehledu o milosti, 'kofeníjižv'učení Pavlově. Protiklad:příčin· rlOsH bóží stranspásy'á svobody: lidské vůle' nacházíme.:vyjádře- .
ný v epištole k Římanůmj hL S., 9.,,10. Všichnitheologóvé,'kte~
'ří' hyIrovlivňovánijednostranněPavleni, ..Více, mériěpodléhaIi
· jeho názorům, předur:čení. Tak 'především Augustin, skrze Au:-,
· gustina" částečně' i' Hus, :ale hlavně.' refórÍnátoři ·..·16 •. století, a'· tu
'zase nejvíce' Kalvín,hlasafeFdůsledné pre'd~stinaceriejen \,ke
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spáse;,--=' jak rozuměli predestinaci Pavel a Augustin; a ,jiní, ~
nýbrž,i kNěčnému zavržení. "Jenám~,známo, žepr~4estinace:i za
dob 'Augustinových, i po Kalvínovi, narážela na . ostrý odpor" totiž
vPelagiovi: a.v'Arminiovi a jejich stoupencích., ',',
"
,
, Námse'predestiÍlace jeví jako ,do důsledků myšlená jedno:,
strannosLv pojímání 'Boha, totiž jednostranně zdůrazňování, boží
sVrchovanosti. a "všepříčinnosti ,při, pozorovaném ,'faktu. neúčinno- "
s tI" irij10s ti boží u mnohých lidí,Jest jisto, že jednostranný důraz '
ná'·všepříčinnost; všemohoucnost ~a tedy' ,; naprostou absolutní
, svrchovanost: boží může vésti, ba' vedé k hájení: predestinace.
~vádíK tomu :dokonce ·stanoviskÓ .. náboženské: totiž"žeBůh, je
všechno;: že na, něm je vše závislé, cožtvořízákladrií, aspektná-:
,boženský od dob 'nejstarších ažpó Schleiermaohera. Ale k po":
, ,,' chopení otázky nestáčí"jen stanovisko náboženské i ,třeba; bráti
,v:úvahu; i mravní •život člověka, jeho' odpovědnost; které jsou',si,
člověk: i ; lidstvo: též vědomi. 'Mravní odpovědnostivyžaduje,lid~
ské .,svobody; ,A, nelze řešit otázky" jež: týkají se právě ,vztahu
člověka k Bohu a Bohá k, člověku, jenom' s toho nebonoho, ~de
naznačenéM; hlediska, tedy ',j ednostranně, nýbrž s" obou. hledisek
zároveň" aby; ,byla získáJna' vyšší; a .správnější.synthesa: názorů
o milosti:a svoboděv~le. Ale ani s čistěnábož~nského stanoviska,
není možno' anenL správné vytrhovat z, dokonalosti boží jednu
vlastnost, a tUtzdůraznit do nejzazší krajnosti bez 'zřetele 'na
oshitnL vlastnosti Jboží,:i ež :ma jí stej nou.oprávněnost' v, "poj mu '
a':,představěBoha.'Vlastnosti; jak;, o' riich,mhiví systematická
theologie,' jsou: myšlenková' pomůcka pro :člověka, ,áby' mohl vů- ď
boží a, oiníritluvit. ',' Toho, třeba,nám:sibýtLvědomi."Nesmíme
bec, 'aspoň poněkud' chápat nezměrnou ať nesmírnou, ,dokonalost
utkvěfna jedné:vlastnosti božía'stavět ji,do protíkladua protivy
k .jiným.:,Po.Iidsku' mluveno amyšleno,"je správné rčení staré
filosofie, ' že Bůh, je ;souhrn ,protikladů Jcomplexio :oppositorum) :
A přece to, co, se'nám' lidem, našemu diskursivnímu myšlení; jež'
drží sejerulOstranně :jednotlivostí,d eví jako ,řada vlastnosti: růz-,
ných, je v Bohu sYnthesou,dokonalostV·" "" <;' . :"{'.', , ' 'j'
" :.Ták.votázce predestinace nelze'zdůrazňovaWvšemohóucnost
a) svrchovanost na 'úkoi' dobroty a"lásky boží. A conáím brání
. přijímati' predestinad,', je' právěpevná.:víra,v~buzenánábožeri':
skou zkušeností Ježíše Krista, že Bůh, je sice Otec,;!'edyúčinná
i:finálnCpříčina -;řečeno, filosoficky,<-:- ale Otec, laskaVý a
dobrotivý. Ta víra brání nám:chápat,Boha jako ,bytost sice neh
výš, mocnou, ale néspravedlivou,:jež :bysice, mělamcicnejvyšší;
ale Jéby,používalajedněm ke' spáse,jiným ke;zkáze'věčné;Byl ' .'
by:~tákový Bůh'....,-';nechciříci ani' opravdu Otcem :laskavým,·ale hyl by opravdu . srozumitelněj ším a, pochopitelněj ším, jaKožto
bytost, mij vyš' dokonalá 7, ' Zápornou odpověd dává: nání .Augustin,: "
který,',niaje,vysvětHtiíproč ,někteří dostávají od.BohamHost se:"
trvání 'až do 'konce; jiníne,ódpóvídá, žecjest tolajemství.Zkrát1
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kapfiznává tím; ·že'toho neví~on a:. nikdo. Třeba:té'dy chápat
, Boha Útk,·abybyl srozumiteln:ý,pokudovšemvŮibecčlověku mů:že Bůh býti srozumitelný. A nelze přece upřít, .žepřijatelnější
. jest <> Bohu názór,'který. v·něm"':::::v Bohu- vidí naprostoú do, kohál.ost.Dokonálo~t:je 'přece .sn~d v~s~uladu' ,a:hánnonii, ni- '
kolí v disharmoriia'protikládu.; , ' , j ' ; ; "
ď ":?'rotochá'peme Boha, sice: fakovšepříčinuj ,j,enžjsa' příčinou
i lidské vůle....:... jako Tvůrce všeho;. všech'. s·chopností.
vy'"
.tvoři1Jéž naši'vůlL ták,' ~by/'čI6věk mohlse.rozhodovat podle
. svého:poznání,~a:půsohí· ná člověka· tak, aby zůstalo mu umož';;
něno'rozhoďnout se pro soúčinnost s'milostí'nebo ·ne.: Neubírá
slávý a: cti dokonalosti Bohu názor, jenž hlásá. synergisniudid.:.
ský s: Bohem. Ba tento názor před pokládá Boha ještě dokonalej-'
Šího/ než by byl Bůh,pouzevšemohoud; který nedopřál by .tvorstvl:1;aby podle svépřirozenostf účastnilo se zaroveň's Bohem n~
vytváření svélióúkolu; Bůh ~;nejvyššhi. nejdokonalejšr činnost
~ nemůžépřece chtít" míti tvorstvo nečinné riebo .otrocké,: jeŽ by
"
. ' nemělo 'účasti, na' svých osudech. . . .'
,
'.:';
·'.Mám-Ii'uvést o této velmi ožehavé otázce predestimice.:.......;;ne-.
. bofjetojen jiný výraz pro moderní názor ódeterminismu:a
osudovosti~hlasy theologůlausannských, uvá'dímtyto: .. : . "
William Áldams Brown píše: "Uznáváme arespektujemedů.:.
\. vody,' které vedly tyto starší myslitele (zastánce predestinace ~,
pozn. pis~) ;aby.zaujali :posici, kterou . zaujali : (predestinacitotiž
-':":pozn.pis.) . ....:...,jejich snahu; :'z"áchrániti boží svrchovanost,; je;. ,
"
jich přání; zdůrazniti závislost člověka, jejich úsilí, vysvětliti zlo
právě v jeho· nejhrozrÍěíších . formách i , ale ·nevěříme,že. nějaká"'
nal:1ka, ome~ující vykupitelský úmysl boží, vý~tižně, podává Oke,
jehož Kristus . přišel zj~viti."(The Doctrine: ofl Grace, 347.) .. ,::
". A A. C.Headlam, ' biskup z Gloucestru, poznllmeÍlává velmi·
výstižně: "Tyto dvě. myšlenky svobodné vůle aďboží svrchovanosti nemohou býti' smířeny v naší vlastní mysli,ď ale. to" nebrání,
aby 'hýly smířeny v mysli boží. 'My opravdu měříme Bona. podle .
,svého intelektuálního stanoviska;' myslíme-Ii jinak.:Atak riaše
'~ rozluštění .problému svobódné vůle, plánu historie a'individuální .
/ spásy, musí na konec býti v' úplném příjetLa'uskutečňování:toho,
co je obsaženo v nekonečnosti avšemohoucnosti·.Boha/~' (The '
Doctríne of;Grace str. 386.J,: ,..
',"
,
';: 'K tomuto, výroku připojuji jen, že i v naší mysli' jemóžno
usmířiti svrchovanost boží se svobodou' lidské vůle, díváme-li" se
rna'svobodu vůle jako na dílo. boží, jéžje:v mezích boží vůle, a
přijímáme-li myšlenku, že:člověk je omezEmi',ve své svobodě, že
je svoboden v mezích boží. vůle 'a svobOdy. To však stačí,.' aby'
mohl' člověk se" rozhodnout dobrovolně, pró součinno~t s Ínilostí
boží nebo ne. Tře:bapřihlížetk. oběma stanoviskům'..c:.- svobody,
vůle i vůle boží ~ zároveňa:netrhatje od sebe. Správně dí tentýž
theolog lausannský: "Nemůž'eme rozřešit 'pioblému,f,eknemé-li,
ď
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ž·e některé, věci jsou výsledkem boží p~ozřetelnosti a některé, svo~
b6dnévůle lidské. Vše je boží prozřetelnost ávše je svobodná
vůle. Vše je milost 'a vše,je (lidský) skutek." , (T.a~též 387.)Tů "
myšlenku jsem již vyjádřil shora: Nelzedělit a: trhat na;boží a
-lidské, co je i 'boží i lidské; .ovšeml{aždé '8' jiné' str Anky; Vše, je'
". přirozené i. nél:dpřiroZÉmézároveň. Mluviti.o přirozenu a 'nadpři:
rozenu. je způsob Hdský,v mluvě i v myšleníjjé toopě{ prostře;
dek" jak jednu a touž. věc pochopit s 'dvojího hlediska: božího a
lidského. Ale nelze, v, důsledků theistické' transcendence a - ima~
nence: Boha, odlučovat obé, od sebe. Hranice přirazena a. nadpři':
rozena se posouvají,. jak stoupa znalost přírody i chápání Boha ..
Opět piávík této věci Williams Adams Brown: "Uvnitř tohoto
rozšířeriého území, hned, přirazena anadpřirozena, můžeme ještě, ,
rozezriávat rozličnémethody . božího sebezjevování, jež se děj~
některé skrze· jednotvárnosti, objevované vědou v přírodě, fY':siéké LHdské, .. jiné skrze ,události' apelující mi náš smysl pro
.• ki"ásu,'úCtit jako jedinečně, významné., Obě'· formy zjevení jsou v
'nejvyšším smyslu přirozené, pokud obě vyjadřújí' l10rmální způ';
soby boží činnosti. Obě mohou býti pokládány za nadpřirozené
dopróvazejíce božský úmysL" (Tamtéž 350,' 351.) Nelze-li nám
pochopit, jak děje se vliv člověka na člověka, na' př.rodičů na
děti, učitelů a vychovatelů na žáky ~ podobně, pak tím 'méně lze
nám pochopit taje působení božího v člověku .. Sluší také dodati, .
· že. otázka. zde ventilovaná .' není a nebyla nikdy y. křesťanstvu,
článkem víry, nýbrž jen předmětem theologického hloubání. '
Ze. všeho, co tu uyedeno, pochopíme. stanovisko CčS. v otáice
,predestinace: CČS nepřijímápredestinace, ať mírné nebo strohé;
jak ji fm"mulovala křesťanská theologie:9na. stojí ve vířé,ve
svrchovanost boží, božívšepříčinnost, u vířé ve vůli, boží, jež plní
,své 'úmysly se . světem, jédnotlivci' i1idstvem, :z;rovna, j akovevíře;
že Bůh chce; aby-všichni byli spásení'a žeyšem:dáva Bůh któmu
dostatečné milosti; To žádá 'naše víra v Boha - Otce všech lidí.
,Z<iroveňvšakje si CČS vědoma,že'člOvěk musí spolupůsobiti
smilostíbožía.žeBůh ponechává jeho svobodnémurozhodriutí, "
vzdali .éhc~ . spolupůsobiti~nebo. ne. 'Hlásá ,tedy CČS takzvaný
sYnergism,. jenž je opodstábiěn.ostátně i Písmem, jak evangelii,
slovy Kristovými;' tak i:Pavlem. Ze, součinnosti Hdské,s boží mi.:
. losU nevyvť?zuje CČSžá,drié právo. člov~kavůči Bohu, ale. sou;
· činnost tuto považuje a hodnotí jako povillnost. člověka, aby do. . . . , . , ,ď,
.... ,', .'
sáhl sjednocenís Bohem.
'... CčS věří, že Bůh dává každému člověku dostatečně milosti;
aby dos~:hL tohó sjednocení s Bohem. Nedosahuje-lihoz'de v
tomto životěpozemském,věří CčS,. že dosáhne jej v n'áplnivěč';
· nostij jinýmislovy, že všichni budou spaseni. Nevěříveď,yěčné '.
zavržení, dokonce snad již proto, že člověk nedosáhl 'sjednocení
, sBohem v životě pozemském.' " .'"
, . ". .
' : ' ," "
CčS
připouští,žen'edává
Bůh:daru
.•
a'
milostívšem
stejně
' - .
.
.
.
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. podobenstv'ío hřiv~ách'~ nýb~Ž jedněm mé~ěf',jiným více'a to'
podle toho, jakďve svévševědóucnosti a prozřetelnosti předvídá, .
že budou s 'milostí boží' spolupusobiti. Podle toho určuje.Bůh
jednotlivce k yyšším anižšímúkolůma stupňůin mravní dokona.;.
losti. Bůh řídí se též svousvobodnóu vůlí;'alepři tom nikoho oeurčujeďk věčÍ1é'záhubě, ,totiž nestaví nikoho mimo, konečný úkol'
sjednocení 'seSebou> Boha nélze proto nazývátinespravedHvým;
protožečlověk'nei:ná na .nic právo, vše iná z inilosti darmO. dané a ..
protožeBůhpotěch,' kdož více obdrželi,'více žádá;iAlesjedno~:'
cení s Bohem dostane se všem; Podobenství o dělnících na "iriici:
;;;Více otěchtonevyzpytatelných úmyslech bóžích CČS nechce
hloubati jsouc si évědoma, i oj ak jsou: ríevY21pytatelní soudové jého
(boží);" a hevyzpytatélné " cesty jeh6~ . Nebo kdo poznalinysl
Páně.?" (Řím. U,' 33.'34.) Drží se Ježíšé 'Krista, jenž učil; že' Bůh
je náš Otec; jéhoŽvůle je dobrotiváalaskává, ale již třeba plniti;
aby kdo byl členem'královstvíbožího~ i něhož nikoho nevylučÚje ,
.' a nikomu vstup do něhó neiabraňuje.'
," .'. "A:; Spisar:" "
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, ,k 'otázkáni,které, souvis'ejí"svíróuyÍles~~telnosr HdsK~ ;duše

,~které.jsouproLodgeho tolikrozhodtijící,vrací se sám znovÍtve

s'vém

spiseď""Člověkavesmír"'(Manand

uriiverseVr .' . "',."
jednotou
dúše 'a'tělá",při čemž záduší se pokládátá složka člověka/ktiú:á .
se'odlučujez'této' jednoty při :S1I1-rti;' snad se pousměje 'nad' jed- .
noditcností í vŠeobecností výkladu;' který' se už . většinou 'vžil ~:tak, 'ď
žése zažádnóti moudrost nepokládá.~ Než pro Lodgeho rie~qato', '
věta tak primitivním konstatováním, jak'byse zdálo: Vypozoro';'
váva dobře,: že tu: j de spíše o vztah' 'než ó pouhou skladbu 'v běž~
riém slova"smyslu'aďrazí :pro tentó"Ýztahtermío' ;,životnosť' .. Ži;;.'
votÍlo'st je pak'vztahmézitělém (to, co zůstává isolovánó a abych
',tak řékI'"čisté'~po':tom, Co'označůjeme .pojmově; jako smrt) á.
~ímsi'jiúým,'dávajícím,jedúotu~ Živ9t pak dle terminologie Lodgeóvy' jé neznámé' jsoucrió, které, vzá jétiinýnij)ůsobéúíni '. s 'hmot'; .
nými 'částicemi,' jest"odpovědno
jejichžívotnos( .. Život ·.tákto
definovaný~~ podotýká Lodge dále -.:, jes(tedy'částíneb čá~
stečnym .vzhledení'toho; c()~ často nazýváme ;;duší";; . ~ď ';
. . Už tadY'jeviděti;.ják Lódgezáp'ásí s. riěčím,',c(vidoruje do~
slova nesmírně lidskému 'poznání příinoucestou~ Aniž'bt' jednal
?p~rilěru.duŠeď a těla pO,zp~sóbu psychologů; 'pokouší 'se .znovu· ':,
<._.-, / "
,ďďSdělíin:..li:se" čtenařenCLodgeovu ',větú ;,Člověkje'
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*l Pokračování studie Ionského i letošní'ho roč~íku: R~d.·'·
1):, Pokud
. ci\uji, ,činím' tak. dle 'čes;' vydání-Théurerova z ,ř. 1934..
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" a ztio~u: alespoň o ~ st~~ovenía porozuhtění <":poj mů daIlého prÓblému' '. ' .. ' " , ' ,
:'
.'
., """" ~ .. '
y . Po~tupn~ " proměna,. 'mineralisace, '(nikoliv iánik). těles~é '
'schrány lidské po L zv.;smni :je faktem. Naráží se tu. sice na po, vahuživé hmoty,' protoplasmy,' ale to je tentýž 'problém,' neboť
" tady, skla:d~bný' elément zrovna tak jako část náleží k, celku a', .
'celeI{'tvoříjsouc s ním stejnépodstaty.':'
ď ' " '.', '..
" '.' ;'Na učelněrozčleněné 'tkáni je zrovna tolik~pro badatele za~
.hadného ,'jako na pouhé buňcé, život 'není o tik snáze 'vysvětli· telný u amoeby, nébo něj aké turbellarie; než na' příkI. u člověKa;
.. 1: Pokusy, biologů,. jdoucích' za ideálém'sestrojení.,živéchmotY
,skoIÍčily zatím u' modelů 'ivzdálených mechanických' nápodob
strukturYi růstU:' a některých 'pohybů. živé'h'motY. ·Ve·skutečnosti
tedy. je tu výsledkem mnohe'mvíce než málo,lépé' řeče'no'::-zase
. .' nic.·. Znalost vlastností a· fysiologiCkých ď schopností ,živé 'hmoty' .:...:...
,ta'dy:Ovšem činLvědecká' laboratoř jakés' takés 'jJokroky, pokud ,
, se 'však týče seznání podstatyživota,nepomohlá: dosud: anizkušenost·z pozorování,' ani experiment. A zrovna hikjako vzdoruje
dnešní vědecké methodě život'na stupni/kde se téměř ()sledu iÍl.;.'
telígence mluviti nedá; tak tomu je Ham, ,kde' v anatomicky slo-.
žítémJělese.projevuje ještě:podivuhodnějšíživot duševní inteli:.
, gence, genius. Lz·e' pak užíti ,Vůbec s úspěchem při prozkumu ži- ,
vota~duše lancety, mikroskopu, nebo. eprouvetyči;retorty?:" .,..
'-. Tady,hidíž'Lodgenemůže býti· dále než jiní ajenucen pá.. trati .jinak.· Tázaje.se;co'je vlastně učlověka;přechodné aco,
, : trvalé, .nemůže,'ovšem.tělu, přiřknouti ylastnost druhou. Vždyť
" '·každý o.rganismús ještě za' života se,; abych tak řekl,' zmlazuj e,
· nahražuje ,opotřebované. a sestárlé:novým.Nejsme fysickyzcela.
týmiž vesvýchletěch mladých a ve stáří. Co tedy ,v ,souvislosti
s . tímto poznáníni s církevní .naukou o zmrtvýchvstání, těl? Na ní
Lodgenarážíprávě' pro, svuj interes ó,:učení církví. Jinak by jí,
jistě pominul. Je zcela předvídatelné;. že. je odmítá.,' "Jaká!kolív
nauka;' že tytéž, atomy hudouněkdyvhudoucnu opět sebrány a·
sjednoceny sodloučenou.nehmotnou částí, takže. utvoří opět
úplného, člověka, jaký kdysi byl na světě, a ten, ,že bude potom
· trváti věčně-.- jakákoliv. nauka~tohoto:drúhu" ač naneštěstí, se,
jí 'věřr,'nebo alespoň se jí· učí ve velké větvi křesťanské církve •
..... 'jest'pověra, 'která není, dosud doopravdy :a, úplně, vyhlazena: ani
hez.,vlivu na cítění·i tam,kdé jeslovy',popírátia. A nelze.očeká
vatí,ď že by,najejívyhlazení stačila slova."2)':. ,',.:', ,:i
· . A přece připouští Lodge: že ono rčení "vzkříšení těla"inůže ,
ďmítí.určítt'skutečnostní podklad. Na nejednómmístě:svých knih
zmiňuje se sam ot.' zv. těle éterickém;Tatomyšlenka,se.mu.zdé
zase, vrací· v~této,spekulativně podložené koncepcí: "Je ,svrcho-.
vaně žáooucí domoci se, pravdivého jádra; které je základem
j
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2) Loc.' cit. str. 97-98.
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· staré víry a podmínkoú jejíh~ trvání A ať j~ tomu·u jiných forem
nábOženství jakkoliv, jest jasno, že křesťanství,jak svými nauka':'
.. mi, tak svými obřady přímo zdůrazňuje hmotný ráz. existence.
Jest založeno na idei vtělení a jeho víra v nějaký druh tělesného ,
-'--'-"" ." vzkříšení c spočívá 'na, 'myšlencej" že" každá" skutečná" osobní·exi-,
stencemusímíti dvojL:vzhled ~ ,ne jenom duchovní; nejenom, .
tělesný, ale jaksi ohojí ..• ' Křesťanství tedy rozumně doplňuje,
pouhý:posmrtný život ducha; zbaveného.,těla,' poutníka bez domova ,neb melancholického strašidla, teplým a útulným rouchem.
, něčeho"očémse,může právem mluviti jako o "tělu", t.j. postu,-·
luje nadsmyslně postřehnutelného nositele, mibo.prostředníka"
proj evu, který' může sloužiti potřebám ,života pozemského. 'Je. to
· éterická", nebo jiná bytost, vytvořující "jiný vid" a vykonáva- '
jící.V novém okolí některé úkony, které atomy pozemské hmoty
."',,,',
dovedou :vykonávat nynt"S)',.
"Než Uakovéto "tělo" -'zřejmě ,tu z Lodgeho'mluvUysikálně
mediumistická zktišenost-nemusíbýti t r val ý.mpřívlastkem "
, a~platí o něm totéž coÓtěle pozemském. Lodgeje přesvědčen, ,že
nic skutečně existuj ící nezanikne, ,nýbrž pouze mění s'vůj,tvar. "
.. A j~'st1iže,to platí o hmotě, 'o' energii, jistě,to'.platíi oďživótu~ "
"Může to býtiriejsQuc.nosť~~táže se Lódge ~,,,která bylazhu:'
· dovánaz částic uhlíku, vodíku· a ,kyslíku' ve tvar dubu neb .orla ,
neb člóvěka? Je·to něco, co skuteČně není ničím a za krátkóbude .
patrně zase· 'ničím,' jak nevědomí a .zaslepení' tvorové •snad' se do·
mnívají?", A odpovídá si: "Nikoliv,a 'není tomu 'tak ani iptelektem a vědomím a vůlí, ani s pamětí aláskoua obdivem anisé
všemi; jinými různotvárnými činnostmi, které nyní 'podivně'vz"á;'
jéi:nněpůsobína:hmotu a mluví k našim tělesným smyslům. tl k'
· našemu pozemskému vědění. ; Jsou skutečriě'něčím, nezmizí dá .
. nicotnosti a:-nepřestanou býti.' Nepovstaly' snámij-::-riikdy nevkro,:"
čilyv.existenci, jsou tak věčné' jako božstvo samo R.potrvají
vv • B't'
'.
'
vzvd yc"liy ve vecne
y os t'''4)
1.
. .,' . ' : '"
. ,-c.".
" ,,:,
Nejde však pouze, ,9 nezničitelnost, nejsoucnost, kťeré' platí .
pro všecko skutečně existující. Skutéčně existující je i pře
,chodné, jako na příkl. mrtvé·tělo, které se rozkládá, mění, áÍlÍŽ .
· však vnejsoucnost· zanikli. Mimo toto přechodné, pomijivé:jesf'
však:i .to,' co'je'trvalé, ,přetrvávající" povznešené nad :změnu; Na,
jednéďstráncecittije Lódge Kantův výrok: :"Duše pC)'smrH mávě~'
, domí o'sobě, jinak by byla pódrobena duchovní smrti, což jsme.
,již zavrhli. S tímto vědomím nutně trvá, také' osobnost, a vědomí
osobnítót6žnosti:~, ,
.
-- "
-,
, . Přesvědčení Lodgeovo, se takřka ztotožňuje' s .tímto .' citátem. "
Trvalými apozemský životlidskýpřetrvávajíéími jsou už 'svrchu
uvede~é: intelekt,.-vědomí, vůle,' paměť, láska etc., nebo jak jinde

s

ď

'

3). Loc. cit. str. 99.:....100.
,4) 'Loc. cit. str. 113-14.
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, praví:" . : . všeckó opravdu hodnótné;:buďsit~ krá~a,iiměieckéc
dílo,:' vědění,: nesobéckýčin, ,-možno 'póvažovatiza tiva jíc( na' ,
věky, nc:.li s individuální a osobní existencí; tedy jako částLvěČné
bytosti boži;"5j' :;':, :
, ď,
,;,
,,';
1
TotO', přesvědčení- LO'dgeovO':souvisí's jiným rehopřesvědče~'
ním;' na jehO'ž' zákláděvedle 'vývO'je organickénO' pracuje ve ve,;.'
smíru i vývoj ethický.6)- ObO'jí má tendencivzestitpnoti, ač Íleschází aru zvratů (zlo a atavismy). Přes tO' 'však úhrnný výsledek
vývoj e, musí; býti 'vzrůststáléhO' •zlepšování 'a: dóbra;' neboť jinak'
by docházelO' k :lípadku,k zničenÍ(nebo: alespO'ň k stagnaci.: Je
. tedyLO'dge' evO'luciO'nistickým O'ptimistou, .věří, ve :vítězství , a,pře~'
trvánL,dO'bra, hmotné :-;pomíje'jfcíje,dleliěhopódřízenoi'du":'
chovnímu t r v a l é m u ; ,
., J , . '
,
'
'..•. ;',Čeho se:domáháIlle" '-:-·.'díLO'dge C "nep.íď nic me~šíhO',než'
přesvědčení, že kdežtO' 'naše nynější tělO', 'jak jistě víme,: n'emůže,
dlouho: trvati bez' duše, je zcela 'možnO'; ,ba 'nutno,' abydušeexF
stovala: bez přítomného těla;T entO' : nárO'kzaklá:dámeriá> zj evné.
transcendent,no'sti duše,najejí pfirO'zené realitě a na. všeO'becném
-'zákO'ně
, ".' . ": O' trvanlivosti
.. ; _
'každé
. . '_;skutečnéexistence."7).
,,-.' " . .
-'"';: ,_':,-r ' . ,,- .''1:
:<"
Chtěje pO'dati jisté důkazy 'nezávislosti POChO'dů duševních ml: ...
hmO'tě, 'tedy pO'depříti názor O' jejich psychické áutOnO'mii,. je však "
nucen vstoupiti na, pO'lé paúipsychologie a tam:: své d:ůkazy hl~~;'
da ti. "'. ',' ' , ' .' . ' ',- ~
" ~
; ',.,: " ď
: ,;' Spíšé nédO'státkemnež ~hybóu, je,' Že' LO'dge .ne~eagO'val ,ytétá.
soitvislostisO'ustavriěji na názory sO'učásnépsychólO'gicoPO'měni,
duše a těla.'KapitO'la';,Výrazmýšlenk'y řečí pohýbů",jakO'ž'i hi
a~tamve~ knihách róztrO'ušené poznámky <> úloze a ceně mozku
se těchtO'názO'rů víceďjen dO'týkají. Je sice pravdou,' I. že; ba-dáni
i 'myšleÍl(ó vztáhůduševnfhó k tělesúému. u<psYchologů~iashi.vi1O'·
sena, jakémsi mrtvém bO'děa. nejspíše běnem'času:jen lép'{pó;:
stavilO' 'prohlém, ale přece mi příkI. užz bo-jeprotLpsYchofy::.'
sickému paralelismu výrostla nejedna za,jímavádrohnost copfí;:
spěvek k této, jak seni'ezi filosofy říká,iáhRdězáha.d: Dále nutno
. poukázati třebas na práci Bergsonovu a DrieschO'vu, jakoži'navyznačriou:změnu orientace; v.'psych~lógii '.tohO'to století' ve' s:P9-:. jení se ,jmény E; Husserlá; A; Méinonga,' O.Kiilpeho: E.· Spran,;.
. gera atd. Účelnost 'duševního ŽiVO'taaduše,: hyť (ne'vždy've
, smýsliľ suhstanCiáhlím, docná-zízase ctL' ., '.',',' ' ~""'ďď',ď ,
.: ,.- Lodge'se u těchto posledníchlllezníkůpsychO'logické vědy;vý~'.
slO'vněnezastavuje a reaguje hla,vně na krajní námitku, že nikde
nepřiéhází, a není niožné myŠlení :bez mO'zku;PO'dotýkák.toIÍltlii .
.. "PO'vrchně souzenO' 7 nic nen(snádnějšího než 'tvrzení, že ·já.k-: .
. nii1e'jémÓzek 'poškozen, paměť'.výpo.ví
a 'když je mozek'iničéIi';
F,'.,

l

!", ~

A'"

i

, ',r,; '; ~ '.

'

~

_

str.

, .-,.

'!

--

'o-

>,

,

" , .'

','

,

';

',~.

~

• ' '

"

:

•

'.

.',

. , ....

5)', ioé; éit.
122.
tl .Viz Lodgeův spis "Podstata viry" (Substance of F~ith).
i) :Loc. c~t. str. 123;
-; i'
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paměť přestává. Toto'usuzování je' tak obvyklé a tak zřejmé,

· tak je v. dosahu
protLodpůrcWn

,.

.,'

nejobyčejnější chápavosti, že ti, kteří ho. užívají
jiné: nežnéjnižší~inteligence,' jistě'připustfz

· vlastní zkušenosti,'žeukázalo i.svou slabinu .. slábiilou'.,tohoto
tvrzennemlčelivý.'předpoklád,· že cose,.neprojevuje; . není,: Že '
vyhladiti; s~O'py zločinu, je. ekvival,entriísvyhlá.zením' zločinu sa,
mého,. a'. že [zničením 'mechanismu vzá jeinného působení mezi' duchovním ahmótným',jevem';existence nutně 'se zničí jedení neb
druhý, jevi'sám'.: NyriLjest mozek;Délším ,orgánem; myšlení"Ale
ztohónenásléduje, že mOZektvořLneb odměštijemyšlenký;že"·
inspirace;je dějem fysiologickýin;.-nebo :že ,.každý;myslící tvor 've
vesmíru musí míti mozek .• Skutečně.·víme toho. příliš málo ootáz'; .
, ce, jak mezekm y s I í, možno.:.li vůbecpřipustitLrčerií; že ,myslí, .
, ..' n_~ž, alJyc~o,IIlbyH. eprávněnL, učiniti pedebný,;výrok. :V jistém
'smyslu ,tv~ři ;všichni pczetrÍští žiyečichevé, jednu ,čeleď, a.· jejich,
'dědičné: spoje. s psyc;hickýmyésmírem prostředkuj e: fysielegický,
· m~chil:nismus;-\nazyaný. mcz,lcem, a, nervy.' Ale, tytO' svrchovaně, za,. jíma Yé. nmotné struktury: jsou, našimi. sluhy; .ner:tašimi pány,. mu,:
símeje cV,ičiti, ~by,sleužily, našim'; účelům. :Aje~lijedna strana,
· Illezku,peran~na, může,dr':11lá,sttana, býti,vyévičena"aby. půs,obila .
,inístení.:, Ale . ~~iČí-1iď:se. 'některá místá~'mozkóvá úplriě;je, seu-.
vislest: meit:riinii a '''příslušnými ,'.ekiský ,duševními" porušená: :
Pravdájalé .přerušiti,'nébo':poškediti kemurlika,ci neníťtótéŽ co
zničiti neh poškoditi toho, kde, jí ,užívá,jake, r~zbítivaí:banynení "
tótéž ,.ce' žá.bíti hráče ,,:. "Jeví' se riutným zdůraZÍliti: týte, základní
'věci,proteže,'se'má za"tó;' .že protivné, tvrzení.' 'utíná ,'u, kořene,
, jakýkeliv 'drtih','d,ůkaiů'pp) trvání po ďsmrti/ jež'dosud' ~yl)<'p'e:
, '. dánY.'ď 8 ('J:,",:.:::<ď,'.: ~:>':;:"-,,,:>: ď , : ' , : " ' : " " "i:";'.'
. ".',: V! souvislosti'. 's:, teuto;, . áoych ..'taK;řékl,', apológeticKe'u',t1váheu, '
Pfišhipuj Ei' Lodgé',k :di1I<az'ům," i iiniž . 'podepírá 'svoj e ' přésvědčetlÍ'
• o' 'přetrváváiiLdiiše ·potělesné.~nirti 'člověka;' uváděje důkaz 'z te· Iepatie,~ dŮVOdy' z;iriimoriormální psyéhólogie; 'důkaz' z, atitoma>
tismti;'scllopnestij'ódvědem.í,' důkaz,z geniaá.' i "duše\;ní 'pátho~,
',l<}gie;:,:~'ď;:',:::'ď.; . '
,",',";","
~",',",', '.":-. ,,'
,.~'ďJe,:žéela·ďpřirozeno,že 'na váze 'těchtó' důkazů' bude velmi
ňinoho'záviseti 'stanoviskO" ~anglickéhe' fýsika.' Zbežný, člověk 'věří
· v"pokračování 'tohot(),poze'mskéh6života . zr~vniľ~ tak;: jako věří
v: B6há.,"anižje 'muzallOtřeb(L()dgeovýéh, důkazů. To, jest:;my.
bychom se ještě' jen~radevá.li, Z 'průlúiznestilakevých' či'jíodob~
,ných:. důkazÓ' vdriešním.sleva:: smyslu' vědeckých, ale eventuální,
"jejich nezdár"nebe"utkvěni: s' nimi :spójimého badánínamrtvém
bodě"riémůže', zmýliti ,naŠi. víru; 'Nemehu~ sLpomoCi,.,ále tolik. ří:
káiíi: Jediůf,pohhid lde 'dílný'příródY'tjakež i. jědirié nahlédnutí
.do hlubin:,lidskéhegenia, Či opravdu' náboženské dúŠe proreka, ".
mě ani chvilku neneéhává napochybách, že jde
dílo Boží a,že

o

,

•; '

8) Loc. cit~ str. 125-27. "
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jsníeívrukou Božích;jnikoli ,,'náručí z'néznámá.d~'ne'známa se :~,
řítícího slepého,' kosmickéhomechanismú.: I když si s mnohým'· "
dosud kolem sebe nevíme'rady, nepodceňújmežÍ1ikdy'to' tušení'
věčnostiaé:ennývnitřníhlas.' Sem 'si:itaké"dobřéhodí slova; Spi-'
,sa,rovy:Věrouky, " ktérá by mohla/ skončiti'vykřič~íkem a: ~lovy:' ,
ne; nemůže býtLjinak.Mámtotiž n'a 'mys1i'odst~vec:9), ' . ' .
,.
't,;Bezirie~mrfelnosti d~še IÚlské';ne~ěl by smyslu život iidst~a'
se !všerili~' svými,' schopnostmi, snahami,,~ touhami,' ale i, se ' svymi
'boji; oběhni. a pracemi. Snahy,á"touhy'bylyhynesplněny;neboť
zde'na zcmÍsplnění dojíti nemoháui'boje, práce a oběti bylý by
'; 'zbytečiiy~! marny. Člověk 'byl, by" jnešťastněj ši' ivór ,na světě;,
, 'Proto: také 'víra V nesmrtelnost dušc je ták 'všeobecně' ro,zšířena, ,
.• jakovíráv nějakou' nadlidskou božskou' moc;,Os:tátně :nezaniká,li žádná'částečka' hmoty á síly 'na: světě, ' ják nás účlvěda, , proč
"a jak by,mohla zanikati ta velká síla duševní?" ',: ';,':,' ;, ':' ,

ne

,,:; .{\:t~~ š~~,'~ó~,iiív'~riii ž~" j'é)~ (?Ló'dgeho',ďs~~~i~é~,~'j'i' ,!~Iio"

,'vlr,anespoc1va na plskua hleda Sl, ve svrchu;uvedenych, duka~ ,
. z,~ch'je~ v~decKého výrazu, ,který 'byzároveň,'podpořil. nÍéilověr":
, né á:spolu zhyperracionalisované jedním směrem.",' ",' ,
",,:J~'ežvšimně~e' sLblížéoněch',Lodgé~vý~h důkazÍt.,: Nejp;ve
důkázu'z telepatie. ,: ď,,;:: " i "
""'"
"
.
,
;;::C~j ~ 'to v pocÍstatě;telepati~ ~~,'~a: i akém.stupni průkaznosti
'se,dnestlmto'zjevnachází?;Pro odpověď si musíme jíti arciť k zastáncům telepatie a míti ·neméně nazřeteliá respektovati námiF , '
',ky ;protivníků!,Jsouf,většíni dílem zjevy, 'které tivá:dí Lodge<co ,
.důkazy'pro'sválvrzenío duši vědecky nemálo sporné. S:telepa;;
Jií je toyšak ještě'poměrněnejlepší., '. ' ' . '
'. " ' '
ď. '.' i:, Telepatií rozumíníe·transportaci":vjemů~ :představ, myšlenek'
a:celých souborů myšlenek od jedné osoby" ke' drUhé;·ato'I)ez
; obvyklých smyslových prostředků; ;Počína jíc'čtením: myšlenek,
"jak je kOÍlaroďroku1874,new-yorskýobčanBrowIi; až do Ííčél- '
ně:~v'olenýéh pokusů;Richetových,lO): 'zahrnuje obor'telepatie
: mnohý nepopíratelIÍý :fakt,' který se zdá 'opravdu.jenom na ípod•
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;;':O}'Spisar, Věro'~k a/'Praha 1932,str., 31 'f 32
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•
;10) Ch. Richet, Traité de' métapsychique, '2. éd. 1923" Paris. O. telepatii,
příp . .i jasnozřenf, jednají dálespisyi' R. Warcolliéi, La Télepathie; 1921,
'PárisiM. Maixner, 'Praktickátélepiltíe, 1920, Prahái V. Mikuška;' Věda .me;tapsychická,"1922, Praha i Jos. Bahm, Seelisches 'Erfiihlen (Okkulte Welt
37/38) i; E. Hellberg, Telepathíe '1922;, Wasielewski, Telepathie, undHellsehím, '1922. Výborný; 'ač' ne bez tendence' je spis ,Tischnerův: :Ober Tele. ;pathie uÍld Hellsehen, ,1920, Miincheni'pozoníllodný je takéexpedm'entálnf
spis' Kotikův: . Die>.Emanation derpsychophysischen Energie, 1908; Wiesbaden. FysikálnLvýkladtelepatie mimoWasielewskiho posuzuje;' zvláště už ,
zmíněný 'Rud. Tischner. ve:spíse Monismus und Okkultismus;: 1921,Leipzig.
· (Jako úvod do těchto' L ostatních, problémů, metapsych. studia poslouží' spis'
téhožimtora ..Einfiihiung in dén' Okkultismus und Spiritismus", '1924.) Li.teratura o 'telepatii je: už dosti obsáhlá;'
,"
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poniLodgeo'vych myšlenek o ,lidské' duŠi. Pokusný mat~riál' shromáždili jmenovitě Richet,~LoÍnbrosa,·Schrenck-Notzing, Wasie, lewski, Kotik, Chovrin,:Tischner ajiní.' ".
, . ' '"
" ,,;:Připokusech!ěchto; nejde jen o:inyšlenkové přenosy,rázu
';představového, . zrakového, nýbi-ži' akustického, ano i citového.
Medium nebývá v~tra:I1su(viz Tischner) a možnost podvodu je
tu snížena na: minimum, ne-li zcela vyloučena. S telepatií souvi: sí;úzcej cl sn'o i d nos f (jasnozření), pod níž ,dlužno rozuměti
'.schopnost poznávati Události; nebo, předměty; věci" pro nás y' ča;.
,se iprosloruvzdálené, nebo blízké;ato:zase bez obvyklého'prostřednictví, smyslů:' Tischner. a. podle úěho u nás Mikuškapočí~
," tajCv obor·jasnovidnostijednakt. zv. kryptoskopii (vidění.ukry
'Jých., předmětů: prostorově "blízkých) , ~. prostorovou jasnovidnost
, , (vědění o ,událostech, modo, parasensorico, získaných) a psych'o.metriičasovóu; vyznamenávající se "viděním"do'minulosti i; búdoucnosti. Také v tomto oboru pracovali 'experimentálně ,větši- '
ď nou" svrchuuv~denÍ.auioři, docí1ivše pózoruhc)dných. 'výsledků.
N:ehledě k historickým případům jasnozření, zpráváinsoukroiného rázu; jmenoviťě' překvapuj ící výkony paní Piperové z Bostanit,vyrušilýzklidu celý vědecký svět. Leč pokusy's"timtoď~e'diem, které objevil r:1885 už zmíněný pragniátista W.James,
nás přivádějf;napole t. zv. automatismů. Medium upádá při za':čeH seánce'do transu, 'načež už' není více sebou samým,nýbrž
·mluvr z něh'oosobnost jiná, zemřelá; prostředník (u:'paní Pipe"
, , 'Tové 'jákýsf dr. Phinuit) mezi' přítomnými osobami a záhrobím.
,Kontrolní duch (dr~Phinuit) pak udává na základě mediu předložených' předmětů přesné podrobnosti a zprávy ze, života zemře
:lých osob, na něž 'se přítorimí,účastníci',seance táží,' nebo jak
tvrdíústymedia,ď si je opatřuje přímým sdělením od' jiných ",du,.chů" zemřelých. , . "
" , ',.' '"
" "
. :. ,
Toto medium, jehož výkony jsou opravdu ohromující, :bylo
st~dováno po dobu .více jak patnácti let, (než ztratilo. ponenáhlu
,:své schopnosti až nanepatrnýzbylek automatického psaní) a koncuolov<ino (a'ni členy jeho rodiny nevyjímaje), že přísněji to snad
" činiti ani nemožno. K faktům telepatickým přibyla fakta ještě
podivuhodnější a výjimečnější. O.Lodge, jak jsme už na svém
místě sdělili, měl i na těchto událostech 'a: v.tomto druhU: badatel,ské práce nemalý ·podíl.Jako mnozí jiní snažilsei on o vysyět
.Jení avýklad. těchto mimořádných' zjev:ťt. Do dnešního dne dělí
,se pak vykladačijejich vé dvě velké skupiny;'Popírati se'už tyto
'úkazy nedají, je 'tedy'nutný nějaký~výkla:d. Nejdříve pokud se
'-týče. teIep'atie. Souběžně vedle. sebe ,tu :trvají:' výklad fysikální
a výklad psychický., Než uvedu vlastní slova ,úsudku Lodgeova,
-všimnu si stručně'obsahu i povahy těéhto dvou výkladů.' "
Prvý' výklad' se snaží vysvětliťisvrchúuvédené zjevy' t.'zv .
.' theórÍÍ '"záření'~ nebo ,;laděnéhozáření".PoůŽívá se tu začasté
analogie nervového aparátu člověka 's resonátory, , laděnými na .
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určitý tón; "nebo ,rÓznobarevným svět1~m' o určité dél~e ;vlnYi' jak

, o tom, jedná,·Jong.;Helmholzovatheorie barevního ,viděrií.Jetu
nutno p~ijmouti' eXistenci, nebo předpokládati existenci jakéhosi "
"izáření", které působí od mozku osoby, jedné k mozku, osoby
" druhé. Tedy. namísto :důkazu existence hned 'při samém počátku, '
tohoto chtěně.positivníhonázoru, p o,st u lát, a to 'čehosi 'pro
výklad základního. Zrovna tak, jako zvuková ,vlna určitého ladě- '
ní vzniká úhozem do ;příslušného' resonátorll, : rózechví'resonátor
téhožJadění o kus dále položený, takprý,i sk~piny neuronových
buněk reaguj Lvždy jen na vlnění určitého, rytmu, IrrHovaný
, 'neuron všaknepercipujejenom popudy cestou smyslovou, nýbrž
, je schopen při j í rit a ti i'v yd áv at i onen zmíněný ,už zvláštní druh, záření, který zasáhujeneurony osobydruhé,- vyvolávaje
, V nich tytéž představy atp. Medium a: experimentátor při telepa>
tickém pokusu ,jsou pak právěvtákovémtovztahu., ' , ""
·u nás ~ haji1 tak~véto apod6hné výkh.:dy;,aplikuje' j~ všud~
,tam, kde se "to jen, trochu dalo~ ,před časem •zesnulý' psycholog
prof. V. Forster. Je zrovna typický ,pro první skupinu,vykladači! a jeho kniha "Okultní úkazy, jich psychologický, výklad" je
toho dokladem.
, , ' '",', ,Uvádím- další 'příznačný pasus podle 'citované jeho knihy,
psané :výhradně s hlediska:dynamicképsychologie: "Aktiyita
podráJžděnéhóneuronú.šíří. se do okolíjakójistý, drtili zciření,
'vlnění,půsohísilové pole; stejně jako elektrický próud.:Tato
hypothesajeví'se tím pravděpodobnější, ježto víme, -že nervová
aktivita je provázena elektrickým napětím. Toto nervové záření,
dosud, sice, objektivně zaznamenáno' nebylo, snad proto,' že 'množ~
stvísíly, jež jsou jím výbavóvána, jsou příliš nepa:trná,néž aby "
působila: na naše stroj ní, aparáty. ,Je však proto vyloučeno, 'že
",' mohou působiti na citlivý nervový organism?', ,Citlivost': smyslo",' .výeh orgánů'převyšuje několikanásobně : výkonnost inejjem!lěj
',ších mechanických aparátů.,Takroú~znávají' mnohá zvířata~ či
chem, látky, jež chemické analyse' 'se ; jeví 'úplně stejnorodé;
,La:ngh~y zjistil, že, v oboru zrakovém stačí vy:oaviti světelnýAo",:
',jem,energie, která by v mechanice, nevyzdvihla, pětatřicetinu
niiligálmu ,o ,miliontou část milimetru. A: dle Wiena rOvná se
piáce,kterou,vnímáme ještě jako tón o 3.200, záchvěvech ia vte-,
řinu energii, jež by zdvihla jednu stomiliontinu miligramuomi1i'ontinu milimetru. Vidíme'tudíž, že citlivý nervový 'aparát reaguje
na' energetické množství, jež nepůsobí ani' na' nejjemnější llle-:
chanické zařízení.
,
' "
'Při 'myŠlenkových 'proce~ech '" j de o , výměnu ' t~k 'n~patrných
cheinických energií, že vůbec ',nejsou objektivně :měřitelny.:Není
překážek věřiti, že 'zcela ,mizivámnožstvL zářivé' energievysí- ,
limánervorymi buňkami, uvedenýmf-, dá 'podráždění; cstáčí;aby ,,'
uvedla' do podráždění neurony, v jiném
mozku, ďa' úkazy' tele"
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patic~é;'·jsou-H prav:é, jsou .přímým:důkazem, že :taková action'
, in, distance; . působení' na ďdálkumezL rozličnými:nervovýini, sy-,
'· . .se dele..
"11)' .... '.' ," " "
," ,"
' ' . . . '.'".' . ..
s t emy.
..:: Čtenář necll f si. laskavě povšimne je:k'. F orster" bez. j akéhokóliv' neklidu postuluje. fysi~álnrtheorie'~,hravě překonává obtí.;.
že mechanickou konstrukcí. Telepatický 'vztah dvou osob je mu'
sh'odný,;s' principem "beidráto'vételegrafie ~'(toto "nepřípadné >a .
'.logicky závadné •srovnání je už dlouhovýřízeno) ,12) ' . ' ;.:,
, :bvš~mtoutó .theorií se' nevyložÍ~řada)ďfaktů,: na něž'+ faktó,
.vykonstruóvaiúi hypóthéša':' dóbře' nestáčí. 'Přésahujíť prostě její
, možÍlOstivykhidu, jdou za její hranice .. Už's'některýmfprojeyy
. telepatického jasnozření má' theoi-ie potíže; Co s'e pák' týče auto:':
iriatismů·jdeto ještě hůře .. Než Forster je'důsledný~: Tam,kde
už sitéfuěř radY·_neví,:dozná;>že;,lidstvovstotipilodoXX.sto~ .
letí s patrnými nieieramivesvéni'vědění",. ale než by připustil
jen stín' psychického . rázu' některých; projevů,: raději: přiřkne. '
zvláštní schopnosti lidské kůži (viz"str. :19~ cit. spisúLpro per~.
cC:pci cizorodých dojmů světelných. : . ,:; . . . :... '.,.' . .'. "":", .'
"
Ataknej
oIÍ,nýbržstej něi jeho" vzory vciziněj . bezmála
'všecko z oboru telepatie a jasnozření hledí svésti na .vrUb tele;'.
patkkého raportu ínediaiajeho,'agenta: Rád, bych tu klecčemus,
přitakal, jen kdyby .tci ;toHk' zavlasynetalíalo. Mimoděk mě: ria:',
padá, že :tato .theorie trpLpodobnou osvědčeností, jako' před ni;' . ,
. čím,uvýkladti se,:nezastavující darwinovská účelnost,která',vy-;: "
, kládala "Vývoj jeho cílem;: a ,j íž, se 'posléze daři1avyložiti ka~dá
. jednotlivost."1
" t' . : , ' ,
',;"
,,: .,Neuhráníse ;osta tně,nikdo ,otázce/, proč;; tento raporf není "
zrovna'tak běžným iijevem jako,ďdorozumívání smysly (aJespoň'
v:: určitém' ,stupni) ? .Všeóbecnost .jeho zařízení v organismů .lid~
skem.jépřece dálía.' .
.
'. ';',:
',íMálosyzhp~tiíbudí .t~k·~ riepř~4pojátémčlověku násilriěvý-:o
hl~dávané výklady,' .které si Forster' na zákládě,platformy'své.
th~orievymýšlíproně~těré 'případy, zjevů, vYvolaných paníPi:- ,
perov()uP), . '~"' .• > , ' "
- : . ""
:.ď.: .. ,>
Ná fédné straně:Žádáaž donemoŽnosÍi víru ve sv(;,psychó~
logiéké"', theorie, ,ale'projeViV·li by někdo j,m polovičnítakovou
Y
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' . ' 13) I když' v projevech -medi~, tohoto je'Ieccos :-:-

~

:

citov.. sp. ,Tischnerův ·,;tlb~r JTelepathieetc."ádalši .

12) ,Viz ni; přikl~ _

'sděleni oněm:

",

, ' o '

•••

áby~h tak řekl ~ódi~

vínského a' podivného, jak-neméněpodivněse. vyjímaji.Forsterem kombino.·
vánéraporly na .přik!. právě v. připaděLodgeovastrýce Jerryhol On je ;tu'
prostě přédpokládá, -pakjé tú teprve hledá: Je hotov s uzávěrem ,~dřive, .
než začal. zkoumati, nebo obiraH se výzkumným materiálem-a ,věři, že' má
druhého břehu, 'žé' někdy jed~
k tomu dobré důvodý. LZe. vytýkátHidení
naji také tak? f;' : .. ,,;,; " ď.
'..
.
. "
"
"
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víru pro psychický'výklaďprojedriávaných :zjevů -= hned::je zle;
Kde je tady vědecká nestrannost a spravedlivost? Nejsem/ani pře
svědčený spiritista ani pravověrný okultista, 'ale tyto výtky pro- .'
,nésti',ll1usím.:Yědec 'má býfivždyhorlivcem pro zjištěný.lakt,"
.alespravedlivy k theofiím!Theorie pak nebývají n.iČím 'věčným, '
:jsou:na:hrazovány lepšími,' dle postupu, vědění 'v~daném vědním
:úseku.',Naproti 'fysikálnímu (čifysio'ogickému) výkladu 'uvá,děnýchzjevůstojívýklad psychický.":, '.~ ",', .' ,'",;
>,':.Po.(l1~tohoto výl{},adlľ js~u uvedené .supran~~ální zje~y 'prci- '
jevem 'duše,býtostito nad prostorové a nadčasové. Tento ,názor
soit~távněhájí na tJříklad Rud., Tischrier v citovaném už spise
",',ůber Telepathie und, Hellsehen".Jeho vyvody jsou dosti stříz
livé.~ Domnívá se, ž'e hlubiny lidského' podvědoma participují' na
'životě 'nadindividuálné',duše, 'jsouce tak schopny ,i'jiného vědění
nežtóho, které je umožňováno obvyklou 'cestou" smyslovou. ,Zajímavé všák jest,že není jehomíriěním,že býpřijétíďrýzíhópsý·
'chis'mti pro .obórY ,telepa tie a j a~nozřenrmtisilo llUtně. vésti kurčitým ,uiávěrům, týkajícíin se ,dalšího charakteru bytí této díiševní osobnosti; t. j. posléiek uznání obsahu théó'rie,spiritistic- ,
, ,ké.Tá je podle náhledu Tischnerovadosu~ neprokázána a
'~clokázáml; jako zůstává prýďj,enotázkou trvá-li duše' člověkápo
smrti"sámostatně, či spíšé' jakokap~avody v.moři splÝ,vás 'duší'
kosmickou: '
ď,
,', Pro psychický výklad .je 'zajímavé, jak se vyrovnává' s óbtíží
té skutečnosti" že: lidskému, vědomí je přístupna, empi~iclrá' zkušeriostprávě jen'v rámciprostóru a ,času. ,Poněvadž však dle
psychického nazírání právě projevy telepatické a jasnozření jsou
od prostoru.a času neodvislé, nezbytno jim jako neprostorovým
",a nečasový, ,ale v dtišiuloženýrI1, přiznati charakter podvědomý.
Z' tohoto' stav'u se ' 'pak ~ některých lide-transformuj í činností ,
,mozkovou,;v proj evy vědomí ,7: jaksi vyskOČí:, nad prah,~ědolllí
"~, tberouce' na' sebé, formu prostorově-časovoti: Každýje schopen
télepatickéhovnímání;ale neďkaždý,jeschopen' této.', trans for- "
mace, ať užsua sponte,nebo ve,stavu hypnotickéní, kdy objekt,
", '
'ovládá osobnost jiná. '". " , '
•Vi. 'v.,Wasielewski'v ~itóv'ané:knize "Telepathie'und :Hell, sehen ..:'(a:dle něho Lnáš 'metapsycholog V. Mikuška)' rozeznává
třbiavzá jem : odlišná pásma duševní: nbrm ál ní vědomí, komplex
, kdysi C' vědomého, ale zapomenutého"t.j. zapadlého: do. podvě- :
. domF·(znovu se uvědomující za nemoci, ve snu; stavu' hypp.otisovaném apod.) a konečně pásmo vědomostí,kterésenikdyne:. '
':Vyznačovaly charakterem normálního :vědomí (viz pásmo: první),
'a'to jsou právě stavytelepathické ajasnovidné: (neuškodíďvzpo~
"trien6utUady,: jakznačnou' rolL hraje v moderní psychologii .pód, věaomí,O'óěmžs'é:u nás napříklád'prof. Hoppe;vYjadřovaJ.,jáko
o'záhadnétvořivé dílně, jež nám poskytúje více, než jsme: do ní

ne-

.' "

14R~~u. cčs .

. ;..,
.',",

,svou.zkušeností vložili; dle něhopodohá se naše psychická realita plovoucím ledům, z, nichž-jest tolikodesetina,nél.ďvodou,
· ,kdežto' devět· desetinpod,vódou). '
"•
·
,Jak už' na ·svém místě .pověděno, Tisť:hner, -který akceptuje
psychický výklad telepathiea jasnozřeníjnepokládá theoriispi:ritistickou za'. dokázanou. Podobně soudí i Richet, uzavíraje stati
,.svého díla,iTraité de' Métapsychique". Má"řadunámitek.proti
této theoríi14 ) a vykládá schopnosti aprojévy pí Piperóvéschop- ,
'.nostmi podvědomí a jasnozřením. Podle Richeta, jest jasnovid-'
,nosfněkterýchmedií.přímozázračná. Soudí;' že. je spiritistická
hypotesa 'přemrštěná a snad i pochybená,. ale, osvědčila se prý
Jako pracovní I1ypotesa. Zde jest tedy Riéhet zevně. blízký yýkladu Forsterovu, jak jsme naň' svrchu ,poukázali, a I e jen z ev n ě,
:nebofmápro télepatii a jas'nozření naprosto. rozdílný .výklad.
. Forster fysický, Richet psychický. Někteří badatelé, a.mezi ni- •
,mi Lodge,' jdou však dále, uznávají oprávněnost.ihypotesy:spi
ritistické, která, věří v 'existenci duchů zemřelých, a ,v možnost za- .
· .sahování jejich zvláště prostřednictvím medií do tohoto světa.
,Nemálo posilující zastánce této theorie některápsychól6gická
,
,konshltování (týkající se vzfaht.t mozek-duše při zraněnímoz~ů),
která sklání vážky' ml stranu' duše, vzhledem k závislosti. dušev-, ního na hmotě mozku. (ide i proti fysiologuRichétovi a 'rovněž
'tak do 'jisté 1IÍíryi psychologie iůzné míře abstrahující od. fy,sikálních výkladů psychického dění. ',' "
" ' . ' ...
.'. ,'Než .všimněme si .již .' náhledů' samotného Lodgeho. n'a tyto vě:
'ci, onichžmluví;.já.k jsme Už shora podotkli, jako o,'důkazech
pro trvání. osóhnosti,'.nesmrtelnostduše.. Néjdříve pokud se 'týče
telepatie., "....
,. - _'.
,'.
f',
ď
,.~. '"Jest nesnadné," praví, I I dokázati přímé spojení myšlenkové
'způsobem přeSVědčujícím těm, kteří k témuž předmětu přistu"pují se stránkýlúuotné,a s'netajenýmpředsudkem, protože při
"pokuséch, aby, byr dokázári. zaznameriatelný projev, musí'se:úžíti
'tělesn.ého ~orgánu; jako -mozku a: svalů. "Nej sme' a· nemůžeme" býti··
. 'úplně nezávislí, na těle, pokud žijeme na Zemi, ale můžeme způ- ,
'. sohiti fakta, která;'jak sezdá, ukazují ná činnost výhradně jé~
diněpsychickou a, jel?- nepatrně fysickou ... "15) Za taková poklá:'
dá Lodgefaktá telepatická a vykládá: ;,Můžemetvrditi, že fakta
':,;télepa tie";a. menší měrou to" co nazýVámé,j asnovidedvím; je
nutno 'považovati .'za 'prakticky zjištěná ,podle usudku :těch, kteří
-je studovali; Můžehýti a 'skuteČně:jesf ještě mnohop'ochybností
'o výkladu, pojícím se k:těmto faktům; jest .l1lejisto, co:vlashÍč:
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U): Námitky :tyto spočívají na obÚžích, plynoucích z' přežití vědomí
. (člověk stárne a jeho'"já': se měnílí. naskutečnosti,: že nás "duchové" ničemu nenaučili ve vědě na potížích z častých, naivnosti a' malicherností vypovídájících "důchů"" na dojmu, že medium podléhá' áutosugesci; jejichž zá~
.kladů neznáme atp.
.,
,.. "
','
"
,15) LoC. cit. str. 128-'-29..•·
;: " .'

,\
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, zna'menaji 'a' zda myšlenka, kterou nám>samo slov'o';,telepatie"
,napolo vnuká, je zcela' správná: Ale' fakta sama jsou příliščet-: '
,ná a přílišdobřeověřenai aby mohla býti popřena, i vylóučíme-li
ze'svézprávypřím.e případypokusné,uÍ"čené k tomu, aby,dokázaly'a knižněstvrdilytutopodivnoú lidskou schopnost Telepa:..
tií se otevřela nová větev vědecká, jejíž důležitost jenedohledná~ ,
Sama' 'o , sobě směřuje k mocnému zesílení' důkazu pro převahu
duše nad tělem,takže'mů:žeme rozumně očekávatij'že jedno z 'obého může existovati nezávisle na druhém a že je může přetrvati,
,ač samo o sobě ve stavu bez těla jest nejspíše neschopno vyko- '
;nati cokoliv v oboru fysickém."16),
';
, ,

~To1il{'~ telepatii, 'při č,emž jis,t(Čtenářinéušii sktÍteČ~ost, jak

:bpatrně,:ážI~?dge',s vyjádřením."

':,', ':;,:
: , ' , " '~,
a ,rozvážně si počíná Lodgej' když uzávírá
"
,
o důkazu z automatismu.' , "
, ' ;~Bylo 'by, ",elkou, chybou"- dí _: ;;mysli1ibezdtikaz~,že
'některé 'dané automatické poselství skutečně pochází od osoby,'
které se přisuzuje a takové' zevšeobecnění všech, t.. zv. poselství,
,by bylo groteskně nesprávné. Nejsme tedy ani jisti,tvrdíme-li,
,že žádné z nich nemá povahy autentické; ani že nej sou nijak' tím,
.cojest jejich obsahem. Je svrchovaně, nesnadno vyloučiti vliv
ďnormálníosobnosti automatistovya'dokázati domnělou totožnost
:toho,kterýzprávu podává; alevněkolikapřípadech je svědectví
:totožnosti, velmi 'silné. Obsah poselství a druh paměti projevený
v:těch případech, nenáleží nijak mozku automatistovu,'ale pa,:"
'-, tmě' inteligenci; jež' k řízení se ,přihlásila a pro jej íž totožrlOst
a: zvláštní ,znalosti jsou často ,velmi výinačné.Pokud:jde o vyloučení normální ósobnosti, nutno ovšem připustiti ve.všech pří- '
padech, že způsob poselství a průvodní zjevy k němu se přidru,:"
žující bývají pozměňovány hmotným ,přístrojeín,neborgánem,
reprodukujícím niyšlenkuneb ideu, jež nás,máéinformóvati.Re';.
produkce myšlenek,určéných pro 'náš, syět, vyžaduje, jak ~e zdá,
patrné námahy odtrariscendentníhó myslitele" ale je asUhostej,né,takřka nahodilé aria něm nezávislé,projevÍ:1isejehóposelství zde ve tvaru řeči,' neb písma, .či 'nabude-li tvaru díla umě.
,le~kého, nebo výjimečného osvícení ducha. U )
. ' '.
'"
'Lodge 'se dómnívá, že t~képroto~ přichá~íÍne zřídka 'a fěžce
s těmito zjevy do' stykú~poněvadž násdoslóva,držízemě. A tak'
p,ení' prý pravděpodohrio, .,že bychom dóvedli oceniti' :vnitřní život
'oriěchbytostí, i kdyby naše ,možná informacéo nich byla sebe
:podrobnější. Pro ,charakter· kvality ·.automatismů svědčí pak ,daršíjeho 'slova: ,jJe pravda, že póselství jsou' častá hez smyslu a
že,zklam,ávají J když :isou ,patrně ;púlvá;' není vša~'ďpraý~a, 'že
"

Nemériě' opatrně

,17) Loc.cit. str. 136-37.'
16) Loc.cit. str.l~O.
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jsou vždycky nicotná; bezcetiná:a bézvýznamná ....,-,taková tvrzení
mohou učiniti: jen ;lidé nedostatečně obeznámení s fakty.y ji~ ,,'
stých případech je 'zcela, jasno, 'že tělesný organismus řídilo ně-'.
co jiného než deho obyčejná á normální inteligence a v několika
,.málo,případech, toto,žtiostřízení byla, velmi:přísně zjištěna."~S.) ,',
i, :Kladně se vyslovuje Lodge také s ohledem na existenci :pofl·.vědomé a, normálně neuvědomělé ,části lidské osobnosti. Přijímá.
,proto Myersovť?PojetL"širší a trvalé osobnosti" a shledává ,pen,dantktétomyšlence u Platon'a"Wordswortha a Karita.19 ) ,Znovu
,tu poúkazuje, že ;;jako:neml1žeme.záchytiti ,vesmír, tak nemů, že~e také znáti sebe sainotné. Ta' část, kterou' jsmE(póználLa
která patrně . řídí ',náš ',tělesný život,_ je ,pravděpodopně daleka '
toho; aby byla vším'.' Předpoklad, žepravé."já'~ jesfslOžité'a,že '
lze dosícL větší oblasti 'paměti, jest 'oprávněn badáníffi 'lékařů
vpodivnýchpEdhologických p'řípadech ':"vrstevpaměti", neh
změn osobnosti, o nichž jednají mnohé lékařskéknihý'a poje'd:.·"
riání. VpřIl'adě mnohonásobné osobnosti obyčejně nent0cníne- '
",.'

18)- Loc:'cit.
", .
. '
.
- str.. 138. ,
. ,
:PřitétopříleŽitosti nutno na'něcoupozorniti. _,ď',.
",' "
,Lodge na::nejednom místě, se dovolává Kanta pro tento a podobný, způ
sob myšleni;'Nemyslfm však, že;byto bylo'vždy docela v intencichKantova
literárního odkazu. Je; totiž známo, za jakých asi" okolnosti napsal Kant.
'.'syůj spis" z něhéiž' přivrženCi métapsychologie rádi jednotlivosti citují, t: jo'
'spis~"Triiúme eines Geistersehers";Snadvětšina dnešních filosofů "soudí, že"
v tomto,spise,:který vyšel prvně r.'1766 ano,nymněv KrálovCi u'Jana' Ja.kubá Kanter'a,:, jde, o ,satiru' právě na spiritismús:Tomuby nasvědčovala
nověj i i práce Riehlova, který dokazu je, že ,celé věty zrovna tak jako řada
frásí jsou skoro" doslovně přejaty 'z Humeova spisu, a' to, do, němčiny přelož.
~,Ari 'Enquiry conceming human úndershinding"; A'Hume je přece alespoň
skeptický, naturalista,' Kant pak ve svých, klasických dUech' hlásá docela ve
shodě: s Húmem :metafysiků" jákóžto 'vědu, o hranicích lidského rozumu,';; ,:' .~
"
N e~náztady odedávna ,působily' nejen' jedn~tÚvé, ' spiritistickému: myšlení ,nakloněné výroky ve spise "Triiume etc::" nýbrž také'vztah,tohoto,
spisu k známému Kantovu" dopisu, ,,' adresovanému, slečně" Charlottě von
Knobloch; provdané 'poté ,za pozdějšího :podplukovníka von ,Klirigsporna.
: ,Pokud prvé nesná'Ze settče, ;p~dává alespoň částečnévysvětlen[' Kantův list: Mendelsohnovi,: v' němž, se mluví' nej en: o technicky' zaviněných nejasn'ostecho:a onedostatcích s'pisu :"Triiume eines; Geistersehers", ale j o filosofickém pojetí t.zv. světové; duše,;na :vrub .vrub okteréhožto pojetí ,různé ty,
"spiritisticky zabarvené" výroky se svádějí (u nás ,Zába, viz jeho překlad
'"Sny ,duchovidcovy'~,: a' jeho článek, "Kant: o' spiritismu", "Osvěta 1917) • Ač.
,i toto vysvětleni ,není, bez ;ka'zu, přece nedosahuje obtíží" jaké plynou, ze .
vztahu uvedeného, Kantova spisku, k 'zminěnému ,.jeho dopisu slečně von
Knobloch.'Uždattirií, kdý byl 'tento dopis 'napsán,'. vyvolalo pochybriósti;a
spory.; Než nejdříve něco o 'obsahů dopisuF-Mladá,' ,zvídavá' dáma' Ch. von,
Knobloch dotázala se Kanta,: co' soudí ': o tehdy popúlárním Swedenborgovi
a jeho jasnozření.; Kant:odpověděl.lakovým způsobem, že by, se zdály spíše
prokázány, symptie jeho k metapsychickým předpokladůni, :než ,naopak. Nikde ď stín výsměchu, nebo' zlehčení, ,či' docelá zavrženCa odsouzení. Zába '>se
snaží vysvětliti tento ráz :dopisu "kritickou opatrností" a zásadou vyňatou
ze "Snů duchovidcových" '(jest stejně hloupý předsÍ1dektak;mnohému, co
'se vypravuje s jakýmsi zdáním pravdy, nevěřiti, ač pro nevěru tu n.ení dů'"
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vědí,:když.sed~stanou zase ,do byčéjného' neh no~málně vědo~,
mého stavu, co se' stalo v periodách miriulých, kdy v tomto stavu
nebyly a\nevědí~ co činily, když byly v některém z těcn hlubších
stavů. Ale jakmile osoba vstoupí do stavu nadriormálníhó/'shle:';
dá se, často, že ví nejen o svém dřívějším jednání,' když~byla
vťomtosta:vU,áletaké o Jom, že'~cíti1a a'věděla za"obyčejného
stavu své, inteHgence,"20)'
'
'" ,
" '"
" ,
"-;-N~ zákládě~těchto: pr~mis 'dospívá 'Lo'dgekzávěru: že"ážjedÍ1ouvstoupínie.~ pravděpodóbně smrtí ~ do oblastiširšíhóvě~
. domí,'teprve si ,uvědomíme stupeň zákonité nevědomosti, v jaké
nyní jsme: Proto smrť'je 'niu:spíše' probuzenímhež usnutím; ."
, Zde jsmeužovšem,hledíme-H k něm premisám a k důvo'důrÍ1
Lodgeovýpl z ·mimonormalní psychologie a' z: duševní patholOgie,
na důkazovém pó1i:trochujiném, než toqiu bylo'dosud.·
. .
J"

',,""\'"

• ". , • • 1 .

~-

•"

,P

vodu, jakó ,věřiti be~ zk~umá~í všemu,co V řeči iolůje). 'Sótva to'postaČi,
neboť rozdíly jsou naprosté a 'ztlumiti. se nedají. V dopise slečně von "Knobloch'.pokládá . Kant vyprávění' o ,ja~nozření Swedenborgově .za něco 'nadé
. vši .pochybnost, . naprotitom~ totéž v "Triiume" 'za bajky. Co v dopise je
, opřeno 'ó svědeCtví éelého, dosud žijícího publika" co už v"Triiume'~ nemá
"žádnéjbié záruky než V obecné řeči, jejíž důkaz je' obHžný'\ Swedenborg,
sám 'je v dopise "rozmyslný, příjemný muž, otevřeného rsrdce,jesť to' uče':'
, nec"; n'ež, v: Triiume už jehoslovutnost poklesla, 'neboť je pro Kanta -~,der
'iirgste Schwiirmer unter allen'" a jeho vise' jsou, docela podle toho "wilde
Hirngespinnste", jest;,Erzphantast unter al1en Phantasten" a jeho 'dílo. (na
mysli tu 'má Kant' Swedenborgovu osmidilnou "Arcana . coelestia", vydanou
v r: 1749-1756 v Londýně).. kritisuje jako "acht Qúartbiindé váll: Unsinn"
: (sr. k tomu""Vorred~ des' Herausgebers" Karla Kehrbacha k vydání' Kantových"Triiume eines Geistersehers" v .Reclams Univers. Bib!.). Tyto dia~
. metrální rozdily, v nazírání na, jednu, a -tutéž ,věc hleděly arcH pro sebe vy:'
kořistitidvě strany, jednak protivníci.všeho metapsychického, jednak' jeho
,přivrženci. A tak, došlo' ké;sporu o ,datunídopisu psaného Kantém'.slečně
z Knoblochů. Jak už řečeno, vydán spis ,;Triiuíné" , r. 1766; Jestliže byl
. dopis psán před Hmto datem,: změnil ,asi Kant. přesvědčení v naprostý;rneprospěch. Swedenborgův a plati dnes toto jeho druhé a pozdější mínění.
Ne~li;bylo by 'tomu obráceně. SwedenborgiáÍli (víz Tafel) 'zastávali'rpk
1768, než proti tomu'svědčí'více . závažných důvodti; Mimoto stala 'se ze
,slečny . Knoblochové v roce 1763 (bylo jí tehdy 23; roky) - choť i, setníka
. : KHngsporna' a ,nemohl ji tedy 5.let potom adresovati· Kant dopis jako slečně
von Knobloch (viz. Kuno Fischer's "Dokumentarische Mittheilung") •. Také
. : datum 1758 je kriticky zavrženo a ták jest jisto, že dopis mohl býti naps'án .
,v: leteéh1759-1763. Dópis náin bijistě toto 'dohadováni .rázem rozhodl, je
však bohužel ztracen. ,Na základě okolnosti, o nichž ,se. tu již. rozepisovati
nemohu;. přijímá se všeobecně pro datum dopisu rok 1763. Dle 'míněni Kehrbachova hyl 'tel!-to rok.v dopise asi nezřetelně napsán a' zavinil pak chyb.:
ným' . čtenímčíselný omy!.' Zdá se, že tomu bylo tak. Leč ,podiv nad, oním,
náhlým a časově. dosti rychlým obratem :v< nazírání' ná : svrchu zmíněný
předmět zůstává pro Kanta.nadále ,v platnosti a 'měl by býtLdnešním meta- .
psychologům pohnutkou: k. jisté reservě. při ,vyhledávání ' souhlasú:' právě
u tohoto.' ,velkého, německého myslitele,
'.
,
r; .
~-" 2~) :Loc. 'cit. "str~. 141~2. :,' - r, ",,1
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NdrodÚ s~dne 5.~ únor'a"1862 v'Petró~ci:(vJugo~laviij,zemfel
9. června, 1934 v:e;Vídn,i. ' '; ":;, " ,,',.
', '
l ' , ' '", ,
,

, OdeŠel největší' zn'alec :života,'a;'dfIaKomenSkého, "z~~leq
• evropského střihu a významu. Neměli jsme,'a nemáme znalce
Komenského, jejž bychom móhli srovnávati s Kvačalou. Neboť
tentopilny; a' ,pečlivý' :vě:dec'věnoval, 'studiu,Komenského padesátJet životá::, , , .",
' " "',"'; ' : , , " , ' : '
Měli j sni~~elmid~bréznalée, ži~ota~díla<Kómenského 'př~d
Kvačalou: " " , ' , "t..·
"
,
,,"', '
. ; ,_
, ' ,František Palacký napsal první čéský'životopis Komenského již rOKu, 1829; ale žiyotnídílo' Palackého bylo vypsati 'dějiny
českého národa do rokU .1526jživótopis Komenského lěž(lli obsahově i' časově mimo rámecživótního, díla Palackého, jenž si
je vymezil podle příkladu a jistě také s odůvodněním podle svého, učitele, Jos,efa Dobrovského.
"
,
, :"K. B. šf~'r6hpsal r~kU:j863 'o:ko~enskéÍión~j~k~ěl~jŠím:diJé "Panegersie" (známém od'roku 1702) j, bylo ,to,v době abso-', ,
lútismu dílo'velmi odvážlivé, víme-li, že A., V. šembera roku',
1842 marnčžádal censuru dovolení vydati "Labyrint" (I) a JosefChmelá.téhož roktimarně žádal censuru o ,dovolení vydati
Komenského: "Didaktiku",; knihu, která začíná slovy: "Národu
. českému a:všempřednost 'a 'správu v něm držíCím:, vrchnostem
čl panstvu, kněžíIIlasprávcůni Církví, radám měst, rektorům škol,'
rodičům' dítek 'atd.; niilosf PdnaJésúKrisfa a láska boží v. duchu
svafémrozmnoženabúďr Teprve roku 1849 ":""',za revoluc'e ':"":'
podářilo se V. V; Tomkovi 'vydati ,toto dílo plné zbožnosti 'a' "
moudrosti.'- František'BoI.~Květ podal'vČasopise' českého mu.::
sea :1857;,Jádro metafysiky Komenského" av České Akademii
, pře,dnášel '(německy) o: Leibnitzovi a Komenském., Všechno. ,to
.
. "
byly. odvážlivé kroky v. době absolutismu!, '
.' ; Ale z mladšfch:a' pozděj ších badatelů o životě: a díle Komenského ,věnovali se. badání až ,v;pozdějším věku a . nemohli tudíž
. svého díla·dokončiti: .. \. , l . . . ' . · . " .
.
'.
"
. Tak·Fr~ntišekJanZoÚbekzemřel rok~ 1890 osmapadesáti:'
.letý.. a Komenskému mohl:věnovati jen šestná.ct leLpráce (od roku 1872)~ J., V; Novák (1853-1920) ,dosta1.se ke Komenskému
' "
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v: pokročilém

věku, přes ,staročeskou literaturuj'Jo~efŠmaha

'. (1843":"'1922) ,rovněžstřed6školský profesor,' výkládal ,přírodo':'
pis a ke Komenskémtise dostal z osobní.záliby. J. V; Novákovi
'se podařilo dokončiti životopis Komenského od F. J. Zoubka, leč
nepodařilO se mu dokončiti podobnou prácívlastní, třebaže dokončil důkladné přípravné práce k tomuto úkoluj J .. Šmahovi sene;'.
podařilo nalézti nakladatele, na. překlady ,latinského díla Ko214

'.' <

"

.

\

me~ského,' některé ,vydal 'vl~stním nákladem, Cestu' světla' (z' ro~'
ku 1642) ,vydal ,pomocí soukromníka A. Svobody z Troje u 'Pra;.
hy až roku 1920!' " ,
,, ' ,
,,' ,
, Ani jeden z těchto badatelů o život,ě a díle Koménského nebyl, theologa tak, právě theologický význam' Komenského, nebyl'
českému 'čtenáři vyložen a zůstal nevyložen dosud. Zrovna tak
dosud nebyly široké kruhy českého čtenářstva poučeny o Komen-:
, ském 'filosofovi:'
"
,
"
',
, V, Komenském ,viděli mnozí jen, reformátora školství", mnozí
v,němviděH jenom školmistra'- a dnes tak hledí. na Komen~
ského mladší pokolení. Unikl jim evropský, význam, Komenské:'
, ho, 'na .který teprve za 'našich dnů',ukáJzal F.: V.Krejčí v knize'
;,ČešstvÍ.a Evropanství". ;'
" ..
, .
.
"', ,"Kromě toho od r~ku' '1892, když ,rakouský ~inisir vyučovánÍ
Gautsch' podle pokynu císařova (na' podnět pra.žského arcibisku-,
, pa)zakázaLosJavova,tiKomenskéhove školách, padl na, českého
'člověkastra,ch:, A to, tak,:všímaH ,si ;,nepřítele vznešeného ,rodu
Habsburského','! To kazilo karieru! ,,' (Dodnes' nevíme, ,kdó.poštval
áréibiskupáproti památce Komenského.). " ' , ',,' ' "
:
.:ď~.Dva·;mužové se, ne~alekli, a soustavně od técÍoby šířiIi,z~á~
, most života a hlavně díla Komenského, ducha v tomto díleobsa;;
Ženého: T.G. Masaryk a Jan Kvačala.
'
,ToG. Masaryk řekl o Komenském roku 1892, že to je největší
Cech a ,většího nad něho, že jsme nem~lij :když po vydání, ministerského:zákazuioslavY,Komenského u nás utichly, ; Masaryk
vysokoškolským studentům ve veřejné přednášce' posvítil na významdíla Komenského. Od té doby.ho nepustil s'ezřetele a když
se' 21.~prosince1918:Vrátil a jako president, pozdravil"členy;Ná-:
rodního shromáždění"začal své Poselství slovy z Komenského:
, ," Venml Ja... ''',''
'"
,"
,~, " ,
,, " 'Profesor,' dr.' ,Jan, K vačala' badal' o .životě Komenského, od
, roku 1883. Dvacetilétý 'začal Kbmenského studovat,: dvaasedmdesátilett měl:ještěplno plánů, co vykónatLnapoH,hádálÚ'o, ži:- '
votě a díle',Komenského. Dvaapadesát let 'p()žehnané práce!
., "
Životopis Komenského od, F. J. Zoubka v prvním zpracování
" přeložeI?-do němčiny. Kvačala psalo Komenském'n~mecky,' ma:,ďaisky, slovensky a rusky, přednášelo něm francouzsky a:an~
glickyj ,dílo o, vrstevníku á předchůdci Komenského Tomáši Cam:panellovi '( 1568~1639) "dostalo, se, do ,italštiný. ,Mi~o tyto(~a:
značené jaiyky ovládal Kvačala: znamenitě .latinu s' řečtinou"
a' to mu umožnilo ,šířiti známost o Komenském v mnoha ,jazy:éích'akrajích, meziněkoHka,náiody."
'",
,: ·K.~aČ~la vyk~~~lza dílem' Komenskéhoninoho ceSt po Evro'::
pěj i do Ameriky ,se'pustil, roku: 1894j (byla ,totiž zpráva,: že Komenskýby1',v letech okolo roku 1660,zván do'AmerikY;'aoytam
vybudoval nové školství, ,aby tam do 'nově zřizovaných škol vnesl
yy,
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n~vé své názory) .a Kvačala~ chtěli do : této :. věci.vnikno~ti
v.Americe; ;'
.
.
. . . . ".. .
Kvačala nesmírně' přispěl k .poznání' Komenského živým slo~ ,
velO: osm let půso~ilv;Bratislavě (kde:bylodroku 1888;řádným
profesorem na· evangeHckéin'lyceu); :odroku 1894.~bylřádným
prOfesorem" na. universitě,: v· ,Dorpatu, ,j ak: zní německý; názey
,ruského', kdysi': města'; J tirj eva .a': dnes estonského· města Tarlu.
Po válce působil v Bratislavě.
.
.,
':'.:
!·q{vačala"patř(ved.le T;, G;: M.asaryka k:~~jpilnijším,:nejčiÍej- .
ším' a nej šťastněj šímpropagátorůníčeského jména a kultúrního
, přínosu; jj ímž, česká kultura obdařila kulturuevropskou. •
' .' ~ Kvač(i1~ :ni'á 'také' k~omobyČejnou '~ásluhu; ~jžé 'Komenského.
yi-átilčeskému narodu. Před rokem 1892 považovali totiŽ v., N~' .
mecku.KóllÍenskěho,'z'aNěmcé;jjodnět k tOinuto "úáioruvycházel. ze ·skutečnósti,;že Komenský 'před o4chodeni' do ,vyhnanství
působil',ve' Ftilnekti .. jako· správce, bratrského sboru', "českých
bratří jazykariěmeckého".: Kdyby nebylo tohoto něme~kého'
. omylu,' sotva' by b)rli roku 1892'založi1i-vBerlíriě:jednak:;,Co';;
, menius' -Gesellschaft", jednáF"Monatshefte der' Comenius'~Ge
sel1scháft" a 'v Lipsku pedagogické' museum;'"Comenius-Stiftung;, '
paedagogische . Zentrálbiblio~hek'~. á.· sotva~: by:: se,. byli; n.a4chli
oslavovaťi Komenskéhotak:rozměrně;jakjej'oslavovalL ;'"
. .....
Př~d č~sem: uškó·dil á' ublížil KomEmskému ''J. Chr: Ádelu'ng ,
v: díle',;Geschichte;'; der'. :menschlichén'Narrheit" ,'rokU ,1785.'
, . Dr. Kvačala v'éizině' jméno Komenského očistil ni{tím, le:ps'a]
,proti:Adélungovi,' nybržtím, že ukázal ná kladné hodnoty.v>díle
KomEmského~· Negativních hodnot-vlastně, v 'díle Komnského, ne::"
ní; Komenský. budoval, nebořil.' A ' na to' Kvačala' 'ustavičně ,
. ukazovaL·,'" ~ . ..: .' '. ď
'H";::
,. Byl II ná.~ sklonvyzd~ihovat( vyhnanství' Kom~n~kého' ,tak~: f~-'
kci vYkládajíce o Husovi, mriozízůstali st,áti u 'hranice, ,místo aby
p~ukazoyáli: na tvořivou činnost' Husovu. Kvača~a:náÍnúkázal
nesmírně' široké póle kládné ď a vědomé působnosti Komenského, .
, s Masarykem uka'zovalna příkladnou pracovitost'Komenské:hoi
na jeho touhu po dobrém a po lepŠíÍn;
." ' , . • .•. ', '::'.
":' Kdo'éhce, po~n~ti ' KO~ensk'ého, ,musí '~nát ~ jeho předchůdck,'
sóučasníky 'a' uvědomělé' pokračovatele; Kvačala' 'napsal' mnoho.
úvah setlÍ'přísl ušej ících; každá z nich znamená' důkladné a prac-' .
néstiidium. Patří sem:. Comeriiusuúd Baco (pro DiUesovopadá::.
gogium 1888). Komenskýá'Rákoczyové,: (Comenius"és' aRá~ ,
kócziak) napsané' 1889 prol;,BudápestiSúmle'~;Jail Válentin
, Aridreae (pro Evang. Egyház és'iskoláz roku'1890);;Ládiver
(největší' slovenský! pedagog, • žák' ,Komenského)' (Egyfélszázad
a' magyar o:rszágLfilozofia; StO lét maďárskéfilosofie,;včasopise
Budapesti Sz,emlé z roku .1891.)PátfíSemtaké stú:die '"Niekol-,
. ko, slovo, Elliáši. Ladiverovi- (v:Archivě. pro, badání;o·,životě·a
j
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" díle KométÍského;' 1923.1 ) KomeÍlský 'a' Descartes', (v Časopise
českého ~mitsea,ČČM,., 1893) .;3. ,H" AIsted. (vUngar. ,Revue;
1889). J .. H. Bisterfeld .(v;Ungar. Revue' 1893). -:-:-, Die deutscheri
Mitarbeiter',' an,' der :padagogischen: Reform des· ,Comenius •(Mít..;
theilungel?-' der' GeseUschaft .fiir' deutsche.: Erziehurig und" Schul..; .
. geschichte 1896).:":"'" Eine bOhmische,Gesandschaft in Berliri 1723.
, (Jah'rhuch'Jiir,Geschichte ,des Protesť8,ntismus 1896.), Jlde,o' Da.. '
idele. Arnošta: Jablonského, církevního radu 'v Berlínč,.'vnúká:
KomeIÍ:~kého.~cD.E.(rnest) Jablonskýs Briefwechselmít Leíb;;
, ,riiz, .Szá:zá,dók )897. K. Jablonskému se Kvačala vrátil. ještě rol,
,ku' '1907. prací "D. E;' Jablonský a jeho práce v prospěch církve .
slovansko~evangelickei!'. v Církevníchi listech:' ~' Komenský, a:
, Rousseau (pře.dnáška,vykonaná v Petrohradě' 1897:.a:otištěná '
:v.;časopiseD~utsche' SchúJe,1899, ay časopise Komeriský, 1899) ,
patří do rámce studií o 'stycích Komenského·s francotizskoukitI..;
'. tllróú.~, Jedna exulantská rodina česká, Figulo-Jablonská (prá-':'
ce' ze Slovenských Pohladů, 1898). -:-:- Rákoczy,'a ' jého,' vztahy
kPrusku' (~zázadok,1898); :::-J.(ohann) ,V.(alentin.) 'Aridreae',
Arithei1an _de~:geheimen Gesellscháften (ze Zpráv :jui-jevské
- [~~rtuské] ,univ;ersity:-:-::Acta universitaejurjevensis/ 1899j zprá;;
'. va o.níy· Mittheilunge~: der,Comenius-Gesellscháft,1899).":-.
D.(aniel) E.(rnestL Jablonský 'a jeho podíl.na náboženské pora" dě, v článku,' nadepsaném Die Spannheim-Conferenz in Berlín
(Monatshefte d. Comenius-Gesellschaft, 1900). - ' D. E.' Jahlon, skýtind Grosspoleri (Zeitschrift ,d .. hist. ,Gesel. Cd. ,Próviriz Po~
.sen,.XV.• .1901).::".Martin,Opitzund,Comenius(MonatsheHed;
. Comenius~Gesel1schaft, 1903). ---:7:' [Opitz 'má ,velký význam' v dě-:
- ,jiri.ách.'německé Iiferatu!y,:ačkoliv' je;vyhlašován: ,za' .suchého
Sclíulmeistra, 'uklidnil ,rozdivočení vcněmecké beletristické lité:.
~,átuře díleni "Von d;é~:deutschen'Poeterey"'.] '~ ..' Campanella;
otec novš~j vých.9v~>vedy7 (V: ú1ehlověSborníku, 1905.) Kvačala vyvrací tvrzení ~některýchspisovatelů, kteří za ,průkopníka. nové
výchovy označovali Tomáše'. Campanellu,italskéhodoiniriikána
(156s,.-:-1639),', jenž odmítalscholastíku z' výchovy' austnlulý,
aristotelism, žádal,přímý názor přírodní jď odmítal .také španěl-, ,
skou.Íladvládu v Italii (která vyvolala třicetiletou válku azpůso- ,
'bili'potl8,čení, české svobody a· kultury po ~roce ,1620)-. "Jesuité
~tá1i. na španělské straně,' dominikáni,byH mezi odpůrci' španěl;;

'~ ':~:~) Eliá~ďi~díver'

~van~elického fa~áie:jsttd~v~í~' K~~ ,

i,lsyn' žilhÍského
, '~ep.ského v Šaryšském Potoku v Uhrách vletech: 1650-1654; Roku'1673 při .
pronásledováni' evangelíků odešel do' vyhnanství, ušel' katům dá' Německa;'
'. Roku 1682: pomáhal obnoviti kolegium' v šaryšském Potoku., Zemřel v Prešově, ~ok před popravami 1686. 'Roku 1687 bylo ,vPrešově umučeno a po-'
prav~no 236 občanů_ z města; a okolí,' evangelických přívrženců Tokolyho. . ,
Od ď té; doby,slove . tento "soůd" prešovský "krvavé' jittky J prešĎvské" či
"krvavý so'ud" prešovský. '. Ladiver mu úšel' jen proto, ,že' roku: 1686 zemřel.
Někteří odsouzení byli mučení zvířecim ,způsobem; "
,
"
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ské diktatury: -.:.., Campanellovivěnoval . Kvačala 'několik prací i
tak "ThomasCampanella' undcdie Paedágogik"< (v Deutsche'Schu~
le,.-1905). ~'"T. Cainpanella'~(rpřednášku, přednesenou v Pe" \ trohradě' ;a otištěnou v:' ruskémŽurnáli1 ,minister~tva .'. prosvětyj
prvý díL její hyľ otištěnroku)906;, druhý vyšel rokti1907; ~ .'
"Slnečrié mesto'; Campanelly',~; ty; kaHmdáři , "Tranovský",; 1907,
s doplňky. vyšlo v časopiseVeda 'á. viera. i1911; česky v kalendáři
Palacký 1925). '---,,[Sluneční stát je utopie,vyličujícístáthudouc-"
. nosti;stát 'spravedlivý a ;demokrati6ký2).] - ' (,',Campa.nella 'imd
Ferdinand dL" (ve, Zprávách'videňské.'Akademie;1908). ~,'
"Th(omas) Campanella, ein' Reformer((zur'Zéit) der ausgehender
Renaissance'~ (ve Zprává'ch: jitrjevské[tartuské]university1909;
Acta univ .. jurj evíensi) ; - "Prot,estantischegeléhrte Polemik vor ,
. seiner Haftentlassung:'.(Zprávy juijev.'univ>1909).;'::"": [Campa::
.: nella ,hyl vězněn pro 'Svouprotidiktátorskou a'protije~uitskoup6~:'
:litickou činnost'po sedmadvacet let] -:'~;,":"ď '. '
:' Články, K vačalovy. <>., Campanellovi .vzhudily,velkou:pozornost
v.Halii. Profésor:Felice,Tocco onich předn'ášel v Římě roku1910:
Lepuhlicazionidel prof. Kvačala sur Campanella.' ~~álokterý
z předválečných českých aslovenskýchbadatélůvyvólál zahál":.,
nicemi takorvou:odezvujakoprof. Kvačala, jen~ jeiád a právem
zaznamenával', (ruskyinapříklad roku 1911)jlpoVzbuzovalo jej'
to k další prád,jŮberdié Genese der Schriften1Th:Campá,nélla" . .
, (ve:Zprávách; jurjevské university, Acta ·univ. jurje-viensi' 1910l;
. ,'Pokud se .týče duchovního vlivů Komenského I?-a Fráriciipr,?~
střednictvím,francouzských ,vydání •Brány, předešel' Kvačalu vy- .
psáním, těchtostyků:JosefŠmaha, :jenž roku '1890 (v časopise
škola a život) uveřejnil článek FrancouzovéaknihyKomenského
·v XVII. věku. Leč Kvačalá.:rozmnožifznámost o:vHvu Komenské;! .
ho na Francouze nálezenizlomku:';,Vlastního životopisu: Kámen':'
ského", jakdr. J. Hendrich nazvaľ čéskýpřekla"dze zprávy Kvá:.
čalovy., "Komenského. poslédné rozporiÍienky'" Continuatio' Admonitionis .Fraternae . de temperando~haritatéZelo. S) i. - Zinín~
.kami z .tonotozlomku hyloroznmoženo naše vě1děníio:styku Kó":
menskén6 se' slavným filosofem' Descartesem; K va:čala: psal <> Ko-'
'. menském; a Déscartesovi roku 1893-v Časopise českéhomuáea;
1906 V Jahi-buchu pro(dějiny;protestantismu v.Rakousku,vSló-, .
venských 'Pohladechroku ~1907av Mitteilungen der Gěsellscháft '
, ffu oie Geschichte der Er:dehung 1907. Výtěžků prací Šmaho~
,vých a,Kvačalových dosud nebylo ,použito, .dosud nebyly uveřej
něny fáincouzsky;: dosud nebylo ,pověděnó'Francouzům,že již
roku
1640 byL uveden Komenský ve z,námosťv.Paříži
• .Toho
roku
.
,
.
'"

~"-

2) českÝ'Překl~d C~mpanelIovaSlu~~čniho ':~tátuvyšel í934,u Laichtrú•.
. 3) Byly otištěny po prvé roku 1913'v Archivu pro' ba dáni o ,životě a

spise J .. A. Komenského. Do· češtiny je přeložil dr,' -J;. Hendrich • s, titulem
.Vlastni životopis Komenského.: (V Praie 1924,: nákhidem Učitelskéhó. nakladatelstvi.)
ď. ,
'
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totiž:NathanaelDhuez.vYdal Ko~eriskéhoB~áUulatinsky a frem;.
couiskyv Paříži.: , ' ,
'
,
'1;, "
" . ,Již za života', byl :,Komenský 'označován za chiliastu. Vysvět.,;
lujemeJó nezvyklostí myšlenek Komenského: Komenskýď~ám od:"mítáltvrzenía označování, že by byl chiliast;žebyvěřilvhmot~
nf" příchod Ježíšův, Kristův á. božího království;,VN aponienutí
Evropanům V Předmluvě (odstavec 31) píše:ó marnosti: doufání
"ve zlatý věk. Ví o těch; kdož věří v konec světa "v tomto století" j
ví 'o pesimistech, chiliastech'a 'je'jich'výklady'označuje 'aoceňuj'e
(ne-li odsuzuje) jako povídačky, kteréby neměly stát ~a řeč. Ví j
že i jeho výklady býva jí"označovány :za chiliastické sny, tvrdí:
"nám jdeonálpravu". -Kvačala sám uznává a píše v díle ;iJ.~A.,
Komenský" roku 1914 (ve slovenskémvy,dání),že se Komenský ,
povznesl nad hranice 'národní a: církevní, ',alé v páté ,hlavě, nade;.'
psané "Diuhý"přelomve víře", píše, 'že',Komensky' dal na'pro';;
roctví, která, tvrdila;, že roku '1653, nastane převrat', v děj ích' 'světa;
-,ba na stránce 86,(českého vydání z roků 1920)"tvrdí,ďžeKo-'
, menský uznává chiliasmus za pravé křesťanství. Kvačala neznal
celého díla, které Komenský 'napsal v samý podvečer 'svéhoži~"'
vota.To;co,pod titulem "O 'horlivosti bez vědění 'a lásky:' jeulo.;
,ženo:v: Národním museu v Praze,a' co Kváčala::zital, jest' jen
" výtah na sedmi stránkách. Orignálmá 74',straná76'odstavcůl 4 ) .
-::-" Mezi Komenským a Maresiem bylo nedorozumění! Komenský,
.' se ,dovolával proroctví ze Starého Zákona, kdéžto Maresiusnázev
chiliasmus, přikládal 'proroétvím současných',,,věštců"ze' XVII.

I

"
I

I

stolett,,·

".

I

"

' .

"

" Koinenskývykládá v' 12. 'odstavci: ;;Pokud jde o' chiliasmus; ,
mohl bych tuto otázku nechat stranou a mohl bych o'dpověď pře
nechatijinýni, kteří o chiliasmu psali otevřeně; Já jsemvýJožil
svůj názor v díle Napomenutí (De Rerum Emendatione) "a tam '
jsem psal o'nápravě. Tomu, kdo z mýchvýkla:důledacos,vytrnal
a podle toho o nlOě psal, odpovím svým čásem.'To, co'o,chiliasinu
,psali Serrariusa Labadie;· jsem ani nečetl a vykládanému 'jsem
neporozuměl. Jestliž,e' byli obviněni v latiněz.kaCířství, měli ve':
řejně odpovědět na. obvinění rovněž latinsky, aby se obhájili. ~:.",
O chiliastických, polemikách Komenského psal Kvačala v
"Protestant. Szemle '1890:·
'.
"
,,',' "Nežli 'Kvačala napsal život~pisKotnenského, ~konal,nejen
řadu' přípravných studií, :riýbržvydal tá.kéroku 1898 a ,1902 ,dva
vélké svazky"KorrespondenceJ. A; Kómenského". Doplnil tak'
(nákladem České Akademie)" Kórrespondénd Komenského; ,kte~ . ·
rou vydal B. ~atera o šest lét dříve (roku, 1892); K těm dvěm:;t
zmíněným' svazkům Korrespondence připojují se A~alecta. Co~ .
méni~na,ď.kteiáKvačala' ;v~dalv ~urjevě (Ta:r:t~troku; 19P9:)I?~i:') Mám opis nizozemského překladu, 'jenž má titul "Bróederliíke ~He~.:
,maning .len de H(eer) Samuel Maresius etc" ď"
I
'

,
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pojil k nimrepiodukci do té doby ne~námé podobizny; K~meJ
ského, na .kterou první upozornil roku 1905.) ...:....., Na. podkladě
starších sbírek . vydal- v. Berlíně roku 1904 -dílo ,jDie paedago- .
gische·Reform _des', Comeruus jn. Deutschland bis zum: Ausgange
" .des XVIL.-Jah!1hunderts~', (Byly. to' dva ,svazky .ze sbírkY··Monu.;
mentaGermanica Paedagogica; XXVI. a XXXII.) Titul není přes'. ný,neboť Komenský, svá refo~mní díla nepsal v Německu vůbec
a'pokud ,jepsa,l, psal je latinskYj,-ale práce, K'Va,čalova,jezá':;,
služná, třebaže nezastiňuje díla' Zoubkova. šlo o nové zpracováil(
'Kvačalova díla "JohannesAmO's Comenius; Sein.Leben und seine'
Schriften" í vydaného' roku -1892,' a. la tinskypublikovaného . ina" teriálu,.otištěného ve' drvOu )"očnících: Monatsheftů. berlínské ~po, lečnosti~ Komenského.' ---, Zivotopis Komenského" vydaný vně";
mecké sbírce ',;Die ,grossenEtzieher" vyšel slovensky v;Sloven~
skýchPohladech,z'nkhžbyl přépsán19~0.do. češtiny a vydán
, jednak v; Dě'dictví Komenského, jednakú ,Ottů."
',', "
. ,,' Třebaž·e ;ódbortiíci ,vytýkajíregestům Kvačalovým, ,žé obsahují mnoho. chyb či omylů, slovních: a typografických,přecejen
'jde /o: publikační. práce velmi iásl užné.Kvačala některé omyly,
opravil v Annalectá:chj zlomek "Bra.třského napomenuW', který
milezl v Petrohradě"oprávil v novém : rpřetisku ,y Archivě pro
'ba:dání o'životě spisech Komenského. V Al1Chivě.č.7. také na~
psal,o čéskémrukopisuuchova,ném v Národním museu v Praze,
"já ale myslím, že;jeto ,ten'rukopisný překladčiastky;la.tinsk~ho ..
spisu':j :v;torilse~mýli1j:je to jen přehledné jádro zmíněné knížky ,
,,,O horlivost bez vědění,a.)ásky". Onoho českého tekstu Kvačala
- neotiskl:v;Archivě, pro nějž jsem .mupořídil opis řečeného :do~
pisu z Národního musea. , .:
',,'
.
..
::; O·Drabíkovi zachoval si .Kvačala mínění odmítavé;. jak je.vysloVil roku 1888:jíDrabík, falešný prorok ze XVIL'století" (v:ma... da:rském .časopise Szá:zadok). V druhém svazku Archivu. ~zroku
1912:napsal'o Komenském: ,Chiliasmus, ktoTý, jes'nimi (proroctvími) -spojený ,smie více tvoriť. tichú, túžbuzbožnej mysle, ale
.'. ' bUrenie,proti veréj nému. pokoj u v mene jehci .na jviac ak fanatici
. mažu; schvalovaf-."; Tento'soud'nemůžemepřijmout.'Drabíková ..
proroctví jsou obraz'tehdejšího myšlenÍj že nešlo'o, pouhé blouz. nětií,' vidno z toho, Že Ludvík XIV; vyžádal o Drabíkovi zvláštní
zprávu.a z toho,jak zvířecíni způsobem Hábsbulik sáhl,na. život
J
Drabíkův . právě pro táto ;"próroctví'~ j Drabík: : žil mezi 'lidem.
Slyšela slýchal, -po čem tOUŽílidové.'vrstry, jež' bylytehdý .bei
vůdce. pdttid Dra:bíkorvo volání po vůdci' a osvoboditeli. : Lid
1
'vždycky volá po ,vůdci. Otázkavůdéé"jé vždycky ožehavá.' Lid
, hledá vů'dcevždycky . mezi . vidoucíini, silnými; slibúj ícínii a' ~aru.~
čujícími: Mnohého vůdée,ne-li'všechny,'povzb'udilo; aby,se ďujal
vedení, právě' pro .volání a příklad lidóvýchvrstev. Na. Sloven~
li
sku zrálo všechno k :lido'Vému velikému hnutí: okolo Prešova, kde ,1
1
došlo ke krvavým jatkám, po celém Slovensku, na celé. ,;horní
I
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,zemi"j až, došlovB~atislavě k 'ódsouze~í vudců, po roc~,167i.
Svědčí o tom mimo jiné nizozemskézprávy, ,~Podrobnáhistorie'
o pronásledování evangelických kazatelů a učitelů v Uhrách za "
Leopolda!., vypsaná na podkladě zpráv nizoz,emského ,residenta ,
,veVí~ni HalPla Bruininxe z roku 1675 vydal 'Abraham van,Poot;
lékař, Vyšlo v Amsterodamě roku 1684,5)
,"
:, \ Na stránce A3/5' se "vytp~avú:j e, jak útisk, evangeÍíků 'pokiáčováLv Prešově, Bratislavě, Levoči,Košicích;ýRaabu,"TrnavČi,

,vSaryš1ském'Potoku atd,', ;"až přešlo i dO' dolních končin; všude
byli stihániú:čitelé ' (kazatelé). i žáci, farníci" PrOnásledO'vánípo'dnHna' ,řídil ostřihomský' arcibiskup Jiří SzeIE~pcsényi,tehdy
místodržitélv Uhrách a :mířil jak na, lutherské,· tak na' reformo- •
vaĎé(kalvínské)vyznavače evangelia,:Tenardbiskup byl O'prav:"
dový:slepéc'pro pravé věci duchovníl:''! "
"
,~ 'Dnes hledíine'IiaDraHkovÝ podněty jinak,'nežlihleděIisou;.'
časníei, sedící,V teple ve 'Franekeru, jako ádpwce Komenského
,,Arnold,' jinak' nežli,j akóverbalisté,' kteří v nich viděli •• ;,zás'ádní ,
", rozdíl vchápÍirii'zjévéní Bóžího", hledíme na,nětákéjinak;než!i
, • Kvačála;' jenž"jé chápal jentéologicky: (Viz'Archivč:,2 z rO'ku
1912;;stť;9,) Rozšiřovatelé mínění; které koluje v lidu,'ďvždycky
by li oznáčovárii. 'zá,lidi bídné, ničemné, zvrhlé; a nevím jaké ještě. '
Drabík byl oznaČen iačlĎvěka'nepořádného, báza pijana: Kva..:
r 'čala' oněm napsal, že' žil' nečestně,6r ,všechno ,na podklátM' vzdá:"
lených a zaujatých' svědectví: Politiku Komenského,lprotože KO'~
!
menskýiiězavíral uši před slovy Drábíkovými, označuj e Kvačála,
za ' "fantaštickou, :nábožensko~titopistickou,'s ' cílem' až ku' p'odivu
reálným: znóvuvybudováníčeského~tátuv starých hranicích;7)
Q'Komériskéni'praVímlZmíněnémmístě,.že i v'úřadě tohyl jed;.'
noouchý kněz; potoniučitel a biskuPvYhnanéův',' ,vzdáléný:prak:' .
tické politiky::~' My dnes po ikušenos~ech,ze' světovéďválky:á,
, poučení ,novým sociologickým nazíráním Iia' vyvíjející 'sédějiny
h!edíme na;Komenskéhojinak;'jinak hlédíIrie'tna. Drabíka:zjehO', "
myšlenek' (tehdy říkali: vidění)' ozývá se týž smysl> jako 'z> po· '
zdějších,dějin:Francie'budé státi proti Habsburkůml:'Jde o PO: ' '
litiku;; ktérá s vítězstvím demOkracie nad theokraciípřivedla roku
,1918 k uskutečněnU ,;proroctví" Komenskéhó z'roku 16500'ná:"
vrahl vlády českých věcí do rukO'u českéhO' národa .. Co se'Kváča:
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" :r.: 6): Naaůwkeurig'Verhaal vad dé Ver~o'lginge I Aa:nge're~ht teg~~s: 'dé::j
E';1angelise f.; Leeraaren l io: Hungarien:,/ Neveris, een bewijs van ; der ďselver
'onschuld I aan de, Rebellie J Uit last van"deHeeren,StaatenGeneraaL der,
e,reenigde ,N eeder ! landen, vertoont aao dén'Roomsen 'Keiser J Leopoldus
, de I. J doorde selver' Resident J De' J Hr; Hánie! ' BrúÍllinx. 'I Inden'Jaare
1675.' tot Weenen~/DoorlAbrahaínvan Poót; iMedi'Doct: I Met 'schoone
Koopere.Platenversien. I (Kousek) I ť. Amsterdam, I (linka) r By Timotheus
, ten Hoorn, Boekverkooper in de Nes, I Anno ,1684.
, ", , ,
6) Archiv: č. 2, 1912,stránka ,9:,' ,
7) Archiv Č. 2,' ľ912, stránka 11: '
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Jovizdálo "prihmlisté" ·rQku1912, vidíínednes zřetelněji a srQz~'
umitelněji bez zamlžení. S ) ,
Plným právem PQvolali. průvQdéQvé: myšlenky vydati Sebrané'
spisy-KQmenskéhQ vnovémrQuše Kvačalu za vrchníhQ redaktora.
JQsefu úlehlQvi a,J. V.NQvákQvi musíme být ustavičně vděčni,
že dali PQdnět ktétQ edici. V N ovákQvi, OlehlQvi a K vačalQvi vidíméJrojici Čecha,MQravana a: SIQváka, sPQjené kvelkémuťdílu
literárnímu,tak"j akQ.Q někQlik . let se . utVQřila k dílu· politickému
..nQvá trQjice v' MasarykQvi,' štefánikovi:a ,Benešovi. za světQvé
,války. PrvnLtrQjice QbnQVQvala literní, druhá' PQlitický:.Qdkaz
KQmenskéhQ..
,• . , ' " ;' ....
,
. . ' '."
. ,:; ;Kvačalase ujal vrchní hOl redaktQrství. veŠkerých, spisůKo- '
menského pOl ,dost dlouhém' váhání. Chápeme tOl váhání:DQbrý'
znalec KQmenskéhQ' ZQubek .···zemřel . a·· .·nedQkQnčil:.druhéhQ
zpr~cQvání živQtQpisu Jana AmQsa. Roku .1892 pOl smrti ZQubkově
nebýlo mezi éechy'a 'MQravany hlubšího znalce KQmenského.
Když:i ústředníhQ sPQlku učitelských jednQtna MQravěvyšcl
podnět, ď aby byly vydány Yeškeré' spisy KQmenskéhQ, mezi PQd-:-.
ně'cQváteli nebyl ani' jeden vyslQvený 'znalec KomenskéhQ.Ředitel '
ďJósefOlehla, vlastní původce návrhu, platilmnQhým neprávem
jen 'za metódikáře:PrQfesor'J.·V. NQvák zkusil své síly na KOl;'
menskéhQ Didaktice teprve' rokii 1892 čtyřicetiletý. ~ PrQti všem;,.
kteří byli.vQláni k práci vydání Veškerych spisů KQmenskéhQ, .'
jediný Kváč~t1a byl Uriiversitníprofesor a autorsvětovéhQ jména;
'Ještě rQku1922domnívalse Kvačala,že čeští autQřivzpomínají
jeho'pracf"ak6 llylen s kYslouďtvárou'~.9} Ba je i žárHv na české.
"autQry; ktéřívýslQvili byť jen letmé zmínky, že některá Kvača
láva "nedQpatření v. Annaléctech jsou zaviněná asi chvatem prá.ce". Akdyž kritisoval komeniologické práce české, býval hodně
jizlivý,' jako v 3. čísle Archivu 1913 na str. 54 ad.,'nebQ v5. se.šitě
Archivu ,1922 na stránce 48.",
••.. • . " .
..
'Pře~to dnes j~ náni j~snQ: Kvačala byťrit~ž velkéhQ i~~hledu,
velké píle a k tQn1U i velkého štěstí. Tím nemá být. vnesenQ do
našich úsudků anika.pkazávisti.· TOl .. značtiéštěstí~~ zbytečně
'~vačaIQviži':'QtQpiscizaznamenávali, jakQ na:příklad J~ V. NQvák
·vOttQvě SIQvníku,rQku 1900 (XV) na stránce 446.BylatQtiž dQ~
mněnki,že v ciziněužnicnQvéhQ. nebude nalezeno, jediná Praha
že' má vševědné (Ol nbvQuvědu - pansQfiiusHující) knihy Ko~
menskéhQvšechny.lo) Kvačala nám ukázal cestu ke KQmenskému;
":ď~ K~tÍ1en~ký: hyl~přímně, a .QchQtně přijírrián;' zemích eva~ge
lických. M,ěltl:im/odpůrce" anQIMěl' odpůrce r y,IůněJednQtyl
Ale přes tolz,e mluviti <> upřímném a Qch91ném přijímání; Vždyť
v Praze vydalij~hQ.Bránu bezjehQjména, rQku 1669 a,16701

o

8) Archiy 1912, ~tr.· 15.
,',
O).V 5. sešitě Archivu 1922 na stránce 40.
10) J. V. Novák v P,ůsobení v Předmluvě ,(1899).
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.v~dyf KoniáŠ dal díla 'Komenského na .Index ve svém klíčil I La-'
hyrintl Vždyť ještě roku .1842 nechtěli dovolit v, Praze;:: aby byl
ďvydán .Labyrint,. ". Didaktika I Klíč Koniášův. platil. vlastně až do
roku 1892 á římskokatolický Pražský. Večerník ještě nedávno od- .
míhllKomenského zcela v dUChu biskupa 'Brynycha, jenž hO'dilpo
" Komenském, pohrdlivé .slovo "ženáč", . nemohl-li nic z Komen, 'skénovyvrátit. Pražský večerník označil.Komenského za .duchovního otce bolševismu! ; ,"
. , : ' .. '
." ' .. ' . ,
, Y ci:zinětudíž je potřebí hledat neznámé dosud spisy Komenskéh'o; Kvačala'jich 'tam. tuší 200.(v,3. čísle Archivu 1913,
'~tránce 55). Sám jiéh naš,elosm (dóroku 1902),potomnalezl
"Pokračování bratrskéhO' napomeriutí': čili zlomky "Vlastního životopisu'Komenského",nemluvě o\dvousvazkové Kórrespondenci, ,
obsahující v I. díle 305 dílem listu, dílem výpisků, v]I. díle i56
listů a 92 annalecta a 'výpisky k živótopisu Komenského', •.:.....:.,ď,
, První svazek Veškerých spisů Komenského vyŠel v Bnlěroku
1910.11)Rádvy,davatelSkýpocházíod dr. Kvačalý (jak píše J;Y,
Novák v PedagogiCkých Rozhlidech'191O v 7.:čísleXXIIL- roč:'
níku);. V tomtéž ročníku V posledním čísle PédagogickýC1iť Rozhledů je inserát "Vědecké výdání spisů Komenského";"
',.'. '
..... K ,tomu dnes mužemepřipojitúsudek: Kvačala měl na.:mysli
široké pole, na němž sám prac:ovalj odtud úsilí o vědecké vydání
spisů KomenskéhO'.
'
'
Zatím se ukázalo, že.. C1zma. ztratila za)em o Komenského,
,Způsť?bila to .je4l1;ak světová válka, j,e:dnak. rozčarování'. V .ohlaisti
"německé kultury:' Komenský je Slovan! Jednak ,'nováórientace
v německé oblasti 'od liůmanitismuke glajchšil:ltování.Slovanský
svěfutrpěl tolik zasvětové války,; že není seďcodiviti,jestliže
KoínEmsky stojímimo jeho zájmy. ByLhy tudíž,.čas pamatovati
na přeorientování 'vydavatelských zřetelů, Především našemu ná~ ,
r()du mělo by býtipódáno celédílo Ko,irienského a' tOv'moderním
českém rouš.e. Máme dva 'výborné znalce latitiy Kómenského:'dr~'
HeÍ1dric1úi.· a ,dr.';Ludvíkovského •. Kde :kdo měl 'byusilovati,aby
jim byla' dána možnost 'přeložiti všechna latinská 'díla: Komen~
ského do češtiny. Dosud'šló vědecké vydání Veškerých' spisů Ko~
m~nského.k prospěchu maJém.sty~badatelůó životě, adíle'Ko:,,
menskéhoj spočítal bys je'na prstech ,jednoho člověka:. Národ po'třebuje Komen'skéhol Komenskýďsám,vyznaJ"žepůvódně jinak
nežli česky . psát nepomýšlel j ',' dobou a společenským 'oviduším
donucen ps,al latinsky. Splňme tudíž úmysly Komenského: dejte
lidu dobré překlady díla Komenskéhol~2) "
.
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Listové do nebe."'-- Přemyšlováni odokonalosti. '- Ne- '
ťdobytelnýhrad, -;-' Truchlivý 1., aU; ~ Labyrint světa, - ~ O, sirobě; 7
',Centrum. sécuritas,'....;.. Renuntiatio. mundi..-. Všechny- jsou psány.česky."<'
~: ;.:12) V tomto smyslu přimlouval se ~ o 'organisováni ,překladatelské' práce
, spisů, Komenského' prof. St. Souček z Brna, na 'poradě redakčniho, sboru
14, řijna 1923. Pozdravil. jsem radostn~ten:podnětl
" ... , ';
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Kvačala "má' zásl~hu, ~ že' začal' upozorňovat· cizin~: n~ ,iIusa'a '
'Jednotu českých bratří,' Jsou to velínivýznamné sféry! Němci,
stoupen~i humanitní 'myšlenky; ~,touhy po lepším . lidství. : A~
'spaqne:vlna materialís,tického, chápání 'o 'poslání národů;; mysliví
, 'liaé souse'dníchnáródů iádFby sáh!ipó překladech díla Husova
'adílá,Konieriského:" Kvačaliílo chápal,' odtud' jeho práce Z ',po.sledníéh' let živóta: ;uváděl· Husa a Komenského' na' mezinárodní
forum" Učinil.tak přednáškami:,Komenský' a reformáce (1922),,'
,Komenského, úsilí o (evropský)' mír (1924); Komenský a jeho
'. úspěéhy (přednáška ve' Vídni 1925) ;·'.....:..·ďJedinečno·st názvučes~ ,
," kého' Zákon k oznáčeníPísma (vpfednášc'e v Bi'átislavě Hús:a
'Luther: jakó 'exégétr(ľ926)~~31 Patří"sem'přednáška 'KvaČalova '
, Deux, p,acifistes .éá tholiques,.pionesená .vPaříži roku, 19'p ,a,. oÍi:- ;.
štěná v Arinalesďďhistoire díľ éhrístianisme, .:......: Potom přednášky:
'jednak~ ;,Maria:'HabsbUrská'" a, jednak, ;,Walka,Komenského
'(SI>orýa zápasý) s,braémi polskimi". pronesenéďveVaršavě v li- .
stopa,du 1927; Kváčala,tnělÚspěich. rokú1929 bp,ěť-předóá.šel
~v Polskii (a to v'Poznani) ,;0 Koínénské:rii:a jeho vztahu ,k huma:nistóvi Kašparu Schoppovi'~ (Schoppe = Scioppius) ,1929. 14)
" ~ :áorlivost spojemís'obsáhlýinv~děníma 'svřelou'láskou'~
tedy pódle Komeriského;~', získala·' KvačalovV čestný ~·do~to.rát
lotyšské university (1929)..'
,i,"
, ',j,;,;
':·"····.Jest' jisiě ninoh6'oborÓ: ',v"nichž!K~a:Č~lazáč~1 prácovati~akde
ještě' 'práce' čéká' náslédovníkypříkladuKvača.lovq, Tak př!kla~'
demyliv.Komenskéhó'ajeho spolupracovníků na, vznik,a rozvoj'
ta jnýchspolečností:. Lépe by bylo psáti o skrytých ;ariebo. uzavře.
ných společnostech. Kvačala náJakovéspolečnosti hleděl 'očima,
, '. něméc~ych autorů. Kváč ll lá píše v 7. seš, ArchiVu pro hidáníe:) ži.··
votě' a spisech J; A: Komenského' . ;,vezmime' li:m:ten ďnápadiíý
zjav,:ako móže hyťKomeriskycirkevným otcom novej:českej
J~dn()tý bratov,a spolu· jedným'z. patróriovslobodnýd{~ur,a.:řov
(zednářů'V), Morí 'sú '.'v,,:celku'fahostejnými proti krestánstvu ba
i, nepritefmi'Positivnejdrkev·ností", . K vačalaneznál" tedY·právé
podstatý, hl jných (t; j,' uzavřených)' společností, l,řébáže sáni tiskl
'své: práce vď jejidi.listech·, (Monatsh~fté 'des;Conieriius': G~s'ell- .
, schaft). 'přátelé 'Kvačálovi 'z:těchto, kruhů inu'opatřili;vědeckóu
, i hmotnoů: ;p'Odponi; k,rydán(životójJisu' KomenskéhoL Kvačala
~
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13) Nejde o českou jedi~~čnosi; slovo>~ákorim'lsto náDoŽ~ri~tvl majl
také Albánci, pokud jsou pravoslavni.
"
. .' .
U) Velmi mnoho jse~' Čerpal z' život~písu·'.Kvač~lova, jejž.napsal řed.
"J. Krumpholc' z ,Přerova, svědomitý jednatel .vydáva!elstva Sebraných' spisd
Komenského, a pečlivý správce musea.Komenského vPřerově,' jeden z' nej• většlch syntetiki1vědomosti o životě a dilé KoÍnenskéno.Dik inu za'tli práci!
VelÍni by, se 'nám zapsal do srdceipaměti,'kdyby v Archivu vypsal historii '
počátkd prad, směřujlcichk vydánlVeškerých;spisd KometÍského. ď
'
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~ ,"-,1;: pochýbo~áL O iriý~h příslušl1ýchvýklá.dech, (v '11./12. seš. Archivu
! " ',1929/30), ale.bezdůvodně (ná. str; 87).15),
_' , ",'
I, '," 'Uved~ná slrivaKvačal~vajso~ z Jeho: článkú,';Komenský o'
[ , roz4ele~ k: učÉmi dvochpredných evangelických, církví':. Kvačala:
,
' píše totiž: o' círk~i helvetskéh!J: (reforÍnovanéno)a "augsburského
,{1utnerskěho):vyznání lv 7.',sešitě Archivu 1924);:Yšestém sešitě
!
-Aichivuz:r()kll',1923 a to :nastránce '7 'uvádí,' že Komeriskfl:iyl
~,- tázán, _proč -se' vyhýbá' hóhoslužbám :drkve augsbtirškého' vyznání
f
, a' próčjevíce nakloněnrefonnovariýIÍ1.PřísluŠnfkůin:-církve',á.u'gš:, '
bitrského:vyznání a :jénoI1lříkalo 'se v starší' době eval1gelíci.-Ko::' ,
f"
menský prý:odpovč'dčl:;iProtože II reformovaných vidím více '
f
,'zřelelnosH v'učenínežli uaugsburských."',_
' : "_- ' "
" ď: '-Něm~ckýautor,-jenžta slovakniŽriě' zacnýtiL~oku')789~a~
"psal: 'WeiI: ich; inéhr Licht, Klarheit und Deutlichkeifin" den:
_Léhién der' Kalvil1er áls der,~vangelischerifinde; Kviičala"n~věří
'auteritičnosti, ale ve ,Vlasfriímživotópise Kótriénskýo věci mluví
'zas (v odstavci' 55) .- Potom' také tři hómonymá' z Citovaného vf;;
roku Komenskéhó svědčí pro Jana Amósál' I, ',t: '-,
_o: "
'; ']~étóotázky, () riáz6'rtt Kohtenského' ria- CírkVe '~varígeÍické',hude
potřehí\ršimiiouti -, si 'důkladněj ij propříchý lnost k reformovaným',
, , byličéšÍLéxuHiiiH 'zlé traktewáni ,,,Sasku,' Komenský měl ninóho
, 'Odpůrcu Z tč'éhže"duvodů 've' Švédsku, ba iv Niioz'cmsku;, ne;;'
:' mluvíc óŠaryšském Potoku;' ,':
ď
~
'D~. K'v~Čala ne~čL siovíčk~ pro církev)" Českoslóvenskou j a: ' >
'mohl přece téhož roku 19;24 vyslovit otázku '"ako' maže byť Ko·'
,menský 'cirkevným otcom novej cirkve'československej"?16) , :' ":
ď"; ''V tomto s~ěru bÝI'pr~f. dr.'J. B. Kozák více dbalý 'aktuál."
"rióstij 've sy'ém 'spisku, ,původu 'křesťanství 'z·roku, 1924 nalezl
"pro',.českoslóvenskou církev"áje'jí;zá.pasy ~ t,ouhy·pn1vě pró,:ďj~jí ),
'.~~'~ení.,více.po~ornosti~.a:.s·~y'Slu~:.;-.'~, ;' ",) _,"'" :'" :<~'.':." "._." ::, ,: ,: '<""-:~';
.'
;~, Leč 'buď 'jak búď ::Jsme vděčni'dT .. K~áČalo'vizajého práda
, ,hlavně za' jeho.příklad.Kv.áčala:n.Íís ;poučil,
hlá.salelénových
smčrů, objevitelé nových hodnot musí dO,světa, do širéhosvětaj
. s ď Nerudou "dál, jen, dár' K vačala ukazóval cesty ď aj eho dílo
,SVěldčí~ že. taková práce 'přiná:ší velmi' ~óbré;',ovo~:e. ' "
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' ' , R . J. Vonka.
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"

Kv'a:'čala: označil ~ěineckého autoraB~gem~n~a ~o ~tudiu ,těéht~;otá-'

" zek se zřetelem: na, Komenského za,opatrnějšího,. nežli Kellera, třebaže právě
,; ,,' Begemann - tvrdí,. Že' nebrali' zednáři,., od Komenského, nýbrž' Komenský od
,'zednářů; Begemamí: J. A ;COInenius als Theológ 394. ",: . ,'> , ,,' .::,',16) P~r~fráze'slóy' Kv~č~lovtch zé;i' Čísla Arcliivupro biidání oži~otě
asplsechKomenského;roku'1924, štránk~3., :.
",; " ' , ::, [
,
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" ROZHLEDY PO ZIVOTE NABOZ.A CIRKEVl;<lIM.
VATIKÁNSKÁ DIPLOMACIE, NĚMECKO

i.

ITALIE.·

/'. Ně~e~ko UPo~tává~-st~I~.'~rakyď~~lého světa.'neje~ ve.~~~slu
.. politickém,.nýbrž i nábóženském.Přirozeně, nás -zajímají hlavně
tidálasti. Církevně náboženské. Nelze jich ovšem odděliti od .udá~
lostLpolitických,', hlavně pokud. se' týče Německa; toHž j eha 'poli~ "
tických-představitelů a, jejich poměru jednak k pratestantismu,
lépe . snad řečena'CÍrkvUútherské a Vatiká'nu.... ',.:
" ,ď.
:. ,·.Pokud se Jýče Vatikánu a: jeho p·oměrukvládcůmNěmecka,.
_ jsoúudálosti 'celkem 'našim,čtĚmářůni znamé a jasné. Řeknéme-:li
to velmi mírně,jestuž celém rozumnému ďsvětu zřejmo, ,že zde ta
.pďř~spříliŠ •.. vycllvalovaná': diplomacie··p'apetské 'Stolice, dastali se .
do'situa,cevelmi nepříjemné, při ~ejinenšímdo slepé uličky, . zníž
,ne,ví. kudy veri,' ,zda' methadou' použitou 'za 'kulturního- boje Bis~
.marckova, či' methadau ,diplomacie vyčkáva~í,.,. ježto ,v pří~omné
, doběnelze také nic jiného dělat. " .', ", . : . : . ď .ď, ...... ,ď
'. ,.·Že .si~uáce jest pro :Vatikán .ajeha .diplomati~ko-poIÚiék~ú '
prestiž >velmi . važnou a ožehavou, ' naznačují ·hlasY o odchadu
, tvůrce konkordátu s Německem kardinála Pacelliho, i jeho úřauu
direktora vatikánské zahraniční politiky, kteréžt6 1riísto přijal' po
~ Gasparrim;Jén to, že Vatikán bojí
přiznat veřejně před celým
'. 'světem svůj ,omyl v diplomacii, drží Pacellihó nájehomístě: ď ~
l
:.- :Není takébezzajímavosÚ,Že'ináš před~í theolog protesfant-"
I
ský, nazývá konkordát Vatikánu s Německém "ukvapeným li ne:' ".' . I
prozřetélným", Rádikanstatujeme, neboť u nás i v kruzích' pró:"
.j
_.. testántských, začalo nabývati půdy 'mínění, že diplomaCievatiď .-'kánská jest nepřemožitelnou
přímo' vrchalem ',diplamatické
, ákroba:cie aneómylnasti, Kdo však sledoval.prohru vatikánské.
ď. diplómaciesdiplama:cií sovětskou; byl ovšem poněkud jiného ná~
. zoru-' a'toa:ni. n,úmÍsel,bfiítivúváhu j,edinečnosf (ovšem svého
. smyslu a druhu) :diplomáCie anglické, vůči níždiplamacie-'vati;.
, ' '.
'<,'.
.kánská· jestbézmocnou.,· , ".
Kdo chce:ovŠeIl1'p~ch~piti_ neúspěch .diplamacie" vatikánské,.
pokud setýčé konkordátu s Německem',klerýžťo'neúspě,ch nutno.
přímo nazvat impotencí.Vatikánu ve smyslu církevně politickém, ..
V němž Římbyldasud zvyklý hráthlavní-roli-;musípřibrat
V úvahu' vývoj církevně politických poměrůvltalii; neboť pochod
.vývaje byl zde. i tam analogický,
'.
...' ...
'Ač přiznáváme, že' "nomina" 'mí naŠe po~ěry politickéjsau
'·,;odiosa"" přece " ~utno .vysloviti:jméno ,Mussoliniho i Hitlera,
.,' ,:neboť Hitler v tomto smyslu šel skutečně zaMussolinim;" .. '
, (,'
,Nevrme, zda MussoliňiEyl si'.vědo·miproč .ztroskot~ai Bi~niaJ:ck
cf
:~. baji s Římem, MussalinijedinečnÝlll tahem v dějinách, zoavil
Rím. p()litické opary; .e j,~ politické strany" ~ylouči!palitickéta.
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. jeinníky VatikÁnu,' t: j;;řínišké kněz~zpolitiky'a: tím ~všem par~-' .
lys~>valúplněpolitický vliv Vatikánu na veřejné politické poměry,
své zeniě-::- ba nejen to, Mussolini: obratnou svou;diplomacií a
politikotipostavil diplomacii, politiku či vliv Vatikánu -:pokúd.
'ovšeni.ve'světěještě existuje -:- (Rakousko, Maďársko) ~do svých,
, služeb, tak,' že nelze, upřít; ,že Vatikán dělá MussoHnimu' velmi
dobré, služby':':'" a' MtissoHni,. bývalý soc'. demokrat' a autor nadšené brožury o Mistruj. Husovi a,jehoboji proti Římuzasvo;;
bodúsvědomí,~ není 'Vatikánu, pokud tento nekříží plány Mus'
'
'
'soliniho 'a jeho politiky, nevděčným. "
',O~t~tně Mussolini' jest velmi' dobrým poÍitikem. a národoho~ ,
spodářem,'než,abyneviděl; jakým',ziskein jest pro Italii římská
církev a její centrum,Vatikán.', '
,,,,

,'2~ Řím' jěst t1plněv:podr:itčf:Ml1.s~~linihó, bylozřejmo,z

Údá: -'

lostí ne'takještě ,dávných,a:1>y byly zapomenuty; když.totiž Mtis~
,solinisiveřejněosvoji1právo na výchoru italské mládeže pro stát
á papež se pokusil jen celkem • novitiářskyri1írně :pr~testovat. MussoHnijen pohnul brvou a fašistická mládežv~Říniě dra.sticky
doká'Zala sv; ,Otci, komu patří srdcem a sv. ,Otec diploniaticky
zmlkl,'
" '.', . ' . , ~,'
, ' " , ' " ,,'
O~tatn~ Úžtehdy každéiitu' zkuš~ném~ pozorov~teli b;10 j~s~
, ,ným, že MussolinLvyhráváa ,vyhraj e, když totiž papež mu vhodil
, úlk lehce naoltář,,fašismtÍ voběfitalskou stranu kledkálně poli,fickou zv,I,;popolari";, (kterou odkopírovali naši lidovén _a jejího'
vúdce.Don Sturzo, j~hoŽp'óliticko:-organisační věhlas přesahoyal
daleko hranice ItaHe j by 1ť -považován za nepřemožitelného vůdce
italského lidu anemýlíme-Hse, nazýván černým papežem. ".'. '
':,' Muss~lininiii o~šein,riln~hop~áde nedala jako-by'se 'nid nIm,
a jeho moCnou 'organisací z.avřela ,voda: ~ od té doby neri( o něm
slechuanfdechu.: To již,mohlo·býti mementem ,všem .lnÓudrým
lidem, kteří pozorují ,běh světa a dějinporiěkud s,vyššíhóá šir",
ď
Šího'hlediska.
, : Moc~ě při toín zaháníme myšlenku- ',,;~ovnávat'~' s poměry "u nás -7- která se tlačí na mysl, pf(pomyšlení, 'jakou hraje u 'nás, :
" vpoHtice ideafiktivnÍsvětové'moci Vatikánu.a římskápoli~ická
. strana se' svými politickými kněžími, kteří přirozeně •daleko ,zů';'
,stávají zaDán Sturzoua',německým"Centrem".
',,'.
:i' Atakpřicházímeďk z~jímavémupozn~tku, že Mussolini, také
kpřekvapení celého světa,vatikánského vězně sice osvobodit a .
dobře finančně odškodni1,ale zároveň ho uvěznil či připoutal do
: vozu své fášistické' politiky a diplomacie ve prospěch fašismu 'a
Itálie.: ~a'bývalého : učitele-socialistu ,jistě mistrovský .lwusek
..diplomacie" jenž se :nepodař~l ani cí~ařůmtohotosvěta..'::;
.,.
Zvláštní barvy nabývá ovšem tento úspěch· a vítězství Musso': . >
.liniho ,nad Vatikánem, jehož ostatně Mtissolini. dove'cle<užívat·.
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, , ' z~se v~lmi diplomaticky n1oudř~ a '~elkem' opatrně' --.:.:.' že p~Útika
, ' Mussoliniho,: myslíme~' ovšem politi~tl'i světovou,' zahraniční, i~~
v úplném' soúla:du' se světovou politikou diplomatů ,Anglie,' či snad
" ješťě více. ;"
,,~':
': ,ť >;;~;,;'
' ',: , , , ' ;
" :"Jest'všéobecriěznam~, ,že Německt>:résp. Hitler,': postupoval
'." pr'otFVa.tikanufJOdobnýmzpůsooem; ,Nevírrie'táké/ ida Hitler,
, jehož 'škólnívzděláníj estprfj éště menší,; než, u' Mussoliniho;, byl'
st vědám" proč, musel ztroskotátiBismarck;' čr zda to' byl II něho,
politic'liý' a: diplomatický 'instinkt, obvyklý u primitivů, 'nebO in:': ,
tuice proroků--:.- čisnad jen inspirace či dokonce imitace Musso-.
lióiho. Je .však jisté, ,Že- Hitler" uvedl', diplomacii. 'vátikánskow do ' "
situace" velmLnepříjemné, a . nemůže-li ,se tato, tvářit: příliš.,pře~
kvapeně,~to jen k vůli veřejnosti •• Tra.gickou. chybou' Vatikánu.
bylo, že nepoznal, po zkušĚmostech sMussolinim,že ,Hitler hraje.
'. natytéŽ'hotÍsle 'jako, Mussolini,iJ::tutéž ",meI6dii,:'jén, žene ~tak','
, italsky "dálcé",'nýbiž: ge'rmánsky :neúprósně, tvrdě, ,ífuriošó~':~, :
," ; :l~ďHitler~byio první '~na1ío~,om~zit:,'p6iitick1:~li~římské '
" církve a: nelze popírat; .že Vá.tikánmu vto'ni;~vydatně;:pomohp
, Není vylóučerio, že: MussolinLHitlérovi přihráva.l"tak jak to ,činí ".
ď iv politice. To, o čem sla vnýBisplarck si nedovolil ani ,sníti,' po-:;' ' .
,dařilo' se' čalounickému pomocníků" či jak nazývají: Hit1era. ' , '
"Mus~<?lini i,Hitler',> niciŽ~yé:i ·lidu'a' lid~; pt>z~áli'in~tinktemi"
že ':síla'Ríma rieníanebyla náboženská, nýbrž' církevně politická:
Z· dějin' jestostatněďznámo;; 'že' římská' církev se ďrozšířiláhhivně
vlivem a podporou póIitickou, ať to 'byl Kar,e! ,Veliký či Jindř~ch,
.Lev; áťVádavSvatýči'Ferdimi,nd ·Habsbu'rk.' .,J:: " • ~ " . ,
, Jest ironií :osiMiľ,Že 'ito,;o 'Čem shilf'ria:ši:pokrok~~( před~ci
předválk'ou 'a co bylo také ideálein p; presidenta' Masaryka', 'bylo
celkem snadno provedenoy lta1iia,Německu ...:....:.. tótiž',vyloúčení.
římských! kněží' z' p'olitiky, 'aniž lid; italský, : jinakjistěyelmi ~bi-
'gotní,' to' něj ak těžce nese> P odobriě stalo se' v Rakousku. ,Z toho
, .' vidět, ž~, nezáleží hik ani na mentalitě 'lidu; která j deupfaviti,
,. jako' na síle "vůle .vládnoucíhoa. jasnosti" jeho i:programu.}·Kla--'
, sickýmdokladem:toho':jesťrozluka církveod,státti v Turecku;, ".
. ' ':~Hitlerlprli~ě takjaÍw 'Mússoli~i/nes~~s~v;politi~~ řiz~ní a ., vedení'státú·'konktiienta. ,Oběma' podařilo' se'římskou .Církev·' odL,'
'"l,ólitisovat "a ',přivést; na "místq: -prvotního uiČeni"'církVe, ·'totiž do:',
kostelá~' ,Neslyš,eli jsme" že'bylO křiv;děno 'římské ,církvi ria· poli
čistěnáboženskémí . pokud se její představitelé: nepletou' ovšem
, dópolitiky,:a :nežáda jI sisyětského, vlivu, politického'nad svými
příslušníky;'",',
' . ' - - : : , ; : , ':
.
'.
, ,Přirozeně' tak. si' to římská:círk~v.ď a/její :diplonútciepo' ůza~
,vření konkordátu: nepředstavovala,: neboť ,Řím bez politiky' jest'
jako ryba bez vody. :.:.'
." , _ : . :
';
,'I:HÚlerp6~tůpúje ovšem velmropaJrně,·hla~něz ohledu"na
>
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území saarské, ale do věcí p~1itickÝch si nedá mluvit ani 'pape:..
žem, ani kardinálem, ani biskúpem., ", '
" " '"
" , Zrušeníbavorskéhó zastoupení u'Vatikánu 'mni~hovské nuriciatÚry naznačuje víCe, nežbojovné'feči. :(V Le Temps :2. VL34.)' "
:Nejtěžšini 'příškéni pro Řím a jeho aiplomacii jest to, že Hit1erj"
ktei{se považuje' za proroka" a ;,poslaného" národu německému. '
(Prózřetélností, v tomto: smyslu mnohoťnemluví a dělá dojem ta':'
: jemné SfingyanikClonevr přesně; 'jaké jsou jeho Církevně poli-

a

:tické~íle">
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">~ P~ktÍcÍ se; týče církve' luther~ké v Německu',' psal(j ~Ín~ó:j~j í~h

poÍněrech'dřívea není třeba mnoho~přičiňovat.;.': ;,',' ,<
.,,' ,Nutno 'si ovšem ujasnit, že,HitlerjestřÍm~kýmkat~líketri; a
'jako takóvý,'+,kdyžsotva jesf římsko katolicky ',věřícíni;'ď těžcé
"snáší' r02itříš~ěnost a' příliŠnou' ind,ividuálnós~, p~otesta1Ítský<:?cír
·k;ví.aprotestantismu vůbec. N~tné?sitaké~v~dom~t~. ž~ ta my:šl~n" 'ka ,"usměrnění" ",' (gleichschal tování) . všeho. jestřímskokatolickou,
"'''.~".po výtce"a žefam' odtud ji Hitler, jakojímský' kat<?lík,podvě 7 . "',
", ,'domě přijal ::"":':rieboť právěvříriis~é ch'kvi jést všeusměhiěno 7'""'
' a apliko~ál', 'na ,stá t; resp:: německý 'národ .• Jest •to <systém: téňiěř '
theokiatický, a také, jak bylo uvedeno, Hitler se považuje v my;stické, víře', v. tasu, a" krev '(k vykouperií riittllo krve) ~ z1I;i'p'osláhce
.;boŽíhó;-Zdásenám"žéta"otázka: n'ení a 'nebude tak jednodúé:1iou,"
,,' 'jak se na ni díváme u nás .. Psychologicky jest ovšem zajímavým
faktem, že: všichni ti, kteří se povaŽovali za poslané od Boha, po~
cházeli z nižších vrstev a' ne'měli Vyššíhovzdělání;':až:na 'malé ,~
výjimky ovšem; i Svojí víráua fanatismem přesvědčenístrhH
massy, lidu.: Děj innápsychosa ;jesfjim ovšem vydatným pomoc-'
ní~em. ,:;~'. ':, . <:".\i ' . , , ) . : , ' ,;":;',",: ";",::. "
: Máme doj em, ž,e. právě ta idea usměrněnÍ' narážÍ' v, kruzích, "
,protestantských pastorů" individualistů, na :největší odpor; neboť
, jsoú: si . vědomi' .instinktivně,' že .. jest. to 'v lastně idea 'ká tolická,
"'vlast~ě ~ímská; ':,. '."'., , , ' ,::,"' ..... :. ~,r'.' :, ér'"
.' .
.
.,'i Dóst těžko se nám 'chce, věřiti, že by to bylnacionálnHanat1sm .
.. : :hitlerovců"kterým'byjim.byl.hit1erism r nesympatickým.Jsou p,ři-'
:'.rozeně : čestné výjimky, ; ale· kdo viděl, jak' nacionálně. chauvini~
. 'sticky, a málo evangelicky/, mírumilovně, '. se :chovali: ~ástupcové .
.' ,protestantské církve německé ve svémgrosna·světové rkónfe": .'
" rencikřesťanské ,ve Stockholmě "Life' andWork'~, těžkověří,"že
',Němcům ~ení "první~evarigeliemevange1ium rasy, sPy a boje.'
. : <.',Těžko takéri1luvit.'dósúd o tom'; coby mělo 'značitto ,,~ě.' .meckénáboženstvf.'či· jen ',',německá národní křesťanšká círKev",,'
.Známe příliš dobře, jak' názvu "národní církev", bylo' a' je'st ; db-'
. suď zneužíváno proti nám: Není .tomu dávno, co~jeélen náš klerikálnrredaktorse snažil srovnávati čr označovat :'naši národní cír- '
kev,'jako předchůdkyni národní církveněinecké, ,jako byl Hus
'předchůdcem' Luthera. V"souzerir směruriáboženských :jesttřeba
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· byti velmi opatrným, abychom nesoudili křivě" tak" jak: soudí' často
'nás. Jisto jest, žedrkev .littherská byláa jest církví etatickou
(état' , stát).
,,':-, ~,. "~' , ' '"
'"
,'.
,
';,. A jistě těžkoby~sevzdala, ideje.Pavlovy, "ževrchnosti"kter:é'
jsou, od; Boha jsou". Jisto také jest,že ta státní, sjednocená či '
"usjednocená':církev protestantská zvítězí nad novodobými "pro'testanty" německými., I,,' ten koncil ,op osice v Barney, protestu je
: sice, ale zdá se nám'" že jesttojen oposice formální, ,před vzdáním 'se. Jedná se jen o to, zda říšský biskup Muller, bude dost
diplomatickfa nepožene spor, na:ostří nože. Obyčejně v;dějinách
získává 'tacírkev,za niž ,se p~staví autorita státní..Tak zvítězila
římská :Církev i lutherská.'
""
,',
,"lIitler~při?o'zeně stój{ vpoiadLprá~ě' hikjakovboji's'Vati.:'
káriem, ,ale není sporu o 'tom, že, podp'oruje úsjednocerif církve,
luth:erskéve' svém ,vlastním zájmu a v zájmu Církevní jednoty ně- ,
, , meckého národa, tákže usjednocená,' církev':protestaritská, búde
riaštípena roubem' HitleroVy ideje řím.katolické jednoty., ,,-::
,,' Ne"tze také přehlédnout do,g~atickýzáklad lutheranismit', tótiŽ
, dogmatických premis,z, ~ichž ,lu'theranism ,vzešel, ' a ,zda ' jednou "
z hlavních idejí jest· idea vyvolení. božího; a pak hřích dědičný ,
'a všecky" dogmatické ;důsledky z něho plynoucí", jež vyvrcholují' '
v nutnosti oběti krve Kristovy k'vykoupení člověka a lidstva a
,usmířÉmí hněvuoožího.
, " ", '"
" ,', " , '
,
" Sr~vnejnie jen,jakcírkev n~še jest vzdálena tohoto nábožeri",skéhonázoru na Boha, který v sobě tají zbytky názorů,pohán-,
:skýchagnóse. '"
' ,.' "
,.'
~.' "
" Otázkou ovŠem 'jest,' jak, Vývine se průbojností'ideJí. to "n'á-,
,boženství německé'~ a nehUde':'lito na ,konec kompromis, kónčící,
reformováním lutheranismu, ,,' '., ' '.
" "',
c,' '
: ,
" "Jest zřejmo; že Hitler ,přejí~{p~o~vé idej~, státní, :f~rmy
idejí náboženských, jež 'jsou protestantůmblízké,ajež.on s fa~
natickým mysticismem apHkujena německý národ.l'{epóťvě~í-li,
,či 'má věřit, něm~ckýlid, že,~národžidovskýbyl,či ještě je ná~
, rodem vyvolenými proč by, toosohě nevěřUnárod něniecký sám?
, . -Hitler ,jen myšlenku vyvolení a' rasy přenesl s Židů na Němce.
Věřil-Htqmúsvět u,Židů, proč ne u Němců, které'Prozřetelnost'
obdařila tak "zvláštními ;darya vynikajícím místem v ,jeho dě,j inách na; světě? ' :', . '.
' .,' , ',,',' " , ' , '
" ;:, Nám' sice se zdá 'to' formálně pochodem, myšlenek primitiva.
ProrocibývalLinnohdy také formálně;primitivisty, ,nikoli 'však
'myšlenkově: Velké, myšlence' pomáhá prostá forma ltvítězství.
J,est Hitler-prorokem? Nehraje, sina~ jenom? Ostatně vývojový
pochod rasismu a racionálního, messianis:rllU , nebyl jiný: Idea
messianismu stále žije v lidstv'u:V,Ruskujest to messianism ma,trialismu, ,v Německu', messianis'm nacionalismu; 'obdobný messia~
,nismu. židovskému.' Z _těch hlubin', pramení ten' antagonism mezi
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hitIerismema'židovstvím. Nelze přesně předvídat, jak dál~',se' ,
vyvinóupoměry v;Německu a celém světě,' jest ale jisto, že jako' , .
" vždy; lidstvo po velkých katastrofach, stojí na rozhraní doby í ve.',
: smyslu. ideovém/'náboženském, a není tak vyloučeno,' že náš .'
, národvskutku,jáko dříve V dějinách'~ zapaluje novou pochodeň
,vývoje náboženského,nebof jest jisto, žestaié církve zklamalý
>..:...:. jen jedná seó:to, zda. lidstvo pochopí,že,jedinýin správným,
messiánismem, který v sobě uzavírá' mOžnost skutečného spasení
a vykoupení člověka a lidstva, 'není messianism ,krve a 'vykoupÉmí
krví,' ani rasy a vykoupení rasou, nýbrž messianism Ježíšova sy-\
novství'božíhov člověku. Přes' všecky hrůZy světa a 'lidsfva,' " '
věříme:přece jen' že tato' idea synovství .boŽího není apokalyp;.,
tickou ideou . parusié, ,která ; nenastala. ,Naopak:, jest nám ideou, '
která se uplatňuje. přes všechny . překážky, rasy a krve,. slabosti, a.
zloby" hříchu... " . ' ,
. , ' [)r. J. R.. Stejskal ..
"
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:',V'~Í'pnid. r., bylo tomudéset let, kdy konalo s'ě první 'z~se~'

,

a

:dání prvního .řádného sněmu, československé.' církve; totiž 29.
30. srpna 1924 v Praze na Smíchově. Předtímshromažďova1i'se,
zástupcové naší církve jen na valných rieb částečných sjezdech
'. církevriíéh. Takové valné sjezdy byly:konány 8. a 9o'ledna 'a '29•
. srÍma r;' 1921. Teprve v r.1924 byly splněny předpoklady celo'. drkevního sněmu:' valná, část 'obcí 'náboženských uznána,'zvo-'
,:teny'rady 'starších;' pořádána" diecésní shr;ómáždění;,: zvoleny
, . diecésnírady, zvoleni biskupové a patriarcha ~ vše na základě
státně schválené ústavy. ,
"
,ď ,',<~
.' Řádný, celocírkevní sněm z r. 1924znamená',důléžitý' ~eZilík,
důležitou událost v životě mla:dénaší církve. 'Po' silném' rozší- ,
. ,ření církve 'československé v historických. zemích naší republiky
,.' do' r. 1921' nadešla v letech 1921~1924 ,dobaúpOniých bojů
o samostatnost' církve "jak po' stránce Jdéovétak organisační a
,administrativní. Pravoslavnáorientace, :ktérÝIl1ž . slovem. se ony
boje označují, ,nebo pravoslavná'krise' znamenala ,sice' přede,:",
'všÍIn otázku, : jakým způsob~m ,bude si naše církev opatřovati
duchovenstvo, ;k jakému systému s~ přikloní, zda k episkopál:'
'nímu (s apoštolskou posloupnosti) " nebo k, 'presbyternímu,' ," ale
v základech šlo.o .ideólogÍÍcírkve, zda btide'církví svobodnou
nebo dogmatickou 'av posledním ,případěj'zda ,sepfikloní kcír- '
,kevnLoblasti pravoslavné,nebo, kam., Boje. byly ,úrpútIlé;' Častp'
se nám praví, že naše církev' a předevší~ naše učení nebylo "yy-,
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boí ováno v těžkých : duševních zápasech,žé vzniklo, při, zele'ném
stole~' To "můžé':říci 'jenvzdálenýa. povrchní 'pozorovateL Kdo'
, tu dobu bojů prožíval: a v nich byl účasten,ten je přesvědčen ,
· 0 něčem jiném.; Boje byly prudké a ; nezadaly si pranÍC':sboji: '" . "
z ~ohprvokřesťanských;kdy,:různými prostředky,"::'" také: méně '
křesťanskými:"":":, byla 'formulována ',starocírkevní·, dogmata:T,u'"
nás'div ,nedocházelo; k: brachiálnímu "násilí. t Máme 'na', niysli' ne:'
jen Prahu'': bá:anine' tak Prahu; jako Moravu a některá církevní
"centra:: (KroměříŽ,' Olomouc).' Budetřebá 'j ednou , řádně. probrat .; < ,
, tu, dobu,: j eštěnež zemrou pamětnícia'učastníéi ",těch;: vzruše- "',
'.ných driů. Boje sicedozněly'adózvučely.; neždošlo",kďprvnímu
'řádnému',: sněmu" ale::fórínálně::likvidována . pravoslavná;kdse,
'. ' teprve na'. sněmúč samém. Tam právně/ ioeově; . formálně ' i •věcriě. '
, ,:rozhodnutó o tóm~co od' r:1921 'až' do r. 1924 Vytvoři1osev:ži-'
votěcírkve. A 'nehýle> toho. málo. Ideově ~ pokampani'p"róti
ď' československému katechismu (Farský-Kalous), bylo proti vŠ,em '
: nespravedlivým 'útokům na éírkevjasně řečeno; že církev při.:. ,:
znává se k víře v osobního', Boha; a k žádnému: pantheismu a
, monismu ,ve smyslu totožnosti'Boha:':' světa;. mimochodem budiž ,:
řečeno, že nasněmujen,jasně.vyslovenoL'co církev ve, sV~IIl .
célkujiž předsněme'm':vYináv'ala.,. Táni také' 'próhláše~o~, že "
.chceme pokračovati, ideově: v,', naší,. domácí reformaci; k níž se~ '~
hlásíme jako' k dědictví svych 'otců; ale kterou chceme dále vésti
v duchu dnešní ,doby : Položeny ,základy 'naši náuky(pfednášky'ď ď
bří prof.Sta'tečnéhó a Spisara')'a p'ostoupeno 6ď ,valný,krok'vpřed,
od, pouhych 'dogma.tickýchsiněrnic· z vaL sjezdu' 8.a'9. Ied- '.
na 1921 nébó'dokonce, odďprohlášení'z '10. lednar. 1920.": ····,ď'
~tá~c~:: ~~ě~~~í ~ ~~~t:ri~v'ido~í ,~~chvál~~ ':n~g~ti~~( ;Ýs]e: '.',
; dek, jednání se Srby a':-:-: podobně: jáko'kdysLodbratříz J,edno- ..
.ty ve století 15. --:-. zaveden():svěcení,kněží a ordinování biskupů "
v,duchu církve"apoštolské.a:,prvokřesťanské;'.čili~)lpuštěn,?:od:'.
fiktivní posloupnosti 'apoštolské .. Tím'umožněna.' samostatnost' .
• církve a dána, 'možnosť dalšího života, 'další organisace ,další . '
ad,IniI}~strace..,
ď ;:'é', Č
"Důležité;usnesení :učiněno ,ye:.::směru·: liturgickém,; že:totiž
. ~cliválena ~ jednotná liturgie :pro ' celou, církev, .-:-:-:-, liturgie,. poř.í:-·
zená br.:K.~Farskýnľ.' < ',,' . '~" :~: ,,: : ;;., ·
ť;" ,
;·Další : práce 've všech 'oborech, církevního i 'života:'umožněna"
v()lbou nezávislých sněmovriíClivýborů, •naukóvého" liturgického,· .'
. výchovnéhó, 'sociálníhd 'atd.';,N a:< výsledky sněini.tniůžeme býti .
hrdi, hrdi ovšem .. v :ránu na'mHostBoží;,jéžcírkv'Í'dána,',áby,
. vymanila::. se .i, čhaosu ca: . neztroskotala v .lidském rozumafení; a
. v' lidských chóutkách' a, vášních.'A drkevnezahynulá;':Po' r. 1924
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;a~!~i:~~;dčt~~~í n~~ci~~~~;~f~o;:khicid;~h~a~:s~~~~~ .•~~~~~ 'J
z

r.1924,ďlenz.

nebyl rozpusten, alelenodrocen, alenz' se sesel,
.
.":: ' L ; . Spisar. .

.vr.:1931.Buď
Bohi:(díka:čest.:
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. ::THEOLOOICKA.'SKOLA.' SVETOVEHO'.SVAZU'·PRO·
SVOBODNÉ ií(Ř~SŤANSTyf 'A'NÁBOŽEN.SKOU' SVQ· .
.·'BODU ;VKODANrV·,SRPNU 1934:.:

,,"S~ěi<)vý, csvaz·"zabý~aľ·.sehždelší dbbu myšl~IÍkoů:zal~žiti .

•

ď stálou •mezináródiií' theologickou. školu' v •. některém městě; s ,'vy- ',"

nika jIcI theologickou faKit1tousvobÓ~ného' směru. Bý ly to. pouze
,nesnáie rázu' technického, ježnedovo1ily' tuto' dóbrou myšlenku
", realisóvati. Letos u', přHežitosti ďj edenáctého' kongresu. Světóvého
. 'svazu ,v srpnu 'V Kodani rozhodnutoitčinitLprvnI;praktickýpo~. ď
kus sčtrnáctidennIm theologickým kursem: .na němž ,by' před~'
nášeli; vynikajIcI:odbornIci z'různýéh ;drkvI.,Kursťměl, pósíliti,
,'. ,ďsvoboqný 'protestantismus: 'ý soúčasné době; ,zároveň': však "měl
vzbuditi: mezi mlá.dými duchoviútrii' Ii stitdentyďtheologie :záj'em
o' práci, Světového svazu, pro' svobodné', křesťanství,' aby, tito mohli
','
,jednóu 'nejen' s ;nadšenIm, nýbi-ž Ls dobróupřIpravou a uvědo
meriIm; spolupracovat na slibně se' rozvijejIdm " dHe::S •• těmito'
, 'úmysly konány přIpravy pro letní .Kurs azIskáni.také' dobřf od:..... '
bornIci; .'ÚčastnIků, se přihlásilo přes třicet, 'vě~šinou mladých ~.'
..duchovnIchz Evropy>a. Ameriky, :kteř~ setaké~všicnnisjeli ~o
.Kodaně k, ~O', červenci· t. •r. ,? mladých duchovnIch českosloven--·.
, ské drkve. navštěvovali kurs: dr.M. Nóvák, O. Rutrle, 'V .. Šustr
':aKi VH.;·čtyři duchovní byli na kurs'u ;také z,Rúmunska. Méně ,
. zástupců bylo' že,'Spoj ených států, amerických, .• DánsKa,-. Holand. ,ska".Švýcarska ,a Maďarska.:Z. Německa nepřišel ,vůbec nikdo.
>Profesor~H.Hermelinkz .marbUí:ské;university, který měL před,, .nášet~; o děj inách sV9bodného protestantislllU, musil svou účast
",na kursu'.i:kongresu :odřIci :skoro v poslední- éhvHi ,a::bylo;ště~
,c, stIni .. pro sekretariát" svazu,že· nalezl 'rovnocenného .. odborníka.
.:círké.v~Ich.dějin:y :profesorpvi , Lindebooinovi "z, university: v', Gro-'
• ': ningen., Nepřítomnosf delegátů z: Německa', a' zFra,ncié ulehčila
:jazykové:nesnáze.. Hlavní řečL.byla 'angličtina; kteroÚ;~většina
'. účastníků dobře ovládala, . nebo jí aspoň" ro·zuměla. ,,' , '"
"
"">'Přédnášky: sekónalyv,posluchár~ě théolgické', fakulty, ko;'. •
"daňskě:universityvždy dopoledne, od ,10 do U hodin aodpole"dne' o'd ,16: do' 17 .hodin.Po' přednáškách byly diskuse. ',"";."'.
, "Zahajovací proslov měl dne 30. 'července .proL Dr; L." J;·:van .
H 0'1 k,' sekretář světového sYazu.Ve své řeči zdůraznil· nutnóst
'.spolupráce,mezi' svobodnými Církvemi .na,vybudování: modem! .
'. ,theologie, která by byla schopna' ovlivniti 'praktický, živót :lidský,':
kdežto do"savadní theologie byla ti-adicionální'a : neplodná .. ::.,.,::
:ťPrvpFtYden'přédnášél .~oPÍ?ledneď profesor harvardské "up:i-' , ,
versity,(USA), J.A:. C;F ag gi ng e t~A u e ro'hodnotících'sou- .•.
","dech;v,náboženství(VálueJudgéments'in: Religion) 'aodpóledrie
·docenCkodaňskéuniversityi Dr:.",H.Mos b ee h o'· důležitosti
:archaeologieprobiblickébadání:: .:::
..
" .;; " ;::'c,:',
, F agginger~Atier" snažil' seve.svých:;~~sti předriáškáéh': pře- ",
•
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'svědčiti posluchače,

že;,hodnoia -jesijen dOje/n. (Eindruckj 101pressiori) a že' nĚmí nic trvalého, neboť' jako dojem náleží jen·
" .tomu· okamžiku, v němž. ten' doj em mánie .. Náš' život. jest jén řa
.·, .. dou ,dojmůt • hodnot,' jejichž význam: závisí -na jejich intensitě.
, Z tohoto všeobecného posudku nejsou vyňaty hodnoty' nábožen'ské a. ~tickéí i' ony· jsou osobními, individuálriími dojmy. Para-.
",doksní-při tom je,že,hodnoty náboženské i etické jsou sdělováe""oy, ba mohli bychom říci, že, mají-li být hodnotami, musí, být '.
- :sdělitelnými. <fagginger-Auer , vysvětluje: tofakteni, . že nábože?--,
. '.ské hodnoty 'mají'co činiti s~ obecnou'zkušeností" ("They must
.,have something
do.
witha,common..
experience",v
přednášce
' .to,.
, . ..
'
.
'
.
3 VIII).
, .' Má~1i .riábožimství být hódootou, musíoýt problém nábožen-:
',ský znovu přezkoumán a základem tohoto přezkoumání musí být
. lidská zkušenost 'a1idský hodnotící-soud.
'
-Přednášky prof. Faggingera~Auera získaly. hódnědokorialým
: 'přednesem a delšími' diskusémi,ďvnichž však, p'řednášej ící -ne,.móhl-pódle mého názorus"é stanovisko úplně,obhájiti a' musil·
si pomáhati často' autoritativním tvrzením.' ': : / , ď,' .•;.
DocentDr.H.:iM ci s bech měl,; čtyřipředriášky; Dvakrát
promluvil ovykopá'vkách na zříceninách synagogy v Kapernaum L
kde spolupůsobil s ,prOf .. A.A1tem,z Lipska. Tato přednáška- by. ,la doprovázena pěknými 'světelnými obrazy.
. :;~. ,":_
'. ' ;: Dvě h.ó~inypře4nášeto biblických mravech a zvycích v dneš~
.1
01 Paleshne. , '.,
'
, " .
, .'
. ".
. : DV,ě 'přednášky měl' prof •. A~. 'B e n t z e ,n· z .university y, Ko-' 1
dani na:témai'BibHck~ badání' a náboženská výuka. Bentzense " ,
stavrprotiz~tajovaéí metoděažá4á"abyděfem ještě před kon7 .·1
. fii~a'7í '~yla: '. :vě!š~na' biblických' !ite:árně-~ri~ickÝ9h .pro~lé~ů ,;vy- '
sv~Vena; .a?y ~e~l t;ebyl~ ne~pravne.. poucovany .od p;..rohnabo~en:
1
skychag1tatoru; Zaroven s hmto navrhemmus1lovsem probrah ' 1
více praktických ótáz~k;. hlavně jakým způsobem sdělovatid~-' '1
te,m.p'roblémy náboženské na nižších stupníc~" školÍlÍho.vyuČ.9~
1
va01.
.
1
: DruhtttdeÍi.od\,6'71~: sr~napředn~šeli:dopoledneproI.j
dr;.J.' L ln d e ho o m z u01verstty, v Gro01ngen (Holandsko) na .!
téIila' "Dějiny svobodI,lého p.rotestantismtí v 19/ a:.20. stoleW' ,'a, j
odpoledne' prof. Alois S p i sa r na' téma "Současná krise éírkvi
!
.astará.víra•.•. ; '. ď
·ď., . ; "
' , .. ' ď
..•. Pro všechny účastníky kursú byly zajímavé :zvláštěpřednáš
ký', prof. Spisara; který :ůvedl nej dříve příčiny dnešní krisev Cír:kvích, promluvil o. nutnosti· a' možnosti· nové .foniuIlace; křesťán:"
.ského učení a poslednídvěď hodiny' věnoval ·formúlaci křesťanského učení 'podle' československé církve~" Spisar,ovy, předriášky' '
byly hojně 'navštíveny a 'diskuse bylyvelniiživé;protože posluďchači, většinou ze zemí se 'staletouprotestantskou tradicí,nemohli' se'dobře vžíti do našich církevriích.poměrů' a. do ,našeho .
, stanoviska. Ti, ,.kdož viděli 'někdy 'naše bohoslužby, považovali
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nás'~a velmi blízkék~tolické církvi"jin(~yslili;' že·.jsme církví
'
'"",
:státníj:,vydrŽovánou ze státních prostředků.
, , Myslím, že, se ,nám všem společně podařilo; ať už v diskusícl(
',',nebo v soukromých rozhovorech vysvětliti J:lodstatu'našehoučení,
a ,získati nám vynikající přátele. " ' " " . " , . ,"
"
:,:: 'Dnes,'kdy letní kursy jsou již zanámia myna'základě vlast~
nich' zážitků můžeme vysloviti svůj soud, musíme'říci, že první,
,pokus se zdařil ria sto procent. Kurs byl velkým úspěchem na
poli. sblížení, církví. Duchovní kontakt; mezi ~růzriými zeměmi 'byl
',naváián prostředniCtvím,mladé ge'neraceduchovních a studentů. ,
, "S-vědomím, že nejsme sami v světě,·stojíDle mnohem;pevněji'
na svém, pracovním místě. ' M ; N:
,

~.'

'I",

.
•

~','

:','~

<.,)~

• • •

'~

f,'.:

,,"0

',,\

pOřádán'v
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Kodani.11. mezi":

, národnísjezd Svazu svobodných církví. Referát 'přineseme~vpří-štím
čísle
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'. :,J an B.Ča p e k:' Ceskosiouenská 10' evanl!elictvi p~ovětši ·nebomenliteratura toleranérií1781-':'1861, 1./, ší část národa pro jeho, obrození, ja~
'II., 1933. Čin;P~aha, ,stran 38l akou inspiraci přineslo; jak přispělo
467, ~ena brož. 114 Kč,' váz;' 138: Kč; kmyšlen'ce' národní:jednoty,"kte~ilk
:< Abychom ~ohli správně posuio- ';prospělri, duchovnímu a.literá~ímu
v~t 'přítomnost, rozvážně v nL tvo- ',životu. Nemůžeme' tv'rdit,Žé : by do'Hla' šťastně připravovat budou'ériost' bá ,ód tolerančníhó patentu byla po
, naši círke~rií a vůbec kulturní prá- ~. stránce 'náboženské a, literárni tak
ce', je nutno dobře ohledáváti zákla- 'obzviášf známou, á' přece je; dobo~
dý' a 'znáti podmínky pro nLZ 'I!ene- "pro poznání po obé stránce i vohle- "
:, ,račníhorozboru ~inulosti poznává\. ,du .očeskóslovénské jednoty' histori~
,se psy che národa. 'Nevšedního ,:vý-' ,ckých zemi i Slovenská navýs~st
,"znamu' pro nás jest znáti: v jaké významnou:'.
, míře a podobě ,se dochovalo dědic~
Telt' záslužný' a:~' obtížný ,úkol
,'tvíčeské'x:eformace,jako;iskryté sevytkl, si známývědeékýpracovnik z
" meno'.' 'přes těžké doby násilné pro- , řad čsbr. 'církve evanl!~lické'dr.':'J.
~tireformace do' dohyJosefa II.: jenž', B. Čapek v' uvedeném díle. Splným '
, svtm' tole~ánční~ patente~ 1781 u- ' úspěchem podal:nám obraz' toleranč
dělil konečně' jakou takou' nábožen- . ní literatury od Jo~efova tol~rančn{';;
skou .. svobodu. Prospějená~ nemá~ ho patentu až do vyhlÚenirovno, 1~, 'k~yž pozná~e,jaký 'význam~ 'mě-právnosti:,- e~anl!elíků ,s katolíky'
,.
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, Františkem Josefem, L ,r. 1861, t~dy' ven~kou v prvních dobáéh obrození,
'~ době 80 let., Jso~ to 'J~ta:neáby~ ,a' že,'zprostředk~,valo, vysílenějštm
.čejněvzruše~á,ďmálonamÍ1oiepro-.
Č~chám' a Moravě ~uchovně národní
bádan('a:zhodno~ená·v náznačeném . hodnoty, : uchované; na Slovensku'
ohledu a přece' obsahujíďnejvýznaČ_ : ~ (sr:v.. II., 379). Z ' aútorovy . p~Člivé
nější, hodnotyevang~li,cké ;proíiúkce. ,: práce pozná ' čtenář,', čím byli Češi
, rázu opravdu československého. , "
Slovákům v XV., XVI. a, XVII; stáL
;"celé to :obd~bíro~děliI: si ~uto~ ,.' a čÚn'z~se býliSlováci Čechům vdo 7
: ~c~l~případně"í:ia 4,'údobí:1;od' bách .protireformac~,;,Že májí totiž
:,1i81":':'1803 >ďs~< ďoininántou " ósvíCeit~'značný , podíl: na, záchraně českého '
:;kóu;.;kdY ,;skrytésetri~no" ná.bož:;' ':jazyka a ducho;Vého: obsah~,doby
;efórm~cekór~nních' zemí če~palo ,předbělohorské'v XVII.,a'XVIII: stol.
posilu z braÚškých horských 'pra-'j (Srv: II., 383.) i Bylo jen k hašemu
~entlslověnských; 2. od'18Ó3-1818" ,národnímu i ná1íožeÍ1sk~mtiprospě, kdYďpronikal'klasicism aorgániso_chu,že jsme byli v' minulosti spoji-' ,
: ,'val se, vzestupkulttirního žfvota( 3'.'týini nádo,bámi, ~le' jedním :národním
'1818:2.1844,' kdy, ~'e 'uplatňoval ro~' celKem.' : Nechceme-Ii se' navzájem'
; m~ntism <zavedení geniálního troj_ochtizovat; netrliejme sp.ojitost :zvlá'hvězdf Kollára, Palackého ašafůříštěi' v' ohledu ,náboženském. , , '
, ka.Dr~héa, Úetí,'údobib;io dobo~.A~to~ může ,býtispokoj~n,že' svůj'
'nejpe~nijšÍjednoty a ~ejčilejší spo- ~kol: podat přibližně' celkový ooraz ,
,lúpráce 'československé; 4. ,1844 až, literární, produkce evangelíků,' sló~
1861, kdy, v reakčních a revoluČ'ních ,venský~h 'a' český~h/ splnil s' pllrým
dobách vréholíI romantismus ď, nastal úspěchem. Mnohde
,obdělával
úhor,'
J
.,
jazykový a duchový rozkol' áhplat- 'ale nemálo nám svým, díle~ prospěl,
ňoval , se ,~á Slovensku 'triumvirát ' jmenovitě přispěl ke kýžené jednotě
štúr, Hurban a' Hodža:. 'Autor:, sou~lí: 'Čechů' a Slováků: Na ,konci II.' dílu:
:právem,: že Slováci< z' , veliké 'Části~;Vádí spisovatel seznam použitých':'
'pomáhali-: nám, uchClva t náboženskou ,spisů;j menný rejstřík,;: prameny, ~ i'
dúklad~
naši: reformaci,'; n~bof ,néžakoušeH .' ,literaturu,', vše' svlastl).í:
tak krutou' protireformaci' ják~ ~e~" nosU ,'a přesností. ·Nakladátelstvi' čin
:katolíCi • ,v' 'zemích "korunních, a,"l~", projeyilo, přev~etÍIn' nákladu. ušlech-;
tu~~uýislost .s 'českóti 'refor;nací, Te'.' tilé. porozuměn~ pro 'záslužnou. mono~'
, . prese~tóvanou, Biblí kralickou a ,gráfickou studii. "
R. UrbáÍl.
':Tratťo~ciem, nikdy úplně nepřerúŠi~,D.E miL Br u ~Ile r:Das G~bot·
li;;třebaže obČas ,zvláště:v posledne, , ;nddie Ordnungen: 1932,'VerlágJ;
, dobč: iď toto;'pouto: přemrštěnci za- 'C. B.Móhr (P. ,Siebeck}.:Tiibingen,
mýšlejí;uvolnit.;,"',;
,
'i'
stran,696.<'/'
Z důkládného'vědeckého díla Čap; , ' Výz~ač~ý, dialektický,theolog švýkov~' výs~ítá jas;ě,', jak véliký:vý~ cir~k{E;Br'unner; prof. theologie v'ď'
znam!' inělo : čéskosloveriské : písem~ : Curychu 'obohatil uvede'ným nevšedIiict~i v naznačené době pto národní ňíÍn dílem pr6te~taritskou thěologii
, obrozeriÍ.Jeho funkce byla': nemalá' o neobyčéjně.,hodnotncitiknih~,. jež '
aroz~anitá.'K oceněni .jejÍIuu sb.- -má býti dle, atitora' ~ávrhem' theoločily by, plně; dvě hlavní' zásluhy o, 'gickéetiky.Je' to',úkoFnevŠední~h
oboW národní větev', že totiŽ ,'udrhobtíží sice, ,ale zato' obzvlášť zaslúž~'
yalo 'vzájemriost ~jednotu 'českoslo-nÝ' aod~ážný.;ďJenom muž; úko~é
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theologické, a" fiIosofi~ké e~udice, 'manžely~ dítětem v ' troji~i':(lidské
hluboké víry á, citlivého' srdče"pro, existenční struktury nezávisí
ex ióžehavéčasové,p~óblémya, potřeby
stence dětí i 2.' Potřeba: dítět~ otco~
m~hl nám p'odati dílo tak' důkladné skéarnateřské péče' i později,' když
a zd~řilé. I'při, nejtěžších ~tá~kách
již samo dovede ~xistovata žit;, 3.'
ukazuje autor: živou víru 'své školy,' 'Lidská 'pohlavní; láska, jež v' pod':
jasný pohled do svého theologické- '.'statě je; monistická, třebaže 'existujé
ho oboru, a, široký rozhled bez re~' i polygamní ': instinkt(vagantni);~, Ale
gio~álríí inalosÚ neb 'konfesijní zÚnti- , polýgamllí puď nepochází, ze síly; .tle
losti.
' , '
,'( ze slabosti lásky; To je vliv a důkaz
, Ró~děli1 si, úk~l n~ 3 'knihy: :Polo- ' předtuchy : (Vora:hnu~grzro'zením
· živ pojmové základy o přiroz; nÍr~v~. 'podmíněriého ,vz'ájemného
pouta:'
nost( akř~sfallské '~věsti ve vztahu Manželství vz~iká z uznání. tvůrčího .• '
•.
c'
.'.
, " " " ,
k ·'přiroz
.., mravnosti
a ethice,pojed- 'řáduv,lásée muže a'žen.y' J'~kó
, o's.ob:;·
,
~ává.' o:zákcinu. Nejprv~ó'božívůli' nímivitahu:Tvůrce zřizujé k 'dosa":
jak~:základuaíĎěřítku dobr~, pak 'žilOí : ,účelu' .lidstva' n~jsilnější;'púd,'
. "',
. . o·'
' novém
' . ' člověku,
. " "J'ako"prostfedek
az~kládá: Ínanžel.:
podává
,výklad
' ,
bližním·~ skut~í~h,lá~ký. V '3. klli~e, st~í 'jako ~poje~í, Ý 'němž j~ho:s'mysl
(D.,Ord~u~gilO) jedná o' jednotlivci, ,může býtiuskuteč~ěn~~.j;n ďúznáni'; .'.
spoleČnosti' a spólečen~kýéh'řádech: iJzájl!mné odpově~nosti (vii, věrnósti.' ,
ó' žiÝ~tním,obecenství;, Ínanželství'a' ManželstVí ,tvoří nlkoliv' již' ,;chtiti:
, ",
... "
" . ' ", , ... by'ti. p' oS'p' ~1u"·(Zu~~mmenseinwollell)·,·
rodině;<Zde najdeme' důkladné pO~'
· uČe~í o'současnýchpalčivýchá' př~- ale 'teprve ,ipatříti k' s~bě": (Zusam>,
třá~aňýchproblémech, 'n~př. o krisi ·'mengehiiren). ,'To 'jeto. posvátné • či
,',
manželstv( jeho' c'm apóÍížích, ó . sanctunf . mysterión (Et, 5; : 32), fale, '
řózvodu".~e světle' theol: etiky, ,o as~ nikoliv sakraménh~rit;' což bysé' ~ělo .
'kesi;Ýirginitě( r~gulaci po~odů., V' . u 't;vangelíků odstranit. Pohl~vnost '
· ,dalším' oddHu' autorvyldltdá"ó .so~
jest ieilOÍn tehdy. zlálkdyŽje odloů~
· člálních. otázkách či obecenství p'rÍi- .čella od '. osobního : pouta'věril~sti'a
ce; o'právním' společen~tvi, kulturním odpovědnosti :"vzhledem"kdruhym ,.
a. o .olÍecenStví víry. Poté umístil.bod~ěma" •(t:j;: k :diuhému' maóŽélú' a"
hatě pozriámky;odkazy a', vysvět1iv- dítěti)s~v.. str., 329~334;,"
' .:.-'
ky.';: , . , : : , . " " , . "
. O 'pľ~dit~Íské' povin;;osti ~e ~ Bruň:
U~~du,' jenmaIé týpické ukázky ner' vyjadř~je ,sice se "š'í ~ážno~tí;
, Ďrientac~ a pracovní metódý autoro- Ílle- respektuje moderní změněné povy:: o současných. pÍ'eUásariých 'ótái': ' .. měly ". společen~t{é ,asi takto:' Kř~sť. '.
,kách;na'př. o manželství: Kdé se
etika má poyin~'ost se zasazovati o'
toto' 'staví na, lásku; již přede~ je samostatný,význam ,eroti~kého a pO'"
ztraéeno., 'MilujídnemlÍže ručit 'ani hlavního prvku v manželství-' jako
za stálost ani za: jedinečnost svého projev '(Ausdru'ck);, ale, nejilO' jak~:'
citu' lá~ky.'Aprá"ě' tento ,subjek-: ' prostředék'kúkolu ploditelskému: K
tivrií' individualismus více' nežcoko-' ' '.' manželství náleŽí· úkol;: . aby ,bylo'
liv'jÍlíého'Vyvolává současnoukrisi" plodným/Ale uni není řeč~rio,' že, k
manželství. . Křest;::.ví~a 'odůvodňúje' pravému manželství: paÍřf, , ~bybylO:
platnost lllon~ga:mie, božským : tvdi- neomezeně plodným., V této tak.' dů~
, ,
, čím řáde~, (Mat; \9, 4 á ;ná~l.): 1. ldité. věcineÍriůže. rozhodovati ná~'
ZvláÚnf, pouto Quševni, jež spojuje; hoda slepá,~ybri rozvaha; člověk~;

od
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,~Geburtenregelung"

d., h. die" Nicht. Prvni z nicn, navazuje na rozbor psy- ,
ausscha1tung, " verantwortungsbeWuB-, ,chologických a .sociologických pod.
te~ Oberlegung haltenwir fiir' selbst. minek moderní, sebevražedn~sti, kte.
veFstandliche~Pf1icht: 'der' Ehe.
rý podal Masaryk už, dříve, ve svém
gatten; trotzdem, auch hier" wiespise, osebe~raždě. Druhá'čás( je
iiberall, dás Eingreifen der Vernunft věnována důkazu, že, moderní ,věda
" in ' :'das ,Naturgeschehen besondere a filosofie není nutně protinábožen,;
,Gefahren mit sich' bring(, Wer diese ská, při čemž Masaryk podává 'mi~
,', Gefahren'vernÍefdenwil1,mogei:ich. strnou a podnětnou ' kritiku ,skepti. '
tig: auf;j egHche Kultúr verzichtern. '~cismu Davida Huma, epistemolo,Wie',déin ali~hsei;, só' ~acht uns ,gického kriÚcismu Immanuela ,Kan.
,:unser heutiges 'Kultur leben einebe. -' 'ta, positivism~ Augusta Com ta, - hi.
trachtiiche 'und, in' jedem 'FaÍle, 'ir.' ~torismu Herb'erta Spencera a huma;
gendwie "kiinst1iche',~ odér, ;,unnatiir. niÚsm~ .A.ugustina Smetany. ,Ve třetí
liche" Seibsthilfezur Pllicht:', ~Tedy části Masárykvyznačuje, že pod~tat;,
'ukazuje 'úplněmoderni stanovisko.k ,ným problémem novodobé literatury
regulaci por~důi alemisto americké.,' 'jetita:~ismus,j~ho{ přiklady na·
~ho' "birthď~on:trole" ~živá; raději' ná~' 'chá~i na prvém'mistě u 'Alfred~ ,de'
zvu '"odpóvědllého mateřstvi".;. Před· ' Mussetaa Ý GoethověFaustu, jakož
tímto: právem ,: manžeíky: ,mlmuseti i .v,jého' p'okračovaté1ich; 'Timto spi'. ,
Uliti jednodušedětii ;kdyko1iv;neroz~ " sem' je zriovú d~ku~éntovánó,že
, ,vážný, pud mužův, ,to přivodí" nýbrž otázka náboženská je ústřednim 'ner~,'
'když a' jelikož ,manželkale pro.tG ~, vem, Masarykovy' osobnosti. P~dává,
vnitřně, i: zevněocihóiňa, př~d ,Um si v něm sice vice probl~mátiky než '
manželnavykrmiti~,úctu~ (353-357). 'soustavných odpOVědi" ale i ,tak' je
:' Z těch 'dvou ukázek vi'dět: sice o:' nejcennější na spisu;' žečtelláři ,po·
pravdovost ~ěříciho tiieologa,al~ zá.' :" máhá ,z rozkladného subjekiivism'u~
roveň, vřelý, tlukot: křesťanského individualismu. ,,' "" " F., M.· H.,
'srdce,'jež mápochop~ní.pros()ciální
Z áv i š , K a 1a:nd ra,'Znamení
a, hospodářské svízele moderní kri. Lipán. Knihovna,:Levé fronty. Praha
tické , doby, : jež je: hodně jinou než 1934 str 78' "
'
, byla ona; v nížpo~stával ,dochovaný' ': N~;mi~uj{ se, o Úto,kórÚ:e proto,
OIravní,i spole,če~ský řád~Br~~ne. ábych ukázal na ni jako na.,nejednu
,~ovak~ih~; znaOle~á:'nevšedni přinos ',z b~ožur, ;vyšlých ,nedávno', u přileži.
p~~ ,prote~talltsko1l:~heologii."
t~stipětistého ,výroči Lipan a, stavi~
' , ;
R. ,Urban. ,cichse'ď k, tomuto mezniku národní
-, T.\ G. ,M~s a ryk: Mod~rní ,člo-historie čelem" nebo' zády., Také_
věk cI náboženství.. ' Vyd. 'Jan ď.Laich., auior~ám nepsal jenom brožuru při.
ter":Praha~ 1934., Str. 410. ' "
ležitostnou; Šlomuv podstatě o dů.
1
'., PéčÍ., Vasila ,,:K. škracl~a ;výšel, v ' . kaz, (~ .. to důkaz;, historickými 'pro.
Otázkách;: a' : názorech 'důležitý sou. stfedky) , , ze husitská, revol~ce byla
J
bor do~úd 'malo': známýchMa:saryko-ve~vém průběhu r~voluci třídni, v
, výchčlánků, : jež "pod"stejnojmen. niž lze bezpečně 'makati ,zákonité,
1
,'ným', názve~ " otiskoval v Naši době ",projévy' podle:pÍ'inCipů •historického
1
~~
v letech, 189~1898,,-škrach ,-p~ovět. ' materialismu .Marx.Engelsova.,: 'Re.
i! přehlednost. usp'ořádal 'důmyslně voluční _ži~el, bojujici o spravedli~
,t~to .'editioprinceps , do, třech části. ',vějši, řády' a 'představovaný; do -9.
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března 1422 Ja~em :lelivskýma po:' ,z Prokeše. - . Autor sotva ujde' tu i
zdějiTábory, byl, u Lipan': pótřen
tam vý~cé z jednostrannosti a nedo- , .
spojenými kontrarevolučnímr 'živly, ,cenění i některých .jinýchmomentti;
· které;. s hmotnoti, k~řisti husitské· účinných v husitství i. vedoudch k
bouře už byly spokojeny anetoúžily
Lipantim. Jeho. spisek, který~ mimo~
po dalších důsledcích revoluce, kte- chodem řečen!>, vidí v dnešní konTé. by byly prospěly člověku-prole-' stelacipolit; po~ěrunasvětě,(vůči
táři (sedlák,' malý živnostnlk,: po- . proletariátul) jakousi' obdobu Lipan;
· druh, . tovaryš). ,šlechta'· rozchvátila '. je však velmi :'pózoruhodnýÍn 'díl-'
cirkevní zboží, ,měst~, zv!.. pak Pra~. k~m., Autor je: dobře informován,
'ha, nabyla na úkor krále a, církve snesl hojně dokladového materiálu a
(královská ,cla, kapitulní cla,' právo. nejedním vývodem ď; povzbuzuje čte
nabhatistatků ,'na. venkově etc.). nářek: souhlasu.. Doporučuji k' prorůzných, cenných výhod aprospěcM 'studováni..,"'
,: ,:Podzimek;' .
- :nač ·tedy už pokračovati dále? . Z . dopisů spisovatele ,;Broučků'~
Zde se revoluce zastavila, ale ned~.Jana Ka':aliát~.; .Chleby .1934.: Nákla~rovolně.:,NásiUm musila býti- sme- dem. seniorátního 'fondú. ,Str; 51 a
fena u Lipan. 'S .chutí si' tady ciťujé' port;ét ,Jana ,Karafiáta.'
.
· autor 'slov~ Dra· Prokeše:"Hmotný
".Jestto. sbírka .~ilepsanýéh dopi-'
. záj~m měst~kých rentierů, . kapita- sů, kte'ré posílal Karafiát své ma>.
listůa. držitelů' statktibyl totožnf . mince, sésffe Anně; svému ivakiovi
~e zájmem šlechty. Oběma těmto tří- Svobodovi,· učiteli v.. B~bnicích' ti
dám šlo, ~. zajištění-dosa:vad~íposi~ ". Nymburka. Ležely dlouho, zapomenuty:na půdě bobnické,.školy, ~ž :je .'
ce, o z'nem~žněnidalekosáhlých .pře~
vratti sociálních:', A proto s~ obě tří~· .taIh nalezl mezi spoustou starého pady. spojily proti Táborům II Lip~~.
pír~ á: ~~vi~
učitel F; Erben~ za>
'Než i. Táboři osudně chybovali se . chrá~il" je před jistou zkáz~u. :Jak
svéstr~ny. Dělali. totiž: fálešnou po~ podotýká.vycia~ateI dopisti p: senior
litiku.: vůči rolnictvu. Jádro tohoto Jar. Nešpor,· byly nejdříve př~dčíiá
tvrzení. je' óbsaženo .ve slovech . tá- . ny v' biblic'kých hodinách ~ v Chlehích','
, ; . borského konšela' ,šimona. Kováře: .,~ ledn~' pak I~tošního ~oku.. u~ňesL se
"Obce a):ejména lidé poddaní, jichž senio~átn( výbor o ,vydáni této' ky, velký počet, jsme měli, odvrátili.'se tičky' dopislÍ.
. . .
.
ód nás,protože js~é j~, dávkamipřé~
."·Jsou' jistě hodně'osohní, . rodinné' ,
tížili. A drobnou šlechtu vojenskou,
starosti a ',zájmy se jimi proplétají,
. po~oéí níž jsme vedli válku a která
jinak ani .není, mož~ó; Ale záro~eň
. ,doufala, že dostane se jí od nás 'darů
z nich mluví ta stárá karafiátovská.
, á', svobody, odcizili jsme si sko~o . oddaná' zbožnost, ,pro' níž.se mnozí
všechnu; .. Král Zikinund chce nás' .. k . jeho . literárnímu odkazu; d~dnes .
roiděliii penězi, sliby a " krásnými . chodí učit. U ,Karafiáta,. i kdyžpů~
slovy; že's naší pomoci chtěl takové jdete dále, musÚe. se alespoň ~asta-'
zlořády: staviti. AÍé'obecný'lidbude vit a proto Hy to jeho dopisy si kažpr6d náini' k~áli nel~~'v;ěřIti •.. PO-I dý, jemuž' se do~tanou do rukou
'moc(bY'byl~' Iz~'; jen, kdybýchom (nebo lépe řečeno, kdos~ o;to~ poneměli v radách" s~ých ·rircize~é lidi, stará, aby semud!>staly do rukou),
ábý •nás .neoÍdamali, .. jako dosud."
jistě. rád, přečte.. Pěknou: .ukázkou ,
Zdeúž',zase 'seslova:vracLk citátu . pověděného v 'několika . větách'· je.,
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onen,na

vláshiě, listek

konec;ařaz~ntdopis,

všelidské\1obr~trsiví, a.,leJpod~bné~

.

sestře'Anně." psaný, ho, vztahu Jidí: kezvířatům,"

snad ~k, jejím nílrozeninám: '"Raději·KYbe.r věří sé svým hrdi~~u b~a~
ten'listek napíšu :dnes,"OuternL PO-trÉml . linma~úelem v 'dlouhou, a', ob~ .
• štou .by~'Ti; .niyslim, přišél: pozdě~, A. . mnou;. cestu .' člověčenstva' a: vÚhó .
co .ti přeju;,nedovedu Ti sám dát,- ~tóřlmí;až _, na. onen' břeh,ve svět
než,'všakTy"Mu .také néujd~š,:Ale
duchovní: i / : ' ~\'..
ď,
.něco,', co bys sLrriohlasanÍa ;dát:, To . ' Místyo~šem' přechází" líčení, K iněco, je; . když , za,těchto'všeobecně
bělO'VO:, do "stavbyleÍ!endární;a' takř:',
rozmrzelých časů', člověk 'unií si to ka::se'r~vnáď františkánským" légen.,
, ~vé; poch~áli(a.,náleŽitě siltoho:vá- ,ť' dám, se, zná~ými. prvky' láský: svět.
žitI Celkem dostane asi, Pán, Bůh. covy. k: tvóřstvú> Je to:pď~tom' :l{uš,
;, ." vel~imálo ď díkůvi' od, těi:h,kteři se přirodniinystiky,"která prolíná' hra- .
· k 'němu :ještě hlásí, Inú, kdyžjsrrie. trský~'citem"každé, 'zvíře, ,každou'
· tak mo'c,hodnía,všekolem'nás)ak ' bylinuaje'lirásně:a iároveň'.iupHm:
příliš; špatné I ,'-:"" 'Jemu 'se tonelíbi. '~ě; tlumočena . V.. často:'; uváděném
:, 4., Moj, ;11; .1;'_ J vždyf my. bychom
"Chvalózpěvu' božích tvorů mi; Pána";
. i tak jak jsme" mohli býťmnohém" Jeto i svého druhu návrat k;příro~
.. '. šfastnější, než ,jsme, Zkuste .tol" Na- dě, podl~ženÝ',duchovní' ideou: ":;;
: po~enut~i pro ~ne~ek~ i~stě včasná., V~~ec vliv'fraí:itiŠk~n+~ch h;g~n.4
, : a pro 'k.azdo~ dob~a prave~ro.:nn,,:- '. je, v jistéÍnsměru na tvorbu"Kybé~ .
hé , tytope~,hčky; l.;pro : kromk.arskou
rovu; příznačný," Vzpomínám: !Dimo~ .
vzacnost slova knízka z :Chlebudlou- děk'na'Rélinkův obrázek: Sv: Fran':
ho. nezastai-á:*) O"
.
Podzimek.
tišek mezi: obyv~teli 'Ie~a.> Tol' Ký':
.' "Máni'r~'d:K yb e'r:/Zemězasli~;' berůvbra,tr Ixrimanjí~I;:bvÚmitadY"
.b~nF přeI~žiia Pa.~I~Mouďrá .. Knih., '. převládá virtuosita~pisovatel~vá iIád ...
ušiechtiIý~h lidi ~v: 1. Nakladatel; B; prost~tu 'legendy; zrovóa 'tak>jako se
K~čí::V: Pra.ze, 1933;: sti.5s. . "
liší soustavně -:poj~tý':a. s mystickým
.ď Na'klada teist~í B; Kočího· v' PrilŽe ď na.zíráním <podá váný': život Immaz~čald k ná.tri' přeďČas~m" u~áděti ntieÍův :oďlidovéh~podánfj ze ~život.a
překlady'knih' M>Kyb~ra, od. inámé: FrantiŠka z ·AssisI,':'·, , 'Podzimék.
Í>úbliCi~tkyPavly. MÓudré. Až dosud, ",p 'I 't'" .:,) p., '['t"k"
":L':' h't" ':' ; .
'.
.
.
. . '.. k' 'h''.
. a. on:. o I I os.'
alc erova
'vyšly' mimo svrchu',uváděnou ,nt U . f'l ""f; k',· k' "h" ' . ' Ř'íd'í' J' B 'K _
,.~'k'.·
., ' ·'·M······· .. · 10SOlca nlovna.·.
'.~
o,,
'/ , : Jeste Olhy trl a to:." ezz zvzraty ,
"k"S' k'S'P h" 1'934 t" :VIII
'N
.,..
dk"
....
h"
za
'.
vaze
"ra
a..
,s
r.
" ove:' poví yo zvzratec 'o a· ro- ,.' ',' "; ď..
· mán . ďdě.tské:. ,duše: ,;Verunčilw. tři a.. V94~ .". ý.t' č', .' .~ kl. 'd" ." 'F" . :t~'k" '
'.
" .'
... " ! .
• •
•
• ..
e. v e nem' pre a u, ra~ l~" a
svet[~. I, ':.'
,..'~' '...
'Novotného' dostává: se nám. 'dalšího
NeJen
'Jménoaut.
'I'
PI'aonova.a,o·oo,
t .,
. '. 't'" t h ··kt..er.I
ý' .
. ' :'•
.•
. . . .o. rovo,
. " ale
" lď)me.no
, " . 'd'laogu·,.
prekladatelclOo a do J1ste, mlry I , . I' d' I'" . .;.' f" t .. , .. , .. ".
· . ,. "
.'
: . , . , .... mě s la ogem o so IS OVl. a, S:.ne:: .
osobnost. nakladatelova davaJ1 tuslh,:.
'd' I' :.; 'f'l" f" "'t' "~o
.
'.
.,'
. " ·napsanym. la ogem o; 1 oso OVl vo-.
jakým směrem se aSI nese tvorba pre~ ...... I '.',
'1' .; ,. ,.... '0";":
, '.
' . b era,·:e
. 'J' d"ntm'. sIovem: . ',.rlb ' ..uce
trl ogu,
;.; .
..
kladanéhoKy
'. 'enou
..!
".
. " ' , " 'e"
.'
"d'
,"
'k'
,"
"t
'
..
'
....
Dialo"
Pólitikos
se'
koná
mezi
So
. ') e o mysh a a propaga ora.neJen
... 5 , . . . , " .. ' ď" ' . ' ,•
.' .
"
.,' ,'..
" ,
kratem,:Theodo~em host~~, a S~kr.a7 '.
.' *):Dalií do-pisy':Ka~afiáťovy:i;ači- tem mladšim.:,.,:',., ,,';: [(,":.; ;:, .•~;
ná.ďprávě uveřějňovati'čásopis~,Bibré
,o 'Cíleín jeho jest :stanoviti j pokud
a . Kcííich",. (Hradec Králové).·:,možno ; přes~ou ,defini~ivl!ldaře'-po~
ď
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,JítikÍt.,Má to býti~člověkďvnejlep~'vztah k toniu,,;co s~':jmemije,záb::
šiíntoh~,slo'va::sníyslu', jak'se ostat': nem.
něu Pláto'n'á<~ozu~(samo: sebou. ,V. dialogu ,;PoÍitikos': . je, ovšem'
r edyď ~nikoliv 'ďp~litik:. pracuji~í .. ~e- dosti dobóvélÍo,co 'dnes už, má spíše
, thodami' všeÚjakými,politik' pro~pě", historickou váhu"dálekus mytho. 'éhář,poJiÚlc'pró moc""politik typu,
logiea:rovněž je tú dostLit~ho,,,co
který seróiÍnnoži! nébývale právě V'IlUtno 'přičísti, spíše' metlÍodicky ,niy~
, d~ešní, d~bě, nýbrž'
politik-I~lUCÚé,'
,fi~ " • , sliteÍskému
ď iájní~'
: Plaiono~u,.
n'eŽ
. ,"1
,"
_
.,
'_. :
, '
; ,
,'"
."
losof., Duševní. fond, který tento po~" věci samé. ,Vždyť Platon .. sáin praví
, litikvlastrii,' jeho ,vysoká s~hopnost ,ústyelejského ,hosta: :,Né~zali;jsme "
Iišíti,~zlo~d, dobra,' . jest přímou iá.,' si za~Úkol.ik(;uinánío politikovi,pro .'
;uko~ ;~dárnl lidsky dokonalé, vlá: ,politika' samého,,; n'ýbrž,pr~to, ,aby- .
~y :ye ,sbitě. Proto da,k{ jeho ',o1oé ď ch~m,se',.stávaliď.lepŠímidialektiký . '
jestn'éoÍnezC'ná, řekli. bychó~ dn,:s;: pr,? yše,chny pojmy:' K 'čemu' překl~-'
ka.~,diktátorská.'.,
",.,'
datél v.úvodu k dialogu oprávněně
':~efÍ~ici' 's~ého "politika":. 'dos pi_dodá"li:.. "D ialékÚka,, :věda logického
'váPhlton. v:dialogu touže methodoU: ' rozboru' a,:sotlboru pojmů; škola', tří~'
jako,tomtt. bylo' ,u "S~fisty":CestoU:
děni'věcía' dějů"roz~mová~es'ta 'oď
čistě, logick0l!: dospivá"Plató~kpo- smyslo~é 'zk~šénósti. k', ideám,',: st~la'
. znání, ,že při 'činnosti politikó~ě ;.se ' se nejdražším' předmětémPlato~ova
i~d!lá vlast~~, ~""státní : chov:" lidí:', . ~',la~éií~:' ~otřebám ,Aial~k~i~kéh6,' ~vt-, .'
,Yladař, král,. je, tu, připodobňován k ',ceni~dllva ,Platon ':': ,spls,ech>~veho.
>p'á~týřL svěř~Ílého ď m~ stáda. Mimo- ; ,stáří~ř,ednost před' uměleck01! krá.' :
',děk vtírá ;~n~' ~:y~I.p~ral~l~ 2' evansou a ~es'Vé zás~by próstředků; kte:
~' ~

~

'0

I

•

a,

,:, K

g~IÍi':':':'jeiíš, pastýřdob~ý ~_·~I~

" ; z~Ie' jdt' jen;~, ~;,příb~znost, nikoliv
~; totoi~ost;··.·~,::'

'"

" ,,'

" ·,.,Zvláštníobra~ si, ,zvolilPI~i~~ pro
, znázór~ěni, čiri~osti d~hotó' kráÍe-pa,sIÝře.. Zas~ t~; posí~p~j~ I'ro~yšlen'ě

~,!to ,~4' :,předst~~ý a,:p~j~u',' tk~lÍí;

rÝ~,i u~í ,vykoU:~li~i:ilusi:s~11:te~lléhC'.

. hovorlt.~· .vybírá,se ,zálibou ; logié:k~
chyby"a: jejich o~~avovánt~.v.t~.IU!C),
ObOl"U,' Zejména' v dělení ·l'oj~ů",m.á "
.~' dialog ,~olitikos ~noh?: ~epIódll~ho
myš~ení. ~ .':.~ , : : ,;ť: ",'/<

,y',celfuď,'Vša~,'ll}~vě~e~,p~a!í.L~;

pevné'. osnovy, a ,tvárného .;útkú, k
to~to. dlalogtl , ~o )sllle}:lz ~veho ď c~~
, analogii 'takové ; činnoSti. v díle stát- : su pověděli 0. čtveřici. Plat~nový~~ ,
~íkov( Jako ·tk~dle~. tkáa'z, ~ddě- 'dialogů: Filebos~_,(},orgia~,.T?eiat~t?,s
,Ie~é jed~ótlivo~ti' dociluje ~ jednoty, a. ~ofistes. Že ,by' si~pak v tomto di~; ,
, tka'niny,';taki stát~iksdružuje k ~po_logu, měli pilně čís~i i ..~.aši pr~ktičU
leČ~é práci' ak, spoleČnému" život~
politik()vé, te,slt~oz!ejlllé;~a':škod~ ,
lidi ;ůz~ého,po'vaho~ého ,ďz~íožen!, by jim}?, !leb~I~:, '.. ď,:Podz.i~~~.:"
různých .. schopnosti,: vlastní inicia- ' . Jaros I a 'v"p a p oušek:. Edu~
,H~o~: při' tom, jak už' jsem se ~~í- ~ árd,B~neš., Třicet ,.let, práce a'boje
. nd, odlišuj e~illton přesně, r,dzné ty
pro ,~ár~ci 'i! 'siá.t.:; Nákladem':, Sv~~~
imitace' svého "politika"" kterými se národ; osvobození.:V ,Praze .1934,' str;
,9djakáv~.henižil t~~tosvět":Monar~ 181' ~', 2" foto'g~af. portréty.,'{'H'::',,;
, chie" ,oligarchie,:- ale ,L d~mokraci~'
,k;pade~átinámnašeho zahra~ič~í~
, isouPlatonemtyp;~ány právě jen ho:', mi~istraD~a;Beneše.vYšio:"v .
,jako takové nap'odóbeniny;;~teré: ?cÍ-' '\l~n'ánL jeho· velké .párc~', p~o ,národ, •
l!šuje . ví~e .; méně ;pouze , nestejný' a. vlast "několik spisů; snažících ;se,
",' "
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zachytiti b~ď : jeclnotÚvé ~ýseky čin~
plněna' nepřetržitou prací;' která
,nosti jubilantovy; či její celek.,'
tvoří solidní základ jeho veřejné čin- ,
Ke knihám posledllíhodruhunále- nosti. Má nesmírnou výhodů v oboru"
ží spis Papo~škův: 'Ed~ard Beneš.'
'v ,něniž;pr~cuje.Nejde totiž 'o obor
~. Není to spis obsáhlý, ,právě na~
po výtce theoretický; nýbrž ó obor
opak,: ~le~atopřehl'ldtÍý~ ;p~i vši 'se 'silně vyvinutou praktickbu stÍ'án" '
stručnosti přece jen' obsažný. Celou ,kou -;- sciciol~gii. 'Odtud :velký 'díl
, látkú spisu rozdělil si' autordó' 7 žurnalistické: práce a 'řada článků
kapitol: (Žur'n~lisíická a'vědecká prápólitic'ké: důsažnosti.' Otvírá ťsi'jin;i '
ce před Ýálk~u, Bój za' českosloven~ 'cestu v: cizitiě, ,získává z'ase' naopak
sko.u 'samostatnost; , P očáky koncepce materiál' pro články' do' českých;' li':
českoslov.,o zahraniční politiky, ,. Boj
stů': a revuí 11 posléze i nutné ,životní'
zabezpečení státu,' Boj za likvida~
prostředky. Sttidium',činnosťliterář~
ci' války, é Boj o mira budoucnost ní, jakož .i'Stálé rostouc(jéhoosob; ,
. ,státu; Ideové, základyBenešo~a dí~ní' styky s .vlivnýmilidmi do'maa v
la)" jimž předeslal krátkou před_cizině~.tovšecko není jenďvesluž
niluvu,ná konci pák knihy, uv~dlse-, bách okamžiku, nebo vý-hradrl~ subinamhlavních spisů Benešových,vyjektivního zájmu J3enešova,nýbrž
, daných, samostatně.'
směřuje k službě'a činnosti veřejné,
';'1'~prve v,tét~ • knize ~ys~H~e" asi ,k službě 'národu;,'
'. "
, našemu, čtenáři demlího Hskuta' mi-·' Pohlédneme~li "na práci, Benešovu
mOřádná:spousta' mnohotvaré'práce; '. ,;; l~tech1904'až 1914..;.... díPapou~
vížící
k jednébsobě. A lÍltO osoh- ' šek..;.... bij~' "především' do očí, jak
iíost~Yiijel~' se / modelovi'-la, svůj veŠkero jeho podnikánUúrnalisticlÍ:é
cháraktersáma, svoji~ neúnavnou ,ďa .i vědecké je proniknuto úsilím při
Čílevědom~Íi.prací, která se posÍéze' pr~viti. se 'pro veřejnou,iiinnosta
úzce 'spojilá s p~ospěéhem a :Vývojem pracovati pro národ~ celek. N!lnisnacl,
,našeho s'tátu.
. . '. ' ,',,'
'v'jeho;působnósti jediIiého'článku, "
':Dóbře"praÝí proto "Pá,poušek: "Na " jédinéstudie,jeainé knihy: která by
Benešových životních osudech ob'rá~ .bYI~ plodem jen' jeho osobní'záliby;
žejísi{ životniosuay našehonáro~
která by n'eměla vztáh: k veřejnému
, ' .da" a: 'jehq jméno, jenerozľučně, spo~ ,životu' (str. 7.).; , : ; "'." '
, - jeno:sdějinaminašeh~, národa a' stá- " •Z'. dohy gyrilnasijních' 'studií 'přitu ,v posledních dvaceti létech:~"
nesl si Beneš na 'universitu: světoVý
,.V přítomném ;referá tě n'elze" uviÍ- názor více méně ďmateriálistiéko~poděti ;,á.ii'i, hlavních bodůrozro~tlého 'sitivisiický se: zahrocením riejenpróÚ
Í3~nešova díla., To niilezneinteres~- klerikalismu, ;al~' proÚ~ábóženstvi
jíci se'č!enář ve spise·, saOt~tném,
Vllbec.' Politicky' byl.nejspíšé 'demo~,
'My si zdévšimneme, jén některých kratemse'sympatiemL marxistický~
n{omentů 'rt1stu Benešovy'; osobriosti
mi., "
'"
; , :
přéd válkou a potom hlav~ichpriri-• Revisi toholo světového a Životní~ ,
,cipii jehopra'ktiéké filosofié a poho' ,názoru tl něho,zača(vlastriěte~
, 'lltiky, jak :ji dělá pro náš~tát dó~. ,prve Masaryk; ač v' jednotlivostech,'
. dneška,' Benéš už' jako 'vysokoškol- .kladl' si Benkproti tomuto' názoru
, ský ~tudentí obohacuje své' vzdělání' " ~ámifk'ýbrzy~ám'... · ,',' <.: <,
kde' jen 'může. Leta jeho g'tudiÍ od
'PapollŠek k tomů podotýká: '"Nej,'rókul9'Ó4 ažcÍo .roku ·1909' jsou 'nasihiějším ,vliveI,D . při, tomto vývoji
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působil naň Masaryk;, jeno! byl (Be- , tickéinuTealis~ú: Papoušekdefino;
'neš)posluchače~ 'již v prvním ,roce , vává kritickýrealism Benešův takto:
universitních' studií. Vlivem Masa-' . "Podstatným jeho', znakem je noe~
ryk~vým;' mn~héz' těchto~ázorů si tickýr~alísm a' kritícism, lehce odstíopravil, zejména' byl ,otřesen ve své něný ,'směrem k intuidsmu., : Odtud
víře ve ~šemohoucí platnoSt' posíti;; vyšel' a pomocí těchto názoniÍloe~
vismu'. Masaryk byt: mu nejen, učite~ tických formuloval si, též své, názory:
lem, : nýbrž i vzo,rem' a všesti.-annost~ 'metafysické a etické... Tak .'dospěl k'
Beneš~va zájmu, politického: i. ,HlOM víře v' Osud-Pi.-ózřetelnost, k víře v '
'sofíckého do z~ačné míry byla pod~
imanentní teleologií, li: ono~u :čino~,
nícen~ všestranno,stí, ,s níž', Masaryk ,rodéÍnu"op'timismu;, spojenému ~, ví':'
,reagoval na, současný politický a
rou"vevývoj ,a;pokrok" optimismu,
kuUurníživot. Není proto' divu; ie' který:' je" nejlepší 'podporou každé
BeneŠ ,'; pod ': vlivem ',svých',. studií :ve činnosti,', V praktickém: životě,
poFrancií; ai Anglii ,a p6d vlivem ná~ liticebyUfm veden k humanitní mo, ,~orU cMasarykových ještě zaunirálce .a' ke' koncepci" moderního de~ersitnfcli' Jet· opouštěl přik~é sta~" IIlokr~tismu."" Na:, základě" tohoto
novisko" protináboŽenské . (nikoliv ' výměru, sleduje· pak' Papoušek su~
však ,protiklerikální); . nebo! ,seznal, márně, ve, všeobecně, znějících větách
r že', boj'.
proti, ,náboženství, ,po- 'v~řejnou činnost Benešovu; ~kdyžji
'kud' j~ projevem "osóbnLvíry, je ',v probr~l.věcně ,vdetafleéh ,v pěti,h
r~zporuse zásadou. svobody svěd~mf pitolách.,Tato posle'dní kapitola je;
a tim,~ škodlivÝ' a neúči~ný. ZÚo- abych lab, řeÍd,,: mistrovským kousveňostře, se počaÍ "rozcházeti' S :mar~ kem v malém" a ~ozšířena •poněkud/
xistickým' '~ázotem: o' "třídním, boji,
mohla by_ býtí isamostab:iě otištěna. ;
f
.'
když '~i studiem a' politi~kým poz'o",Pokusím :se; stručně: resumovati ~erovánim' uvědomj( jeho, neudržitel-' , , jí obsah.
,
.
no~1." Jeho; stanovisko'; ý této' věci '~Pracovn~ ;methodaBenešova~~ v
,je dóbřep'atrno'ze:'st~die; "Volná praktické politice, v.otázkáchhospo";
myšlenka,socialis~ a, sociální demo- dářských i ';ociálních:_ je'. vědecká a,
k~acie".:;,
",,',
\ :,~
'zůstává tedy Beneš . na' tontto poli
, Papoušek" uv~dí' 'slova, Benešova empirikem. Jak už' bylo: podotče~o;
dopisu z roku ·1908: í,Chci· roz~ékatď vychází: ze svétového názoru moder~
, , to třídní štvaní; chci. dokázati ~ že hi- niho ' démokratismu
pr~t~ , pokládá.
;torícký; niatérialism je 'nesmysl.. ; vedle ideje. Boha: lidství ia "nejvyš-'
ChCi: dále dokázat, žé náboženstvíi;a ," ší hodn()tu, ,kterou svět má a,' může'
jiné' jevy 'id~ol~gické jsou jevy; sa;. ním". ;Dúalism ' jehó níosofie odmítá
mostatné; •. ' Chci ko~ečněukázat na' materialistické hodnoceni světa a 'žinesmyslnost 'třídní; 'nenávisti a .,' ab~
votá;'V ódporu k. biologickém~éhá~
, surdn~st; sbnoviska, že' prýseděl-: : páití posláni lidstva a jeho naprosténická' třída' n~smí:spojovat s ~ě-, mu' podrobenfb'iologiékézákonitósti
šfanskou~'~> ~ ,
.~
(viz "předválečný sociaIísm,' zrovna'
,', Přes to vš~k si' zachovaL Bén~dc tak' jako;' dnes;: ra~ovoufilosofii ně
sociálIli dem'okracií kladnější 'stan~-, 'meckého:hitIerismu ap;)" zdůrazňuje
ViSKOj. než:'~by;' se;,:na~zákládětěchto se vší: rozhodnosti, význam : duchovo.
slov ; usuzovati, mohlo i, sám se', pak- , ních.;siL v.životělidském: člověk inii
Hlosoficky propra~oval 'k 1. zv. kTi~ mra~ni 'i výkonnou' .iniciativua proto
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neni nikdy pasivnim elementem, ~ý~ . politii:kéhovzdělánL mas' aznedo~
voje', ;Piávě naopak"':" tvoři,' sp'olu- ,st~tkuopravdu demokratických '"ůd.
působi,' Odtud také Benešovo, milOců,
1
hem silnější, založEmCefhickě, ',než
,Odtud ,zvláštni Benešův důraz '~a
I
!
metafysické.:, Z: vysokého hodnoceni, školu a -,výchovu, na: sebevzdělánl -a
!
lidstvi vyplývá mu jako" samozřeF výchovu 'lidovóu, K demokracii nutno
nost.rovnos(;a, bratrství. Uznává:stále.vychoÝávat.: . ,: ,;__
; .','
. , však, fakt 'nerovnostL už od: přírody
,Na :.základě· dosud: uvedených ,zá;
(roz~ánitost, na dáni i fysického vy- sad; a: přeSVědčeni řídiBe~eš i poli';
barveníjednotIivcŮ:;už,:odkolébky);' 'tikuzahranični a hledi ikotá:ikám
. ,'je prcitci;:proti;ro~'nosti :me~hanickyp~liÍiky-vnitřní. , : ; . :
,;,'
~hápané a· p~~rovno~t,;,která zaruči ! Jsa:. proti: jakékoliv filosofii'
každému ,'možnost,'nikolivvšakprá.;a~, diktatuře" je pro' , 'priÍiéip" vlá:dý .-"
, va dosicitóho, co' 'dosahují ostatní"" koaliční: hledá dorozumění, / je. vš~:;." ,
,<;Jeho" konstrhk'úvnÍ' soéialismus ne~' stranně, tolerantni, maje' vždy úctU::
, se:zas'e'pečeť ,vědecké: methody :~' k cizimu, miněnC :V' zahr~ničlÍi poli~ "
, , proziravosti :~mpirikovy;' ;,Neváže', se' ,tice. je jeho stanovisko patrno 'zvláště,
velkými' theo'ret, koncepcemi a plá-' z poslednich let,' netřeba; se: tedy o'
oy: a 'sniěrničijsoumu při: tomi'jen ,tom', zmiňovati" Skvělá jeďjeho konnejvYŠš'í ideály,'oosaženév pójmucepce souručenství. IÍlalodohodóvý~h'
lidství' r~vnosti:a ;bratrstvi" , ; Socia- ~tátů, rozhodně živótnější než:těŽko "
liimus"iieni' strána, orga:nisaČ~i: ap'a:. '. -próveditelná koncepce slov;nské,po:.
rát," instituéei ' ale' proměna" duchóVIÍl " litiky'" Kramářov:y í' zrovna: tak; jakCi
av' 'srdci,:: Beneš "nepřezírá národ~,,i eho néu;stá;vaj icipráée V?~ Společnos,ti
'nosti, : Národtii'niýšlenků:; a,nároclní náródů, Leč to vše už: je horký' dne:.
ciť póvažu je za : nenahraditelnou' sou- ,šek,. z něnož jistě'každý čtenář· do:" ,
část lidského ~ývoje> '.,
".,.,', bré"vt'lle',přeje'DniBeÍlešovi:hójně
': Idea huma:nis~uise ;'u, Beneše stó- zdraví i zdaru' pro dalšítěžkoÍ1' jeho:,'
't~žňuje,s 'pojetím humanity 'u'; Ma.' ;práci! ye vlasti ,i' za hranicemI,' :,,)' :,
saryka,::Tedy: ne:pasivit~i'
'rieod~'
"
,,'::
Podzimek;:;::,'
" piráni ,'zlému', nebezpáteřný:paci;' , Jil nS I v ik: Len'in,"Vyd,:::Me'~_
fism; Za 'úrčitýché okohiostLmá' n'á-Ia'nirich a,s.;" 1934. ',Stran': 371:~'~ ,
ro'dprávo 'n~ revoluci a na' válku. Vknihovně',posta\r: a:,charakterd
Jako;pr.ávo válkýu nělíoje stotož~ '"Historica",,'vyšla~ jako'jedenáctý ,
něno:.~ pnjmem" obrany' států,' náro.
svazek ,studie ~dra;' .rana ,Slavíka; ře"
da;, démokracie(i' o • ,se'nutno:' ditelearchivú a', knihovny rUské' ,re~
stále bit: a: o':iejLzlepšováni),~'tak: voluce v 'Praze" věnov~nl' průzlulmu,
připoušil :,revoluci', jen: v': prdvódu
idéovýéh hledisek; jež', karakterisuji
značné ,vzdělariosti
politic, 'uvědodlouhá léta : houževna:té práce ',po:'
'zdějšiho ',vůdce r'vHězné: ': proletářské '
, mělo~ti :lidu: : , ; , : , '
:: V,:demokr~cii, a její'posláni věří
revoluce,:v/ Ru~ku ,avlastnihci budÓ~ :
Beneš, nezměrně, Ona má: dle něho ' ,va tele bolšeyické' strany; ,Slavikďne~
velkou úlohu ve ~ývojiJidské ~poleč. ,psal životopis<, ve: vlastnim: slova
, nosti.,Nynějši ,krise, demĎkracH~ není "smyslú" proto! je "nám'Lenin'před.i
: prý krisi světovéhonazor!l demokrá-: . staveri, spiše'; povrch'ově" ~na základě
tického;,nfbrž :krisi :deniókratických
objektivníchd~kladů,' jež shromáŽ~', "
instituci 'a 'plyne 'z:,riedosÍiHečného
'
'dil,
a . věcně ! vysvětI~je
~vědomitý
. ,
.
,
'
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aréliivář; .<'Totopoletí' L~niÍl.'o~y řeností mi. :'momerit, kdy bude'~ožno,
osobnosti má' svou '. 'přednést á. ď zá- 'uchvátiti: diktaturu proletariátu,' pód~
, :važnýď~edost~tek.Liči, bez, zaujaJo~, pó~oval by podobný' objev, sainočin::
sti theoretickj' zák~ad Liminova ži": ně hagiografický. ráz kultu: Leninova,
votilího dila;: kárakterisuje jeho my, ' , ;v ;sovětském ' Ru~ku, ále "záhadno.st
, šlertkovou odvozenost; častounedů- j ehobytosti; by se Um: jén, zvětšila.
'slednost :~ taktickou přizpůs'óbivost Slavíková studie při vší své obézře~,
situaéíni, a; navazuje' znakygeniáli:! 'Jé 'hist~rické >pečlivosti 'objásňuj~
tyrevoluČnLvůle u,tohoto diktátó-.' rtám pouze Leni~a ~bolševicKého
ra> který ise'vzpamatoval~ždy k' no- ~ agitátora, ;aniž by' objasňovala Leni:" ď
vé~u' náporu' ze své porážky a hnai ~a:~;člov~k;~:\:.. ,,:: ·.~..
'proletariát do ozbrojené ,vzpou;y, .. Fr. K o vá r na: Současné malíř- •
. bez,.o~leduna, cenu' lidského života, , . siví. S. 62~'óbra:zy; Nákl~ď~!lÍ Orl:ÍÍsu.
áf,'již nastrariě . utiskovaných, nebo ,Prahá193V Str:<197.' Cena Kč '40.-.
'~tiskovatelů:' Zvláštníšíiená, revoVe sbirééro~pravo umění,nazV~~ ,
Iuč~ímánie zrc~dl(sev~ Sl~víkově ně Ars a:"redigované'drernB. Mark~pojetí Lenina spíš;;jakó výraz tvrdi, 101lsem; vyšla sbírka' kritických. ú~ah ",
ll~ániyé .• ~". ~ezkr~titelné t~uhy, pO', o moderní, výtvarné' řeči" malířské, ',' v
, panovaČnosti,nežjako"důsledek pO-, niž nás'F.'Kovárna.sezóamuje side-','
. platnosti, k ,chiliastické víře v nutnost' 'ovoustrukturou" hlavních: nia:lífských , .
mravně spravedlivého sociálního !řáškol přítomriosti.'A1.1tor Sál~ nazria~
du., Slavík se li obezřetnosti vyhnul ' čuje, že/mu'nešlo ,o n~psání' dějin
prozatim hodnocení' diktátorského ,nov'ldo!:léhi> malířství, nýbrž 'oana;,
zjevu:LeniÍlovaa: dovedL své .pojed- lyÚc;koú karakteristiku , výZlÍačných
náni jen 'na práh listopadové revolll~
jeho směrů. V důsledku, toho ',jeho
cil' roku-: 1917, 'Tim přirozeněj~ po~ pojednán(poskyťuje kaleidoskopiéký
stava:,:LeÍlinova'~edokresleóa, schází
obr~z rychle posobě:náslédújicích
,jľ,totižzávěrečné, byť i jen názna- estetik' různorodých úměleck1čh' Škol'
kávě :vyznačenLkonečného smyslu
jen s' letmým a'okrajový~ glosováj~ho ďr~voluciohářské přípravy;, 'Sla- .. nímzákladnlch 'dě~rÍejvýzi{ačnězŠíéh
vik: nedovedl . tá ': ásvětliti< Leninův , m~lířů,; 'Kovár~a> jé sám':: st~hován'
.. '.1idský<~~charakter,· takŽe - hlubší;, pro.;," 'duché~ doby',: veplouvá' do rilaliřšké~
niknutí .. osudovýchnitekď:vjeho 0- ,ho éha~st1 škól~ sekt' ~sktipin.a:~ni ..
,~obriosti, ~jež:'jeí po~tavily v' Čelo' . v jehá interpretaci' t~ůrčíhó "vzepjeti '
největšího ,novodobého
sociálního
vykláda'néhodíla,: 'ani' v jeIi~ 'hod- ,
ď převratu, čtenář (jen s ~ámahou' vy~' .' ~~tícÚn "postojí" povoianého kritikll." .
tušuje.'za rozborem literární~hriovi- ',se nelze za'cllytito'bezpéčný řád 10::'
nářských a, striuii~kých:dokumentů.
gickémy'šh?nky, jež jest .ivuměni:
Vždyf;př~ce;Lenin nežil jen~mjimi, nadři~ena spontánní- sÍúžebnosti ·'vý~'
... ; tako.Já objektivace osobnóstin~ kotvarnéhó slova a výrazového 'gésta.: .
'lektivistický:éi.l.jé i u boIÚvického!'feile'pší;po~třehKovárriový' stÍt~ié
... vůdce'iěžko představitelná a kdyby
zálež! v ,sledování trúismu,žemó-·
, '~e blížila' pravdivé, skutečnosti," je derni U:m'ěnL~ouvÍ!ir úzce' séživoÚlíni
;'p~tř~ba:: duš~zpytným průhledemvůd- slóhem dnešního'člověká;:;'Ideolo~
covskóti, bytost' Léninovu hlouběji" gickáanarchié navštívila t též" obÍast
'. pro,svítiti,: Kdyby:' povaha 'Limi~ova krásnll a ~tojí I I :kořene a;;alytického
hýla u?=avř,.:;na 'jen. ustavičnou zaměsÍtbíektivism~,. kťerý:paUf"k: pád~i~
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nUJlclmsložkám přítomné':- výtvarné ze, ,které se',dostalo pečlivé ~ýpra~
kris~. ,Kovárna' vidl: _východisko z
vy obrázkovými přílohami, by" též,
b~zradnosti ve;'vůli: k tvůrčí syntese, ~ : prospěló, kdyby 'autor věrioval větsÍ
aÍe, svou odpovědnosLuměleckého \ pozornost funkci óbrazu'v' moderním
kritika:, nepojímá ,tak:důsledně, :'aby
životě: pospolitosti lidských i' jed" ukázal,včemž:spočívá dle, něho ;b~ ~ ~otlivců. Získal by tím čtenář, kbírý'
j~ktivační možnost novodobé~ový-, v'malířstvípravidelriě ,nebývá odtvarnictvi. Spíše se' zdá; 'že· Kovárna , borníkem vtechriiokém smyslu i ma'- '
potlačuje, rozbor ;zjevů, jež, v sou.:. . 'líř,který čás,tó'v, nových ,směrech
časné genesi, ,malířské řeči předsta~, své 'výtvarné: řeči zapomíná . myslet "
, vujípochod tVůrčí fiIiace z rukou ' ~ člověku a' pro člověka.' .
umělce, který je sám hotovou, inte-, '
, " ' ; P.'M: Hnik.,
g~~vanoú: li~skou ~ os~bnosttď:.
" O t to: B a u m g a r ťe n': : Próte':'
,A, tak ,sleduje Kovárna :vítězný
sfanfische·Seelsorgé., 1931;: Verla:g
, rozinach~ploÚujícího subjektivismu
J,C. B; Mohr' (P. Síebeck),,"Tiibin~'
malířství. Impresionistům;, kladou~ď gen, stran 288. '
"', " :
, cím' důraz na okamžikovost viděných ',Poválečný odklon' od theolo.gie se
dojmů, sekOllčí výprava za skuteČ-"p'ezvoln'a; přežil/Vš~obecriě se 'ozf.. ' ,
nosti ,v nihmsmu noetickěm, a mrav- vá všude touh~ po' absolutních: ádúním. Intelektualisace malířského sub~ .chových " 'hodriótách;:: Duchové ',' vědy
, jektivismu; se. stupňuje uS~urata,' 'stoupajIvkursu'a prof..Rádl'zjišiu. Signaca a Cézanneaj 9auguill utiká.. je' oživení .theologie. Církve 'závodí
cÍo,,:exotiokéhoprostředi. před du'uplatnění' a uznání významu svého' spasitelného poslání, '. což ovšem,
chovní' prázdnotou; evropanského kulturníh~' slohu a, expresionista. nedo- v této "době, kterou prožíváme; nenl '
vede překonati myšlenkovoU. meditaci . tákjednoduchým'-,: jak' to býval()
svůj bytostný ,pesimismus. V malíř~ , kdysi, kdy . nebyl Živót ' tak členitý
, ství přít()mnosti, v· němž se dle, Kó~ a zrychlený, sociální, hospodář~ké 'a
vár~ý projevuje at~mismus odpouta-' ,politické poměry:' tak složité a' sví" 'nýeh ' vůli, '~ nedochází k: proniknuti
zelrié. Namnoze se volá .p() církvích,
, yirqu', nebo světoÝým • názorem; 'VeÍlle ',nechce se dáti od nich vésti 'a
fauvismu tomu překáží, upřílišněni
nedbá se jejich vóláni. Církve' samy
míra smyslovosti,', v expresiooisnlU
~~sívyhledávatlidi a hledat si obopodceňování: skutečnosti a, 'objekti~
ry, pro svou obrodnou činnost.· Z 'fov~ce ,vlastních. citových praiážitků,
ho ,již 'vysvítá, •který obor theologie'
.'v kubismu' radikalisace odbornosti a. , je, v 'této době' nejvtznamnější. :0
• nllprosté. rozrušení stupnice ideových, 'tolllPolednává svým výstižným'zpllhodnot,. v nadrealismu'j ednoznačmi
sobem, přední " liberáhií theolog' ně~
, snaha' po, při1Dočarédt ,zobrazení me- "meckého; protestantismu, ' totfž, protafysické zkratky. O tompodává·Ko~
fesor dr;,O: BauÍngart~n'v hódnotné
knize: ,,~rotestántská' duchovní pé. várna řadu poučných dokladů .•'
V' éelku 'spis "poskytuje k~itický če", která i :naširodícíse;pr~ktické
rozbor myšlenkového ,pozadí soudotheologii ,;;Í1že prokázati znamenité'
bého malířství,' při, čemž, p'sych~lo~
službý pro' její ," zdravé usměrnění.
gické vystižení tvůrčího procesu; v
prohloubení naši. mladičké,' 'lllena
němž ; vznikala konkretní "příznačná' výsost důležité a časové !heologické .
'malířská dila, čtenář' postrádá. Kni~, disciplině p.raktickétheologie; před
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se rozevírá 'šiwképolepďsohrio-' " turg,přisluhovatel ,svátostí klegál'stL a: na ,nii, ~e klad~u zn~čné poža-; nímu mechanickén:iú přisvojení, kdež~
'davky.: Přet.dr. J.' Hendrich n~rií
t~ protestantský mu připadá správ~,
, v <čl.1nku, '"Náboženství na školách", ně jako hom:ilet,přisluhovatel, slova
(Idea 4;,',7':"':8)' rovněž 'nikterak ,k .svobo'ďnému 'individuálnímu, osvo~
skromnfmv 'poža:davcí~hi kl<id~ných, jení.' Římskokatolická du~hoyní péče
~a církve.• Dokud, prý, cí~kve nebu- je, juristicko~politiQké • povahy," čili
" d~u ,životnou složkou' našeho života,
jako ,repristin~ce dsař'ského ' práva
',do .té ,dobyjs~ú mál~ platnévše~ky západní ,říše ',římské.: ,Církev řím.:" "
ú~ahY,o,tom, jakou, metodou, se má i katolická. se zdá Baumgartenovi ja:':
:vy~č?vatia jak se má vyučovati. _ď ko, škólapro,věčná nemluvňata, kte',Prof. Baumgarten si v uvedené rým se, v ní předkládají nezměnitel
knize' rozdělil ,svůj úkol, prospěti né pr~vdy jako pevné 1. depositum,
praktiéké theologii v jejím poslání nikoliv za účelem' subjektivního
na 6 dilft, jsa ,si všák dobře vědom
osvojováni božského, ,zjeveni. Du-:
, nevšední, potíže úkolti sl~vy: "Moje ,chovní péč~ je ,tam vedením', alo
',:vlastní zkušenost mně ukázala, jak, ustavičným:, jeŽnepř~~tává nikdy,'a
, těžkým, ano skoro nespl~itelíiým je nechce se státi 'zbyteČným ,přÍstupúkol duchovního správce; obzvláště ňované sebevýchó~ě a:" sébekáz~i, nt:"
. v, přítomné době, Ikterá . 'se nechc~
bržudržuje ovečky 'v neustálé ód- '
"dáti du'chovIlě vésti." (3.) NejdřÍve viÚostii,v .hodině smrtisvátostí,po~
'rozlišuje; pojem 'a stanoví ,charakté- , 'sledního': pomazání. "Přestoc, však
ri~tické zÍlaky,du~hovnfpéče prote- svědčio jeho světovém rozhledu,:a '
staotské'a katoli~ki p~ předeslané~
objektivitě, když, přiznává hlavní
biblickém' pojmu dui:h~vni péče. A, přednosti. katolické. duchovní péče:
nemohu : opom~nout(~bych ,neupo~ myšlenku katolicity, adorace, a touhu
zornil, s' jakým" nevšedním ~znáním
po smýslovém znázornění, myšlenku
vyslovuje Iíberální protestaótskf • obětí přístupných' inizké' snaie, a
'theolog o římsk~~katolické 'duchovní ~ malým; duším,' '" myšlenku soukromé \ '\ ,
'péči,které 'přiznávi':n~obyč~jnóti' zpovědi,:jíŽ, dóznávLB. mocný 'vý,- .
'''ocldanost a svědomitou' pečlivost v ' chovný, vfznam; mnišství a:,jmenovi-'
individuál~í ,i sociální duch~vní pé~ tě, světovost a s o ci i ál n í 'č i nčí, takže se domnfvá"Ú :protestan-: n o st římské duchovní péče. Baum, tis~~~ ~irkÝe kat~lickévtóm ohlé'-, ga:rten' neopomíjí však vyfyčiti char,..
du nepřemtižé.Jeto ús~dek v j~ho
akte'ri~tické, znaky, přednosti i sti~
.. " 'promočním> proj evu neobyČejriě,odné stránky,luterského a reformovavážný, ale překvapuje svou otevřeného duchovního ,správce. V 'dalších
noukritikou své církve, aniž se bočástech .pojednává.,. v ,bystrých' po~
: jí, ,že 'jí tím uškodíí, ale očekává .od, střezích o osobních vlastnostech du, své, trpké kritiky spíše pravého 0 - , chov~íhO. správce; o právu duchovDf
paku,,' t. j; obrodné vzpruhy a nej~ .' sp~ávy" '~o ' pastorálních 'obcí~h, či'
větŠího 'rozběhu v zdravém a ušlech- . obvodech, o hla~ních obo~ech blaho- '
tílém zápolení.' Tí~ n~chci řící; Ž~ ,dárné'Čin~o~ti duchovní péče~ m~-'
.' bý snad B. nadbíhala přehlížel stiIÍ-: d~;ní 'spletÍté,atěžké' doně, j~Ž ,vy~ ď
'~ých strán~kkaiolícké církve v ji- žaduje opra~dových cha~ismat: a
;, ~Ých ·ohledečh. "Ducho~i -správc; nejlepší~h' kvaliť ducha', duchovních
~atolícký se mun~pf. j~:viiako li~ správců! aby býlive svých oblastec~
, nlZ

se
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,a celé církvi solí a světlem.' Aby se sv( ducho~nípraksé, aby~seujasníl
Um móhJistáti, 'pojednává B; vpo~ 'jeji~h 'pohl~d k cÍli,i~zšÍřil ~oz'híed
sledni, části o·hlavních prostředCích,
' 'hl' b'l' " 't" '~, h' , 1;' "t'
,;.
, , ' . , : " " ..,:'
' a pro ou I a pas oracm or IVOS v
)ez'ma,cllevedoma' a,' uspesna, duo,
','.,
."."','.',
," pe'č e k' ,ISpOSICl
'd' ' , . a"ak'
'
odpovedne
apostolske
ch'ovm·
"n onec,
' , " : ' a,' ""svízelné
' '"
'. "
,
připojuje:: auto~" patřičnou vzdělá~a~ "práci na yinici, ci~kevní, což ,b1;lde"
"ci"ódbornou: literáturu"
, , " . "dnes, tou, nejúčinnější a nejspolehli- t
,:Krátce,' doporučuji:~vedenoúk~i-' vější 'propagací cir~ve n~ší, ježpó~i
h~: našim' duéh~~nÍIri a bohóslovcům
jímá vážně; své úkoly v ,doběkrise~
ke studiu,:zkouškáín:a próhloubení ' . 'našeho : státu> . ,,' ;ď': R: U., '.
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/ D:S:M er e'ž k o vs k
Mesiáš, , 'nejlépe spojil, 'opustil trůn'božských ' ;11
,ďpř~íožil'YáCla~ ,kóenlg,' 19~1,~akla~ farao?~:a"~dešeljako,pr~sti pros~~7: \
datelé I{V~SriiČKá, a HamiJI 'v' Pi<ize, ,ník" jenž ,př,edešeI duchovně syůjvěkj
'st
314,c'ena' brož: Kč' 30,":":;'váz,
s modlitbou na rtechvcháiel do
'l
\K.~ 42.~."
",' " " ,
ďří~e~o{;~~bnél~pší '~ě~n~:sti},:,:"J~.hó
,', 'A t "
'1'1'
'd~" "h
d" ", nastup ce Tutanka~onpr,edc,asne,Je;J
, u or SI vyvo I pro eJ sve o o uh" f'"
"1" 'HI' '~'"
d"
'
"
'I'h k"
,',
"
.',
oreormy,zrusl.- avmsvu), e)
" ševne e o, rasneho romanu staro,vek," , 'I ;'t" . i t ; ", "~o
'b''....
, '
,,',
' " , ,".
prop e a, au ornapinavýml sou ez- ,
"Egypta'z,koncelI,bslclletl pr.Kr,';, "
,~."
'."1" "k' , ;".1 ,',";"',
: 'kd y ,'št·,:'·"t'
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"h'
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nym~:sce~~IIupo.lhcýml,
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't"l"
'I
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IU,
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""",,"'" ,", """,
'"
'd' ď,
d '1 M
faraona a Jeho ,rod~ny, rušnými ,vý~
k e'h"
o exo u'za ve en
oJzlšova v: , ' , ' , ' , , ' ",."",,~ ;'
,,d'ob';e'"fara ona
" "'T'u t moza ' lY"., st'ra'd a Ia,', 'J evy
VOJ enskyml'
a ,poucnýml
stateml
,Y~',
, , ',", '
,,"
"
. ."
". .,
'. , .'
. ' nabozenský!ml a všeobecně, kulturní'Ješte,'v Egypte,;'tešlc sevzaJemne . : " ' , " ' ;
'k" ". ',.", 'dl',;
,veš
• tb"aml proro
"kuo o' pric
. 'h 'd
ml zpravaml,"
ta' ,ze'ctenar.neo
OZl
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eSIh"d'
'h
' "
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"',,,,',,'
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' " , ' - ",' ",.. ,'~,
' o notnéknihy bez' povznesení a, s
aše, ,-;-.Ale,podobne'nadeJe zlly v' ' , "
•• ' , "
' '" '~"
, , dk'u ",
.. ' d"
,vdecnosh,
k ,autoru-umelcl,
zaro
I )ln
e 't'a k"ev ','E'gyp't'·e" 'A'U"- ' pocitem,
,. "
'"
",,,
"",
'
, . ;" ',,,,',, , " ", ' • . • " jenž dovede mistrně" rozezvučeti nej~',
tor" Je zpovzdali ale',promyslene
.. " "",, ""
',,, ' , " , '
"d
-" ' , , , . , , , ' jemnějši:struny duchovnosti, dřima-,
staVl o prlbuzne bhzkosh Yychodu, ," ~ :" :. o
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,"
". .
"",,,
JlcI~od veku ,v jaJemnýchhlubmach
"
F
"araoAchenatonUaenra,'velky're"
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"
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.' 't"
,,;': .. : , ."" " '.'~,' ," ' "
lidského
nitra"
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,
f orma or stare' viry v neJvysslho'bo':
ha Amona, p~djál:se"ž~niáiniho. ale :D r,~ Ed v ar d Be rie'ši::~eč" o'
nebezpeČného plánu: ,,~'avésti l~pšÍ vi- "pr~blémÚ' p'odkcirp~torúskéTi a' jeho
ruv nejvyššího' b~ha:"Atoha, Sám" byl vztahu "Itéeskoslov'enské' ,,~e~ublic~:
pókládán za j~ho: jed~oroie;éh'o ~y:.ď II, vydán"i,' 1934: Vydá1.Zemský 'vý:'
'ria,přiéháiejiCílio " slunce, "Mesiáše, bor" č~V: 'obce" :Iegionářské'pro' "Pod':
Přiš~ľ'vŠak':k·pozriáni·marnostisvé-. ,karpatskou' Rus v Užhoro'dě,' 'Orbis; ,
ho>:~ilechtil~ho'~í.~ili,prohlédl;: že jestrá~ 55; c~'na:: Kč 2,50, ~"':"i, :",,:~;:
jen ,pouhý smrtelník, 'ne!Íodný,'áby ," PódkarpatskáRus je promriohé
býlp~važ~ván·.za Mesiáš~/:božího" násaidodn~ste~ra:igríota:a je zmič~
syna, js~ toliko bóžím' stin~m a hlá-~
ně podc~ňována,:třebatej~;geógrá~
sem' Přicházejíéíh'o pra"éht> syna"Bo~" 'ficky a' poliÍicky'nemalé dftleŽitosti"
žího> .Aby
se' .s" níÍn 'c~nejdříve' ď .' '·pro" náš stáť i'CčS," která má" "i na ' ,
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P~dkarpatské Rusi' něk6lik~~božen- slovanského i praní delegátů j~hó; a, '
ských óbci;'Aby, s~"tain' naše církev ,z~hraniČni jcho: emigracé,;žepřlpo->
mohlas;úsp'ěchem :ujímaťáse' zda- jilaPódkarpóRus k čSR. VlÍida:čSR
,r~rií :roz,víjet<v; 'souladu, s'vývojem,' svědoinitěusilujeo'to,abÝsvýin~á~
státním;' je nezbytno:: pro nás,aby-' ' va~kům: vůči\p~dk: Rusi 'Čes'tně'a
;chom s'e: obeznámili 's" dějinami,;kul~'!, plně dostála;' Ne;nůže-Ú: dosud~~éřriiď ,
't~~ním ihošpodářský~ ~:sociáiÍlím uděliti plIioúéaútonoinii,'či~(takplá~
,rázEiIIi z~mě,~ a také s významem tóho novitě, 'ď ai f i zéiné dosáhne' ďp~třebn6
auton~mního'útvarŮ uvnitř ~aŠí, re: ~politickézralosír:a až!,dóspěj~ slo:'
publiky' vzhledem>k' sousedícímu vanské 'obyvatelstvo patřičného ~tupzahraniČr:,<,
' ,", ,
něvývojera>krin~olidaéé: 'Vi'závěru
:Uv~denÝ spi~~kob~ahúje'otisk ř~či, vyslovilini~i~tr ~aděje, žé ipodkar~
mi~isÚa" zahraničí,:' který~,vyrlÍ~ patský lid splní ď'~vé'velké; poslání,
, : kÍtjíč("poÚtik, ~edávno " ~~vští~iÍ
jeimuprovid~nciálriě uloženo'vůči
'Pódk:'; Rús, aby poznal
autopsie svémuosúdů;vdčirepuhÍice;:~' tak,', '
přáv,V';tá~ země, ,jaké pokroky' uči- dokáže;' ,;že; i ' malé, země i li.: malé '
- nila:vés~éin lntenšivním vývoji ~d' zlomky,~ároda ,mohoúsestátFsvýníi '
'převratů, ~ aby' t~m jako' ~a nehýš úkoly a jejich 'řeŠe'ním' ýelik-ýUni'';','' '
d

a!

z

j

pov~lilOá o~obIÍ.osiaútoritáti~ně' VŮ,či

'r

~ ~u t: de, K'ru H" BojoimícI

ose'

v,š~mV,~s'tv,ámoby'v~, te,ls,tva"t,áměl:s,~íh~' -smrt'"
• I O'''
La t'ze I'" '1'93'4'.. ,na"
';k'I' ' "
I, pre"
~'
, inašehó pronesl 'své nái~rý o n~j~ ;;Orbis",v Praze XII" siran!316,('e;~'
palčivějšÍch;p~oblém~ch" nejmla.dŠi" broŽ, K'č55,-~.", ' >'c, ,) ' , .
svéprávné' část(r~publiký,D~, E, Bé~ , "Nad obyČej svízelná' doba:~y'Žadu~
it~Š: ták učinil jakomi~i~tr za:h;a~i>' je velký~hďlidí' křešenivélkých pal.
j

>

čf; je~žČiIUlěbyltičasten;úpra~y při~' čivÝch. pÍ'obléiúů,~Všichrii\~j~e,: ž~

'členě~>zem:ě;vcit~váriém spisku.' na pravé osobnostinaŠedoba;b~hatá'
, ,způsobem" navýsost' zdářÚtm; :t~k ď n:ení" Ačk()liv s~ tolik pěstůj e sport
dokulllentárně; výstižně, že zaslo~Ží, ' '~:~kuítti~a, těla, 'máme, máio,hrdind
'abý byl jako 'otiště~á jého řeč' ~o' duch~:Apřecebolestitěle~~é, hin~- , ',1
, 'nejvíce ' rozšíř~n: 'N epojedn:Úá" totiŽ ,tu" spíš~ ,d~~hem, ovládneme, Potře- '
'autórď~\ nejzávažnějších problémech' buje h~rciy duchá: ;obětavé,n~zišt~é, '
po'a'úzkýll1, nýbrico nejši r šíll1 roz-' nadšené pracovníky, ve' prospěch '0hl~cÍem,' s hlediska nikoliv,' místního, zdravění, a posile slabých,' zemdle~ýbrž celostátního, mezinárodníh~, a nfch;' klesajících, trpících, nemoc- '"
'ti> na, podkladě ' bedlivého I,st~dia, nýcli, .aby v nich sídlil zdravý duch,
Illetódou jeho vlastnt,
"který, dO"značné'míry',přemáhá, a'
. 'podkarpatská'Rú~ prošla 'trnitými" ovládá 'rány hníotrié:~, " ' ::. ' ., \
a' bouřliVými 1cestalmi,nežli ji: Pro:Uvedená: knlha 'nemálo'pfispějc'
zřetelnost přivedla do rámce naší re- '. ná~ornYttri' způsobem k ď vychově ·ka~ ,
" p~bliky,; Před začátkem' světové,'vál- r ,rakferu" hrdinu'· pro ,~obro, ób'e~né"
, ky stál ~slovariský. živel na kra ji' své~, .. Amei-ický lékař:;' s holandskou' krví,
ho'n'árodního hrobu; byl ,blízký úp 1- na'pódk1aděsvych bohátÝch':zkuŠe;
némupomaďarštěn('a ý i hlubokém , 'nosU odhodlal )evytěŽiť co n~j~íce
vše9becném iípadku'; , Mirová, konfepropozem~ké blaho tisícfta tisíců
rence'" šlědovalá:jen "přirozené:' pod- trpících nešfástníků,' Chce jim' pora;;
mínky,: dobromísbíího,'~byvatelsfva. dit k"r()zúll1~é žf~otóspřávě; y:nejúŽ.
\',
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. ším sPo.jení s přírodo.u:' sluncem,
knihy: . "Přirozená smrt není nevyh,vzduchem, ve větrui' v mlze i v de- · nutelným,následkem života?"', ""::'.Te,.ští .a. v tuhé. tělesné, a; duševní práci. dy slovo. bible o .smrti bý neplatilo?
Mimo to. autor chce vychovatodhodC~lé' řady lékařských a;j. badatelll
lané ,boj~vníky s~,~~~tíve prospěch pOkouŠejí s~. od vě~ů, kdy~ neúplně
druhých,'celku, tím, žena podkladě smrl poraziti, tedy aspoň její "ost.en:'
:v~deckého studia,astyku s Yěhlas~ · Co.', nejvice, ulomiti. Tak na př, :neriýlIÍli lékařskými ",badateli popisuje • obyčéjněiajím~výmjepopis, kterak
pro, široké, ,vrstvy, lidu. úžasná' vědec .sebojovalo:s horečkou ,omladnic,
kádobrodružství, ,která muselipód- cukrovkóu,' ,anaOOlii, skvrnivkou,'
,sto.upitišlechetní )é~ří a jejich po- smrtí v mléce, se, syfilidou, •h~rečka~
" ,mocnici,', opravdoví' hrdinové; ,svého mi. a p. Jsou to nejnapínavější, ale
" Po.volánLv gigantickémzápas~ s.pH~ , zároveň ipoúčná dobrodrhŽstviijež .
rodou, )derá l1ěkdy:;léčí, ale. někdy , n~déhnou' k násl~dování k altrúism~ .
té;ž ničí. Tisíce rozmanitých 'příčin: · 'a 'lidumilným óběte~.y pósled~í ka- '
, pochybení, , ď př~hriaností, nedbalosti, pitole přechází autor' kprastartm'
zkllše~ostem . vllloder~ícÍl' 'aplikiič7 I ,
poživačnosti nebopomenutí .vyvolává
, v riás přerozmanité choroby, ale nej- 'ních' ánáhrádných"metodách:' Slun:
více zkracují tragickou sestupnou li- ce, start lék~ř
světlo umiÚéhb
, nii trvání .lidského života L-,-x drob-, . slu~ce. ·...:.A' tovšedo~ed~ autor ;'y~
ná tělíska mikrobové; kteří někdyži-' líčit na'Výsosť poutavě, srozumitelIlě, '
,; ~ot prodlužuji,al~ většino~;:'tento ďfasně, ale přece na ''Podídaděvědec~ , '
nejvíce do.vedou krátiti a' ničiti .. Má kých 'p~acovníi:h' metod. Thimočník , '
tohotozáslužIléh~díla. překváp~je
p~avdu~A. S. Warthin, teIÍveselý' po~
zorovíttel smrti; jenž jmlví žé 'záro~ 'čistotou mlúvy,výrazo;'ou uhlaze'llo2
stt a . lidovou, srozumitelIlosti. :.,..
'd~k smrti v' těle,' pokračújesouběžně
:S'~Ývojema, vzrůstem' Života tedy že KIliha ,vyšl~ . nákladem ~ "Orbisu",~e
sbirceKnih 'Osudů a' pdce péčí JJs:
smrt je nevyh~utélnýlm následkemŽiv~ta, anebo. má pravdU'R. Pearl,j~nž Fische~a ' a" během četby získá úpl~ě
.
čtenáře 'pro doporučeni.". . .
proslu!' jako 'mistr v· mÚeni'síly
,
.
.
.
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'
R.
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U
;ba'~.
smrÚ •a riap~al na kóncisvé .'Pro~lulé .
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, Zéitschrilt lur, den Evangelischen

svých r~pištol btyl

Kristo~u: zvěst 'po-

RéligionsuTllerri~hl. H. 4., ,45. Jahrg. ,. židovštil; Právě naopak;· Pavel svým
,1934. Verl; ·M. Diesterweg, Frankfurt
pojeti,n křesf~n~tvi bylukázal,Jaký

a.; M. ,..::., H; W.Schmidt-Bethel, 'Ve. ohromný rozdíl jest mezi j~ristickým
článku "Paulus únd ~ wir lJeulschen"
náboženstvím židovskýín a ~ezi svo~
(sir. 147-:-153) dok~zuie, že. očistné . bodný~ . a . . individualistickým. du~
zákroky 'pr~ticizímu a rozkladnému' che~ křesťanství. Boží slovo.přichá~
židovství' nejsou v rozporu: s evan: zí 'a mluví k nám ne přímo á:bezpro. ge1iem a jmenovitě' s apoŠtolem' Pa- - středně, ale' loliko .v dějinách.' Bůh
vlem, který se od některých neprá-mluvf skrze dějiny' národů i skrze clě
vem obviňuje, 'jako bytlleologií
jiny, Izraele; Kristus se' obdiv!1hod-
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ným způsobem' cítil : povznešen ,nád
pedágogů ,a ,můŽe" to', být' i n.iril· rapřirozená pouta své' rasy; národa. a " dostno'u pobídkou v naší 'vyričovací '
methodě, že jednáme ~správriěl. chce';
ducha' své doby.: jehopojetfhřich~,
'kte~ 1l!usíme chápati~e Í>~ycholo:
me~li pO!1 žívati' uměleckých "obrazů "
gicky, ale teologicky, nemá se s~níit~ve vyučování náboženství.'" .Spolek
. ský~způso.bellÍ nic spoleČného Tedy
učiÍelů čsl;· nábož;vydaÍ'již několik,
,v'tom se ~~toru zajímavého časového
obrázků, na př.'od Hřimalého, Ze'.. "
; Článku podařilo dosáhnouti svého cí_~enky a' j.'-:-Neobýčejně·:Yitaným'i
'Íe,Že Pavel prÁvě ~čisiil a,osvobodil
se mně zdají 'slova Wilh.'Michelav ,
' j e h o , člá,nku: "Vom neuen Horen,!ď z ':'
, '
, ,,"
křesfanství, v" J'eho 'po,čáte,čnímkva'
"
"měsíčníku "Eckartu", jeŽ naéházim
su od iíživého tlakužidóvstvi. Ovšem
na st~. 179-ÍSO/ " Autor' soudi, že :
,:velmi případně
z.ivěrupoukazrije
' ,
"
''
stížnosti do nedostatků cirk.·, homile;'
na' spojku (k,' opuli) Něm, ců s věč~ostí:
,
",'"".
"
"
tiky jsou potud ne~právněnfmi; poodkud
'zazDlva,
' slovo,
.. neo b'"
"
, " ' Nemc,
,," um,.
' , Bozí
"',: o, " k u d se'
lra)l "b
o ra t em'. upos I'"
u- '
. bratrske harmonu v duchu rovnosti a
h - t·, N.' . '
' . ' ,':' " ,"
, ".,
• . _,
, ... , ' , " ':,
C acs va, " eco· se ve mne, vzplra,' ,
svobody synu, BOZlCh, bez rozdi1u ra,-' . W' 'M' h I'
b h':
I ď hl'"
" ,"
""
"
, ..
plse. .JC. e, "a yc pos ouc a
"sya JlDých,pozemskych rozdllu, ·Nek"" i' k' 't' k'
V-' h ' b ' ,
, ;;
' .
' '. ,azan
rl IC y.,.' SIC Dl ez' vymene pozoruhodny a ,u protestantu '., k
' t- b'
"t' i k 't " , ""dk' 'I; 'k"
d HP", I
)lm y,po re uJeme· IS c ra e' Vice,
'rt , y C ane Je o' " . reuBe, Er "anI
"h
I"
h'
" krl'I" IC k"e-"'
pos usne o nas ouc am,'" nez
gen,:
"Deulsche
Art,und
Evan~ellum 'h
b'
••
.
t
d
' · . . ' ...
,,
'., ' "
" ' " " " o roz Iranl,. a pro o se omnlvam,
bel Rudolf Schafer , v, nemz prtZDlve' ,
't· 'k
'h'
I
'
h' í"
t
,', "
I" . ' , .
"',, "
"ze o az a noveo;nas ouc an Jes
h odnotI ma Irske umenl R. Schafero-. 'k
~'d'l
"t"-f"
"I'
t'
k
'..
ne onecne u eZI eJs, nez I : o az a
"va, který skutečně svým uměním do~, nového kázáni."--':' Tato'slova platí
'"
cílil; c,o z,amýšlel, aby totiŽ, by I, vůd~
, . "
i o našich posluchačích slova Bocem, pozemskému i nebeskému domo~
žího,unás,:kÚříhledají aC.vidí stále'
'vu, nebof evangelium a německá duše 'vady kázání;' ale ,svých:vlastnich 'a,
, jsou'~ něm ,k nerozlučnémuhledisk~ ,
,
.'
často i mnohem větších vad v nasloÍl~
spojeny. Málokdy , čteme
u
prote~. '
,
chání nevidí.
' :;'R. U.< " "
"
stantských' autorů o,tak' vřelém pO-,'
,, ~
. chopeniumění, ,v našem případě ma,PasloralbUltler ,je,ódbo,~nt~~siL ,
liřského,j~ko, II pisatele tohoto člán- ník,jenž se zabýváotá;ka~i ~ oborit .
ku. ' .....:. ,J~k ,nál-odně socialistický
praktické" theologie, a proto je cím'duch se má uplatňovat ve,škole,i:ve ,nou pomůckou :pÍ'óČinnost duchóv;
vyučování náhoženství v Německu, nich správců jme~ovitě.,v, j~jich
o tom píše J, Stein v článku:'"Zur .
stýřském
Vy-'a kazatelském'odboru.
.
'praktischen Gesla1tun~ nationálpoli-, dává jej čelný protest. theolog dr. E.
lischer Erziehun~ im ,Reli~ionsunter-, • Stange v· Kasselu-Wilhelmshéihe ná-,
,richl der Volksschule", (162-167),
kladem' C.; Ludv. Un:gelenka. N~šel
: K~istůs je nejdokonalejši zjevení Bojseci v'něrit· mnoho dohrých návrhů
• ' ž i lá~ky a proto .Ježíš ,Kristus m~sín~ oživénfcírkevního životáíi hodně
býti střediskem. eyangelického 'vyupůsobi~ých podnětt1,'vzorných kázání
čovánináboženstvf. K tomu účelu po~na všechny neděle a zvláštnfpříÍeži
slouží vedle: evangelia 'též i 'hojné
tosti,: Pastoralbliitter: přinášejí i' ekspoužívání obrazů 'od křesfanských ma- ,horty.pro školní bohosluŽbya'obzvlá-"
'.. lfřú; To' rovněžje!likoliv obvyklým štl; .vbodné:osnó,vy,; skicy~ kázání a,'
, a častým názorem u protes'tantských
rozhledy po 'odbornéliterátuře. "
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V ... květriovém . čísleupozornuJl na

. přednosti i nedostatky. Z. těchto ..~e···
~d~. autorovi nejpalčivějšímn~do~·
statkem só~časné něm .• evang., cír~
kve"že ii'~hyběiiob~e vyzncwačů~či
';vědků,kteří by:z vlastníhoid~ální
•. ~o:;ozho'd~~Ú. ;slo~em,::' inodiitbou, '
pr~~I,i oběb;;'i '.šÍřiiiJeŽiŠov~;v·ě~t '
ve' s~éh 'obcích a, upe;ňo~~li~: ná~ rodě BóŽí království.' Cí~k~e' ni~jí

ožehavé Jém~ pozoruhodného článku'
.prof. dr.. Bohneho.. i Kielu: ; "J~genr;l
und:Predigf' Jstr. 449.:....t561.ďPojed:
náváovšeobecně trpcepocifov;mém
:zjevú, .ž~ : nám, mládež., odrtist6.va jící
nejeví zájem:.n~.bohoslužbácn:a vti-.
bec neúčastní sevnitř~ího . života cír-.
Jc~vního;A.přece od~izí-li se církvím,
" .'. dospívající.:~l~dágenerace, ztrá~í ..; Ý~tŠin~U:' čle~y'matrikóvé,';údYlÍt~t~é,
ní,' církve záruku ;lepší' bitdoucnosti;kteří. n.iči~ nepřispívají, k ~platnění
:Ďr. Boh~e.e jako vynikající : pedagog ~i;k~e :ve v'eř~jn'ém'životě ~á~~da:
.' p~j~dná.vá,~ o příČi~ách: pro. ,něž' se;Ny~ějšÍ ~ě~':, kř~sf~n(~ešriaŽ( s~· ~
.naše,ml.adágenera~e:;vzd!lluje ':boho- nepOlnáha'jf ~~é ď ~írkvi plniti ~vépo;
.služ.eb a kterak by, bohoslužby jme~ . slán'i, aby bylo vidÚ acíÚí jejľ čiri~
'. npvitě kázáníměla:býti zařízena,
~~~t'a ~b~ s~;nu~el' uzn~t jejirafaby. ď se stala mládeži sympatick.ýmí. a ' 'd';':t' d·· " 'd' k';"í ·k'··· t" . .
:.'.
;
•
. ..' . ,
.
son e re, uvo
Jej e SlS enCl ..a
od m. vyhledavanym, ucmným . pro-o . . '
• , ·A.··· o·,·· . ' .
·t· dk '. k'
',' ·t· íh '...
Jejímu ocenem,' utor :podava ,obrod.
. s re em, povznesem . .vm rn .. 0 . Zl~
. ,- • '.: - .
' .' "
.
g.
'.' k v..
í N em• t o t"ez, nas'í .' bIt'
., .vo t·.
a' Clf
o es 1 ny navrh.k
. ,.' tomu,, aby. .se nem.,
. ' e.van
.
.' l'h' •.••. '. t· 'b'" CČS? 'B h' , • Církev ,v politickyi. církevně pohnu'"
a neJn<i e aveJsl po r~ ou . '. o .;.
' . . . " •.•...
né uyád(4 příčiny, 'pro něž mládéž ' ,t:,ch dob~ch;~tala solt ~e~~, clIt.. aby
nénavštěvuje' bohoslužeb a. pro .. něž
clrkev orgam~o"aných . hesfanu se
naše ká;áni,nedtají', p'ozoruhoaněj~ . s,tála opět cí~kví vyznavačti 'a svěd~
ších' účirikti. Dají ~e zhníóúti; v jed~ . kti: ducha' a díl<i J~žíše Nazaretského:
, nu': .naše kázání 'i .celý, prdběh' boho-,. Je,: třeba '.zrdormovati dosavadní
.. služeb:jsou,odpoutányodžfvota, ,~ra~si,~~nfir~ační:"neb?~ nevyho~tÍ~"
nejsoú;' životnými, neodpóvída/í živo.... J.:. a ďnep~sobl. ,Co. Je ~ nt dob~,ého ~ .
. .'tri našemu a životu našich obcí a celé' ucmného, mUS1' zustah'ď Konhrmace .
,. církve. Mládéži 'je odporné subjek-.' .má býlí umístěna ~ době 14 let ~ut«?~ .
, , . tiv~í té'órétiso~áÍÍí, mládež .toUŽí "po',;yvrací v~ak zár~veň námitky, nep,o'
, vzorech : na' níž vidí realisov~né zá:
uvádí jenap,ravou: míru"aneb()' íia~
: 'd"'l'
l'd ez "'d"
···:'.k·o
. .·; - n
vrhuje
a úpravu'. .
konfirmační·'
sa d y' a.1
eay, Ci ma
Je za
-změnu
,.·
. . . . .<':,
kretníživotnost(''; 'ne. ztrnul~liupia-' prakse: Vyznání. ·víry mláder",·tom
tosU, ď Iriládéž . jd~ '. z~ přiro~;nóu: ne~ I vě~u nerozulÍlí-' vď pl~é~ jeho, ~ý:z~a~, ..
nucenosti aopravdo~osÚ," ir'~e z~
mu, 'prohlášení. c~rkev_ní dospělostI
umělým an~~přímnÝm' pathos~~. "
. blř!!'ovancti· pokládá za .náboženský ,
" , ; .•• 1 ••• ; : ~ , ' ; . . "
'.....
zlořád na, sarnéhraniCi dospělostin:
N eméně
dtiležitým
a časovým
.člán-,
, J.ve
. ' 14' l'et ec.
h" K' d'e b'y ,. se
,': k'on
.. 'f"lrmace
.,'.,
'. ....
,,'...
...,.
. " '.
'
keJm
,v květnovém. čísle'.. "Pastorálních
d'l 1 ,,'dř'·lve,
". b··y 1"·
'. : t'o Jes
.. ·t~e o·d'·_..
.. ' ..• ... , ' , '
"
,
U 1e a
o b y.
: l~stti'~ je Eef?rmní,náyrh . vrchního pa~ s·oUzeÍÍílÍodnější. Nesmí" ~ťpři~há~~Ú ,
storaq;·<;:lor,insa: "Til!fere Glide-, žádná přísaha nebo'sla~riost~i šlib;'
rung , ~er..Deutschen: Evangdischennýbd totiko iÚí.i;ý iímysl,phidš~vz'eÚ . :
Kirche·~(457-c-4751. ,Yesrovnánínětn. s Boží-' pomoci 'následovati: Krista:
. evangel. církve 'si prvními ob~emi J Mládež;' tom ; ~ěku 'neÍntiže se; ta:k
křesfanskými Nov.. Zák.,'~vidí .zku~,. sla~Iio~t~ě 'zav~zova:t slibem p~o c~~ '.
Šený .a'~vědómitý duchovní" pastýř
loúbudoucnóst. Je'-Ii.v .tom'něco '
,
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Ob,',:

nu"ni, tu i. n'. ' ••'o'iiimjád"m
smí zapomínat,::že. výCllov'a' zv-;'niráv~ . ným vlastníni vyvol~níÍn lÍ' rozhodn~~ ,
,ní a:nábóženská~ětšihOU' iézalože~ ···tim;nadšeÍlÝch";yy~riivačů "a 'svědků
.qa· na tvoření dobrých zvyku, která
Kristo~ých,'samoii'podstát~tÍ;' církVe:
s~pak později' svobodným . vlastním , a:pravýmsubjektériz,'r;éikeré'tinnósÚ'
rozhodzíútínf' maj ( státi Iriravní 'svo- ,Církve: eTnpirž(:k~, skuteč~é,' kt~rá.ď i ~(
bodou/ted yškutečn~stí z vlastni s'vo~ směsí vyvolený~h, věři~it:h ~ pok~}'tJ
. bodrié volby dodat~čné: Zá.stupná ví: ď cd:' H ybnou'silo~: yšak '~nipirid~;{
',ra r~dičů a křestních H!moiiů' á p~~; (skutečné)' ~írkve niůže býti' jé~:: 'tó;
lovič~ěosob~'í vírá biřmovanců j~šÍě . jaaro cirk~e'čL obcevyzn~v~cŮskťze
ne"dospělých'úplně má se ~r~měniti v,, .VečéřiHPáněí t.j: Ježíše 'Krista; kté-'c~
pÍn(osobnf v§zná~Í' dospěléhokř~~~
~a ' Je'dóbro~óIÍltIÍl:' iozlÍo'd~úÍí~.i
fá~~~~první Večeři Péí~ě, ktér~li. vyznáním Krista;' neboli ,ď~polutJd~:
'Cloi-fůg' odděluje, od :kó,nfirmac~ '. a • čímprin'i:ipem cí~k~e:Áp6 '3 l~teck
po~unu{e' až 'do doby pOkd ěiší, aspbň .'pozděj hía v'rhu Je 'autor: zázdra ~riií,
.do fl.. 'íei~ První přijeti Večel'ePánědobu' a poďmfnkúpro t:tděí~Ílí: pa~'iv::
'iná býti naprosto svóbod~ým vla'stnlm níhovcÍÍičskéh6 právaďtěch;ďkd~Žpři;
rozhodnutím a nepřÚno ,'též siav~osi~
stupují k yečeři .P.áně ~,Mástní' s~
n{~: 'vyz~áním víry dospěléhéi' :křes-, ' t~k n~jvriitřnějšÍho: ~: pra~éhoŽiv~ta:"
f~na;' Več~ře 'Páně. dosavádníjé z čí~kve;Tedypřísnější:tříd~ni,hl~bši
vělšíÚsti miúči~h~u'forrilalitó~,in~řítkd:pro' hodnocení a o~ii~his~cr >
~ťál/n;éně '~yhledávan~'u':, Podlézá~ mohou 'vyvéstI. cÍrk~v 'zď:nynějÚhO" .
. ~kona"p~l~rity: Jlodje Íid~ké,i ~božSké' (lpadlwvéhozIIlatku"dědici~(to Úb;~'
'st~ánky toho, llsta~oveni j~: zá'hodllo>.ralislnu náboženského" id~rý poklá:!,
... ' riby se Večeře . Pdně; ~tdl~';idiÚlriým. d~i vše~hny-čleIlY b~z. rozdíl~ z~ rov~ '.
~rg~ni~~čn~I1j'; z~akém (':Únd' círk~é ~oprávn\~pro,~írk~vní :t1čely: (funk~'
~Yznavcičd.'_Ni~, ,nebude va'dít, Jlři~ ~e); V hrubší členitosti tkvíp~o něm, ,
st~~pí-li 'k Večeři Páně.', pak ,méně evangeL hírk~v,ži~oti prdbojnost, pú~
iiilÍ.· Aspoň' t~ 'však' potom bude něéo.·· sobivost, vý~h~vnd ,ci· pr~pagačni: síla.
'. '. ;na~enat. Raději, prý, nikdy· nepři~ ďjednotící.pojítko. ': . ;" ,;; ....'. :,
~. to..upit' k. ,S
ečeři
Páně,
n~Žli,
toliko
' . . že; .mně
,
'. -, "
"
.",
. ..
,
. Myslím,
daji "naši, .čtenáři.,
jednou', a pak. té zvykové formality
., , ' , ,
'
ď'.,.
, .
,
",'
Náb>revúe~
pravdú, : prohlásim:li,
z. anechat;',.·Večeře, ,P.áně '. má by' t.L m.'.'y''." . ' "
.
," .,
..
..
že 'refórÍriníčlállek 'Clor.iův ,přl.'léh.á
sterium :tremendum,~ 'které ,dosáhne'
' . . . ' -- -- " , .
.
..
."
" v ..e. znač~.,{
syéhoúčelu, odštaví:li ·se','z.,bHzkosti
, " . .ln. íře.'" i .. ná.
' ~aše..
'. po. měry.,.1
, ,.,
jakéhokoli: tlaku. a nuc.eni,' a posta_:,my z něhomůžéme čerpati poučení a ,
. vl-li se úplně a zcelapodbožský,zá~
p~~Í1ěiy' P.~oIlá~ ,vnitřní 'cirke~n[Ži~
'kolt, dobrovolnosti a ,svobody' (~a;~8, ,vot.: Uvažujme, ,co' bychom slz.d eho
33'--36).' Ti' 'pak; 'kdÓž·· dobrovolně k' návrhů, mohli. vybrat; pro '~aše' poVečeři Pá~ě přisto~pí; stanouse'nej~
. ',' ,I R. Urban:,"
ď
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< V ~Úkánský 'lísť ))sservator~ Ro~ • spolkům '"mládeže: Papež'vYladřuje .:

jako 'úvodnikpro- lít()sťá' óbavu' o "německou' mládež;
.'. sl.ov,papežÍ1v ke":; třem německýin'·. D~hně :pÍ'ý:. aocháZéji ~do:.VatikáĎli
mano'~ uveřejňuje
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Tak byl ordinován, 17. ledna 1934 pre~identa katolické akce a papež-'
Ainald Malan, který byl po,30 let ského legáta~ kterou měliv'madrid
činnÝ' v "Mission populaire";"
'
ské kathedrále protišpanělškým' zá"VNěmecku:bylyříšským zákonem ,konům,i, ' , , '
'
Ve 'Vidni ,konala' s~' mimořádná
, prohlášeny, l;' květen,' první 'neděle ~
říjnu a5.:neděle, před . velikonocemi , konferimcé ~ ,. rakouskych bisk~pů.
za svátky národní
za' státní svát~ ~ Kardiriál Innitzer,' napomínal . ra-';'
ky byly uznány nejdůležitější cír-' kouské katoHkykmíru' asmířlivo~ti, '
kevnísvátky, tak.v katolických kra-Tajná' policie' iJBadensku· vyko'jích svátek Božího těla a .v evange. nala. na různých 'místechdomovl:lÍ
lických· krajích. reformační, svátek;'
prohUdky'
evangelických 'du~hov':
Po disciplinárním řizení, byl farář ních'~ také u: dřívějšího církevního
Bedřich Graeber ,v Esenu ,'zbaven presidenta Wurth'a~", ' ,
,""
svého úřadu, farář Helda Lic, Beck- "',ili§sky 'bisk~pv, Ňěmeckun~řídil
mann: V DiisseldÓrfu: byli z ,tre~tu na' místě dosávadní '~(,dlitb'y, za
přesazeni. Superintendent ,Jordim v vrchnost tuto modlitbu: "Tvé' och~a
GomÍnern byl' vzat do 'vyšetřovací ně poroučíme zvláště 'řišského~pie: 'vazby, ježto se mu ,klade za ,vinu, sidenta. a říš~kého kan:cléře. Osvě!' je'
Že ve vzpomínkovÝ den hrdinů.uvedIDuchem.sv,' a,dej-jim csíly,aby'
s kazatelny, v posměch světovýná~' 'mohli zdárně pracovati ku blahu á
zor ,národně-socialistický a Třetí říši. požehnání ,našeho něIÍleckéhó'~A;;
":Mezipolsk~katoli~kým~pisk~- roda,"
: :,
pátem
polským rozhlasem byla'uV. obci Sellnovo, v Polsku usnéslo
zavřena' smlouv~'Y' otázce sp'ol upráse obecní zastupitelstvo; aby evan- .•
ce polského rozhlasu, katolické
gelická 'modlitebna; 'vystavěná!' ,: ně
'kve'v ,:Polsku;' Nemá se rozhlasem
meckými obyvate!iobce, byla pře:'
vysílati, 'éoby nesouhlasiIosezá':, . měněna na shromažďovacímfstnost
kládními, články 'kátolické' církve; jednoho polského ochran, spolku,
B~noslužby mohoubýtF r~zhlasem
. Ve 'Vestfálsku býly konány na fa~,
vysílány,' Vysílání evangelických bo: rách, policejní' domovní prohlídky, '
hoslÍ1žeb rozhlasem' nebylo . :I:osud 'aby mohla býti zabave:na tištěná:řeč '
dovoleno,
,,'
"předsedy Kocha, kterou měl při'pro- "
·,Se' schvdlenim' katolických církev- vinciálníchsynodách; "
"
nlch:ziřadůbyla .vydána' ve Lvo'vě' ,':y, Leningradu bylo ,zatčeno' '40 '
bible 'v moderním ukrajinském pře:' rúských; v: Ukra jině: 5 evarigelickfch
kladu;
,
">
",,,
a3katoličtí kněží, mezi nimi 'ievan''Ačkoliv' :vpols'ké ústavě' jest člá- 'gélický probóšt z jižního Ruska. Na"
nekl 'podle (něhož všechny' církve' mnohých c:, místech zakázaly' úřady,
před zákonenľjsou'si rovny, jest pře~,dřívedovolené; vyučováni'nábožen';'
'ce' jen', katolick~in spolkům' dóvoleno
stvíosob 181etých,: t~kžé . Výuka kon'sé'spolčovati,na tyto'katolické,spol:, firmantů' a'konfirmace' vůbec 'ne..'
ky neplatí:". mnohý~hustanovenich mohla' se konati, Z 200 evangeliékých
,spolkoVý zákon a smějí veřejné~ da: pastorů; zůstalo ~\. Rusku: jen: asi 12:
rya·podpory> přijímati, 'kdežto Ji-' : EvangelickýlarářDauTnr Nieder:'
ná-vyzriání netěií~ se takovýin: pri- wiergu nabídl národním - socialistů~
:vilegiím,' ,
" ,~
,
, ' v ' Řezně přednášku na téma: "Vén
, Špcmělská vláda zaslala do ,Vati~ . z', katoli6kécírkvelVenz evangeli~
káňú:prote;tní notu' p~oti . o~tré řeči'., ckécírkve! ,Vstúpnie :d~; křesfan'ské,'
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národnídrkv~l'" Nábídka však byla' úřadě setrvati,: ježto se, k tmnu ,při '
~amíÚlUta, ::ď,

",' ,',' 'své ordí~ac(zaváza1. 5., Biskup ne~, '
. Ve Vídni pá, státním převratu:vrá- má větší moci,učící,než farář.
,tilo ~e' 20~000 lidi do cí~k~e ,ři~ko~, Biskup ve V ratislavi( evang.) na'katolické" avšak asi' 13.000 ,lidí' z~í řídíl,abyk~Ždé zasedá~í obecoícírrystoupÚ~. ,Áse 9.000 lid{:~~toupil~ kevní.~ rady. zaÚnalo se:pobožnostíj',
.do, církveev~nge'lické' ~ ~si' 4~000do :pří: ~íŽ-by farář, přednesl ,určit~ú
, círi.ve ~ta~~k'~tolí~ké::~~,
:: .,' ' , : sta! Pís~a s~. a m'odiitbu. '
'
:'~~~ci~~da' švÝ.~~~sk,éh~ :", 'cí;k,~vníhO' ~ Papež': ';aslaí~, n~meck6 ", katolicki,
, sV,azup!edložilna p~dnět:úřaduprp '. mládež( svůj 'pozdrav, v něÍnž zdů~
, v.nějš~; ~ál~žitos~i Jlě~ecké evangelí-, , razoiI ; táto' 'slova: ,NaŠe:sp~lký :mu-'
c:kéd~kv.~ říšsMmu, biskupu Miille7
s'éjí 'si; uvědomiti,žeVaše'věcjest
rovi dopis~ v : němž" uvedllJ:lavní, z:á~. věcí' naší:.', ~ . , i . ; . • . ,:'«..',
',,'
, ~a;~x!:ktf::~,IIlají' b!tísm.ě~o~dá.t~t~i " , •, V aÚkdn'ski: kdínisé:;i,Pro'Russia'~ .
pro ,u,tva~~Il1; vztahu, m~:l.,clr~~e~l: za~edla:pókušněpro: Rusy v sever';:
,~,~b!~\Star~hoa, N?y,ého, ~ákonai.~st, ' ních kra jich Polska" zvlášní i východ~,
, J.edmý,~.prameJlem a normou, VIra nLritus ~ v' mezích, římskokatolické
~Je,žíšé.' Kri~ta,n,e.však.;y,p~iró.z~::, církve lS 'dalekosáhlými ústupky- ve:
.né)ehopřed:nosti, a; skutky, ~u~~~v~ věcech: víry.
""""";'" '~, '
ní s~()bod~, i círke".; j,~st '•• ~P?leče,nství, ,'Zemský; biskúp 'M eiser . 'prohlásil:
~~c,ha~ ~~, ~v.šak ;krY~:,a ;~rasy: "',\, ',' j;nénem' Církevnícli' vůdců,říšškému
"" 610 švýcórskýi:h la~ářů a theoló': biskupu,že <smlouva jím uzavřená s
f,ických docentd vysloviIó' s:vé sym- Hitler~vou ďmlád~ží' jest" neplatná;a.
patie""Pfarrer~otbundu:'.:v Německu;, že se~á prostřednictvím 'n~vého,du-:
. -:Kar~(Barih před~ášeL,jako':host chovníh~: ministerstva z~~vaona zá~
"na;, theologid~é .fakultě. ,v', Paříži ;~. ležitóst prójednati: Sesazení "r~dy
káz~l tam, v ~ěmeckém evangelickém, evangelické, mládeže 'nebylo ,prove:'
kostele. "
.. ,:. " "
' ,
"deno,:mi ústavním podkladě,'ur~Žka:
, ":" Vůdcové .lutheránskéď církve"v Bá~ ,říŠského'.vůdce 'eva~gelické mládež~'
'vorskuprohlásiÚ ve své~,.;:úředním Německa;Sta~lieho,musí;' btti"na-'
projeyu;mezi jiný:Ín,toto; Hledimes 'praveIl~ a:poká~áIlLodfaráře, Bu~, '
vážnou, starosU,'jak , d~es. v', óě~e-_ sch~ musí ,by ti odvoláno. ' ,
ckém, protestari~ismu .. vzniká.·,nová,: ',·ZemskýbÚkup: hanoverský' Ma-::
našemu pojetí" Církve '; cizl, hierarchhi 'rahrens ',zaká~al, . církevním,' naříze~:"
a: ják'j est obav~, Že iím' ,bude :ohro~ ním členům,'úředÍlíkům a. pomocný~Il;,',
, žen,charakter"našf církve. Izde'mu~: . silám zemského 'cirkevního' úřadu;
", seji..~ústíl~oprávní předpisy:fíšské generálním, superintendentiim".á.su~
vlády míti ohle~ :na ; požad~vky,: na~ 'perintendentům: přísluŠ~'osf k ~íÍ'kev~,ď
š'eho vyznáni; ,To znamená mezi, ii~ '. ně: politi~kÝnÍ, stranám, spolkům,šk~~ ,
ným:L,'. Biskupc~angelické' círhe, pinám~; hnutím~ ,
f,:,,:
, můžehýti povolán jen od církve sa;',: AlIred· Rosenberg v Hanovrl1. obrá"
mé~2. ,Biskup může být odvolán jen tíl· se' yesvéřeči o' boji :o:s~ětový: ,
tou instancí,,: kt~rá , jest, oprávněna k ná~or, mezi: i infm ',próti výv~dům ď
"jeho. jmenování: 3; Sesazení bi~kupa kardinála: Faulhabera 'a,prohlásil,že
nebó : faráře může, se státi:jen na zá~, národní; sócialismus . nemůže:býti'
kladě řádného,drkevnímuprávu při., ~větskýni ramenem jakéhokoliv'.vymiřenéhodisciplinárníhoď fízen(; 4.
znání. f,;;
,
"",
.
Biskup, i farář jest vázán' ,ve>svéin .. '
'" '
,: .. ' ; ': M. ,Z."
I
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" ";Z;e~~l~éi~v~~é :,ďcí~k~~~i: pomě'ry ':~ ,Něm~~ku~, 'ovšem',ďj~~: ~
,j:irotéstántské .~vyvolávají bezděčně ti ,nás pokusy,; přirovnávat
. našičeskQslov~nskou církev národrií k novým církevním útyarům, "
, 'v" protestap.tskériiNěme~ku, ,. vzniklýrii.nebo .."vznikajícím z, ta, " Inější církevní . revoluce. Není,nezajíniavo,;činit ,'toto; srovnání.
,Tákse 'i:tspciň,'ijistínejen'podobnosti" ale i rozdíly ,v:.obou'ze:',- -mích ria:poli" náboženského, ,Církevního a, křesťanského myšlení ,
, " ' II života; a .uvidí se ,při mnohých' shodách v pohnutkách,a, cílích '
".též podsÚitnérozdíly. i ' " , , . ' , , ,
.. •:, ,:',-"
.;
,
,;ď, Chci Vi tomto, článkU: několika 'málo řádky učinit, takový . po- ,
kus/Nepůj de, mi, ovýpsá,ní všech ~podiobriostí' rozbouřenéhocír- .
'- kevního nlOřé :vNěmeckti,ani o dějiriyvývojenovýchút~arů;.
,nýbrž o pouhé nastínění ideové jakosti , nových',utvarů,jak 've
'" 'východiskú,. tak V cíli .. K,tomu',cili je třeba zmíniti seaspóň'slo
'vem, ják jevL se< dnešnírozvrstven( církevriív ď prótestantském
.' církevním. životě: fakticky. ,O .ka tolicismu ' nebudu, mluvit,: potože,
": je, nedotčen, změnami ;vnitfně., , '
.
: ~,_ • '
",

,"'~_P6~Úyď ~í~k~~n/v Něme~kú'h~j:~u :nikt~;~ idid~é,"nejs~ů:

:
jak; by se snad ,zdálo Jěm, kteří neslédujLzpráv'
,:evangelických 'časópisů, a ,protestantské' církevní ,litératurY., Kdo,
,jen:poněkud~riahlédne do těchto·zpráv, vidLzdouvajl:cí se a'roz~ ď
'bouřenou hladinu náboženskéhoá,církevního života v;Německu'
,a,tuší ješ~ě v,ětší,bouři uvnHř,podzevní hladinou.iMáin 'za:'.to, , '
, že poměry ještě, dlouho nebudou vykrystalisoványa klidriy.:Od
,dobyelké reformace Lutherovy, 'Kalvínový: a Zwirigliho' nebyl
,německý život drkevní a náboženský takznepokojim jako dnes,':
stím ovšem' rozdílem, 'že tehdy platil boj' Římu a jehokřesťán- '
ství, kdeŽto dnes ,je protestantský'svěf cJrkévnív Německu :zne- .
, pokojován, uvnitř, ,doma; a to nejen ye svémvzt,ahu i k. státu, .
nýbrž ještě více' zápasí>,se o bytí a nebytí' protestantských církví.
. 'v dosavadnífonně "intermuros", uvnitř protestantismu samého.
.: Dnes 'jde, v podstatě (, hnutí .1z,,uprosto ideóvé ~ a"ne pouze o formu,
. nebrežim;' Jestliže v mo~erní době bylo ,~osti mluveno,'psáno
"o krisi.církVía jestliže v.prvéřadě,byla míněna církev římsko':'~.
katolická, dnes osvědčují: se:slova· á názory těch; 'kteří, krisivi':'
děli, nejen v· katolických zemích,'ale.,.i.'v .protestantismu.;U·'·nás
',na :př.Masaryk.'V 19.' stol. :byL protestántism snad- pravím
snad:,,;- na tom lépe než katolicism;nehyL tak napáqán filosofii,
. 'vědou' a kulturou, . protože byl kultuře' moderní přízp.ivěj~í .-než
katoHcism., KatoHcism si' svou krisi přečkal,' přeži1.Přežilji: svým'
,způsobem. <;::elkem zůstal "semper idem";ď, vždy. ,týž"vyvrhl' ze'
,uklidněné,
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sebe všechny' ,pokusy o ~blížení ducha nové .d~by akatolicis~ú,' ,',
všechny pokusy· o, reformy, 'všechny pokusy ;,modernismú'ď ..
Udržel se, ale - celkeinřečeno - nezískaľ vlivu' na moderní
: kulturu, přes .všechna. "těšínská jablíčka", jimiž, se utěšují ka-,
toIíci,; že ,totiž' vlny atheismuínevěry,' nepřátelství proti katoli-"
cismu ďopadlýi 'že 'lidstvo blíží sek: Bohu, touží po něm atd;
AnolI:.idstvo:to'uŽí po Bohu,;.hledá ho.. A Bůh hledá jistě lid_o
stvo; Též :věřím. pevně; že se'najdou;Alé :stejně věřím, ,že tone'hude ve formě římsko-katolické církve, 'jako jédiné církve' křes
~anské pro celý sv·ět. Církev katolická je, zde a hude zde na '
'dlouho; ale. vždy bude. ómezenajen'naurčitý okruh věřících
křesfanů, kterým vyhovuje ideově.' Oriái 'získala~ V dobách zne-"
klidněných mnozí a mnozí chytajLse .toho, co považují zakHdný ,
'. bod ve' svém:okolí.,Ale IÍlanlě se těšíď její někteří' členové, že jen
jí patří budoucnost., Budoucnost.patří .Bohu, , patří mu v evan- ;
, geliu' Kristovu. v které~ formě? V' kterénl'výkladu?Vrůzných ,
výkladech; při,čemž výkladynébudou se dotýkati podstaty ná"
hoženstvt Kristova, 'nýhržjen perHerie,okrajů, jenďzpůsoh~,
uvádění evangelia Kristova, ducha Kristova V praksi a' skutečný, •
život. Katolická církev je ide a je klidna; Její .vlivjestvšak'
., omezen., Přečkala svoúvéliko~ ~krisi v 'dobVrefornlační.:Pře-; ,
čkalai další krisemenší a slabší a:udržuje se svousetrvačnostL ,
. Svět jde dále vedle ní. A jestli 'zašel daleko; nestalo se tak bez
, nVA jestli sevrací'svěf'k Bohu, není to j'ejí zásluhou; syět ne",:
Vi~tí'sekfoimělt~atolické" víry:'
. . ",.:, '.",', '
, . '::. Vrací se; jen k tomu·věčně .cennému a hodnotnému; co iřím"skoka!olická církev přijala ze .všelidského pokladU duchovního'
i' riábóženskéhq,a, z evangelia Kristova. K těm společným pokla~'
dům všelidským vrací se lidstvo ahlédánovou fo'rmunebo'nové '
fonny své víry, 'svého' nábóŽenského, křesfanské~o a církevníh'o "
života. Doklad,ém je.st námdriés,
právě Ně~ecko: . • ':",
,
.
"

.,

2.

Ně~écké', církevní p6měryj~ těžko

') ~

"

;.

'

sledovat s

'definitiv~ím

oceněníni;Toho nelie, protoŽe vývoLnení ukončen;: ZprávasUhá
,'zprávu, nařízenínařízerií, prote'st~ jde za; protestem, knižní lité',ratura' ti tomto pře'dmětu'roste~denně;donepřehledná (přizná;'

a

.•.. mé~riěmeckédůkla:dnosti ~psavé. manii) , ,takže, co 'čteme' dnes, .':;
zítra již rieb~deve shodě'se skutečností nóvou.,Nicméně jest již
na čase, 'abychom aspoňideověuvažovaIi ,o církevní ;;ievoluci':
. ,německé, zvláště když nechybí-hlasů, k~eré sroynávají našrcír~
kev československóu'snovýmipoměry a snahami v ,protest~nt- ském,Německu.Ostatně. ideovědá.se již předvídat, kam vývoj
v N~mecku půjdéa je jasno již" pr6č'poměryse vyvíjéjítak'prá.;
vě 'a ne jinak., ...• . ' , .,. '..
. ..
.,.
.".
Před .nazistié~ou (HitI~rovóu)revohté:í byly církevní poměry
'v Německu takové;'že':nayenek byly v~ Německu dva ~elké' svě-
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·.tynáboženské,církevní" totiž kEl:tciHcký áprotestant~ko-evange~
Hcký. Profestantský. svět .obsahoval· - zhruba. vzato, 'pro ideovou
úvahu to stačí """"""vyznání<lutherské, .reformované a. tak zvanou.
· unii {obce sjednocené yevyznánn. Nemluvím zde o'menšíCh denominacích, které víCe. méně se shodovaly s' hlavními církvemi
· evangelickými, y chápání "význání", ale také v lecčems se od~
, . chylovaly. 'Vedle věřících církevníků bylo velmi .velké procento .. -ď
jen matrikových a pak - hlavně po válce - . značné procÉmtó'
. lidí' bezkonfesijních. Všechny církve ev'angelické, byly navenek
organisovány ve "spolku" {Kirchenhund),'bylyroidělenyna tak
zvané i,zemské církve", kteréžto rozděl,ení. mělo důvod svůj
v'dřívějším politickém rozdělení,Německa. Hlavní však'věcíhy10,' že církve měly svou autonomii, že se. spravovaly.ařídily~samy, při riejmenším zasahování států a st~tečků.,
,
'
.
. .Hitlerovo "zglaichšaltování" Německa'postihlo i církve. Vy'nořila se myšlenka' jedné .německé církve, národní, lidové: (Volks~.
kirche, volkische Kirche), při čemž 'zůstávalo nejasno, míněna-li
církevní jednota,z katolíků i evangelíků (tatómyšlenka nenLod~
sunuta dosud,.'ač jest posunuta na čas stranou), nebo jenom
. 'z evangelíků. Zatím sáhnuto jen k jednotné církvi evangelické,
zavedenafunkče, . úřad. jednoho biskupa říšského: a církevního'
ministerst~a,' čímž církev' protestantská 'zcentralisována, zabsolu" tisována,' zdiktatorisová.napo vzoru vlády'politické a státní;"
,
:, Toto centralisování'cí,kví v jednu církev -přes:TŮznostvy
znání' shora~. imíněných - inam(malo především ztrátu .auto-'
'nomie,církevní v administraci a správě .církví a narazilo 'na ·silný·.
odpor u ,evangelíků, poněvadž znamená jim katolisování, řím. "~ .štěnícírkve á je považováno jako porušení evangelické j,svobody
'svědomí", 'na níž' od . dob reformace jsou" církve .a denominace
protestantské všechny budovány:
'.. '
.' '. ,'Když pak· óbjevily se. v, jednotné >církvi c německé': a prote- :,
stantsko-evangelické snahy přenésti sei přes obsah vyznání,:těch .
. vyznání, jež jsou tradicí, odkazem z doby otců' reformáčníCh,
a když hrozily vítězstvím snahy a názory,' jsoucí v· rozporu
s. ideologií těch vyznání, a ovšem i; Písma (Nového i Starého zá·kona) , vykládaného v duchu' a' smyslú protestántské orthodoksie,
, ,1!eboliurčitěji řečeno,v duchu ,a smyslu staroéírkevnítheologie, '
.' tu došlo 'v.' církvíchprotestantských k tomu odporu proti "zglaich':'
", šaltování" církví; o. němž můžeme,letos: rimoho čísti 'v:protestantských listech a' spisech ,každou. chvíli, ,a ,o němž ,objeví se'
j u.nás,.sem Jam (mnoh,dyj nesprávnél" malé zprávy: v denním
tisku._ "' .. :.' ;' , . ,,'."','
:. ',:. "
:.': ":;:"'\-;'
.> • Dnes, jeví· se nám vzdálenějším 'rozvrslveníc}rkevní ,v Ně
meckutaktb:Jé tam církevkatolická,skonkordátem a bez časo';;
pisů politických a:b~zstrany politiéké.(Centrum), jež stojí v'roz~
poiu se státními úřady, al~, ideově, věroučně i prakticky jejed:notná a:svá;,Dále je tam církevevángelická.',sjednocená"Iépe
C
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"zglaiclÍša1tovaná", jíž má býti, vnucena státní for~á; nazÍstická
(nacionalistická)" církev!,ktérá.chce, býti jednotnou církví "ně~
• meckýchkřesfanů",církev'náiodnídidová,: ;,rasová~'; Proti ,této'
,formě brání sestaa stá dúchovních'a obcí, které chtě ji státi věř:'
ně·při 'Písmu a vyznáních z minulosti:Tedy 'O'itodoksní část cÍl;;·
kve tradičÍlí,' která' ovšem při há jené zásadě' i ;svobody svědomí" '
, ,dovoluje nejen sobě vyshipovati:prO'ti ; státním. naříz,ením a roz- "
kazům v otázkách náboženských~a::církevních'jpokud ty rozkazy,
\ a;ta:nařízeni.jsou·v rozporu S Písmem,'vyznánímia ústavou církevní, z' doby ,minuléi' ale: která propfávádostiznačné svobody'
, výkládu', Písmair'vyznání 'pO' stráncetheO'logické,' pokud O'všem
ty i výkladyťnéj sou: v rozpo'ru se samou 'podstatou evangelia a
evangeIickéhokřesťanství. Hranice', jsou, zdě' ovšem dosti· nej isté
, alabilriL Odpor obcí, duchovních a věříC:ích,' jéžchtějf býti věrni
vyznání,: je značriý;, Říšskému vedení církve působí dosti starostí.
,anépříjemnostL,:::,"
, ",;;: , ': . .':,.i ',;; . ' , ".> :. '.': ','
;'~"Vedle této dosud:~'pravímdosuéL-jednotné(n~ veI?-ék) éÍr-·
, ,kve :německé protestantské organisuje se Íláboženská. společnost
(či církev? dosud' nejasno); která'odlučuje se od .církve.nebo 'od
. ď církVí: evangelickýchia 'chce' j ítisvou . vlastní . cestou'z, důvodů.' ,
ideových.' Dává si název '"Pracovní· souručenství něméckéhO'hriutí
víry" nebo ",Rodu' (rase)'věrné něnl'ecké hriutí 'víry", (AQG;~
Arbéitsgenieinschaft .der :deutschen ,', Glaubensbewegung ,: ,nebo,
Artgema13e ': deutsche ,Glaubens bewegung) . Jest ' to 'společnO'st ná- "
boženská,kteráspojuje V ,sobě mnohO' intelektuálů, umělců,spi;.
. 'sO'v-atelu, :fiIosofů, '~vědců, 'také mnoho 'mládeže;, Je O'vlivněná '
úplně :theorií rasovO'u, ,touže theorií,na níž "stójí ,i celá strana
HitlerO'va ,(naz~smus) á vlastně., dnes,' vláda celého,·~Něm'ecka.
'Třeba.však hned' podotknO'ut,že neníještě.vykvašena" není jed,notna ve svých názO'rech, což ~O'kazují jak ,prO'jevy, takďčlánky .
a' spisy vůdců. V čele stojí, zriam~IlÍtý ir;dolog !l badateL ve ,vě,dě
náboženské ,prO'f.' W. 'Hauer, jenž Vydáyal ' časopis, ,.Kommende
,Gemeinde",dnes ~,po'zánikutO'hO': časopisu:~ "Deutscher.
' .
"
Gl au b e";,' " " "
,: " .'
,
'.
;""
',ď ' Vedle Háuerajétam vůdčí'ní.da s: činnO'stí poradní; kďníž
náleží'. mužové: jakO' hrabě' ReventIO'v, . prO'f. Giinther;; Dr/ VOlI
Leers, prO'f. . Herman Wirth. PO'čet.iapsanýchstO'upenců: již před
,rókem.O'bnášel kO'lem 100.000 (kroiněrO'din). Hnutí ,vYVíjí velkO'u
čilou činnost a šíří se rapidně. Cílem je'- osamostatnit sé a 'vy·'
tvO'řit "třetí" vyznání '(kO'nfesi) vedle katO'líků a evangelíků:'
.
'- 1•.. Ještě' by se "zde ' móhla stát· zmínka" o ·ták ,zvaném' svohodném.: .
protestantismu ~v Německu. Ten,. jakožtO' dědic a' nO'sitel kritické' .
theO'IO'gie německé; zdO'by 19.stO'I., stál. vždy ria. staIiO'viskusvo-"
, body víry,vůči;starým vyznáním; ,Dnes mnozí svO'b6dníkřesfan~<
a ,syo:Oodné náboženskéóbce (pO'kud :lze sO'uditi zé zpráv z Ně- .mecka), připO'jují sek.'ADG; tedy křídlu,nejkrajnější levice. Ale, .
.yalná část. zůstáváv"cíi-kvi- 'evangelická:spO'jené,
. ,kde , hájí dále:
-'
;

.,

i

,-
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"svohodynáhožensk.é:proti)radiční~ vyzná~ímdrkev~ím. Zdá se,',
'že chtějí, býti, pojítkem, mezi evangelickýpti, církvenii:ortho:"
doksními a'"německýmikřesfany:' a c"rodu (rase) věrným 'ně.;.
,~eckýlU hnutím .víry". Chtějí. prostředkovat?:
._

...

'.t

•

i,

',; Zde· :náč;t~utý' přehled" různých sloŽek církeJ~í~h, ~,něri{~~kém
. ,'protestimtismu'je, velmi zjednodušen. Ve skuteč~osti jev, Německu
,v, protestantismu celá stupnice ba směr názorů a snahcfrkevnícli.
Není zatím 'nic vyhraněno. Nelze říci' {ani Němci Ilemohóu říci)',' ,
,jak se poměry a formy přesněustálí/nai,jakých'ideá.ch/se nové ','
útvary ustavL Celkem a naprostovšeohecně možnosÍ činit tento
. ,'ideový ,přehled: Jde o dva póly. Národní ,a , náboženský •. Pra-:cuje se o, sloučení a prolnutí oboú polů; o zkřížení' obou cest, .. , '
; . Všechny směry církevrií, (protestantské) ,od nejtužší 'orthodoksie, ' ,
až,' po' riejkrajnější .levici v: ADGsnaží'se, býtiJv náboženství, '
, v,křesfanstvía v církvin'árodníinLNení nikde, yžádriéskupiriě
opomíjeno "riěmectví, arijství, rasaj'plemeno, národ".l.konser-:vativní, orthodoksni protestantství' považit je ,se '; za' synthesu ně,,:
, • meckého, 'germánského 'ducha a' křesťánství, dúcha" Kristóva.
" Vše záleží ovŠem na 'tom (atáin nastává třídětiíduchů), v jakém
,stupn{ dopřává se vliv aÍnoc ;;germČínslví";;,rase", i,riárodnosti'~
av'1akémslupni dÍ'žíse evangelium, křesfanství., '
"
,
,:Tato dvě hlediska 'hod~oceníprojevujfse ve .Všééhsložkách.; ,
, víry; aftýkají se:víiy v,Boha, áf výkladú osohnostia díIa,Kri~, ",
I;' stova,' Písma; hříéhu, yykoupen(inilosti" spásy; pokání,,'pokory',
, ,atd. Více nebo méně silně 'zdůrazňuje 'se germánský cit přírodrií,'
" ,mužná hrdost, neurčitá mystická oddanost ,,,posle'dIlí 'skuteč~osti",: '
odmítá ~ se' vě':"
, pěstuj e se: sebevědómí člověka. (gennánského)
'domí dědičného "hříchu ,ve" smyslu' trádičním;'křesfanskápo
korá, potřeba zadostučinění zástupného 'atd. ,'Jde se 'též tak'daleko' (v ·AGD), ;že se utkvívá 'v, rozplizlém' parithesim'u (jakoby
jenpantheism byl projevení; duchaarijskéhohpopíráse;,dOsa~'
yadníjediriečný;výzmim Krista v dějinách zjevení' atd. Hlásá 'se
sice naprostá svobodávíry á svědomí, 'ale ,v :ADG, jeň ve ,smyslú
'nacionalistického socialisIllů,<tedy naprosté, splynutí ,s, jednou
"., pa,rtají, kterÍíshodo'u ,okolnosti je dries,přivesle' a "stala 'se jédinou státní stranou. :> ',,: .' , .; ~ : ',: ," "'ď
-,' :
,,<;N~jvýrazněji a~ejdtisl~dnějL {přím'oč~řefďje~advlád~ger- -: '
m.ánsko:"arijské, nlsy ,vyslovena V. ADG, to' jest. v, j,rase ď, (rodu), "
yěiném ,německém hnutí ,Víry':.,; Toto, hriutí dovolává ,se "historicko-vědeckéhO. rozpomenutí,s~ na, dějiny. germánstva"" jakož,
. i. ,;em.otionálníhopiidiľ, po lidov:ěnábožeriském, obrození'~ ,'života:.
Sahá:"do pravěkustaronordické ,symboliky kultické, dále 'pak
, hlédá v germánském náboženství doby př~dkřesfanské nábožen-:
,ství ,Odinov~.a kC;l1lečně upíná' se ,k ,něm~ckému n'ábo,ženstvÍ křesf
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'ťanskémuod mystiků" (Eckehardaj.), filo~ofů idealismu aklá~
sické literatury až ,k B. Nietzscheovi a Lagardovi.
',
,

"Vyznání víry'ADG není dosuclustáleno a přesně formulo:'
váno. Různí vůdcove růzriě si je myslí a,vyslovují. Jedni věří
v Boha německého náboženství,jenž působí v přírodě, ve vzne-:
, šeném duchu lidském a v síle lidu německého.· Věřív pomocníka' ,
v.nouzi (Nothelfer)- Krista, jenž bojuje' za' šlechetnost lidské:
duše. 'A věří v Německo, jež je zemí,:kde vytváří se nové lid-"
stvo. (Bergmann; Die Deutsche Nationalkirché str. 266.) Jiní věří
jinak, ale, jen 'dojisténííry, slovně, kdežto v,ě.cnějevísé u všech
jistá shoda. Ukázkou budiž vyznání víry tak zvaného "nordickonáboženského pracovního souručenství", jež 'je' taktéž složkou
'hnutí ADG:
' " '"
' , .
'
• c'
"Věříme ve ~ěčnýboj' vytvářejících' a' ničÍcích' siľv zemi a ;eške~enstvU:.
, Věříme v pevné zjevení božsKého ve věčných zákonech druhu v krvi a půdě. '
Věříme v jednotu krve a , duše' ve všech bytostech. Věříme, a vyznáváme,
; že smyslem života našeho jest vytváření' božských sil nordických" jež jsou
v' nás' (totiž Němcích, pozn. pis.)" Věříme ,a vyznáváme, že smrt je nutná
změna nekonečného života, 'určená, aby vytvářela vždy nové. Věříme v nesmrtelnost nordického 'člověka v dědicích své rasy a ve: věčnost nordické
duše - síly to božského na zemi ,a ve veškerenstvu; Základ víry nordického
státu musí býti ve ,shodě s, nordickou rasou a nordickým zákonem' mrav,ním. (Podle časopisu "Wortu. Tat:', seš. 11,. 1933.):*) "
'"

v

;',Zdé "ú~~denénázory" jso~' sice IÍázo~y, jen, jedné 'skupiny

v ADG, a to snacl',již ,té~ nejlevější, ale ohlas jejich je,patrný
, v patřičném 'zeslabení v celém: hnutíADG" ba (s větší p01:'cí '
evangélia) i mimo, toto hnutí., Mám za to, že netřeba: se zdržovat'
kritikou: těchto názoru -se stanoviska křesťanství. Na první po:..
hled a první poslechnutí je patrno, 'že je to'vše možné; jen nic
z ducha Kristova. Je to, směs mythologie, fantastiky, ,biologie,
'natúnilislnu, směs,která nemá., nic' spoleČného nejen s; kře
sťanstvím, ale, ani' s náboženstvím, 'ba ani s vážnou vědou. Je,
to pohanská naturalistická, poesie"čili fantastika,jež ,připomíná
dobu synkietistickéhci, gnosticismu z 2. století po Kristu (muta.tis '
mutandis, =, změriíme-li, co třeba změnit). Křesťanství (ne cir-:kevní dogmapouze,ále 'chápání světa,i Boha v duchu Krislově)
" pohlceno, tu", jakousi ,vybájenou~ ničím' nezdtlvó,dněnou ideologií
germánskou. Proto táké i nejsvobodomyslnější theologo'vé'evan" geličtí divL se těmto bájím a póukazujLna jejich nereáJnost, ne~, .•
, odůvodněnost]historicky~vědecky) anepřiji:ttelnost: dnes. :
,,'Pravil jsem, že:ohlas takových fantastických ,názorů lze yy':, cítit. i' z projevů osobstójících Jriimo skupinu AD,G. "To platí
především 0, takivaných'"německých křesťanech"jkteří trvají,
v církvích :protestantskýcha chtějí vytvořit' jednotnou němec- ' \
,kou .církev: evangelickott " ()všém 1:'ázu taktéž', get1llánskéhonebo ,
německého. Tento směr požívá ',podpory (mravní) státních a
kterým.. 'snáží
se ovládnout celý pro,:,'
.-vládních kruhů a' je směrem,
"
,
,.

,

~.

.*) ~ítoÝ. z" "Die Chfistlíche Welt", č, 4,1934~.'
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testantismus 'v 'jed~otné· církvi ,:protestantské 'říšský'biskup
Miiller s' církevním' ministerstvem' k ruce.' Ideově' není' tento
sÍněr, tak: divoký, . radikální, popřává křesťanství :ve všech'jeho'
.. ' složkách odvíry',v 'Boha až. po ospravedlnění z víry atd. více
místa, a vlivu a snažísé hlavně "zglaichšaltovat"drkevní ;roz- .
,tříštěnost protestantskou v jednu církev. Alé, ~vliv ;,rasismu" a '
"mlzismú': je přece značný a ,patrný .. Proto hrání se' církve,
obce a jednotlivci (duchovní"i profesoři theologie) novému re~
žimu.!Trochu vhledu do ideové různosti obou táborů v jedné
církvi německo-protestantské' (těch německých., křesťanů a' živlů:
konservativních) j poskytuje nám prohlášení zástupců" církví há:"
jícicli' svůj, základ v Písmu a ve,vyznáních na schůzi ze dne'
29.~31. května 1934 v Barm~n (Wiippertal)*):
"
'.'.', , :NédotknutéIná' základl'a Německé evangelické církve. jěevangelium. '
Ježíšé Krista, jak je nám osvědčeno (bezeugt), v Písmu svatém á jak jEl
nově, osvětleno ve vyznáních reformace., Tím je, určena' á ohraničena plno- , ,
, moc; které potřebuje církev ku svému poslání; Německé evang. církev členise na cirkvé (zemské). - , '
'
i.,'
, ' : • . ' _.
.

.';Dálese' próhlašuje,'žeshromážděnítrVajíná staré autonomii .
'církevní, která ,má svůj základ ve vyznáních iéformačních'; A
praví se, potom:
'
"',
,
Zav;huj~ni~Iživou' n~uk~, jakoby církev m~hla' a musila: 'uz~ati~a

, "

,. -

t •

.

pramen svého zvěstování mimo á vedle tohoto ,. jednoho 'sláva božíhoďještě'
, téžcjiné události, moci, 'postavy a. pravdy jakožto boží zjevení. Zavrhujeme
lživoúnaukiI, ,jakoby byly oblasti našeho života" v nichž bychom náleželi
, nikoli Ježíši Kristu, nýbrž jiným pánům, oblasH,v, nichž bychom nepotře""
bovali ospravedlněni a posvěcení skrze něho (Krista). Zavrhujeme lživou"
nauku,' jakoby církev směla podobu svého poselstva a svého. zřízení' pře' \'
nechati své Iibllstinebo střídání 'vládnoucích názorových a politických pře, svědčení. Zavrhujeme lživoú víru, jakoby církev mohla a směla mimo 'svou
, službu si dáti nebo nechat. dáti zvláštní, 'vladařskY:miprávy opatřenévůdée.,
Zavrh~jeIÍl.e , lživou, nauku, jakoby stát' měl a mohl' státi se, jedinýma to-:
, tolním řádem přes své zvláštní ,poslání; a plniti tak určení církve. 'Za- .
-.vrhujeme lživou'nauku, :jakoby církev měla a mohla si'.přisvojítLpřes své
zvlášlníposlání státní ráz, státní úkoly a státní hodnost a státi se tak
'orgánem státu. Zavrhujeme' lživou nauku, jakoby mohla., církev: ' v, lidské,
, 'své oslavě 'slovo II dílo Páně dáti do služeb nějakých, svémoéně 'volených
, přání, cílů a plánů. . . : '
.,
, .
,

, ':. :,'Tato slov~jso~.Ilam:ířena hlavně' protinové~u, církvivnuce:"
nému .zřízení,německých kř.esťanů~,Dovoláváním se'Písma a .'vy--'
znání je však řečeno samozřejmě i vše"có jenlftno ,říci proti
: '-sýnthese, rasismu, a nazismu s evangeliem Kristovým a, s, křes:.
, ťanstvím reformačním, jde-li v oné.sythesevliv a moc,rasismu
, ,dále,než ,dovoluje reformace.,Protestantismněmecký (orto~'
, " doksní)' považuje se již za dostatečné znáro,dněnJ (poněmčení)'
křesťanství:·)
"
' ; ;,
1
1

~

,

'>

.)' Podle 'časopisu "Protestantenblatt", 1.934,č.24..
' . ......
. .
. ..). Viz "Protestantenblatt" 1934,. č. 20, 'str. 309, 'bod 4' v článku
,,;Dettlschés ' . Protestaritentum . undcfeutsche' eýangelisch"~rot~stantische
'Kirche".
;
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" Pokud si:dýče příbtiznosti svobodného protestantismus ADG,
, nebylo" řečenoautoritativní slovo, ale z-některých článků (Íla'př; ,
.' ';,Unsere . Stellung'/zur"ArtgemaBenDeutschen. Glaubens\:iéwě":"",
gUÍlg'~, Protestantenbhi.tt, 1934, č. 18, str: 278 a n.)lié'usuzovaU, . '
že svobodný protestantism si uvědomuje i shódyi odlišnost, rozdíly-od ADG.Příbuznosf svobodného protestantismu s ADG spa.-'.
· třuje se především v'energickém hájení svobody víry asvědomí, ,
'jakož i· ve vědomém' a . živém' pěstění zbožnosti německého' idea-,
"lisnlU; Rozdílpak:je spatřován. v tom( že svobod. protestantism'Ús
· vidí. v.křesťanstvÍ'universální nábožEmtsví,:dále odsuztijezné- I
hodnncováÍÍíJežíše,'Pavlá:'a Luthera;' hnutímADG a 'nejvíce .'
pak tím,. že podržením křesťanského poj mu hříchu přiChá,zí k jiné'
ethicenež ADG. I 'svobodný protestantismus považuje protestan~ď
· tismus na podkladě biblickém (dleuved. člá~u)za. dostatečně .
rasové/křesťanství;',
',' .... ,"
,'.
-~'

~~

.: ....'

~

"

f.'"

.>",:.'-.:" ... ;~"._''''''~' "'",...,
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, .' ,A c~,<::irkev československá~. její přirovnaní k.~ábož(mskýn(
sm~rům v. ně~eckém, protestantismu?, Proč jsem: jLv,nápise: člán- ..
ku dal vedle snaho' národní náboženství.v Německu? Znamená
.:, totopřiřadění souřadnost' nebo , protiklad?, Srovnáním vyniknou'
,,'hody stýčné f rozdíly:A,tojozdíly podstatné;, :'.,' _ ..•....• " .......... '
...Církev československá vznikla z náboženské krise • nové dó-:'
by,a specÍelriě\české. Také v NěmeckU.' je církev a náboženství,'
'y krisi. Tohoneupře'ďnikdo.;Co tanl se dnes děje' v ohledu nábO-'
ženském .(' církevním; i. je" vš'e • důsledkem a příznakem, církevní' ~.
a ,náboženskékrise. Rozdíl mezi námi, a Německem: je ten, že .
u násk~iše byla: aj e podmíněna poměry v církviřímskokatólické,
.. kdežto' v Německu dnesproj evúje :se krise. v protestantismu;Svo:'
bodou:svědbmí,jež do jisté ,míry jemožnav protestantismu, bylo, .
.,' propuknutí kriseoddáleno ažna,dobu'poválečnou a zevním pod, , nětem řešení krisestalo' se nazistické hnutí. v. německé politice;
,'U nás' osvobozením. národa.a zřízením samostatného'. státu bylo
umožněno: prohlášení církve' českoslovénské..
·,ď,.·,·
, Církev československá přijala svobodu svědomí Jako nutnou'
podmínkunoyéreformaée'.církve'a theologie. Tuto . zásadu má ,
CčS společnou; se" všemi skupinami německého' 'protestantismu
a' se' světovou'refbrnútcíněmeckou.
','
' .
, '. Řešení, krise ď nábqž~nskéa: církevní děj é' však ',j' ~~mecktt
Yěcriě·"jinák'než. u násv"církvi' československé:.V. Německu do
popředí ď posunuto. vědomí národní,'rasismus, nazismus;.vyšvět!u íi
si to; jednak vždy silněj ším'zdůrazněním 'národního citu v Ně~,
meckunež, u nás':-'- Němec je napřed -Němec a pak teprve člo
věk a křesťan .'..c..- a pak porážkou Němedva za války světové.,
Místo aby Německo', zpytovalo 'své .. svědomí, zdá' dříve ,j édnalo
správně v politice,vyhrocuje'ďsvé nářodrií smýšlení do krajnosti. '
Proto jde německý 'protestantism~sz části v řešení náboženské .

se .'
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a církevní :kri~e, až 'do" nemožn~'sti .daleko, obětuje': křesťanství,
náboženskou .. a: . • křesťanskou pravdu . národnímu 'šovinismu. a'. hy::'
pertrofiinárodhí. U.'nás' náródnLcit a,:národní. cíle hrály 'téŽ úlohu·'
připrohlašování'církve československé, ale přes název "církev
čs};" :a"přes"navazování na. Husa: a' naši domácí 'reforriulcinejde '
naše církev, tak· daleko, nemožně daleko, abyohětovalakřesťan;,;. '
.. 'ství, evangelium, Krista; Boha -národnosti, nějakému Perúnovi'
....a: národnímu' sverázu.. Naše 'církev 'je národní; ale nevylučuje ze /
·svazku církevního jiných národností, ániNěmců: My máme, i
Němce (ve smíšeném území) y naší církvi, ba i duchovní národ-ď
'nosti 'německé.' My. nebájíme, o nějakém staroslovanském své .. '
rázl!' Y·náboženství-heboe:> českém a slovanském Bohu, Kristu.'
'Věříme v jednoho Bóha, jenž je Otcem všech lidí a národů;' a'"
uznáváme jednoho vůdce k Bohu; Krista', jenž je cesta, pravda
a 'život pro všechny lidi, národy í pro Němce jako Čechy. }~~ árod~.
, ' nÍ'svéráz český a slovanský může se uplatnit. jen na periferii ná, boženskéhó chápání a života, jen v chápání a realisování, evan~
, gelia, ale nikdy tak, aby Kristus a jeho.evangelium 'všelidské,
: universální, 'zmizelo. a objevilo se jcn fantastické a neeksistujíCí.
, .' starodávné,níythickéslo~a:nství nebo češství:, Tú liší, se církev' ,
: československá' od způsobu znárodňování křesťanství v. Německu ,
,
J radikálně a' podstatně. Naše ,církev stojí na. stanovisku theismu, .
: zjevení,' tÍznáváBibli; ale i podání; kteréžóbé vykládá'způsobem ,
"svými novym;, kritickým a neváže se tedy. (na rozdíl od,Církví',
'protestantských J .ml' tradiční vyznání.' Církev. československá sta,.
. ';vL do popředí své víry Krista, jeho ducha.,';hlavní. smysl· jeho
. evangelia áv dúchuJežíšeKrisfa'!vořísi,učenío'Bohů,o Kristu'
samém; církvi, hříchu, milosti,. vykóupení, 'spáse :atd~ Přitom:
všem. však vždy dbá změněných názorů na svěfačlověka a ď chce, .
. , proto 'v synthesuuvádět nikolLpravěkou ,rasu nějakou sevange;;'
: JieíD. Kristovým, nýbrž vymoženosti: vědy. a .oprávněné požada;'~
. ky', života. Krátce: aplikovat hlavní obsah evangelia .nadneŠn,í
.poměry' a' dnešní' život, jako to činili, křesťané vždy, .především
. ve' starověku. a středověku křesťanském. :.', .. ~
,'," "
::; Nám není náb~Ženství, křesťa~st~í' á . ~~a:v~osf, ně~o' 'b:ólogi~ .: .
ckého, naturalistickélio" nýbrž něco, copůsobLv'nás Bůh, odlišný
;' (ne'odloučený) od přírody. Jelikož však zjeveriLBóží musí býti
člověkem 'přijato, chápáno a vykládáno, proto jevíseurčité,'roz'::
',' díly' ,v iúíboženskě nauce i mravním životě 'skupin, církví. Ale
,·Bl1h'a'· jeho'působení ve svě!ě a')idstvunen{ účinkem.člověka;
:nýbrž:člov~k je na Bohuanajeho piisobení.závislý; .,
.... ' ." '
"','Tui rriysľím,je nebetyčnýrozdíl 'mezinaší církví ,a německým.
'ADG nebo i "němeékými křesťany"; . ,., i,: " .. ,':
',.', " , . : "
,:,Zdasi:počínajf'však, evarigelické Církve ~ěrneckésprávně; ..
kdýž 'stáMjíse'zpěta'badkádují ;se, ~a 'Písmo avyznáníi,jest .
jiná otázka;"My nemůžeme- jejich 'počínání:schvalovat,,jakojsme
I
neschv. alovalipodobné,počínánf\ drkveříinskokatolické u', nás:
~.
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Máme zato,Že .svou věc prohrají, j~ko ji' jednou 'prohraje řím
skokatolická Církev, a.budou vinny zmatkem, povstalým vNě-,' ;',
mecku. ,Krise jé :tu. Nelze jí nevidět. Třeba ji řešit, ne:přední
I
utíkat. Ať nedá se řešit dnes ,výkladem' Písma a vyznáním :ze '
století 16. v duchu toho stoletLNež to je věc protestantismu vNě~
mecku, ne.naše.Naší věcí'je; abychom,.když jsme věc pochopili,
vytrvati při· jejím řeŠe1?-í ideově,' prakticky ,i mravně.' ',' '.'
,.
".
. .
. Alois' Spisar .
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USILl Dra ,KARLAFARSKEHQ ;;0 JEDNOTNOU
, 'LrrURGII V"CČS.' ';, '~'-,',. :~,' "": V červenci 1922 vydal br. K. Farský p~í vydání "Zpěvníku
písní duchovních", k němuž je připojen "stručný přídavek věro
. 'tíč~éna~ký".·.sďnázvem· ;,Stručný , výklad,' náboženské,naukY'.'
jstr;J93-216)i'V lednu 1923 v'předmluvě k vydání 2; a 3. (Zpěv:"
-níku) praví mimo jiné: "Vydání 3. je vůči 2. skoro neiměněnO.
Ale oqsahuje. /. návrh mešního obřadu s melodiemi." , .,'
.' Ale teprve v ,červenci ·1923 :vyšlo "třetí: :vydání'~ Zpěvníku
"s přídavkem modliteb' soukromých i obřadních' a'mešní 'litur':'
gie". Je. to" poprvé,'kdy k zpěvníku byla připojéna··"Liturgie. '
(mše) :procírkev československou. Navrhuie dr. Karel FáTský.
Nápěyyupravil J.Pícha.",· \ .
....
.. ' . '
.
. Zdržení vysvětluje' K. Farský v předposledním odstavci:
.,;3 .. vydáhízpěVníkU .z'drželó . se . proti.' očekávání'.' tím,. že .návrh
. liturgie vyžádal si určitého. odkladu. Zatím . nastala nutnost' vy- '..
:dati, zpěvník 'opět s :notami. ,A tak místo nezměněného' yydání,' ;,
ohlášeného ve vydání 2., vychází3. vydání v úpravě Vydání prv.. .
. ního, rozmnožené však o ,22' písní, . některé texty a· modlitby 'li
\ .0 návrh liturgie mešnÍ-" .
".ť •
Je 'faktem,' že liturgie ·(mše) vyšla r. 1923 nejenv 3. vydání
"Zpěvníku:', ale i jako zvláštní' otisk';,v Praze 1923; Nákladem
vlastním. ,Tiskem' ,Politiky' Práze.'"
.. ' _ ..... :. '. '.' .' .. ď .. , , .
: '. Jak. bylapřijataj'svědčí ó tom i otevřenY'povz'dech bratra
,Farského níže "uvedenéri1 , jeho. článku "Liturgie", který ,zůstál
v rukopise, ale který dnes už možno uyeřejnití.", .' ~.' ."
ttvrtévydánfzpěvníkuoznam~jé Farský závě~eč~ým odstav~
cem: ;,Co možO()nejdříve bude uspořádárioopět 'vydárií .zkráce~·
né bez 'not." ,Vyšlo .v Praze jéště. r. 1923 "s ,přídavkem modliteb ,
soukromých i obřadních" bez předmluvy; ale na str. 2. s. obsa'::
hem, v němž opět je "stručný' výklad náboženské nauky".
Nászajímávšák přídavek v obsahu neuvedený, totiž: "Liturgie, (mšé) pro církev československou; Navrhuje dr.' Kai-éIFlir':: '.
ský. Nápěvy .upraviLJ. Pícha.V Praze 1924. :Na skladě níá,Čes-:" ' .
ký zápas', Praha-Král. Vinohrady,
Šmilovsk,ého 8:"
.'
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" Tatoliturgié.ná rozdíl od liturgie ve 3:rydání '(sti. 267-298)
jezvlášfstránkována' (str. 1:':"""'32) a ač má obálku' jinotí (na zad,;; \
ní straně i opravu :tiskovýchchyb) , . je., doslovným, otiskem .liturgie,
vydané r. ~.1923.
. "
'.
, ,Tak.dal . (navrhl) ,K. Farský naší církvi' jédnotnouliturgii.
, Ještěk'pátémú vydání Zpěvníku (v Praze 1924. Nákládem vlást.,
'ním. Tisk knihtiskárny ,;Blahoslav" v Praze, ,'Krakovská 7) při.; ,
pojen.jesLnávrh liturgie, odpolední pobožnost, ·obřad.pohřební
, . a, některé modlitby.. .
. . . ' ::
.
. ' .. '
. "''předmluva k 5. vydání psána jev Praze v červnu 19~~:Dr. K.
'. Farský v, ní píše: ;,Připojen jestnávrhmešní liturgie s, pooož· ností odpolednL ..... , ' .
.ď
.. ':V·ď přednilú.v.ě k,'vydání : šestému . ;,rozmhoženému",.psané .
"v Praze v listopadu 1925' K. Farským", 'se o IHurgii vůbecne:· mluví. Na ,-tit~lním listě: "Zpěvník písní:duchovních CčS" . je
· dále .oznámeno: "Přidány, modlitby liturgické, obřadní i některé
soukromé. Upravil' Dr. Karel. Farský. V.Praze 1925. Nákladem
vlást,ním." StránkovánHiturgie (mše) je pokračováním stránko:"
.vánJr:pěvníku. Je to str. '231-244. Br. Farský nemluví, tu ,o ,ná~ "
vrhu, ale úpravě i liturgie. . . "
,....
'.. , ..'
'.', Podobně ,,~p~avil"dr. K. Farský' "v 'Praze' 1927 nákladem
Družstva, a tiskem,Polítiky' v Praze" i, vydání sedmé' Zpěvníku,
k němuž "přidány modljt~y.liturgické,obřadní j některé ~oukro~ ,
· mé; Vydání toto bylo "schváleno ústředÍlí ,radou CČS y Praze
vynesením' zedne2. května ,1927, č.1.119".
.
.
. ..... , Tímvlastriězápas. Farského o jednotnou liturgiivCČS hyl '.
'ukončen. Zpěyníkti 'i.liturgii dostalo se tak schválení nejvyššího
,'..
\ .. ' .• '.
výkonného orgánu církevního.
· Vydání osmé,které'korigoval i na smrtelném loži,jerozší:"
řené vydání sedmé o "Obřadní' příručku CČS".Píš,e o-tom
v předmluvě: "K jedné části nákladu připojena jest i. "Obřadní ,
" příručka CčS", po které byla stálá poptávka i z kruhů: širšího '
", obecenstva. Tato část nákladu ,označena jako vydání osm~." '.'
, V ,óbouposledních vydáních - píše: dříve v předmluvě K. ď
· Farsky:"Stručnývýklad nauky nehylp~jat do ,zpěvníku,~ježto
· vyšel samostatně podnázvem,CČS' a lze jej všude obdržeti;
Zato vytčeny hlavní' rozlišovací "článký'- ,věr~uční ',vlasb:iL církvi '
čsl. na rozdíl od církví jiných."
,
, . V nich ("Odlišné názory .v CčS o věcech víry~~) -hodnotí litUrgii na str. 296 zvláště poslední větou:' "Alespoléčenstvím
. stolů a těch živin vpřítomňujeme se ve společenství Kristovo,' slá';
vÍCe památku jeho poslední večeře ~mšisvatou."
'ď ,; .'.
, , ' : Z uvedeného nástinu historického možno'poznati,·.kdy poprvé' .
'ď '......:,. .1923 '---.:.br.. K.Farský ,.odhodlalse vydati ,'"návrh" liturgie' .
(mše) pro 'církév' čéskoslovenskou (o návrhu Iiturgie píše ještě .
r.1924); jakji'vydával a posléze "upravil" r',1925 i se schvále.:'
ním. ústřední radý 1927;'
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'" Není úkole~ tohóto.člá~kti sledovati' prvkyj'z nichž hi. K.
farský ,tv()řil: p~Ynínaši liturgii, co vzato .ze,mše římskokatolické,. "
.co z pravoslavné 1iturgie,~ co koncipováno pod .vlivem· evangeli-'
. ckým a eóje specielně naše,' československé.··.
. . N~in se jedná o zápas jeho za jednotnou liturgii. ,
.
, Br" Farský, nejen literárně : vytvořil ,liturgii, ale' onjislo1!žil
osob1?'ě.Naplňov'al ji svým duchem, svým přednesem a zpěvem;'
prostotou' a. klidem mluveného slova,. přirozeností recitace a čisto
toujnelodie.' Farský hyl stejně'.výbornýrecitál<,>r, jako zpěvák. .'
Proto také uchvacoval své posluchače. Jeho/vysoká postava a"
" t:nněm,é,'nestrojÉmé, pohyby zvyšovaly ještě dojem. sloužené
liturgie;,';
,.
, ,
, ','

1

I

.'

t.

~

,ť

si!' Pánu.

Obra~' 2: boho~l~žbY:dra.·K :Faiské~o n~BřezoVý'éh ;
. . Horách u Příbramě 15. června 1924'před.koste- .
• " ;·1
'"
; .. 'Iíkem:sv. prókopa::·,
':,'
...' ,
,

•

"

. ,

•

0('

.,"

'. ".:. JeIió'íiturgie' riehyÍa j~d~nou "liturgií 'v:Poť~tcíchCťS. Ně:
kteří -na'to stěžuje, si v uvedeném pojednánío liturgii .-:,...·byli
by··ustrnulina. pouhém překladumešního.řádu římskokatolické.;.
: ho,' vydaném v Českém misálu:r; 1920 (začátek o vánocích r.. 1919) .
péčí Klubu reformního duchovenstva, kterýžto'.překlad (ač . na" .
něm;neuvede'n) je dílem br> Farského, jinílibovolně' jsme sitexf.
upravili,' nebof nebylo možno, abychom "okuřovali svátost, kříž,
oběť. a oltář" ,nellOabychom přinášeli daryaóběti za církev, již
i
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. . ;'"říditÍ'račiž (Bože) spolu se služebnfk'emsvým papežem na~
. ším' N.", koné'čně:někteří', 'vytvářeli své návrhy ... NaPlzeňskú' ,
na př:i,únásna Příbranisku užívalo se jednotlivých prvků z ná,.vrhu)iturgie hr. Al., Tuháčka.. ď
'Na'Móravě vydán byl r. 1921kancionál,'"sestávený 'a'~yda-'
riýpéčí'církve československé v ;Uher,"Bróďě" (duchovním tam,
byl br. Oskar Málý) i. "přehlédnutý, Ústředním výborem'Církve'
českóslovenské v Praze", kde' na,sti.91-96 jsOu uvedeny "Méš':' ,
níťodpovědi" pod. vlivem českého misálu s nevelikými obiriěmlmi,
které se vyskytují zvláště ve vyznání (konfiteoru). . .', ď
Radikálnější'b;lriávrh ,;lititrgie'dle .~v;; Jan~ Zlatoústého';~'
.který v studiích liturgických (sešit L) v'yda]o "Sdružení duch ov':' ,
ních církve. československé" nákladem vlastním; . tiškem. Jiridř.
Slováka ,v' Kroměříži·r;:'1922. :Předmluva. "jÚvodem"ďpsána je
v' "Olomóuci'na'Velký. páteKr; 1922" á.·podépsaló ,ji "Vydavatel- .
touto' cinonymitou:-. jak mužně postavil se za své dílo' ,
stvó" .
, hr: FarskýJ ::.:...:, škÍ"ývájíseduchovnÍorientaceďpravoslavné, zvlá:', :
ště' Matěj Pav Hk, pozděj šL'pra:vosl~l.'vný ,biskup Gorazd., 'Už pr:VllÍ
věta: ukazuje touhupoťriové liturgii: "Volajíce pO 'opravě litur.:., '
'.. gie; riiusínú~ míti 'na zřeteli;' že· tuto nelze prováděti diletantsky:" ,
, Dále. mluv( seo požadavcích, fak reforrilOvati liturgii apofřebě
. "seznainovati'se s liturgiemi jinými,vydávati v.,překladě jejich
,'texty a předkládáti nové návrhy odborníkům l k 'pi:lsouzerií,' do:';
plnění opravě:>:', ',:< '
'.;' ',' ' l . ' . "
"
"
,
, ::" Tato:litu~gie!rozšířila se v některých' náboženských,"obcích" , '
'našichna: Moravě,'zvláště' tákzv. 'pravoslavné' Orienťace:~" ',.,', " "
"'Téhož ,roku ve '"Slezské Ostrave' 1922"'~áklaa~rit 'i~~~kéra:"
dy, ,starších,vknihtiškárně Union' v SL, ,Ostravě ~tipr~vil;ferdi':'
nandStibor '(nynější biskup ,diecésemoravsko-ostravskér"Zpěv,:,
, ník ~ církve, českoslovepsképro, Slezsko, a: pohraniční Moravu". ' ,
";V, něm na ,str. 1~26pod,riázvem ;jMše sv. u ,jsou'uvedeny:
u
.jednotlivé' modlitby '"kněze~' a odpovědi ;,lidu • Znamenají nový
krok kupředu ~roivoji litúrgie církve čsl.' Nejsou tak odvisly
od' Českého misálu jako, mešriLodpovědi uherskobrodské a',ne- '
podlehly vlivu "návrhu liturgie~'" dle sv; Jana, Zlatoústého 'bratří, '
,.

..,.,',

"

,

, . . . :.

"

,

"

Za:

a

orientovaných

pravoslavně,,'

~ ... ~ .~.~

..~

..

.' ,Bratr Farský', jezdil a chodiltehdy"po naší republice, sloužil'
bohoslužby zprvu podle ,Češkéh~ misálu: (Ý své úpravě); konal
p~ednášky, ,organisoval nové kypící hnutí náboženské, poznával;
,a,studoval nové návrhy, slyšel ,četné požadavky a zároveň viděl,
že.nestačíjenvydati zpěvník a nauku ~áboženskou" ale 'žecírkev
, ,potřebuje svého .vyjádření liturgického, které'nemůžebýLani
'. překlad~m nebo libovolnou ,úpravou nebo, podlehnut,ím . ji~é ,;yzdá'::""
lené l~turgH;ď;"
, ,.,
",:
' "
",
, ,,"Proto' kón'ečně rozhodl se vydati svůj riávrh;v něniž respektoval všecky'dosavadnínávrhy
- afvydan~
tiskem nebo v ruko~
.
.
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pisech> - ovšem'.s rázem své . vlastní individuality, 'prC)'kterou·,
žádal konečný respekt. Uznal, práci jiných, poznal, .touhy ,našeho,'
lidu a postavil se,za:své' dí~osvoú osobností. V.bratrovi Píchovi '.
" .z~skaloddaného.spoIup.racovníka;' P!1továnímpo obcích šířil :znalostJiturgie; duchovnípovzhuzoval k, jejímu sloužení'-a)id,
.', jak v ,Čechách, tak na Moravě i ve Sleisku osvojil si hravě tuto
liturgii.'R. 1925' byla poslovenčenábr: 'Rúdolfem Bieringerem..
~,' To ,bylo úž po "prVn:ím': řádnéms~ěmu'~í~kve českosloven.- '
. ské;, konaném ve dnech '29. a 30. srpna 1924 v "Praze-Smíchově".
Na sněínú tomto připadl bratru ,Farskému úkol hájiti samostatný
,: vývoj , církve československé. a~překónatL tak ,iv.. "krizi' pravoslavo~"a mimo to rozlúštiti<"těžkou 'a. takřkaživótní otá.zku,
.. ' jak 'niá CČS, opaťřitf' si .d uchovetistvo". . '. ;' ".'
ď
" •.. í>isatelčlánku se' ujal zápasu za 'úřédníuznárií liturgi~ hr..
Farského.·Referát jeho (viz Zpráva .0:1; fádném sněmu cirkve
československé: Frant. Kalous: Řád bohoslužebný, str. 126-:-152)
'ukončen byl prVým návrhem: L Společná bohoslužba ~ liturgie,~ ,
mše'.- b'udiž V CčS slavenaďdleposledizího přepracovaného' ncí- ' ,
.
...., ,
" :vrhu br.patr:iarchly'Dr.'K: Farského."
. ·,:ď Proti tóxittito návrhu' nebyl() žád~y~h námitek a jakIitu~gie
br~ Farského stala se první oficielní liturgií církve československé.
, .Uznává-tobi-. Farský:káravýmišlóvyv d()lejším článku těm,.
kdo ,dosud jí );e neřídí 'a 'zdůrazňuje její z~vaznost. Zápas o li;. ,
turgit církve československé byl tímto skončen. ď
;.:';Jak se vyvíjely dále poměry,o"tom' zmiňhjé se'rukol'isný
článek br.. Farského, který nalezl jsem.v. jeho pozůstalosti a>:zachránil pro věky budoucí. . . .
.
...
,.. , Jsou to vlastně: dvě části v naš'ém článku uvedenépod.řím~ď
skou I. a lL
." .
.."
.'
• Druháčásf je.asi prvním náčrtem rady duchovním. ;Proto·se',
. v níněkterá upozornění opakují. Druhá část je náčrt, napsaný -:- .
'. na jedné stránce třech proužků bílého papíru, z nichž, jeden ozna;'
čen j enahoře v, rohu arabskoúČíslié( 2, . druhý' 3. třetí ,je béz' .
, čísla, ale obsahově evidentně souYÍsís druhým.. ' ,'. ; ":
; : První část '"Liturgi~" skládá se z~ sedmi proužků/ ÓziulČený~h
'minio první. i:t~abskými.číslicemi 2~7. Všecky,vlastnostipé~e
br.: Farského,' () jednotu liturgie, i tvrdá ~slova:; pokáránía;P!~
hTání káždéhodetailu jsou:z:tohoto článku,zřejma;., ; . ,;.,
Je nyní historickým doklad~m zápasu K/Farského o jed~otu .
, liturgie' a" zároveň uk,ázkl;lU, coz ' jeho· přánrbyló·uskutečIiěiio.·a
, po desíti letech trvá' (je toho:mnohO) itóho;co .nestalo·sezvY:'
kem'(toho je málo)." , .' ';
"
','"
'ď: Prot~ U:veřéjňujem~tyto články i jako vzpomínku j~biIejní.
,
. ',(Pokračování.) ;
:

"

,',

.

Frani. Kalo~s.

2.7.0

j
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,'VÝCHOVOU K. LEPší CÍRKVI.
"

Mluva

,

~

-;-'

'>.,

.

,

času.

; "Od zač~átku'světovéválky, t. j.od20 let v;boČilaEvr~pa ~e'
zdravýchkolejí moudré životosprávy, takže stále od možné a žá;. .
, doucíplnosti životního stylu odpisujeme. Stále hodně živoříme
,a neznamenámeni~terak citelně politickým tiskem, ohlašovaného
'decrescenda současné "krise", každou chvíli' se: hlásí odněkud
dies atritápajícího a, bouřícího . lidu, . ženoucího se za lepším
zítřkem" neboť anivčerej šek ani, dnešek nevyhovuje. Evropa ztra-:tHa starou víruvstaré pravdy a hodnoty, ale.víry v nové'prav- '
, dy a spasitelnější hodnoty ,nenalezla. Bloudí, hledajíc,zkouší,
"tápajíc. ,jNebovíme, že všecko stvóřeníspolulkáa spolu kupo- _
rodu pracuj!il až posavad. Pakli čehož'nevidíme,'toho se' naděje
me, tedy toho skrzetrpělivosf očekáváme."l) Žijeme nadějí v lep:'
v,
V'Vt"
, , '
"
.'
,
, Sl,pns 1., , .
' ' ,', ' . "
ď,
Lidstvo zkouší to s falešnými 'proroky, kteří "v slibných ře-'
čech lidské mouqrosti" kreslí mu předjehohled~jícími zraky
kýžený ráj, aby po něm prahla jeho hladovící,dušé tím více, čím,
dále je od něho přítomnóst. Po ,trpkých zklamáních lidstvo' ztra:':
tilo 'víru k těm, kteří mu připomínají odvěkou. pravdu ,a ~zkúše
nost otců, ž.e',,,základu jiného žádný položiti ,nemŮže mimo ten,
,kterýžp'oložen jest a' jímž jest Ježíš Kristus,2) jehož zásady byly
sice od moderních stavitelů nového' "ráje" pohozeny, zneváženy,
a znehodnoceny, ale kteréž přece jen stále zůstávají hlavou úhlo'vou pro štěstí a' blaho člověčenstva. Vyhýbá se jim, a přece na
,ně padá a o ně se rozráží v' bolestech. Hledá, novt' opěrný bod,
alenanmoze nachází jen hrozný' "hřehík".- Statistika 'zoufalců '
dosahuje takové výšezar.1933" že bud I všeohecnýúžas. Mimá
, ,pokusy vykazuje za minulý rok v celé republice celkem: 4.54·4"
: sebevražedných' zúčtování. se životem., Z tohoenormníhó čísla,'
ježzařazujé ,čsl. republiku v 'popředí eVropských zemí. hned za
Maďarská a Německo, připf:!.dá, na čechý 2.875; Móravskosl~z.:..
sko 1058, na Slovensko 525- a Podkarpátoruskó 86. V hlavním "
městě Praze' docílilo se smutnéhor,ekordu ,347, takže toliko 18
chybí; aby, připadala prům~rně na každý' den' jedna sebevražda .
. To je ponurá bilance životního rytmu a vyhlídka velmi neradostná. Nová "plnost času" na všeobecněpociťóvaném přelomu'do
. hy, jež volá po Spasiteli.
,'
" " ',.
,
.'
",' Zdé se naskytá\mimořádná příležitost pro ,církve, aby,doká:.ialy,,'žejsou,na výši svého poslání, aby nápravilyhříchyminu,. \,
lýchvěků a nově získaly ztracenou důvěru, jelikož zapomínaly,
te cíl 'jejich snah není z tohoto'světa. Všeobecně se prohlašuje,'
, že stojí nízko V kursu, že se neosvědčují, že dohrály svou úlohu;
"
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--,---':1). iH~.8,' 22-25.'
2) I: Kor. 3, 11.'
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Moderní lidstvo se od ,nich odv~aci:.Právem? . Do:jistémí;Y.
V.jedn~m ohledu očekává od .nich zázračný účinek čarovn.ého
, prf:>utku, přehlížejíc jejich sílu, že 'ony sestávají z' lidí. Neplní-li"
své úlohy,že jí neplní lidé. My všichni nepl~íme véírkvIchsvých:: .'
povinností.. Každý' Z' nás. musí' pracovat na vnitřníóbrodě," aby'
'obnovil se skrze nás pakqelý,svěJ,'ahy'přišlo království Bóžíria'před: do nás,a skrze, nás pak připrávovalo,se zrození lepší bú- '.,
doucnosti.'My:jsme nedbali .hlasu církví, my jsme'snimi 'byli'
· spiatitoli~o právně a ;zevně"alenestarali se, aby v nás proudila:
',' míza ;,vinného kmene""ne ditéh,světa,'ale Duch, Boží ,skrze Ki+ ,
sta; Spoléhali, jsme; sejennazásahzevní;'"shůry", ale neplnili;
,
, .vůle Otce, jenž jev nebesích: podle svých vlastních sil a moŽ::'- ;
ností; Křesťanství)láše"byloani' ne, nedělní,:,alét6liko svátečn.í, ' '
',příkrasou, zatím,co ínělo:býti ;,solí" všedních dnů; světlem, kte-,
· rýnijsme si měli ,svítiti ve všech okamžicích života do všech na'šich 'poviimostí,bojů/imatků a:bouří. V druhém'ohledu církve ve,
· svých vůdcích ztrácély se zřetele svůj úkol hlavní,' aby neshro-'
::lllažd'ovalypokladů, jež rez a mol, kazí, ale 'získávaly 'nesmrtelné.
,lidskédúše pro, Boží pravdu 'a dokonalosfpodle'jehovůle:;f>ě':,.
stovaly ví~e' činnost :ekstensivní; místó:aby vYvíjely~radějicv~ce
" : horlivosť intensivi:lÍ. Honily se' za' ,vnější,mocí podceňujíce sílu
, vnitřní, sháněly se po počtú nestarajíce se:o to; co podnikají pro
, vnitřní: náplň. Chlubi1ysevnějšímJeskem;uznáním světa"zapo
mínajícena uznání své hlavy, Mistra, který nebyl z tohoto sv~ta,
ani jeho pravda',: arii jehó království, které í,násilí trpí". Reformovaly: mnohdy n~ sebe, ale~jeho'učeÍlí;'přizpůsobovaly seď málo je-,
, ho zásadám,ale'více'úpravovaly jeho,evangelium svým zá-jmům'
\' a plánům., ,.1, spadl příval a přišly, řeky. a zaváli' větrově a obořili
seria ten,dům"Í'padl, a'byLpád,jehóveliký:~3) , ď,' ',::.'
.' "A,le:bylo' v úi'addch' prozíravé' Boží' illoudrosti,' aby'~. iejiho
,;,ná,vštív'ení" tisícovým žástupůmzasvit!ó Boží zjevení:' rozvířiló,
se po převratu nové duchovní' proudění i v tom výšenastíÍiěriéiil
'zmatku: a:suchoparu. Náboženské hloučkyhadšenců 'seskupilýs~:', .
vnovéQ,~rodné.drkevní útvary/aby'y ušlechtilém úsilí' o" krM
, _.; lo'v~tvL Bóží dokazovaly, 'že '.jeiich rada, aneb,dílo není ·z, lidí; ale
i: Boha. 4 ) V příštím:ioée 8;: ledna budeme se 'chtítipochlubitirá~,
.'. dos~í; z patnáctiletého, ti'vánfa působnosti,.v ,národě -naší č~sko~
slovenské' církve;, Jak 'vyzní odpověď' nepředpojatéhohistorika
'z odstupu, zda plnýp:t:prÍívem se můžemepochlubi!.netolikotrvá;'
, ním" ale hlavně působností, kterak jsme'přisp~li k přestavbě sta- .
ď

,iýchřádů a.'převýchově českého ,člověka,'·k nápravě Zlořádů"

,

ke štěstí národa uplatňováním 'ducha eVllngelia? Nepřipodobňu~,
jeme se příliš tomuto světu, : místo abychom , se . ztravovali vy,'trvalou snahou připodobniti svěť tváři ,Boží? Na prahu 15.:vý':
ročípřipomínánám~ psycholog a sociolog našh::írkve; žezdatriosf
< .

'.

, . .

,

'

•

)

3),Mt.7, 27.

,I), Sk. ap. 5, 38 n, .
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křes~~nskou vyspělost:~esmíme '~ěřit jen "podlem~ožst;íza- '

'hraniční. korespondencé',',která. svědčí '·0 přátelskýéh' stycích'

se

vzdálenym~církvemi'~,::nýbržtakéa: vedle. toho tím,,,jak'.se

osvědčujeme ve vzájemné součinnosti ,doma avesvé.pophitnosti
k apoštolské ,radě. "5) HicRhodus.' Nikoliv· jen, zevní úspěchy. na'
'.poli' mezinárodní diplomacÍe', nýbrž 'pro odůvodnění·· našíjubi~
lejní ra40sti budeme.hledati ,též důvody daleko 'hodnotnější' ná
poli'nábož~nsko-mravních, úspěchů; kterak ,se 'o. tentó svůj před;',
qóstr úkol inyvšichni podle povolání .přičiňujemeslovem a skut~,
kem. ~ristús vytýkal bojechtivým-horlivcům shon, za _úspěchy. '
, " zevními a' nedbalost 'v péči 'o, duši těch, jejichž duchovní· blaho
. jim býlo'sv,ěřeno: "Běda. vám, 'zákoriníéi.'a farizeové pokrytci,
že;~bcházíte moře i zemi; abyste, učinili jednohonovověrce,' a
'. když bu~e ličiriětÍ, učiníte jéjsynem zatracení dvakrát více, nežli,
• jste ,sami:'6.) , "C9 k .věčnosti?", to hudiž na'ším ,vodítkem 'i'niěříf.. ,
'.:- keni', pro naši,CÍrkevní prácil Je,to .sice ,těžšIa nevděčnější,.ále
'záslužnější,.protože ,cíli církve přiměřenější."
'
. ,.'
, ... , NáŠ sociolog'nám však pro'náš nesnadný úkólponěkud.za"
,;chmuřitjevýhled ve své. knize svými výklady o různorodosti'člen." .stvaCČ~:· ideo~é sitúaci, z níž' se zrodila naše di-kev, jakými ne;.,' "
,určitýmia skoro by. někdo mohl vyrozuměti, že získávalavícé:'
periferními "výzvami o nutnosti' nastoupiti. mi. nové cesty; než' .
. zvěstováním. nejhlubších pravd o Bohu a vcítěriímsev tragický. ď '
, dosah dramatického dějství, jehož. jevištěm je lidská společnost. "
a zvláště jednotlivé duše jejich příslušníků."7) A. jeho kombinace
, . ,': z třídění nám rovněž nemůže' býti, polštáříčkelll. k, úplně 'spoko ... '.
: jenémtidolcefar: niente:"Nevyspělost. náboženského 'smyslúa '
, : převahazřefeIů svčtskýchu částipříshišníkůčeskoslóv,enské cír- ,':, kVe',' a zmínka o vlivech "svedené vůle"u některých příslušníků ;'
'drkveS ) .,také nemůže, riikterak zvyšit ,jůbilejn(jásot. A:přece, "
,chceme se i pochlubiti Církví a z, ní se 'radovati ipřLdiagnose ,je~
jích dětských
sezonních ,nemocí, úl': niž můžeme. býti. jen' po-:
'vděčni za účelem,koréktivu á usměrnění našeho, úsilí! ,Co tedy
"máme~ dělat,' kterým směrem nasadit?,
tom: není pochyby;, že
neklesneme na mysli,· vědouce, '"žeten, kterýž začál vevás:.díl6
dobré, dokoná až do dne Ježíše Kristá:;9.) "Když tedy. jest Bůh'
·s·námi,' i kdo proti nám ?:~10) , ,'Zabezpečením: hospodářskésooo":
",stačnostL mnoho zajisté dobrého vyk6náine, vypracováním, práv;.
"',
"ního,řádu . jsme v)Tvoji .církvetaképrospěli;:"organisací sóciální'
práce, ukazújeme, že,to' spraktickýni,kfesfanstvím ,~~oopravdy
myslímeajistě:,tím. srdce.tisícůzískáyáníe;,F ormulovali· jsme si
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, : .&) Dr. F. M. Hnik, Duchovn(, ideály ;če~koslovenské círk~e. ,~Praha
'-<:1934,' 143. ", , ' . ~
,
' ':"',", .. ~,'<~. ~~.
;'6) Mt.23, 15./
. . '7).Dr: F.M.Hník, sp. ~it; 98-99., "
"', "s}, 1. c:l00.,.....101: ; ' \

>.:

9): Filip. 1, ,6.
8,31.

10)'! Řím.
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církevní :iúíuku, chtějíce, 'aby církev' měla páteři Ale:hlavnI" věe.'
jest:K~erak~žádoucí duchovní smýšlení a'lepší mra-ynost- vnésti.'
;do hlavy, srdce všech· členů 'cíí-kve,'do jejích odborů;;:;ednota
rad, abychom se, všichni proměnilLobnovením mysli své,ll) od.:..
umřeli a nesloužili hříehu, ale Bóhuv Kristu Ježíši/ 2 ) abychom .
po· duchovníchvěcechhorlivěto'užilia ku povznesení církve
~.
vzájemněrozhojňovali,lS)kfátce: kterak toho docílíme, aby v nás:
žil Kristus?, Bůh' dává sice; vzrůst,'alé. teprVe, když Pavel štípil
a Apollo:zalévá.L14).Bůh působí sice v nás, skrze nás, ale i snániifť
, . Nejjistější :a. nejspolehlivější,prostředek,'kterýmp~vzneseme
,a, zajistíme .'éírkev, jest.a." zůstane: ,~·.nábožeriskomravní výchova c,
čléristva~ Výchovotivneserrie 'do ní ideálriího,ducha, výchovou .
" ,docílíme orgariické vnitřní ~ jednolitosti, 'výchovou . všech vrstev',církevních zabezpečíme její žádoucíbtidoucnost Výchovavůdc1l,
lidu a,mládeže,toť náš synergismus s Bohem' na ,vinici církve,
jenž působí i přes' její' hranice, toť kOl1ze~ny, klíčik néjtitěšeněj;;
ším~vyhlídkám pro stavitele Božího chrámu v blaživé 'záři svítání,
na východě'k lepšímu příští. Jé pravda, že jsme získali na:mi~
: 'liónpro naše Církevní bratrství,' ale počtem g,eanitaknechlubíme,',
; jako' sRíše,' '"k jakým zřetelůmobracíníe'jejich ,zrak a jak :své"::
. příslušnílwvychováváme".Podněcuje se někdy. význam p'rakti~ "
cké theologie, a přece' tato na výsost 'důležitá výchovnáčinnosť
'je. hlavním jejírri pracovním výsekem azařazl1je' se do 'jejích.
dvou hlavních odborů: duchovl!nské péče a. nábože1}slié vychor.iý..
··Néspoléhat se opovážlivě na Boží' milost, 'ale činit, což jest v na;.,'
'. ' šich silách,' které nám 'Duch Boží k tomu'účelu podle 'svého nej;- .
výšrn:oudr~ho plánll ď'nestejně rozděluje, ne abychom je nechali
.'v nás';dřímati ladem,ale "pros tenoikodomen",' k budování Cir; .
kve,15) abYchoin. jiníiprospívalisobě .i ,druhým, zvláštěbyla"..li.·
nám svěřena. !aduchovní. výchovná :péče církevním úřadem čilL
duchóvnímocí. Jé sice~ pravda, Že doznává 'Pavel:, "A rozdílné.
jsol1 ď,moci, ale, tentýž jest Bůh,' který půsooí' všecko", ve' všech";:
,ale On nás ~ chce použít, k' svému otcovskému výchovnému plánu
secundum donatiorien, "jakž ráčí",,:t. j. jak za záhodnouzriáva,
, abychoril' Ním' spolupracovali' k sebeúýchově' i výchově jiných':
áitak "sesnažili,pak'dojíti darů lepších'''též k:prospěchu či vý-, , '
chóvě ,a, povznesení, jiných. 16 ) Rozmanité jsou způsoby, metody,'
nebprostředky, směřující' k tomuto vznešenému výchovnému po..; •.
sláÍlí církve' a každého z nás ,pódlé rozmanitosti' rozdílených, .
charismat, ~ podle různých 'okolností;, příležitostí· á 'okolností, ale,
,všechny jsou posvátny svým původem ritičením
'a" všechny navý~;
,
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14)1. Kor.3, 6.
'15) I. Kar, 14,.'.12.',
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sost účinny, 'abychom )11111 převychová~ali avychová~áÍi Pánu'
" církev y duchujehó zásad a našeho nejlepšího vědomí. '
" ,
", Nechám nynípromlu~it k vám 'muže, ,jenž je' v ,tomto: oboru
praktické theolOgie, daleko víoouznávaný, nežli jsem já' a jenž '
má světové zkušenosti a zásluhy literárnU vočích vědY' i'řím
ské církve, třebas~je sám svobodomyslný protestant Je toředi-':
, teLvysakého studia D; O. Eberhard, jenŽíná neohyčéi!1é ,poroz-'
uměl!ípro moderní světové pedagogické reformní~,proudy~ 'Ve
svém posledním .velkém díle' světového' rozhledu "WeHerziehungsbéwegung':17)- píše o, nevšední důležitosti výchovy, tak, že'
s ním projevují úplný souhlas: ,,,Zajisté; že toliko Bůh může život
vyvolati; víru zbuditi, zbožnost a 'lásku do srdcí zasaditi; ,Bůh
ukazuj e' cíle a stanovísvětovénormy.',iež.zav-aZtljí. AleJidé smí",
,konati pro jehó svatého Ducha průkopnické služby a Onóčekává
, 'od lidí, kteříž, poddáni jsou slovu pravdy; ahyčinili, das Men, schenmogliche,aby, přiváděli své hledájící bratry ku bráně tvůrčí
", " duchovní dílny a živě jim kladli:na srdcerozpor,á,napietí mezi
',' . tím, co máhýtia co jest" (239). "Křesťanskávýchavástojívždy',
" v , napětí, mezi božskou aktivitou a aktivitou (lépe reaktivitou)' ,
.: : člověka, ale napietí není samo v sohě nepřeklentitelnotlprotivou~ ,
"nýbrž cestou zurri Einswerden,f.'j. sjednocení; napětí jest ,vždy' ' :
"jen tam,kdenad protivami eksistujevyšší jednata" (240). Ivý:- '"
,',chovnánašepráce děje se z víry; věříme, že Bůh nás i naši sou- '
činnost chée; že, však to myslí ' doopravdy,sesíIá-li' s, nebe' oheň
,charismatu. Přesto, všakzůstavuje, nedotčeným základní poměr
, 'božskéhó', a. Hdského, napětí mezi 'metafysickýma' empirickým, '.
, ". úkol, křesťanské 'antropologie'vedle thealogie, kdež jednak proni" ,~ káme až ku hrahicímpedaga~iky a setkáváme, se vždy opět s lidskou' amezenastí, ale jednak zjišťujeme nepastrádatelnast lid-,
skéha vychavatelství ve službách vyššího sv~ta" (244). "Ekume- \
., ,nická", pedagogika" chrání ~ před bezbožnástf .pedagogiky, .: orie~to~'"
vlmé světsky a čistě riáboženskOpsychologicky;, Ekumenická pedagagika chrán( však před přehnaně duchovně arientavanou 'peda:'
gagikou' talika transcendentní a theocentrickou. Zůstává v napětí ,
""mezi božskýma lidským činitelem a'adtud se 'jí,dastává ,móž-'
nastí i hranic její účinnosti, ale ana, j,esi též vědOma:. ~',že
napětí, (Spannung) nesměřuje, k, štěpení- (SpaItungr a ztrllulasti"
kacířskému razparu nebo indiferentnímu pastoji, nýbrž napětí jé'
trvalým úsilím dvau, kteříž ,mají snahu po sjednocení. Napětí,:'
"patří dle božího řádu k životnosti člověka a životné, zákonitosti :~
" 'tonotosvěta. Kdyby bylo (napětí) odstraněno, .znamenalo hy' to '
, 'buďto tipadekdo temnoty,'zatvrzelost v neužitéčnosti,smrtdúcha: '
, ,ariebo--:"to, ' co zde na;zemi,povždyzůstanetoliko toužebnym
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'17)~"Kr1ifte und G:génkrafte in' derVolkerpiidagogik; Furche ~.:..' verí~g .
, , G. m;' b. H:, Berlín, stran'253.' (Není stoupencem K. Bartha,' aspoň roz- \_,
, " hódně 'rie, v ohledu stanoviska dialektické theologie.vzhledém k 'náLež.
pedagogi,ce.)'
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,přáním:věčnýživot,',~ílu a

harmonii, ,jednotu' a bl~ženost. Na~ětf
je cestou ku sjednOCení". (245.)
",:
',' , , 0 , <,:"
, ",' , Obrodriou účinnost. vychovyvširším' smyslu slovil.dobřevysH, hovala všechna reformníhriutí a společenské nové útvary afcír,;.'
kevní neh světské, 'které nově ď formúlovaly pravdy, hledaly nové
cestY-a (řídily,,: hodnoty;, eVzpomeňme' jén na Valdenské,' Husa,
č'čské BrátrYt ,Luthera, ale i' 'Lenina a
,j ak dobře wsHhovali,
význam' yýchovy pr~ převýchovu světa. Napodobme jejich. li do;' , .
výchovné úsilí v 'podobných okolnostech I Léninnapř;se vy- '
jádřil: "Naši'revolučnívýstavbu musíme hájiti'vícenež prostřed
nictvím ozbroj ené, moci,', prostřednictvíin,výchovy;~'18)
,
,," S· blížícím se 15> výročí založÉmínaší církve nastává radostné
, ',vzrušení oslav,vzpomínékpřekonanyéh' óbtíží, próžitých' bojů, á"
" , docílených ,značných úspěchů i pokroků. Je'todobá 'dlouhá pro'
toho; kdo' ji činně'as živou účastí prožíval, rue přece jen kratinká,
, pro 'bezpečně zdůvodněÍ1~ ,soudy proIÍeb protLvůči otázce: : Jak ,
• "se osvědčila, a co' vykonala neobyčejného před ' tváří věčnosti; 'aby',
"se mohla zdobiti korunou vítězstVÍ:
světle měřítka Néjvyššího '
"Sóudce?; Chloubu' naši chceme í-aCIěj i hleda H;, ve' svědectví:svě~,
domí našeho" a ve svých' dětských nemocech, potížích: a pochy~
beních;ln aby'chomobjektivní přehlídkou 'úkolů připomenulisobě,
, cíl' a snad r korektiv pro 'další'směr a tempó' našípráce:Zradost,nýchi kajících pohnutekjz lásky k naší církvi pojal:'jsem'myšlen:
,~" ku, této jubilejní úvahy:,;Kterak, irýchÓvou lidu a inládeže 'v, n'e;- '
'širším rozsahri dvouiwédenýéh odborů. praktické theologiedósp'ě~ ,
, jemeklepší,církvi?,,", '! ,"
'"
':'(Pokr.ačovárií.fc.
'.,
','
""
', "
, ',,", , "Dr:R.Urban.·~,;
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LeČ, důkazy ,~ diivo'dý; tyto, si nesmí představovati:nikdo~tak, "
jak 'jejich,poaálií v obvyklémslová,smyslu rozumíme. Lo'dge"si
'jé, tu 'vědom nesmírných· obtíží' výkladu jednotlivých: případů, .',
které' sem; pá. tří i; riehotovosti, vysvět1u jících hypotes.: Ul pívá'koriečně~na, dvou'možnostech, o nichž však ještě bude, rozhodovati"
,"budouénost.'Případů z, duševní, pathologiei najmě":příp'adůhy:
'sterié používá v,duchu Myersově'k analogii, která by'mohla vy- '
'zníti otázkou: zdaž nedopadneme jednou tak, jako onen duševně
,nemócný. zeSá.lpětrie're;který ,jedné chvíle ,prociták světlému,'
, , ,okamžikuj;zdaž' i'my nept:9_citnemetá.ké jednouk'vyšším stup:-,
ňůmduševního bytí?,
:'
,."
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ď ~8) O. Eberhárd"L' c.,32.-33.
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,Druhá možnost, zřetelnějŠí i přízmičnější pro.Lódg~hof vy~
plývá mu,už' z obsahu,theorié spiritistické--"":dzí inteligence si
jaksi vypůjčuje tělo a orgány media ke svéniu projádření.
,",
"',Tento: rá,z, nejistoty a jmenovitě a'péľ na eventuální splňování
v ,budoucnosti provází zčásti i Lodgeův "důkaz.z genia". Můžeme.
, míti; za,to ~ praví
že fytovyšší, schopnosti' (má zdena mysli
, vyšší dary ,genia,' jak je Myers vypočítává '--:- hásnictví;uměnívý':'
'tvarná;hudha, filosofie, čistá. inatematika) "tytoinspiracegenia ,
a pod; nepřispívají' jen k našim nejlepším, chvílím, jež prožíváine'
v přítomnosti, ale ,že, jsOu 'předpověďmi, náinaky,něčeho, co hude" ;
': přiměřenější'našemu okolí v, budoucnu ~ antic;ipace světů ještě: '
neuvědomělých, základy toho, ,co se· rozvine dokonale až pozděj i j
proto jejich zdánlivá neshoda.' a příležitostná nevhodnost za:pří7.. '
tomných .pozemských' Poměrů i e zcela: přiroze'ná., N" akóneé možná '
shledáme, že jsou blíže samému jádru věci než ony.vhi.stnosti, jež
působí, prospěšně've, stá\'U, kterého ,svět dosáhL donyněj ška: ,Ony:'
však mohouúkázati svůj plnyyýznam a dosáhnoúti svého plného
rcizvinuHzavyššíchpoměrů trvání, ať !obude dosaženo pokole- ~
nim,'mi této oběžnici neb individůy v' životě, budoucím: 21) Spíše
zdé~ zajímá myšlenka Mýérsova, která je ,nesmírně blízká ,otáz~~'
poumístěnítěchto vyššíchdarů,genia ve vývojovétnpostupu. Ony'
opravdu' výstup'ujíaž příliš' zřetelně nad ,pouhou nutnost a.kceso~,' ,
.' ·t.*i~k'é~o'.pří~te·pk~~h,motriého;výv~j~'·~vě~ a id~jí s'e"ta~<Lodg~mu
" :prój evy lidského imaga, ' zatím. co,dnešní' lidský' průměr vězí stál e".
, ,ve stadiu la!válním. Také tuto analogii ~á Lodge, od Myersea
:domníváse;že"jsmeoprávněni rozšířiti tuto myšlenku idObu-:
doucna a hleděti na pokrok individua i na pokrok',rasy jáko na
,postÍípydojisté nííry soúběžné,' neboť jejich' možnosti' jsoú pO·,
dobné, ač jejich' okolí je rózdíIé:"22)""ť, \ ". '.,' ' " ,
'
T óť v, podstatě "všecko, co u~nal za mitnó uvésti Lodge, aby'
, zdůvodnilsvojf víru ,v nesmrtelnost duše;,PokusiLse, aby"formu-'· ,.'
'ló"ál i 'vědění á' nesmrtélnosti ',lidské. duše,' a 'charakterisoval ,j eho'
. 'ráz/Je si vědom,', že 'se pohrnóu na něho námitky pro obojí, n~a
,cguje yšaksoučasně' se sVými'vývodY,'iennaďpředpokládané ná-,
"'mítky náboženské. Než se jich'však dotkne; bud~ž mě dovoleno,
, rek~itulo~ati, st~učně ':obs~~L,ódgeový~h:kapitolo. ;~ztahu vědy,'
~vlre."
. , . ,'" .' . .',' ,' .... , ,." ; ' , ", ", . -,:,' ", .
',; Už první kapitola je nadepsána charakteristicky: Nerozřešený'
, 'spor. Naráží setu na' stav tohoto' poměru, jak vyhlížel ještě do'
, nedávn'a.·Lodge se:staví přiróúmě nashúloviskoopáčnéajak:už'
, ostatně 'vfniÉ:, šlo mú'vždy vyřešení tohoto sporu obrat jeho .
. ve'smír:' K svému účelu definuje si nejdříve vědu i the'ologii. Jest i'
,J
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myšlenku, že genius je '. jaksi' hotovější a teay,vyšší'vý~
, vojový typ hominis sapientis, při čemž vývojová linie je tu přímá. ,Jak a kam
jde dále, není zřetelně řečeno. ',Na str., 168 spisu "Clóvěk a 'vesmír", pravl
" ľodge, že lidé geniální ,jsou bližší transcendentni osobitosti, jsóu:s.níiv do~ ,
korialejším styku, n~ž lidé' obyčejn(~ . ! " ' ,
., :, , '
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si vědom"obtíží takových :výměrtl s ohledem na konkrétní 'poměry
, ve vědě i bohosloví a proto se rozhoduje pro definici širokou. .'
I
. Theologie jest mu nynější sta'vlidských vědomostí o'nábožen-;
,.ských 'otázk'ách (s kteroužto "'definicí nemohou hned souhlasiti '"
'třebaskatolíci),:věda"pakpřítomným stavem 'lidského vědění, .' ~
jinak ono :všeobeénéovzdú~í;nebo'.stanovisko;s něhož vzděla'nj.ď '
, lidé ~pohlížejí -na fakta 've všech odvětvích"vědomostí;"
', ,
Konstatiije :si fakt:óbČ~snéhorušiv'ého vli~u' vědeckého stavu ,
mysli (t. j.yčdcova) /xla pápož(mskouvrouénoshi'hledásmifujíd,'
element.na tomto,místě véfilosofii, nebo 'poesií: Jak tomu roz':.Í1íní,'ria2;riačují tyto.\,čty: Fil~sofií, nE~bo' p'oesií 'mnoho může hýti
vykonáno. Duch a hmota mohou potom býti jédním;'ne'jiždvojímj'
tent(/ hrilOtný:svět',niůže' se' potom" státi živoucím' ruchem božím,
hrubá hrrióta může býti považóvána'úl':pouhézdán( za, způsob',
chápati idealistickou, světovou' skutečriost, ve které ,skutečně ži:'
jeme, pohybujeme se a ínámesvoujsoucnost;,' jemožnó:\ žeexi- '
sterice 'j e proniknuta a ohestřena ima entnfm Božstvím:23 ) ' ; ,
ll
, ' ~ (Zde" j~, Loag~ďv' sa'n;.otném dosahu; pantheismu ,a: ~~s~ spi'~itual: ,:
, monismu či ,filosofické )dentity; "což, 'si ostatně 'uvědomuje ,a. 7
protoseďmyšlenkytétOspíšéjen'dotýlúi.::" '",' ,,',ď',, .,:.
,
·,,;Dále',ukazujé.na pojetípravověrné' vědy,:dleliíž existuje'
V sebe uzavřený vesmíř, v'ésmír soběstačný; který není ,v žádném \
dotyku s, ničím" co by; byló mimo něj, nebo na9.ním. V opaku'
, k tómuto'pojetí,',nábožeriství,vyžáduje, aby-cheJn byli 'neústále ,a "
uvědoměle ve stykii"7a to,v oddaném styku~ s Mocí, Duchem;' \ '
bytostí, nebo ,bytosbni; ,je~ jsou' úplně niimonaši ,oblast; úplně /
- mimoriašivědeckouzrialost,24)Dle Lodgeakořen rozporu .mezi '.
vědou 'a nábožensk'óú víroU.,tkví právě v těchto ,:dvou"růz~ý(:h, " ,
pojetích vesmíru. ~, " ' ,
, , ' " ",""',,'~
"."Po~le.• jednohó 'náz~r~ 'je vírá,' d~Hnstvím :a<m6dlitb~, ne:
smyslem,' a'jediná osobní nesmrtelnóstjest ;v' paměti ,'potomků;'
dobrá'vůle' a' klidnéodevzdánl se ,v osuďjsounejvyšší'možné
ylastnosti náboženské.",' : " ,
,.', ' : " ' , ' "~ď
"Dle druhého názoru může modlitba 'míti moc hory přenášeti
a·víroU,můžeme se' cítiti účastníky věčného a slavného světa vz'á:':
"j ~mné, p'oniocia spolupráce, postupuj ící .odnižších kstálě VYŠ,šíni
stupňům. šťastné ,činnosti, světa bez: konce .. :?5) , . . . ' ,. ;;
:, Celý rozpor ':":"'ď jak dí Lodge, -:-,točí se 'v jis,tém smyslu ko· ,
lem praktické osy ..::...,; ,účinnosti modlitby a' v, jiném smyslu kolem.
,otázky skutečnosti (Lódge seplá:Ži;eme ve vesrilíru 'proniknutém
'životem a myšlenímnezávislýmiv3.hmotě a neomezenými trváním jedince nebo je život· omezen,prostorově nÍl povrch hmot
planetárních ačasovč trváním hmótného obalu;, nezbytného k jeho
' . • 7) "ť, " ,
" ' ; ~" '':,
,"
proJevum.
.'
• '"

a

23) Loc. cit.

st~/ 9:', '

21) Loc. cit. sti-.lt:= .
25) Loc.. cit. str. 30.'

"
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, Smír' těchto dv~~ 'názorů je Í' s~ír:em vědy-~ nábožénstvíres~. , .'
~heologie. ; , , : ,'"
'
" ' : , ' ,,'
' . ' , ' ':"",i ,
, Lódge klade definitivní smíření jejich do budoucnosti/6 ) Není-'
. možno ~ dí-::', aby dvě části vesmíru neb dva určité pohledy na
něj mohly, trvale a skutečně býti 'v nesoúhlase:' Jedinou, otázkóu
mu je, 'kde se sejdou, ,zda totiž blíže II pi-avověmé víry, nebo
u pravověrné vědy dneška;
,'," - "
, "
,Maj~ aI~spoňnazn~Čiti jednotHyosti ,~oŽného řešetií, obd~i.'
:,se Lodge zase k otázce ,vedeni.. Jako je'přesvědčen, že' nelzeriá.
negáci výsledků, vědy' budovati, jako' by s vyhodou theologům
positivní theolog. tvrzení,takniáza zlé, vědě onen výklad 'vzniku
všeho nahodilosti a 'vývoje ,čistěme'chanickY. 'Jakým bojem
" ,p život,ptá se, si vyložíme příchod: Běethovenův? Tyto ,věci:--:
, ,dodává~. jsou nad vědúrázu orthódoksního~ "Ale potom nechť
. mlčí a nepopírá nic ve,vesiníru,pokud neučirií aspoň čestný pokus, aby pochopila všecko:~, A' dále: praví: "Věda'ovšem učinila
, , pokus vyložiti genia a výklad ten', nelze úplně ignorovati, - ale
všir~lDěme si jiných: lidských ' schopností, -::. varovná předtucha;
'irispirace, jasnovidnost, telepatie -'- ca soudí, o těchto věcech ?
Pravověrná ,věda odmítá se jimi'zabývá.tia také, pravověrná
theologie sena ně dívá s jakousi nedůvěróu. Mnózí;filosófovéje '
'odkázali do oblasti pódvedomí,nebobežvědomí,',kdesemáza 'to; ,, 'že mají své ,sídlo věci bezcenné; ,Jen několik psychologů se jimi
, začíná zabývati:' "Pokud dogmatická "věda'!tuto'oblast ignoruje,
'má,mlčeti.Má právo' naoblast;~kterou zaujala, ale, nemá prává
býti slyšena mÚnoni.Nemůževiděti vedetií,:nemůže,poznati vý:'
znam všech těchto věcí- stálého' ,vedení; řízEmí,pomoéÍ, zjeveni,
'známení-' nad, naše, normální, těl,esné i, duševní síly?, , Nemůže,'
protože se nechce dívati. ,Co se' stane s inteligencí" která opustila ď
- , tuto z,emi? Odkud přichází rodící ,se inteligen~e?ďCo,znamená lid~ ,
'ská osobnost a 'individualita 1, Počali, jsme existovati za'několik
'm,álo lět? Neví to'-Nechce to věděti. ,~, , ' : , " ' , "", ,', '
; ,A na adresU theologie: "Hledá theologie poněkud osvíceněji?
,. Ne,: Spokoj í -se.: se. svou nyněj ší infortriací, ,kterou.· někteří .lidé~ po- ,važují omylem za znalost boží. Snad nelze boží znalosti nabýti '
tak snadnol"27) A zde' jakoby učinil -Lodge skok. Je' Bůhí' jehož
" : se, věda nikdy neodvážila popírati, my, pak, pracujíce ,v souhlase
se zákony přírody fysicky'i duševně jsme spolupracovníky jeho.'
Fysicky: jsme arciť omezeni, v oblast tuto,· ale, duševně,nikoliv.
Zdá se - dí Lodge ~ že můžeme působiti na dálku bez zjevné
ď pomoCi fysického ústrojí nehrne'dia, a' jestlivůbec'skrzernecha~
,'nismus, tedy"to ,je mechanismúsnám nynínaprosto'neznárný.
. : ' ť:Z tétosHuáce'vyvozuje dále Lodgemožnostiopačného půso"
, b,míhytostí jiných, řádů na nás.A· zase---: nutně'--:-,narážCna
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26) Rozpor ten byl prý v mnohém' dócela na prospěch a předčasně jej
bylo by spfše škodlivé než prospěšné."
,~
27) Loc. cit. str. 48-49.
'
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',':otázku~odlitby a'její účihn~sti.,ďJe s~un~Úejnio, 'žetu'jd~ vlastně "
. . 'vždy 'a hlavně 'o jeden druh modlitby ato o,modlitbuprosébnou. .
(na .rozdíl od oslavné a děkovné) .. '
' ,
'
. Jsou' lidé,'kteří sedomnívají;že'není'vědecké modliti~se'vé: ','
. smyslu'nějaké žádosti '(str.'SS cit.sp.l. ':', ,
'
•.
", "Možn'o, žé ni~jípr'a"du" - ; podotýkáL~dg~.'-,;snad . je' tó.
, nejvyšší stanovisko nežádati nikdy za nic určitého,' jeri za útěchů .
. Cítí-li světci'tak, májí jistě pravdu, 'alépokuďobyčejná věda má
k: tomu' :copřip'oj
mohlo by stariovisko dětšťěj Ší býti pravdi,vější;' mohlo by býti'vé větším;~ souhlaseďs' celko'vým ,názorem;,
, ~ Modlitba za domnělý',statek, ktérY by ve skutečnosti' mohl býti
,bezprávím,bý by lapošetilá;' Modlitbaia zrušení' z!Íkona by byla
nej en pošetilá' ale .rouhavá. Kdo však', jsine' my,' abychom: dogma~ ,
• ,tisovalipřílišurčitě,o zákoně? Mučedník mohl se modliti, aby'
necftilohriě. 'Jé možno' pochybovati, 'že buď 'Hm; co nazýváme
hYIllloHckou, sugescí anebo ,jiným. způsobem;' je 'neCitnost alesp6,ň
,:'možná? Řeklo se náÍní'Žemodlitbajemocným nástrojem' splnění,'
, 'ale' my' i sine tomu, přestáli' věřiti.' Proč bychom ,měli, býti' tak' ne:'
" věříCf?Ani v mediCině není'na:př. absurdní 'míti za to, že; léky
", bez 'modlitby.,jsou právě 'takovou'pošetnostíjako' modlitba bez ."
'léků:,VěCi duševní afysické' zasahuj í do sebe ':'.\ Celápravdá
můž~ ,býti úplnější a ':pnrozenější,.než 'o tom 'sní sektářij:;,vícé '"
" věcímůžebýtizpůsobenómódlitbou, než se tomuto světilzdá:"2~),,;. ,
'Přesto doznává' Lodge;že vyslyšení přichází. cestami,' jichž'ne~
, známe azdůrazňuje.tti poznoVu ,:velkou závažnost podvědomí.
"Dnes se zatíni jen matně rýsujeto, čemú daleké příští můŽe dÍíti
určitost. "", ,
"
,. ",
.", ,
",
,'Naproti tomu'jé'LocÍge přesvědčen; že se nevy[učujínavzájem "
zákon a uedení,.t.j. že.možno·dobře.přijímati"spořádaný~:sou-. "
stavný ,vesmír bez, libovolný,ch:převratů, a' bez' poruch jeho pod':"'"
statné nepřetržitosti" a spolu,,,vesmír"promyšleriý a,řízený, ko-,,'
nající'svůj postup, vývojový od nezměnitelné minulosti 'do před
určené budoucnosti súrčitýín cílem, ne' ponechaný 'nahodilémuří':',
ZEmí neorganických sil jako riiotový.vtiz, který ztra tíl svého' řV, <
.dičej'. ale' proniknuty ,veskrze:' duchem· a úmyslem,' : předvídáním
'avtilí.":-:.·:' . ;::,,'.': ':",i.:!" ".e ' .. '
'
: ,"(,
;, ·.. ~Neiti~ává ske:úízraků v hruhéÍn:slovasmyslu;aleriepře~tává .
zdůiazňóvatiřídícíinteligencia prozřetelné v'edení.V přírodě se
všecko' děj e 'podlé' iákonů mechanicky. světa' fysidcého .áž ~na' pří;.
'činu, plán, úmysl. Ty .jsoU mimo lÍěj. . ' " , , : " , ' , ď:' . ~
- ': '''"Života'duch 'sladovny;' k'~rÍl~aií:koiejnice'býti, p~loženya
kdy, odktidákam 'Ínají:vlaky ',jezditi, :'ale',népůsobí na. ně ani
stínem nějaké síly. "7,9) "Vedenía'říiení" je'pak'"nutno považo':·
. '.vati za stálé a nepřetržité" aprávětentopravidélriý ráz itaokol-

m,

I

7'-~--

-

,

"

,."

2s)'Loc. cit: str. 55-57:
cit. str. 79. .
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nost, .že jsmetomú',úplně přivyklLpůsobí, ž~,jevelnii'ilesnadno
poznáváme a že je,nepovažujeme za div;" , ' ",' .', ~, ' . . , ' , '
" .' .. Pokud jeho'poznávánfse týče,nadhazuje Lodge· dva přípa.dY
''.analogie..Praví:"Je .vždy nesnadno.: chápati, .neoo.pozriati:'něco,'
co,j e dokonalé hladké aj ednotvárné; Například, ryby; které žijÍ:
vhloubkách'oceánun:timo' dosah vlna. přílivu i odlivu, ;nejsou si
pravděpoqobně'vědómYi :ževoda existuje;akdyby.ibyly:iIlteli~ .' .
gentní, majL jenmálopříčin věřiti v takové .prostředí,.přes to, že "
jejich celé bytí;,život a pohyb neustále na něm závisí. Podobně
pohyb Země,ačjestšílenýn1letem .:..,....: padesátkrátrychlejšímne~"
',dělová koule -,svými smysly vůbec nechápemej musíme' souditi"
cl: jeho existenci' z pozorovárií těles' nebeských,. a' agnostikóvě
'zašlých dobjej ze všech sil popírali."so)'
, "
,:,.ď
: ď Pr~:'ty pak, "kdo dove'dou',spojitra,přijril6utioba~ty~'názorýď~
: (t. j.zákon i vedení),' jest i modlitba' úplně slučitelnásespořá~ ,
,danýmkosmem,nebóf může znamenati část vůlevedoucí ařídíCL ."
Podobně přání. obyvatelůměstá po, občanských opravách, můžé,
'býti z příčin., které, konečně vedou k jéjich " uskutečnění, 'ať je
'. město spravováno demokraticky,' nebo autokraticky:.:;:'> "

",,: Oba názory nemohou logicky ,přijmouti ti, kdomaj(zato;že ,
':jsou odděleni od kosmu a že stojí niimoněj, kteřLjednájí:oi1ěm
"z,venčí a snažÍse pozměniti jehoprojevy.Žádostmi,~jež obr'acejfce '
/,"se na' soustavu spořádaných. sil, nutně musí vyzníti 'na' prázdno. '
". TakOVým lidem se musí obě hořejší.vHy, jeviti'protimluvnými,
.. nebo v~ájemně sevylučujícími.Můžemé~li však,pochopiti myšlen,ku; že my, sami: jsme vnitřní součástí celého' souboru, že naše"
, přání a tužby jsou částlni řídící a vedoucívůle,pak naše duševní ' .'
',činnost nemůže býti' neúčinriá;vykonáváme-li jrv souhlasu
nej:.
'vYššími a n~jsprávnějšínii zákony svéh() , bytí."Sl).
"
,,"Ná,základě:těchto' a 'takovych názorů" odmítáL()dge'k'dysi ~
s církevní strany védénoú Výtkti proti jakémukoliv vědeckémudů~
kazu riésmftelnostij' že totiž jeto "zasahování do oblasti vířYi od-·
važné,vměšování'vněco, 'cose'má považovati zá;výhradriě Ílábo~'·
ženskéúzemí:ď Nehledě·k poukazu, že věda má riejenprávo,'ale .
i povinnost zjistiti všecko, co můž,ezjistiti,'poúkazuje Lódge. ještě.
na biblické texfy: 2. Pet. I.' 5, PřísI. XXV. 2 'a ,zvláště na Luk;
XI.'9 a 1.; Ja,~I. 5.,
''
'.
:'
'" : ? , ; " ' " "

s

_,', "

" 'Loclge, ktery s~~ tak~v<ým' ÚsiIí~ ::zása~oval,' ab~. 'pron'ikí'

áJespoň do :jisté. míry v málo přístupnývztilh 'mezi Člověkem, ,pří
rodou,a' Bohenľ,nutně narazil nanez.~yH formulovati si alespo~ ',:,'

v hlavních rysech to, co je

proň křesfanstvím~ Učinil

tak sou.:."

stavně ji v: předposledním. oddíle své knihy "Člověkavesmír'~, liČ'
"

"

,

, •• ,

• > "

" "

, . . . ,

•

.'

~,..,

'

',.'

30)1:,OC. cit;st~. 87-88. .•..
" ' ,
: ( " . ' '""
31) Loe. cit. str. 76. Zase si nemohu. odepříti poukaz. na patrné:shody
. , a podobnosti. snaš{.věroukou:: Viz" AI. Spisar, .Věrouka\1932, ,str. oSO" staf
, " ómodlitbě.': "
.. '
','
",'
y..,:;"
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, ". .

~ěkteré jednótlivo~ti;'probleskujíjižv' pnýchdvoukniháchjehci'
, t r i l o g i e . : , , " , ' :é,' "e
,"
,ďl"
',<Jak ukazuj(někh~ré stránky tohotooddflu; je,oéhotennábo:,'
ženství chápati vývojově a'revisetrcldiční víry křesťanské zůstává
inu nutností. , ' , :' ,"
"
,";' <
,'; "Odm~tázřetelně víru:.ve 'vykoup~níkrví" Kristovou, dědičný'
"hříCh; nepóskvrněné početí. Věřiti' 'v, to jéstinu bujícíin materia':'
lismem na' poli náboženském,' ač nemá 'v úmyslu slovem: "materiálismtis":buditi zdání příhany. Zahrnuje prostě svrchti~vederie
předsta>vyl:přípa'dně' články' víry mezi legendy. Na, možné výtky,
, že: odstraňuje'zkřesťilnského zákla'du věci 'závažné;" odpovídá:
"Zdá se mi, jako hyčást'budovy byla bezp6třehy zatemněna,zá
clonami, štukem a výběžky, 'považovanými kdysi za ozdobu. Snad
tY-to podivné ,věci měly' užitečný,'ú6el .chrániti ',budovu v dobách,
nev:ědomostianásilí,álemnohé z nich se dnes jeví jenomálo
:., " lepšími, než znetvořeninya: hrubé obrysy, "skrývající, pod, sebou
krásné, jádro. Jedině tutozevnější'hmotu jsem:hleděl odstniniti,'
, v,pre
" v desvI"em,svem
, o dd'l
"',,'
,
1 U. 1132) "',"
, •
,
Nepřijímártaké pojetí hříchuj',utipeníza, hřích' a hněvu Bo:':, < '
žího, jak nutně souvisí tyto pojmy se svrchuuvedenými,Lodgem
'odmítnutými'představami náboženskými a 'články-víry, kořeníce
'
'k
' h,"""'"'
, ' '" " "" : " , , ,', ,
, uz,v 1'd'
each staroza
onmc
" Podotýká k tomu: '"Pokud mohu sotiditi, není ,pravděpodobno; ,
'"že- by :,božství.působícíyývojÉmí mohlo Cí'fiti hněv, 'vidouc slepé
'~úsilí svých tvorů,paéhtících se vznůru k svému cíli. Spíše mám: '
za to, ženernůže býti potlačeno lidské hnutí, podati jim soucitnolÍ' '
a 'pomocnouruku_~ že může býti potlačeno vznešenou a daleko.",
zíra jící Moudros-tí a myšlénkou "daleko vzdálené moci slz." S3 ) :"
'
_ - Odtud· vůbec důraz Lodgeův,na Boha jako milujícíhoj'shovi-,: "
~ vav~ho Otce všech á zde s'e obrací Lodge 'zrovna tak proti věrouce "
katoljc~é jako proti orthodoksnímu protestantství. " :",," ,ď, :
: ,Tím však nenířeČeno,'žeb'ý učih'ozměklostLaučilbýtisho~,: '
:yívavym ke hříchu. Ale o jaký hřích tu jde? ,,,Známe nápř.. prud- .:
.. 'ky,hněv Kristův':- jeho řeč prozrazovala' ,to krajně,-:-ale-kte-"
,i:émiihříéhu to platilo? Nebyli' topublikániďa:nevě~tky" které'
označil za, rod, zrni jí" neb které varoval před, tresty •pekelnými --"7 '
byly)o sl'íše- některé druhy zvláštních vůdců oněch dnů,; lidí se.
sebou úplně spokojených, lidí, kteří zapovídali'uzdravovati v so· ,
botu; kteří byHpřipraveni zahubiti nejsvětějšího, kdyby k tomu
měli 'příležitost: (Maiek ,lIL 5, 6,' 29)' ~:na 'ty se' hněval, ale, na
nikoho"kdo, by mohL hýti nazván chudákem, marně sedostáva-',
jícím z,bahnakIépšímcílůin."3~) " L ' ,., "",' ' "
"
A tilkprý míra hněvu Božího je 'vlastně dána, mírou hněvu
v 'našich srdcích nad špatným činein~I my, cítíme dobře, co je
v

,

str.~ 1 9 3 - 9 4 . ' .' /',' ",'
fLoc. cit. str. é178. ;; " ,
': '::~'
S3) ,Loc. cit; str. 192. O' kousek dále: "Výkřiky ,;,Běda vámI" 'spíše' by
se mělý přeložiti: "UbožáciJ" ,
31) Loc: cit.

, , '32)
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přínio~úmyslná:špatno~t.To jedá.rBóžI~: t6to roze~náňí/·~je-.

hož .pomocí máme

odstraňovati

nedostatky a .hřích..

·ď. : , ' . ' : ,

Lodgečiníj,dojisté míry" Boha' spolui:odpóvědným:zatentó .'

stav . a:věří 'nejenv,jehoodstranění, ale i určitou;'účelnostjehó:"
pro.vývoj...
.' "" .. 'C.·
•. ' : " : ' )
.
"c"
.: .i:::.:..···.<::·: i"'."
. " .. Protoprý,,,IienÍ třeba kaziti pojniy lidské o Bohu(íakÓ Otci
znetvořenými Jegendámi,představujícímjej,jakoříníského otce, ....•.
· který b~zrozpáků pomstí jejich,. hříchy: a' nedostatky na nevin- " '"
· ném těle svého vlastníhasyna, protože je to.jedinou podmínkoll~
aby',jeho hněv byl odvrácen o jehorUka odvrácena od pomsfy."J~)
.•. '. Ježíš.' je' mu Kdstem: ve. smyslu evangelií· a 'doby apoštolské,
'tedý . člověkem,' ale. ovšem· člověkem. Božím i ako asi nám .IV církvi
'. československé .. ;,Pokllsy o ztotožnění. Mesiáše~·' :-dLLodge. ~ ,
;,s Nejvyšším. hranič~(s.,rouháním"ď(viz výrok Petrův:."Ty~jsi
'. Kristus .•. ") . Nejvýše může připustiti jako ;súbjektivní. toto. mi7
nění pro ty,'kt~ří tím chtějí vyjádřiti, ;žeKristus dokonale. vy~
plňuje.jejich, pojmyoBohu. Tedy cosi jako symbol a zase ne víCe ..
"
Nauce o smírné oběti zalidsfvo ,nemůže rozuměti .Lodge ve
smYslu:trádičním. Klad oběti:Kristovyspatřuje v tom, že:,i,pře:';
svědčila západní svět jedinečným způsobem,'žéhřích' skutečně
'. jesta má hrozné následky, že némározumnýchpodkladů 'a, že má.
'. :vzhlednemod, kterou .třeba:léčiti.~.i nožem, ;je-linutno.", .' .
'. Hřích ,je dle Lodgeh'óďve vesmírúcizí;.není z·vůléboží."Jeto,
něco/co působí i.jemu bolest a utrpení ~ ;':~"Hříchy tvorůpůsoh! .
. '. stvořitéli bolest ~ všecko, .co' jést, .je tak 'spolu sfmeleno,.že ne· 'moc jedné části je bolestí pro celek;" V tointo.je dle Lodgeho
,jádro pravdy v utrpení pro celekav důsled~u i'vutrpení Nejvyššího, 'alé nenívšeobécnýni trestem ani smírem.sn
' ..' I
" ," PřÍzriáč~ým'p~o ~sv,ětlení :toh~t~ stan:Oviska L~dgeova je:
. ' .. i tento pasus: ;,Pravověrnánauka o'smírné 'oběti. obsahuje,Učení,
· 'že', Bůh riemůže odpustiti hřích; pokud. nevykonal někdo, přimě-.
, řený trest.y,tom je. něco pravdy, nebofvířiyý život, .dobrý,' nebi}
'špatný, může zmizeti jEm tak,. žeyydásvou energii; vykonáváj~
"nějaký'. účinek. VI jistéln smyslu musí tedy tresť následovati po,
každém činu, který není v souhlase se světovým' řádem - ' trest,
· který nestihnéjen' toho, kdo činí 2:l~, ale někdy inevinného; a při
'vodí i" marně. bolest, do jehd života:. Cožne~trádá. matka 'hrozně
;. vinami svého' syna?'A není přesto 'plna'odpuštění? Pochopiti to
snadjeuž částHrestii, neb9f .sotya . může býti .hrozněj šího ,citu,
, ."riad výčitky svědomí. Ale pachatel zla necítí plně jeho ostnu, až .
.se.jeho duch zlomí, je zdrcen a.přístúpný vlivům léčivým'a od"":,:
puštění. Zde' není' agonie; jako když'
vrací život. Odpuštěníile::""
" . '~odstraňuje trest,'bamůže:jejistížiti, ač jen v případě obnovy;
,'Hmotriédůsledky. se jím' nezmění, ale •přispívá ~duchóvní ná,; ..
pravě.'",·'
. '.
. '..
'.
'.;,:.... ','

tu '

se'

. 35) Lóc. cit. str. .197. . ':

~8) Loc. cit.str.2p-12/ '
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,-: B~Ží6dpuštění ,~jenepochybně tajemné, ale musí býti sku:' ,

,tečné, neboť jsme si vědomi, že si'můžeme odpouštěti navzájem:
(:0 můžeme činiti my,: může tím spíše činiti ,Bůh' -:slóvemi,my"

'

"nerozttmím zde jen ubohého jedIiotlivce,alecelou nejvyšší mrav,;,
, ,nost pokolení, představova'nou světCi, apoštoly, proroky i Kristem,
,samým:·.~l-::- ;',;'
' l , ' " .' i'"~ <", "', ' ";
" ' ; i " " , .ď,
:: Křesťanství "UmísťujeLodge·doprosťř~d, m~zi ,'filosofické'
. . směry: po výtce 'materialistický, či naturáHstický a spiritualisticky, ďď .
'Křesťanství náleží dle něho jakásij)rostředkující .úloha. "Se' sta_ ;
'noviska. vesměrného, chce býtimúikou' obsáhlou, a' širokou, schopnou pojmouti podstatné prvky'obou ostatriíchsoustav' ..::..: poznává,
Boha na. výsostech aklarií se mu;' miluje ičlóvěká: nejnižšího a
slóuží 'mu/Přijhná fakta přírodní a' riezhidá ď ničím, co 'existuje. '
· .S~aží se užíti pfíležitostí, s~ytaných' tímto . životem co nejvíce a
přece věří, ženení':'lisnad :počátkem;'naší existence,'riení jistě
" jejím koncem. Těší'se ze smyslových vjeínů,avšak uvědomuje si
také 'krásu a·pravdu 'toho':'com~žno chápati jén pracným pře- .
,,' mýšlením. ' Zavrhuj é 'myšlenku' j akéhokolivkonečného korifliktu:'
· hnlOty s duchem a kde, hy' se zdálo; že nastává,přisuztÍje' vždy"
"vrch'stránce duchovní."38) ';", :' ;;. '. : ' , ;
>,'
",': Tá.toprostředk~jící 'úlohanení.Ílijak,s~adná ~ďL'odge~i: je,
, '-: 'vědom všech obtíží rvěkovito~ti' takového, díla'. Vhodně' také' po':'
. dotýká,že dosud hito práceváž,eksobě pozornost mnohýéhvůd~:
Čích:the'ologů křesťanských"':"': mužů, kteří zfevně'vítajř' 'ducha ptr
'znánL:a'jsouproniknuWmethód()tÍvědeckotÍ~ ,,".
",:",
"ď\: Zároveň je'~á~:proLo'dgehodůkazem, že mu křesťanství hení
. ztrriuledanouveličinou;' jakýmsi petrefaktem,kterf jsa jednou'
provždy ,hotov; dále by 'se neryvíjer: a,rí~pO,třeboval : už nového' >
, ,výkla'du,"
- /':~:,;, ., ' . ' " ď,
"'Vztáhhniot~,~ďdU:ch, tělo .~duševe'smYslu Lódgeově ,byl"
· námi již :aléspoň': ih!ůba:ná.:svém místě ,:yložEm., Přir.o,zeně"že
':apliku je angHcký'fy~ik. tyto, názory na. p'ochopení boh,oslovných,
pojmů ;,vzkříšení"a"zmrtvýchvstárií'~, Hmotu považtije,Lo~geia'
. nástrój dticha,Jělo za' nástroj' duš~. ,Přitom,hmotné mu je čímsi
stupňovitýÍn od ,toho, :c'o; jéď naším tělem z ,~ása'ak~s~Laž',po
jákésitělo éthedcké; ,,,jiný'vid"·a:všeslouží, ,abychtilk řekl vy,:,
" jádřenLdticha; '. Jiriak by.,nám·,hiitněďsmyslověcháPiljí~í~(by-, .
tostem' i' každf b6žskfprojev' musil zůstati. nepřístupným; ~ ','
':.Ztohotostanoviska chápe však vykládá ~odgevznik a vý~
'voj myšlenki c)',vtělení' Boha," hmotné tělo,přikl.ád.aje jí však
:,',platriosL néj'Výše:s.yn\~oH~ko1Í:! .; ':.": ",;,
. . . , . , ' " ;.' .'
, .... : Fundamentální snahou' Lodgeoyou:zůstává .• tedy ."opr,ávněnost
. ' tvrzení,. že náš ,:Význačný' základ čili ,naše. :duše můžé později hudovati ještě i' jiné "tělo", protože naše totožnost a osobnost jinak
'.
..
"",'.
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ď
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37) Loc.' cit. str. ~ 2í2~i3.: '
38) . Lác. cit. str.· 216.,!' .
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nezávisí, natotožno;ti, hmotných' částic B9 ) 'a:prot~žé~aše n~ější"
tělo bylo, právě, touto duší vytvořeno. Jinými slovy:" duch' si ~za-'
chovává schopnost vybudovati sipřÍlněřený nástroj pro své pro.;. ,
'jevy, cožjé'podstatrtýmsrityslemslcívá "tělo".40),<, "ď"j':,."
".' EventuálnLstyk, byt9stitrvající po smrti tělesné ve stavu ne~~'
vtělenéni:sHdmi ,tohoto 'světa bude prý asi rázu sympatického
, telepatického,' ,rozhodně' však méně' fysikálního než nyní." Zde, ,
, jakož i ve vztahu kvykladu 'zjevování se Ježíšově po smrti (Má::
rek 16; 9-16;:Lúkáš 24,1J-.:-35; Sk ap. 9, 1:.;....:19 atd;)proniká ,;
zřejmě Lodgeovo stanovisko podmíněné výsledky', předpoklady,
itheoriemi z oborumefapsychólogie'. ,'~ ':,'
ď ):' ,,'"
, 'Tělesné zmrtvýchvstánCJežíšovo ď~ Lodge nepři jímá:Vy:iná:'váf;, Málokdo pbpírá"žejeho' duch byl ,vyšší, než' náš; 'ale, že by:
",: jeho tělo bylo, bývalo jiné, to přece jerisemi zdá pověrou.""~:,
, Připouští ovšem' později možnost' těla jiného ve smyslu/jak
, " 'svrchu charal{terisováno. Nepozasfavuje'se však nad obtíží,,:vy- "
,':'"plývající z}ana 20, 19+23 a,Lukáše, 24;' 3~5~ Charaktéri~'
" ; stickou je pro Lodgéhotaké pozn'ámka, dle 'níž' doklady obsažené"
',v bibli ,a týkající se,hmótného vzkříšení nejso1!-toho:druhu,' ábýu'
snesly zkoumárií. Neposkytují prý' žádné látkySpolečriósti, pro
psychologická bádá~C,ď,ď, ." ""~,,, :'ď , , : , ; , ' , '
,
", Zároveň je přesvědčen, '"že rozšířená sk~psé a, dogmátický " "
agnostiCismus je následek pokusu pravověrců udržeti neuvěřitelná
,a'mateřiáIistickádogmata; 'čímž se značně 'zanedbává vše 'pod;.
ita:tné"duchovní'apraktické".Je nutnotedy,"či:lépe řečeno, bylo,
nutno přikročiti tady k :'revisi. ' \ ; , ',' :'" ',,' , " , ' , ' . '
, ,: \'Z,pokladu.JeŽíšova učení ~vyzdvihtije' 'Lodge: j,silné"aprosté
,uvědomění,si,~oha'jako Otce a',dórimívá se" že jest v drama, tickém podobenství : "dUě 'uprostřed"obsáženo ještě ódvážriějšf
',pojetí Bóha,:ale zdá ,se, mu, že, zachovaná zpráva 'o fóm ',je 'zkrá:',"
: cena., Po rozboru.evangeli jních výroků, které lii· rózdělil: do čtyř, :
, skupin (výroky' mluvící' pro; duchovní ráz 'náboženství; ď pro~o~ '"
, řádn'ý:a, hmotný ráz náboženství, pro praktický rázďjéhó.'a: rčení
obrazná jako "Nemá-li v nenávistí ,otce svého a matku 'svou";'. '
, nemůž býti mým učedlníkem'~, ap.) rozhoduje, žezakladatelkřés- '
',fanství . měl:.především mi. mysli dvě ,stránky ,svého'učení:.,"
'
, L duchovně-theoretickou' (~tění Boha: j~ko:ducha),>
':
2.'piakfickou(sltižbačlbvěku 'jako hrátruf;: ,":' .' "
, '. 'TÚn ~šák není' prý řeče~o,', že ,'jsou' 'jedině, pro křesťanství ,ď
charakteristickými. Alespoň kř'esťanstvÍ specificky neodlišují' od .' .
, ,někt~rých .náb'oženstvL jiných;, Hlu~šf zá~la:dnutno hle4ativc,elku"
v' duchtinábožensf:ví křesfanskéhó. ", ", . , , ' : , ' (, "',',i, .',.'
:,Neméně snad závažným"rysem je.I;odgeovi.v ,křes~apství, 'ja~

a ','

J

d

ďď.' ~9r. Z~riv~chvstání ,',t~i~' '~~ ."~I~lysIX;,~auky:' ří~~k~~ka;ó~i~~ér \)j~~o~
;

'i 's tirnto učenírn'spojéné úvahy'onepřípustnosti, kreinace poldádá Lodge ..
za ,odbyté dětinství.', "
40) 'Loc. cit. str; 227. '
,,
.
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on říká",p~je~ lidskéhoBoh~~'; p~d kterýIÍ1žtopojmem rozumí"'
"Boha, který především není mimo vesinír,není od něho oddělen'
a odlišen; nýbrž kterýj e v něm ,imanentní -'- a nej eu imanentní, '
'nýbrž ď skutečilěvt~len."Zde ,doznává Lodge spojkuinezikřes~ ': :
fanstvím,pantheismem"pohanstvíma určitou filosofií. (Zde' je,'
Lodge zbytečněbezradný,-:-:;:- ,viz poukaz k tomu:,v závěru!)' Svůj
náhled opíráo:vý~oky: ,~~áa,Otec,jednojsme", ;,Syn člověka" a
,
, opět "SynBoží",,,Otecmůj až dosavade dělá,j jáťdělám"ap:
, ,':' Pokudpójmu ,zjeveiú" se týče, ,je,LodgeóviJežíšůvzjev v po~
dol?ném'úmyslu:božím jako je uveden.o ,ve 'věrouce ,naší' církve~
,Zjevení mu,pak neP.řÍchází skrzé Jidi sarilOtné, ač prý ,hlavně při:
chází,'prostřednictvím lidí a nejvýššíchlidí,riýbrži ve všech
dějích ,přírodních, kde je zjevení obsaženoskrytě~a'ovšem tak'
zjevné,.pokud lidský zrak v osobách : věštců; básníků avědců"byl
dostateČně zjasněn a zesílen, abyto'mohl viděti.';' ' , ;. ' '
, ',' Alfou i omegou světového názoru ithéolcigieLódgeovy, zůstá.vá
, ,však vývoj, ,s,nímž itótožrii1.,stvo~en{, a, v" němž 'přiřkl imanenci,
Bpží"vedoucíúlohú."Křesťanskýpojem o Bohti není'ten, že by
'byl mimo: vesmír,: mimo jeho zápasy a příhody; že by se ,jenom
, dívalÍla dění a sám se ho' ne,účastniljsapovýšéil, v·blaženosti" '
sám osobě rozhodující á úplný. Nikoli; Je to :Bůh inilující;tou~
žící,:lrpící,upfímně litující ;vzpurné a.pobloudilé čiÍmosti ,:volních,
, činitelů,úvedených v existenci jím samým " jako' 'jeho ',součást;.
, účastriíCí se bóuře. a konfliktu a závisící na poměrech jako duše'
všeho ne 'na 'poměrech uměle přivoděnycha pomíjejícíéh, nybi-ž
na poměrech založených v' dějivznikti bytostí volných a sebevě;' ,
domýéh nutných k 'plnému vývoji rbožstvísamého."41)'- , .' '
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Lď:',"'y, posl~dním oddíl~ 'své k~ihy ;,člověk: a v~slllír" dotýká~e '
Lodge vesměs otázekcírkevních,a s~írkví souvisejících. Pqsuzuj~,
,církevní ,předpisy, liturgii, mluvíovzdělánf duchovenstva ,ve' své'
vlasti átd ... Mnbhé, má tu' Význam'jen cfrkevně lok'ální, neschází,
"však i myšlenek anáníětůvýznamu mnoh~m širšího. I zde pro':'
jevuje Lódge na·;přírodozpytce.~obdivuhodnou iniciativu. Nemám
:: v, úmyslu obírati se těmito náměty ve 'své studii, pokládaje je "
'přes'určit6ua' nepopiratelnou souvislost, za, více méně, samostatné
'a k oboru' praktického bohosloví se odnášejíce', >,
bych však přece ještě u ~dgehovyzdvihl'a načbych upozornil, , je jeho přísné .vědomí o sociálním poslání křesťanství ve
'sv'ětě~ Úmyslně, jsem se . vzdaloval v: předchozích statích speciel~,
, ních výroků Lodgeových tohoto druhu křesťanského ',usilování se
. týkajících;' abych ještě vícenekompliko:val, aneznepřehlednil už
'tak 'dost, místy nepřehledný výklid LOdgeův:',Totó usilování není
odkázárioďna určitou,koiifési, 'církev, ba: je a má' býti obecriousta, 'rostL lidstva': SoCiální. spravedlnost a' pokrokjeneodlučnou součástí vývojekos,micMho, pokroku lidst"avůbec. Lodge zajímavě

<,' ,
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•. 11) Loé; cit. str. 267.
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d~dukuj~, zf~ktu, že spá~~~í je. pro ~elého člověka (pro;duši

,i

tělo) právě,pro, něho

povinnosti rázu nejen duchovního, nýbrž',
je ,mu "nejvyšším ospravedlllě.óím" pá; ,
námahu ,u~ovnati 'sociální bezpráví," zlep- ' .
šiti sociální podmínky a' zajistiti ,vhodnou ,příležitost, keskrom: '
riéinuďa ~estnému ,životu pro veškerélidstvo/' .:'. '", ',;)i : i'
"
i~ hmotného.:, .Fakt:ten
energicko'u '"a'"skutečnou
.'
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" ",,' Zbývá. -mi, abých ještě učinil několik 'z~věrečných . poznámek
" ksvěto~ému názoru, filosofii, a theologii 'Lodgeově:
.
'.
, ' ' V prvé řadě nutno upozorniHna okolnost,že, knihy Lodgeovy~
"ať už 'jeto spis "Vývoj a: stvoření", ď ;,Člověk a' ves,mír";, nebo '
""RozUlll a víra" atd., obracejí se pokud vůbec možno k;veřej nos ti • '
co nejširší'aodtud tua tám populárnější:aessaystičtějšíforIIÍa;
, ,než: bývá pro vědecký výklad vhodno.,'"
'~-" •""", , " , '
, ':', Tolik pokudse·týčeforinYikterá 'má;určitý,'byť~ve':,významU'
podřadný, vliv na podání' obsahu. ,Pokud" se týče' obsahu samotného, jest toho'druhu, že kritika na sebe nedahl'dlóuhočekatL·
Stalo se tak: jak,při vyjití jednotlivých spisů knižní trilogie' Lod::.
, geovy v originále, tak u příležitosti, překladů... '., :,' .',: " : ď,
,ď Už hned ,hlavní myšlenka Lodgeova, že 'stvořenF a ~ývoj si,',
'svojí podsfatou neodporují. "-:-:',Stímto pojetím však, jak-na svém
'.' místě pověděno, možno dobře souhlasiti. Myšlénka imanence'boží" "
;. 'tupřispiváznačně ,'kvysvětIení Lpochopení. ,Příliš levnou -bytu " '
,byla'námitka, 'že 'z výkladti Lodgeových túa'fam vykuk'Uje'pří~ lišÍlé vyzdvihováziíúčelnostLv přírodě:stendericí působitinapře~' '.
•svědčení o jsoucnosti Boží starou' cestou 'důliazu.fysick<>:-theolo- ,
'gického. Je;možno opravdituváděti v tomto 'striěru~námitky; od '
Kanta počínajeí než řešení se tím'nepodává žádné. "Náhoda" ,nás' .
~' ,'tu nechává, na holi č kác11 a "žiyoť:jako.tvciřivý přírodrií čiriitelmá,
",sám 'zapotřébí opory" nepostačuje' kvysvětIĚmí sám"sebou. Ostat~ "
"ně potřebuje snad tvrzení, žévše,',afsebe účelněji; uspořádáno"
. vzniklo nahodilou konglomerací, příro'dníchpříčin .méně víry,' než
,', '"vírav.řídíCí bytost ve smyslu Lodgeově? ,-,', .,'"
ď'
',,' ,Pojetí' Boha, u'Lodgehodsem už formuloval v Loddíle své
'. ,štúdie. Je výrazně, theistické, ač Lodge sám na nejednom místě
, " ,svým, způsobem výkladu 'k, jasnosti ~této, formulace': triálo 'přispívá.
'. Zaviňuje tím i vyjadřování, které má. zdání)lechtěného ',pan',.theismu. V celku však, možno říci, že theism' jeho, je 'dualismem,
podstaty,a monismem' p~íčiny'- jinými 'slovy; Bůh je mu pod-,'
statou transcendentní, činností-Ímancntní (z'deodkazuji k :zevruo-" ,
, ' něj ší ,informaci ó tomto' stanovisku kvýh~čné' studii próf. Spi:- " ~
.. sára - "Theism a: moderní věda". Náb. rev. 1., str. 13-17, 62~68," '
, 114_123).42) S,vrchu uvedená výtka je do jisté Ínír~7 zaviněna také '~, ,
, :' títÍ1~ že Loge, vyzdvihuje imanenci Boží, 'nezdůrazňuje zároveň
,\' patřičně avždý- na prvém. místě, ; jak jezapotřebítáulscendenci
,Boží. Jedině,takto- jak ,u nás v.e ~Vt-chu,uvedené . práci .pr?f~,;;
; '1
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Viz ~v této sou~islosti ijehopojetisyri~rgis~ul
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·:Spisara itka'zúje.~~z.ůstává-theismďria výši' a inůž~me:pák's 1Od: '
"." /." ' . . ' . : . ' , ,.';
gemsouhlasHi ~ . .' .... ' ,,', ..... ď.
, Světový 'názo~ fysikální, jak je Lodg~mď podán,. jmen~~itě:'ve . ',
.spise "Styořenr a:vývor~,operuje ponětím elektromagnetick~ho'
" éteru;: Zde je .Lodge .zastaralý . Elektronová theorie, moderní ná-.
zory o' složení hmoty;" vlriová a kvantová. mechanika umožňují':
tadY'.fornúilaci skutečnosti přiléhavější: Nelze óvšem'útmlčovati;
že spád výzkumů, •týkajících se 'ria.př. :složení'hmóty,. je' velmi' .
rychlý.:Zvláště,za'poslednídva roky, doCíleno takových pokroků,
, že ,by v)ec:čemszastarala:/ mladší ,knihane.f je' Lodgeova: Na.;:' .
. proti tomu se nezdáj že by se důsledky soúčásnémodemí fysiky". '
, stavěly nějak ' nápadně, proti' stanoviskům, Lodgeovým. Celkové
v
. ťl·,ZUS
o t"
•
"
.
',' .
. pOJe
ava ne d o t ceno
.....
':. ',: .'.,.,
;,,- ,--:". .,.....
' ",". ' . .'. -.'. " .... ;
Parapsychologickéstari.ovisko, Lodgeovo: není stejně·nekri~ .
tické :7 právě naopak. Lodge není žádným vulgárním spiritistou,
. J' duchařem; i akých mezi . lidem dosti. N elz'e ·však brániti nikonlU,'
, 'aby vůči němu zauj al stanoviskovy-čkávací.' Žádná círk~v křes.:; ,
lanská' by ,se ale ,nikdy nemusila obávati eventuálního vědeckého
'~ důkazu posmrtného trvání lidsk(duše --"::'vždyťtomu 'přece křes~
fanské :věrouky.všechny. učí "už' ode dávna.·Také s distinkcí hmot-,,-':'
ného a duševního" těla' a d tiše'nu tno 'souhlasiti. . Ostatně. jsnú~ . ' si
. vědomi různých" těch' hypotetických .' úsudku,,'auzávěrů L()dge.;.:·'··
ových, .. zvláštěna tomto poli:. 'Avšak. zrovna tak "jakoškodípří- ..
" .lišná. důvěřivost, škodí; i. zásadní a neoprávněná skepse.~eser.':a ....
. je. tady jistě na místě zrovna.;ták,;iako zase' žádná Církev sene:': .
· <snií navždy'néchatisvázati·určitým dočasnýmstaverri a priIlcipy
· vědy . Vydávala ť. by- se tak pro budoucnost v horší nebezpečí dog.:.
, mátu než je. dogma církevní..- . , "
.
' . ' "'.'
'
Totéž platí i pro některé náhledy, které jsou aplikaCí výkladů.. ·,
, . ""., . '
. '"
Lodgeho-metapsychológa . na poli výkladů křesfariských;>Sna~ i'
, s některýnú' jednotlivostmi ·~dgeova pochopeníkřesťánstvívů;.
bec nebude' mezi'· našimi theology ,souhlasu.'Připouštím·'úplriě/ S ) ,
Tády všude však nespočívá stěžejní význám" Lodgeóva' díla~ ď
, . Zrovna tak, ale nespočívá 'ani, v lěchvětách"kde' Lódgéjako by'.
. mluvil slovy věr()uky. naší církve: ':. '. ' 'ď . ' . ' ; ' : ( " . " . '
.'
" J.' Ten, je ~ jinde, fa. to' prostě: vté :okolnosti, že ,Loclge-přírodo
vědec. došel k' Bohu a: neohrož,eně' a :. v' praVý, čas, neohléda je se.
, .' napravo 'ani' nalevo, to uiněl'sděliti s jinými.- Jeho upřímné vý~'
.
, vody::a z'nich'vyróstlé ~přesvědčení'omožnéni jin~m poměru.vč": "
'dy-a: náboženství, než :jestálý,."střeh", zustanou' jistě význačnou .
etapou na :cestě, za 'tíinto cílem.- " .'. ,·..:Dr. Jan Podzimek. ." . . '
i
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;43) L6dge n~niani. filosofem, ani theologem ex :professo a<odtud určitá
nesouměrnost jeho,erudice' vědecké a filosofické ,(theologické), Leckdy .po-.
dává surovinu tam, kde se žádá rafinát.Na' druhé straně však' nutno uznati,
že jedná ve svých knihách 'vrcholných ·problémech·Vůbec, o :problémech,
nad' něž 'už .neni a.s ,nimiž:jen nepatrně hnouti znamená už uspěch a· zásluhu. I jen pokusit seo ukázáni cesty jé tady iáshtžno, oy!' se pak třeba
. ukázalo, že z této' cestyďnútno;,~álé,uhnouH,na odbóčku,dosu~, neviděnou.
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NOVYMATERIAL K NABOZENSKE,HISTORII.',
INDIE.' '.,
(D~koričenf čl. i č.3.)'

I·'

,

~.

, . ' ; Už ,'sama existence', mohutné,néaÍ"Íjsk~' kultury Indi~ 'p'romě':'
ňuje'vď základu obraz o kulturním anáboženskét.U>vývóji "lridie:
Až dosavad za rozhodujícía determinující faktory ve; vývoji'du:'
. :. chovního života indického býly ozriačoványďelementyarijské,ne~,
, sené ,hrdinnou rasou, jež -značila' póčátek kulturního svítárií
.. y temnu indického 'vnitrozemí. 1 ) ,
-', '
. . Objev vyspělé kultury vúdoliJndu'inlu~í:proti takóvéjed,rio,značriosti· formálního p()jetí vývoj()vé)i~ieďa;:dává tušiti,: že
. nearijské prvky, náležející clra,vidské 'nebo, jinénéarijské rase, .
.' spolup~sobily 'nafonnaci' indické ''ducn6vnL;skútečnosti daleko
'. ·,více, než se 'př~dpokládalo_
:'1,>', ,~
" '. Skut~čná ,. f~kta, t; '. j .. pozůstatky •př~dmětů, jsou příliš skro1{~
.~ ; "ná, 'než abychom dove,d.Ii přes~ě, popsané a' aria~yzoy~né- náh"o-. ,.'
·,ženství Iridus-civilisace zařaditi s'dEdinitivním sOlldein, 'do řetěz- ,
ď ) , ce duchovních proudů, které' pozdějiučini1y Indii' óhniskem své-:
',' rázných, řešení životních problémů.: ' " " , . - . , ' , ' '.' .
: " Nejdůležitější ukaz~vatel é~sty ~. pís~o _-:-,dcisudro~IÍtště
no nebylo; ani po ánalyseWaddellově'nedá,se'přesně určiti jeho .
'charakter~2)Ani normálnLzpůsob 'psaní nÉmídostatečně určen;.
ď'protože v:jistýcb přípádech, se', vyskytá' v písmu Indús-civi1isace' '
boustiophedon ,:-' prvá řádka', je. psaná zprava doleva 1 diuhá
.' " zleva- doprava. Někteří' označují ,charakterjjísma jako ,'quasi- , : .
'piktografic~y, podohný písmům jehóperiodý -:proto~.éla:m- '
skému a časnému sumérskému.Nalezené:písmové vzorce' jsou"již po;delším vývojistándárdiso,:ány natolik,' že ,je těžko, identi:'
fikovati objektyj~které má značiti; :prof. Langdonse~domi1ív:á po: .
" ~zn:ávati,.že je ·to písmo' fonetické, kde' zna,čkyznamenají ceIé,'sla:.
· ď biky;oproti:písmualfabetickému, slož,eÍ1ému ze značek --.:. písm,en.
\ " 'Máteriál civilisačnI,kierfje rozl~žen'v sedniivrstváéh,
nichžtři poslední jevíjiždekádenci v. architéktůře.i konstrukci
_budov, je daleko bohátší, než vykópiuié předměty, .jež by se zdá, ly vztahovátise k náboženskýmé představám'a náboženské' praxi
',IidíIndus.,kultury. .
', '~, ' , ó , . F . >:.ť c , i ,
, :" 'Určitébud~vy svýrit~onú~~ntál~íni sloheinše.:idaj(uka~o~ ď
. vaWná chrámy, ale nenesou jediných znaků, které by bylyJjrů· ~ kazeni jejich účelu. Proto prof. LesnÝ' staví tuto skutečnost proti
;' '.: architektonické bohatosti starého: Řecka; jež byla do jisté míry ,
'. výrazem" bohatství duéhovního', děru:,'objektivovariéhov inóhut-<ď
nosW~ec~ého, chrámu.
,'.
,
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Lesný: "I~ílie'~ Indové", \Práha,1931.~; . . . . ' " ,
V ,knize :;;Indie alnd~vé'.'.
'

;'-'
2!:,V.' Lesný;
"Předarijská
. Indie"
;.~"
-','
/
- kúItura
.
.'
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'Vlastní ~ateriáf.k~historiináboženstvítvoří-velký počet ry- '
tin a destiček, terrakotovýcha faien«;ových figura,'někoIikka';~' ,
,menných sošek ápředmětů. '.
'
"
'.
,Ačkoli tato fakta ,jsou,velmi'skrovná, ,přece jen dávají,'tušiti, '~,
náboženství jiného rázu charakteru, než bylonábOženstvlpo-,: /-zděj ších, dobyvatelů. :Srovriání ,spramennýníiúdaji védickélite-'
·raturyDude. zajímavou dokumentací nebo' kritikounáz'oruArij':;
"cůo ,životěcizírasy,jej.íhožku1tůrního konce~ byli svědky."," " ,
. ".: Y'oceňování důležitosti 'náboženských, představ Indus-kultuéy ..
. . v~ t~ku náboženské 'historie 'znač( Oppert opak k pojetí. Hopkin. 'sovu; Hopkins nejvýše přičítá',nearijským: kmenům degradující' a .
. .~ temné', prvky: hinduismu,.kterétento přijal ve styku s,Hdovým "
, kultem,' domorodých: kmenů.Oppert ,trochu" předčasnou genera1i-'"sácíoznačuj~ nearijské náboženství jako;víruv :nejvyššíhó' du- "
, cha nebessassoeiaCí féminálníhoprÝku,vyj ádřeného: inipersonál", ní silou; později, ztělesněnou 'V' bohyni. země. v',komplexu pra. ',
" původních:věr vidítaké již neurčitý obrys pozdější' mocnériauky
..
"o transmigraci'duŠí.·, . . ','." ď'
'~
'~:: ,1.'K~nkrétní mat~riál.Můžský:ďaŽen;kýprincip::' "
, ,
. '. ,
"NejdilležitějŠíni nálezem; prQ nábožertskou historii, Indie ,jsoti',~ď
· figury, jež se· zdají. dokumentovatL existenéi.mužského a ženske~, . "
ho principu V náboženství Indus-kultury. .','
'."
.
,'.
;., U, Mohenjo Daro,:~le i u H~ráppa a v Baluchistanu byló'na.lezeno mnoho ženských figur. Některé z nich, ,klečící a držící
:,yruk~u misky; se zciajíbýt'hračkami; (Vyob~azeníP:I. ,XCV"12'
" ~v.díleSira·Johna: Marshalla.) . Jihéz; nich; ,vymodelované
· s'děbnivnáruČí nebo <ve stavu těhotenství, mají:patrněmagický
.• význam. Sexuální, sféra, , zvláště. žena ve s:VÝ9h sextiáhiích: funk'; .
".
cích je'dodnesv Indiiobklopenařadoumagíckých';úkonů,. jež
ďupomíná jí na vypracovaný tabuisticky i systéní primitivních; kme~' .'
1?-ů.F.~kt,zrozerií, novorozeně.samo;,i jeho, matkať dávajr:primi 7';;·
· tivní.' m,?nta1itě, bohatoupříležitosľ· k rozvinutí zvlá~tníchúkonů;
. .reagujících na;fransosobnCnebo,transcendentní' svět,myšlenípri':'"
" . mitivního člověka. Jsouto úkony, ť·jež mají ovlivnit pr,oces t plod, '.' nosti, ť nebó,propůjčit,ochranu';přef,vHvem., démonů,nebo,'přecl
' , e , půs"obenímneosobních sil,'.'ježmajípřitétopříležitósti ,zvýšenou
. 'vodivost přioslaoeném.odporů,člověka.:':: ; ' ' ..';; ..",' " ,:
, ':: Poněva~ž" známe re~kci; p~imÚi~ni ,~entaIity v: jiných'obla'; ,
!>t~~h. kultur,ních, mů~em,e;i I?ř~Amě~y., ,l\1.<?~en ja 'D.ara .považovatri ,
za ,produkt' podobných,yěr.,
,; ".c:,'.~ :.'.; ..... ' ' : ' ď
~:VedI,e ,riálezu:,hraček: obje'Vuje'/se ,v: místech .vYkopávekkon- '
stahtní . typ,' nahé žeR-slié' , postávY,~'sď pásem:' okolo heder,. bohatě' .
upÍ'avériýní'~vla:séiri\a někdý- i' s', náhrdelníkem." (Vyobrazení: . PI. '
XCV,6,7,S/13;'XCIV,'1;:S, 12; XIV,~:1;'XII,1.)ď....... ' : ' . .
'Baliichistánský ,typ této ženské postavy
poněkud liší od
hořejšíhotypujedriodtišším' zpracováním .materiálu ... a hrubším
. modelováním těla,' jež se'.podobásoškám kultury Minojskéďa My:"
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cénské. Ruc~'sošky spočívajt volně na živofě:či'na' prsou, jež ne~
jsou zpravidla 'vyvinuty. (PLXII,3-S.), ' , ' , " "',','~'
, 'Tentc),typ,byl objeven Sirem Aurelem Steinem u KtiIlráMehi
",,' i na 'mnoha. místech chálkolitických pohřebišť,' jež se i v hrIÍčíř
skýchvýrobcíchliší'odrudě černého vzorunádob'Mohtmja Dara:
: ,Jiné sošky ženských postav upomínají na hrůzné 'podoby b(), hyně.Kalí temně groteskním výrazemfváře:, ~.""', .. ď, ' ," ";'
, ' "Výklad ,těchto nálezů ' je "opět, dán' analogií příbuzných, jevů,
, kultúry Aegejské, Mezopotamské a'Maloasijské.'Podobné nále- '
zy, v těchto' oblastech představují bohyniMátku,či. Velkou ,bo~ ,
;
hyní, jejíž ,kult pravděpodobně se zrodil ,ve Phrygii.
, • ", Sir John Marshall soudí, že model' ženské 'postavy Indus-kul'jury jélokálnfmanifestací ,této bohyně Matky; jejíž ,existence ,je
~oloŽena v· širokém pásu chalKolitické' k':lltury, geograficky urče"; "
'né povodím Nilu a Indu. NalezEmé, figury' jsou obětní dary ex
,voto; či sošky, původně umístěné narodiriných oltářích.'
,.'
"" Tím by byl nalezen pramen širokého. proudu idejí; jež vnikly
, .do., ári jského náboženství ,ve formě uctívání . ženského: principúí',' ,'.
f:ypisovaného avykrystalisovaného,.v hinduistické ~'pérsonifikaCi" ' "
Šakti a, jej ích manifestacích .• Ale i' kněží lokálriíchsva:tyníne":' '
ádjských kmenů se obracejí se svým kuHěm především k:Veliké
bohyni, jež dodnes' je středem ná,boženství nea~ijských dpnio."rodců. 8 ),.
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,'"J Velká Mátka je' bohyní plodnosti, dárkyní životaivládkyní:
, démonů. Bližší určení" povahY'této bohyně ajejího postavení vná- ,
; . boženstvíIndus'-kultury přináší nález destičky u' Harappa 's 'obou-,
" ~ strannými rytinami;' objevené 'Mr. Mackayein;. (Pl. XII; '12.) Na
lid destičky je zobrazena bohyně s rostlinou, 'vyrůstající z jejího
, ' .. lůnaj,vedle' ní' jsoumátnépos~avyjakýchsislužebníků snápi,sem. Na rubu se nápis opakujejvztahuje se patrně .ke ;scéně ta:m\ '
,zobrazené:'stojící mužská postavadrž(v:rukou nůžďaskláníse"
, nad'klečícíženoU'se sepjatýma rukama.J,de:tú.velriíi, patrně:o
, zobrazení lidské obětLve,vztaliu'k Velké b04y~i.,ď ď
.
~,~ ,Táto ,'zahrazení bohyně' má . svoji~',paralelu' v,: terakotovém: .re~ . :,liefu' z periody ' Guptovy, jež, představuje' bohyni;" tot()žné :posici, ale s lotosem, vyrůstajícími jejího Krku. ' ' " ' , ' "", ' \ '
" 'N áboženství':Véd: ,není nábóžen'stvím ,rpolárriíhoiiapětí:dvoú
, principů á' přece hi~duism "j e na 'něm 'v, určitých útvarech i fil oso- ,,' ,'
,

,'·'~licky,:~ystavěn,:,·;. ·,·'.~<'~I

' .... ~,'.(~

'i'

.';><:',;., ';;"<

" .:.'-,'

. , :

"

\."~

i.:

""',,V náboženství Indus-kultuly existoval patrně 'i, druhý pólto-'
hoto sexuálníhqdualismu, představený ,mužsKým ,božstvím,' jenž
nese'v'mnohém rysy podobné Šivovi:",'
: "
,
Jeho 'portrét nejlépe vyniká na rytině,'objev'méMr.Mackay~ ,
em' (PI. XII,·17).Bůhsedína.nízkém indickéintrůně,vcharakte~ .
',~ristickéďposici J ogina s nohama 'složenými' křížem; ruce ',spočíva jí,
:volněiria' kolenou:
Po obou jeho stranách 'jsou,zobrazena: zvířata
'
.
,
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,,,Ze:'zapome~utýchk~utiL Indie", ,Aventi~u;n 1927. " •

8) O: 'Pertold:
",

~

"

•

'

\

c"

'." _

~.

• ,

'

•

,

'

-, ,

•

' , : .

~

,', ,291

,

"
j

"

,

· ~,slori ~ tygr na jedné a: nosorožec.s .bůvolem na druhé straně.
Pod trůnem stojí dva jeleni ďs rohy~ 'obrácenými dO: středu. Bůh
sám 'má tři tváře; což silně upoinJnána typické zobrazování Šivy
s několika obličeji..· " "
,"~' " .
,
.
.' . , ..•
Posié:e.J6giná, ve které je'tento bůh zobrazen,. otevírá'pple
. mriohýmspekulacím, které' by' mohly ,hledat její původ ji~ zde,
'. 'v pradávné kultuře nearijských'kmeÍlů. Nutno však mítina'pa':'
měti, že Joga sestala: mocným činitelem teprve ve spojení s urči':'
tými filosofickými systémy. Ale nález) u Moh(mja Dara, může
býti dobrým korektivem ,'výkladů, které,jako Paul Deussen, staví
indické myšlc;:ní již od raimí. periódyna půdu logické filósófi- " '.
cké spekulace.Vidím~.;live vznikajíCím hinduismu ·již'určitou ,"
d:ualitu v systému,Joga .,-'- praktická cvičení a ,filosofické zdů.vodnění; ....c...:.. může nám to býti poukazem, že: u kolébky Jogóvých
systémů nestála filosofická mysl;; ,ale volná snaha: po spojení
. s.bohem,jejíž 'cílení nebylo vždy spojenínáboženskéi ale i,získá';'
. > ....;.:
'.: ,',
"
, ,. ní nadpřirozených vlastností; " ,
.. ; . Domněnku' O' ~xistericipodobných· úkonů v nábožen'stvnndus~
kultury podporuje časově starší nález sošky mužské postavy;' na ..
· kterou, upozornil' Rai' Bahadur, Ramaprasad ~ Chandaj4) poukáZal·
totiž na fakt, že oči hlavy j'sou koncentrovány na špičku nosu tak,
..Jak'o· .pn
v. J
"'h",v'h
' . <.,
' .. " ,.' , . : ',','.
' .' ď ,e ,., ,
' ,ogovyc
• cVlceruc' .,:
,.';ď,
• ,'.
. Problém Šivův je' stále dosud neuzavřenou strá.nkou vnábo';'
ženské histoiiLlndiej'~ ale zdá se, že jeho postava vyrostla ze
sp'ojerií riěkolika božstev, čLjejichaspektů, jež se připjaly:k sta~.'
, "roiridickému . bohu· RudrovL Pózadídnešního jeho charakteru se
. zdá býti nearijské.· ,:.
',' ':. '.'
, .' . , .. : .. ,.
" " 2.: Jiné paraJely k prvkům d~ešního hinduismu..
~'ď
,; Hinduistické uctívání ,věnuje velkou pozornost ,kamenným.
'.
.' zobrazením sexuálních. orgánů, jež ve tvaru šalagrama předsta.:. ,~
." . vu jí Višňů a ve tvaru linga a J oni Šivu s ,j eho tvořivým životním , '.,
" principem:~Šakti.Je to zbytekfallickýchkultů,prokterýbyly .'
nalezeny 'doklady ve vykopaných. kamenech. u Móhenja Dara; .
"z ďnichž pět je· nesporně fallického. tvaru. KamenY'j souznačně
'. realistiéky modelované;ďJejich .nálezy nejsou omezeny. pouze na
údolí Indu, ale jsou dolóž,my i vsever: Baluchistanu a objeveny
Sirem'· Aurelem; Steinem v' nalezištích chalkolitické vrstvy. ,c.
•
.'. ,:Fallické 'modelytvoří prvf druh, kultriích ka.menů Indus;kitltury. 'Druhý je, representován, kameny, zvláštních tvarů, . jež se'
'nezdají mítifal1ickýcharakterjpc,>dobají se spíšeseIIlitským mas,: .,
sebbám;riež·modelům.lingaaJoni . . ' . ; : " . : " ;. :,'.
. Kameny třetího typu mají tvar'i charakter amuletů nebo ma· gických ka~n'ennýchďprstenců, jež jsou příliš: jemné aminiaturní,
než aby mohly: ,býti' považovány za.:platební:hodnbtu -'-peníze.,;
, :.,' . Nedávno byly obj eveny .podobné prstence II Taxila,. datované "
z Mauriisképeriody. okolo,3.'.s't.· př. Kr., na niž je zřetelně vyf,
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ryta podóba,bohyněplo,dnostij'dávají, tedy tušiti magiéký'charakter,' - " , ' ,', ,-: '., ,', : ," ,; _ ':;
; _,Vše'chnY·druhy, kamenných předmětů tohoto ,.druhu; nalez~,-ných II 'Mohenjo~Daro a Harappa, jsou rriodelovány,v'malém
i velkém měří~ku. Sir John Marshall usuzuje, -že ,větší předměty
byly předměty uctívání, malé slou~ily jako amulety nebo pře
chodná, sídla magických sil.,
' ,
,,",
,." Všechny tyto nálezy mohou, býtpouhými:náznaky piojevů "
určitého světového názoru nebo ~kuItu, vyvěrajícího ,z primitivní '
základny,nábože!1ského n~bo magického života tak, jak jej zná': .
me ze současného šetření náboženství.;,primitivních" kmenů nebo ,
-z paralel ,jiných starověkých kulturních okruhů: , . , I,- ',Proťo ,se doriInívám,že snah~Sir~J~hna MarshaII~po6plné -',
klasifikaci _jednotlivých prvků náboženstvLltidus-kultury:,vede
'kďpředčasnémuražení náznaků, které máme, k disposici do sche-, ,mat našichpojmů-:- jakoje.animismús čLzoolatrie·a:pod.,je:"
jíchž obsah byl-vélmí živě_ diskutován a protoneustálen."
,_
" Proto ,ani nelze s ,definiÍivním ďsotidem ř~diti 'rozma~ité nál~- '
.•' zy do určité oblasti věr.
'_
,',"
' ,,' -: - ,
, :'" Sir John ,Marshall zařadil další prvek nábož,enství údolí 'Indu"
--:-',náznaky udívání stromů -:- do světaanimistic;kých: koncep,cí.
; Opírá ,se o destičku (Pl. XII,' ·18), 'již. popIsuje jako ,zobrazenl
'epifanie božství stromu. Strom je representován dvěma,; větvemi.
:, Před. ním klečípostava:prosebníká.s dlouhými vlasy,' nárameníky'
, ,arohYi podle listí stromu se usuzuje na fík, jenž ,v Indii dosáhl ...
, _ ,nejvyšší.úcťy ve ,stromu ,osvícení ,-:- bodhi, v buddhismu. ,Mezi·
:-větvemistromu nejasně prostupuje nahá ženská postava - bož..: ství stromu, či ducha stromu.
,f, _
".",'
• • '."
'
: ',·Obraz je však příliš nejasriý, abychommóhliusuzovatinaani-,
, mistický základ. Přijímáme-li' možnost existence _ kultu Velké _'
\ ,Matky,: pak i tato, rytina může svědčiti o jejím kultu ve spojeni
'se stromem života;,
'" -, ,
--, ,
_
, Také mnohé obraz'y a rytiny zvířat' ,védou Sira' Johna,' ,,'
',Marshalla k. rozboru ;'zoolat1-iev'" náboženství lridus-kuItury~
Avšaknosnost důkazů z analogie nesmí býti přetížena v podrob- "
_ných paralelách k existu jícím prvkům hinduismu. Zvlášt~ ,proto, ",
že: hanuman" těšící se velkéúdě lidového náboženství,rienízo- ,
'braz,en ani na' jediné z ,destiček Moheri i a Dara. Mnoho však', prv:'
,ků:lidového hinduismu je n~arijských. Vé~etovalypatrriě dlouho
" pod, nánosem ari jské kul tury;.v proudu náboženské 'historie Indie :
,'jsou ,chvíle, kdy se zdá, jako bý populární, "tercierní elementy-:~.,lidóvé víry náhle vyrazily na' povrchustálenéhladiny'vládnou'cích' idejí. Oficielní náboženství nikdy nezůstalo' při jednotné. ,
schematicky chápané arijské ,čistotě.
" ,'. .
' ',,' "
:'Je'přední~ významem objevuprastarécivilisace v,úd~lí'Nilu,
že nám',ukázal"spodní pramen 'lidových' a n~arijských koncepcí,
:jež rozleptaly:i.tak 'T!lcionální systét;rijakoje buddh,i~ma spojily
,293
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se V :hi~duisinu ve zvláštní amálgamový útvar, který vydal; ~e :,
své· bohatosti nejprimitivnější výraiy nábo~enské víry i veliké '.'
duchy, náboženské spekulace, a. mystiky, kteří jsou evangeliem:
indickémú dennímu životu. ;, <
. ' Ottó·Rutrle.
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,MEZINAROD. SJEZD, SVOBODNYCH CIRKVI V KODANI., '.'
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Sv~tový ··.s~az,pro 'sv()b~dJé~k'ř~sfari~iví .'.~' náboŽensiwu'. ~~o-

~odúuspořádal ve :dnech 14:7'719: srpnát. r.jedenáctý meziná-:

; , rodní sjezd svobodných,církví,jenž měLmimo jiné ukázati, jak
daleko' pokročilasbližova~í práce mezicírkevnL' .":, '.' ...... ' ' .
, :' Sjezd byl tentokráte obohacen čÍ. podpořén: výstavkou' fotográfií, obrazů a: literatury,; takže:' návštěvníci mohli' srovnávati.
rozv()j' církví, : ódlišné stavebnísloh'y, a'obřadn(' roucha ;'stejně
· dobře, jaKO pohyb členstva jednotliVých církví. Československá
: drkev se representovala dobře, "jĚm z naší dosti početné literatury bylo velmi maloučkovYstaveno." ď
...., , .... ,,"
"
"...' .' ,
'Záháj ovaCí zasedání' sjezdtibylo dne 14; srprláo: 2Q." h/v'bu.dově ,parlamentu ."(zámekChristiansborg), a předsedalmu'próf.:'
, . Dr.M. ,Co vanMourik'Broekriian,presidént světového svazu; V é:
, . své pěkné řeči mluvil věcně o konkrétní práci svazu a'jeho úko-'
, 'lech. 'Unitářský 'dúchovní Thorvald Kierkegaard, jenž 'jediný 'má
největší' zásluhu o pořádání<sjezdu' v Kodani, byl při ,přednášce
Fostatních proslovech,thimočníkem doclánského jazyka, "-",
,.. , Druhý den počal bohoslúžbou":v.unitářském domě (pastor',Dr.~
H.Bauer ,z Basileje)., Podesáté hodině zahájeny . přednášky,'
"které měly společnou VŮdčí 'myšlénku: "PůsobenínáboženstvL na
praktický, život". Pastor Dr.B. .BElrbier ,zéštrasbtirku (Vlivná:'
" , . boženstvína·skutečriost),',pastorChr:. Norlev zVangede (Vliv
skutečnosti. na. náboženství), :Sydnéy,R Sriow,D,' D.,',děkan
.'
meadvi11ské theologické, školy, v Chicagu (Náš nejpřednější
úkol),'Diskusi zahájilpi~f~ Dr.L. ,Jó ,van Holk'ž Leydenú;Od-:
. -,
poledne byli:účastníci sjezdu 'přijati starostou města'na radnici;' •
O . dvacáté hodině, bylo'veřejné . shromáždění spětim.inutovýmf
" prosl,?vy de~egátů' z: jednotliVých, zemí.. Proslovy.:bylyyysílány
dánským rozhlasem. Uvítací ,řeč měl, pastor TkPovlsen, bývalý,
ministr kultu z;Kodaně .. Pak mluvil br. patriarchaDr.G.A.Pro- . '
cházka>Poúkázalna. činnost československé církve a'jejíúspě~' \
chya v krátkémpředepsanéIlÍčase dovedl podati,cizině\nejdit
'ležitěj ší informace ďo naší" církvi. 'Duchovní, z ,Holandska paní' E.',
R. Lee; M;A. promluvila za svaz křesťanských žen, Dr. Roger "
· F; :Etz ,zamedckécírkveuniversalistů mluvil'o poměrech v Ja-,
pónskua. na poloostrově Koree, ' biskup De los Reyes o nezávislé"
· církvi·, na ostrovech Fi1ipiriách; . Dr; Earl, M.. Wilbur z Aměriky
'o,únitářství,Rai Saleb Dr; V;'Ramakrishna Rao ,oindickém hnutí
J,

294
','

','

\,

"

" , '

.

, , '

"

I

T
. . .. .

,.

,

..,í.

Brahmo 'Somaj Jčti somadž}, pastor Francis BalázSz' RUmunska .
. . 0 vývoji unitářství v Transylvanii, pastor Dr. C. 'J.Bleeker '
.' o, hnut(mlád~že. Proslovy, byly anglické, a'německé, . jen: zÍivěrečnýchpár' slov pronesl arcibiskup filipinskécíikve Gregório
Aglipay.španělsky.' ' :
" "
',"
" ": . ,..... " " :',
'. .16., srpna, předsedal shrómáždění pastor John ConsensD. D.,'
,
president unitářské americkéallociace' z Bostonu./ Bohosl ůžby " :
"měl Dr., G.A., Procházka s promluvou .na' téma: "Blahoslavení ' "
čistého" srdce". Společnou myšlenkou následujících přednášek ~" "
'. bylo: ,;;Čím jé nám zjevení". Velmi dobře mluvil B. Varga z Klu':, :,
. že o obsahu zjeveni; 'Pastor RufusJories z Ameriky mluvilo zjé':;
"
venía dějiriách; Diskusi začal sáhodlouhou rekapitulací pastor
Di. C;Duhne z Knivsta ve'švédsku. Odpóledne byla schůze mezi~
' ..... ,národní ,unie křesťanských žen švóbodriého' smýšlenÍ,kde se
'mluvilo o úkolu žen v našem ,nábožerisk'éin.životě a, v našich církvích. Předsedalá.' jí paní St. John. 'Pak bylo valné shromáždění
: 'delegátŮ sjezdu.' Večer byly v,;unitářskéin·'doměpromít,ánYtři .~
',filmy, dva propagační filmy o Dánsku a jeden film, o hnutí 'mlá;' .,'.'
.,:déže' ve svobodných' křesťanských církvích "Hólandsku;. Zvláště,
poslední film>působil siIJ:Íýni dojmem na pracovníky v církvích;"
,neboť předváděl ukázky' ze života "letním,táboře' holandské·,
mládeže'se 1~50 účastníky. Bylo viděti, jakými finančními mož-:
nostmi disponuje toto hnutí. .
,
"
ď 17.srpen.se zapsal'dobře do myslí účastníků 'sjezdu, protože'
, " :znamenal osvěžení, po . únavných ph~dnáškách .. V, devíti velkých·
" auto cárech jeli jsme na výlet poseverním Sjaelland4' Nejprve' ,
:, jío:krásné cestě na sever' podél dánské rivieiy až k zámku Kron- ,
,borgu; ódtud:nazápad ,do Fredénsborgu,a pak přes Frederiksborg
",
zpět ,~o Kodaně .. ',< . :.. " ., " '. ,'.',',;' . .•',':' ~.,"
,V sobotní konferenci (lB. srpna} promluvil prof. Dr. M.,Wer~
ner z Bernu. na téma.: "Křesťanství a' světová nábože:nství", a Dr; '.
" " Norb~ Čapek i Prahy na téma: "N ášpoměr koekumenickému hnutí".
" ','V neděli 19; srpna byly naďz~končeník~ngresu': ~la~nosÚlÍ bo~',
. hoslužby v Nikolaj Kirke.Kázal 'pastor.AIfred Hall, D. D;, ,ze:
Sheffieldu. Požehnání ,udělil arcibiskup' G. Aglipay z nezávis,lé
církVe filipínské. "',
' .,:
'ď
,,>'
.. , , ' ; Kod~ňskÝ' sjezd'násplně~spokojil. : N'ecítilF jsme se v: Ko:.
',.,
,dani ,jako na schůzi různorodých elementů, nýbrž jako na schůz-.
" .ce dobrých '. přátel. ,Přátelství, staršího 'data byla posílena , a'. riová
uzavřena; Kdo.. ví, kdy se' zase všichni sejdeme, ;abychomjnfor-'
. ',movalio .,vlastnípráci,pochlubili 's'é, výsledkem dóbrýÍil 'n~bó si
, '.' ",postěžovali na nesnáze! Zapůsobili, jsme,na' sebe, podnítili se'na, 'vzájem k ušlechtilému soutěŽenLna, poli· nábóž,enského. života.;
.' '.', Svobod~é Církve mají být kvasem v ,národech" ony mají nejlepší
.' možnost náboženské myšlenky'v životě lidském uskut~čňova'ti a '
Umí, nejlepšímožhost své',příslušníky vychovávati'·.
',',
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> Světový kongres baptistu v Berlíně byl konán
velké úČasti
a se značným úspěchem ve dnech 4;~1O. srpna~,t. r. Sjeli se zásfupcové asi 15 milionů členů (počeL členů. počítá se bez' dětí,
fedy ,jen 'dospělí) 'asi ze :60 'národů ze: všech končin; světa;. Ne-",.
klidné poměry v Německu umenšily, účast z 'ciziny na sjezdu. ',' .
'Československo bylo /zastoupeno 8 'delegáty.' Debatovalo se '
, , ,o' všech: významných a důležitých otázká~h, týkajících se nejen,
' baptistů, alé 'celého světa,. tedy i nás. Kongres)mponoval přede- ,
vším: jedriotou hratrsťví baptistů, ,kteří nemajícé zevní autority"
"udržují, sejédnotni vKristu~Byl projevem •živého citu' náboženského. . , . ,
"Podle' Kost; jisker. Spisa;'.,

,:: Konference mezinárodrii.Ligy' protestaritské :konala',se ietos~
'v,e dnech .23 ..:.:....27. července v Holandsku na zániku Hemmen.
Delegátů úl 26 zemí bylo přes' 60.' KoshiickouJédnotu zastupovalprof.dr.Fr~ Žilka, profesor Husovy fakulty: v Praze, a ně~
, ,. mecké' evangelíky, republiky, Círk. rada Hickmann.' Jednáno :.
o ,vztahU: protestantismu ke katolictví, VoI. Myšlence, k sékula-:' ,
risniu, k bézbožectví (ruskému a' jinému), o, poměru 'církve ke
státú' atd. O tomto bodu ~eferovánó se 'stanoviska principu lu- ' "
terského .akalvinského. Příští ko.nferencebude r. 1936 v Praze., '~,'
Podle Kost. jisker. , Spisar. ,".> ,
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"CČS VE SPIS~ '"BUDOVÁNÍ STÁTU".
,lA1ftorri,Fer;cL

Pe.ro~tkovi.)

.

t

i

',ŽurnaÚsta 'Ferd:: Peroútka,rédaktor " Přítomnosti'" , věnoval'
ve svém spise ;,Budování státu", na str. 1381+1419 pozornost
CčS, jejímu v'znikua pák'vývoji až,do r.1924. Stať (Vznikčes,koslov.éírkve) jéďtakpovrchní (i žurnalisticky, neřkú-li "historický-vědecky) , a' tak nespravedlivá, že' v zájmu pravdy' hístÓ-·
'rické musíme jí. věrióvatipozornost.,
,',
"."""
: . P,eroutká předevŠím; nerozlišÍtje, požadavkŮ JednotykatoL',
duchóvenstvaa 'cílů církve československé; Ale ,ani v líčeni po'::,
žadavkůJednoty není spravedHvý'a pravdivý; Ani Jednota, ne':'.
omezovala" se jenom na 'pož,adavek zrušení, ceHbátu,'tím méně,
stavělajéj,CčSna přednL(či jediné?) místo. Autor si skutečnost
'velmF (nemožně) , zjednodušuje.. V duchovním' .'Vření kněžstva
'před prohlášením CČS,bylovíce proudů;než jeden, jakóhývaIo
v každém hnutí. Právě proto došlo pak k rozchodu~ kněžív,samé
-Jednotě a protó došlo + k zalcižení- či prohlášení církve. Nebýt;
onoho různého proudění v kněžstvu, bylo by celé hnutí skončiIo '.
podrobením' se pO' zpusobuJednoty. To' se však nestalo. A ten'
fakt nutí k'opravě názorůPeroutkóvých. Peroutka (naprosto ne:"
správně) hy rád upíchlGčS na' jeden nebo dva důvody vzniku
nové církve: zrušení, 'celibátu a české bohoslužby. 'Tyto důvody
,296

zde byly téŽ-":pravíin 'též-:,- a'nejsou CčS k necti, nébofnutri~
, ,se·díváti :'na' touhu, pOinanželském.a rodinném životě trochu'
JInak, než (po způsobu. Peroútky)- jako na ,;vzpouru ma'sil" a
"jímavé' .~:livadlo; přirozenosti'" (tak ··se 'navěc,' nedívá 'ani' církev
'katólická):-alenikteraknebyly to' důvody jediné a dokonce
hlavní. Rád bych viděl ten lidi:kterýby v. takovýchniasách š~l .
do nové 'Církve, z důvodů',zmíně,ných ,~. přesto, že jsou ,todů~
. 'Vody' vysoce' mravní; soukromé Lveřejné .. ' Peroutkanev(nic, ,
O nábož.amravníkrisi novodobého člověka; Chápu to při 'jeho.
náboženském libera}isniu, 'aJe; nelzepfijmout jeho náZory,.:že. :. '
"teprve později' ....::... takjaksinapřídaveli·....::... byl vytvářen·pra.-. ,.'".
~ramideový vCčS. Doporučuji' a.utorovi aby všimmil' si lépe '.
,časopisu ,,Právo národa"
r.1918 'a' především; 1919. a pak
,Qvšem v r.1920., Podobně i ,Čes. ;:zápasuz té dóbý'a brožur. '
", . O.nesprávriosti 'názorů Peroutkových 'stran vznikuCČSpře. 'svědčuje i Peroutkou citované provolání· "Národú českosloven
'skému"z 10. ledna .1920, ovšem kdyby je byl. autor ocitoval
celé a nevypustil 'právě rozhodu jící'místa, . naznáčující-, nábožen~
.ský a mravní ráz prohlášení CČS. Vynechal 'první dva odstavce ,
'jakož,i, čtvrtý, v nichž doslovně mluvíse 'utrpení české duše: . . '
plyno,ucím z nábož. bojů, i o'.vnitfuích strastech, o otázce české',
" . jako náboženské, ne'dořešené,' ač tolihát řešené a zriepokojující.
, nitro každého vážného člověka 'českéh'o,' dále o osvoboz-ení' ná- ~
,boženského života, o,očistě mravního .. ' rodinného a sociálního'
,žití, českého člověka,' a to na podkladě dosavadní' kře ť a n~ ~.,
',·ské kultury, jak vyyinula se ti nás svérázně, zásluhou apoštolů \ ..
·soluňskýchCyrilla, a l\:1ethóděje, ,MistraJána,. Husa a Českých
"bratří; Myslím,že při' těchto .sloveéh' v provolání -:-:- tam přece .
, ,neIÍ1ůž·e býti celá dogmatika- je ,jistě nespravedlivé ód' pana
'. :Peróutky, jestliže vidí ,CčSt .'vyrůstat jen.z touhy po . ženění.',
" :(vzpoura masa) a jestliže píše, že k ideovénástavbě'v,CčSdo~ .'
i šlo;·později. Ostatně ani 'místa' jím citovaná neospravedlňují ná:.. ..
zorý-Peroutkovy o CČS. Jestliže ovšem CčS nepřišlá hned s hoc tovým katechismem,' pak nechť' uváží Peroutka; že žádnéná~
"
·boženské hnuU'nebylo hned při svém zrodu hotovo, ·tím'méně .
. může býti CČS hotova v den, prohlášení, .když přecnechce' a ne.."
, ';Inůžebýti .nikdyhotova>Chcé-H Peroutka:opraviL: svůj' soud
. . 0 církvi československé-a v zájmu pravdy a spravédlnosti je
ctím veřejnosti,povineri -pak 'neclIťsí:jen přečtečeský~zápas
, celý a' důkládně a sledujepísemnídvíCČS, ;boje, jež byly svá,:děriy, á pak pozná,' že se mýlil, ve.svých odsudcích CČS od jejího'
"vzniku aŽ do·r.1924. Pozná, že i celá 'akce' pravoslavrié orientace
. jest mu: naprosto nej asná, ba: neznáma a nechápe,oč přiní' šlo.
'Především neéhť opraví své názory o náboženské zaatnosti CČSj ,'.
/vníž nevidí než jen slabost, indiferentnost,'bapřímo touhu' po' "
uléhčení .náboženském:. Ovšem, CčS neélIce pěstovati' nábóžen- .
skóu a duchovn'í 'akroba:cii, nábožeriské; věroučné:: siláctví. .' Je' .
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jisto; že naši členov(sneunésoti celou tíž starých cí~kví. Ale je"·
otázkou, zda 'všecko to,'co vcírkvíchstíl.1)Tch předkládá se kvě~,~' .
ření a' ke konání".jest od"Ježíše; Uv"ážovalPeroutka', otoin, 'co',
chtěl Ježíš? Zda chtěl ukládat těžká břemena, jimiž vůdcovéIidu p '
'aninehnou? Nevínico~slově Ježíšově; že sobota'je pročlověka',ď
. a ne obráceně? Ostátně,.načzn'ovu 'psát,cojiž bylo s naší stra-:,
"nY-po, této stráncetoIikráL napsáno? Nech. jen 'Peroutka hledá,~
ačté. Doporučuji mu,: aby si přečetl,co 'napsal o jeho názorech .'.
-red.' Českého. zálJasu'Frant. PokoTný.včlánku "ReformačnLce- ,
"sty·.·.,Ta~ 'se dočte, ,jak Ježíš, zakladatel křesťanství, reformo>val. židovství. Nás nen.ápadá, abychom se velikášsky přirovnávali '
,. ké KÍ"istti. Ale' Kristus je nicméně· náš. uČitel,' mistr, ba Pán ..:'
. ,A 'Ježíš též ulehčoval lidem. Není snad aninámk. necti,jestliže :
'jsmé'chtěIi získat, českého člověka. pro 'evangelium; pro Krista,.
",pro Bóha.Žádnouakrobatikou, nemožnostmi" ale ,duchem Kristo. vým. O 'to' se .snažíme, snaží .se'· i naŠi člénové." Jsme. si vědomi
svých 'slabostí á' nedókonalosti;' ale 'nezasl uhu jeme odsudků'. páně'
. PeroutkoVých..
' ď, ď. ',:'"
• . ','
. ' ··AC:Spisar. ~:
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,KULTURNÍHLÍDKA;!:
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, .,', /~ Osmý'ineziTlCir~d~i.'kong;és fÚosofický ~yl k~n~n l~tosv'Pra
ze .ve. dnech, 2.~7; .září. o zevním, průběhu" uspořádání a návště":

,

'\<

. ,v.ě sjezdu přinášeľy.denní české i německé ,(u nás)listypodrób- ..
. 'nější zprávy: Se stanoviska av duchu CČS.viz podrobnou zprávu
'. '. vČeskémzápase,letošnfročhík č. 37; zpera'pisatele těchto řád
ků:Zde. podotýkáme jen,' že· sjezd. se v'ydaři1,. 'jakná,vště\,ou
(Rusko sovětské nebylo ,vůbec zastoupeno a nazistické Německo·
.slabě),titkúrovní a mravním výsledkem; Nelze ovšem od sjezdu,
kongresu' očekávati,,' čeho, dáti némůže,.,totiž. 'rozřešení daných
- ':problémů; 'fo je úkolem sjezdů pracovních, kd~žto takové k<?n~'
gresy, jako .byl filosofický, v Praze,'majíúčelem~seznámiLse ,'.
, s lidmi i s problémy •. Pražský sjezdbyl jistě velmi. pečlivě při',.
'praven a. áranžo'ván,"hlavně zásluhou; prof., dra. E.' Rádla,' ale
méně přednášek (a snad i sekcí, .odborů)· bylo, by 'bývalo více.,
Jednotlivci.rádi. by" se byli ,Účastnili schůzí· aďpřednášekve. více
odboréch; alenemoh1i,· protožebylypořá4~ny.v;touž dóbit. Nej-.
,větší" zájem bylo· thema:ta,. zasahující v praktický' život, tedy
:jednájíCí'odemokracii(krise'démokracie) apák-,-:ďonáboženství,a též.' o .vztahu filosofie k. náboženstvÍ. .I v přednáškách a· de- .
batách.oposlánf filosofie idůrazňována'prakse.' To je sice potě-,·.
šitelné"
ale rienLmožnaprakse' bez the'orie, a koneckonců vše:' ,
J.
éhny. otázky" duchovního živótá.jsourázu: noetic,kého. Kantova
. otázka:' Cci . můžeme poznati, (ať již . věde.cky. nebo jinak, na tom
j
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.
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je'~tázkou:otázek jak~r~ ~ědu,'tak pro' mosófii'~~~~
'

,

nezáleží),
,
boženství; 'Proto právětěšiIy se í přednášky o' poznání' 'vůbec
značné· pozornosti. V debatách' o náboženství a filosofii pohybo- ,",
.vaH se mluvčí v blízkosti otázek obsahu ,:víry, tedýi vědeckého
spracov~ní obsahu nább,ženské' zkušenosti:: Otevřeně' a' 'přímo
, však do' the910gie a' různých ótázek. theologických nezasahovali,
'čímž právě nebylo a nemohlo' býti docíleno' jasríostiv otázkách,
církví., A přece tam je "punctum saliens",'rozhodující bod: jak sta~"
ví se éírkve konkrétně k řešení otázek náboženských a ~ k vědě,
" především' k filosofii., Jinak. se mluvfjen nejasně,: dokonce'jen,
'frázovitě, jak bylo patrno ,i nakori.gresu na'příklad při přednáš':'
"ce,' Przywárově a Brunschvicgově.Jisto 'je, že' jei na, fiIosofi", cKém myšlení ,jistý a znatelný sklon: knáboženstvi.'Ale k ja::kéimi?'Kterému? S jakým ,obsahem? To nedá se ,'yyře~it· jen
principielně, ba: iprincipielníř,ešení jeď zde ovlivňOvánokonkrét-:
,'nostmi' myšlenkového ,,'zpracování 'náboženské, zkušenosti. Proto
~dlužrio říci,že katoličtí ,řečtiícií' účastníCi kongréstÍ ireferenti
y novináchó přeceňovali úspěchy ,katolicisÍnuy nynějším vření.'
myšlenkóvém. Tak daleko filosofie dnešní není. Má, sklony k náboženství, ale jenpovšéchně. ,Kde najde upokojení s:rdce?'To '
'ukáže' budoucnost. Pochybuj eme, ,že' to bude ka,toliéismus,:v kon',.;
krétní své'forměnýriější?Žé filosofie' má ,náboženské sklony,
může těšit katolíky"ale těší i nekatolíky. Těšfi nás.Ostatníje,
,.'věcímilostibož( a ovšem i lidského přičinění .. Že někteří,refé
, renti nekatoličtí (čeští) byIi oslněni jesuitou Przywarou, llás
, 'udivovaló; Nás J~rzywara zklamal především, svou, odpovědí (ne-"
. odpóvědí?)' debatérům. čl nepovažóval ~je za hodnY-odpovědi? '.
'K přédná.škám· a, debatám 'o náboženstvÍse vráHme,ažl:itideme :
míti, publikaCi:o 'sjezdu v 'ruKou; ,Zaujmeme pak stanovisko na~
,Ievo i napravo. 'ď .",',", ",,: " ., '. '.' ',: ,',Spisar. .
ď
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;. ·.~:Filósola prolesor1iloso1ie dr. F~: Krejčr zemřel v kVětnU t. r;'
.v Praze. Byl represeritantem' českého positivismuz přeloriiu': 19:'
" a 2Ó; století,j,emuž zůstal věren až dokonce;'Z jehovětŠích:pracr
':(:aslouží Zmínky·šestidílnáď·P sy ch o I o'g i'e .'(1902-1926);' pak., . :',',
·0 fi I ó so f ii přít ó tÍl Ii os ti (1904);'F i 1,0 soH e' p'os le d~.'·
,: ti í c h let před 'válkbu,(1918) áP o's:n i vn íé.n ka" (1922).
. ..Jako positivista stál: proti vědecké" theologii,. proti 'tI1eism~á proti
"

p~znání nábožellskému.Niéméně:lilsJ~h·!ije našípiety~,prosvou,'
'přímou, důslednou a 'poctivou prácri 'povahu jako vědec. afilo: .
" 'sof.' Chýboval, že zaměňoval nábóženst~í a:křesťanstvrvůbecďza: '

;"'urČiťou ·církevnÍ formu"tótiž' římskokatolickóu',~ s,' níž zavrhoval , .
. :p.~k· c(rkve. vůbec .. Dožil se p~ekonánLsvých psychologických ná-':" "
<zoru, ale i probuzení ,smyslu nábÓženského. :ď' .... Spisar.' . .'
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ROZHLEDY,PO .píSEMNICTVÍ.

REFERÁTY.'·

ci ~.~ nar Ci II n na r s so n:. Jon .' pře skvělý, pohleď na. mne!
Arason: .Př~l~ ,Jas. Soukup.' Edice . Celý svět bázní jatý, .

.. Kozoroh. Nová)ádasv.L, 1934. Ná':" pějéti, ~ocný, : chvály!
kl~demLad: Ku~cíře'v Praze, stran, Slyš lllojeprcsby a mne
370,' .cena' br~i, . Kč ,42,~, V plátně, pekelných' zbav žárů a muky,'
Kč 57.:.-.;, '; ď •..
.' ....... :.ochrannýštífnechf mám z tvé ruky!
, Velký, islandskť~:spisovatel G,. pro~ ,.Hlavu 'svou skloň ke . mně,' touhou
'j~~il' svou~řeloi1 lásku kzajimavé
" . ' ,: . .
. ' jenž hynu.
své~~mi leClu (h~rkýchgéjzirů zda- v oběf.mějž slova má, Mariin:synu!" '
'řilou :konc~pciďsvého duchovriihoro~', .' UpřiIÍlIl:OStí svého nitra, . ótevřeno
'mánu'Jcin Arason,zdobyzlomu15, sUsvé povahyakřesfanskou láskou
á' ~6~ stóle~i. Islanďané, tehdy vedli 'svého vřeléhósrdc~ každého si, bez., .' klidný. životvoddanostistředo~ěké. ,děkyziskávalproslužbu svým ideá· povaze 'katóÚcké cirkve',nápáj~Íice . • lůmtakžé se 'mú'.vše; dařilo. 'Stal se "
,sez·tr~dic. své' ~sa11lělé země pod : biskupe~ a 'čelným zemský11l:' či~ov~:
'. vlivy 'Norska a'nadvládou : králů' níkeÍn,ojehož.lásku' se.děli1a cir"'dá~l!kých:, .' ". ' i , . ď
kev, ,zemi á ro'dina;n~všednirn: způi: ,Autorovi se podařilo V Jonu, Ara- sobem, Pc trudech d~nn{: lopoty a,
~~novL vytesati 'národního . hrdi~uďa: •. tvrdost~ch'okoln'ostina~házel' osvě- .
· ~ěrriého služ~bnií~a' ci~kve '. ze .Ži11y. . Ženi á' posily u své oddané manžel~ Zobyčei~éhočéledina vÚén du~hov- " ky,která mu po celý Život splácela
'ní11lu dědictvi ď otců~š~i za ,hlasem' 'dluh jehO velkého a šlechetného
"pána; 'je~Ž' si"z něho' v~v:olil nadše:
srdce, Neznali! tam tehdy okovů ce-ného a: obÚavéh~kně~e;který,víÍá libátu, ,ale ,žili' islandští- kněží V r~-ď
po~iédni iaÍledbanou' fa~ui ,aby v nI' diriném ipěU . s ,lidem své otčiny..
mohl Pánu slouŽiti 'všim, co měl' a
Jon' Ar~son iv tOlllto ohleduvyko:.
· co dovedl; Měl v sobě hodně ducha . 'nalsvůj životní ~kolnplodil '~'.od
"Prosfáčka Božího" z Assisi, jenž'se choval. přečetnou rodinu 'jako farář
'. ,vším .a všude byl spokojen, Jeri když :,a :biskup, 'rodJnu veIkých qyÍlůa c.
mu; dárce všech darů ~ dopřál slouži-' "statečných" dcer, kteřiž odhodlaně'
\"ti 'Bohu. a' ď~vémilované cirkvi,s~{; kráč~li ve světIesvý~h .rodiČd;,vÚ:
.' ~enÍia drahé rpdině.,Vzpomí~áme si ni své~u. ušlechtilém~ ~tci' ve vífe,·· ..
~a proslulou: F rántiškovu . piseň o .
lá~c~ i smrti, a:by společně ve
- . ~lúnci, ; když čt~m~; ki~~ak tento 'v~ájemné věr~osti přijali korunu : vfidealista. boži'jako tl ďvýtržení . zpi- 'tězné, spravedlnosti"~ rukou svéhó'
val ve svém; kost~lé svóu bá~éň :"Pa'~
Pána, jemuž oddaně slo'úžili až do
prsky", 'pozdrav'Bohtťa lidem, jak ji posledního 'dechu, kdy ochotně kladli
byldokoniH1 ' y , zimě na mořL Jak našflalek hlavu,'. nebojice se ~ikt~· .jenÍná sÚu~a' 'hl~boké zbož~osti' z~-' rak' m~čedAické sekery těch,. kteři
zní~á klíám v. suchop'aru:' dneš~i dO> ŽiIiz~ z~ádya kofistilizživé' virY '
· by již
jej1ho začátku: , . '
ď'a velkodušného' s,rdce spravédlivého
Isianď~ná, • .
.'
ď
í,Nejvyšší Duchu Svatý,
nádherný nebes králi,
. To' se od~hrálo na studeném, a
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přec~ krásné~Islandě v době r~for:-

. Pohnuté doby, .1921-23 1 skýtají
mačníhovaru evropské· pevniny, kdy nám 'četné· příležitosti,: aby'ch~mvy~
vzneš'ené ~brodnés~ahy WiHenber~- 'slechli' z úst' našeho president~ ,ne'~
skéh~ v, tend~nčních karikaturách jén; politická,fiIosofická ~ . všeob~c- ' .
doléhaly až. k věříciml( srdCi Jona ně vzdělávací zrna ,pravd a, devis,'
Arasona, a jeho synů, kteřLse tra- ale ,aby~hómzaéhytili pro pouČení,
\ ~icky' vzpírali pozdraviti červánky budclucich pokolení'inhor'ý jeho :0; ,'.
'riové
d~by. "
. ':
.
'.
problémech náboženskéhod~uhu~ ,o
,
,
"
,
•
,
.
.
'
'
.
křesfanství a cirkvích v RčS. zvláště •
. čtenář 'Gunnarssoriova románu.na.. ,
. '.
.
.
'd'
". něm
, . postavy
. oprav'd"k"
V..rozhovorti·
j eďv'
ové' ara'k'-.
...
' s. redaktorem, '"Pia~',
ter'y, .jakých po. strádá .naŠe' doba'dv ~er,Presse" o 'ruskéni' ~ bolševictví
, "třtIn. nežli žuly, více pro.
(158-:-160).
,od~oudil'p~esideilt r~k~'
níž je více
.
1921 "přeínršÍěné, <i: nezdravé.. s.tano. spěchÚstvI než . obětavosti,víc~ ne_
plodného internati~nalismu než ú~ visko sovětů ,k 'náboženstvíni; ktéré '
r~dného nacion~lismu, kdY'k~še .jepodl~ .Buchariml shrnuto<v,dema~"
..
'. .
. " hm
, 0~o~iék.é· he. sló;' že,:"n.áboženství. je,:' '.,.
., nasáklé
zatuchlou atmosféroú
tařskén~věry, mfsťo aby dýchalo ~í_opieni pro lid",' President, vyvracÍ td
rOll,' j~ž divy, tvoá Naši bohosl6véi sterilní stanovisko zriámou.anekdonajd~uvuvedeném románu vhod~ tou: Vesničtí synkové,'sé- dohadova- ;.',
nou četbu;o nadšeném Seveřan':l; "Ii, ·co . by,každý:údělal,kdyby;byl
.' . 'd' ev k res f""k'
k" ara'kt" eru,' králem: .. ~tarostův'
V.aŠek ...
rozhodl
·vprav
ans em
,,' "
yt
•
k'
v·,·
,
v
k
.?,'
v'
k"
spor
kate~or1ckým;·
prohlášením.
obe avem neZI,' 'Jenz . ona vse e ' ,
,
.
"
"v , že'"
.d
v, v 'd UCh u· sve' d ra'h'e clr
.; k ve, by
s I a' ve BOZl
. '.cely.den
. " stál,. na. 'hnollSh ' .a'
ale který nikdynezap~mínápři tom ' p~áskaI. b.ičem. :To,; !es~: . Vaše~ s~'
. '.", t'1 verne
v "h o :s'"
", v I as t'I . predstavuJesoclální
Ideal'podlesvépovmnos
yna sve
.
.'
.', .
,',
','
h v ; "
'.' r' dvd'
tího.
obzoru
a
mravní
kvahty, ,Vehký
e
a;nheprto .resuJe se pro I R UIC.~
příklad, v~šk~vštiny,politickěhQ ari~'
svyc o cu,
"..,
. ,. ". ".
. .
.
".
thropomorfismu, ,: podává. rUské ~. bol~
T •. G.M a s
y k: Cesta' demo-;, šévict~V (Vaškův) ideál práskání bi;
krade. Soubor projevů z~ republiky~ čem n~vyplý~á ~pouzez jeho'nechuSv; 11;'1921-1923, ,Za redakce Va~ ,tik práci, nýbrž táké.z !jéhó :abso"
'. ; silil'K. škiacha., 1934. čin, Praha; l~ÚstickÝch,chóutek; užívat biče. ne',Stran'559, brož. 70 Kč, váz. 82 Kč. Jen -na 'své ,koně, . nýbrž takéna"své,
:'~Činu, vydal ,právě. IV. kriihu'. spi- spoluvašky;;, /~ >~
. . sů 'To; G. Masaryka a tou: jeď!!. díl ~Masaiykovi je :náboženství pra;
."Cesty' demokracie". Nemusím '.zdů- vým ,opakem,než' je Bakuninovi;
.... razňovat, že.je to podnik stejně mojenž nazval cirkev<,:nebeskou kóřál~'
numentálni jako záslužný: souborně nou·. a,'kořálnu ... neb~skou . církví'~.
vydatp·rojevy. prvního našeho ,pre- ' Masarykpokládá'náboženstvi,v od~
, sídenta-fiIosofa, 'v nichž vždy jsou' povědi k deputaci čs, ev~n~eliků ,t-.
obsaženy hlu,boké myšlenky a bysh'é 1923. "ústředním činitelem .v životě':
postřehy národního a světového ži- 'člověkově: (416) a "živoe národů' má
vota. Většinou ímprovisuje, ale vždy spočívat na základěopravdúnábo
obohac:ujenáš' život zdravými'názo- ~enském~',.(415), jak 'se "vyjádřil,
ry' ze svého požehnaného života:. Kéž
odpovědinunciovi Ms~r. '"Fr. Mar:.
bychom hojně čerpíllíz bohátého du'.: ma~~imu 1923, Vřelý osobnl vztah' k
'chovnlho zdroje velké osobnosti pre'" ',náboŽenství u :Masarykapresident~
~jdentovy ( ':'.. " '.' .. , ,: "
nenl o óic menší-' než. univ~ profesora,
V
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jak se čtenář, dočte i ~,a ~tr.388,k~e. pečlivf,obsah dle, chron~logie p'roje~: ,
pravíí že:"náboženst~í mábýt,ďtí~ vů. Dílo zasluhuje'bedHvého stu'dia '
nejintimnějším, co člověk. d~chovně' a' doporučeni, abychom je op~třiIido
má a, je\, Jaký:je· to 'kontrast Ii: ,svých'"ďsoukrociých
('veřejných
tuCtovému stanovisku' Ínělkého :libe. 'knihov~n. , ":,: ' ; R. U. '
,ralismu, ' jenž se ještě: dosti:, Ú:~' nás
' ',' "
,,'
Qoživá v šosáckých poměrech; Nábo~' " J a~ oh<: Wa s ser m a nn: ,
ženské. kredo ÍUljde~e'struČně :vy~ platno' člověku. Přeložili Bedřich,
slovep.o v',. osobách; :. jeŽ' 'z'nameriají' y~dav~~ a: Nina Balcarová. Obálku.:
, presidentovi dle ':, jehopromočniho~avrhla Toyen. Vyd. Melantrich,~:
projevu při udělení Česhiého'dokto~ 's. 'Praha, ~933; stran, 462;
, ',
Tře,tí , i:om~n ,Wass~rmanriův.z,
. rátu' th~ologie. Husovou čsl; ev.; fa.
kultoubohosloveckóu'24.V; 1923:: ,cyklu Der Weridek~eis'óadepsaný
" Chelčický,~~iŽka ,~: KomEmský,(391). c, origin.ále.jménem hrdinky.UIrike ,
, '.; 'O českoslóvenské: drkvi' se častě~' " Woyh~h,y překladu pak ~znosným
ji ~yslovil š nevšednim:' zájciéína bi~lickýni úslovím, má zobraziti :'po~
nazval ': ji, p;resid~nt Másaryk drkVí : stup,' vitězstvL a rozklad měšfanské
v niž se~hu~itism' ~ároda: jevi 'nej~třídy , vp~sledn.hri;, půlstoletir~.
zřejměji(272): ': Poměr církve ;astá~ 'kou,s~,o~uherské' mollarchie 'a bezpro~'
tu 'rvpi:~j ev'ech 2: tohoto obdobi' p;;. stř~dn~po :skončen.i' světové: války.; ~
: kládá za,nej~dravější pro obě • moci
OldřIška
Woytichová, ,přilnavá,

v

,nlľ podkladěvzájemnénezávislostr

1<"·

,

I

.

á,

bezohledněničicí azáměrně'sobecká'

,'svorné spál~práci~e ,prospěch 'ob~~' "vychút~avačka ŽiVOÚli po' celá d~sí~ ,
a celku (168). Ovšem myšlenky roz. tileÚ ~eoddávápožÍtkům nizkého i'"
.luky' se nIkterak ,ne~zdává,', tř~b~že, "vyššiho' urče~i. Vi vždycky, co, ~h~~; , "
, ji chápé' trochů 'jinak než, naše :ulic~: 'mysli, je~' n'a', sebe, je chytrá,dove~
, Je' si"vždy'dobřě·vědom·práv,aú.~ de ~~vemlu~it do přÍ~ně li~H"vyhří~
KOlt\',' st~tu;'ačkoliv odsuzuje ,~~~ / vá' se:'dlouho navýsluni si>~lečenské"
,Kouskóu :'a něméckou mýŠlenkti' zbož~, pozornosti a přece . nakonec' kOliči.
n~~ st,á~~(39Ó), jak toDyl proje~Ú 'jako; úbohý, smutný< ;.: , ošizený :tro~,
,na 'př.iv ,;,Janu Husóvi·(.·Myšlen~ sečnik,' toužicí:po o trošce:výsostné '
ka "totálniho stá tu'~ d~ešniho! Ně'; , lásky, kterážto ~ilost jest jí> ~d~::'
inecka" je níu; jakoúš( repristinací , přéna.:, " " ' ,',," ',,'
:J, "
staré'dóby' dýriastického:absolu~ ',Wassermann' osnoval životni:při.ď'
• tísmu; doba/nová j~, Prýí ; pro; de., běh Oldřiščin, že bym'ohl býtroz~
, mokracii: areilUbliku na" mraVni~' veden: velmi' široce, avšak' autor se
. 'po4kladě.Tak s~ vyslovil,y:uved e2 ' sp.okój II je sledovánitit ósudového; ~li.:"
ném. svém' pr'omočnim: pro jévu, . kterf : vu,,' jakým zapůsobila na' ródÍ~u ' a' ď
, jest nabithl1Jl:iokýmináboženským.iokoli pódivného.CehonyMyliusa, ob~
pravdami: o' Např.' jako" univ.profe~
chod~íka starožit~ostxni. RomáIl! před- ,
sor: filosofie nerozpaků jé se: 'varóvá~ stavuj e , dva: ženské typy , Oldřišku a
i( před' mysticismem,' alé 'zároveň též' ' Josefú 1.1yliusovu, jej ichž, důsledně
přěd, ustrnutÚnv intelekt,u~lismu; ,',
domyšlená protichddnost jé natolik
" Na'>ikon~i,této ,: ~eoc~nit~l~é 'knihý 'schema:1ická,·'že řadározhodujfcich
je' zase ď jako; v: I. dilé :rej střik ~, jme'n~ . sÍtuacr ná ~ křižovatkách, života pdso~
ný, 'věcriý~' ,s'ezn~ni" z~jíiií.avých:77' b(tuzcelapepřesvědČivě. Zá~hrana:'
vyol:irazeni,z' .nichž':mnohé"jsouté;,. ,Josefy Oldřiškou, od 'nutné 'zkázy;
méř neznámy,a posléú'"je: připájen ,aby, ji zanedloúhó' uvrhla dóponi.
ď
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žújíciho m.ánželského stavu; změna nův, psaný:. snad. už.:s :předtu~hou
tyrana Myliusa: v slep'ě p~slouchají~' ·vlastní. smrti,. stává-~e' hlasatelem .
'či I~utku; náhlý přerod od~vzdaně vyktlp~jícího' 'evang;lia ·.lásky,jíŽ'·.
trpíci:'~anželky. a~ matky Kristiny . musí,du$edospěti kZárÚkám, ie·uMyliusové'vsnobskou paničkú: pro-' činila zadost: své lidské poplát~o'sti;
,.euknuti. šilenésympatie v Oldřišce,
\
. ;'F. M. H~
~v::době"jejího babského rozkládu k, . . '
.
.' '. . o • : . , " .
Mld
kl d
'·:·"FrantišekNechvátal:,Oheň
'"
F· anny
.,. e an rové jsou pří a em. " " 0 ' D"
' . ' b··
V"d'l I
'. "
psychológisujíci' 'tendéóče . ,Wa~ser- ad ·mec: . e~atenactv,~sn!-: ~ YZ ,aR' n:: ....
B
·, mannovy,..
, ' . , , 'k" terá mu. zab ranule,
o'
b'"
ex
v
rne
1934.
'uprave
a y,'.,
. . . . . . . . .... . ". .'. oss..' .'.
.... sc h0Pllos
" t'1 pova h"ov.
é' k ara kt. e- .: ·manna.
Allo ..'.Berana.Tls~·
,p"ř"1 sve
k" ' . .Kresba
. ' . od,'''.'.
; '. . o' ~'.'
.
t·k"·
.
é
b
t'
t'
"I'
,d
.
'do'
em
Vaclava
Horaka·
vProstelove.
rls 1 y sv
Y os 1 zapoJl
o. elo- '"
". ' . '
.......
\: . '
, 'h o.pasma,
: .
'..
.' dlí sam
.500
. . ",. 'o,: ......
V nemz sezrca
,',výhskti.
.', ",.,>
.ve
. lidský život' s ' přepnutými .' tepnami . Sbírka se. může' doh,ře, nazvat soa s duši ne~rvale.závodivou .i ve
ciálniapo~alypsí . s~ého, století... ,Je
. Čérpánítóužícrpo spočinutí; Romá~ ,vzr~šená" přímomluvná, : silně • ~eta~ .
n~m' nejsme' nijak přes~ědčeni,: ·,že . .iorická, což.zdůrazň1:1ji.KdotC?tiž .
.by životníslohstaréhoMylitlsa, mi- . při~ykl obásnické~u slovníku: Ne~,
Jujiciho věci; a' :maj~tékpro .krásu chvátálovu, ;mohl by ~>:přitomných.··
vlastllického pocitu, by!. tak podřad- . verších důkladně zabloudit.,Výr,,!-zy
ný ve sróvnán( '~revoluci,. za ·.niž druhdYPo,etisujíd ~tá:vajLsezd~ pa7,
byla odpovědna' na prvém . místě. mnoze poet]cké .. Je nutnoo.všem,roz~;
()ldřiŠka, .~teráji ",vedla. ve . jiné~u " umět " souvis~óstech :':""'-,i; ?dlehlýc~;.
;;přirozených"'práv 'manielky li .dě~
::S~y o partlsiil Snad·st>.ř~kne:nic
u proti spořivéÍnu~tci. Dějo~épás~ nového, starý~klozi básníkti, fntelek;,' .
. mOje:nabitén~pínávě Učenými pří-" túálůi sv~íýchnespókojenců Z lidu .
. běhy,'vněmž' detaily,jsou .často v: Ale se sbírkouOheňa.~eč:se"nevÝ
to~to 'románě ,Wassermannověge- .. rovnáme na šablonovitém, ; soudu. ' : ,
.... niálnějip~l>kr~slovány, než odpovídá' O~še~,: jd~iaseo·.určitý. chiliasmus,'" .
. . celkové.konstelacLdíla;; Néjvýrazně." ".Ideál'se střet~ se skutečnosti apro,",
'.. ji. projevujé' seďurrÍěnI~óm~nopisco~ t~žepřistúpuje .sil~á víra,a: přesvěd-,
· vo vé vystižení .vědo~ých~ i p~dvědo: .:č~~í,rodí se . zjevení. Odvěký.úka~ •
.. ; mých: 'inipulsů; rozhodujících o vzta~ , vždy však znova revidovaný Dolest':: .
',: ~,hu Člověkově.k jiným lidem a k vě~. mi svého prostředí, tužbami své do-'
" . 'c~k, Jež mají pr'o život c~n~: Ro~ď ' by.' Století, v, něníž---: fráze :neÚáz~\ .
,jÍ1áó. slOuží 'dokumentaci 'břtostné""':' 'pod zeÍnIdunírevolta, srdcí i. ža-'
prazkušenósti lidského ď pokolení" že ludků .proti·., pozemskému.; .rachotu ,
· • flejbezpečnější :záruka. ště~ií~,n~~pó- ;m.ravniho ,,1 Jysii:kého' násili (a také:
'čivá, ve vlastnictví předrnětti, ani vnétečného chrápání) při~o; provoku-:
oblib~ilOsti V očích "světa •. -.nýbrŽ v ď jevidiny.l~pŠího řádu;: vnucuje 's~y
lásce,zasl~užen{ trpělivým čekáním '. I> s~ciální přestavbě,·, žhn~' ,tóuhámi '
. . a' doičené paprskem, milosti, posvě- . po: rozvratu i výstavbě. nové;,y pód~' ~.
c::U Fc::í. Před zrakem" věčnosti .vítězi . statě' s'e ,vracI' opět a .~ opět; staré' hli- '
Josefa "ii.. Oldřišk~ odchází, jako" zby~ slo .. královslví • boží chudým'!.ďOheň ,
~eč~ážebra·čk.a:, ,která' ,mnoho ~ ze: ži- . a i~eČ jde ;nad::;éi!Í~ni>éhí~~a~my, v:
~ota okusila, ale' zapomněla pro
tom;,že se parusie 'nečeká' z·,apoka-."
· ~Še~hnu'"'s~ávu ,s:věta:ml rtM ~uš~~ 'I Iyptic~éhopřevrat~',ryze'ze~'riího;i .'
, ,,' ...• Tak, poslední; rpmán Wasserman- ·transcendlmtna .. (aspoň příčinně)rný,o'
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brž zkličení a živého rústu,imane~t~ živeln~u 'vírou. Dokonce,'se zdá;~ že
nich hodnot: zbožích sil nejvnitřněj- p~lemistÍjeses~ou'básnickou'minůšího já člověkova; Tíu{ . n~chci fíci, ' losti:
''
, "
',
'
žé by se ,ideje sbirkykryly s 'či~tým ;,N~,'ne! Myne;stne póhřbeni, svět"
křesianstvím.Na~pak, :v lecčems'~e "
,',',','
ne;íhřbilóv'šÍrÝ,
, 's nínÍ' příkře rozchÚejí. Dále, je tonéč~uha;í cypřiše, tot ostré dýky
mravní ,a sociál~i slabin~ vtoni, že "', , ',i,
"
"planou,
'bás'nilt chtě ::néchtě: se, tuatam, shližLsPáliljse!m v peci neřest ,svou, ieď '
jakémsi ~Yk~pitelskénÍs~lipsi~~u., ",' , ,:,; ",' všecka lkání stranou!"
Kde tákový, dúraz 'omezuje nebo, :' A zaše,' jako by těŽce záp~~il se
, mrá~ně:ď niodifiku'je , na': vúdcovství starýni' zatižením a hledal pro' ně
'anebo' i~iciaÍivíios(poriéchává zaseóniluvú,'ddvody:' ' , " "
,,'
" " ; "žni ,krutých mladé. Únce'~, ::',' úloze" ;;Má tóuho,ta~ ;'i/p,o nářek,
"
, masových státistikÚ.' Přitom 'pak pro' slyš, v hvězdách bloudí' pldchý ~křek.
jek riéga~e 'rieslyší,ve své vizi'dost ,To nenl ~pleén,ňe rlnava,
, '
,jasně tvúrčí "kladiva~ ruch kla:d~é tÚ bole~t, oúlmódravá, "
p~á~e ti' č:Úú.: Někde skoro jak~{by lot vyřazen:šél rekdž spat", '
šlo jen: právěo';,praskol star6ho ,v'švů;'zkrvácený plamen
hrad": •
škloubiiní",o uzrání' ;,révyďdú'sriých
,'Ne vŠak, jeio' spíše jen'retrospéJ{~
"prokletí v krvav~ní, vinohradě"';~. ýý- tlva.' Možná! dokonce, -Že t1~hvatný
prýštěni krve;:, Zajisté; 'vždyť, je' to přerod z prořo'ckéhosamospasitél;
Oheň i a: i meč "Ale' zjevení nelze' výství. Nezáležíriíľ tom', pr~;':věc,ďze~,
'luč~{ u'poutaťdo 'rámce. Pouhé ;;PT(~- mře:Ii rel{'ve~ězl!ní života a fysicky,
měňleLabradorý, próměňte v há;ahr~bě' zmizí. Hlásí> se víra V soúru~ ,
vonný luh" :jsou jen'poveIy;a '"pro~~ čenstÝí,~v'óbecenství ,prÚe, 'Ý sou~
"
~vitím k, ~~á;i"dvéř~" zni ambi~iosně" h~nu minula;: přitomna, ,bud()ucná; , '
'
,Moh'utná apohiosa: a subjekti~n( ar~
, uch~'zečsky.-: :;' "
Ukázka' sv~té 'tiáročriosti ,a' nezá~ gJméntaéena Wolkrovi:' nelze ~~i~
datelného:' oprávn~níi.; spa~it~lnóšti zet : nositeli ' velikých tužeb lidstva,~'
z imanentna:"'"
~' , "", ,
nelže'" zmizet.' pohotóvýÍn '. lÍr'dinúirl ~
;,Chlébalmužny; ;sém'slzou smáčel' srdce; Ani 'líranou. sÍnrtLneJ ,Čtěme ji:'
a žebrákem bylv stínu 'dveří ,:"
"Aďplane.':pla~e 'ťhrobú dál,',ne'nzůÚ
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',;ď/,~,I.;,'/; ,:ďvyh~;'et/

""

, ,noc' přibo~cTtla nám svoJe ďdv~ř!!; , "
, mdm ,kštici 'smutku-Tzeio'pýrd

Vhódině sv~j(~e;íěž§í::kd~neivicé,'

, " , "bo;~ zfel,
bssutiny, Úlase 'propad,' propaď~
~
~ ~)
'_
_ ._,_'_'T
.. "
, ~
'"
'leč neumř;l,
'_":"'-:"-"-",
"
vssutiny těla sepropaa, p~opad -:-:
v; mýchríervech kliěisl~nci; s e m e , : " ' , , ,
tu obchází,
zem prožehnuca "vzrostu v příval.
by hl;dal pro svá'apro'chudé
'
, á přetavím v~mi'chďzihli sUna>:." ;. ',' ' ,', - ,;>. 'ne;lvrÍ:1šíobvazy."
,;,,:,,:, Jali naznačeno':bášhtk,tilUtoNetř~b'á 'mlhvit ~'"pTachu zvíře:, sbírKciu~na:prosto nedeb'titrij~.Májiž 'nim za' ;ezdcem'!,' jak,pró to razil~
z'asebóU::kús tvorby.' Bylá'dó'súd doj~' . vý~áz literární, historie; n~třeba při;
niově 'těžká; sugestiviiě: II~'ává.', y. jiÚhle apotheose připomfnat důsled~
~tém smyslu' však jde Úd. přeée'~ de- ky' epigon~tvC'JAnó,Nechvátal 's~;
, but: Nechvá tal
uvádí něčfm;' co tl vidí v~ Wolkrovi.) Tá) skVostná nainěho ,dosud 'tiebylo~vzchópenrin: a, vitá lásky.i věřeni přirozeně abstr~:':
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huje zcela:~d •přech~dntch: zálib mó- sple~nu,r~~~~valesc~n~e z' peslmi~~
'dy' ,citu j literární kritiky, jež může mu.' Osvobození z 'osidel snů a spěch
,Wolkra př~řaáovat dnes,už z žÍ\!'ého do Života znívýrazněz,'veršů:', '
~polečenství' s~dcídomuseální vi-'j,Na mÓři~h' méhó století hla~ kviÍí:, '
:'triny. ;,To Nechvátalem nehne' a ,ne- '
'
,,'bludných sirén; , '
, ',může to změnit jeho cítění. ,Ovšem mfr válčí v očích Magdalen, Marií,
'že ne-...;vŽ"dyf zd~, hlouběji procítě"
Market, Irén ..
• no,n'ejdeímitak o Wolkra. Zde běžíl ,Už nejsem vězněm azuru;mnou teče,
,':,. ó čin :dtu Vidoucího: : A ten čin je '
'
, ,
prů~an lidí,
Nechvátalovi nesmrteln,ý., Zde"vězí to za hřbety sinných velehor v ze~; ,
souručenství" souhra, etap. Logika
" '
, iaslíbenou vidí.
děnírievyřaduježádnou pre~isu, 77 'Dnes v žhavý písek, soudruhů" ,
dok'once ani tu nejvzdálenější. Vše
"
' modliteb Zrllí' kladu:'.
, ,je' nutně a"věčně ~ačleněno;Všecko Vyiif.ěme ~,~licápocisvě!í,'z vězení
'nějakparticipúje na' konečném ergo
' '. ' "
: ' ~ , snů a hladu!~'
faktů. "
: , " , . , " ' , / ,Třeba'poto~ztéodhodIimé 1egi~
"Ne, ne;, my, nejsme' pohřbeni ,:,:' , ,'-:"nebopoutniků':'" přijde ďtolik;na, : ;-,-;Revolucí'neho evolucí? Slyšme; zmar, "~lIna černých',větvích ,zármutku
,;Předná~i prchá luza vbara hoříZ;ál den •• •"A té stojí ,zakažd~Íl
,
" v s~olnémvěnci, obět.;.', "
,:
jdou, neúprosně za, námi žni krutých ,',- Referuji: ,o;,té,osmapadesáti~
, , ; ' : mladí ženCi, ,stránkové ,knížce obšírněji,' než jsem,
,jdoiI'přesně jak~ :hodiny,'jsoumarnymínil, 'když j~em na, ní po ,prvé, za- ,
, , "
' , hradby; hrJ~e, hlédl', jméno. autora:. Lónská' ~bírka'
svěť řeštpočei v tůni sli; ach,jednou' Slunovrat mě' totiž o ,Néchvátalovi
.'
'splatí draze!desiluscivala.;Tehdy jsem Č~kal:slti~
Můj'druh je živý;"plan'e mit
cestunovraL jarní. AdočetI ,jsem se, Záři~
::'. , ' ,
"
" jiskry hází,' ového útěkit slunce 'a od, slunce, ,těŽkrok, milionů húdbo'ú, svou smrt, naší ,'kých podzimní~h mlh, bezútěšného
,
doprovází, I ,nářku;'siláckýchpós,":'" skorosata~vět'pr~ská, v starém "skloubení, už "nisÍnú.' Tehdy/' Básník' 'Ohně' 'meče.,
nejsem já aní on,' je vítězný poutriík Orku.Vrací se' z '
,za námi plují lodě snů a s .věže bije,
temnot I!e slna~ými trofejemi. Ne'..
.':
zvon., řéknu'Herakles ani Dante. Už 'proto
, Slyšíme praskot., Jaký děs! To řítí,ne"že nejde o problémy mytické ani
'"
;',
se lešení. schola~tické.,Ale malý,rek,'kterýse
Paprskem rudým' pratouhyjsme oba b'ez' 'hrůzybije,s',problémy stoleU, ,;
'zděšení: 'stačí.' Jeho', malé vítězství. pro 'dneduch 'překocen 'jest v bludný
šek, také.,.'
"
'vrak'. .. ~.
'Zase nalézám ,slovník, dikci,' ob~a:-,,,. ,
Ale ,včas:
,zy, znám(z .vichřic~, Slunovrátu;:.
"Klekáme světlem 'zdrceni; meč" ,', " Ale~ápíňi pojetí; etický' smysli Na, ';'paprsků srbereTri:L"mÍlozeuŽ-z~ela ji~é, nově své• .zdí-a;; ,
ď
" .To'předtím" bylo více, metafo""':~ější, živ6tnější. Kázeň":a prorocká ,
, . ,rické .; " Nebál' přijde světlo, roz-, ' odpovědnost· podvědomí; ',útěk ze
hodnemeč, p'a p
k.ů. Nebo aspoň;, • vzdále·ného.mist~ kdesi v hledišti.'a
,'dobojuje se·tak',
I
prudký vpád:nasaÍnoÍl'séénu.~Teá
',' ,Také: jedno':
z, I odvolání 'starého ',ovšem" co tam;'...
.'
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Nebof veniaje .tak/zdravá,skok . Dobrých knihách, přel.
Palička):
, tak překótný,že gesta a city splynu- Kniha Petr .Breugel svou rázovitostí ,
ly v mlžin'ný chaos. Cha~s však není
připomíná spis Lukáš 'Delme'ge od
chladnou ~ni, vlažnou změtí senti~
Patrika A. Sheehana. Ale ovšem 'ta-'
mentality-' Údná smeť odpadků. z', k~vé přirovnání obstojí jen na prvn[
díl~y. Naopak, jakoby žhavá pra- ' ' pohled: Sheehan je dobrý vypravěč,
, hmota vůle i činů, pohromadě' s pra- napohled klidný feuilletonista,., ~e- .
" látkami" jichž' se, má zmocnit; Nabitá
skrblí ~forismy, umí.'se podívat do
,iákonit~stí,ve které, se už dají po~ ,hloubký -'- :~Ie pravý ,umělec není.
střehnoul pratypy,zákonů i případů.' 'T~ké mu' vad(zřejmátendénčnost. A
Cítíte, ; že k tvůrčí krystalisaci není' zámÚnost zvláště ve věcech církevdaleko. Zahlédnete'liž 'ifóremné'se-' ,ních zn~hodnocuje literární dílo,proskupování, částic, ':snubnost ,'prvků.
tože bije do ~čí 'neupřímnost: samý ,
Naivita: náběhů kZárodéčným útvadůraz, že brány ,pekelné jí nepřemo
rům ~epohoršÍ; Ani ty první prap 0- hou ,a při t~m' samá ,apologetika se
doby., Je' to tak přirozené; nutný po~
špattiě tajeným strachem, že by snad
stup. Každá, i nejdokonalejší for~a 'přece' mohlý ty ,brány.;. Timmerživotamus{:projít 'svým' embryonál-' man sův román Petr' Breugelje·na- '.
ním stavem. V něm může' být i, mno- proti tomuknihá umělecky ',hodnOt-. '
ho obludného, potvorn~ho. Všimněná. ' Ba \ více '~než to ~ nebo pro to .
mé 'si V embryologické'~bírceprv- -.: jeto kniha,' života' a životná'''':''''
; ních náběhů, k lidské hlavě a k' de-" třebaže její hrdina je už mrtev sko:
'taiIdm' ria,ni- okončin, cel~hotěla.
ro 400 let. (Jde oPietera Brueghela, ,
A, jaká relativní; ušlechtilost; se do~ zakládídele slavné malířské rodiny
sta~ís výÝ~jeml "', . ' "",
a školy, ~izozemské.) Timmermans s'
cOheň 'a' IIleČ přesvědčuje,:Žé Ne-. ,plným porozuměním a sílen svým .tachvátal má pFedsebou'vývoj.Však , lentl!mrekonstruujejeho život. Je~o
je uŽ hodně Ho, co překonal během . i jeho doby, se všemi něhami L drs-,:
"roku na své básnické ,cestě: F.'·P. ',' : ~ostmi' (inkvisiční. prostředí I). Psy-.
"
'chologičnost knihy nemá. slabin a
F e I Ix ,T i in m et:m a!l s:, Petr' proniká jemně r do detailtl., Spiso~
Breugel. Co jako vůně zavanulo je'~
vateL je dokonale ,vcítěn i sžit. Zřej~
ho díla. 1934. Družstevp.í. práce, v mě ,absolvoval plnou průpravú hi:Praze. Autorisované vydání. Z nizo~ . , storicko~. Ale je si ,také vědám prá-'
zemštiny'přeložil RudolfJ. Vonka.
va/jež 'plyne ·pro um'ělce,'zacháze-" ,
S13 ,hlubotiskovými reprodukcemi
jícího s:námětem, který ha1i několi~ "
Breughelových; obrazů.' Strany 372." kerá' clona století. Však neéhceme
- Vydavátelstvo DPvykonalo vý~ . od umělců fotografie, nýbrž mal~y. , '
Jen' v nich mohou uplátnit 'své nové, '
'znamný kultu~ni čin,' když dá 'edice
Živé knihý pojalo' totó dílo Tiinmer.' 'a: karakteristické. To. -Timine~ans
mansovcÍ.VěnovaÍo autoru .ďpoz'or~óst . činí aumi to.' Jeho. kniha: oplývá:' si~
. již před sedmi lety, kdy vyšel, v DP . lou, zdravíni::asvérázem jeho os?b-'
Timme~mansův Pa1lieter (rovněž venosti.'Je hluboce ,pravdivá' -.:. tedy
, Vonkově překlidu);Védlé 'toho: jeumravně pév~á ájistá: Tiše si skan-.
nás T.' zt!umočen vydá~ím knihy
d~je .krokyosu(tu, ale při pozOrném,
Prosfáček Boží· (přel. J;: Toman- a - naslouchání určíte kročeje Prozřetel
verŠe K Dostál-Lutinov," ~yšlo v nosti (s, prominutím toho ántropoSymposion 1933) a potom ]),:lfíni, (vniórfismuJ, 'nellplatnou' ďlo~iku ·,kaž-
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dičkého úseku Života:,r celku- cel- '. n~dotknuteln~m" p~ávu '.s~m~djeržavi

kúa'dějin.Pr~to jé to kniha vše lid- , na' všecko.' Ruský autor séodpoutává
ská, v ď základní koncepci nic provin- od slepé víry ~ osud; místy sic~ dost

ciálního;'Vymkne sé asi také z ohrad' tápavě,: ale na'konec: 'zcela· rOzhodně
Úsu., LHéé se dovedl směle a s ver-, vidi
vanu IV., hříšný sUn" kterÝ' .
vou rozběhnout pro hmotu několik měL osobrií lvi podll ,na tom;, že k,
~toleU nazad" dokázal ji prožhnóut,
horšímu' zvráceny názory 'doby, ,e že
protavit' a tváří' v tvář přítomnosti jí podlost povýšena; na mí~to šlechet-,'
n~plnitsvúj geniální, kadlub: t!lď,' iíosti a čestnosť žebylapronásled~"á;.
'zírá výtvor stejně směle do kulturni-~a.Obdobně.jako náš Komenskfvidi
ho budóucn~ . ..::.. Vonkú" překlad je ,A. K. Tolstoj v ,úpadku' a utrpení
'věrný, hladký a čistý,' bezvadný
národa projev nebo '.následek vichři- ď
skladebně.i pravopisně. Věrný' - a 'ce'Božího' hněvU: ď .pro 'lidské hříchy ,
přece' je v' něm uplatněno tolik z uvaléného.ToÍiŽ tak,že . doba : zrála
osobitosti a. z klenotnice 'naší mlll- k temnu,'žeÍni~ul~st v ·sobě.již'mo~
'vy. Vzor překladu á au(orÍsovaného deJovalá:hrúznou' postavu ,Hrozného, '.
výdáói"
F.P.,
když národup~d~l svou vinou., A. K.,
Al e x ~ j
K o n s t a ~ ti n Q v i č Tolstoj věří 'v spra;~dlivou a.dúsled'Tol s ťo'j: Knjaz .Sjerjebrjanyj. Dě-noulogiku: dějin. Každá myšlenka ,je
jepisný román. VyŠel v českém pře-' , semenem, z 'něhož , něco'vyr~ste: '
kladě <' F. Poko~néhopod názvem strom dobrý nebózlý':':" podle jakosti.
cRuskéďTemno Nákl. Tisk. a naklad. a 'povahy, zas~tého. Přítomnost, 'je
drúžštva CčS v,Pra~e.' 1934;' 'Stran' ,vždy nějak založena v minulosti. ...:... '
408." Cena: Kč' 20.-; -.:. Roman~pisec' . Po stránce . fo~álni se:< nedá 'pří
Alexej '. Kónstantinovič ,není ~. nás . tomný 'román srovnávat s 'Jirásko~ , . ,
tak znám' jako rodový soujm~novec,
výin Temnem. ,Jirásko~o Te~no pro.. jasnopoljanský . filosof, L:evNikola-" bihá více idylicky, klidněji; autor' je '
jevič. 'A přece jedna z jeho nejleppozorovatelem,"sice, bystrým 'a, přes- "
, šicnpráciKnjaz Sjerjebrjanyj před- ným, ' ale, nedá se ďvYIJr(jvokovaf"ani' "
stavuje do 'jisté mirý analogii úseku při vzrušených scénách k vlastnimu
naši národní minulosti: dobu 'temna prudkémuvýstU:pu nebo k sentenci.
protireforlI!ačniho. Odtud i 'pojmeno- A., K. Tolstoj je: historicKý dramaván{ v přitomném českém překladu. :tik.O~ je ,jádrem rodu, které je'na'Údob~' vlády Ivana Hrozného' bylo bitoprot~stem proti .zvrácenostem.v . I.
,'pro Rus opravdu 'tragickýmteinnem: životě a' v 'dvilisaci. Zase minulost
mravním, . náboženským, politickým; ,(zde rodová), v niž . něco, wÚo pro
'Snad stejně tragickým jako třisetleté 'budoucno' (Lev Nikolajevič). ~'Po-:
,ujařmení Rusi tatarským jhem.' Za
korného překlad se p~otitradičnimu"
'Ivana' byly sepsuty a' poplvány vše- tlumočeni z ruštiny vymaňuje' z ,rucky 'mravni' hodnoty, všecka, lidská . sismú v. dikci i. v'slově. Již na 'ti..;
'práva. NábožEmstvízkomoleno až.do tulniÍn listě'je' vyznačeno, že: jde, O
blásfémÍia komediantsvi, 'absolutis.;' překlad českým "slovem' i slohem','.
niusa'jehokrutovláda' dusily, pro- Větší 'člénitóst ~odstavcú' zvýrazňuje
krv~cely úmi tak vydatně, žé si bo- dramatický. spád dila., ,,.:,
~el.; . ,
lestněuvědomovala hrúzovláduná'Rod Jiřího Wolkrajenázevneve~
sili,nešfastná, Rus: i 'po s'vé stoletéliké knižky (40 strari nepočítáje'při-'
pravoslavné výchově k resignaci, fa-IohÝ), kt~rou vydalo ,nákladatelstvi
·talismu, k přesvědče~i 0< svatém a Václava' pétra.' Napsal ji: JanKúhn~ ,
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'del po, důkladnýchstudiich básníkova • otiskla Národní, politika z peráprof.
~odokmenu. Spisek zjišťuje naprosto 'Pekaře ď článek, ',ve kterém: den: I,"OZ-,
"určitě, 'ú Wolkrův rod nenípůvo~' ,drcení Bratrstevjáborských byl; na-'
'. demanglickýí jak~é v něm udržo~ zván, šťastným dn~m našeho,národa::
vala tradice a' jak byl přesvědčen .i' Dále byl spisovatel znepokojen, ,když
Jiří Wolker. ,Zdeněk Kali~ta, ve ,sv'é sledov~l 'středoškolské studium vlast- '
, ~zpomínko~é '.publikaci
Kamarád' ,ních "děÚ; tím, že si nepřinášejÍ; ze
Wolker'na ziikladě oné rodové ,le- ,školy téměř žádných vědomostí ,,o'
" gendyClokoncezjišioval,a~glos~ské' '; jedné z největších postav ~ašichd~-'
'prvky veWólkrově po~aze'av jeho jin, ' o, PrókopuVelikém. ,NenL ani
,básnickém, karakteru.' T (, dnes' po ' m'ožno 'j inak; ~eboť této, osobnosti se'
, Kíihndelo~ých: matričních průkazech , věnuje, v dotyčné středoškolské učeb
padá; Dá~ný totiž, praotec Wólkrův 'nici.' pouhých, osm: řádek ~" kdežto
býval v 15. století, v a I c h ~ ř e ma; na,' př; 'o ,španělských Habsburcich se
" "
psal se W a I c k e'r• .v Litovli později ,děti dovídají,' daleko ,více;, Ty důvody
byli' jehopo!omci už souke~íky'á,,:vedly,Vi-bu,k t()mu"aby na:základě
jméno:samozřejmě zůstálo.Róvněž . pramennfch', .studií,' , p~dniknutých k
po přesídlení • do' Prostějova. ' Tvar', ,velkému, románu
Prokopovi. ; uká-' , "
W
k é r přichází koncem stol. 17., zal i 've struČném spisku; kdo' ' byl ,,'
apočátkem'stol.18. Jde o fonetické , Prokop Veliký; p~oČ může 'být povapsaní; j~énavlivem severo~oravské; žován za: velikána ~ašich, dějin, ,Čiin
'němčiny. Y.19. stol. jsouWolkrové' si z~sloužÚ paměti'á pozoniostibukožišnfky(s tímřeltleslem: začal Ji~ doudéh,zda stojí vfše'demokraciea'
, řiho praděd Martin;' za, ;něhož se rod ' čisté' křesťanství, nebo ábsolu-,
,I
již poČeštil). Kulturní význam před-' tism~s, césarstvi: a 'palomarstvi":':::'a '
Úsně; zesnulého bá'sníka zrál': 'dávno' jaké, 'plyne' správné, neko.inpromi~ni
v jeho předcích.' v rodě: se.dědil zá- 'naučení z Lipan,'Po.učení rozhodriě
,ď jem' o. u'mě~La literaturu~ :~"F; P.' ' odlišné",neŽjak 'má za,to Pekař. Pa,J a n y~ b a: Doslov' k 500. výročí "lacký ; ,je' tu ' nepřekonáni'., aspó'ň 'v,
'pdnuProkópá,Velik6h'o na Lipanech,,' phdstatě věci. KnížkaVrbovajezdra-'
1934. Vydáno péčíÚstředníra:dy cír-: vá, poctivá, ,spravedlivá a bezvadně ,
kvečeskoslovens,ké v Praze.' Vytiskla ,'logická. Aútorsice sám prohlašuje, ,,:
knihtiskárna Blahoslav. Striln 88;: U že ji' nepovažuje' za, dílo' odbornické, :
'všech, knihkupců. ',Cena' Kč 5.~.': ~ 'historické~' ale její resultáiý vyzn[~,
Spisovatel rozsáhlého, romanu ' ,íPro-vají históricky,správ~ě a, ve ~~hodě';
kop Veliký'~~' (knižně vyšlo 'u Mázá~ 'seé smyslem našich.:dějin.Nezaujatý.·'
č~1934) ~musilsiimozřejměpodnik'-' historik e~' professo 'nemůže přijít k' ,.' .
nout ,: 'podr&bné' historiéké studi'Uni,
jiným 'žávěrům •. -československé
:; "zvláště:; příslušného' -úseku .. ději~ : a církvi'; ač o rií,;pisnemluví,'dostává
'souvztahů.Přišlyvzpornínk~vé sláv- - se 'v nětri,nepřimo ~~důvodněrií pr~
nosti ,lipanské:' mohutné ~ice., rozsa- ' ;vznik, , práci á 't~ání;
F.: P; , ' .
hemá zajm~m: i 'účasU~ficiálních : M.B.>B ó h nél: Rašeni.', Příběh
'oso.bností; áleVrliu' :..;-:... jakovíCelidí:jedn6ho školního ďrokll,5: ~d;, nák!.
, ,cítícich národ~ěazdravě kulturně .1.: Mazáče ;vPraie' :v' dubnu 1934,
.~ zKla~aJy 'přece:Vnitřně mu při': . stran '306, 'cena brož;, Kč' 25..:....,vái .
. padaly, poněkud' kompromisní s ner-,Kč 35.~>, .' ,
. "."
vosní citlivostí· Římá: Právě:k, jejich', " 'Autor, 'jaká 'dlouholetý středoškol~'
vyvrcholeni"
koncem. května
,1934 ský profesor
měl mnoho příležitostí
,
' ,.
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z. autopsiepoznáti· Výhody j nevýho- ". vé 'utopie závratného .vzestupu linie
,dy miší' koedukační soustavy.: škol- , techniky ::k 'prosté' idyle . ,klidného
ské' pro:mládež' nejbouřlivějšímvý- 'přírodního ~ života' s ,duchovou, ná-'
vojovém stadiu: Oblíbený t náŠ. ro- plni. ' . "
'.
manopiséc mist~ým;perem odhaluJ'e
'. . , ' .
"
~, . . ' ". "
:'Alex'andr'a . Da·vid-Nee1::.
~Ionu,stu'dentského. života ve' vy~ My$Ukové c(magovér;' Tibetě,Kniž~; .
uč~váni i mezi. jednotHvtmi hodí~
. '"
." "
.. ' '. ."
",
.
" . '.nice : ;,Země a hdésv,: 96,. Se, sv 0namia,' dává studentstvo poznati: i .Iením:autorky' přeložil~zpiaco~al .. "
mimo;školní budoVu .:'zatím účelem,' ,Jiří Viča.'r:NákL Češko:šlo~, grafičk'é
aby škol. úřady i rodiče byli donu- .. Uni~;: Pr~ha '1934, str.: 18Ó_~19:
,'ceni 'více si . dorůstajíc[ 'mládeže, ·,.'obrázků :" '::.,
,
. ' .' .
všímati. a' odstraňovali 'ji' s cesty ' . . "
.' .'. . . ,
" .... . .
,
". V . uvedené knihovně '. zeměpisnÝch ..
rušivé.' vlivy,' . jež mohou 'ohroziti prací'a :vědé~kýchcestopisůvychá~'
jeho zdárnou školní: práci.a : zdra-' zi od,'ÁlexímdrycDavid-Ne'éluŽ ;dr~- '
vou ď tvorbúkarakteru, Snad se to 'hý spis/)! Obě její knihy" týkají 'se
někomu ',někdy . zdá, přehnaným: Ale. .
"
.. . ,
',' - .... ,
Tibetu s . . jeho.. za.jíma.vými." pr.oi. evy'
',kdyby z toho,' jen 2 třetiny <.býlo
',.""
, .. '
. ,
života náboženského a duchovního, .
pravdou, stačilo by' to; . aby nás ,po-.
,"
.
'.
.'
, hnulo' k nápravě poměrů; Příběhy .. Autorka, "j~k~' cestovatelka .těmito:
. jsou líčený velmi poutavým slohem, konči~a~i Asie měla příl~Žitosi mn~
• takže.' ~eriL (Ú~U, že sénsační' román hé'zta:m'ějšíéh':iajíníáv~~tí , ~tóhóto ,
'I
'vychází' asi v 6 letech v' .pátémvy-' ,druhu 'spatřiti" na 'vlastní oči ďaúČi _ '
.dáni. Je',
. to
. ;-'. pozoruhodný
'. '.
, ,
,n. iti si onii:.h ppr.avdukriÚcky·'.ú'su.-..
příspěvek'
, ku: psychologii:". s'tudujíCí,- mládeže' dek, Na róidíl; od mnohých spisů s
střédoškolSké a dóklad škodlivosfi' podobÍ1ý~,ď thematem' jscitijejíď uiá,-, .
koedukaČrií. škol. soustavy pro do- . věry, velmi střízlivé,: bez, jakýchkoliv
, "
'~áznaků
taJ'em~ostí. a ··:vy.sv,ět1óvá~í
úávajícL
gerieraci.,: ,,'; '
.' ..
.' .
.; AIdou.sHux.leY: 'Konec! ci-, ze .supr,an~tuřálních vÍivů,Rozbíjí:('
vilisace; Vyšlo 'jako 5, sv;vKnihách 'tak,jistě nejednu legendu," jichž se
'I'
' kl'L
. 'v ;n.av.. rŠily ..n.ad Tibetem c.e.lé'ho.·ry,·ač.
·'mllonů
r, '.193
3'ná
, ; . M'azáče
. i
Praze 11;,'. stran , 225, cena' brož, ,Kč .•. při. tómzase pro některé 'případy'
.
.
:připóuští
'. ~ýklad . tibefanský,. ~','
.
· 30,~,
:váz:. Kč "40:-•. " ,'~.
.
: N:eznámýpřekladatel tlumočí 'nám; '::,čtenář;s~ ~dovídá krom jédnotli~·
"'zajímavý román zvaný též "k~ntra_ď vostí a.údajů :ryze.země. a národo; ';punkt~~1 života",,; jenž je. díl~m -p~o~' ,~'pisnych' o' 'lamaism~~-. o. na:~c~~'Í-,viř~'
slulého anglického análytika dneš- . v. putování z~mřelýéh;, o. tibetských
ní ktt1tttry, ;jež' trpí hypertrofií tech-' čaroděj~icích.a· jejich čin~osti, <> únického 'rozvoje' na 'úkor.' ducha a betských kláštereéh. a'jejich • obyv~· péČe o mravlÍi výši opravdových' kar- . teHch, o. vyšší ,škol~. ··Iamai~tické, . ~,
akterů; Rozvoj . hmotné . civi1isace, ., hledání znov~~těleÍléh~. tylkua" o obtechniky 'dovede, nám, zpříjemnit . éová~í ,~démoriy:'o podivném umrl- .
stándard života, ale vede k mechani-' čIn1 :: ~Jbř~du; :}terýžslove . ro-Iang, 'o
saci, , stírá individuální' prožívání, pů-.· účinno~~i, kjilc::horu (magický kruh či '.
vab:a:ztrácí'se.zřefeléidéály' a. vyš-" diagram), souboru fysických:", nebo:: .
šFhlediska;' NepřináÚ člověku:spo.... "
koji:to~ti, ; není 'kličem k. radostnému
,") 'P~vývyšel v téžé sbírce o' ná-"
.. 'a' šfastné~u .životu, :Autor humorně Zvu ;,0 .Iebráck6hoÚ. do Svatého
a's: ironiÍ'odvádí čtenáře od ~ezdra~ 'města".
'':'"
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duševních cviků zv. lung-gom (obdo- různých individualit." Dívati senaba cvičení joginský~h)"o t. zv. vnitř-' svět, jako sedívá člověk s' nejvyšší
ním teple ..':..... tumo (umožňuje'tibet- hory v krajině . na ' údolí' a. 'nižŠí
.
....,., .-',
·ským zasvěcencům pobývati 'v jesky-vrcholy, než· jest jeho:
ních y nadmoř. vtši'4-5 tisíc:m v' . i>::Šestá etapa .se:' nedá popsati,
" ~ . lehkém šatě i nahým a nezmrznouti), 'rovná se pochopení. prázdna (nepří~"
četnýcHj~d~otlivóstech ostatníbo tomn~st svého "já", podle tibetské'
duševníh~·. trining~".
my~tickýéh formule:· živé bytosti jsouzbave~y:
t.e'oriích tibetských lamů, atd;' , " , svého "já" -:-:- všechny. věci jsou zbaZaWma~é jsoú bodyt.zv. "Přímé venyď,svého"já'.').
"
Tent~'všeobecný program je ovšem,
cesty". Pódle 'Padmasambhavy(str~,'
15i) jdou za: sebou, etapy duševního velmi' individuálně i naplňován. Od
pokrokuna, "Příni,é ,cestě'; takto: '
cviku soustředění myšlenek postdpu.1: Čísti velké'mnoŽstvík;;ih o růz~ 'je se, pak dále až k: schopnosti tvo'ných náboÚmst~ích a filosofiích: Pořiti fantomy. touoyů á'Jidamy. A,
:slouch;tí hovo;Ý· mnohých mudrců 'a :celý výsled~k. tohoto tréningu' je poučit~lů, přidržujíCích se rozmanitých věděti v této .větě učitel~-zasvěcen;
theó~ií. Sám zkouŠeti hojnémetho- ,c~: ;,Bohové, démoni, celý ve~mír ~ je
, dyvšehó druhu.
....
přelud, ' existuje 'y duchu,; vynořuje:
2,Vybr~ti si jednu naulku ze se z: ducha·a·v něm se řozplývá:','i
'~Šech prozkcium~ných a: ostatní' 6pu- Autorka' je přesvědčena; že na' 99% .
stiti, právě. jako si, óréľ vybírá:ko~ , ,tibetských historek jembudiépo~'
:řist>ze střidu stáda,', ',' "
'.'
. kládati'za',pohádku a nutÍ:1O je.'vy,:,
'. '3. Zůst.ati":c' sk~omněm postaveni,', kládati' přirozeně. Fantasie, ' halucivypadati velmi ,poniž~ně;' ustupo~air nace, třebaže někdy velmi: účinné i
'do pozadfa nesnažiti se;abycho~ s'e nebezpečné, v nichž; se člověk n~.. ,stali; velkýmitóhotó světa.: Ale za.' zřídka': ocitá na hritnici nemoci,- Ší.., \,
,toutá', rouškou bezvýznamnosti pó:' 'lenství,.anoi smrti, a potom síla
. vznáŠeti' dudha velmi vysoko a' vzná-'. soustředění a' vůle.' 'Autosugesce a
, šetí seriade>všemi sv:ět: poctami a: sugesce hraje tu přímo vynikající' u-'
slávou.
' ."
lohu. : Možnost stvořiti fantom. a oži~·
4. Býti netečnÝ' ke všemu: Dělati ' viti jej autorka potvrzuje: 'vlastni,
j~ko' pes, nebo 'vepř, kteří Žerou, nač . ,Zkušeností;Pcida~ilafse ji:taková'
'náhodou. přijdou. Nevybírati mezi "materialisace". Zajímavé je,.žeten~ .
věcmi; které se naskytnou. NijakÍlIl-' to fantomča~to' i jiní lidé'vidÍ,alze,'
u~ilováti:abych6m' dosáhli, nebo' se cítiti' i jehodoteky.Ne~řidkavyma:'
ď vyhnuli, bráti,'co ~en'aman~, bóhat~ ~r se taková h~luci~ace 'z mocí své-'
, 'ství, ;;ebo chúdob~,' chválu nebo po_ď ' ho tvůrce a; trvá:.dlouho,'. než se ji'
h~dání.. Přéstáti 'činiti' rozdíl mezi' podaří' rozptýliti. V' této souvislosti
ctriostía ~eřestí,' slávou iľhimboui ,vypráví autorka '0: případu Kjonghy
d~bremďa zlem. Nermoutiti se, neli- rimpoče' a naráží i
jiné případy'
tovati, ~ť~e děje ~ok~liv"a ~~;'dru-' ~é;,života" . 'fantomů;, zdržujíc, se'
hé straně ~e; ani nerado~~ti, ani.ně~ většlnoú kritiky.' Doritnivá se však
čí~ vychloub~ti;
'.'
přece, "ž~ studium psychických' zíe- (
, 5. Be~ dojétLa s volným' duchem vů má se ,diti:v témže d~chit, jako •
"
" pozoro~ati 'sporn,á' mínění. a' různé' kterékoliv vědecké . badání".
, Knížka je velmi; poutavě psána a
druhy ,činnosti bytosti.' : Mysliti . si:
"Taková je, povaha' věci,chování xnyslím, 'že: její přečteni tomu,kdo

i;,

o',

na

3'10

,I'

,

!

",

, ,

r.'
se interesuje o dějiny, východ~ích ná- t~oří asI 80 proc. ',vŠeho~byvatel~
boženství,' o jejichvz~jemné ~~uvi- :stva na zeměkouIia" kdyby tudíŽ',
~losti a' styčné. body,jákož i o ~še-' on~ :theorie byla správná,músilo by ,
cko to,' cos" náboženským ,život~in ' nastati· podstatné zlepšení' vieobec'na,východě víc~ méně souvi~í,jéno~ né,tóvšak'neriastalo •.. , (str. 6). '
prospěje, ' ,
" Podzi1Jlek.
" "Velký. pokles cen;ktert ~hara{{Ing. ,J o,s e f Ha sj I: Chléb Cl terisuje, dnešník~isi, 'způsobuje stá~
zlato. ,Úvaha o současné světové' ho~
leť větší zatěžování, dlužníků, _t. j:,
~podářské ,katastrofě a o východisku, výrobců,' neboť, ,každý výrobce. pra-'
z'ni.Tiskema nákladem "KarI~- cuje'\s cizím ,kapitálemj' poklesém
graiie~', Karlovy Vary, .1934, stran' cen' se mu dluh, zhódnocuje :.....-·čímž
,27" včetně, 4 ,diagramů.
,
' . stoupá režie. a: vzniká nebo' se zvět~ ".
,,_.Autor vychází z tolik dnes pře- šute ztráta. Výrobci.budou však Yy~
třásané kritiky dvou hlavních, názo- "ráběti, jen' tehdy. - :'když ,mají zisk;'
růo příčinách světové krise hospo-' Není-li zisku, výroba se zastavujé,
dářské. 'První z těchto názo;ů spa- děl~ík~ko~sument. ztrácí výděl~k, ze~
Huje příčinu krise na, straně zboží, 'mědělec odbYt, nastává další poklés
druhý na straně ~lata, a tedy, peněz. den atd.j,' to ,jest onen pověstný
,'Odmitavi'se staví k druhétheorii,
"bludný,křuh":,
"
. ' ,', .
která se mu vůbec nezdá· tou pravou ;Zasta:Ví~li"se;pokles" c~nď Úeba, i
přÍčino'u současné' hospodářské kala-'" uměle (jak se nýní' říká odhodnocemity.Pohyb ceny.zlata by, ~emohl ~ím' měny), anebnastane~li, tí~to
zaviniti 'tak' dalekosáhlé a: dlo~ho- ," opatřením i zytšenicen, 'sian~;'se
trvající následky a potom - ,yelká ' výroba, opět' rentabilní, hlavně .tím;
většina Hdív životě zlata nepotřebu'že se uleví břemeno dlúhů, daní a
, je.a nepoužívá.,
dávek. příp. i platt\ a mezd.' Z~jmé~
. Therapieby tu, ost;tně nebyla prý nat.zv. "oddlužní", který zakrise
nijak 'těžká.' MoŽno. provéstibuď
je velmi akutní,r~zřešÍ'seHmtozpů
odpoutání měny od zlá ta , nebo de- sobem velmi jednoduše, kdežto pro~'
valvaci měny.
vádění;,oddlužení'~' příÍným', vy rov, Toto 'druhé už se u nás' stalo, a:, náváním', mezi.'dlužníkem a věřitelem
zastávala se tato' diagnosa Englišem,
(jako v Německu' a Jugoslavii) nebo
, v Anglii pak Keynesem;'
, moratoriem (u nás, pro zemědělce)
Přes .určitolt závažnost tohoto ná- ,jest pro' hospodářský živcittěžším,t1zortr, determinujícího' krisi' jako ka~ kolem, nežli. snížení měny (také .id~
lamitu; ráz~ finančního a nikoliv Vt~ ministrativně dr~žšínl)."_'
,
,"
',robního, eventuálně, distribučního,
Leč' 'ani 'n~stoupená . cesta tímto,
'nelie v něm spatřovati tu pravou směrem nevede k zahnání kri~e, jak
diagnosu choroby.' Neboť "dnes mú~ 'ukazuje ná~orně příkl~d americký.
síme konstatovati, že země, které A :právě .·Z tohoto příkladu 'začíná
,snížily hodnotu peněz, vůči zlatu, ' , aútor s dedukcí ,'vlastního názorun~ ,
krisi nijak neodstranily,. nýbrž poú- příčinu ,současné, hospodářské k.ilaze zmírnily" j 'a nechybím~' -:'- praví mity.'
,
,
'
,dále autor ~" když ',prohlásíme; že
V Americe totiž si vyřešili, otázku
totó 'zmírnění se uskutečniló z části zadlUžení. Výroba zÍntensivněla, ,. ce" také J na úkor zemí ostatních", t. j. ny průmysľových produktů stouply,
těch, které touto 'cestou nešly; Státy, ale ceny, produktů' ,zemědělských,
v nichž změna oproti zlatu' poklesla" 'stóuplymnohem méně, ba" někde
'"o
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(autor uvádí případ, s ~epřovým do- i chodem k. pěstování jiných, plodin.:
.
se nadprodukce jen přesune, ale 'ne" : ..
" bytkem) i. kl~sly,' '
" A: ~roč t~dy vlastně zásah, selhal, odstiani., Úhóřlmi by bylo arciť nutno ..
poněvadž zemědělství .celého, světa
závésti' (podle autora) nu ceniL á 'po~ :. ,.'
, trpínadprodukcí,Aut~r totóďtvrzenJ . užiti tady autority.: státu' (viz 'něco '
dokázuječíslicémi; jejichž v~růst na podobného V Americel) zrovnátak; .
pr~émmístě'" tÍ~ožnila všestranná
jako', bY's~:,'tento postup, 'asi spojil
raciónaÚsace ',vz'emMělské produk-, se '~ystémem výplat prémii z~ půdu,
~ci.' A ná.slédek?ihro'uc~ní cen' ze-' ležící úhorem, ,.' .
I
tněděiskych ,Výr~bktiv posledních ". Autor~ si tady také předem ~dpo~
: letech, A~tor uvádí: jedéri' příklad za:,' :vídá na možné ~áIIlitky: proti,:této
, mnohé:; Na jaře' r<?ku:: 1928 ,,'stála:ďv ,therap~i,kÍ'ise ,činěné,'Jetotiž' prav~
BudapeštFpšenice33 Po, 'dnes stoji' da,žezemědělská produkc~se, ne7.40 p'á;t. j;pokles cenoVý' 77 proci zVýšÚa: za: poslednneta aUž od~o~
- 'Prolet~řišování ',zemědělců' :' vede: ku před ,v~lkou'vEvropě, zato vš~k. ,
pakke'značnému:sníženikupní silý :vAmericeajinde značně
'pše- .•...
,toh~tó. ób~ovskéh~ stavu s 'následky "nici ódroku'1913::U, S,A,,25 proc"
pro ,'ostatíti stávy Jasnými.'
' . Kanada ,140 proc.;Australie.80~proc,,·'
. Spisovatel kalkuluje všecko na 'Argentina 24 proc:;naproti, tomu'
ceně pšenice, V zemědělství.jde· to'~vzestup výnosu tétoplodÍlly v Evro~,' "
tiž,ipokud p~óduktd: se týče; v~siněspě od, téhož roku 'do r>. 1933'
0%), , '
o st~tky' iástupné, Je 'prot(;. tato' kal., .,': Al~, působí to v :'célém ~větě, ' " . .
V hypáprodtikci:' průmyslóvých ' "
kulacé dosti přesná; ,; , <',~:.
, í;Vy'soká': c~napšenice znamená, výrobků 'autor nevěří. Tam se p~ý.
vysoká hospodářská čisla,'nízká'pak ,výrobaspíšeregúluje (úpadky. slanízk~tÍ hla:dinu;,všé~h cen,'"
bých podniků, 'kartely, tru~ty,ap,):
'i,Rychlým,2 a ,hlubokýtn,poklesem> Je-li zléý'průmy~lu, ,je 'to způso~
ceny pŠenicéďklesnou éenyveškerých' beno znehodnocením ,rentability ze''výřóbk\l,'~emědělstýí:, ,Průmyslové, , mědělských produktů;
.
::~.
jdou p~malu: za' nimi, a to' dříve ty;,' Proto' je nutna dohoda ve směru;"
'.,
J{te~i'níájísurovin~ou základnu V " / jak ,áutor svrchu 'nadhazuje,; Ne. Zemědělství" po~ději' ,'a pomaleji tý, "dojde-li k ~i;~emědělec z půdy ne- .
které ~ají základ v druhé 'prvotní' utíká, vyr~bí 'i ne~entabilně; ',ale'
výrobě;,' t.,j,v"homict~i. 'Nakonec přestane:kupovati stroje,timělá 'hno~ .
teprv'eď závazky smluvilí, "ačli ~ ,tyto ;'ji:va atd, Tím se 'pi\::1avysili,' ra~" •
, vůbe~' přizpůsobí 'se; normální" ce~ ':; cionalisace' ze~ědělská' utrpi" sniŽi ~
" st~u'l Pi:~videlňě je .tujiž nutno z:i~ .sevýnos, N~ téže rozl~ze 'poleuro-".
sahu' sťátni "~dfninistráČního; " , ' , . dí se méně ':"':'ac~ny~toupnou, .ač.
,KI~sajiciceny'způsobuji nejistotu' jen do jisté míry,která třebané: ' .
. v ijddniká~í, ,nezaměstnanost, potíže "zn~rne~á 'jeŠtě záchranu;; , ", . " '.
finanční, 'úpadky 'atd:"
;~ .
,V dalším ~uto'r póukazuj~' ják~i,
. " "Pomdci tomuto stavu'~ěci'1ze huď' na ,;,krisLv'niáiém";kdyžmluv{ o
zvýŠením ,poptá.Vky nebo' snížením někdejší krisi· cukemí, zaviněné nad- .
produkc~:' ' , ' . ~.
.;~, p~odukci '~ukru' po' válce světové, 'za •
,- 'Prvé je' zastivajíc'í sitůace lidstva "níž : značně 'vZrostla výroba ,cukru .
v'esvětě .nemoŽrio, druhé pak l~e pa~' ',třtinového':;, jmenovitě na Kubě a'
. sto~piiijen 'ústou úhoru' (neobdě": .' Javě, Téhdy.' p~ delších průtazích I
láníjistéÚsti pó~emků),'n~bof 'pře-" "sjednána t . zv, '"Chádbourneova . do- '.
I
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hodá"; která/ ač ne 'bez vad, zna~,

,'"

jen: ~pakovalý.: přes odst~p desiti

~enala; úmluvu o' omezení' :výroby ,'rušných let, k!erá'~plynula ód prv~

cukru,' atb;e'ř~pý:itřtiny,,'a v cel- 'niho výdání;jev',knizecstále dosti
ku\.ěéiprospěla;:'
, ", aktitálnih~ a'z "výpravy,Pe~o~tkovy ,
; ',Tak~vouto :'úmluvou ,~' uriive~sál~ proti 'příliš 'vypjatému;' ale málo :ob~
níhó,rózsahui významu' ovšeín '.:.... ,sažnému "historismu; jakoŽ 'i ~ kriti:
, bý ,byla "úttÍluva 'o'povimíémúhořenf, , ky: některých, jinÝchpřívl~stků našf ,
, jaksvréhU náznaČeno., ,,~' národnípóvahy možno, si, odnésti
:,:'Prémie',"jak auťóq)oímamenává, by leékteré'poučeníi: apřipa~atov:iní, '
sé\státú :"yplaÚly. či :je"to malá' byfbyčhóm autorem v tom,či onom,
iÚátajprodává-liše cukr do'ciziny, naprosto nesouhlasili; ,:" :; ., '"
",
za, babku; i~tim;;::o' Ý zemi výroby
Peroutkovi nel~e ,upříti' ducha~: '
'cena,jehci;křičí';řínio' dO,nebe? Tak plnost, bystrý postřeh; schópnost,po~' ,
,s~,ási lážev závěrů spisku Jeho au-' souz'eófa'literární koncepce. Bývá li ~
':: tor,'niajena mYslimožnt .. podob'ny:' 'cpce; býti p~ctivý,' pravdivýďá~práÝě,
'osud: i' jiný~hIJr(;duktů;zvláštěze~ ~ p~oto"ne6hápu/ jahmohl,ještědo ~,
'měděhkých, za určitého '~tavu ,'nedruhého', vydání;:,:ted';ďv ':roce '1934; , '
omezené:iemědělskě 'výroby; ,
,pustiti ,věty':z let;,iještě'před 'd~siti '
/ Knížka ,Hasilova je, j'akovětšiná,:lety'" (ve, skutečnosti ,dříve,' nebo!,
'takových 'plá'nů ',a'nabídek řešení kri~, státi 'v knize :seskupené' vycházely"
" se,' jistě upřímně míněna. Bohužeľ 'před' tíin v: časopise), věty,tý,kající
"předpokládá n~právem' přímočarou' se církve československé: Už 'tenkrá, jednoduéhosi 'taní, kde' se už o ní ,te':: Peroutka, neuhodil do i černého,
~ sotva'dá ~luvit I a "potom stále ;mlu- "když pl-vně tyto větypsa1.'Je,vŮbec
, " ví 'o:. hospodářskékrfsi 'jako o 'krisi,' zvláštní, j ak',tentó 'obratný spisova,t~chnické mašinerie 'společnosti lid- 't~l ulpěl ve svých informacfch ci čes';
: ské. Zase:' srdce 'nic, hmotařský roz-' :: kOsl~veitské 'církvi' z let jejího vy':, um' clnešnlho";,úspěšného člověka"', růstánína povrchU:: a abych tak řekl;
, ,všecko.' A'to jeďpovážlivé n~govánízvulgárisoval,si ji"A, ještě 'p~divu-'
, právě 'těch' nejušleéhtilejších 'složek hodnější j estu, něho: ten' nutně náá"nejkrásnějšíchmožn:ostiduchovni' mi kon~tatovaný fakt,' že ;si ,; totiž
. podstatý:iidské.'
. ,
. rii~hl vůbec mysliti, že 'vystačí š tím:'- .
'Referent,' pročitaje- takové, spisky, ~ to pochopením' církve č~skosloven~ké
nemůže se ubrániti trvalému 'dojmů:
až do smdi.',
:
ď
" Stahik 'vládne lidem' anelidé statRád bych-: viděl dá představ člo-,
, k~m.' Dobré jEl přečísti sr tady ,ně>' věku, který nic nevěda ocírkviriaší,'
které; stále nestárnoucíhpitolký z,musil-bý si I> této náboženské spo- '
Kome~ského ',,,Labyrhitu ,'světa". .!ečnostiučiniti alespoň přibližný do-',
'Svěť~á kri~i, poněvadž má 'přespří:': jem ,na ,základě Peroutkova přezí
'liš sobců I
" : , ' ;P~dziin~k. " ravého' i: a ,velkopahskéhopósudku",
'. F e ~ d i n an d Pe rOll t k a:', Jací' který';' znítákto: ,,; ."Namítne "se
~ ·,i~m'e. ·,"Vydaf,,' po ,. ,druhé :.Frant. Boro:' .~nad,'~ že '~xi~tuje 'hnuti' če'sk~sló,veti~ " ,.', .vý v Praz~,,1934,'stran211." "'J,' 'ské církve,ď,které odvácÍi:,dušeod' ..
":Nemám v úmyslu referovati ~této, ka.tolicismu.Nejsem náboženský' čiti.: '
knize 'jako celku; Vycházif posvémvěk: a 'nechtěl bych, tU:to ďvětuproná:
prvňim výciáníz, r'oku' 1924' už' 'po šetiap~dikiickyi' ale zdá se'mi"ď že
, ,druhé' s tekstem 'podstatně, nezměně- opÍ'Ítvdóvý 'náboŽe~ský Člóvěk,' hleděl,'
,ným a. komentáře o ní by: ~e,
t~dy ~."
,'by . na ' .'toto hnutí, _
které
tolik ',kok'e~
"
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tuje spolÚikou, pouze' s pohrdáním,
Mluví.li 'už někdy anebo. píše; Pe·
Šeskoslovenskácírkev:j e hnutí, více ,routka o politice .ajin'ých než,. nábo;politické než náboženské, 'Je to vel- ženských sklonech v, CčS,' a! si. pře.'
Ínrzpoh~dlnělénáboženstv( uprave7":- čte třebas r~znéty nedávné ,Články
",
né tak, aby~se V, něm ~ohl volně po.' nynějšíh~patriarcha dr~ G,.A. P r ~.,
hybovat . člověk dostC blízký nevěře, c h á z k y v Českém zápase,. Některé .
a aby, dogmata' pokud možno, riečpě~
jsou psány tak;. že známému' esi>ritu'· I
la do nosu:~ ..·, .' ..... . .•.. .",:.
Peroutkově v ničem nezadají.Píše~li
. '. ' Jaký ,'anachronismus : ~.á kolik -pak Peroutka' o naší pohodlné. věro.
,oprav ,by potřebovaly. tyto Per~ut. uce,' nezbude mu, než 'studovati do.
kovy věty,aby se~ staly spravedlivý. savadni, by! ještě ne' zcela hotové
mi :a; skuteČno~H odpovídajícími/,
\. dílo prof. S p i s a: r a, To je
vždy
,: O. té" politice: ~e •. yztahu k. cí;kvi \' bude základ, vě~ouky -Českoslov~nské .
československé -je: zbytečno' ztráceti církve: z něhož ještě dost"i nadějné.
~lov, Církev: nejméně chtěla: děla~' . h\J může vyrůsti",.
.
: ti. stín státu; (viz 'rozlukové snahy!)"
~.A.do ,třetice -::- aby Peroutka 0:
. nerci.li, aby chtěla kdy, běžeti v. hip. . pravdu. uvěřili' že v .církvi' českoslov,
lých.páprscích nějaké politickéstra. nešlo a Iléjde jen o nějako1,1 ďt'; ,šio:
ny 'nebo. ;'si ď stra:~uco mocenskoU:," kovnost a politiku,. nýbrž o vědoÍné
- ,podlohu·budovala.*) To je římsko. ,úsilováriína. poli 'ducha . . ~ ~áboÚri-:
. , . katólickácIrkev po téhle stránce ji. .ství, ať si přečteH ni ko'vu právě
nak: opa třena:! TaIÍľ se .měl P eroU:tka; ~ydanou knihu "Duch~vní ide:iI y 'če~~
obrá~iW a ~aliarašit. káravým; ii po. kosl~;e~ské církve",.Učiní.Ú,'~o 'l1a':
,hrdlivýrrrislovem! ',;
vrhuji, a zároveň si uvědomí,že .cír::- Co se .. pak týče \ naukového 'po~ . ke~ trvá teprve od, roku'1920, .búde
hodÚ, stůně. tu Peroutka na; zlý :ne~, k nám jistě spravedlivějšíneždósúd~
dostatek'informací a snad zúÍnyslně . ' .' J~ sice. pra\;da, • doba je silně .~~;
chce býti ignorantem, :-',
.. ,".;' 'náboženská,,:riežsnaha ani 'vira u
: .: Nepředpójátýť'člověk ví, 'že> si. našich .lidínesch~zí a nikterak. ne~
drkev . náše nijak, ne~lehčila ve·· vě..' opravňuje k lehkému posudku,: kte: '
ce~h ~ěioučÍrfch;kdyžodboU:rala řa~ _ ~ý nechává Peroutka. ,otis\{ovati 'z
'.du dogmatických nemožností,: jinÍiž', knihy do knihy:).
; Podzimek.' .
. se dodnes, může chlubiti církev ka.·
Karla Marxe korespondence S TO-,
tolická. Ost~tněvíraj která' se' pne . diči:Knihovna,,,Levé: fronty", Re.:,'
kt~kovým dvěma ,hlavním ,článkům; diguje a vydává.Jarmiiaprokopová,,·
, jakými jsou: ~sobni Bůh a ~esmrtel~ , ' PrahaHI34, stran,85,.
ná duše lidská, nemůže ·nikdybýti;· 'Jest ,to sbírka osmnácti'dopisů, z
zvána, pohodlnou.'
.
'nichž jen jeden: psán je l{arlem,
Marxem' 'otci: 'Os'taÍIiích 's'edmnáct,
,*).NeŠkocÍilo by vš~k, 'aby na
jsou dopisy otcesyriovi, ll: riimžtu,
svých čle'nech, také politických stra~ a tam je připojena douška slov:mat.
nících" žádala:·, důrazně.:intervenci >činých (Henrietté Marx) nebo. Kar.
třebas'v takovém případě, kdy mě.. lový sestry~ofie,'
.
','
,sto', nedovoH 'na, náměstí českoslov;' - - - ; :
".'(t
*) Upozorňujeme na článek A, Spi.
bohoslužby:' • zaÚmco" katolické
',iVzkříšéní" 'a '"B~Ží· tělo':' má ná·
sara v' Rozhl. po živ, náb. aCírk,v
městí . k' disposici (viz' Ce s; Budějot~mto Čísle
;,důkladnósti"Perout.
vice 30. Y;·1934).
'
kovy· práce.'.
R.'
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Je velmi zajímavo, přeČítati tyto, ní nic ví~e vzdáleno, Í1ež:,fai!atis~,
dopisy, ~a" jedné, straně, nadaný; , Ale dříve či později se, tato ví~~člo~
pracovitý a přece' zase i chybující' věku· stane nezbytností' av' životě'
(alespoň V očích, ót~e) . syní na dnipřijdou, chvíle,' kdy, i ten,kdo jej
hé stráriě',milující, a ,obětavý otec, ,popírá '.. :*), je:nuc~n modlit· se .k:
hrdý na "padáni ' i· možnou' budouc- Nejvyšším~;'~; '.
nostsvéh~, syna;"Možno říci, " aniž . ,Zájímavou IV to.mto' smy,slu ,je: i
to bude frází: K~elMarx je pýchou
poznámka Marxovy 'matky z doušky .~
a :na, děJ' i 'r.odiny a otec č, asto ví~e,
d"OpiSU CIS;
v.' 2.'. p'v
Ise t'
am:ď,..
. ";, •• ,' b u ď '
než,sámsi přeje, 'obrad,dopodrob-: hodný:a měj vždy,Boh~na mysli/:~
ností' svoji pozornost k němu,'
, . Z dopisů dovídáme se' 'ovš~mi o
Je vůbec ~bdivuhodný: ten st~rÝ- nejedné, ' dnes ;"ž kulturně"historické
Heschel Marx,advokátu.nejvyššího' . zajímavosti, tehd~jších" dob, 'jakož i
· apelačního soudu v ,Tre~iru a.v mno.~ ,.leccos ovilějším ' i vnitřním, životě
, . :' hém by mohl sloužiti 'za ,vzor ótcům
Marxe-syn~ z~~ doby studii 'a, poslé, z dnešní, mravně ohrožené rodiny,', ze' mihne se' Často 'korespondenc( i
. PocházeÍ, ~:to on i jeho žena, mat. 'osob'apozdější choti Karla' Marxe,'
~~. Ka~lo,:a,'~váže~é rabínskéro-, 'Jenny von Westphalen. '
'
dinyi, Kolem,r,ď 1816., přestoupil- k
,Dopisy' recensóvané knížky přélo-'"
pi:ote~tantis~~,' což učinila . .také je, žil J, 'Jizba, a to' podlé driihéknihy
'ho pozdéjší cha!,'
prvního, svazku. velkého,'histi:idcko- I
Zdá' se,že tito lidé nepostrádali
kritického
vydáni děl, ~pisů
dópi~ ,
, ~božnosti: která' ;"žrodin'ou .výchovou'
sů
K~r1a
Marx~
a',
Friddch~Eiigel~
byla vložena' do základů jejich' 'by1929, 'z 'příkazu
tostí, Byť, i".byl otec' Marx ztratil : sej vydaného'
Márx-Engelsova,6.sta:~ti 'v;:M~skvě ;'
nejednu 'spojku 's' tradicí ,~odiriy; 'z
nakladatelstvím 'v
· niž vzeŠel abyt 'i ~trohé po'volánína Ma'rx~Engel;ovým'
Berlíně, ...:..:.. <.
'
:.,,; ,
, náboženském 'citu příliš mnoho mu'
Marxova
ď
k~responden~e';s
r~ďiči ,
"nepřidalo,' přece neztr~til . nikdy s
~eposkytnečtenářisnad
'jenom
~b-"
inysli . vědomí Bohá a' povinností lid"
· ských k němu, ,jaká 'na př, valná' , časných pocitů hřejivé poh~dy, ph~~ ,
noucích ze spořádaných poměrů mi:'
většina dnešních t. zv; "marxistů",
lujicíéh
se členů rodiny Mar~ovy;" ale
Malý doklad, ~,:. tom, poskytuje odi leckterý. poznatek, který zároveň
staveči&' z jeho dopisu synovi. (číslo
přispěje k sézná~í osobnosti, velkézařaz, dopisu 2), kde s!arý Marx' píše: ',:0 tom; že zůstaneš dobrým ve ho. formátu, jak~uKarel Marx beze
"'Podzimek:
smyslu sociálním, opravdu n~mám sporu' byl.
pochyb, Ale ,velikou vzpr;"hou mrav-'
nosti je víra v Boha, .víš, že mi ne- ',. *} Poškozené místo dopisu,,'

, .

a

r,

KNIHY;,
B e r'g s on He ~r'i, Les' deux' Stan'ovisko, k němuž dospěl v:nábo-,'
Sourcesde la'Morale et de la Reli- ' Ženství. a' etiée, je" křest,'- theisimú "
.gion. Paris, Librairie Felix ď Alcan, blízké, : ač ne s ním totožné, Uvažu-,
, 1932: ZakonČení a zaokrouhle~í svě
tového ': názoru moderního filosofa
francouz'skéhol z doby nejnovější:

,je o 'etice nižší, ktéroú' nazývá' "u~
: zavřenou", a vyšší "otevřené" (totož,né ,s Kristovou), 'o náboženstvi. "sta-'
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, tickéin'~ ,a"d~na:mickém", které na- ,hellenisticko~židovském . a . riaby~ši '
'zývá 'dokonce naupřirozeňým, ovšem '; pak rázu mythologického.' ,~,
'
nikoliv ti-adičním sm'yslustarokřeEkklesia. Eine Sammlung. von
sfanskýchcírkví: .."" ' '.' '. ' . " ,Selbstdarstellungen der., 'christl. Kir~
,:) t r e ťe r " B. \H.". The:Buddhache; Eine Kirchenkundeder' Gege~~
'a~d the' Chrisi. . London: Ma~milIanwart. Vydává' Friedrich' Siegmund~,
etCo., '336 ,stran, 7:8., 6 'd: Výklad~ 'SchuIt~e. Řada spisů (12 svazků)b~-;'
smyslu V:is~íru ': a ~ cíle lidského, živo~ d~věnována .církevním poměrdm ~ r
ta-:.v, b~ddhism'ua "v křesfánst~í., 'Evropě a . v ostahÍím' světě. 'Každý
• Auto~ není'zceÍapráv utrpení :Ježí~svazék ;bude o několika dílech. Dílo'
'. , še'Krista',v jeho významu pro lid- '. ~elkolepé;a velmi nutn€.'Pojedná·
"stvo•...... , ' "
. , "
i Cl CčS;'
',.
'
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":C~~ingtonWhateley,

ó'

The :;'BeH A: K.G,:,;bie Kirchevon
'JJ.eáthof,~Matěri~lism.,London. Ge~ i England. S' dodatkem: Anglikanische
orge Allen.~Os:,Z ,důvodůr~zumo- ,Theologie der Gegenwárt (Rey. Phi: '
vých,usuzuj~;autor,žemúsí býti bu- 'lipp Usher.) DieiibérseeischeAr~,
dou~i." (nesmrtelný) , život: nějaký. 'beit d~r Kirche "cin Engiand '(Rev.,
"Sta~ovisko' materialismu je n~udrži- 'A.' W. Davies) ,Engli~che ú. deutsche
' t e l n é . , ' " , .'
C""".
Literahiriiber Anglika~ismus. J{ fo
,,'T a y 10 r,' A. K, ;Phil,!sophical ,,1. část I.svázku'e~cyklopedie,,;Ek~~
. ~tudies~,Lo;ndon, 'Macmillan: eL,Co: kl~sia". VsubsÍÚ'ipci4 :M,jinak6M.
:132• stran:: 15 s, Několi~ stud,ií, fiI~~,'. Die' eva~gelische '.Ki~~hed;r Nie-.. .
s.ofIcký~h od, prof~sora filosofIe". derlaride:, Geschichte 'der'niederliinm
v n o s.'.
t i .' ". ., ' .
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YI e:la o • as.. ,svaz u. \ .
Kno,wledge,alld.Old13dief.London.
'Fďe r ci i n a ri d, K atťe ~ b u s ch;
Watb et C~" St~dieosJÍoruďmoder~ Zeitenwende, auch 'indeTTheol~gie . .
. ,níh~i'Poznání a, o~hodoxie., " .',' ',' (Die deutsch~evangelisché,Théólogie'
ď Kú rtL ,ce ~s e; ~áss,e; Relígion, ,seit Schleiermacher).2 ,'cÍil y. GieBen:
Ethos." Drei Kapitel zur ,réligiosen : Top'elmann' 1934. Oba dilyM,7.50.,
, Liige ,der Gegenwart. ' VerlagKlotz, '
E r d in'a ~ " G o t t fr i e d" . Die'
qotha1934.~b~ana·křesfanstvi 's,e Vorg~schichÚn' des Lukas-' u.,.Ma-" ,
, stanoviska ;svobodr;ého' 'protestan~ théius-Évang'eliurris, u. Yergils vierte'"
C,': tismu" Namířeno., proti :protikřesfan~
Ekloge. ,Gottin'gen, 145 str., 2.50M.
, ským. tendencím: pznává právo "ra; 'Spis rázu podobriéhojakopředešlý.
sy",: alé . .i;samostatnost' nábožímstvi
He r man n, S ch u st ér, 'Freies'
, "a mravnos'~i;,yrhá pohled i .za, hra~ deutschesChrisfentúm. ,Wegeu.Ir: .
'.' nice ,křesfanshrí v náboženství nii~o-wége.100 str;' Gorlitz~Hutten. Progra~
křesfa~ská.·,
, , m á t i c k ý , spi~, ~vob: křesfanství. Zása-' :
, ~ M a rUnD i b ~ I i us, : Jungfr~úen- ",dy ~ynthesy křesfant~í' a.národnotí,
'..sohn u.~;'Krippimkind: Untersuchun-: : G.ď R e i II e r, 'Phéinomenologieu.-,
',gen' ziirGeburtsgeschicht~, •Jesu ; lm.' menschliche 'Existéizz. M, Niem,eYer.
'
Lukasevangelitim,·, HeidellJerg,
C.. Halle" 31 stran .• Krátký aveJmi jasný,'
Wintér 1932.'80 ;tr. M 3:50.Autor úv'o.ďdo:fiIosofie'přftomnosti.Dnešní'
zkohmá novtm'i, methodami, (f~riny, filosofie: je'. blízká theongii.. '
slohu~ pohn~tkYf zprávy o;'náx:ozen[ " ',P ho" Le r s ch" Lebensphilosophie
.J~nově 'a: Ježíšcivě,:v~niklé,
v 'duchu, ' der
',Gégenwart. >, Junker u. ,. Diinn,
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poslouiíthéolo-W.L~ e k. e E::F. o ~'s fe r,: 'E.
gům, kteří' 'chtějí sé~vyrovnati ve M e y e r; 'Deuis1hesď Christentrl7n. ,
;svých theo'lo;"7áz6rech s novodobo~ " cF~ankfurLa. M.1933/30'str. Ó.30 'M'>

-haupt. Berlín; Spis'

životní.;fiIosofií. Pro theology jest
důležité vědět;' íak jsou '. orientováni
'moderní filosofové; Filos. kongres V
Pr~ze to! ukázal.
.
.Schubring Wilhelm, .Dr.,
V~mwahrenWesen u.' religiosen'
;We'rt . ','des'" Kulturprotestantismus.
Gorlitz. Hi.tttenverlag. 0.90M.,Obh~-,

Tři 'přednáškyo,'óžehavýcha palči~

vých 'otázkáchnábóÚnsko-círke~nich, ..
vNěmecku>
"
.
, ,',
,,;'
. Er:n'st,Ziinmer" Ulmsturz im
Weiibild det:Physik.:2f)4strán;Mni:
'~hov:Knori\ .ů. Hirfh.· Cena, 4,50 a
5.70 M. Populární jasný-spis ci no- ;,
,
' .
, · V Ý . ·ch ':ob, jevech . va. to~isiické'" fysice.'
jób,a ,protestantismu", a jeho' pósitiv,
. '
Obsa.huje" řadu '.,zajímavý-ch faktů:' :
ního vztahu ke kultuře.IKultura' i:ná, "
,
'
A ~ g:~ S t Se h o ~ aľt e r, ~ • Dás
.,boženství j ~sf démon, b~žího působení.
. '. / , r e l i g i o s e Ri~ien un'~erér 'Tage' Úl
'. . o t ť o R II d., Reich 'Gotles u.M e";~ Spiegel dé,:.' Berlíne,. Relígionsgesprd:, schensohn. C. H. Beck, Míinchen .ú. 'che des. Jahres 1934;· Fra~kiurt 'a.
- 'Berlin.1934. 348 str: 9 M:12.50, M. M. (Bromer).1934: 265tT. 0.60 "M.
Osvětluje spojekřesf., a arijských .N~vinářsky zajímavá. kar~ktéristík'a,
idejí ,'~žk- staroarijské~u nábožen-: cirkevních';debaťv"-Německui' Vfství asurskému. ,Účelémspisu je' po~: znam'ná informace 'pro'ty,kdož~tojí
vzbudit důvěru k podání evangelií.' '.' m'imo. ď,
.. ' : . .ďS';i~~;;ď
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15.' hod~ý:zpráV'amLa úvaha~i o nábož:
každého měsíce mimoprázdiliny. Ve.- .acírk.:poměr~ch ~Něíii;ckú.!',·
dou prof. dr.J. L.Hromádka ~ď prof;
< SpfsOr.'
dr.E: RádI.
Odpov.red;
Jar;:
šimsa.·
.
"p
!'.
lbI:'!"!
H'"
"
.,' as ora a er. '. erausge b"er" D.
<Předplatné n~célý rok 30 Kč. Praha '
,
. '
.
. .' . . . . ' , . R Stange, 86.'
Jhrg.1934.Verl;
E. L.

'/

'

>,'

'I

II:,PořIč12(Ym~a).
.
,Ungelenk, Dresden 'Aď:á'. -'- V. seš. 9;
" ' . ' Časopis hodnotí všechny otázky. zajímá ná;', ďčasó~ý. článek od., zerit;
,. deního života veřejného "domáCího ,faráře mládeže v .. Kasselu Lic ...VtI .
.i cizího, š~·~ stanoviska: Kristova Schafera:,,,Gedanken' ů;.Pléine ~ur
; I . • evangelia. "Redakt~ři,znám(;. yď.na~
N euordnung d ér, . Kindergo!ťesdienst~
• šem veřejném životě, vtisk~ji časo-arbeit";v ně~žtento vítá. naříz~ní'
" pisu značně' svůj osobní ráz, jak .ho' ,říšskélio fa~áře'mládeže,aby' v kaž:' ..
';uplatňujLtéž v.,ymce; ~evue,: Vy- .dé' nábož •.obci se konaly bohosluž':
znamenává se velkou pohotovosti v'o bý'pro škóI.mládež,zapom~ci laiků,"
'ref~rování.o významných. áktuali- zvl..' rodičů, 'kteřížto sémajLpřiči~
fách, dneška. , členové, naší ' církve;'ňovati, 'aby 'jejich děti :vyrůstaly,:v.
mají mnohdy odlišné, měřítko, " což:-, . živém', 'vědomI 'členství;; evangelické
. však ~ám nemůže, vadit v četbě to. . obée' a . zvykaly. si záhy na návŠtěvu'
: o hoto'časopisu, banaopitk k:ní pod. kostela. 'Autorsprávně'soudí" Ú
. něcrlje. -Vícé' .hlav-více smyslůl. německé dětské '~<bohoslužby' mají
'·.Letošní ročník' je zvláště' p~zoru- mít~ ,dvojí llovahu:; pedagogickou!
,',

.

a

,

~.

317',..

'"

1.'
.\'

.,:-

liturgickou.Obé,nechfs~ nerozluč-c

ony nejsou Um právým a hlavním
kriteriem. Pravým' a zdravým měřit-'
mládež ~ice vhodnou formou poučo~ ,kem kázání může toliko býti, zda je'
vala, ale \s' patřičným ,zdůrazněníÍn skutečně' kázáním kře'slanským, t. j.'
rámci bohoslu-' zda, přinciší zvěst' o J ežíši Krist~ ne,živlu "liturgického
'. žeb, abyše tak budila a ,pěstila~á- 'jen S iehorad~stí, nýbrž i s ve§ke;
, božná úcta'děti před Bohem.' Didak-' rým pohoršením pro svět. Kazatel ;:;:', , ti~kýprvek má ,se 'vyvážit rozvinu-musí. v kázání-projevovati' sna,hu,~'
tým prvkem' k ultickým: 'Autor ne-". aby, výkladem, zjeveného 'svědectví
chce zůstati "toliká 'téo'retickým,a' vlastními' slovy vyslovil přislíbení
, protopřikládá'vyprac'ovaný plán 'na zj~vení, ,dnešku' v .driešních ' pomě3roký,po jejichž' uplynutí, se má
rech životních~ Kázání na venkově
opakovat., Každý' rok rozděluje na i.vevelkoměstěnejen v r;,1920, ale
• ď 4 období, po,12 ,měsících:· sklizňové,
.i v, r. 1934'muslmíti oso~ evange~
-, vánočrií, , velkonočnf i, svatodušní' Úum bez, škrtů a bez zkratek; Bude',pod společnou hlavní' myšlenkou a' me~H se drž~ti toho, od.' něhož, se
se ,zvláÚnímrozčleněním'.o . j~dnot1i- dnešní svět i ,kazatelé ~ odchýlili, bu-:
vý~hnedělich .. První, rok má. vypra- 'deJ kázání 'srozumitelným pró' kaž-'
cova~ý
plán se. zaostřením .k domo-,
dého
,
,
"
'" : 'a, ono ';tak' každému, ",přin~se
.
vu" druhý k ,církvia' třetí k světu. odpočinutí jeho duši a užitek mnoho~.
- ' Pro' ty,: kdoŽ konají l.zv-. školn{ . '. násobný.- Ve 12. seš. zasloužína~
bohoslužby,neb nedělriIŠkoly, jsou' šeho~ povšimnutí Článek pastora H.
'zd; uved~ny,' příp~dné biblické \ F. Kohlbriiggesa: "W elches . ist di~
't~xty pro jednotlivé neděle. Ne~u-: besteMethode zu; predigen?" (68(
sím 'podotýkat,' že jako v jiných čí- až 684.) Starý zkušený' pastor, jenž:: '
slech jsou i'v tomto vypracovaná ká~' zešedivěl ve službě' na vinici Pá~ě,' .
zání. i skícy promluv, promládež.- .' vyhovuje .žádosti svého, milého pří~'
Není z~p~~enutó 'v tomto ,čísle, 'arií, ' tele "a. sděluje, mu" své mínění; že
na manžélkyfarářů.za:jíma~ým člán- ' nejlepŠí metodu ke kázání najde ten
keni' ~d Dr. G:Fiillkrugaz BeÍ'lina- , kazatel, jenž' přist~puje .kuivěslo-,
- 'Dahlernu: ,iDie Plar~lrau als Gatlinvání slova, B.oŽíh~ s, pokorným ď srd-·
, und Mutterheute'". -....:..V číslelÓ./ll. 'ce~, vědomým sobě 'své n:edostateČ~.7·
upozor'ňuji na'váž~é' pojednání 'ód n'osti ku hlásáni posdstvíspásy, ale
'vydavatele časopisu: '<',;Ein .Biblti-' s důvěrou očekává, že Bůh ;skrzé'něj ;
studium ,zur Dynamillj :rIes ,IEwigen .:,'promluv'í k svým' oddaným ,jako k
Wortes iiber,I.-' Ko~inther"" Nemohu 'Samuelovi, je'nž' volal: ""Mluv, . H~'. setšíříti o tom, kterak by'mělo vypa- spodine, nebslyš( služeb~ík' .tviij."
'daÚ : ~lovo Boží, áhy bylo firn, čím . Dobrý kazatel nechce hlásat sebe a
by ~'ěldbÝti dle Dr. ,Stangeho.: Má' svou slávu, nýbrž Bóži, nebol Ki-ibýti časovým, ',ále zároveň i ,nadča~. :stusjest' mu' "mótid~ost, od: Boha" a
sovtm.:K toni~' se orga~icky.připíná·,' jeho ~n~' se; mu z' jeho pI~ósti du. na ,výsost [. časový článek Li~. K.
éhovní zjevuje Bohem vechvili, kdy
'Harmse: ,;Umdas echte Kriterium 'je toho n~jvíc' p~iřebi. Správnou
der. Predigt",,· PatřiČným kriteriem 'metodu. ku kázánI' najde ten, kdo
pr~ riaše kázání nemi'!ž~; býti. anj prodlévá ' často, přéd \tváří Boží s je'učenost'neb,životnost; '.anC srózumi-' ho synem nejmilejšíÍn '(~žíšem jako,
teJnostneb působivost. Všechny' tyto věrný tohoto učédnik; jenž ne~ledúje
.vlasbiosti' má sice . kázánI' míti,ale . ~ájem svůj" přikáiá~i,ale spásu' soně ,a harmonicky,' uplatňuje, aby se,
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bě svěřenyéh duší,:Představí-li sobě " novitěprb:praktickou' potře,bu du-."
před přípravou kázáni a přéd otevř~- 'chovniho '~právce, jenŽ nechceustr~
nim svých úst své svěřené,. jako sobě, n~titi v 'dróbnévšedrii p~áci na Ódrovné' brahy vtrainpotách, rado- lehlém venkově. V' po~ledni době ob,st~ch, pok~Šeních, hříších a: v ,tou~e '~vláštni· p~zorno~ti , redakce" se ;těš i
po~ cestě:k. dokonalosti, tu najd~ jistě rozhledyp~ litu~gické vědě,'. po ~íž
,vhodný t~;d·i vhodné myšlen,kyku
je zvýšená 'poptávka v generaci,'jež,
kázání; Ovšem,je třeba čbti v . bibli . je unavena 'rozu~ářstvím; ď R, U:'..
'a uvážqvati o bohaté duchovní I1á, Eine 'heilige Kirche. Vydává Frieplni, jež vytryskly do ni z duši,pro~ , drich ,Heil~r.,Róč. 1. :Č.1-3. Mni;.
zÚených světlem, :nadšených duchem" chov, Ernst. Reinhardt. Ročně 8 M.
" ,a" prohřátých láskou Nejvyššího.
,Po;' zániku:, časopisů, ,;Di~' ~eli~
,~, N:~jlepší vykladatelé sebe~amyvy- ,giOse.Besinnu~g", a "Die Eiche", ' jež'
,'tvářeli listujíce . ve . dne v: noc(v " sloužily,. ekum~,nickému" hnutí, pře-:'
,Písmě. ,Mimoto farář' musí čísti 'i
vzala jejich úkol, Heilerova ."Hoch.' ,'hodn~tnávážná díla' néjEm theolo- ' kirche'" a: změnila' název,:na ",Ein~
gickánebo vědecká vůbec;ale i vy-, heilige Kirche";, ,Tento. časopis je,
braného' slohu, 'aby 'se udržoval ,v . 'věnován,dohov~ru katoHků: a prote'nadprůměrné formě.' A potřebuje-li ~tantů.
'"
ď,' S, "
někdy, formálního 'návodu pro,' své., 'Deulscher Glaubei ,Vydává H~uer
hlásáni evangelia božího, najdejéj,' a Grabert.' 'Stuttgart, Hirschfeld,:
v listech;k: Ti~otheovi a zvl. ku Ko- Vedoucí časopis. ,',Německého hn~Ú
,rintským. --', Na . konci sešitů, je víry", (ADG), jenž' vy~házíod pó~':
vždy, bohatá' hlídka literál-ní'. i jed- . čátku~. 1934' na: mí~to ; čas~pisu
'riotlivých JheoÍogických oborů, 'jme-' "lKommende Gemcinde'~:, ,,'" S,"
" r

J'

"".RÍIZNÉ.
,/

,Roku 1879 zemřelá pas~čkalurd- ve 12.743' riábožen: obcích 3,652.424
ská,:BerTladetta. Soubirous, a italsky členů více -,neŽ '.18ietých:2,279.713
blahoslavený Don' BOSed byli prohlá- těch, ,kt~řípřistoupili k večeři, Pášeni ,za, svaté,3 jesuité, kteří r. 1628 ně, 406.069 křtů, 1,783.064 'dítek v
-v Argentině ,z~mřelismrií mučedni- 'nedělníchškolách~ 'Od roku 1923b~~
ck~u, byli prohlášeniz~ blahosla~. 10' zřízeno:180 kostelů. "
vené.
",
' Generální; synoda relormovane. cír- , ,
.' Red~ktoi valdenskéh~; "církevního' kve' v' Maď~rsku s~usnesla, že 'cizí"
časo'pisu "La i.uce",'P~olo Boslo, ':stáhÍ-í obČaném'ohou bÝti, voleni za
vzdal se po 81eté činnosti ~vého ~i- "fadře" jestliže <získajímaaarskou_
sta):Redakci převzal profesor David "státnípříslušnost. :.'B~sio.'
"
"
:VeV aršavě byľ pos~ven, z dobro>-Španělská republikajÍn~novaia ja-, volných příspěvků kostel,sv.Krištoko'p~vníhovyslance u, VaÚkán~' mi- fa, ,'patrona 'automobilistů 'a letců.~
·-nistra. zahraničriíchvěCf Pida Rome~' ~,Japonská vláda učiňila ~ ~ místno- '
,to;., který " jes! "p'ověřen jednánim- o, stech' svazu lidí', bez, vyznáni' v Tokiu'
k~n'kordát.: ď
,domácí" prohlídku a zakázala všech:.
" , Anglikánská '~írkevvAnglii čítá ny 'spolky lidi ,bez ,vyzííání,;avšech~ .
..
. podle vólěbních ,.Hstin, z roku 1932 ~y vůdce dala zatknouti. ' '
, ' ,
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,te~evskákon~isíořO'depřeI~" pa-

sIove~, onoho ,'Ietáku. Katecheta se'
, tronanci:časopfsu '"Mesšager Social", ,odvolal, k vyššÍtsoudni instanci a"
, li sice pro článek, dřlvějšiho"redakto~ byl osvobozen, ježto' celá záležitost
ra' časopi~";'ď"JournaldeďGénéve;~ ,'jest prý promlčena.' ',,' ' ""

r

'a ,: nynějšího s~o~u'pra:c.óv~íka }~S~-,
'S,voboda ' u v~ko~áv~ni' inodlit~y
plSU,
"Neue
'Zuncher
,Zeltung,·
Vl-"'d'"
." s'k oI' nI"m vyu č"
,. , . . , . .
,,,', , "
pre a' p.o
ovan'i pOl"a't'"
a "
hama 'Mart.ma,cktery·napsal',onen
"I' ovne
'.'. ' d' os'k'O'1no
Ih'" ....
~,~'k ona. "
.
",
' "
" , 'b'I',
y <l)vyS
; článek ve 'prospěch marxismu,' ;,
'k" 't'" "'b' "I'I""k;h'" , ' " • ",:
:.. , .:' , ' ,.'.
,'" "
.on onu" as els e o. , . , "
, ,Americký'methodistický .ď, kazatel.
.~' ' .
, , " ", , , ; , " '. ,
.'rev,
'." d" r,:
". W00l'ever"m~
.
'1' pn
'.. '; h' os't'me,
". :. Nemecka
,evangellcka,'
.,.
. . . " . , 'nabozenska
,.
t"
,,',
'"';d
I
'
.'
'.
t"
'.'
'k"
;
.0. bec '; v
Oslo.,
která' byla "zaloz.' ena .
·
" k erou uspora a na PO'ces nemec e'
...
'1'ance
" . dr,'"Lu th'"
".W'
čitá 127 členů;
od ,nichž"
, , h'·o. vys
era' ve·
as h',f
10,,- .před:," 25 lety,
,. ,.....,
, "
.' '
, 't'"
"
""1'
.
'k't"
é
"
'k~'
1
se,
vybéře'
na,
clrkevnl
dani
. one, pros ov, 've, er m pou aza
..
" , ' . . ' . , . " . ' ročně
" "
'IOVt' .. ' '.' " k;: l' , t " , ' , ' '3,869.70 korun, Od církve své domo'zv as e ,na neII\ec y, e emen amen~
,"" ,.,.. ",
", '" " , '
, ' "k'h
th 'd';, ' , . " " 1 " ,
:vmy dostava rO'čne, 4,442, korun, Poc e, o me o Ismu, a vzpOD:me~ na ';' ".' , .'"
' , ' " , ~ ',~
. ,
kt . ,'d' L' th' ' k ' "'lm' " ,cetnavstevníku,bohosluzeb obnasel
prolev,' . ery. r,·, u er. la, o ne, e'.', "
,
"
' .,' , ,
, c'k',y ...
,
nss k'ý' k anc I',~
er 'r'
. ' 19'25 zas 1a1 ",prumerne
',
; O' .nedehch,38,·
. . ' ','
' O' ',svatclch
, .' .
,, st oc kh oI'ms k"k
e' on'f erenCl,,",
,',,66,osobj
' , ' ,nejs,ilnějši'.návštěva'boho
"
",
. . ' ..:.
k "d'I' ' ' " , ""', služeb, byla, 275:osob.::Náboženská
" VN'"
".
,emec u,vy aose v roce 1932' b'"
".', . , '
'," D ' h,
"~
',.,.'.,>,'""
,o ec ,ma,. syul: časo~ls'.II eutsc, er
az , 1.9.3.3
za
piVO
a
za:alko.hohcké
na-',
B
t':
'K'
t'
""
,'"
'"
"
"
" " oe aus . flS lanla'. 'Od ,za'1"ozeOl;,',
",
pOle o 615,000,0000 méně než v I.etech, .' b ',' t' f' . 'ř . d' 'G" th ", ..... ,.
".~
, , " " , ,:
,", "',' " ,o ce les, ara em r. un er. :2 .. '" ,
predeslych"t, 1:41.70 mar,ek na,oso- .... ',"'.' " . , , ' ,
,.",' '.' ;, ,'... ,.'
b~' oproti 5i.26 már~k"v ,leteéh dří- "
N ěmeck~říšský mi~is~rďv~nitra' ~aI
, 'vějŠlch,,~ :; >' "'"
,.'. ,i, ' . , ; 'svoleni ,li tó~U," aby 'církve, 'které'
" Ve Vilně vyšels:p~ďpór~~, Vatf-,: mají' nedóstatekckněŽSkého; dorostu",
, 'Mnu, běl~rušký přékladMatoušova ' 'za určitých přédpokladů mohly do- \,
éva:ng~lia jako' zaÚtek přékI~d~ N'o;,' plňovati "počet ',svých 'posI~~hačů
; véhoiáko'~a; ,
. theologie. ze řad abiturientů jiných
Konsistoi< ří/nskókatolické>, církve;' šk~I; než je předepsáno.' ' "
ve Va~šavě<nařídila, abf o' 'naroz~-, .ď, 'V Mexiku: usp~řádaIiď r~cÍUe, :je~
:ninách,'. Pilsudskéh~~ byly;; koriánY'íichž děti 'chodi do' školy, protestiíi
,sJavnostni ,bohoslužby,:,., , ' .. ~. 'ď . schůzi proti z~védenl poučen(:o ·.o's~~
, ; Katé~hetaPez~nholÍer" v' Maclar- .. 'xuálnlch otázkách) do : škoI;oznám~- '
sku, který bylobžtilován,že osÚe, ·né .,'výnosem., ministra> 'škoIst~i. Při
napadl protestantskou ~irkev v j~su- 'schťizi'došlok výťržnostem, takže ..
'itském časÓpisu "M~gyar ~ Ku1tur~". policié museILzakročiti sečnouzbra-' ,
, byl: před soudemosvobO'~~n;' že'~a~ ní;: .. ÚČ~stn!ci ,schůze," 'podporovaní':
zváL příslušnlky .'kalvlnské . církve' sh;'denty( házeli na . policisty kaine~
. ,pohany,' nevztahuje,prý' se, pódlevÝ~' ni;: ~asičstvo', rozháněló . dav stHkač
'roku' soudunajejich'víru, nýhrž'na: kami, , ale i na r;tě, bylo útoče~o.:By- .
způsob života., ; . ' :
.:
' 10, zraně,no,'70 ~úžůa"žena:policitl
, Relormo'vaný:.kateche'ta: v Maďar~ ,; zatk,Ia 7 ~žén: a 14, iIJ:lUŽů. ",'
~ku.,' IštváIÍ Sabo, byI6dsouzen: dá, .Policejní 'ředitelsiví:~ . Mnichově
'. vězení na .,1 měslc', 2že 'rO'zšiřov~1 le-' zakázalO': organisaC!m' katólické mlá; ták, piotl katolické církvi.: KÓIlVent deŽCnosenlivláštníchúborů: a ;unipešfskéhookr~ku :~eformó~an:é . clr- " forem; jakož i odznaků,
kve' prohlásil, že; so~hlasí. s· každým
"
, M .. Z,
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' ':VhodnoÚ cestáu<k:cili.*r ' ; ' . "

, : .. :~ M~~Ii ' sev· 'které~oÚ~ obo;u: docííiti '~~pě~u: je.n~tna, ra:- .
donáHsace .práce,' 'j e, potřeba ~ tutosystem'atickYď,utřídit, ,účeln~,
rO'zwhnO'utpO'stup,'je, nezbytna: netoliko zkušená' prá:kse,. nybi-ž
, neobejdeme se ani bez· teorie. Néjinak'.tomujestivčinnosti, jed-riání,životě, církevním. Tím se zabý.vá theologie ve svýCh jednot~' , ~ivých oborech. V době atheistickéhO'materiali,smu, 'positiyis~u,
\.' :y d.qbě, r~)z\roje věd empirických t ,:zvláště: přírodovědeckých, ý:éřé
.nevšednílib.,rozkvětuvěd technických, 'kdy člověk upíral' svůj'
'zrak k, oblastem přízemními nechtěj e . uznati· supenO'rity ducho:" .'
, vého' principu životníhO','vyšších ,měřítek a 'hodnot ze světa nad,', empirického,tdmscendentního, O'dkud zazníva jí metafysické pro'blémy se závanem pravd z dálav věčnO'sti~ v,těch'dobách:o"še~
"i věda O',absO'lutních,pravdách a hodnotách'býla,podceňO'v'ána.a
opomíjena ....Ale v:, současné 'dO'bě ideO'vé.bezradnosti ~ a Ínravního
". úpadku, na přelomunevyhO'vujících sociálních řádů· arO'zbité ho'.' spodářské ' soustavy' států' ozýva jí' vedle . technókráde, .přěstav...... by řádů sO'ciálních;hO'spodářských: apolitických i hlasy,' z'clůraz
',:.ňující<zřetele dosud' 9Pomíjené:' ethokracie, metafysika i ,theo- ,
kracie. ,'Znameriáme' vZrUstající,cénu 'útočiště 'lidstvá· v:přístavu
'.' pravd a hodnot náboženských,čili jakkonstatO'valfilO'sof-' RádIi.
KO'zák:, lidstvO' nabývá' vždy' více porozumění pro Iilosoliž· í ilJ4eo, logU .. Vlna relativismuvédeku "hřebíku" a Jidstvo::přece'.jen
" touží ·po štěstí a živobííradósti..
' . ' .. ' .' , "
.. ' " c,
, :V době historicko-kritickévlny v theol~giÍ'Í:lebvzedrit1.1tévlriě,
theologického individuáHsmutěšily se nejvíce sympatiím a uznáijJ .
::' pO' O'padlých"vodách ,'ortodoksie,'kdy'kvetla theologie sýstema~
'Hcká:' obory 'círKevních dějin' a'vědbiblicKýcn;,;V 'poslední .• době,
. kdy .seidůrazňují zřetely'soci<Í'lní a rozkvetla netušeně socio~
logie, věda o struktuře a problematice společenských útvarů, vý~
stupuje více do 'popředí uinánína světovém,jevištis'poléčenských .
',' kolektivů zrieuznávaná a iriačněválečnými ,událo'stmi'diskl-edi. toyaná církevanaukáo její.fúnkd a její struktuře,.oj~jím ·vnitř,;. ..
" .' ;ním životě.: Církve a její theologové'se počali vÍCe óbírati'pópel;' :
, ~·kou,mezitheologickými ·.O'bory: 'podceňóvarloi.t'a· přehlíženou 'v
.:'. 6straní, do něhož byla: módníini zálibami a aspekty zatlačoyána, .
, . ',t. j!praktiékou'.fheo!o'gií:Přívlastek "praktiéká" jé v očích ně;. ,
: kterých jéště trochu O'diosní.'Pro některé jsou'sympatičtěj~í jin~ ,
ď

.'

.

~

,

se.

,', ď,,*) Dru6á část delší:ď;erie 'Článkú"VÝch'ovou' li lepšÍ, :irk~i';
Dr>R.
. Urbana; jež předčasnou' á náhlou smrtí·. autorovcni stalá se' neclokončerioua
,poslední:, '. , '
'
.,.
" . ' ,', " :]~~zn. reci.> '

hr.
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obory, zvláště se zvučnými názvy m:oderriích obor(t, jeŽ se zabý:.:.
vají studiem náboženského fenomenu, na př. věda o náboženství,
filosoHe nábož., psychologie neb sociologie náboženství. Pro typy'
,lidí s tendencí ď intelektualistickou zna~ená praktická, theologie '.
,něco, co je málo 'spekulativní povahy·a. souvisí se všedním ži-··
ď votem. Ale právě tento všední a drsný život dnešního lidstva i
Církví ,v nynější 'době všestrannékrise potřebuje nejvícé tohoto
theologického, oboru,· jehož úkoléinje' sloužiti církvi, aby' tato'
plnila své poslání v křesťanské společnosti :uskutečňovati,upev.;.
ň'ovatia šířiti;na z.emi'Boží vládu,království jehověčné pravdy.
a svaté vůle, aby rozjasnilo se oko člověka v důvěře v jeho otcovskou péči, aby naplriilaa rozehřála' se 'všechria lidská srdce láskou
k jeho ideálu a ke všenisynůmadcerám člověka; aby na světě'
bylo více radosti a spokojenosti. Někteří si : stěžovali do ztrnu. los ti, koženosti· a· neužitečnosti církví; ježse neosvědčily· 'svém
spásonosném poslání, protožéulpívají'naÍnrtvé1iteřezkostna~
tělýchdo~mat a přežilých trádk, žé ikameněly vesvéÍn ztrnulém
. pohledu do minulosti biblického zjevení a minulých zlatý~h,časů
své slávy. ' " .',
·.ď , " >'.'
.,.:,",'
. '."',
.' Nuže, praktická' theologie. se jeví bystrým. a kritiCkým, pozó: '
rovatelům moderního . života nejtěsnějším; . organickým pojítkem
,všech thé'plogických 'o'borů se'.'ŽÍvo/em, všédním a .svátečním, jEmž
. obojí je dnes dl-snýa:-těžký, obestřen temnými perutěmi známých
příšer,:které,na'd ním hrozivě se:snášéjí. Praktická theologie nejvhodnějšími sloVy-a časově přiléhajícími formami a metodami·
staví; tapajícímu a'tonoucímU f , Hdstvu před zoufající jeho zralf
vznešériý ,apóvzbuzující'cíl křesťanské víry a z tíživého riapětí
idéálu a empirické. skutečnosti odvozujé podle svého teleologického svérázu pro církev pravidla a vhodné prostředky k ~osa
žení jejího. cíle. Může býti 'něco živótÍ1ějšího"časovějšího a důle
žitěj šího?' Plným' právem ,nazvaL' ji německý, filosof· a' theolog Di.
Fr; .Schleiermacher - korunou' theologického studia, zatím co K.
Barth'. nazval theologii systematickou (dogmatickou) jeho vrcho,,:
lem;. Je korunou, ježto těží, přejímá a' zužitkujevýslédky, všech
theologických oborů i jiných;oboiů' vědních, -aby jich používalo'
pro realisování . svého. zvláštního úkolu jako "svých pomocných
disciplin; \ Ovšem, . aby byla. praktická theologie náležitěoceňo-,.·.
vána, abysenáležHě uplatňovala, musí hýt spr,ávněazdravě pojímámi.;Není to ~jen odborriá dílna provýrobll. technických opatřenLnebodborrných, stavovských, zkušeností a praktik. Musí to
~. býttobor, který:promýšleně,podle~. vě'dec!,ty ; odvozených hledisek a měřítek-ze svého speciálního úkolu, podle:racionálně pro. p,r.acovanýchpravidel,' systematicky,sestaveného třídění,a plánu'
i na podkladě metodologie vědecky založené práce. ,Volí ·nejvhodnější, cíl i ~elúměrněj~í a ·fJr,oto nejúč~rinější pros~řeáky a hle~á
úspěšné cesty . , A . je třeba pro vnitřnP život a úspěšnou činnost
církve théorie, vědeckého.zpracování? O tom není nejmenší po-
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_chyby II toHd, ,kdo uváží, že taková Yzne'š~náa důl;žitá práce se'
nemůže ponechatikonjunkttiře, náhodě, ani' náladě neb libovůli
,těch,. jejichž' péči bývá práce ona exoffo svěřena, tiébo těch,. ď
kteří~ svoú 'výmluVností "a obra:tností' se 'dovedli snadno ',' dostati
.. k'slovu ,nebdveřím 'rozhodujícfchčinitelů;; , ',:
,.
:dhskutečňo,-:ání KristovÝé:hiá.sacl, O' zvěst()vi~í jeh.(),!adost;..
, -, né zvěsti; o budování ráje na zemi,o snaze snésti nebe ,na zemi
. ,"nemůže:rozhodovati konjunktura, zřetel světský; ani náho'da, ,ná::"
"]áda nebo, "Hausverstand". Uskutečňování. 6kolucírkví miú:i, lid- ,,'
, 'mi vyžadl1jeúměrných a. ze vznešen~hoAkoluocIv6~ených á
podkladě staletých zkuš,enostía pozorování života' sestavených
pravidel ve všech jeho složkách a:třídách, podlejeh6 túžebá'bo: '-, lestí:toť zvláštním úkolem praktické theologie. Do jejího oboru
spadá též i výchova lidu a mládeže ve vzpomeímtýchdvou od'boréchjejích:: duchovenské péči; o níž se zde zmiňuji jen pod
zorným úhlem' tematu o výchově mládež·e; Veškera činnost církví
i, v těchto dvou ,pracovních vtsecíchtľsměrňuje 'cílem.', kterému
'všechny církve spole~ně slouží. MimotO. však každá :církev' í n<l;še
. má 'odlišný ráz, má zaostření ,speciální podle jejího karakteru IV
, národě,v němž je ~onstituováná a v podružnostech zbarvena národníni svérázem, jak nás o něm poúčuje, náboženská. jeho vlasti:-.
:věda, (d. réligii5se Volkskunde)', náboženská psycholgie a sociologie. Těmito, jakož i výše uvedenými ,vědními obory se praktická
,thcologieobírá. jen, potud, ,pokud', jejich výzkumů ..mužé·použít,
aby jimi své církvi mohlaposloužiti a pomoci .uskutečňovatjejí
póslání'v národě a lidstvu. Zabývá-li se na př.naukou církve, činí
,tak jen' potud,pokud jí pDtřebuje,'aby její"církvLfDrmulDvané
, pravdy co nejvhodněji učinila přístupnými lidú a jmeno,vitě nilá, deži. Podobně i pěstuje mravDuku' církevní,aby její ,zdravá. životnípravidla a zákony co nejpůsobivěji vštípila do; srdcíčhm
stva své církve,- aby' výchovou převychovala apovznesl;a"-t~ář
nost její. To. jest předním a hlavním úkolem praktické theologie
v církvi. Vše ji musí zajímat, čím myslí, že by prospěla,a tosvému úkolu, především musí varovát,co'bypodle jejího soudu \,
mohlO 'nábožeriskomra-vníinu ' povznes,ení" ivr:oucn~ní:, zbožnosti
'členstvá,uškoditi.
' , '
'" .

na

i

. , V 'době rozvětv~né s'ekularisace vzdělá~o~ti 'vniká mnohdy
světský

duch idO církevního života, takže výchovný' úkol církví

,~vůči,svýmčleÍlům se zvenku značně 'ztěžuje a: někdy i nevěrec:

-kými závany ohrožuje. Není divu,;žé všechny církve onu velkou
,zvěsť Mistrovu O' jednom ovčinci a pastýři21 ) vidí někdy se snad
'.více:.vzdalovat, 'než přibližovat,. nebo aspoň slyší ji. jako hudbu
. nejvzdálenější, nadpozemské budoucnosti. PřiéházCjívšechny k
poznárií,žemuséjí napn()ut 'všeéhny výchovnésíIY.ď mezi svými
, ' , '

21) Ja, 10,

21*

. "

,

~
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'členy i mim;llě a

živit'mezi nimi 'módlitbu ducha jednotriosti:!)
pracovnLpospolitosti, a vzájemné služby' k soustředění všech, sil
proti rozmohlému'sekularismu,nevěřé,a hmotařství ,jako spoléč.,.. "
némunepříteli, který spoléhá'a těží z rozděleného ,království. á" .r;,
domu rozdvojeného. 23 ) "Próti:mocnému nepříteli, nevěry hledají
církve styčné,body pro ~pólečnoú óbrannou spoluprád. Přehlížejí
se, rozdíly, 'jež 'Vytvořily' ,věky, lidské přiroze~osti v ohledu víry
'a organisace, neb se'zdůrazňuje to,co spojuje, a tlumí se to,' co '
, rozdvojuje aoslabuje.',Clrkve si uv~domují"že, mají býti organi~ ,
cky, spolupraeu jícímiúdy, na 'společnéinKristově těle.H ) , Vznikají'
partikulární ' unifikační" proudy1.'mezicírkevnífederaée, svaiy ,'a ,
světó;Yá ekumenická hnutí s různýminazvy, ale,'~s d()minantním
společným sjednocuj ícím; Úsi1ím. '
~,;
,,' ,"
,'"
,
• Zatím'co římská' církev nedovede se přenést přes supremaci
'pa péžovu.a natlkuo své, sámospasitelnosti "jako heataepossiden":
tis pravdy KristovYi BoŽí"dovedlyvšechnyostatní' církv,édoká:-'
'zati,op't-avdové, p'orozUTizění,pro ; ne jširšízákladnu' :koo'perac€! na
pódkladě 'evari'ge1ické katoliCity a nejp'alčivějších o~ázek, jež do;-,'
léhají v néjvyšší mířena křesťanskou spoléčnost ve smyslu zemř,'
upsalského arcibisktlpaa:'v.' Dr.' N; Soderbloma a ;,podlé. světo:"
, známéStocklíolmské konference zr; 1925,' které se i naŠe"Církev,,',.'
,činně byla účastnila a:,stále':ječinnou~ v Ekumenické radě :pro ,'\
praktické, křesť~lIístvf (Universal Christian C~ncW'fór Lifearid ,
Work)doma f zá hranicemi. Mimo tó vytvořena i zákhldna" užší
,pro'sJednocení křesťanských církví' na podkladě "víry a zřízeni"
(on Faith andOrder),vduchusvětové konference v Lausarine :
z r. 1927,' které,se ',naše',církev rovněž byla zúčastnila ,a je dosud ď i
,zastoupena 'iv Pokračovacínivýborujejím (ContinuationCom-:'
mitee,'of theWorld:Conferéice oh Faitlí and Order); ,Domnívám
'se však, že', úspěchy" z" tétopřeváž:tiě' 'dogmatickézákladny"jsou "
-možny'až y"daléké'budotlCnostia,po přija:tém'učení, CčS n~'cíi'::"
, ,kevním 'sněmu r; 1931, i naše zastoupeni ve's i edi?ocovacím hIlutí'
'ria této základně, je spojénos nemalými potížemi. Zato ,úzce se, "
'riašeéírkev spoji1áa horlivě uplatňitjenamezinárodníin r doniá~ " ,
:dmforu"ve' Světovém svazu pro svobod,ně křesťanství a :tiáboÚ;n- '
'skoll svohodiÍ(The lnternational 'Associa'iiónfor' Liberal Chri'- '
stia,.nity and ReligiousFreedomJ, kt'eré netrVají 'na' křesťanské
,viře ;,ve smyslu stárokřesťanské, tridentinské nebo, refon'nační
, 'orthodoksié", nýbrž/,ihledájí pramen víry v NovériL zákoně podle'
',,' nejlepšíhó,vědomíasvědomí dětí'našehověku.': Tak se vYjádřil
,o toní refer,ent, o meZinárodních církevních stycích' naší ,CčS; ve '
,'své kilÍze' "Duchovrif' ide'ály" ,25), Církve;, organisované 've Světo
vémsvazu, idůrazňují, 'prý, nábože,nskousvobodu"snášenHvost a .
."

22)

ih: '17;"21.~i3.: ď :,';

, ".;

.,'.,

, 23) Lk. 11,17,;12, 25.;' Mk. 3, 24;'
24) I. Kor.12; 20.' "
, ",
'
',5) Dr.; F., M. Hník,l.c. 300.
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skutečný náboženský pokrok. Odtud tedy vane svěží vzduch s"o'
· bo~yá; volnosti do církevního. života. ,';' ,

.' Která'hlediska'.rozhodují ouýběr-u prO me.ziéírkevnFspolu~, .
práci?:.:.....Naprvý pohled je patrno, že. pro'součinnosfCčS s ji~ ď
,nými církVemi r:ozhoduje;ideová, ,tedy: ,v: prvé řadě dogmatická
příbuziľost.-y'tomto ohledu jsemjiž, yýše naznačil, že praktický
· theolog se za,b)'vá naukou či ideovou' stránkoU:, jenom tehdy a po': , .
','tůd,:abynil.1iku CČS
nejvhodněji a nejsnadněji vnesl do. myslí
á. srdcí církevního členstva, přejímáprÓstě cír~evn(naukú jako,
.' vytvořený společný církeyní ma jetek. Na prvém, místě o ideové
, 'příbuznosti a vhodhosti pro navázání' styků naší církve ,s církvemi jinými má slovo systematický theolog,kteÍ'ýmůže býtiod éírkevních kruhi'islyšen sobzvláštnímprospěchem; Ale je nám všem
dobře známo; že všechny theologické obory-a veškera činnost cír.. kevní se posuzuje' netoliko podle' hlediska' idéovosH někólika '.
. jednotlivců" nýbrž veškera naUka' církve má býtidúševníni ,ma- '
jetkem celku, tedy i nejširších vrstev lidových, nejen pokud tyto
ústavní cestou byly svůjsotihlas nébo nesouhlas v ohledu věro-,'
'učněÍn projevily, nýbrž i pokud ten je ,rozhodujícím ' kruhůni
, , empirickou cestou; i, odjinud znám; V círJtvích;' je demokracie "
mnohem citlivější a jemnější než demokracie politická; světská,
a pravda. křesťanská se V ní 'nedá, snadno obievit obvyklým hla· sováním;A konečně účel nauky, na základě'slova 'Božího v Písmě sestavené nelze ,hledati v, ní samé, nýbrž' i ona slouží· eisoikodomén; anaedificaÍiónem lidu, i ona slouží' výchovným úkolům
drkve,'omltaké přivádí k posvěcení'života.', '. ' -. ." ". ",
tollO~~vítá, žepr~'navazování styk~ církve s '~iřkevními
útvary a' osobnostmi zahraničními nerozhodujíloliko, .ani ,hlavně "
;.důvody rázu)ntelektualistického, nýbrž i důvody .zjiné· oblasti
'. , ,spirituální, neméně důležité,totiž. emocionální a voluritární povahy,' jež pro odhodlání,kčinfuna tvorbu křesťanské osóbnosti, po- .
'. vahyazbožnos'fi mají snad i větší význam; nežli duvodypovahy;,
, pouze. spekulativní či dogmatické. Nábožensko'-mra,vní .přínos,' na
př. vroucnost pobožnosti, struktura ,bohoslužby a vůbec' čélé li.,.
.... turgiej. duchovost homiletická, intensita duchovního života,· péče
ospásu.lidské duše, ráz modlitby: a písně, láska k slovu Božímu
, V. bibli,ušlechtiIostkřesťanskýchzyykůa.vřelostbratrského .obe,;,
cenství aj. pada jí zde více, na váhu. přivyhledá.vání zahraničIlích
styků. Krátce, rozhoduje při tom zřetel k 'věčnosti, aby 'navázaní
.' 3tyků sďcízinou,prospělo Výchově k lepší. církvi. alo'před'empro
spěch. církve 'vla~tní a ;pak teprve:pr:ospěch. círKví. jiných. A, tu
my .jako církev mladá, stále.,ještě vězící ..V potížích začát~ční ne-;
:hótovosti a' kvasu přirůznoródostičlenstva,a: okolí. v:riěmž žije~' .
" me, jednáme jenom úplně rozvážně.,·jestli se nerozptyluj~me a.
nerozdáváme duchovní a'výchovné energie jiným na' úkor \člen
stva,církve vl~stní.Pomíjím v.. tÓmto'pojednání'úplně d~vody'
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ideové ,či dogmaHcké příbuznosti a ,omezím se toliko, na ohledy,
pro spojenectví s církvemi, jež spadají do obóru praktické theo-'
'logiepod zorný úheLvýchovnéhozisku, který i naši církvi"vy-:.
, bízi, abY 0, spojEmectvinerozhodoval "raptus" z' přechodné 'perí\ ,ferní motivace; nýbrž z.řetely 'převážně , duchovní: ,nábóžensko 2 ,
'mravní plus,pro,výchpv,úk[epŠíCírkvi.:Z:toho,důvodunení se,co
.-diviti, že církevníÚřaclý postupují ve výběru zdravého a prospěš':;
ného spojenectví s církvemi a nábožénskými společnostmi jistý.. '
mivýhradalllia pokusnými zkušenos'1mi, neboť jsou si plně vědomy velké nesnáze a od povědnosti. '~, ' ," \', ď
, ': 'A: jak se:to má \tedýse styk§ CčS s' ÍinÝmi' církvemi pod
" úhlem, ndbožensko-mravního ,zisku či, vychovného,prospěchu
zbožnosli?,':"'-:';CíÍ'kevn(sněm, jenž rozhoduje o' celocírkevníchzá- ,,'
,ležitostech,.takznačného.dosahu:předforem.domácím'Lcizíni, dosud o 'tomto' výběru spojenectví výsl()'v~ě II 'závazně nerozhodL
'Ale ve Zprávě 01. řádném.s'němu CČS z r: 1924'čtu26 ): ',;Úkoleni
jejím (církve čs:) nyní \ bude,aby,nedotýkajíc ;se základníCh
- oněch prvků, ,k vůli . nimž. křesťanství jest' náooženstvím' světovým,
"a' mezinárodním, ve' všem ',ostatním, hleděla budoucí: svoji věro- ,I, '
u}íu ci budoucí svoji ethiku: upravititak~ abyobnoven( toto ,kře~
, sťanství bylo l'řirozEmým výronenúozumu a srdce'českého' člo~ě~ .,
, 'ka. Tuto úlohu neobyčejně usnadňuje nám skutečnost, že takové,
přímo' znárodní. naší podstaty ,vyvěrající nÍiboženství,dávno
již, máme .. Ryz~' ~eským náboženským ,tímto útvarem' jest dědic:':
tví husitských a českobratrských našich př-edků, kteří v žaláříCh
pro ně strádali a. ná popraviš:tích a ve. vyhnanství pro ně umí-,
rali. .. A'prótoideje, ježi něhO'výpučely,jsóu svérázným oním
květem náboženských idej í ;Českónárodních.' N osife/k Ou , a' přécho~
valelkou těchto husitských a českobratrských tradicí jest česko'" '
břa·trskácírkevevangeHcká/At!lk n~ni nám'potřebí utíkati se ,
, <h)atronát ani k církvi katolické, ani ruské, ani srbské,anhi.ngli':
,kánské,nýbrž potřebujeme přijati: z rukounárodnf tMo 'Církve'
nádherný onen poklad našich otců a bude':'li to jejím přáním; "
pěstovati jej dále společně 's ní.", Tak promluvil referent za odbor.', "
náukový I . prof.: Dr. K. "Statečný ',na' 1. . církevním sněmu;. kterýž
jeho refěrát ,i, připojenou resoluéi s, pochvalou schválila', přijal •
. i s,touto ;ve ď,,, Zprávě'" proloŽenou větou: ,;0 tyto, tradice se" opí- ','", r,ajíc/chceclrkevčeskoslovenskáv reformaci, která našimi' hbsitskými a<česl{ooi-átrskými. předky byla započata, pokračovati a
přivésti jik'definitivnímu z,akončéní:"2?)ťTak promluvil náš ne;- \
vyššízákonod~nf'sbor,' tákžé nás to'opřavňujev 'duchutohó '
usnesení učiti naše, členstvo mladé i dospělé dívati se na sester, skou naši· čes~'obratrskoúcÍ1:kev eV!ln!feli,ckou, 'od' níž jsme pře~
". jali dědictví
na jejímž základě chce'
, naši náboženské reformace,
. '.
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J. c. 43.~ ;'.,

.',

,27)

,

326
,'

''''-

CČS 'dále stavě,ti a 'zařizovati 'svtlj v.nitřní život. Od

nt

Jsme se

naučili.se lépe'.modlit,.vroucně k Bohu zpívat,' od níse:'uČím~
· opravdové'zbožnosti, čtení a oceňování bible. :.,jak"asi otevřeně,

, . ,doznává Dr. Hník. 28 } A úmyslně;zůstávám při ,jeho slovech; kte~
rými on zaznamenává ve věčnóú pamětsIov patriarchy Dra Far':'
ského r .• 19~4,že"Věcné kriticeev,angelíků (Dr. Boh'áčaj.) ,~dě:
.čímej že vedla k poznání pravdy a 8. ledna 1920' - k založení:
"naší národní Církve.'ť .. Neohyčejíiě vřelými slovy' přiznává Hník,
. "" našim bratřím evangelíkům "delší. a nábožensky hodnotnou
> praksi osobní zbožnosti, životrií kázně a: odborného studia, takŽe'
· se.od nich máme čemu učit. Orii však chtějí,. podobně jako cír.·
"key československá, uvésti, živou" .víru :křesťanskouj ako' kvas ,krá.. '
Ibvství' Božího do kulturně núboženskěho snáženž našich dnů:
Jde jim též, a otevřeně se k tomu hlásí, onáboŽenství každoden:
ní ho života více než 6 pouhou theologickou teorii.': Nemůžeme te':'
cly'podle' jeho: třídění spatřovati'v čbr/církvi evangelické opač:
ný. pól vzhledem k CČS podle přijaté definice našeho církevního·
' .. sněmuzr; 1924.. Podobně jako my,' usiluje naplniti současné sna.:.·
ženi mravní ipoznání vědecké duchem Kristovým, jak se zacho:'
val v:.. .", tak i oni vyvíjejí snahu obdobnou: "uvésti živou víru '
.' křesťanskou. " .do kulturně náboženského' snažení, našich dnů/'
. podle toho néspatřuje ani br. Dr. Hnik u čbr.. církve evangelické
· žádného tvrdošíjnéhozpátečnidví,có hy 'naší svobodomyslnosti~
'pokrokumHovnostipřekáželo v nejužším spojenectví s ní. Bylo by
, jenvelmipřípadnoažádoucp.o,kdyby hyl Dr. Hník svoje mínění
doložil autoritativnímisvědedvími' rozhodujících' činitelŮ:; .Ještě
. používám slov z Hníkovy knihy,30) která byla vydána nákladem
· ústřední rady a, jejím usnesením zařazena. jako povinná kniha
'" pro archivy všech náboženských obCÍ CčS: "Zaujatost kevange':'
'Hk~m nutno překo~at, jako nežádoucí. část .minulé .zatíženosti:
, Chybou příslušníků československé církve,hylo,že jsmeodsuzó7 .
· vali protestantismus bez dostatečné znalosti náboženského 'bohatství ·,reformačního typu křesťanstvL" To jsou sI6va'od:referen- '
tao zahraničníchst"ýcích' církevních u ústřední iady,našehočel~
riého sociologa a nadějného theologaiajisté,významného' dosahu'.
, ÓdpoVÚá jim ,jaké {skutečnost?~· PříleŽitostně vz'pomi~áni
'vzájemné,; ale :většinou výpomoci se stranyčsor.' drkveevángé;;,
Hcké' vzhledem k nám na poli lidovýchovném i školním ~.v' zemích.
historickýchina,Slovensku. Tak ná př: mriozí farářimajípodob:
nézkúšenosti jako já; jemuž farářčsor: evangelickýpřed',časem
na':m'noha'místech' iičíval; děti'nÍíb()žens!v{'se "zvláštním'Hetelem
; k CČS. V r.,1921 jsem pro příslušníky naŠe i evangelické konal
bóhoslužby 'S promluvou na svátekM. 'J:ďHúsa a pak po 'mně" měl
I
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28) l. c. 141.' a' n.
,29), ibidem 143.
,30); ibidem 142.
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promluvu i čbr. evangelickyfa;ář, :který byl přítomen: mým: ,ho'hoslužbám se>svýmiJidmi.,Vr.1925byl jsem ód'našichcírkév.:.
nich, úřadů -v Praze určen .vykonat smíšený sňatek, v evangeL: '
'chrámě v Praie', 1." u Salvatora,',společně' s pražskýin::seniórem· '
, St. Čapkem:a,mít přednášku v Husově' domě' v Praze II., A na '
,,'tomto oficielním, a zásadním. :poměru se, až doposud, ničehó. nezměnilo. A pokud je mně známo",čeqJáme'stále ponejvíce 'z teo-.
retické .L praktické literatury náboženské: z řad čsbr:evangelíků
dosud/jak z.knih theologickych, tak,r,jejich časopisůperiodi~ ,ckých a pomůcek' pastoračních. ,či duchovenských, lidovýchovných
'vůbec aškolriích výchovnýéh,zvlášť. Na 'tom 'nemohou ničeho mě-'
nitin peiusnahodilé ; snad osobní diference z ,běžného 'života,
a, stává-li: se někdy, něco, co' by" uvedenému, oficielnímu ,a' :iásad~
nímu poměru .v, ohledu lidovýchovné práce obou církví překáželo;
'tu,jeJo třeba uváděti na:pravoumírú a,d'ožádoucích mezí ve
prospě,chzbožnosti: anáboženskéhovýchovn.éhozisku! celku; aby
prakse,'neodporovala' teorii, 'skutečné, vzájemné ,styky 'zásadnímu
poměru, stanovenému církevním' sněmem. ',.,;'
" " ,.' ','
,. , 'Naše, církev jev'neobyčejriěži~Ých siYcí~h!seSvěto;~ýin :sva~,:
~eTiz pro ,svobodné: křes(anslvi'·a. nábóžensk'ou' 'svóbódu; Js()ů '"
v něm: účastny .různé náboženské osobnosti, společnosti svobodo; ,
Inyslné, církve, např ..unitářské, nezávislá Církev mi: ostrovech
Filipinských,,'nebinodeměji,' orientovaná malá, skupina 'v církvi.
anglikánské (ModerúChtirchmen's Union) 'v"Čele s ,děkanem
, svatopavelskékatedr'ály. v'Londýriě'Dr . .Ingem.Nejpočetnější
jednotkou' je vtom Svazu svobodných drkví církev, naše a filipin~, .
ská; To znamená; žépřevá:Žná' většina protestantských církví zahraničních i čsbr;drkev: evangelická ,není ve svazu zastoupena a
slranrse úzké spoluprdce se ~vazem,i 's dóIIÍácí církvítinitářskou
v čele' s Dr;N:č'apkem; Všichni spóbodomyslnI'apokrokumilovní'
členové. Svazu zdůrazňují' svobodu;: snášerilivost,:' starokřesťari-,
sko'uvíni,evangeHa I I souladu sésoučasnou vědou.' , :" ď
" ," úzkou ~p~lupráci 'se 'Svaz~m',svobodhÝch aunitářských církví
lze jen vítati jako přirozenýprojev'sdí~nosti.příbuzné1ío přes~ěd-,
čenía' vzájemné duchovnípodpor.y. ,Jen nesmíme ani v' budouc, nostipostupov,atimeněopatrněnež činíme v,přítomnosti,~aby:' "
chotri \snadněkdý pro spojence.vzdálené neztráceli spojenců domáéÍch:Neuškodí ,snad,'jestHjsem,'v této j\lhilejní 'tívaie, přip07' '~
menul , co; jsme při jaliod čsbi; drkve evangelické,v. ohledu' zbožnostipód, úhlerrivýcho~nym. Rozha,dujíCím' vždy' zde bude,' zda,.,
by naše, možné a třebas 'nespOrné úspěchy zahrariiční byly, vždy"
, Vyváženy auplatněriy též plně'ina:půdě domácí, kde se oéitáme
, v nejprudším 'často bOji na d-voú, 'frontáéh s' klerikaIism~m a;
atheismem. Nebylo by rozvážno zapomínat"z kter~ Iiterat~ry,mo-,
• hou nejvíce čerpat naši fáráři a učitelé nábOženství a ,organisační
. pracovníci ve své svízelné denní práci výchovné. Souhlasím, :že
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nestačí. oproštěnosť od 'dogmatických<formulí; alé je nútno sou~:
časně

.to, .co.odmítáme, nahraditi novým, dokonalejším zdrojem

důchóvníenergie. 31 ) Na: drkevném sněmur.1924' a 1931, jsme, ~i

.• zvolili pevnou' linii, kterou nelzečasto.a přékotně' měniti 'bez neblahých vHvů výchovných" na: karakter .našich . lidí,' ačkoliv uzná:'.
váJmi' že "není člověk pro sobotu, 'ale sobota pro člověka". Čer. pejníe živé vody ze studnice národní reformáce se. zřetelem 'na, "
neustálý tok.života, jenž plyne' s 'ustavičnými změnami a obmě~ ,":'
nami! Při tom zi1staneme svými.a nezávislými ve zdravéni vývoji, ,:
neztratíme: pak nikdy vlastní košile pro vzdálenější kabát a ne- ' ,
ochudíme se. tak o,nejbližší 'a 'nesporné. výchovné hodnoty,' jež "
nám ,vydatně pomáhají.v,našem opravdovém úsilí o lepší církev
b.udouc~osti.
.
~ ~Na rozčeřené hladině světa 'mocně se .vzedmula ,vlna .sekula;.
ďiismu. Budeme na 'stráži, abychom neztroskotali ani v temném
víru .reakce, z níž jsme se-tak pracně probojovali;: ani neuvízli
na neplodné mělčině zvětralého a zesvětštělého křesťanství
ekstremníchlevých směrů,'jakse. to stalo nedávno v Německú .'
s t.,zv.,,,Německýmkřesťanstvíin'ď k naší výstraze. Bude nám za~
jisté učitelem apoštol Pavel, kteŤý sicenapsáJ ke Galatským 32 ):
"ltaque, fratres,non sumus ancillae fi1ii, sed liberae:'qua libertate '
.' Christqs nos liberavif. State, et noHte iterum irigo servitutis, con-;ti~eri", také Kristus, jenž, pravi1:~3) "Vos' estis. sal terrae.
Quod: si saLevanuerit, in quo salietúr?ad nihilum valeL ultrá,
'. nisi tiť 'mithitú'r foras; et" conculéetur ab hominibus." Není" to,
,ovšem tak snadným, najít ~ždy, v rozmanitých př~leŽitostech a pó:'
ď třéb,ách .zdravé :Východisko a šťastný výchovný směr: vestatisíco::" ",
výchzástupech různých názorů a povah, alevirtusin infirmitate'
, perficitur,34) neboť (jmnia possumin eo,qui.me~ohfo~taU5).,
.

"

. Připomenuli jsrriesi, jak těžkáj ~ ~ýčh~~'a, ~př~~Ých~'vanaší
církve v kritické ' současné ,.d()bě a v 'prostředí, v němž doufáme
'získávati :proselyty. Práce naše !,otřebuje"pevné Hniet';systému
v .plánu, vědecky. propracovaných prostředků a moudré rovno:<váhy v hledání domácích i. cizích spojenců á ,pómocníkůria cestě .
. k cíli. Kde. jich nejvíce potřebujeme" tam ,je'rú';jusilovněji 'hle-, '
dejme, neboť vítězství docílíme jen tam; kde jepronás neiúpor~,
nější bojl"
, . ..
DriR. Urban:' :
j
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. 3~) Hník Le.
e ,32). 5, 1..
.
....' '33) Ml. 5,13.
'34):11. Kar. '12, 9;.
35)' Filip. 4, /13.;
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,ÚSILÍ' Dnl' KARLA'PARSKÉHOO 'JEDNOTNOU "
'
'
LItURGII ,v" CČS.
"

I'

~

(,

Liturgié:
'"i

,'.,'

J. '

>Omylem'nebo spíše ,'hrubým. nédapatřením', jest,domněnka
'značně rozšířená mezi duchovenstvem" CčS, 'žebolí'oslcižebný řád
.
jest soúkramou·záležitastí toho. kterého. duchovníha,: a< ž,ekaždý
"~ . duchovnimůže si~onatibohoslužby, jak uzná za dobré.
,
,1 trvá na mnohých místEichdo.sudstav" jaký bylo}llluvitélný,
, vprvníchzačá:tcich'církve, ale jaký dnes je už'riesnesítelný,' že
. duchavní' .slauží' bahaslužby' obřadem',říniským ,podle 'prvatníhi)· "
výpomocného. českého překladu' ,M,isálu, jinde' zase ,sice, podle ',,;
nové liturgie, ale 5, vložkámi libovolriěpřejatými z římského ob-' ','
řadu, zejména s říniskauyrefací (chvalozpěvem), jinde ,opět po:. dle liturgie sÍriíšené, Jihovolněďskládané podle, různých: návrhů,
které se' běhenl, doby. vyskytly, alek 'soběriepatří, a jinde zase:
, ,podlé' liturgie s libovalnýma svévolným. vypouštěním částí mnohdy pt:ávě ,podst11tnýcn.ď "
' , , ' ,.' , ' '. . . ,
. 'e"';
'V obéce~st~úujalá'se:všakpř~vážně . liturgie posledně ,na:'
"yrž~ríáa přijatá prvním sně.mem, takže. není řídký případ, že dú-~
chovní slouží si bohoslužbu chybně jinak, alé abecenstvoodpo":
vídá mu podle liturgie správuě'pojaté."
'
. ď .' ,
Tak~vÝstav je ovšemnedůstolný ,a' nelze ho,délédržeti.
"
, "Duchovní musí věnov~ti slo.užení)ohoslužby a~poň ·talikpéč~. _"
jakomúsilvěnovati, ,n~ž se naučil slaužÍti mšiřímskóu;:',
:: '. '
., " Zcela :licháje~ýnilt1va zejménáv jedné'diecési; á to i. ,die~
césní ;radou,hájená, ,že-bohaslužebný řád není ;vCírkvi dosud,
žádný stanoven, a"žé jest 'tedy každému ,duchovnímu volný: ~ "
',:fo néntpravda::, ,,'ď , ' , , " " , , ' , , " , ~ď ' ' , '

,Pr~ni ~něm.,církevní v~své~ zasedání v srpÍlU r~ 1924'přijal
mimo jiné i návrhy liturgického. výhoru podle réferátureferenfa
. bi. prof..Kalóuse, (viz Zprávu sněmov l1 í;sfr. 148 a násl.), ve, kle ..
rém hned v první větě:sepravi: "Společná bohoslužba, liturgie~
mše, budiž v CČS slavena podle posledního, přepracovaného ná"
vrhu br; patriarchy dra Karla Farského.""
Tato ustanovení, 'jakoŽ i .všecka dillšíbylo sněmem závazné
-přijato.'Takplyn'e ostatně' zřejmě i ,zpřijátéresolucemorav
skych hra~ří, odkáZané naukovému výbaru k ,dalšímu podrabnému
*
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jednání a,zevrubné;úyazei vté se 'praví: "Bohoslužebný,řád,bucl
iaveden jednotný podle .návrhú br.,Farského. pro;.ce[ou 'Církev
sVý'hradou,možnos.li nepodstatných změn:: ("Zpravy':.; str: 69.)'
... ' V resoluci se bvšempraví dále: "Buď podroben odbornéúpra~
· věpostránce dogmatické, fonnální ajazykové.Vzhh~dem. kmíst~
.ním poměrům huď na, přání náboženských obcí ponechána aspoň
,pro přechodnou dobu lit~rgiezápadní, vhodně: upravená, n~jen
,na Moravě,nýbrž.i v jiných' diecésích. Na svátky zvláště rázu
slovanského. buď ponechána možnost konatiliturgii'východní."
,(Odst.,1.) ,ď.
.'
.
,.'
.'
'...
' . - _
'. Avšak přechodnost.doby zajisté že nemůžejíÚ do ,nekonečna,
aby se jí mělo snad znemožňovati i jensezhámení obecenstva
s jiným 'způsobem' bohoslužby a ,církvi. umělecký vyvójnových
. vlastních· fórem bohoslužebných, ktéry bez začátku a"potřebn.é
průpravy i zkušenosti je nemožný. '
.' .,':
",'
. I jesťzajím~vo, Že právě na Moravě, jejíž delegátiÝtšeuve- .
'denýpožadavek resoluční na sněmu' 1924 'přednesli;, převládla.
v krátké době nová forma liturgie českoslov.; kdežtáv Čechách
sevyvoj' v některých'místechopozdiľ, tak, že '2duchovní,)deří .
'přešli v r. 1925 z Východní diecése do diecése·moravské,kvše;;.'
obecnému podivu tamních příslušníků neznali nové liturgiéďa mu':' .
.!;ili se' jí"narychlo'účiti,'ježtotambyla zavedena.
'. "
' '..
. " ,~'Bezsiárostnos't 'některých ducho~ních ,Šla takdaíel<~, ~ 'té
, . věci, že, si ani během 2 let neopatřili ani příslušnépříruČky'se
. všemi zpěvy vnákladti pouze 500 výtisků vydané a mez,itím,ro: zebrané částečně od,obécenstva' laickéh~.
"
'
Nebude. vůbec du~hovenstvu sloužiti nikdy ke . cti, . že :.obecen:- .
stvo.si namnoz·e osvojilo znalost liturgie a jejích zpěvů dřív a'
lépe nežli někteří duchovní. Jsem si dohře vědom 'tvrdosti,tohoto
výrokit, ale skutečnost mluví pro soud ještě přísnějšL. '.'
.
'. .Mezi d:uchovními .naŠí-církve' ~Ílbecj ešt:č' vládrie ,my lny' před.:.· .
· poklad,' přinesený z církve římské; že bývalý kněz římský všecko potřebné .zná, a církev že se má učit
něho. Tákzůstali,
někteří .bra:tři ·duchovnLzcela· zpětj:nemožně a někdy nedostižně,
daleko za.obecenstvem· církevním; Toto. týká' se práv,ě,předevšíin
způsobu slavení bohoslužeb.
. '.. ; , ' ,
' . ,.;'
.; ,I tesko~lovenský kněz mu~í·
IidÍlo'u . pro ,vž'dy ~vědomiti:' že ' .e
~žpoúhé zčeštění římské ,mšepfedpokládá' jiný obřad, kd)iž,text'
stal se lidu -srozumitelným .. Tak nelze přece lidem .říkati: "Pán
. s vámi" a být k nim obrácen zády. To se'nečini ani v latinském
obřadu: Ale stejně nelze . lidu předÍlášeti epištolu, čísti evanděliům a pod. ,a býti od něho obHčejemodvrácen. '.'
.,,','
.....• Protó,a Že nová liturgie předpokládá'vůbéc' ustaviČnouvzá~
· jemnost mezi kn~zem a obeéenstvem nam,noz~ si vesp,olekodpo~ .
-

"

"

I .

~

,.

"

"

,;

_

od

si

,

','

').".

r;

~

"

'

.

i'

:331 .

vídajfcím>bylo nutno obrátiti stůl ()lt~řní*)či lépe postaviti kně~e
místo před oltá(zády k:obecenstvu.zaoltář k' obecenstvu :tváří.
Má, to i tu dóbrou výhqdu,' že, kněz,' i sa obecenstvu viditelný, ,i e
Povinen se, také modliti a: vůbec tvářiti se příkladně netoliko když'
přednáší teksty. bohoslužebné a. svoji, promluvu, nýbrž j vrriezi':'~;
,aktíme.zi sborovým: zpěvem.
. '.'
" .. : '

· ::': Výzdoba oltářndló~t~ludánhjest jižvýzna~enijeho a,'umístěním.;

"ď

>: ,.., , " '.

',i",.:'..

.. . . • ;.

'

.; Nemá nikdy'scházetibuďna' stěně v pozadí óltáře za knězem
nebo naďsamém oltářnínistoluzpodobnění .Kristovo, jehož .obě! ,'"
si liturgií zpřítomňujeme. Na stěiiu, hodí se,větší obraz' nebo kříž;
na; oltář do popř~dí tváří k obecenstvu' malý stojatý., křížek, '
',Rozumí 'se .samo, sebóu, že 'oltářní stůl má býtičistěa:možno- ,
'li i ozdobně přikrytý, pravidelně ubrusem bílým na straně k obe-':
censtvu převislým, aby zakrýval spodek'oltářního stolu i nohy ,
duchovllího .. Jiných: Ub'rusů' neb()prostěrade~, pod ki:tlich není
, ,ovšem užpotřebí..>,"" .. : ",' ' . : ' . ' . :,:;",' ::', .
. ' JakákO'liv nečistO'ta, špína, séšlostóltářního,prO'střeradlanebo
i saméhO' oltářníhO' stolu:jest 'naprostO' nepřípustná .• Oltářití' stůl
'sám'i:místO' O'kO'IO' něhoi jehoprO'středí musísvítitiaspO'ň,takO'~ ,\
vou čiStO'tou ja~O'stůLvdomácímsaIO'ně, bytO'V~.,,' ",' ", ':;
Velmi.vhodná jest výzdoba květinová: na óItářním stole i vP.o,,:
zadL ,l!mělépapírO'vé ,květiny' se, d()pO'ručují, a j~O'U' přípustny .
ne~ tani,' kde'se lid zabývá jejich VýrObO'U' a:dO'nes((výrobky'
vskútku 'hodnO'tné. Y nedostatku. květin 'upO'třebiti lze obyčejné "
zeleriě;'a tO"V ziniěchvoje nebo jiného lesníhO' jehličnatéhO' VětV:O'ví,-v létě zéjménaJesní kapradě ve váze. Lesní zeleň ,lz,e dobře
prohoditi umělými růžemi:
'
.
,
, ,V' nedO'statku jiné výzdoby, O'ltářního ,pozadí lze použíti ná-'
'rO'dní'vlajky, na ktel'O'u dO'bře zavěsiti kříž. '
"
,
':.Svíce m~jíúč~lvíce měně syni:1)olický jakO'~ázhakY·duchovní
osvěty. Nemají tvořiti sE? svícny' nejnáp:adnějšr; předmět oltářní
,soupravy tak, aby všecko - i kněze.'---,- z,akrývaly.Zejména svíc.lÍy>nebuďtežnápadné arii nepřiměřeně vysoké.' ",;'
': ".
ď ':Kn~z!sla:ví·bohoslužbU~.pravidelně:·sám,··bez asiste~ce a bez '.'
obsluhy, bez kO'stelníka a, bez .ministrantů. Všecko . potřebné má . . .
· připraveno býti před zahájením bóhoslužbY'naoltáři.:' " . .
1Caliéh. můžellýti;na oltářL připritven p'ředem nebósi'; j ejkněz
, k oltáři přinese', 'a "~o:prázdriý; Víno 'svodou"vkO'nvičkách, na
oltáři po pravé .ruce připravené; . nalévá sL kněz, do kalicha až
k ;;O'bětování'~.; HostWdonese' si 'v.. kalichu. K přikrytí . kalichanení
· v zimní době v .uzavřené 'místnost.i bO'hO'služebnézapotřebí ničehO' .. '
*) Jsou dosU-d mist~'v;C::čS, kde:r~ze;náv.iďse ;,oltáf'á ~óuhý sttiÍ
. Je ,povinností kněze,.vylcižitivěřícim" že . oltář . je sttil, i jak Kristus
,. sloužil svou;,mši"s.apoštolY ď mezi posledni' večeří
obyčejným stolem,
.. "
'ď '
v óbčanském šatě :svátečním:",,'"
oltářní.

ia
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V létě,', kdy létá. hmyz,- přikrývá, s~ kalich jednod~ch~u ,přikrýv~

kQUit •. ZV. pallou. (čtvereček vyztuženého plátna)'. , ' . ~.., ~<'
: /K.vyslúhová~Lvečeř~ Páně,věřícím'dopoi-učuj~ se; hlupoká, .
zvláštní,paténa s ouškem k zachycení levou rukou přikálichu. '.
,~,~ , ..KaÚ~h 'a~ patérí~L js~ú pouze , nádoby. I'roto nemají~ nimiibýti
kóriáíiyúkony zdánlivě magické, jako by; byly něcoposválného a
. ,mýstický účinného.
"
' . . '. . .
,,
VÝJÍIneč~ě lze kalichem ž~4nati. Ale'lidu musí býti smysl

·toh·oto úkonu vyložen.
,

, . - .

\

'l

1

>

:

'úbor kněze sloužícího je 'pravidelně černý taláJ..,sbílou štolou.
,Římský,talárfra~cóuiského střihú (k ,tělu) • jé nepřípustný,
"neboť svým, střihem prozrazuje neúplnost; jsa';toliko: rouchem,
, ,spodním. '
','
.
.' "
..
"
, ' " Sloužiti. beze štoly je'svévole;' protivÚ:( se' zřejmému ustano, venísněmu zr.1924. (Srv. resoluci str. 133, návrh str: 149, řád
"svěéení str. 190);, Lichým důvodem odinítání štoly je 'falešné pu:' '
. ritánství, jehož výrazem CčS není a nebůde. Spíš naopak boho'~ služebné roucho v CČS dojde časem'uměleckého.vývoje směrem
. k světlosti a radostnosti, a jen' umělecká' netvořivost doby jest
příčinou, že" církev' musí' spokoj ovati" se' se základním! nej jedno. důšším útvarem 'róuéha,:podobně jako ve svém, stavitel~t:ví, pě-'
vectví atd.
,"
.
,,
" ,
",'.,
,ď

,I

.

,

,Bohoslužba:btidiž 'konán{'podle liturgie mno~' upiavené:,Smě~ ,
rodatné je 'poslédní'.vydání 'z. jara 1924,podle kteréhO., dlužno i ,
. otisk v.;Příručcenádv'ou místech opraviti (v modlitbě k obětová~
ní a před"Otče náš").ď
':", ď
.
.
Odpolední bohoslužbyr~dno spíšc': sloužit( bez liturgie podle
návrhu ;,Odpolední a večerní pobožnásť'. Kde.všakďS'e bohosluž~
bakoÍlá ,zřídka: kdy, budiž sloužena liturgie.. "
: ," ď " , '
" - Liturgie b~diŽ sloužena,tváříkobecenst~uzaoltá~e~,',upra-;
" veným tak, aby bylo viděti i kalich na oltáři. i fvářdúéhovního.
,e' ' Oltář budiž, p'odlemož~ósti ozdoben květiha~i,
to i. v zimě,
kdy květiny. ·možno nahraditi kyticemi chvojovYmi.': '
'<
. Svíce stačí 'dvě.
. ' . . . '.
' : ' ': '~.
,Bohoslužbu koná duého~ní 'sáni, ,bez' fuini~trá~tu~'béz'kóstel,níka;, Není přípustno" aby kostelník. nebo .ministranti stáli' vedle
. ' duchovního nebo za duchovním' tv'ář'í li obecenstvu. Potřebné
,věci, zejména konvičky s vínem a vodou, bu.ďtež na oltáři pfipra-:- .:
, ',- vénypřed~m;ditchovní přisloužísi jimi sám>
: : ' ":
"
. Zvonku ol t6.řního' nebudiŽ 'uŽíváno, ' ježto' svadí kc'zmeéha'ni'~
.sování účasti bohosluž.eb~é~··'
, ' " <.~~.
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'

" Obecenstvu' búdiŽ vylQženo; kdy si má jak mezi

h~hoslužboůď

počín~ti:, Nežli si navykne"oudiž dánk tomú' pokaždé ,nenápadný ,

pokyn rukou
nejblíže
sedícím,tedYQbyčejně
., ,
.'
<,
.
, \ dětetlL
,,
Při liturgii' obe~énstvo sedí nebOl stoj í. StQj í se k těm to částem '; .
, aj kevanděliu(~stávái se k příslušným slo~ůffi liturgickým),
h) k'e' zpřftomněrií.'(aŽ pře; Osvědčení); , ',' ';. ď " .
c)k .,,,Otče 'l1áš~' (až přes~Přijímání za slova "P'ane, nejsme
ho~ni");:
'
""
" d) k Požehnánt,:'
Křížem znamená se ducl':ovnU, o becen:stv~:
',';a) kp~čátku'Útti~gi~; "",
b) kevanděliu'
".'
. ", " ' .
",
"
,', .',
,~-.
'~;,.c) ,k slovům: "Požehnaný, jenžpřichází.tu k ,nám" po chyalo':'
,zpěvu;'
,,'.
,.;""
,', ,d) k "Poko{Páně";kdy kněz 'žehná přítomným tílomkem hostie nad po~dviženým kalichem; , '
'
•
~r' kPožehriání.'
, '. , "
"
'>"
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K modlitbě "Hospodine,
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:

:

-

~!.

--,

-'

<

.'

,,'

•

, (

"""".'

, :'

Qdpusťnám'ďpo Dozriání, a k ;,Pane,

'
, nejsinehodni" (třikrát), ~iiese duchovní s přítomnými v prsa. '
Utaje hlavu poskloněnu.'"
'ď"
,.',
" ' , " :~'
'Úklon~ ,obřadní koná, se" všc()bectÍě pouze po Zpřítomně~í
kvýz'vě. "Pokloňme se'Pánu", k 'čemuž' kněz pozdvihuje ,kalich
a hostii.'"
, ".
.'
",. '
. ,Nepřípustno je,stop~rati se', přL slou,ženr bohoslužby ležmo
na oltář rukama na způsob starých 'kazatelů. ,Ruce duchovního
mají být(buď'volně sepjaty nebo zaměstnány,(aspoň jedna) pří, ručkou nebo' biblí· (pří padně' kalichem) . '
,::' ,Ke ílalich~n~~Lpia~idel~ě potřebí ničeho jiného n~žlipatény ",
. na·hostii (ačkoliv ani paténanéní'nutná; tievysluhuje-lise',ve- '
čeře Páně obecenstvu); a' šátečku k vysušení 'kalicha pOl litur~ii.
",Hosli/budiž uŽívi~o'veliké,ne malé" obecné. ','
"
'
, Dovínak~obětQvání: n~budiž QPóm:íjen~pfi~ísiti voely!
Po přijétí zkaIiclt~:-vypl~d~~ie; kněz, kalich' pouzévocio·~.' nikoli vínem!' :, ' ,
.' "
,'" '
"' : Liturgie, budiž sloužena "pokud "možno nezkráceně. Odbývání.'
,její ve 30 'minutách nebópQd. jestnapiosto ,népřípustno. K evan- .'
děliu, budiž.- pokaždé , a' ,bezvýjiinéčně :připojenaspóň, stručný·
,výklad;:'~;\';, :.:ď. ;:,~,
ď ,c
, Není správno vynecháv,ati',v:ždyFky'a pokaždé ."Blahoslaven,ství'":, která obsahují nejp<>;dstátnější zásady. křesťanské.
,
,i;

c:,,', ;"
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pozťtstalosti,br.patr.~Ú~K.
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O,'MILOSTI V ,DUCHU cČs.

;

(Dokončení.)

4. Milost ve svát~siech. "
.
'
.
.
"'
, '", V staré církvi křesťanské vyvinul se názor, že udíIenímilosti
boŽí'děje sezevnímilíkony, jež jsou nazvány svátosti. Některé'
z nich' jsou odvozovány' přímo od Krista (křest' a večeře' Páně), '
jiné nepřímo, totiž skrze apoštoly i církev. 'Celkem jejich počet
, ustálil se na, se.d~. ,
" ..
.
,
, ,', "
V nauce o svátostech o 'vztahu boží milosti k nim jsou četné
, a: veliké rozdíly v církvích, jak patrno z, podaného historického
" přehledu. Křesťanský východ, jako nejstarší část křesťanstva,
nezdůrazňuje s v á tos t i a s vát o s t n o u milost jako podstatriousložku, křesťanství a církve; dává důraz na působení, b o ž íj
nebo jak se vyjadřují východní theologové, na ,působení D uc h ,a
sv. v církvi. Duclíboží či svatý, ovšem jakotřetíosoba,V Trojici,
, ,působí tajemný život milostný ve spojéní s.Bohem v církvi. Svá;.
tosti jsou sice prostředky působení Ducha sv., ale nejsou jediným prostředkem milostia nevylučují milost boží dávanouBo, hem lidstvu, mimo svátosti.
',Západní 'církve, jsou v názorech na svátosti,' jejich nutnost a
,účel rozděleny na svět reformační a římskokatolický: Podle" re, 'formačních církví mají svátosti podřadný význam, totiž potud,
pokud seo nich 'uvažuje jako,o zevních úkonech. Ospravedlnění a'
" spásaje dle těchto církví z víry, víra pak. je přímý dar, milost
. od Boha" a působí odpušlěnL',
" " "",' ::
, '
"
,Větší Význam mají svátostijakó ·zevní úkony' v církvi římsko
,katolické, kcle jsou jediným řádným ,pram~nem ,milosti, boží,
',jsouce prý odKrista ustanoveny, a nejen znamenajímilost, nýbrž
ji působí' ex opere ůperato; to' jest vykonáním" zevníh\o úkonu,
samy sebou. Milost.BoŽí je tu připjata, pijpoutána ,na zevní úkony,
a 'celé působení svátostné získává tak ráz mechanický, snad až
magický. ,Je pravda, že i v římskokatolické církvi vyžaduje se
k přijeHsvatosti'vfra. Ale milost je tam chápána věcně jako ně
jaká moc ,dávaná lidstvu od Bona, moc' která půsóbínové síly'a
schopnosti v ,člověku .. Udílení' milosti ve svátostech, je, vázáno' na
,úřad, osoby,'kněžstvo. Spása stává se závislou nejen na víře při- ,
,jímajícího, ale i na osobách'svátosti udílejících; tedy na lidských,
orgánech., Důležityjsou v,otázcesvátosti především :dvě'věd:
,t',vztah viditelných znamení, ať'věcí, 'ať' slov, li milosti božíía
2.~ jak působí svátosti,',zda ex ópereoperatoriebo zpouhévírý.
:,: V :řeše~í nauky omilostf uplatňují se, dva extrémní proudy v·
v církvích 'vedle'proudůmírných, kompromisních; Jeden prou'd,
abyzobjéktivisoval 'působení, "sdílerií milosti boží ázabezpečil. '"
její jistotu jde, (v církvi,římskokatolicKé) téměř 'až ke zhmotnění'
-
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,milosti a připoutání jI' k zevním,: hmotnýmznamením.':Druhý'
,'z obavy' před. profanováním milosti boží a před omezováním čino:.
nostiboží na svátostiseslabuje'působení mi1osticestou .svátost-,
nou,' zduchovňujé význam .svátosti 'a~ k. úplnému jich odstranění
z církevního života; . Jsou to proudy. ékstrémní a jednostr'allDé.
, Totéž, týká <'se ; i bodu působení,svá:tostí:' zda :působí ex .. op'ere
operato(vykonáním úkonu svátostného) nebo čistě z víry přijíma:.
jícího. svátostLOba- proudy jsou fedÍlo~tr:a:nny, .jak uznávají ne-:- .
stranní;a'.nepředpojatíposuzoyatelé;natikY ~o. mi1osti;vrůznýéh

církvích, i mezi theology'lausaÍlnskými.

.,

'. , . : ;' ' .
.
, ;'j Církvevšak;,':kt~ré: vďth'eorii.zdůrazň~ji. jeden nebo druhý
pJioud" (cíikev:římskokatolická 'a církve reformační); v cprakši 'm~
jsou lak.ekstrénitÍí. á: eksklúsivní' a respektují 'hlavrií myšlenky'
'obou proúdů:
' '"
. :'
. . ' ", / .. ".'
. ,.~'Takpraví' Často jii citová~ý the:olog:Wi1li~mAdams. ~ro}VIi:
: t;Kátoličtítheologové učinili zbóžíhopoužití sm'yslově.vnímat~l':' ..
. ,ných' předmětů' ~a úkonů: nejenznámení, ale' prostředkými1osti,.
. k~ežtoprotestaqté trvaHn~ přímémpůsóbení, božího Ducha
na 'ducha Hdského; kterýžto·protiklád jeví se nejjasněji v roz':',
něm •stanovisku,., ~aujatém .vůčisvátostem.Alev,práksi ". byl
to protestanHsm, jenž zdůfazňovalco nejsi1hěji,ďpos v ěcenícéléhó
. ' života;; počítaje v to i těl<>,a:důrazem na rrianž~lství kněží odo.lával· tendenCi, jež' jeď obsažena' v', asketické káznikatoHcismuse
zřetelém' na.pohlaví jako zlo. NaopakzMe katoličtí theologové"
přesv,šechénsvůjdůrai na působení,;éx opere operato"v th!eorii
<> svátostech;' byli stejně rozhodni've svémučení;-že bez individu~
álníyíry.svátóst nemůže býti přijata spasitelně;" (TheDoctrin
of'Gracestr.30.), ;'
',:
,..;......
": ,'.
,'.:_
.. Podobně' církve,·které nemohou' souhla~iti'.s ómézováním.·pu~
sobéní 'milosti boží na omezený' počet svátostných' zevních· zna;.
mení,··vyznáv.ají, že 'náboženský život bezsvátosH bylbi· značně
ochuzován:Tak pravízase A.,C; .Headlam, hiskupzGloucéstru:
, ;;Je-li; spása'činěna ď závislou absófuthě· jen na svátostnénisysté-.
_'mua 'na osobách, které-mají moc zbáviti člověka' toho .-systému '.
svátošH á: vYloučiti :jéj z něho,; pak: ,spása, Hds'tvát·není dílem .•
,Boha a··boží :mi1osti.;A' to ·vysvět1ujé.velký důraz, který dávaly' .
protestantskécíí-kve Ílanauku o sola gi-atia (pouhou milostí). Ale
-ty' církve; mám zato,' . trpěly často. náboženským chladem,: nedoštatkem. teplá' a barvitosti náboženského života:' následkem • di,...
státečnostisvátostného života. Byly. v: právu akc~ntu jíce ,nutnost
. oddati. se :víři:~ ve svohodtÍéodpuštění se:stTany boží, co:Žbylo
shrnuto'v pojem "ospravedlnění věrou~i.: Tó:' zriámená přijati' člo~
věka,.,jenž zhřešil,v c , budoucnu za :.věiilého .slitžébriíka.:·hožího.
Avšak' vhovém.životě je.tfebarůstive:-s'vatosti a tE?nvzrůs!ve
:svatosti;; přichází skrze. svátosti;",: (The Doctrine' óf, Gráce, str.
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,Při tom uznávají však ty círRve, , že Novýzák~n ~Písmo
nespíná žádnou formu milosti svátostné se svátostnými
. ,úkoný;' ani milost sj,klerem" nebO' s "řády'\ Připouštěj í, že každá
;'.zkušenost a'·každé pO'znání je do jisté míry subjektivní" totiž pOl'
. stránce formální, kdežtDobjektivní je ,pOl stránce zapřičiněni:z .
",
. : .
"
.
.' oblasti, mimo naše vědomí;,
'" .'-J. :Vernon Bartlet píše: . "Dále jestpoznamenaÍijže žádná
'zvláštnífárina milosti eonomine (tím. jménem) není v Písměspo. :jena se 'svátóstnými_ ú~ony ... Konečně Nový ,zákon nespíná
milost.s ,jduchovenstvem" nebo s "řády". Namítne-li se, že takové hledisko činí milost příliš subjektivní, dlužno odpovědět, že
toho'opravdu,žádá otázka. Všechna zkušenost a všechno' poznání
jsou su~jektivníve formě, ale traris-subjektivnínebo objektivní,
'v pravém smyslu,pokuďtDtiž obé obsahujé pro uvažující r()zum
,nějakou příčinu'mimo lidsk~ vědomLY případě náboženskézkušenosÍí je 'kon'ečnou příčinou Bůh; a ve zvláštním'· křesťanském
'typu náboženske '~kušenosti je. to Bůh; 'zjévený v:hi~torickém
Kristu;" (The Doctrine.of Grace, str.. 369, 370.).
...•. "
..
, ' Pókud se. eksklusivnostimilosti ve. svát~stech,týčé, uznávají"
,lausannští theologové, že Bůh milost' dává i .mimo svátosti. Na~
vrhují několik bodů, na' ruchž by se mohlysnád shodnDuLcírkve .'
"'konferuj íCí v Lausanne. Jsou to: ,; ;'
.",
"
~ďl.-Shodujéme',se';žeSiovo a ~váiDstijsoú d~ry,mi1osti'bDží, ,:..
. dané církvi skrze Ježíše Krista pro spásu lidstva. ,/ ď.
.
ď
-:
',vůbec

"

',~

., .,\

,

2. Svátosti jsou dílo Ducha svatého v církvi a znamenají jeho
, '~sobní vlJv na .lidstvo. ~ .
":' , "
.
,
, .,3. Ve sváto~tech dostává' se, člověku božího daru, .kt~rÝ 'si
každý ČIDVěk přivlastňuje,věrou: . ,
'"
"
'" .4 •. Dlužno připomeno~Ú, 'že' mÚujíc( dobr~ťaďboŽí' není'oIÍíe. " ,'zená Jeho svátostmi. á že je IÍuiohopr,ostředků'inilosti.·(TheDó, .,,' ','étdllé ofGrace, str. 26.) , ;f ď
ď: , ' : " . , , '
,-- ",',;, Na,p~,n(pohl~djeviděti,)ejso~ to'hDdyk~mpromis~(j~ž; ,
chtějí, získat obě strany, nebo všechny. Kompromis má ,Obyčejně
"
"nevýhodu, že postrádá '~niřtní'jednotyi j~c~~izevního.rak ~zde,
'ač nelze upřít návrhu dobré 'vůle'a určitésvobodomy'slnosti;'
,',
>~: N~:bližšíczdá'se; býti stan6viskoA.: 'C.H~adlam~·;"jenž 'své",
::úvahy o' svátóstéch končí:ď',',L Svátosti byly' vy tvořeny, aby, jicb
,~bylo užíváno,'a ne aby byly'ďdefinovány.~:':' :,:'
., ,,' " ,
: ,'2.Znamenajídil~' Duchasvatéhou~niiř' církve, :atÚkdo,'se
,oddali Krlstu, mají v nich' nový' posvěcujíc(živokt, , ""
, ,
, ",; ;,' 3.~ 'Jes.t však, VŽ~Y" nebézpečí, že 't~toď sÝstém stane s~ 'm~ch~
",msmem, Jestliže ,bude 'odIDučen' odvíryj ;ale křesťanský život bez'
;svého,,;svátostnéhoprvku hude ,chladným ,:a', bez':náboženskěho'" < ,ď
'tepla;
. , (The'Doclrine o,f Grace,, str. 395,.). , :'" , , '
"',

'
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: Ovšem .'CčS n~postač!/ ani tůtů' sta:nůvisko, jež bojí' s~defi- '
nice ve věd tak výzlúlmné, jako je nábůženství a jeho prostřed;"·
ky. CčS uznala za nulnév dnešní krisi křesťanství v lidstvu. ne';"
vyhýbat. se kritickému' promýšlení a . novému . formulování všech
:pojmů"hisforickeho "křesťanství, církví, a· jejich·theolo,gie. Má 'pak
na mysli nejen sjednocení církví neboHmezicírkevníekumenism,
.nýbrž též a;naprvém místě. získání moderního člověka pro evan':'
geHum i Kristovo.,! fV otázce' svátostí _stanovila' v základech" své
učení,jež jistě se velmi liší od učení· starých církví,o němž však
·CČSmázato, že je lép!!,ve.shodě.s evangeliem Kristovým než
'starocírkevní učení o svátostech. ::.
'.,.,', ',,,
, ' ,· : . ." CČSnehzriává:"":'" 've' ~hodě 's' e~angeliem ;- 'nějaké vnitřní
'spínáními1osti . boží s viditelnými a . smyslovými 'předměty a
ďlíkony.".Je,prótipůsobení·~vátostí "ex:op'ere operato:'j nestačí jí .
'však 'ani pouhá' víra, nýbrž požáduje k .působení rriilostinastraně
, 'Člověka vnitřní prožívání"působeriÍ božího. CČSstaví 'tak působení.
'svátostfnebo jejichpřijíniání na' záklád 'psYchó.Jogický; což ne:'
znamená snad pouhý subjektivní psychcilogicismus, nýbdriábo- '
?Ženskou zkušenosti k níž je, třeba/objektivního; transsubjektivního
.podnětu' jako příčiny 'ásubjektivní 'odpovědi·, v prožívání 'milosti·
·Clóvěkem.' Je ,to rvíc než: pouhá víra' ve smyslu uznání.' Znamená.
to oddánLse a SPOhlpůsobení sboží"milostí, j,akož d ,vykonati""
určité přípravy 'se strany člověka, především, poznati hřích, lítost
pevné přédsevzetí, živófsVůj polepŠiti. Atak podobně u. každé
" "
.
", ' '
,
svátosti podle jejího úČelu.'
"SrJáfosifpódíe::ctš'n~isó;ú 'půs~bivci' znainéni; , ale 1s~u tO' ,
,úk'o.ny posvátné, círk(!vní, kterými ,věřící v různých okolnostech
'živófních naznačují a'posilují svésjédnocovánís Bohem;, Ne,svátostné zevní ,úkony působí milostV;anii ne'zevnCslová při' nich'
"'1l11uvená, 'ale !Jůk pťtsobí:milDst, když, ,~řesťan, jest ocho~en, ji
... přijmouti a ,tl,l ochotu naznačuje.; ,Jsou ,to, t~dy:.zevní .znaIl}ení
'toho, co Bůh působí v srdcích těch" kdož ,boží mil9st přijmout
.~htějí. Žejepotřeba,víry k tomu ve ,smyslu oddanosti Bohu, ,je
:.CčSsam()zřej mé. Alé Wtřeba i přípraVy sr~ce, á. Mavně změny.
· :!,mýšlení,qpratuvů1~!: ?ízriě','po B,oh'u.. Spoluúčásti .čloyěka.,. , '
" 'ievci.úk~~y'inájt~iin~'J:~~:s.~~~IickÝí ďn~~a"k~vý. Bůh
;svou 'milostínenfodkázánjenom,na těch sedm svátostí,' ale po:'
~skytúje" jL-v: ňesČetn'ých přípíidech:inimo syátósti..Svátostí nazriačují jen: 'ůěktéré významnějšCokolnóstí' životní, 'v' nichž zvláště
je třeba s Boheníse sjedrioc'ovati'a 'jeno'pomoci'si'žádati. Že se
, :jidľ v)rtv:ořHó 7;:jé.,čistě'náh6dllé, totiž historicky úlůvodněné a
. vyhovující dobáni'a potfebám'živótním.:-Nejsou '. ustánovény.Dd
· 'Ježíše jal e" zavédeny ustanove1}íni: církvé.ve' jménu, 'evangelia J e-.
:ž~šova) Potřebu je'jich: Církev: československá uznává; ač ne,a,bsó'lutní,': nýbrž relativní. :.Svátostinejsoú podstatou křesťanství, ale
přiroz~nosf lidská; jež, není 'čistFduchóvhl; nýbrž i tělesná, ,jicH, .
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. žádá. Církev jimi vybízí věřící,'aby se'sBóh~m sj édnocoÝali;mi- '
lostiboží si'na Bohu žádali~a jí se hodnýmhitávaH. B~z 'svátost(
chladnul by opravdu náboženský život křesťana, podobriějako
,béz modlitby.,
",
'
.
. ; : CčS' má 'zato, že církve v lausannské konferenci zúčastněné .
'neměly, by spojovat mnohdy protichůdné názory v nemožitý ,zevní
kompromis, nýbrž formulovat nauku o svátostech'tak,aby,vyho, ,vělai,évange1iú Kristovu i~modernímú cháp'ání,'n~boženství a
, ;.Boha.: ,
\,
,,: Stará 'církevní nauka 'nese: znatelné st~py my~lení a mluvy
minulosti;
, "
'. "
,
,', ' ,"
-.: ~ '. ';":- -.

, ->

, 5. Milost v církvi.. '

'/ '

~

a

•

._

3.

••

,','

:.

~:.
~

\.~

• It•••••

'"

,.

.

. 'btá~ka vztahu:~ilosti' k církvi ',. souvisí s 'otázkou, svátostí a '
~~aopakjďsva~9stiu,dílejí se,totiž,v círk~,.a:ski-ze církev.Církv~ ,
ř~ší.ďotá:Zku"vztahú ,empirických '.čili,pozemskýcn ,církví:·k jedné
všeobecné'církvi Kristově a' otázku, zda je oprávněna ?ásada:
'extra ecclesiam nullas'alus" kterou se míní, že jen jedna z,círk\rí
,~kSi~tujících j,e pravá, BolÍem chtěnÍía 'Ježíšem ,Kristem za1ože:"-á.
Tím' dána:'je:'otázka; jakCírkév vzniká, jákého je půvO'du, zda
,ďbO'žskéhoneboJidskéh6 nebósnad obého, zdá 'církev se časově
'Vytváří riebó zda 'je' něcO' hotového:,~ohem dáného, 'Duchem: bQ~žím "řízeného~Otáika: církve' a církVÍ je podstatnou proekutrie. /nišriícírkevní;:neboťjsou"to právě církve, které hájí káždás~be ,
, "':":':ria 'úkorjinýéh:a'htaÍíkorevangelia. ď
ď,,~: " , o , " : ' , '
'~, ,Otázka}ida Bůh' omezuje udílení milosti na,církve,pro 'cídive
~éelkem jako otázka arii neeksistuje, neboi jé předem již zódpo- '
:věděna' kladně; jeto :důslédek-víry ~v eksklusivit~' zjevení skr~e
'Krista;. jak' jí rozÚtnějí církve,'ne však Kristus: ,Pro moderního
~člověka, jenž sice uznávÍívinešenost eva'ngelia'Kristóva, ale na
zjevEmídíVá'sese' širšího' hlediska, totiž shlédiská; ,že Bůh je
Otcem všech )idí,\zjevujese otázká,důle'žitá"otázka;zda 'Bůh ď •
:udílel,a udílí milost ~vorii mimo církve; zdapoj~l celé'lídstvO' do
'skýchspasitelských plánů a úmyslů: A prO' moderního člóvěká je
. odpověď na tuto poslední otá:zku,4áíút také've,smyslitkladnéin.
". Odtud,dívá se moderní: člověk na církev a' na: vše,' co ~s ní souvisí,' jinak než historic~é církve: 'Ostatriě Fzde ďpla.tí, 'žeďtheoné '
'církevní a prakse'nejsou vždy naprosto shodny.~ Věda: extra .
eéclesiam nulla salus bývá. vykhtdária a bráiúis'jisty-:riromezenhn.,
'«PokÍlds'e týče hlavních:názonľIiadrkevv jednotlivých; cír, ,<kvrhistorický~h pokud nevynikly ty. názory i historického př~. 'hlědri, :uvádím 'toto:'; , '
" ' " " :"': ,; ',: .>;::: :-F,;:>~'>
. Ortód6ksní drkvejsou tóho'nazorul žecírkéV'nev~<niká:teprve
rhromaděnímfednot1ivců do :církve', tedýřekl:'bychodspodti,:po
ď způsobu : světských , demokraiickýclt:~polečricistí,~'iiýbřž'že;ciÍ"kév
'eksistuje W' o něco předem hotového ú Bohá, v nehi,'tak zvaIíá
~f>:"""'4.
22*
,~" ~~,
~
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. ~ drkevboži, .řízená ·Duch~Ín svatÝm,·do. které Duch svatý' přivádí .....
. :jednótlivce, kdož uvěřili v'. Ježíše Krista. Církevde podle. toho.
~nazorU oblastí Ducha svatého,. y níž ,On' působí; je· to' jednota' .
,'víry a lásky: Tento názor má oporu v'názorechPavlových, podle ď; .
kterých církev jest tělo Kristovo,. jehož hlavou jest Ježíš Kristus;
:věříd p·a~;~dóvétěla.l'iáz()rmysÚcký,duchovní, jenž později byl
..
téměř:zhmotněn. ....'
.' . . . .
.':'
ď' '.• ::Círk~~:ří~sk~kátÓÚ~ká,západní,: zt~'tožnila církev boží .~'. cír-~ "
kvípozemskou a.vytvořila tak zásadu o své samospasitelnoSti ve
smyslu nejpřísnějším. Církev,jesLjí nad:evangelium. Církve ce· .
formačnÍl'Ozlišily církev neViditelnou, Kdstovu, od. církví vidi~
felných; pozemských, které podřídily evangeliu. Evangelium jest
~ •
. .;., . .
podle nich nad církví. ,";"
· ,Pokůd se fyčezásady: extra,~cclesiam·.nullasalúsí;shoduií' se
'lausannští !tIieológové v·tom, , že ona zásada platíj en o: církvi'
bóží; círKviide'ální;podle' refonnačních'drkvr'neViditclné •. nikoli
všali.ó pozelůských. Ideáln(církev;jsou riéjen křesťané'na zémi,
:ale: i' nebi: a všichni, . kdož' uvěří,.' a' ješfě.: ani'. se nezr()dili:Jsou
lidé,' kteří nej sou ani údy. pozemských .církvI' á 'nábože'nsk~d~' s'po-·:.
1éčhostÍ ,: á'pfece jsou čl ěriy pravécíi"kve;':TetÍto' riázor jej istěvelmi
svóbc)domyšhíy a 'n'ašé církev se. jemú, jakúslyšíirié,' velmi:- blíží•
. ,'" Círk~y,p~z~ská, .tíÚvá urČitých :z~řiiení, jichžpotfebuje: ktt '.'
· svému spásonosnému 'díh:tďmezUidmi. Jest to kázání Slova božího, "
· :jsoú :to ďsvátosH:.tiřady a ,kázeň. Církev representúje:bra.trství II
mystiéké; du.éllovníspojeníďmezi Kristem a svými Údy.Spíše·:než'· ..
,institucí,. zařízením, lnohh{' hy oýtizvána organismem, ústrojím•
. (T1ieDoctrinéoLGra.ce;;'štr~22.r Jest neviditelná jako předmět
"víry a_viditelná',ve svfun' zjevu 'pozemském. Plní plán boží"který
: Bůh: má' lidstvem'; Jc"svatáskri:e Dúcha .svatého,' jénž proniká
· její živót' ájenžposvěéujeďstálejejÍ údy; úkolem. jejím je 'í-ůstia.·
:.získáva:ti' nové 'údy ze všech 'lidí.'asdíleti jim nový. živoLDu'éha .
'sva.tého;.(Thé' Doctrine.of Gra.ce,' str. 26-27.( .,\ .. ' : : " ':'
· " O 'zásadÚ.~xt~~',~·c~lesia.~ nuII~ sal~s píŠe,William A~iruns
<Brown: ~.:,Co,;řeknenÍ~ ,o koncepci církve, jež nemůže ,'do'přáti
místa .vesvém . členství; některým. z. nejsvět.ějšíchdítek božích;
.: rí~bo přijmoúti j~k svátósti,ktérou učinil Kristus ~namenímjed..;
. ,noty svých následovníků, ježsi:vyvo1il zřejm~ za své vlastní? Tu
'. :je jistě něéo;vnepořádku v theorii, kter,ái vede k táko~ým žalost,:, .
ným nesro0Jalostem.v. praksi."(Doctrine ofGráce,:str. 351.). ď.···
::, ..,' 'církev.. Če~kosl~~e*kabyla si 'vědoma všech 'j edností-anností
· církví, pro riěž.církve pozbyly důvěru.v. dnešní době31 'znemožnily· .'
· ". dnešnímu člov'ěkú.přístupk Bonu skrze Krista·a jehoevangeliulB., .
a proto odklonila se od. starocírkevní nauky ..v. jejích jednotlivo-·, .
:stecha jakó vevšem,takÍ,v nauce o církvi přiklonila se ke Krist•.
:ajehoevángeliu,atain 'hledala 'a' hledá Poučeníj jak dívati se na
:církev;,její:původ, :účel,a cíla. prostředky. < ' : .. ' ' , :
.
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;··':Podle učení' CčS 'Ježíš nezakládal c'írk~e,' :nebot v~nl,ďŽe '
'přijdeco:nevidět'k?nec světa ,ve smyslú změn'ypo.zemského řádu·
.(l. že nastane království boží na zemi, které 'on hlásahl zakládaL ..
.CírkevÍleÍú· hotova' u Bo.ha 'a'v' nebi jako.' nějakéinstitúce,nýbrž
. jen :jako~idéa: a' musí býtivytvářeriá. a>je vytvářena jak Bohem
· .tak,lidmi' na zemi. 'Bohem skrz,eKrista, jenžhlásaľ lidem králov-' '.
ství boží; pravdy 'a' láskyboží 1lleziJidmi - a tidzemluviti'o
ideální církvi, neviditelné církvi, jež' je toto.žnas králo.vstvím b()..žíma tedy, eksistuje. o.d věčnosti v myšlence boží.. Ale církév,ria
. zemi vzniká též za spo.luúčasti lidské, rilijíc svůj pŮVo.d ve sdru:.
· žovacLpotřehě lidské, z níž vznikají všechny ko.munity,.všechna
'/kO'lektiva,tedy i nábo.žEmské. Česko.slóvénská církev. přijímá de.. ' rnokratické :.vedení církve, pro.to.že výzriává <j edÍlotu veškeréh!o.
. lidstva jako. rodiny bo.ží, předev~ím . obrozených v Kristu skrze'
působení bO'ží; ale je si vědO'ma,že 'demokracie církevní je o.bsa· 'hem jiná než' světská, státní atd. Církevni demo.kracie nevzniká
jen' úsilím lidí, jednotlivCů,ale. i z hlásání králo.vství bo.žího.
skrze Krista, je tedy vázána slovem božím.vKri~tu;.... ',' '.'
· . ":Po.kud, se týče boží: pravdy,nemůžé o.na býti· nadekret9van.á :. '
.' aoddekreto.vaná nějaká ·většino.u. Většina sice ~usí ro.zho.dovat
'o. vedení církve i po s'b:ánce ideové, 'alej eo. pro fároexterno,
· ,nikdy pro fo.ro ,interno., to.tižnemůže zmisilňo.vati svědo.mí: Pro.to. :
CČS,ač hlásá určité učení, zároveň trvá na.svohódě 'svědo.mí a
-opatruje. tu' zásadu jako. .stěžejnou. V O'becenstvL sBo.hem' : ne. ď,imlže a~ nesmí církev pozemská, to.tiž lidé nic vnuco.vat.· Pro. pře:- .
.··.:svědČetlí .víÍynelze.nikoho kaceřovata pronásledo.vat. .• · ..... : . .'
",:;účelem církve ·jest,uskutečňO'vatik~álovství: bo.ží zde~nk :zemi..
, ~;To. 'děje se vedením členstva á lidstva kBo.hu skrze Krista,hlá:sáním slova b()žího zjeveného. Kristu a sjednO'co.váním sBo.hem
"nejen ve sváto.stech, ale. veškero.u činností církevní. .
.'
.....
. I~!. Kris·tus jei dle, CčS .lť1avO'u' církv~, ·to.tiž ducho.vní nábožé~- .'
skou 'a mravní' autO'ritou, vůdcem a vzo.rem. A to. nejen CČS; ale
všedl církví Po.zemských. Je měřítkem, l.lčitélemisoudcem církví
všech.'
i
.
"
. . '
:
. .
.. Je možno., ba nutno.' mlu~ti, o. j~cÍné 'církvi, totiŽ' ve smyslu
bo.žího. království hlá'saného Ježíš,em Kristem. K té církvi ideálrií;
neviditelné; náležejí všichni, kdož; v.duChu JezíŠeKrista.usiIují
'~ 's jedno.cenís Bohem; Jelikož však 'lidská: přirozenosf je' . jédnostTanná a slabá,' ba ke zlému náchylná, nedovede 'plně 'nábaženo:
ď sky a-,mrávně p()lstihnouti, pochopiti a uskutečniti·božsko.u· boha····tosLaživotnosL krÍilo.vství božíl1o podle' Ježíš()va evangelia~,'a
~,prót.o.jest víée- církví pozemskychnežjedna, jakmiIese: in~lo.st .
· ',evangelia rozšířila pO. velkém o.krsku, země a ~eú různými skú- ,
::pina1l)i' lidstva/Evangelium 'a' tím boží' 'královstv~! h':Ude" v;ždy
různě chápáno. na' to.mto . světě, ideo.věi; v' praksi,'vždy',podle
stUpně chápavosti, vzdělání, 'vlo.h' a schopnO'stí,': "Po.dle'. děj inné
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,doby;a přirozeriéhozal~Žení.Ro~díly ,ovšem' nesmějí jíti takda.'leko, ;áby králOvství. boží, ,ve, své podstatě bylo zneuznánó,zrii:čeno. Rozmanitost drkví není. neštěstím pro lidstvo i dokud církve
na"různýchmísfech různým způsobem vedou lidstvo k jednomu
, '. společnému cíli; k Bohu ,vauchu, Kristově, věrou i životem. 'Tím '
'ovšem nemíilímvylučov,at a zneuznávat .církevní snahy, jdoucLza' .
církevním, ekumenismem; jen' chci ,říci, ~ že více než jednota lor:- .
'myznú111en'á. jednota ,ducha a cíle;, Za daných poměrů církevních,
. jak se histórickyvyvinuly,: je těžko docHovat jednoty. Byla by
rrÍoŽna na podklcúJ ě izov,é lormulacé~tárých křest anských pravd
-:-, a ovšem oj en na čas j, po čase by, opět byla: potřebna nova for,.
mulace.·
. ,'.
, Zpozem~kýchcírkví:historických nemůže' žádriáchlubiti se
"svým původem,od'Krista, nazývati se jedině pravou ď na úkor
jiných. Pozemské :církVe niá jí právo, ~ ba povinnost •dovoláv.at se
Krista a jeho evangelia, pokud se snaží co nejvíce je póchopit,
,uskutečnit. ,',
.
"
"
: ,,' , '
..
,
Spásá není ,omezena jen na určitou pozemskou.církevjlze !jí
dosíci v' každé církvi, když členové její usntijípódle svéhonej,.
, lepšího,vědomÍ.a svědomí tiásledova,ti Ježíše Krista, jakna'jejich
místě av jejich prostředí a :vfejichdobě.je,ínožno. Proto není"
, též každá: církev pro všechný, nýbrž vždy ,jim pro určitý okruh
'(ideově) křésťanstva~,'
, '
' . "
. CCS' dále neomezuje spásu jen na křesťanské církve, ale věří:
"že Bůh' vždy vedl ilejrůzněj šími způsoby lidi' ku spáse av-ede. i
: dnes ty,' kteří láesťánství neznají, anebo znajíce církve," žijí mimo
, ,církev, protože' církvepózemskénedov'edlý ukojil' jejich ,chápání
" , ' , ",I
,Boha a·Krista~':".ď ..... , ' : ' . : ; '
" , 'Věříme v církev ~becnou,' křesťá~skóu, ale' věříme i v\aú, ch'ovní obecenství všech lidí, i mimo křesťanské' církve, kteří dle" '
své víry a svého přesvědčení ůsilujív' myšlení i'vživotě o 'přávdu '.
'cZ dokonalost boží., .
.
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Fo~mule ·"sola.·gratia (pouhou milostí)".
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;: ,;l~ V :něki'~r:Y~h -~istorici{ý~h' dikvích,: hlav~ě reformačn'ích;:je;t'
'hájena zasada, jež je vyjádřena slovy' shora' v nápise uvedenými:s()lagratia ~,sola fide;Znamenají. pak:ta ,slova, žeospra'vedlnění, posvěcení 'spasenLčlověka dějese j ci d in ě ,z milosti
"bOží; ničím nezaslóuženéa darlno dané; Tato z'ásada byla for;mulovánai jak vidno z historického p,řehledu' o' milosti, .vproti~
kladu ke, katolickým názorům o milosti 'a záslužných skutcích. '
.
ď Z čásÚ již 'bylo stan~is'ko' CČSk této zásadě vytčeno, když,
, bylo uvažováno o niilosti ,vůbec'ao svobodné. vůli. Zbývá ještě
: říci: jenom několik slov. ~
,.
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· 'Je ji~tě určitá oprávněn~st~'zásaděsolágrB:tia sola fide, po~
kud má býti . protiváhou ,mechanistické a légalistické'prakse
církve římskokatolické v udílení svátosti "a' vá2;'ání' boží milosti' na
lidské, úkony, v niž se zvrhá snadno římskoki:t.tolická' theorie mÍJosti. Dílospásy jako vše dobré, je' jistě dílem milosti boží. ,Ale
·neDÍ: bez' spol upůsobeníčlověka: Naše' synergistické ' stanovisko,
" jež je "opodstatněno a zdůvodněno i evangeliem i Pavlem ~,pa;. "
:veL'nebyl nepřítelem ,činů lidskych:"':-,nám nedovóluje, abychom' '
plně souhlasili sé zásadóú: solagratia, a to ani téhdy' ne," když
'přidá se ono sola 'fide, třebas Lve smyslu důvěry
Dddanosti
'v boží milost. To vše je, přílišmiílo.PřílišmálD se vyjadřuje, Že
, . 'spása je darem pro člověka i úkolem člověka zároveň,. ovšem ne
. bez Boha, 'ale s· Jeho pomocí: :Co platí ci kÍ"álovství božím~ platí
.i oďspáse, neboť,obé jedno jest, pokud se týče člověka. a ,krá-'
lovství boží podléhá násilí. a' kdož násilí, užívají, uchvacují je
.(Matouš 11, 12) - , totiž ·boŽí:, království. Nám'. pak, • kteří
přicházíme z 'církve katolické, znameml slovo'víra:přmši.úk'on
theoretického poznání, než aby naši členové,k tomu stále žijící
v prostředí katolickém, Dlohli rozUmět víře,jen ve· smyslu reformačním,chtě,jícím vyjádřit pojemem. víry ~ne~přitakání zjevení
,'. ,božímu po' stránce poznání,' ale ,důvěru,· úkon vůle, rozhodnutí,
,projevované životem, tedy ve smyslu praktickém .. Souhlasíme
, sprojeveI? theologů lausannských, když Pt:aví:
.-'
, ',' flSouhlasí~e,žeďzázrak lidské spásymHostÍbDžínem.8Že'býti
redukován na'nějákou čistě intelektuální úvahu a .že má býti po, .psán jakou sVrchovaná činnost milostí boží v Kristu a v jeho pro, bouzení lidských duchovních sil. k životu oSDhnCsvobody a od povědnosti'~. (Tbe Doctrine of Grace, str. 27.) Ano! S.vobod~ a od~
:povědnost, "foť jádro našeho synergismu: A proto spokojujeme se
s hlá:saním evangelia, jako božího, otCDvství,., našeho, synovství, a
bratrství vzájemnéhoVyjádř~ného slovy modlitby Páně: Otče'
nášl K tórou jsme pamětlivi .slov Ježíšovýchlv kázání horském:,
;,Ne každý, kdO' mi říká: ,Panel Pane',vejde dO' království nebeského, ale ten,kdo činí vůli svého nebeského Otce." (MatDuš
7, 2 1 . ) . " , . ' "
Tuto ~Dučinnóst s BDhem CČS .ve svém' účení vždy" zdt1razňuje. S <> u čin no s t, tedy 'č'i n n o st s Boh e ml I ve víře;
O milosti boží,jelí'podstatě".jejímpt1sobeňí y' d1,lŠi člověkáa
, ' ,'v, lidstvu, O' účasti, jež má Bůh, a účasti, jež
člověk nechceme
' , ' ,pod~bn~ji,hlou~i~ti, 'jelikož, jak již ~ečen~.shorli:, ,nepova~ujeme
'za' možné, prozkoumaf.podstatu Boží a'styk Jeho .činnosti , s vůlí
lidskou. Držíme se právě v nilUce o milosti :...:. mám
,tO', že prá- '
'vem -- .slov . Pavlových!: "Ó hlubokosti božího bohatství, 'mou-'
,drosti a poznání! ,Jak nevyzpy.tatelné j sou .i eho soudy ,a jak ne- '
· vystDpDvatelné jeho cesty!", (Řím. ll, 33.)
Al.; S.pisar.
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MEDITAcE' ·NAD 'ďKNIHÓU .T.G;MASARyKA; ,
~MODERNLCLOVEK:A NABOZENSTVl lÍ •.
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" Ke .kolika ,~táry~ . otázká~" ~lezneš v.. této knize. cídpověéli
anebo vybí~nutí," abys. hledal odpověď. samostatně navlastrÍí
pěstl Pan' president· Masaryk napsal tyto stati před' třiceti .lety,
některé. znich před čtyřiceti roky~ Nemyslil, když je psal,. že'
jědnouvyjdou kIÍižně. Díky, za, to, že. vyšly .. ;:
,.
.
/
'. Věcpodiv~.á, že už dávno tytoštátinevyšiy knižn~ a že jsme
si 'znich.neudělali Krtih~etby. Myslím, takový výběr každodermÍ
. četby podle stejnojmenné kn.ihy1'olstého;Ale jaké nářky,' btiď
me rádi, žé tytopokládyďbyly vykopány na~starévinici:, . '
,. Masaryk, tu· nepodává' theologické' a' theognotické : důkazy,
anebo. protidůkazyo, jsoucnosti boží. Není to suché zápolení
"s definiCemi a pachtění se za důkazy anebo proti důkazům. Kdy':
;bychom"takuměli všichni myslit
psátI :SnadbY'se svět hnult) .
valný JÚIS od bhidů, . zmatků, labyrintů! Mladí by mohlioceňo-'
'vat tuto knihu jako nový svět. Starší, by secmohli udiveně tázat:
- ;Jakto, žejsme
na;ty. stati zapomněli?
,:,
.
Nikdo nesmí čekat laciné' odůvodňování j nač' přicházíme, ;vše
je mocné a silné.'
,
.
,,' '
-:
. .
, Nesmíš hledať 'smysl' živ~ta v: dogmatičnosti.: 'Život je tak' ",
mnohq!várný,že :za ním,musípokul~ávat,'styli,stická' ~ myšlen- '
. ková.~e!llohoucnosr starýchau~o~itářů. .. . ";
:",_
ď
Nečekej 'peštrou' směsici .' idobných .přívlastků a. mnohomlitv- .
nou krasořečnost. Masaryk je' na honydaléko od barokOVých
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formalistů:·aneho

přímých

logikŮ upiúlajiéích~

v'

es~etisující

Masaryk' myslí jako, s .kladivem· v'· ruce j' otesává
hrubý .kámen.': O náboženství 'ú,nás ještě nikdo takto nepsal.
'Masaryk' ,šel' k básníkům,. protože básníci,' tof vědomí věků .• Ale·, '.;
, <přE~stó'máš př.ed 'seboukni4u,- kterou 'nerad budešodkl~dat, až ji-' .
:ódložitbúdeš musetj'ze zkušeností II hásníků Masaryk razí cestú
'k''prahcelOSOl1.'
. ·k·· k" 'f'l' f" '.:..'"
.- '.c,'
. ' " ...., ''.' ,"'. "'.
"'."
mnohořečnosL

: Jsoú cÍvojíum"dlené duše"mezi námi:'Jédny s~ženo~ ~~'pd-'
dóufa jí, že se osvěžÍ.' Druhé upadají v . zoufalství.
. Oba "druhy se,·dostanou': na. hranu, životá. až ,ksebevražednosfi.
T! G. Masaryk,už ve ,své první knize odvozoval sebe:vražédnost'
~ze ztráty vírYN 'Boh!!. ' . ' .", . " ; , "
, .. '. .' .. ".'
..... Odmítá" vysvětlovati svět a;' poslání! člóvěka' historického
niaterialismu, jako 'hy 'sé~člověkďvyvíjela zdókonaloval jedině
'z podnětt1hmotných,hospĎdářských. '.' ','
: . ' , ' . ' .',.
<:OdmítáliteráiÍií a: umělecký .aristokratism,' jenž ';ovněžne~
.' Cstačí kvysyět1ení Života'.' Uriiěn( život okrašluje, 'ale:cíl~in život~
'rHmďhýt' nemůže:'Každý" duševnCprojev'je,zajínúlvy, nikoli jen
projev. duše Gcíethový,;Nietzscheóvy.;; ' ; '
.:'
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"Smys1.živatanemůž~triehled~ti: jen'a'jen 've: vědě~í, :'ve' ~ě-"

ďdaucnasti, Goethe, nechtě'ukáiáJ, že vědaucnost riechrání přea '

."

"

seb~ažednastí: v okamžiku,kdy chce' zhasnouti'svět1osvého"ži-','" ,
vota, Faust zaslechne velka noční zvony a couvne, zanechá sebe"
, ;
. ,vražednosti: Je' tu zahrávání se smrtí, s kauzly. '
. ,',.·::Nejenóm 'římští katolíci, takéeva~gelíCi upadají v 'Ochablost"
životní;: Garborgův Skandinavec Gnim' blaudí: 'ďBúď.· pamatenost ' ,
anebóKristus. '
-,
.
,,'
".,',., .

I' -

_::<,Záchranunepask~tuje modernímu čl~věku",~tíkání 'ze světa
podlé staréhó receptu, jejž dával' Rousseau v'návratu k přírodě.

,Není možňý návrat, není možná' 'couvat.
, '.
",
, ,'Dasud mnaho lidížijestředověký~životním názore~; jak j~'j
hlásala abec:ně r~zšířil římský, katóliéism: ,život :bez ďv~dy 'a' fi- '
losofie' .V tupém odevzdání, jak je tiči1i'ti, kteří za větrem,áe oddávalipoživačnosh~m zcela hrubým, tělesným ,a hmotařským.'
" , 'Rousseau ~yháněl 'raci~nalistického ďábla' ema~io;alistickým '
Belzebubem. Náboženství a štěstí není založeno jen a 'jen na citu
a vzrušování, na emaéích. ,
'
,
" útěk do minul~sti n~clá, pravé 'rozluštění záhady života ani
,", neobjasní ieha smysl.: Historism pro historism" studování minu", :, lostipl"o studium nedává správný poukaz 'životu; Reakce,'násilná
reakce" násilný·,'návrat k prakultuře' a' k ,starým .; kulturám· '
Je ()mY,l,~~' bI~d.~ .
.
" _ ~"
_
" ,Spiritualismus, duchovnast, jen,ajenduchovnastje ''OmyL
člověk není, duch bez"těla.Ale není, také ,jenom tělo bez ducha.
',',Honba za bohatst~ím'a z~Štěstím nedá upakoj ent Je dobře .
býti hmotně neodvislý, 'ale hanba jen a jen -:-:-' za- hmotnými
úspěchy nedá uspokp jivou odpověď' na otázku/v čem je smysl
života.
'.
',. :
'

" :> Příródovědaajen 'příradověda:, n~dáv{uspakojivé,odpoYědi.

co je člavěk, v,čem jesmysljeho'život,a a'cojejehó lidskýúkoI.
, Není také neomylným průvodcem člověka.
',
,
: '. ~ Také moderní filosofie nedává uspokojivé. odpovědi "po
smyslu života. :Ariglickýfilosof Hume, (júrit)' ,manlě' hleděl na,hraditi náboženství filosóHí a: filosofováním.' Htiinéza', jédinou,
',vědu Uznával matematiku. A důsledek toho? Mimo matematiku '
~ 'všechno vědění ,je nejisté. Ale potonijekonec i s filosofií, g'me" ; ~'
,
,?tafysikau, konec' také' s thealogií:"
, K~nt vycházeľ z Hutrleriá'aodmítl jer Hl~dal ~áhÚtdtiďvhlli~
:,sánímravno~ti. Dával j(přednost před ustavičným hloubátÍím a
,vnikáním do věci, před vrtáním; Kritika a jen kritika i VrtánÍ. a
.' jen;vrtánínepřivede člověká na piavou cestu. "
'" '
, 'Kantova kritika je objéídivriost satha/P~6Ú hCpficházek filosofové,a básníci' se, súbjekfivismemupříliše~ým:~'';,: :,' ,
-
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"Já a'; jen já" je, názór strašidelný. ,Pro samé.'mYšlenf sám
Kant se v myšlení nevyznal a filosofické Jástanovisko je zroVna'
tak ubohé. , ' : :, , :'
"
,
"
, <AÍigust Comte chtěl.na .všechno hledět jen jak se tO' jeví,ne~:
pachtí se za původem,a příčinou. Beř věci; jak jsou! Založil, tak
· positivism, náboženství prohlásil, za pověru. Protože znal' jenom,
,'říIllský ~atolicism'j ; předpokládáme, :' že těmi slovy mířil právě
I).a: tO'tD nábO'ženství Vytýkal mu fetišism, ,ulpívání na uctívání
yěd. Ale'upadLve Jetišism,filDsDfický. JednO' náboženství (které
'í)Dvažoval za' dočasné': vyvrcholení) ,odmítál, ale vytvořil tÍábo'ženstvívlashií, prDhlásil ,se 'za jeho. velekněze, ·,odmítalbadati "
pO' příčiiIách, Ddmítal metafysikú., JehO' sO'ustava odmítá nO' etiku,
""
'
"""
,
kritikú.TÓ je jehO' Achilova pata~"
.~" Cárlyl~rá.dil,:~bÝch(:)ln,p~aktickýnl (účelným) jednáním uni~
"kaliskepsi. DO'stO'jevský radilnihilistóvi" aby,BO'ha dO'býval pra· cí, slibO'val
že Boha lze dO'býti prací; á.le"dovO'lo~alprO'lháva:tise kpravdě
" . , ,'.'" o, , , ' , , , ,,' " , "
'":"Moderní mysÍiteÚ
st~~iteii hiedajÍ.út~~iště vj, starých!
stavbách; nežli prý Vystaví nový chrám:' "Jeden z ,nich byl jal<:,
Rousseau, tak Kant. Rousseau radil všímati'si luzy(!)';Kanta
totO' :učení 'zaujalo.: Hei-der, šéldále: nalezl: nárO'd; prO'" svůj' národ
neup,adal v předsudky '~, národech jiriých,'O'statních.Hledal
smysl národů a člO'věčenstva "ve svatémtrO'júhelníku": v poesii,
filO'sO'fii a dějinách, v, kráse, silném myšlení, ,v moudrO'sti;
"
, ,tlO'věkse stari~'člověkein, dó~tarie se',na "dráhu lidství teprv~
výchO'vou. čloVěk správně vychovaný 'jebyto'stsprávně myslící,
~správně miIující, správně jednající. Nábóženství správně VYChO'-,
:vanéhO'člO'věka (sebevýchova se ,v něm plně uplatňuje!) vyhovuje ;jakrozumu,: tak citu,tak obrazivosti.' "
, "Herbert Spencer toužil pO' O'b~áhn~tí všehO'" vědění. Kdo O'h~,~, '
sáhne jistou míru, vědění, pO'jednouprý shledá,ženáboženství
je stav lidstva, stavčlO'věka v nevědomosti. Původ ,á cíl člověKa
nikdy prý nepochO'pím~ á. nepoznáme, zůstaneme agnqstiky přes
všechen vývoj.: Da1:Wio' a Strauss, se, chytli na nauku ci vývoji.,
.Zákón\o' boji životním_~;"život je boj ! ::..-. byl jim' taknov'ý,tak.
je přeKvapil,žezapomínaliazápomněli na odvěký iákori lásky,
: (str. 157) ; utopism, návratový. :nahrazova1i utopismem budouc-·
,nosti, .viděli: už,'už,se rodí nad člověk, jemužbude.,všechti6 do- '
'" voleno, co si dosud člověk starého rázu dovoliti nesin'ěl," nemohl
a '·ni:úlovedL" A dožili se,' že" učení Ol nadčlověku je .mYthus.
Sp~n~~rsprávně vicÍěl,Ž~se vyvíjel Vš~che~ život, že se,vyvíjelo i náboženství i filosofie aďprotOlučil, že JilO'sófie budouc· nosti má úkol 'usmířiti náboženství "a vědu. Až' budou dOlkonalejší; přestane jejich vzájemné zápolenL '
"
I z 'českého ,prostře'dí přišel, fil~sor'se svým zásypem do
I
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mlýna. ' 'Augustin :Smetana hleděl" nahraditi - nábožen~tví ,tvůrčí
láskou. Chápal nemožÍlOst ·pantheismu. Vrchol tvrzení Smetanova
,je ,v' tom; že ,člověk se, povznese v :pravé,záčlověčstvL (do říše
ideálťt), stane se z něho pravf citovec. ,(bytost: jen a jen citová);
,náboženství ,- praví Smetana - toť mythus; filosofie je ne~
nahradí, 'nýhrž je stráví:a stráví i samu sebe.: Náboženství se
přemění v umění, Smetana jako Comte odmítá náboŽenství'
staré,)l.hy utonul v novém mythu. čistě českým způsobem ISPO~ ,
juje v sobě,mýstickost s kritičností, s kriticismem. Smetanajako
-Dostojevský: nevěří'v peklo; věří jen v nebe;·
. ď,:"; , "
" ,Co j~ pravdá.?,U koho jep1"avda?, Málne ,jistotu jenom
zvenčí anebo ze sebe?Žijeme a stojíme objektivismem anebo
subjektivismem?Včem je- podstata poznávání? "'.,
" '
, Hledámea bó'jujeme, ale pánem nejsme a Í:iez'piria,tónejde.
Starým bojem: uznáváš pána. Jsi odbojný generál, snad jsi jen
řadový y6jín; 'ale' Bohem. nejste
.'
" : ď
ď,'
,Moderní fil~soHi jde :o,vyrovnáItí "subjektivi~mu' s ohjekti',vismem',jde jío sYnthesu. Synthesa hrála velkou roli u Huma,
, ,(syntesasmyslů),u Kanta, (syntesa čistého rozumu)" u Comta
(syntesa, srdce), u ,Spencéra(objektivní historická 'syntesa). ,
Jaká syntesa? Může býť jenom kritická:. ,Nesmí ,t~ 'být~e
,chanická kombinace, 'nesmí to být diletantism, nesmí to být
,.'eklekticism, ale kriticisní. _
' '
:' ,Augustin Smet~na:výslov~ě ,požadoval geniální syntesu
tvůrčí.'
, ,
_ člověk' nejen ',myslí, nýbrž ,také cítí a něco chce. Nejde.o'
jednotlivosti; nejde o kombinaci jednotlivých prvků, nejde O' vy-,
abstrahované jednotlivosti. Skepse, kriticism, positivism, histo~
rism,humanitism jsou jen dočasné i trvalé'přízvuky života,'jsou
'Výrazem celé duše.
'
Chceme vědět, jak žít, "chceme se obohatit poznáním,' jak'
máme, žít. '
,,' ,
,
,,
""
,
V této touze upadali i. silní duchové v titanism (chtěli se
rovnati bohůin), upadáli ve faustism: chtěli rozřešit všechno jen
a' jen rozumem,' upadali v nadčlověčství: UKolébávali se·:uto.
"
.pismem budoucnosti.'
. Masáryk nedává 'jednoduché odpovědi: Ty musíš ,toto a'
, takhle. Nechává otázku bez odpovědi. '
,
: ,',Bez odpovědi? Nikoli I Neboť tvé strUny napínal 'anaplnal, ,
"',ladil je a ladil, až tě přivádí tak daleko, že tě může opustit:
A teď si odpověz s á m l '
" '
.To je Masarykova metoda. Vedl tě vědeckou metO'dou, 'vedl
;,tě vědeckou ,cestou. Nepřel se o zásady, podával fakta. Fakta
jen a fakta. Ověř si je, přezkoušej si je! Popři je! Vyvrá.ť jelo
, Ale to, musí
přinést.fakta
nová! Nepřicházej s novýmI
(jinýmír
.
' . -'
. ' . .
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:Zá~adamil 'Oty jernožno'se přít,' O ty: m~žno 'diskú.t~va.ťdo',
. nekonečna, Bndeš·;lfpředlóžená' fakta zkoumat, iněřit; vážit, při:
neseš-li nová vážná avěcná'faktil":""": jsoúsnadfakta jiná .nežli "',;
věčň('a ':vážná? ...:...- vykonáš umělecký činj zkúsil jsi svou sílu'a'"
moudrost, abysnale'zl krá.sti; ďVětšího úniění není. Většího umě.,
.. ;ní nen~i.lezm!š. Jinde'> , upokojení,
nedojdeš!',
' '.• ".' .'
'-',
,\'
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'd • ChvÚé~ije m'Ožnoi nutnoižasnÓ~t nad jasnovidnostíM~
, :sarykovouj vždy(r'Ozbíraje .filosofii německou aněmecké'umění"
, ])ředpovídal,dnešníudáIÓsti,v,. Německu, Jásce'k svému mi..;
. ,rodu,jéž se můžeprojevitf jako 'Ýšez;lchvacújící nenávisL(302) ,
bez cíle (303), jako revoluce křečovitě~násiIniCká(305): -jako
,)áska zabíj~jící."; ;',,;',r,;,<,' ',"",';, '.. ' ,
";, "Kapitóly~' tétÓčyřicét 'leť staré knihy Masarykovy nebyly
dokončeny.;, j"e: t~šk'oda"alejeJó' také' pódnět.:Zápasys~a:- :
1ými lidmi:ódv~edly Masa.ryka' ''Od, kla.dného: díla.Nebylo~ mu'
'dáno, aby vybíral (d'Obré li cenné) kvíčaly, musel se spokojiti '
1ílohu vy"běraČe kosůďa, drozdů;, Takhle,musíme rozumět~,sl~- '
vům ,Denisovým o Masarykovi: Zápasy s ,malými lidmi '.odvedly
~jer od velkého' díla;; " •...' ' .'.
'."
..
" '. " "
.'
.. AleT,tak dobře!' Nechal' nám, abychom, vYzpívali ',vlastní,
, " sloky, dal nám odvahn, 'abychom se pokusili .0 vlastní píseň po' , '
, 'jeh'O chva.lozpěvu líledájícího. Jeho chvalozpěv je bohá,tšía pod- ",'
.:nětnější
nežli chvalozpěv
Ambrožův.
'
, R. J. Vonka.·
.:
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THEINTERNhTIONALASSOCIATIONFoR LlBERhL CHRISTl·
,'ANITYANÓ RELlOIOUS 'FREE[)OM AND' ITS Fll'fURE.. .'

.:",~ <B;, D~. If·Fab~'r, ':~~cretái-y ~f:~~~A~so~Íéiti~~.*),~. ;,'

>

l ' ,'~~ .:;:,.,~.·,';'<.7",~',,:~':··:·\·,~ ";,-,,~,, ..,"'.~<~""

••

_:::"~~ .~"

.~ .'."-:,,~,,~,,:,.,,j,,;.. " . ,",

"'., ,After the theological schoof'and, theCongressin.Copeňhagen, .' .
hoth '.organised by the InternationaI Assodatión, :itis'ofim'ď ;portánce:tó,devo!e- s'ome attention tO,the questi'On"as',!o 'whaf,
, .' prospects the comingyears :now óffer for'the'Ássociatic)U.;' . '.
, .' '~Iti' this ~rtiéIewe'ish~lI 'čonfii:te riur'~~i ves; to:~~meof 'the' chiéf
. ~outlinesaÍld: by meaÍlsc 'Q·f.' públic~toIÍs';ári.dlectur~~r:iIlsÍ1bsé-'
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';volením 'Ústřední ď radyČ~skb~lo~ěnské" církvé 'v Prazé ro~hodli
sjsmese.: učiniti( ;pokus' s cizojazyčnými. čláriky"k nimž připojíme krátký
·':ohsahy· překladu, Chceme 'především ,členy, Světového svazu, svobodných
, ' , '~írkví :séznámiti l i naší' církví., Od ofíštího 'ročníku :budeme ,k důležitVm
:článkům českýml:připojcivat,~též'ohsah' (resumé) ,česky.,! PoZn~' redakce.
,,
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quent yea~s ,weshál1:be ghtd ,to keep ~ou' more futly ,irif~~med
regarding the progress 'of, our ,work. (The subscription is f. 2.50. ,
Notification to, be sent to the Secretary's Office, Nieuwe Cracht
27, Utrecht,' ,Holand.).
."",
".,"','
'" If -we'set ourselves the' task of siftingand arranging;,the'many
iÍnpressions of the days)n Copenhagen,.then, rbeIieve'that'we
'~shalJ .. ~bservethat Copenhagen has taugh! ~s., one, important'
, lesson 'Yhich is of great moinent for the future: It has plainly
; ,shoWnus ,what sort of character is borne bythe Interriational
Association arid where the heart o'f its' work niust lie. TheAsso, ciationis an orgariisation of churches,:ecclesiastical groups and:
ďecclesiastical movements. Ipurposely' un'derline these woi-ds:
"church' and' ecclesiastic~aL Theyarethe stamp ;of ,the .Association
: "anď its'work.·
, This Congress ~~s ri~t one 'wheré Hrsfand fore~ost, great
scholars,above all others setthe lead. This,was often thecase
at former Congresses.· In film, ci~cles much, is 'spoken about the
: ;;star!'system and ,Hs ,objéctions.Wellthen,'át,this, Congressthe "
,starsystemwas'departedfioiD. Partly because theological ten:"
,dencies'other than liberál disturb thewo'rld. andth'ere are no,
longer,somany'scientific stars, but also certainly padly .because'
, H, isn'o longerwhollysúitedto the presentconstrucfion. Church
'leaders and leaders' of écclesiatical movements' were assembled
together, people' of'practicálexperience :withtheir difficultiés
ď arid dpinions and tha! ,determined the spirit of the Ccirigress and
; tha! sh'ows'also the present character of the Ašsociatiori.' ','
Fo~ the 'future wewish to undersiand this le~son from,Copen- '
'); hagen.We are happy in the possession. or a wéll-:equipped ~eé:re':
, ',tariat Au Association suchás ours, if ,it,didnoLhave:,at its
, disposal a smoothly-working centre, well-prepare~ adm~nistá:tti
vely, .would n~t, be in a position to carry on any reallYi p~oduc
tive work. Well no\\", , that secretariat will especial.lyhave to be
, utilized for bui1ding. up thé body ofthe Associi:dion. Th'i Associ:"
ation is. Iike' the body ,with manymembers in the "letter ol St.
, , Paul to the congregationin: Corinth. We must bear this.inmind:
the Associátionis, a' communitybuilt up from. widely várying
elements, but" aH: supported . by' the' same spirit: There ,are' tne'
~ Churches having their origin so far back as the time of, the Refor,'m1iltionj.the,UnitaÍ'ian'of TransYlvania,.fhe, Remonstranfiand'Meu, :nónite, in Holland. AIs'o the Unitarian churches',amorig, the Eng, ',Hsh-speaking nations with theirown individuality arid tlleirown
.. history. Thete arefurther the liberalhindencies,' more pr less
pronounced, in' aH sorts of Próte'stant churches.in Western'Eu'"
.,'
, rop,":í:nostof which carile into existence in the19thcentury. The
20th ceritury' g~ve us the churches in -Czechoslovakia ánd .in th'é, , '
,p:hi1lipines, where ashimbering liberalspirit broke' withthe. old _ ,
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Roniari~ CathoHcChurch; butwhich h:owever, introduces' intothe
'1iberal worlda' p,ecú1iar element,the feeling' for 'Cathó1icism.
, I's!Íall'now 'pass ovci a'few other smal1er 'groupsto~fitÍally' \
;mention the iberal Brahmo-Somaj, thegroupfromBritishlndia.'
'.."', :Th~ secr~t~fiat,villhave' to~ak~thie, mostoi thi~gain'which
. theCongress hat. broughtabout. Thefirst task' whicn Hes hefore
, ,us)s to:buildup,this 1?odYďstHlmore:, peopl~ ev'erywhere are,'
interestiríg, t4emselves in' this work:. ,Létus hí-ing them to thé
rea1isátion' oi ,thefaCtthá.t there isáďcommimity ol religion whiéh
extends beyond thé borders o,f theÍf' éountrý, knoW-ing no Hmits.
,Letús take,cáÍ-e :tha(peoplé,knowďof 'eaéhother,' feel for each
other. Help each''other ,to' stretéh invisible ~ď ánd álso' visiblé ~
lt!Íreads'heh~een'natioÍi' ahd riation,' behvééh'church a~d,chtirch"
. ' ,between heait.andhea:rt. Many oi our studentsare n'ow already ,
, :'Studying ftÍ'other" countries atcongdÍůáJ' Universities,·'tl1us' exten'dingthehodzon oi their :spiritual"' lifeand becoinín~r awáre 'pf,
'a:wbrld':'wide communiiY.' How'muc!Í more will -thát'bethě:'case
, 'if tne Associátion' itseHaCtual1y'h'a:s : án 'IntermitionalScho.oI
"where students bf"állcoutitries 'woidd:go'f6ř' ayear;" i-eturnirig ,
'to iheir' native "country enricheďin: mirid'andmore; capable ,oL,
'performÍ11{the.:fask:wlÍich' awaits ,tnerii:!theié. Visiblé:threads"
:wilľbe wovén if/as' was discussed,atthe,'Congress,CoI1e~es, árid ,
, '1Jniversities ;wi1Lestablish "scnolarshipsfor foreign studenls',and:
,',if; 'ás :"was' likewisé' proposed"iegular exchange' of importánt theo~
, logicál literature; isma:dé.,Such' a 'communitywilLbecome 'a force
if it ext,ends ~'its;mo~álándfinancJat stipportto 'fighting'liberal
-. 'g~oups.';';
'.1,,~: .. , ; ; ,
,: '. ',:By: 'm'e:áris >o'f', fravel'áíid publicaÚOn~,; the ;Secretariat; will"
conyeythe thóught 'ol' thé Association to, the groúps and lel them. '
"feel' wh'at';the' Association';can 'be'for themand 'for' t40se in the,
ťAssociation;Arid SO' ,ágreattask Hes ,belóre ',:us. At·the,nexl
'Congress in' England in 'thfee"years~tiin.é ,we hope to be~able to
"stat<e that 'these:thoughts'jhave t.iken'deeper:rbóHn 'the:groups~
"The 'Congrésses will, be'thethimnome.!ers: and at "the,same ti~e
:tlíe ;dýnaiúié, centres 'of thé, Assóciation.' 11' must 'bé' proveď: each ",
:time 'how activethe>AssoCiation is., In'Copenhagen,' Archbishop
~Ag1ipay;ínviťed 'us'to' come to Mani1la'hi the"Phi11ipinesin 1936.
-lt· \Vas :th'en \resol véď to ci:mvoke ,á Congress there fór the: coun,"tries oft11e S':Páéific Qcéan. lf'máy':welI >bé; tha:f1ha{Cbíigress
'will ar~use a'ne,\, spiril in'théEast,ťand irispirénéwHfe into ,the
,.'ald spií-it a'nd in' such a::iúano'er cause ~íiew- p~wer ,to 'pegiven to
Jour AsspCiatio~.' ;:;'.
,,:\in •• ' ; ,"~ ,";'
"i,'"
'
,; ,', ' Forthis' latter'is :alsovery ,nécessary;'lt cánno{ be"saidjhat
'''this 'is', thé'whole, if'liber.il.:mindedness.:'And ourAssoCÍiLtion 'is
;riot :onI-Y,a -'b:mini~ni~y'i?t~~ta~li~h,~d' grotÍp~ .. Hďisalsoa', move:'
"meut.. Tha]' is the .next' thirig thá:two- mustsay, .bearing the' future
i
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. in rnind; lnadditiontointernal ,:ónstructionthere :will hiave,:to'
beexternalgrowth.
, .
'We,shall tryto link up new groups. AIso t{>,help youngrnove~
ments toenlarge thernselvesari.d: perhaps' riew ~ovemerits to
,', 'come'into'being. lnshort,' to uti1izeour, Association for the pro,:,
. pagation ()f 'liberal thought :
',
,
,
;' !ďWe shal1carry on propaganda' in a,different \vay frorn,what,
',:itwas30years'ago. We will ,fe,thinkJiberal Christianity'as was
. so ,strongly rea1ised,at, the Corigress. What.else 'does this, mean
,than that our Association is convinced that liberal Chdstianity
: has stilI more to say to' the world than, h;l! iť has· hitherto said,'
tnat iť has notyet shówneverythling,to the world? Construdipn
'is especial1y necessary in our Hrne. ILperhaps tneernph~sis t~irty ,
years' agD ~as diréded 'especially' towards thecritic~l", he, whO'
can read' thesigns,' af the tirncs' knows that the subsequent, period;
the constructive, has already arÍ"Íved. NDt anly in few countriés,
:" , , . ' , :
", '
bitt alóng the ,whole line.' '
" 'And 'theretiDw )ies thé third ohi éct' oftheAs~DCiá.ti9ri.'I~ter~
'nal cDnstructión, but é'spécial1y éxternal grDwth, 'dernand 'Clear
JhDUghts, arid 'linesóf view. Thé, ,{uture thus: requires. ~he~logiCal
·study an~,schDoling. ' " , , ' "
, , '
",', . ,,',
'; "," Libir~~, Christianity" ~i11, only, D~ercDme the, spiritual ,'d~fficul-" .'
, tieÍ; ofour time which are experienced inHs Dwn ranks, by-cDn-,
:'tinuaus' meditatión' on, its' DWIl nature and,vall1e . .And it 'wi11D.Ílly'
,be able topoinť out a line of actlon tD'the disturbed,world'of the",
" presenl tirne if it can speák in clear a'nd. strong wards.r:Therefore .
':tneDlogical studyand schDolinglIt isagoodthing 'that tbáf1dea ','
has existed in Copenhágen. It Tang thi-oughthíereports'of thé
Arnerícan professDrsSnow a:i:tdRufus 'Jones ariďitwasclearly
pronotmced' by" thé' rlew' Přesíden t, Rev:ď Alfied: Háll from' Erig-:
,1and, inhis closíng words. He'said:'i,Wéliberals' have' always
's~ríven ,fór. thé unity Df' religiDn, and' thought. ď Bút betweén ' these
'tWD tnere is at piese:i:tt a gu1f fix,ed: Thinking persons dou()t be'licve. And beliéving persons'dÓnofthink." .Itisnere t~áfa~reát
tasklies befDre the AssDciatióti..:,i;_, '.
.,':.
::,' 'Againsť this' b'a~kgrol1ncÍwe' c~ns~~'the pian 'f~r:':~ur:~~n .' ,
_~chDo1.We shall tryprDvisiDnallytohold ':1I;chye~!,at~~oI?gical' - ''schoDl fDr tWD weeks, tDbe held. next year m Berne, SWltzerland;,
"Ouriďeal' is to have"our:own'"pérrnanent,tlieolDi~ical ',schóol.' 'By ,
,the 'exchángeof thoughts, hy.united' labour,such tl' schoDlassists '
hunding up' unity and thé rnessagé"ofour"Association.: Stm
more will be dDne, we hope; The leading theDlogianswi11 'have
:tD meeLtDgether once,perhaps :frequently; in ordéř';to ióintly ,
..discl1sS Liberalism:in our'tirne. f , ' :
: : ' " , ,;::; ",.:'~"
,<':,': We be1ieveiIÍithevalue~f theDlógy.~FDnrierly. it'wás 'ourpride
ď~ecause aur fellDwpartisans perforrne'ď fresh:pioneer' work :and

a

r

ln

I

351

'\'.
"

I

.,'

( ma de ,great discoveries.: The firstsplendour of' this' work has'
. been dimmed. Tbe worldnolonger expects great discoveries' of
a scholai; but, spiritual 'guidance. And acttially his. tas k therefore'
.becomes more human and gr~ater.He: is no longer the ~.lcinely
---:"star",:but hejs the·guidewho is received;into thecommullÍty'
and is struggling with it. '.
.
'
. . " ...
•.. . 'We thus. see {hat after .'níe Hrstfour years ,- and esp~ci~lly" '.
. after ,Copénhagéri ~. wider, outlooksbecome visible. Largefields' .,
líe befóre us whichwe will plough,sow;in order, to perhaps also.:,:
reap:: ',', . ."
';
ď;',
. ' '.'
.
. "
. ", ..: "
ď

Pethaps;'ltis' gooďto adcl"'this w6rd.' 'Not tliáiw'e' ofuselves
. should háv'e nó.confidence. in' the future;: bu! because fáctors·.
ortherthan 'those,over which' we have control play' a' part. ' .", ď
'W~ar~Ílo'\V Úvingin atime\vhen:dark ~loudsthrowa~ch~-,
dowov~í::our movement.'Jntheology ánd in thechurches~pinións
, ai~révivingwhiCh are ,ciur old:opponents iri thé forIn <l'f'the.20th:
, century. And temporarilythey know how'to,agáinoccupy:~nď
'strengthen the old positions';' which' were ' alrnost 'lost. ln,the":
- ,culture movements are:'grówingwhicii~regardour;bld moralánd
.spiritual id~als as impractical andantiquated. ,The,belief in ,the
, futur,e/with ,whichlwe,have inspired,the worldis bein'gunder..;
'mined '.bý,the'.disbelief 'in ,thé' present thátwe ',meet, with; amongst ,:
m,ode~n poeplei,We.'see'many idéals; formerlý·'.fúl1·of splendou~;"
bécome:dim, also in Libera1ismitself.' . '. ""'.' . '. '.', ". .
~'::ď. Ov~~aiaiIlst ~lCthis;' aďgbOd orga~isatio,n, even II suc~éssfúl
.Congie~s,dóes ,not imply ,.very;much.i\gainst these. things'thěr~
,must be'. a'wel1~orgaÍliséd' movement, but. above aU iÍlÍpelled by
:intemal ·spiritual·. power,: The AssOciation "alsounddoubtedly ówes
the. success of the·. Copenhagen Congress. to .tbe fad that intimes
sÍlch:as ,these' poeple,of one movement, seek eachother'of 'théi;
, ,own accord. lt ~ay' 00. á sortof mstinct of' self-:preserVation.Bú.t
ist múst'bemore H iťwi11hold'a:promise for theJuture: .Thé',· ,
AssodaÍíonhasafuture jfiÍl'CópenhagEm; and stilLmore iriall c "
'cóuntries, wehiave théďfeeling,th~t Otlr' Hrne; withits pro~lem~,
.is not an indication of our movement - it is that' alsol - but an

<'

:app~aLtq u~.',:.:"

"" ,,'

,

, • :,\:."

'! ""':'

,',;'

.. ,. lf,we,regard theCongressasatheim0llleter;"th~Íl y/emay. ď
'bélieve that the idea~is ,éxistent inthe' gróups;aUéas~is~ begin-: .,
riing' to be realised.Tbe perseverance, and, activity )V~ to, De '
heard inthe, torie iriwhich thediscussions ·and,JeCtureswere
h1eld."
',"
,'"
:,: , ..' , < .
'
r

O~~thing m~stbes~'icÍin' this' :~nri'ectio~.· Tifejúture of' Li- ",
OOral,Christianity and of, the Assodationwm',nof~;,fiilally de.;. ."
',cided é bythe gélieiaHon ;now having the,cOntroll.: huthy ·the
generation now,growing up, the youth. 18 t~ere. a i!erierati~n thát
'.
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has, llnders,tood , the "messageof, Liberal ,ChrisÚanity: and, is : pr~'- ,
pared to serve that'Liberal Christianity?
."',
A meeting of leadres of youth-movements fl"om various:coun-,
. tries"convoked by thé International Bureau ofLeydetiwas al§lo ď
held'jri~Copenhagen during .the days, prior ,to,the Congres:This
:Éureaú was' founde'd; in 1922 by Dutch studeuts and has endea vou-' '
, red 'with varyin'g success to establish éommunications; youtH '
m~véments in several countrit~s; EÝenthe leadl'es had now athen '
" ,:'despairéd wheíher this work really, possessed vitality. That doubt "
was l'emoved átCopenhageni There was á. good aUendance,.then, '
: ",vas pitlí' iÍl the, Cónference ,and the Bureau wasď converled into
, 'a' permanent 'orgánisation of youth g'roups, :with a full conscious'nessofits,?bject. We shá.llnot exaggérate the,value ofthisbut
.in anycase itgives hope 'for the futun!'. Thé're,Ís 'a,generation
rírep~ring, itselfto occupy in the future. thé place where thé older.
'ones now stando
,'"
, , ' , , , . '.'
_.
'So,we may not, .th:erefóre,if we ,Sunl up, be pessimistkabout
• the. ftitúre: Not, pessimistic! Doés ,that, sound, too fIat: toyou; ,
': -jnsuffi~iently inspiring ,to thé ear,?, I :purposely'chose,' he words.
We must:always be cognisant oUhe Jácf that.our Christian cul, -lure' is pas~ing.t~rough ,a greát 'spirituál crisis.Passionsare
-awakened, greatmassescome into motion.Thiscrisis cannotpass
-~thě Libel'al world by withou! leaving any 'háce:She musť suffer,
'~andstrúggle.withit for her part. And at,the sametime we see
, how, the International organisation of our movement is' still' in its
, infancy., We'cannotbe, gratefulenough,to :thóse,:~hoJia.vé'lab-ou~
red since'1900 'for international co:ntacl in our movement.' They
"have laid'the.fouIldations upon which we'cannowbuild.But the
~j bitilding is not :ýet finished.: Thus theré·is.no 'room foroptim'ism
alone. Butthere for trust. Trust that. Liberál Christi~miiy, is so' '
, ,strong that it, will'purify arid strerigtherdtselUnthis crisis, tha!
'the, spiritual power,which 'will, driveand supporthe,workofthe
:AssociatiO'nwi1l. bethere, ,that ,the,w'orkers, great and small" will,
, ,'he there to dO' the'work, that there:wm be people whO' have
heardthe ;liberal messáge andWmSUppO'rt that work. And ii'nally,' that ,GO'd is'there; qur ,work is:,supported: ,by, the ~elief .
"thal, in Libéral Christianity,' God has something; much,' to say tO',
~ourworld andthat Hewilluse our '~ork JorHis :~ingdO'iri.
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kladpoložen.~ letních kursech, stipendia v kolejích a n~ unive~
sitách,' výměna 'významné theologické literatury. V r. 1937 má
býti kongres v Anglii. V r. 1936 ManilleÍ1a Filipinách pro·
.Dalekývýchád.: . . '.
. . . .... '.
..' .'
..
, , ,.,
2. Je ,třeba propagace.'Večlenit nové skupiny.·Methody budou
jiné než na počátku Svazu před 30 léty. Tehdy pěstována více
kritika. Dnes třeba práce positivně konstruktivnL ' .
.
.
3: Dále 'je' třeba jaSných' myšlenek a pevných· směrÍůc. Proto
. důraz
theologickém studiu'a školení.. Pokus se školou letní
, (14deriní): .Ideálem' je však'. škola trvalá,· aby. nastala výměna
ďmyšleneka theologie byla duchovriívůdkynC Dnes je doba kn-,
tióká. '. Obzory se trní. '. Staří odpůrci svobodného '. křesťanství se
'zdvihají:a chápou senových zbrant' Dnes .blednou 'fv samém
'svobodném křesťanství mnohé,ideály,' kdysi jasně zářící. Proti
. tomitriepostačí jeĎ. organisace a' kongresy. Také orgánisáce' je
třeba, . ale ještě, více vnitřní .'duchovní moci. Doba. volá! úkoly
,Svazu' nesplÍlhne my v dnešní gene~raci. Bude' potřeba: mládeže,
, budoucích generací. Svaz dbáomládéž. Její kancelářvLeydenu
·přeměně:na na permanentní. Není důvodu k pesimismu přés vše- '.
'chnu krisidneška. Třeba míti důvěruvevlast:ní přičiněm-:-a
V Boha, jenž Í' svobodným křesťanstvím chce syětu mnoho,. říCi.
ChcevYužíf našeho
díla p~o své
křesťanství.
Spisar
..
'.'
'.
.. '
.
.'
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'.ZE SVETOVEHO:SYAZU;SVOBODNYCH CIRKVI.

".;

jednou provždy od každého omezeného. místního pojetí našeho
poslání. Všichni, kdož pochopili jeho ducha, cítili, že poukazoval
,'nejen,na minulou, úspěšně vykonanou práéi, nÝ'brž na nový útok
a počin;,Poskyt1nám velkoua. dalekosáhlou možnost. .Proto
: spoléhám na to, že v příštích· třech letech až do příštího kongresu budeme ze všech sil usilovati o to, aby jednotliví členové
~írkví a skupin si uvědomili,. že .. jsoučlenyvelkéhó bratrstva,
které má uskutečniti· velký úkol. Zvláště. je třeba, aby" ti, . kdo
pnlcují odloučeni, věděli, žé nejsou členy' pouze své 'místní cír:'
kve riebo církevnLskupiny uprostřed svého národa, nýbrž že pnnáležejí ke hnutí, ,jež obepíná celý svět a které čítámilíony členů.
,Pomněme často svých bratří' ~e všech ze~ích, 'již' snaŽí se
klaněti Bohu v duchu a pravdě, a těŠit( se ze své svobo'dy jako
syno\'é boží. Tam, kde' se modlíme 'vždy 'ý neděli, společně
s bratřími, jež jsou nám blízcí, budeme vzpomínati i těch, jež,
jsou daleko od nás a ltteří se s námi 'jako naši duéhovně pří
,buzní sklánějí, před jedním Bohem a Otcem. Vzpomínejme na
sebe',vzájemriě na modlitbách a děkujme Bohu pro bratry" kteří
jsou s námi jednoho ducha. '
,
,Některé své úkoly mějme zřetelně v paměti!
,
. Předně, že jako dítky jednoho Otce máme se snažiti zevšech 'svých sil pěstovati mír a blahovolné smýšleni v lidstvu
apotírati válku. To, je' nejvznešenější .úkol dneška. Nic nemá
smyslu, nebude-li zachován mír. Bude-li zabezpečen, vyvstane .
lepší pokolení, než jaké znaL dosavadní svč,!.
'
Druhý úkol jest;', abychom pěstovali svobodu, zvláště' nábo:'
ženskou, jsouce pamětlivi, že odměnou svobody je trvalá bdě
lost. Ta vyžaduje od nás có největš~ oddanosti. Máme ukázati
světu, že lidé svobodného ducha.' a .svobodné" volhy. světu pro-,
káží 'službu, jež vyrovná se té, k,terá',bylavykonána aútoritě
z poslušnosti. Náš Svaz" jenž, je svobodné bratrstvo, vyžaduje
úplnou a' hluhoce vážnou. duchovní 'odd~úiost, ll!. jestliže, tuto
projevíme, přispějeme neinálo k toniu, aby lidstvo~bylo vysvovíru, nejen proto, že víra sho- " ,
bozeno a vykoupeno. Mánle'
duje' se, s .. pravdou, jak vyznáváme, ale protože jsme 'přesvěd
čeni, že víra stvoří' lepšLtyp lidí'. a osvobodí svět od dřívějších
theologických omezeností,. zděděné, ne!ľáVistC, a společenského
bezpráví, ,že vytvoří svět; v němž každý nalezne ,svou, Bohem
'. chtěnou možnost, aby mohl žíti podle duchá Kristová. , ' >
, Zaručme se, 'že budeme bez oddechu: hledat, pravdu, . snažit
se o' zdokonalení celého ,lidstva ao opravdovost v úctě a poslušnosti ,vůči boží vůli., Budoucnost bude naše, budeme-li chtíti.
J,děmež s ,důvěrou v'před, ,nebó{ nejsme
Naše důvěra;,naše pomoc, náš pramen a cíl jest -, Bůh.
"
'.
, .S pÚtelskými. pozdravy všem';. "
'., Alfred Hall. ""
"
'Přel. A; Spisar.
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Ne smyshi' rozhO'dn:útívalného shrO'máždě:nív Kodan:i bude,

pořádán letnLbohovědný kurs v Bernu ,(nebo vblízkém'okolí),
a to od' 17~ do :31.,srpna·1935,' na 'thema "Církev a úřad, dnes".
Dílčí

then:úita budou:,·,
.';
"
'
,'
," ,a);,The~l~gickép~zadí ' velký~h' Církevních, útvarů svo6~éJ-,'
'ného:křésfanslví" (prof. Werner z Bernu; 5 hod;).' ,,', ' ,
.~, 'b)",:P;oblé';'y '~eksuCllily:{i 'niániél~lvt~'dTie!šn(:d~bě~'(piof.
'Skinner,'z Ameriky, 5 hod.).. ' "
, .'
'., ,,"
,.'
) , 'c) ;,Prbblémy duchovní spráu'y ve světlenlOcÍerní. psycholo- ' " ,
"" , ' 'gíe',' (dr.,K ..SChje<leritp,Nors~o,':5 hod:). , ' : ',",;ď' ,
'dr ;,Cí~kév astálv naší ďd~bě',' ; (prO'f.',L~ J .. van Holkz,LCy::den~,,5. ho~;):::ď ,,' '," : ', .. ,',: ,.;'.'.,., ' " ',"
,
." ',ďe) "Nábo'ženskýživotv.lndii'~(Brahmo Samaj z JndieL:, ,
. " ,Krofuě, těchtó delších přednášek hudou' i 'kratší: :.veclení ,mlá:'
(leže, 'duchovní. správa, ve' Švýcarsku, zprávy o theologické' situaci
" "
' "
,
' ",
v různých zemích." ' .
Bl;ldetéžpo~taráno o sport, V)rIetyatd; . " : '
,,',
::úč~stníktim':~e:;zařidí 'levri{str~~ování a noclehy.. i, "
',.','
',,,'o
','
'
. '
S"
,~ :,'
',' ,.
':.
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HENRI' BERGSON.
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, ,:. SluŠí" se,abyd~Q,rh vzp6mněli'~~lkého H1osofa'fraÍ1couz~kélio,
jehož 75::narozen~ny připadly na 1~;' říjen. 1934,' něboť: jest tO
jistě významný 'myslitel poslední ,doby, jenž je' svýrilduchem
, T svou 'činností velmi';blízký'Bohu':křesť~nškémú. křesťánství, ,/.
'Uebas"se.'narodil·z"ródiny ,ži,dovské.,<Vliv Bergsonův,'hyl'a je
""dosud' 'ohromný 'v myšlenkovém' životě "na" konci',' 19. ,:stolětí a
'v našem st61ětí.Jéstřediskíún' filO'sofie, která se' ozriačuje vdě
~jináchď moderního myšl(mí jakoďfi1osofie:'životaj' zření a: činu. ,
Tedy pravý opak.tolio,úpadkověhomyšlérií materialistickéhO' ~ ,
positivistického, jež,mělo vzápětí rozpor. s,'náboženstvímv:)9.
století a, zapříčinilo' (s jedné strany,' 'nehoť" Církve nebyly, a' ne;',
jsou" bez' ,viny)' ?ěsný'" úp~adeknábo~E7nstv,í', a' v' důsledku, 'toho"
i mravnosti> ,
" . ,:" , " , "
,,'
,,: 'iBergso~ je'"zapřisáhlým nepřítelein' mechanistického výkla- ,', '
dú světa a života'a vášnivý' zastáncem vitalistické ,biologie, "
" v čemž našel dloithouřadu stoupenců (jmenujimi.pr.Němce'
'fl. Driesche,'u' nás dosH známého) " a' čímž ,stal se sympatickým
všemstoupencůmduchoyních směrů ve výkla'dit, avysvět1ování'

a
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T
'světa a. života," tedy' také těm, kdož dívají:sená' svět a život
' . ", , .
" .'
. , ' ,;,' .
. " nábožensky:' .
" ,;;.ZákladnísIO'žkou. jehO' filosofi~',a jehO'nO'ětikyj~ intuice;' t~
, . tiž nepO'jmO'vé 'poznávání ·s.kutečnosti, určitý druh mystickéhO'
zření ,oprO'ti myšlení diskursivnímu, které 'postupujepO' částech
'a drobtech' a· v pO'jmechabstraktriích zachycuje skutečnost: Tu
.nelze plně,souhlasit s Bergsonem (noěticky), nebO'ť není poznání .
bez pojmů, Nelze s ním sO'uhlasit ani plně, obrací-lise strO'Ze
· proti ,intelektualismu. Cháoeme jehO' O'dpor proti chladnému ra,cionalismu, jenž 'na základě pouhých PO'jmů, 'abstrakcí, idejí.
chtěl .a domnívalsé zachytiti veškeru skutečnost, ale' nelze
s. Bergsonem jíti tak dalekO' v odporu: proti pojmovosti lidské
, schO'pnostipoznávací a proti rO'zumu a intelektu, totiž upadat ·ze
Scylly v CharybÍ:lis, z ekstrému' dO' ekstrému. Intuice . zření,
předvídání, chápání skutečnosti a pravdy má O'právněnO'st" ale'
ne proti intélektu a na jehO' úkO'r, nýbrž ve sPO'jení s ním. č'éhc
se člO'věk zmocní v intuici, tO' musí býti zkO'umánO' i pojmO'vě,.
intelektualisticky. Rozum není zbytečný, ale nutný nástroj lid:ský v'procesu poznávacím.
'
Se sta~oviska náboženskéhO' ovšem uznáváme intuici, kterou
"
zO'veme náboženskou zkušeností a v níž působí Bůh (zjevení)
na člověka a člověk věrO'u zmocňuje se obsahu zjevení., Irra~iO'
\ ~n:ální náboženská' zkušeriO'st stává se však vědómO'U tím, že
vcházÍ. ve veškeru duševní naši činnost a je zpravováná PO'jmově"
'Z'dojmů stávají se pojmy,
,
"
.," Jinou složkou BergsO'nO'vy HlO'sofie, slO'žkou" j~ž' n~m přibli~ :
·žuje Bergsona a nás jemu, je dynamické PO'jíinání .veškerenstva,
.světai života, člověka.i Boha. Ne mrtvé, neživé entity,substan..'
,ce~ ale pO'hyb,živO't,vzruch, vzmach, "elán", ,výVO'j' atd.' TentO' , .
'pohyb ,není snad jen nějaký pohyb hm'O'tný, síla ve smyslu sta- '
réhO' materialismu.. nýbrž vůle-, . čímž Bergson přičleňuje, se.
ke starší.filosofii vO'luntaristické, která měla 'svéhO' velkého stou· pence již v AugustinO'vi z Hippo, a pak vnovédO'bě, v KantO'vi a
SchopenhauerO'vi. Zmiňuji-li se o SchO'penhauerovi,' musím hried
upozorniti, že Bergson· nesdílí. SchO'penhauerova pesimismu, . ný· brž naopak je vášnivým obrán~eni i a.hhisatelem· životníhO' O'pti":
mismu, života,. nikoli smrti. '.
,.,'"
" ',', >".
.
'
,PO" stránce náboženskénelzenám~O'všem všude a cele sou- .
hlasits Bergsonem; přestoj.že:BO'ha definuje jakO"lásku a lásku
proklainujeiazákládrií; zá.sadu: mravní. Je ,jistě blízký' našemu'
PO'jetí Bohá. jakO' příčiny všeho. dění a-veškeré 'sktitečnosti,'ale
přes v~echen mysticisnms> (či snad" prá.vě prO' něj 7) ztotožňuj e
·nám BO'ha s 'tvO'řivým,élánem' veďvesmíru,'tedy upadá" ypan.:.
, theismus; TO'hoto výkladu nehude snad mO'žnO'se zbavit, máme:'li
. na ,mysli nejen jehO' díla čistě filoSO'fická, 'ale i jeho poslední.
,dHó, které 'napsal na konec' svéhO' života'jako korunu svéhO'
r

•

.

(

I

_

"

.'

'..

,

,':~

' . '

'

'"

t

',.

"""

,',357

. ,
_',. I

díla, to.tiž"Les deuxďsources de la morale etde ,lá religion"
, (Pa:ris 1932); Jiné spisy Bergsonovy'jsou: Essai sur, les Données
immédiafesdela,Conscience (1889), Matiere et Memoire (1896),
'Le Rire (! 900) ,lntroduction fl la: Metaphysique (1903),' L'Evolution'créatrice(190~, přelo~. do, češtiny u Laichtera).'
'
"Uznáváme, jeho ,práci o :zducho.vnění života i kultury. '
,
A. Spisar.
'.:;",
\'.>

I:,

• • 'o'!

- ' ,Br. rh. dr. RlU)ÓLF UR~AN. '

)

ď

:Nar.15,.,dub~a 1887,f
.
. . 19. listop~du1934.·'
.
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Podle našeho. lidského počítání předčasně o.dvolalPán našeho :bratm Th; dra Runolfa Urbana v' náplň věčnosti; Nám ne-,
zbývá, než' připamatovati si slovo Písma: Nevyzpytatelny, jsou
soudy: Boží. Pán odvolal našeho,bratra 'z našeho středu 'od práce 'proď,církev a národ, pro' dospělé 'imládež,odvolaljejz kruhu
, milé rodiny., ;Čekali jsme: všichni mnoho' od něho. ,Odešel,', když,
vydoby1:si podmínky zdárné práce. Život:jeho nebyl pohodlný,
j~ko'snad žádn,ého z těch" kdožšW za hlasem svědomí a pře-,
svědčení -do církve, ! československé; Br; Rudolf 'probí jel séď tě,žce
životem. Po studiích počal svou službu; ,v katolické církvi,'aby
zklamán odešel. Pochopí, kdo prožil.' ZahořeL pro ,reformy v,církvi, jako řada,iiných ,a po prohlášení církve československé:vě-
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noval se jejím slitžbáma úkolům, aby působil v duchovní správě
Zbraslav, Praha),' potom jako učitel. náboženství čsl;
'nav~é,ch stupních škólství od obecného áž po středntVykonav '
rigorosní zkoušky na Husově'htkultěvPraze, bylpromován'ria
doktora, theologie a habilitoval se na Husově fakultě pro pral{,tiékou .theologii, kdež jmenován 'byl docentem nábož. ~ pedago, gikypro CČS. Zesnulý byl činný též literárně, jak mu jen do..:
'. 'volovalo, zaměstnání. Napsal, řadu článků do církevního tisku,
'. a v. poslední době hlavně 0.0 Náboženské revue,' která vriěm'
" ztrácí pilného a pohotového, pracovitého přispivatele: Ještě
.. 'krátce před předčasnou a nečekanou smrtí .zahájil řadú článků
pod nápisem "Výchova k lepší církvi"; jichž už nedokončil. Měl
.. zájem nejen <> 'otázkycírkevní, ale i všeobecně důležité vůbec;
jež ovšem. všechny řešil nábožensky' na zákla:děKristovaevan..:
gelia. Byl ducha kritického. Ochoten ,posloužitiveřéjnosti i slo:'
vem. mluveny-m na přednáškách. Knižně,vydal "ětŠí spis ,,0 lepší
,výchovné cesty"·, (důležitý. spis. o .nábož.' yýéhově) amenší ,íPopulační.problém křesťanství"'. K ,dalšíI?-,vyťazila mu smrt pero
z' ruky. Církev.počítalas·jeho prací'a .bude jí nyní chyběti;·
Nábož. revue děkuje ;muzapráci a, v:ěnuje':mu'vřelou 'čestnou
vZÍJOín.ínku .. Pokoj .jeho, popeluLVěčná.a: vděčná
paměti' . R.
(Kromě,říž,
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: N ovýzáko~. iI:vYdá~i.ď Z ř~čtiny " du 'Nového 'Zá'kon~, nebo!' nejso~....:..
· př~ložil F. ž i I ka.'1934:VYdal ,Jaiľjako, htvaÚ k~toIici .::. hud 'vůbe~
:Laichte~ v Pra~~. Cen~v 'plát~ě :váz.. ' zvykHna čte~i Pisma' nebo ~akraKč28.~. . ':.ď , .' ........ ',,'
Íický,pfeklad. U ev~ngeliků, kde Íná
Autor překladu .netušil, .. že . jeho kralickÝ přéklad velkou tradici, je .
'př~klad bude míti tákpřijem:nou o~, lásk~ k němu větši,.mnohde nepře~
zvěnuv ~aši veřejn~sti. Animy jsme m~Žitelná: Proto ,doufáme, ,že 'i' II.
se toh~ ne~adáli,když. jsme oznám:o- . ~Ýdáni žilkova překladu najde hojně
valiI.~ydá~i. Bláhopřejem:e autoru kupců a Čtenářů. Kéž s~ 'tak stanel
...:. i·čtenářům. Jest.jistě,dobrýmina~ Změ'n •oproti I. vydání··neni.~noho,
~~nim . "náboienskéhopr'obU~ení", ani něják závaž~ých. Bylo! I. vydáni,
jde-li Pismosvaté ,Nového zákona' přijato. velmi úznale.Změny, jak se
tak, na odbyt. Máme' z~to, ,že naši o nich 'autor zmiň~jev předmluvě k
přisl~ŠnicipřispěÚznaČným dílem.k II. vydání, jsou rázJ čistě'f~rrilál~i• rozehráni I. vydáni těšíme sez.to-ho. Týkají se jed~otného ,'překládti
.ho~ Chápeme -.a řekli j ~me t~. při 'některých vý~azů, pak tiskových'
cióp~óvod~' I: :~ydá~i, :-. že, Členové chyb, jeŽ ~l~~dily 'se do J. vydá~i,ď~
naši ~irkve ;sáhhouponové~. překla~ pod. Obsah~~ě
neni změn. Dobř~ pó~
.. l
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slouž(' Č!enářům .úvodnisl~vo. pře- ,vh~dně' jsou upravenyform~lářeve
kladatelo;vo o původu n~voiákonnich', řejné zpovědi (i pro'dospělé), dítky."
knih, připojÉmé' k; II. ' vydáni.' Nory, 'Jednotlivé formulářé. jsou •sestaveny
zákon
žilkověpřékladu a Laichte.> . ták, že ~držuj[-mešn[řád, jak vešel
rově úpravě, jež, jak' vůb'ec, i 'z' ji-' ~ prak~i v CČS podle liturgie Farných . knih, známo, jevždy,ďvzorná.' ského.' 'ale někde' se též odchylují.
hodí se';v'elmicÍobře·za'dárkY. pře; , přinášejícé' hlavně bohatší obsah (na
, devším 'mládeži;: Usnadní "velmi po~' :'př.' Tužby);'- ,Velmi třeba schváliÍi.
ro·zumění " obsahu; a smyslu křesfan- ' že' ',br. prof. Tuháček sestavil níod~
, ství.seznámí' ~aŠe čleÍlstvos du~hem litby pro různé ď části liturgie ttvy~
(= hlavním' smyslem) Kristovým.'Có bral z 'Písma a odjinud vhodná čt~n1.
do formy nein'ohú potlačil' ~voú ji-- 'Tfmus~adnil jednakďduchov~íÍnpří_
stě_nepatrnou a Čistě Osobní'poznám.:' 'pravu k bohoslužbám'.: zpestřil obřad
ku. ,nebylo-li by iépe'~ůstat při tisku sám ; a vytvořil i 'výchovnou a: pouč
ďvousloúpcovém .na· kaŽdé: straně' a' ~ou pomůckou pro školu.' ,Celá práce. '
označeni kapitol,jak . je tomu.oby-' Tuháčkova je zároveň 'ukázkoUí jak,' ď
čejně 'v Bibli. Ter;starýzpůsob zdá, si př~dstavuje úpravu niisáluCčS
se mi přehleclnější,a jasnější než 0- 'vtlbec. (v II. Ústi);Škoda. že',není
Zriačení:. dvojí~ ! druhem čísiic při předložena i 1., část;' totiž mešní řád;
hřbetě knihý: Snad iudání hesel.' na': kterou. jak vím. '~á br.T~háček též'"
značujícíéh hlavní obsah kapit~l. by hotovu. Je sice' pravda, ·že liturgická
by 10 vÚáno jednak mládeži. jednak' komise při Ústř,ední radě CčS v; Pračtenářům. kteří neznají ještě doko~ ze pracuje o úpravě misálu~, (mešní
nale. obsahu Písma podle 'jednotli- ď řád byl již probrán) a že'Tuháčkova
vý~h kapitol. Ale opakuji: Je~t to' práce není plně přijata, ko~isí; 'ale
"
'snad jen mé čistě osobní přá~í.· , . ' to by ~eměl; býti závadou vydáni
,
·Spisar.
'práce: br. Tuháčka. Táto práce jako
.
návrh není bez zajímavosti pro cír~', .
Tuh á' č e.k A 10 i s: Český misál.. 'kev. ale tím' zajímavější je 'pro br;
Část' II. 'a ,III.' Sch~áleno"Ústřední Tuháčka, jako doklad jeho 'piÍe li
radou CčS vPráze:Nákládem Spol- porozumění otázkámliturgickýlll...
kú"uČitelů'náboženst~íCČS v Praze. Dočkáme se vydání?' T~to část ~i~'
risk(VLRei~; Praha XL Cena 35 Kč. sálu. "O níž zdepíše~e. podává na.'
>PilnýI>racovník, CčS' y ..oboru. li~ k~mcijéště (velmi prakticky" a ~'vh~~~, ..
,tuřgi~kéÍI(próf. AI; 'TuhÁčékz PlZně ně) kalen~ář bohoslužeb' Íiá všechny"
předklá'dá'zde',našidrkevní veřej7' měsíce vroce.ajednotHvé svátky;
n~stid~hou~třetLčásLxriis~lu. tojakož' i, návrh pisní k' liturgickým
,tižboh~sIužby pro dítky a na sia~. formulářům zd~:podanÝIĎ.B~.~ Tuhá..
n~sticírké~í'a'drodnL Formuláře 'č~kza~luhuj~ díky ~írkv~' á . přede
vycházely jako' příIbha. ,: čas~pisuVŠíni .. duchovni~lí., ž~ o~hodlaLs~ k
;.Idea" anyn( dány,' do prodej é' i pro poskytnuti' pohledu:, do' dílny. svého
'c
ty; kdož neodbí~aií ,,'Ideu",' pio;'dět~' ducha.: Kéž , neusta~e!ále pokračuje.
. ské boh~službýjesť ide' 35ďfo'rmulá~ ,aby dal cirkvi dílo éelé: Vykoná dob~
: fů.Jiných' je 32.'MezLtěÍnH~ jinými rý a ,záslužný čin:, ."', Spisar~ ,
jš~u na př. formuláře'
den:Ko~en- "·Z boř il Bl a h o',s l'a'v:, Po~náizi
ského •• M, J~~a Húsi; n~ n~~ozeniny. Cz h'~dtÍciceni. Separátní .otisk z české'
Osvoboditele našeho a:' jiné.' ~lIni mY~li. 1933, Č. 3.~.
. '.
.
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Referujeme o t~mto' čl~riku, jelik~ž ' náboženském:é:ož ovšem je' pochopije' Ýěnován thématunadÍníru módní- telné, když mluví o hodn~erií vdmu, totiž pojmubodnoce~í,óvšem "be'~. Ale 'jeho vymezení hódn~cení
zde' poIriěru k poznání. Autor sám ne~hrožuje,náboženství, totiž' jehó
pravL Ž~ právě ve vystiženi tohoto objektivitu II prio'ri (předem již} na
,vzt~hu' je čast~obsaženo' m'nohó ne- rozdíl od, těch,kdoŽ náboženství,~ ,
ja'snosti. Prótosnaží: ~e přesněob~ 'j1l;ko'hodnotu ~ prohlašují vůbec za
pojmy a obě funkce lidského ducha, ' musionismus (únás Pertold).Reali:poznání'a'hodnocení, vymezit a určit ta náboŽenství >mtisÍ'býti zdU:vodňo- '
jejich vzájemný vztah. Probrav kiátJvána jirioú c~stou, než 'tím, že' ~e
; ce 'filosofické 'moderní směry, jež se 'prohlásí za hodnotu a Um za ilusor:
• Jiod~ocením zabý~aji '(pragÍnatism, ni. Souhlasíme' s autorem,' že každý
, 'imanentní ,idealism,' transcendentní ,pravdivý poznatek' je ,hodnotou, není
idealism, positivism a realism), 'pře~ v'šakkaždá 'hodnota po~naikeni (str. '
'chází k řešení problému,' při čemž ;183)., - ' " , "
, o: Spisar•.
• dospívá k výsledku, že hodnocení a
, poznání nejsou pojmy '~ funk~e' veR á cl lE ma: ri u e 1: Dějiny filoso~,
dle sebe a' souřadné, nýbrž se kří-' lie.' část II: N o v o ě k.Vydal Jan
ží,všecko .hcidn~cení, jako akt'vě~ Laichter vPraze.~933;' Stran,668.
domí je 'aktem' též rozumoVt~, tedy
'O prvním díle RádIových Dějin Iipoznáním. Zkoumá pak problém po ,lósofie jsme referovali již v r.1933.
'stránce psychologické,logické a.noě~; Naše stanovisko vůči nim se nezmě
," tické,' při, čemž' konstatuje, že' jako nilo. ,Psány jsou' st~jným ' duchem: a
, poznání" ~ak i' hodnocení je vystavé~, za stejnýmcilem a 1íčelem: Duch je~
; • no zjevně nebezpečí omylu a hodno" ,jich je ..:-' duchprotiiríteľektualisti
'c~ni, jako po~nání, možno' posuzova.,·, cký, voluntaristický, RádI je"zapři", ti jako pravdivé, neb~ mylné: podle sáhlfm 'odpůrcempouhéhój čistého
objektivních, logických k~iterií. Upo~ intelektualismu; Filosofie' 'není. mu
zorňuje ovšem, že jako není poznání, ' zřením; kontémpllicí,čistý~ pozná~'
(jako funkce IÍašehoducha) absohit- ; i!Ím~,jsoucn'a,ale v'pr~é i v po;lední "
ně platného, taki hodnoceIli jerelá~ "řáděvýzvou'k'čiriům. Poté stránce,
tivní, s čÍIÍtž ,lze i nám souhlasiti; "pokud 'odsuzuje -'poznáváni' jako sokteří rozeznávámé ~ odlišůj~me sku~,' běpostačující, : samoúčelné, 'má RádI
tečnost, pravdú a 'dobro 'objektivní;~ 'pravdu;' Jenže 've svém odporu vy;
naše subjektivní (naše lidské) po~ná- slovuje se mnohdy tak, jako by po, vání a, hodnocení pravdy a" dobra'.' znáni 'nemělo vůbec" c~ny, jakó' by
'ZbořilvůbecneáidíuŽiýit, terminu bylo zbyteČný-m,ha Škodlivým. V tom
"hodnocení", ' poněvadž 'svádí k ; ne~ nemá' nebo neniěl, by RádI ,pravdu.
po!,ozumění" a přiklání se k názvů Bez p~znání, bei čisté the'orie neby-'
'"praktické poznáIlí", 'jakďhoužívá 'lobyprakse, ba'nebylo b'y'ani 'jeho
Masaryk ve' 'své Konkr~tné 'logice: ' Dějin filosofie. A R.ádl' pléc filosofii
Zdá se však, že an'itento ná~evó neni, ' potřebuje. Potřebuje 'viry~'vní,aby
chráně~ protineporozUIuění á:' névY7pomohl dnešnímu ,člověku ~'z: krise,
'stihuje obsahpojinu,: který' spojuje kterou' trpíme všichni právě 'úpadse. se siovem,;hodnocení.... Nám však' kem: filosofie, znevážením filosofie
na slovech Ilezáleží, ~l~ navěci.:,Zbo(str. 622, (23); Není' vša]{ filosofie
řil nevyslovuje se 'přímo o'hod~o,ce,ní_ bez pozriání, jenŽe : i' filosóficképo~
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znání musL sleužiti živetu, jenž, se n.ým a kdež chtějí, získati peučení
prejevuječiny, energií, vůlí. Tedy ne, pro. Živet; Pe,' stránc~ nábeženské""
disjunkce: rezum (peznání)' nebe vů-, jseu , kladné,
Spisar.
le (čiil)iale synthesa ,obeu; Jedneta
, , duševního. živeta. Ovšem
dějinách'
R K o. ut ní k: Emanuel Rádi
..lidstva nepekračujes~a nežije se ji-' kf~stanskýpolitik, vědec, liZosol,a
, nak,ďnež právě z ekst~ému de ekstré- ~oraZ;sta. NákI. Velnémyšlenky 'v
mu. ,Hned' je ctěn' a 'vážen rozum, Praze. 1934.' Stran 11q.,
hned ,vůle. Te 'needčiníme, jak 'temu
E. Rádl·,je ,jistě esebnest,uplatňu-,
nasvědčuje právě kaleidoskep"a smě-jící se v' našem veřejném živetě vel~
sice názerů, snah, a cílů 'filesefickéhe mí aktivně a v m~ehých směrech.
, myšle~í _ed, pečátkůaž pednes. Při Není snad otázky našeho. veřejného.
, tem ,je 'pravdeu, -ce, dí RádI, ,žeži- živeta" které by, RádI nevěneval pe~
vet ,je pOřád stejný a že lidé ed pe- , zernesti, o. níž by nemluvÍ! a nepsal.
čátku . vzdělanesti, ba ' mežná, mrie~ Snad je tato. ~nehetvárná činnestaž
hem déle;, jednají a myslí ,v pedstatě' 'na škedu jeheprá~LRá'dl dává mul- '
stejně. jStr. ,619.) Jen se ,různě vytum; ,Dávátéi vždy mult~?, Nemehu
slevujíí vyjadřují. a pe lidsku jedne-, zde o. 'tem rozhedevat. J~, třeba jeho
stranně zdůrazňují hned :tu,' hned ji~
činnest' v jedn.etliv~stech' analysovat.
neu stránku lidského. ducha aživeta. ,Jeden-,.takový'pekus analysy pÓdává
Rádlovy. Děj inyAilesefie' jseu díle KÓutník ,ve spise, zde zmí~ěném.J e'
úctyhednérezsahem i obsahem.Uka~ 'jisto., že to bude peku~ jednestranný,"
zují, velke~ zn~lest -.filesefie, mysli", jelikež je psán a kenán jiŽ ~ určité~ ,
telůi praktiků lid~kýchdějin, dáva- ho., ~taneviska a. hlediska: . Velnémy- ,
jí, najevo. velikÓu sečtělest 'aznalest šlenky.' A ed, Velné myšlenky ne~ů. 'příslušné literatury, jseu: psány dú- 'žeme ečeká~ati' správn'é shedneceni
"
che~ velmi pružným,' jenž'
;naží pevahyRádlevy, která je, skrz' na'
perezuměti 'duchům ,nejrůznějším.' skrz nábeženská ...:. a' prejevuje se
; Zdali se to. Rádioví vždy daří" jest. 'právě ,v Rádlevě" pevaze aťčinnesti
etázka jiná; ktereu musL zedpovědět, silneu' vůlí, veluntari~mem, aktivneedberníci. Ovšem Rádlř'ekne, že ne- stí, 'energií. ,Keutník 'uvažuje o. Rádlepsal, svých .Dějin, filosefie pro. petře- vi~ jako. o. křesfa~u (7~16),e kře~
by škelní, pro odber~íky; kteří "pro; 'sfanském filosefevi (16~6), 'o ,kře- •
vozújí" filesefii řemeslně; cechovni- sfanském vědci (36-48), o křesfan'cky, ,nýbrž :pre ty,' kdež chtějí se'z' ském pelitik~vi (4843), o. Rádlevě
filósefie peučit, jak žíti. J~st v ,tem křesťanské, mravnesti (63-87) a 'naL výheda i:Iievýheda. Výheda je', v 'kenec ó jeho Íidskétváři (87"':""1 OS}.
tem,. že Rá;;Uevy' Dějiný filesefie pe- Spisek je pro. nás petud debrý, pe- ,
"sleuží čténářům' needb'erníkům, "Je k~d jé infermační a pedává přehled,
nevýheda" že nejseu a nemóheu (při, Rádlevy, behaté činnesti, Stanovisko
té šíři'Játky), býti vevšém a všude' hedneceníje pronás jako vyznavače
spelehlivÝ. ,Nicméně deperučujeme kř~sfanství v CčS jiné než Vel~é
díle, Rádlevek četběriaším: inteli:- myšlenky. AČ RádI spečátku naší
gentům,: duchevním' i' učitelům, bra~~irk~é"prenesl 'mnehý nesprávnýďú- .
mm a sest~ám, kdež mají zájem o. 'sudek a pesudek CčS, (cež'byle, jipoznání filesefie, jejích dějin,' psastě, zaviněno, ukvapenesU,'pechedicí
ných slehem' pepulárním:
a
přistup,z
nedestatečné· znalestináší, církve l.
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dnes má pro nás spravedlivá slova
uznání; Kdo se' chce seznámiti s bo~
hatosti.dušev~ího' života Rádlova a
je'ho či~nosti,"tomu poslouží tento
, spisek.
,~
. SpisCú,.

~.

Loubal František~ Dr. M; R.'
SÚlánik. K' 15. výroČí jeho ~ smrti.
~,Vydál~revué "Červená á bílá"'~ v

I!
i
t

českým

za'

účelem' řešení

0kde, ~ jak- prayí
správně' autor; "máme toho velmi
mnoho dohánět". Tím je nám tedy
spisek sympatický. Ž~ je pracován na
základě hlediska dějinného,' jak je
formoval Pala~ký a Masaryk a uplat~
ňuje F. M. Bartoš; netřeba anL do-o
kládat.,
Spisar.'
domím

tázky~náboženské,

Brně; TlsklPokorný tamtéž, 1934.
Stran: 16. Cena l' Kč.
Čeněk Dušek. Osobnost ayýběr ,z"
,Loubal, který zná Slovensko a jejeho prací. Uspořádal A. Fr. i n t á.
'ho dúši z 'vlastního poz~rováni a jenž
Sé70brázky. Nákl. Kostnické jed- '
měl možnost a' příležitost nahlédnou~
'noty v Praze. 1933. Tiskem Fr. Ter'ti, do duš~ sloven~ké, "íláín západním ,mana, Praha XII.
'
čechům poněkud neprobadané" hyl a'
•
"ď Pietní ,knížka,' sestavená z vděčnojest jistě povolán, aby nám přiblížil
,,
str á, srdečnosti dnešní, generací, ~ale
,dnes již téměř le, gen,dární postavu.a
',těini, kdož vynikajícího faráře' čes~
osobnost našeho L ministra války
, ,
kobratr~kécírkveevan;,. v, Kolíně' 0~, (za odbojel, tak tragicky, skončivší"
,ho" štefánika. Spisek byl jistě napsán sobně znali, s"nim se 'stýkali :hlavně
jako odezva polemik nechútných, jež v době předválečné, neboť ,Dušek zeu nás lonivedeit y o štefánikovu' po- mřel r. ,1918. Není zbytečno však ani
, '
"
pro ty, kdož Duška neinali, 'a zvlá,-',
vahu, osobnost a jeho význam. V několik~ kapitolÚh" líčí nám Loubal štěpro ty, kdož nepámatujíjiž vtimuže', vysoce nadanéh~; energického "beédobu jeho ptisobení, tedy géne~
,aza války tak platně se'os~ědčivŠí~ ráce mladá á, nejmladší,'nastupující
,
v činnost v církvi; poznilti muže fl la
ho. ,Do polemiky nezasahuje, ale u"
pozorňujé na' nervovou chorobu' šte- 'Čeněk Dušek a nahlédnouti do doby,
, fánikóvu, 'př",citlivělóst, vzniklou' z v ~íŽ. ptis~~il a .lež ~e. tak li~~. o~
, na'd merne
- • prace
,;, a s l'b~
• ,nasí,Jakoz'ldo
Jehodlla. SpOJUJíCI,
a os t'I t-l
e esne,
"
"
čímž le~~os lie a třeba ~ysvětlit a
linie, pojící' minulost s'přítomnosti,
,
, Spisar.
"
nesmí;býtFpřervána.Náš~ dobaínů- ~
,
~
omluvit.
že a má potřebu poučení hledat u
, 1'0 u b a I' Fr a nt i šek: Lipany. vynikajících osobností minulosti: Pla(Rozumí národ ~~yslu Lipa~?)Nákl. ti o všech oborech ,lidské Činnosti á
, pokrokové ,revue "Červená a bílá" v lidského'života,neméněvšak též~ v
Brně. Tiskem Pokorného a spol. tam- '. církvi; A ,Dušek-zaslouží si jistě 'i "
též. 1934. Stran 16. Cena 1 Kč." \
' vděčnosti dnešní ' církVe ,č~skosloven- '
Lidový spisek pilného glosátora ské evange'ucké, i mož~o se u :něho
našeho veřejného života 'se stan 0- a od něho učit: Nebude se zdát sIúid
víska ,náboženského (evangelickéhol. nemožným"že i naši bratří duchovní
Nesleduje 'cílů vědeckých; ale' spíše ,mohou ,se u osobnosti, jako čeněk
prvních, totiž, povzbudit" čten4řstvo' , Dušek mnoho učit, třel:ías U:-činovnika
,české,aby, čtouc o Lipanech, srov- jiné' církve'-: Předně obě, církve mají'
návalo s naši dobou a čerpalo pouče- býti k sobě ve vztahu: sesterském, a
ni' ~ minulosti pro přítomnost ~ bu'- pak vykonaná práce náboženská -je
doucnost. Chce pohnour' a hýbat svě- vždy poučná i pro činovníky. jiné cír7
I,
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kve. Naše církev československá ne- muslimů byla u nás' velmi malá, a' to
může si přáti nic t~k toužebně, neŽ 'ještě omezena na6zký kruh učenců.
, aby i Oliačasem ~ a bqy - měla Jinak, vlivem jednostranného poučo-',,,.
osobnosti -,' fáráře, rázu; rozhledů a' "váni' většina lidi je' přesvědčena,' ž~
energie, jako 'byl Dušek. ,"
.
Mohaíned :,byl Antikrist spolčenfs
Knihu o· Duško~i 'uspořádaL A;' ďáblem., Je : úmysle~ překladatele,
Frinta', zapřispěni 'řady:' evangeli:: aby ,pečlivým přékl~démukázál pra~, '
. ckých, činovnfků:Ferd. Hrej sy; ,J. vý obsah' sv~tého pismaislámti á '
Hrozného, P;Nešpóra,' F. 'Žilky, J., zbavil jeté hany, 'kterou u nás má
" ,Dobiáše, Ad;', Lúkla; A. Boháče; Sl. od .dob' prvního ,př~kladatele 'Korá~u, '
• 'Daňka; J;B. Čapk'a) . .y ósmi ;kapi-, 'pana' Václava,Budovce z Budova.
tolách'liči život: Dušktlv; jeho osob:' 'T~n vyd~lv 1614 svůj "A~,tti-Alko
nost; církevnLaveřejnóú práci, čÍlÍ-, ,r~n, ,to jest: Mocn(a nepřemoženj
no st ,ka~atelSkou á tiřednáškovou, dt1~od~~é' toho,' že AlkoránTurecký
Duškaj~ko "učitele a vÝchov~tele na :.z'ďáblapossel;á to půwode'm Aryá~
, školách" redaktora a publicistu" bás:', óů a ,wědotÍrýmproti Duchu Swaténiká'~ př~kladátele. Nakonec.otisku- Inu i~uhánjm". Vi Ertlově RukověÚ
ji úryvky z Duškovykorespondénée, .' liténitu~ypro gymnasi~ (1926) čte'jež přircizéně dává. nahlédnout,do me,'že Bí.ido~~c provedLve s~ém~pi-.
duše, Duškový. Kniha': je ozdobena
'důkaz z Bible, že Korán ~ókme~
několika obrázky, předevšim ,pod~- 'dánský je' dilem~' nástrahou ďábel~,
biznou rázovité tváře . DuškovY.,Ně~ ,sk~u.'J~ tomu tak? Ne,kdekolina~.
které >statij~ou napsány ď přímo ,pro 'hlédneme do,K~ráňu;n~jdeme vír~ V :
-tuto knihu;: některé jsou přeÚštěny' Boha: Jediného,Milbsrdhéh~, a Slitov-', '
, 'zča'sopisů. Osobno~H činnost vše~ íiéhó,jehožprorok'mdestM~ha~éd.
stranně vystižena a vpamětib'udou~ Tato víra vesvrcnovanost boží-byla,
'cích gen~raci zVěčriěna>Kéž, i \1l1Y ~,nejsilnějšímzdrojem energie a, síly,
čsl. církvi'věnuj~e dosti, pozorno-:. kterou,vyvinul kočo'vný, národ divosti a,prá~i těch, kdož nás předešli v I ký~hAráb'ů, takže' během stbleti donáplň věčnosti a církev v..těžkých byIPe~sii,'MálouAsii, Syrii,'Egypt,
dobách začátků získali ,zásluh ne- ,severní Afriku a dostal sena ibú:'
~kf pol~ostrov; kde v· Córdóvěještě
,malýé:h.:VděčnosU nemftžeme pachy'bit. '
Spisar .. ,
dnes' můžeme shlédnouti zbytky, neF '
,
'
.,
'většího rózmachu islámu.' Byl toú-"
, ,Korcfn;'První, úplný překlad :z arab- spěch," jenž můžehfU přirovnán jen'
štiny.' Pořídil Dr. A. R.:N y kl. ,vý~ , k. úspěchu ď křesfan;tví. Kdysi se křé- ' '
; dalo r. 1934 nakladatelstvIL. Mazáč, 'sfanstvíprotiislámu, bránilo pole~i~
Praha, II:, Spálená ulice, Č. 53.' Stran Kaini; ,dnes toho není zapotřebí. Ve~
déilÍ heslem, že "poznání vede k sná390 ·(s úvodem),c~na Kč 40~-c-: br~.ž.,
še'nlivosti':;, vítáme :vydá~í, peČlivého
,Kč, 50.'- , váz:
' " , .'
, ,
..... ,
'
LTimtó přékladem, pořízeným' z pů překladtÍKorán~. '"
. Mohamed se'nemdže měřiLs Je,vodního jazýka,'byla česká nábožen~
ská literatura obohacen~ <> dilo trvá:" žíšem Kristem, ale poznáme jeho u~ ,
lé ceny. Dóstidkaždý,'!{dose o islám . . čení ajeho.'život není 'námtakdazajímal, musil'~náti· někteiý' světa,Vf leký, jak bychom myslili. Zvláště pro
jazyk; do něhož byl Korán :př~sně, , nás,kdož ddkladně studujemehi:;to~
. přel?žci:i á' tak . znalost náboženství rický vývoj křesfanství,je. obrazži-
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"
vota Mohamedova velmi poučný:
,', ,Moh~medovi r křesťanství dostalo
>'.,:
stejného údělu; a to ,je tragedi~
úspěchu;
Dr. M. Novák ..
,
\

církve) zavrhuje, starou neudržitelnou
metafysiku a aristotelovskou filosofii
starých :cirkví, zavrhuje také ,jejich
dogmatiku; - Problémkřesťanstvije
v myšÍenkovém rozchodu' jednotlivců
Úpaddk nebo vítězslví~ Naps~l Fr' s 'církvemi přesto,' že v nich zůstá~
,H re j s a. Nakladatel Jan Kobes;v:, :vají,',a, v moderní orthodoxii, chtěné
. Plzni, 1932. Cena neudána: Stran 18C' p~a~ověrncisti"která má ~labost, v
Bez Rejstříku á Obsahu. '
tom,že ne~í' fák přísná,neúpros~á
V: české theologické literatuře ne- ,'a, ,t~~dá jako 'p'ravověrno~t starých
'Ínáme velký výběr.: Hrejsova knížka clrkvl."
,. ,
(tištěná na papiru"bezdřevném) ,je~ ,',Vdruhé 'části ~dstránky:60. (auprvní polovině dobrý příspěvek. Za- 'tor~lti.víodruhé knize) se ~ykládá,
'padla ta knížka, vyd~ná ve venkov" s'j akým,i nároky a, sliby vst01,t pil J e-, "
ském nakladatelství.' Nezasluhuje ne- žiš' do.' historie ,národů;'" První, nejvšima~ósti.I kdybyste s ní neso'uhla_staršizprávyf o Ježíši máme z' episili,' zaslouži si, aby se oni mluvilo .' štól Pavlových. Pavel byl soběstačný
pro upřin:mou její odvahu.:Autor je, theolo'gický afi1osoficky: nad hrosedmdesátiletý evangelický farář z , bem'Ježíšova učení. vystavěl kátedrá-"
.' ,
Valašska. Je ,to odvážlivý myslitel. ,!ti nIJvé, ~írkve;: protoÚ ,byl niterně
Zkoumá podstatu křesťanství.' Hledá vyrovnaný, úsilovalpředevŠím o ze~
odpověď, zda 'nynější krise církev~í
vnějšiorganisaci. 'Jeho nástupce Auje zároveň, krisí křesťanství ,a pópí- ,gustin ,nebyl vyrovnaný , vykladat~l
'rá to. Vykládá, že křesťanstvLjedě_ ,Pavlův. ,Jeho, výchova, a,'vývoj byly
dica \ nástupce židovst~í.Ani, Starý" 'rozdvojené. Byl' p~avý opak ,Pavlův,
zákon' - ,podle Hrejsy: ,'.;... ,n~hlásal hledal osobnišubjektivpí .'uklidnění.
ryzí jednobožství. Židovstvíobsáhuje
Podobně i Luther., .
a vyjadřuje podstatu katolicity; naLuthera, děsilY po celý život vzpo-'
ději" ovládnuti', světa; Středověká' mínký na; neradostné : mládí; ~<Pa
cirkev misto naděje' v krásnou' bu-vel,AugustiniL'uther i-ád(volají:
doucnost ,živila, bézútěšnost z před-' :"Z milostiboŽ( jse~, co 'jsem:'Au-,'
sta vy o bědnosti: tohoto světa a lid- gustini protože neuměl řecky, neroz~
'ského života" z kteréžvysvobozeníuměl dobřeP~vlovi. Pomátl nauku o
přináši jim : smrt, popření' života. ,hříšnosti (nedostatečnosti) ,s naukou
Středověká ,církev zavalila učenLJe~ " 'o hříchú.: -" Pavlovo "evangelium'"
žíšovo spoustou dogmat,o'břadů aú- ,je 'příležitostné poučování. Pavel ne. konů, zavalila' čisté myšlenikulteni' ,hlásal" monothei~mu,; neboť· 'z něho
hříchu, učením o dědičnosti strašných ,přesvědčen' vyšel; nepřesvědčoval: o
následků prvního , hří~hu,jehož,~e ' 5zkříšé~íz mrtvých, to v něm tkvě~
,prý dopustili Adams Evou v ráji: ,', Jo j~ko samozřejmost z dob sto~pe
'"Reformační církve seneosvobodilýď nectví' farizejského. Nehlásal odpuod metafysiky a' filosofie staré stř~_štění hřícht\, a ; provinění; 'v: to věřili
, " dověké cirkve.I ony věří v mystický J, pohané. Pavel kázal 'J ežiše;. jenž
, .: 'dědičný hřích. Věří, ',žecirkév je, byl· Židům na, pohoršení,' Řekům k '
',' božské zřízení, určené a povolané k ' ' pos~ěchu , a, jenom, povolaným:k
spáse lidstva. Moderní protestantism moudrosti (10, Kor; 1, 22); Hlásal 'Pá(autor by, měl :říci:a': také; svobodné na,: ,-ideál nezávislého starořeckého
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vladaře

v celo- méřiši) bude rovnost,' svoboda . a
Ježíš v, podá- bratrství. Já - Ježíš - to všéchno
ní první' éírkvebyI' syn' své, doby,
Ilčiním.
naděje utlačených, toužících, po Íid.
V !řétl části (k~ize)autorvykláskéin osvobození, představa čistě če"dá,jak Ježíš v dějinách. lidstva~vé
,lední, kmenová, národní:""
,
sliby: splnil a své nároky odůvodnil.
,Od devades'áté g,tránky' se zaČíná.' Církev apoštolská se nelišila od: žipříze. alltorova cuchat . .vykládá'~e- "dovstvi. Pavel byl první reformátor'
, možnost starého učéní' o hříchu, ale církve. Zavrhl obřízku.' Byl krajně
chápe se víry '(nikoli přes'vědčeni) ,snášenliVý:' yJerusálemě vystupoval
jako božího daru. ,V smrti Kristově I jako Žid, 'me~iŘeky, židovství ne(už tedy 'nikoli , Ježíšově)' vidí 'zá- " ,připomínal. 'Vyvolal první 'velké rozstupnou 'smrt, hčení' rozvité, Augusti- 'štěpení církve. Původní církev (Ebio"nem: (je~ž,~e 'nevyznál .v řecké kul- nité či Nazareni) neměli schopnosti
tuře!). U Pavla a v,'evangeliích není vývojové;;anikli; obstála jen círKev
prý jediné stopy, po této obětní před- Pavlova. Jejipříslušníd ď měli Ď.ej
'stavě (st., 105)., Jakkoli byl prý' Je-větší povinnost,kterou nikdy mis mě
žíš', v svém nitru v 'úžasn~ 'míře, ro:z-li porušiti, zanedbati; měli vždy a"
,dvojen (více' nežli každý z nás, str.
vŠlldevyznávati:, JeŽíš je Kristus,
107), rozhodl se pro' výkupnou smrt, ' je, Pán a král,' vedle něhoŽ není' míčin nekonečné lásky' (lll); "
,sto pro žácÍného jiného• ..:.. Křesťan
Aútor 'nevěří v' předurčení' av ' 'ství čtvrtého stoleUbylo takové, j~ko
'přecÍzřízenf av život v záhrobí (str. jeho vyznavači a hlasatelé: svárlivé,
113)'Pavelbyl by jistě~strnul úžá,- pravé, hlásali je často dvorskéstvů
sem, 'kdybý býval tušil,že z jeho' ryj lale hlásalo:neni césar páném
, prosté , ~ivo\ní - zkuten~st~ že 'Židé. , lfdskýchduší, 'nýbrž Ježíš;' -'
.
musí být za~rženi"pozdě.jŠí církev
Církev se znlocnila Evropy;' Měla
uČiní dogma, že Bůh od věčnosHsvá ,zřízení, měla svá dogmata =:::-'
;ustanovil, že jenomn~k~lik lidí při-' ~'všechno to má jenom relativní ce-'
,jdé do -nebe, iť milioriy, miliony' že nu' (133)., Ježíš učil:přijď :králo'Vství
bu'dou ,zavrženy do pekelného 'ohně . tvé .:...: církev učila: ,přijmi 'nás po
, (116). '
"
smrti do svého královst~i. Ježíš 'učil: '
'1 Opakuje', se (rekapitulace) : ,'L i d é
stanou spravedliví po; pravici' Boha
'hlásali a vykládali 'učeni JeŽíšovó. 'Otce, cirkevděsila peklem a ďáblem.
Já Ježíš, ukřižov~ný od, Židii á 'Ži- I 'Luther, :mohutný Luther stál celý
důni zaslíbený Mesiáš, jsem váš, Kri- živ~t pod :vlivem děsu a hrlÍzy (137).
Římská říše, dědička křesťanst~í,
stus, Král a' Pán. Není mimo mne
jiného Pána a krále. Já volám k so-octla sé pod moci. ochráncft správ"
bě všechny národy. Všichni lidé a ců; Nemohlo být jin~k, 'cfrkev získá~
národové budou si .rovni. Nebude :u'- . vala panství mečem. k církevnf jedtisko~ánC Všém bude dáno hluboké notě 'přidala společný jazyk latinu.
, vědění, jaké jsem' jáIIÍěl.> Nebude
(Pravouďpodst~tu' kláštemictví kniha
. psaných zákonů; nebude soudů,' ne-Hrejsova 'nevystihuje.)Vládlá nárobude ' donuéo,vání;'K~ždý. bude jed- dům nej~nnábožensky, nýbrž ipolinat dobře, puzen k tomu ze, srdce ticky. Vypěstovala v'lidech' pocit
- ,svého k přiblížení á. upěv~ění krá;'; hřišnósti a' pokory, jichž neznali .Ře~
lovství božího;:V méinkrál~vství(v ,kovéa Římané (ani e~ropšti národoa Mesiáše
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vé ostatní). Rozllodovala"~ dokona- případě vhodně jest rlCl: theologičtí
l~sti"podda:ných", některé· povýšila autoři takhle obyčejně psát neumíza svaté.' ,Vypěstovala ro~díl, mezi 'vaji. Leč když přijde řeč na novou
duchovními .il"zemskými lidmi". Zří cestu, , na novou, 'syntésu,' ,na nové
dila stát stavovský., Při, zkoušce dó- milníký, musíme konstatov~t, že au. spělosti' (IV)" neobstálá. Nenaučila tor netrefil.
samostatnému myšlení,' udržovala ví~
Jak by také! Netrefili mnozí jiní
. ru ve svou neomylnost.
s. ním. Ale, už jeho nabadavostzaPřesto praví autor, že Ježíš užil
slouží chvály. Ti, první pionýři ,také.
římské "církve k vychovánLEvropy: . nezmohli všéchno.·
Oslice, na které seděl Ježíš, byla si
Kdo mysli" že k nové cestě ukáže
pry vědoma, koho nese (149). Ani' 'lépe 'nežli František Hrelsa, ukaž, tol
; 'reformátoři se neodvážili jíti nad sve Nejlepší kritika je kritika tvořivá;
"mistry. Přijímali staré knihy jako
: .R. J. Vonka.
boží' zjevení. ,Věřili, že: celý obsah
Bible' až do posledního písmene jest
JoseF Barák,osobnost a dílo. Uspoúplně (a jedin,ě)správO:ý. Svým ča- 'řádalKarel SlavíČek. V 'Praze 1934.
sem věda bez Církve se' povznesla: k Vydala ÚsÍřed. škola dělnická. Str.
.
.hvězdám (V). Otřásla všemi základy 55 ,a ,5 ,fotog~af. příloh.' ,.',
církevních dogmat (163). Za světové '
Osobnost Josefa Báráka jest z
války vykřiklo lidstvo zoufale: Bo- těch, k nÍInž sepokole~i :obracejí a'
•. že můj, proč jsi mne opustil' (VI. ·budou obraceti ~ikoliv jen. jako,k za.165). Spása spočívá v nalezení nové
jímavému, dobovému' histórickému
spravedlnosti (168). ,Tato kapitola; se portrétu, .nýbrž k 'němuž si' půjdou
poko~ší
určení vzájemného poměru
čas od času pro příklad~
.
,moderního dělníka (170). a kapitaNa Baráka se u nás ne,právem tro- '
: Hsmu; jehož přední 'bojovník je ko." chu zapomínalo,' ač. mu. náleží me'zi'
munismus (171).
vlasteneckými bojovníky apokroko- .
Autor posuzuje svět vědy a techni~ vými žurnalisty Íet padesátých' až
. ky,očekávánovou, renesanci; stará osmdesátých mi~uléh~ století jedno
popřela dogmata,' ale ,připravila' plz nejpřednějších míst.
:nostČasu .pro hlásání evangelia.
.'. Stačí 'vzpomenouti : význačných
,Egoismus - tol ta dědičná hříšnost mezníků jeho, ž!votaa dila, aby tato.
(178); Vedení Hdstvase znova vym-skutečnost ,na pozadí tehdejšího po. knevědě . (renesanci), povede, zno- •chmurného, období' trvání našeh~ ná-.
va církev, církve budou vedoucí roda tím jasnějivynikla. Barák, jako
Ú80), ale už nesmějí podávati. uspá- .sYnek chudého" obu~íka ze Spálené
vací prášek,' (ten by podÁvaly jako ulice*), krátký časposiuchačfilo;o~
dosud kdyby hlásaly, že Bůh lidem fie, na Karlově universitě, a: poté už
hříchy odpustil). Lidstvo musí býti . záhy, ,členredákce ' ;,Morgenpostu",
'vyvedeno nikoli z hříchu, nybrž zúčastň~je se, 'spolu' J.V. Fričem
hříšnosti. Snaď bude potřebi ·"~~~é edice' známého. almanachu "Lada· NiGolgoty, . ale tu práci'jistě.vykoná 'ola", 'r. 1858 pak almanachu "Má,j".
Ježíš s á m . '
.
Od r. 1860 je .spoluredaktorem poli~
Hrejsa umí ~nalysovat, ~pozorňotického:'de~níku"čas;'.Vróce 1867
:vat oavady; Jeho kniha se čte n~-'
zvykle libě. NáboŽenství,v tomto
.• ), Narozen roku 183i
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řídí

a vydává ve své, vlastní režii

'osvětné

a

vzdělávací,', sociální

,spra-

čtrnáctidenník "Svobodu';·) a koneč- ',vedlnost, a lá~ku ,k vlasti, '

'ně, jsa zcela m'imořádným,a,oběta- "

S tímto programem narážel arciť'
vým způsobem činným vtehdejším n:a 'odchylné' mínění tehdy u nás se'
,českém hnutí. dělnickém, rediguje ,- ,vzmáhajících" sociálních 'demokratů,
byť jen krátký, čas,~ "Dělnické: li-' 'kteří'jej, posléze vytlačili z dělnické-:
:sty", Je znám mimo to' jákomecenáš ho kolbiště;·)
stude~tů,' z~kladaté1'mnohých národJe ne~čétněřečí, kte~é Barák pronícli I dělnických spolkú v, Praze ,i , slovil : a' zrovna 'tak j~ hodně jeh~ , "
'na čes~ém venko~ě" organisátor prv- novinářských Článkti, Knížka Slavíč
ních českých výprav, do. 'Kostnice 'kovapodává několik pěknýchuká~,'
(1869 a 1883) atd, I'()liticky sehlásI ;zdi z ,nich (Naše úloha"':" "Dělnické
Barák,kestraně mladočeskéjz její:,
listy'; 5,: ledna 1872; ,Co chceme? ...:.
'hož středu, ač ne, vždy, upřiInně, se : :,Svobod~", 15, ledna 1867; Vůle ná-,
'mu' nabízela: v, :životěněkolikráte, roda _ tamtéž), Je samozřejmo' že
kandidatúra do:zemskéhosněmu, P07 zatehdejŠich' p~měrů ,: rt~ušeľBarák
'sláncem· však Barák nestal nikdy, pérsek~ci se strany rakoůské vlá,dy,
Jako organ~sátor a stoupenec hnuti Už' v roce ~'1860 býl vězněn v Kouři,- d~lnického zastával, Barák nekompro- ,'mi, ve' štýrském Hradci' ÍI v Ehre ll
misně náhled' že ,vedle sociální. spra-, , hause~u poblíže MaÍ"iboru, Posléze
;vedlnosti, z~: niž dělník bojuje, je -'intern~v'ánvícé mé~ě volně v Hrad'mu zapotřebí i'neustále posilóvané- Ci Králové, Ale už, r" 1863 'na něhó
:ho :poúta::lásky k vlasti aná~odu,' 'čekalo ~ové' trestní, stihánI ,pro ,ŽUl-,,,Veškeré snažení dělnictva musí býti naÍistický:\zájezd dO"revoluční Pol-,
prodéhnl;1to neskon~lou; láskou' ksky, Tiskové'delikty jak,ož i smělá a,
vlasti," píše Barák A jinde, zase:, neohrožená řeČ, vynesly, mu 18-měsí
,,,Dělnictvo se musí vlastní prací~; ců žaláře v trestnici svatovácÍavské,
',poutvys~obo~iti, Přitom však' musí v níž nastoupil trest 'právě v den,
býti dělník ,přédevšímČechem 'a: čeS-kdy odjížděla jím' organisovaná prv:
:ké dělnictvo přijímá .', celý,program , ' ní česká' výprava do -Kostnice:
'národní a ~tátoprávnítaké,ve SVŮjA'jako' úÍnělBa;ákza přesvědčení
:program, jsouc přesvědče~o,' ž~!en trpěti,?d rakouské vl~dy, tak ,muž~ě
išťastným 'rozřešením otázek narod- snášel i křivdy osobní,,' jimiž, zrovna ,
'ní~h, f,státoprávnich lze i jemu dosíci ,'postlá~á cest~ jeho života, ' :
.šťastného : rozřešení' otázky dělnické,
'p" ,
't"ý" život 'dóko'nal v list 0• ','
."
, '. b
"
,~acov1
, ,
"
"Delm~tvo pozaduJ~ v,seo ecne.-pravo, . padu 11883 pó čtýřměsíčnI chorobě;
hlas~vací" " svobodu'
tIskovou 1,' shro- Sl ;. k 'k t mu' pěkně v úvodní ži~
"k . , t " 'h -,
aV1ce - o , "
,mažďovac1",uza
onem,
ovarm
' é,'t'
' -, " d
' o" , ra.,
VOt
op1sn
,s a t"'d
1 od";
ava, " VynikaJ'íé,i
,
'
.du : a bude vždy vedeno' 1 eou svo- '~, ký' l't'k'
z'u~nalíst,i, nÍiláček
-. '
"
k 'k' .. - ,ces, po 1 1 a
",
body"a ',vseobec,neho ,po ro, II , • "
dělnictva a studentstva, byl tak chu; ,
,Měr tedy' ,s' ohledem ,naďó.ělni~t;~dý, Že 'až do 'své, smrti bydlel pod~
13arákalespoň Jřipožadavk~: uS,lb n~jmu," '" '; ';, ,"

se

",

v

"

"

_,;) Barák, beznadějně úsil~val, aby
,.*) Když byL finanční 'Usiti nucen
't~ntolíst n'etiskno~ti,vs~oupiI dore- , České dělnictv'o" se stal~ levým kří~
" dlem. ~ladočé~ké,' strany.'
'
dak~e Nár, 'Li~tů,
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, Zde hned-meta, u niž ztróskotává tich""vzbuzovaly, zrovna i·ak. neclíti!
dóes' ~nohi:i také:p~litik,' ,.~niž· smta u' 'jed~ěch, . jako "jisté' ~Ýmpati~~:u .
'vi'di~e 'ide'ál'p()liúkÍ1 i~) t~ibiinech be~ 'druhých' a .inezi ď těmi ,asi. ~ej dři~e' ďu

. lÍ~~Čku"a, ki~vaty:Sapienii,satl~. ~niversitnich p~šl~chačů;jd~rémrz~~
., K~ižk~\,'~lnii ~ii~'čná, struČÍlě in- la ,už' dávno tak~vá:d~mád' četba' j~~1
'f~'rni~tivní:: páp'oj~né t;.kázky žurn~-k~ Sálz~anDova:,Mra,v~nči~ka"'l ne~
.listick~· tvorby'B~~iI{óvYď 'vh~dně;s b~ 'co'si, pó'dobného. ,Sp~'chou "~~,
,jeji;'o :riz~riľi:~tylein;' ~~~amufi.ia~ s~paÚ~ je, pak ,p~ávě. of{~'staf~
jfnia~~'; 'j~:s~~~ná~átr tady ,s Ha~lič- .Ho,,~rÍ1~~,ďnižďnáln·Mas'aryk upři;n~ . '
(,
'k~ml":' " " ' , ; : " , : ' ;,' ", ným způsobe~liči Tolstojovookoli
. - .' 'Vď;á~ěr~íuiÍžky,:ocú()~ári'~elýčiá- ~ď Jas~é:Polja.ně: Nll .~.' a' tak by s~
. " 'n"ék Klofáčil~, u~eřei~ě~ý\r~o~e ~~adno n;ohl~ státi; Ž~ {to ~() vyhli'i 923: 'j~ko; jubÚ~jnf ~zpominka,v . žl' dosti'pěkňě ,v Ilámi ;é~énso~aném:
;:ces.slb'é t"Když'Barák~~rnřeh' ~~ské~ .sbořnik~·_'·nrp~piřé,·' ;nem:á
á' Uvedeny po~náihky, 'ď:tÝk~jicí 'se ,taktéžpěkIléil~ ~zhledú ve skutečIlo~
'vroČím! a místa ':Ba,r6.kova. ,na,rd~e~i:-- ~ti.K~iha 'jepři~ozéně ,psáriá, nadŠe: .
i'
ď, Z ceíéknížkyn;l~vi::"před pade: ;;ě '~~ebe~ědomě; ~edá' 's~ '~ié~ďdf{~~'
sáti i~iy, 'n~zemře('Českém~' nár~du", popříti: ku :p~cliW:·hoúž~v~~ti. aaž , .
. je~ vÝnik~jící:p~litik; '~le ;č~á~oveň . nér~'skáp'r~co~iÍos't Rtisů'~~,poli vý~
j~den: z;h~jpoctivějšich: IÍlÍi. ,A tohle ~hovyď,člo~ěka <v.·pďo~lednich. lete~h;,
~bé'dóh~~;nadyďsiouČe~o 'dává' t~prve arii:'šlo~;;n~ká ~iigi~áln~st II vyn~lé~
. , ďJÍóIitik~viveJik6~t. , .... ' 'Pod;i111~k: . . 'zaÝost, :al~, ~chá~i tú'dt,':) o~obiii ra~'
, -Skol~;; Údov~ v;d~láni'vSSSR: do~t'z! práce, Il'úbít ku~ďté; ŽiVOtIlf ď
'. Vydál] P'~dág~gický: . ~db~r Sp~l~č~o: poesie, .:.,·jakož·,i·:sv()b~dy, pra,ccmli ,a
stipr()h()'spodář~b~ ,~,ďkulturní shli- ~yŠI~nkovéh~ď . individualismu: 'všeŽ~ni .~. SSSR, P~ah~'ďi9i4, SÚl10180~k~ 'je j~n,t~chnika'ďroz~m,Šedi';á'
ť
á : 52 fcitog~. ~ep~odúk~e.
'
.. , , ' theorie _ prakse ; hriľotného: pro~pě." Kdo
chce 'přehledněá při tóm chu nebo ďt1spěch~.kol~ktiva; 'člověk
.~'de!k~ irifo~mov~ti okult~rníÍn',děni pak'po~hý ~lánek ži~éh"():, ř~těz~' mr~~ - , ,
,v sovětském Rusku, musí sáhnouti po ·'veniště. ~roboC~:,~ic~' mén'ě přede~
této knize. 'Ona'pojednává 'o jedné z ps~nýini pohyby nadiktov~nou ~tát~ • '
I', 'nejdůleŽitějších, starostí, společ~o;ti
ní a zároveňi:život~Ude~ldgií.;ť~
, iidské~ oVý~hově mládeže i' do- .to dojem,.štále se,"stupňujici; :pře~ .
, 'spělých, :tentok~átevšak,vze~i, kde .• chá~in~,vás;pá'.čt~niÍmihYZíkapi~.
, 'se roziíocÍJi~~ebó byli, dón~cen( žíti' toly d()kapitoiy.·A.'jet~~h:k~pito~
jako c~lek ,~po svém", A.to~é:sa~o hodně,
" .:,~ ", __ : ':', . "
sebou ~ozumi, 'Že i ,vy~hováv~ti'a uči'Kniha seizÍ~muj~ dosti 'podr~bně s
, ti, ,;Í>o' svém':... ~ . Cta " tutó . knihu,' c~lým sÝstéme~'so~ětského' ŠKol~t~i;
~zpomněl. jsem si na TolsÚho '"Pe~ s,výchoyou': s~ciáhii,'.viděii~im od~
dagogické ,.stati': '~ spol~: na" jed~u borným:; ;s, p~liiick~ú., -;'~~ěto~ou;p~~~
'pasáž Capkových "Hovorli"., s presi~' ~i mimo'školní, s.t:i~. ~fcho~oupó,iy~
. :de~teniMasarykem (viz Ho~()ryďIl., téchnickou,v:jeji~ž čelestoj(vRu~
str, ,36-:-38);' Totiž; aby 'mibylo roz~ ,,~ku,IPO:,Čili: Institut' polytéch'ni.u~ěnol 'pédagogí~ké názory .Tolsto- ckého i 'vzděláni,',: se. š,~oiri~. ,na) rv~i;:~ ,
jovy způs~bily,svého ča'su dosti~lu-' FZS. neboli;šk?l!:?-~ s~dmilet~ou. :,se
kua,'jeho'pra~tické pok1;lsy;itheo: ,_"(.,,,;,'.,;,! ;;\.'"~·,,,c
'.,~
rie, vyličené v ."Pedágogic~~chďsta~.
~l:.~ citu jsou bolševici až brutálnil,

tito

se

c
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žákovskou'samosprávou; s piollýrskou lidu souvisi s pr~ktickým' uplatněním
'sedmiletkou, S· kázní v' sovětské ško~ sev životě, bohužel však i .ve·· zpoli~
lé, s' pedagogickým tiskem a''Vzdělá~' tisovaném životě. obé jest tady vlast~ 'c,
· nim, .se svazem. osvětových' 'pracovni~ 'ně sloučeno: ~ 'j edno' ca 'takový: óbrákň, se ~omými' školami a' jejich ~r~ z'~k, 'zmizorňůjici' přikladně student.;.
ganisači, s pokushýíni stanicemi 'atd. ',' kypři prácikovodUenskériebo jiný'
Leč pojédnáno i o poměrutheode a' .' obrázek, představújíci sjezdové číslo
prakse v, sovětském školstvi, 0, těles~ "ilástěnných novin i-údélw studentstva,
né,vý~hově; 'o výchově esthetiéké;o , čÍ'obráz~k"děU,;'připravujfcfch~ý_;
" rozhltisú ve'službách:kultury,'oúkri- 'stavbu dětské knihy-tot samé do~
\ lech školnUio . kina; ,o ·'sovětské~'hrač~;. klady 'dotyčného··tvr~e~f.*) Vzděláni
'ce, 'dětské' literatuře, o 'boji počet~ sa~o ~ SSSR; óez~vrhU:jf" jenom ho,
, DOU hruskou 'negramotnosti; . dětsÍmú'
důkl~dně r~formuif. Uznáv~j{ tak jen
, bezprizo~iiósti, pijáCtvim1atp.
Mnohé,
stálou
platnosť
slo~,.,," Lellinových; kte-,
. ",
'
,
'.
•
velmi' mnohé z 'toho, co' jecb'saheni rýřikal:;,Socialismus nelze budovatěchto' kapitol, má 'cenu po 'Výtce ocÍ~ ti. bez hlubokého vzdělánf,socia~"
, bon:íou;'O duchu pak této :~ychovya lismus ne~e 'budovati: bez 'znalostf,'
".'
výuky' jseni ' už. svrchu něco napově~ kterěvypracriválo'.cel~ lidstvo/' '
, ' děl. .K ' doplnění. pochopeni právě to~ , Pokudvýcho~y, nábož~nské :~ Ru~,
hoto ducha stůjžzde' (podrobnostmi skiľďse týče a'čé'něniduchovnfch'iiil'
if. detaily se 'zde 'nemožno: obírati) pročlověká tám; dovfdállle, sez kniještě. stručné charákt~risováni prófi~ ~ hyj en stá~évěci.' Stále totéž nepo- •
hi sovětského 'Í>edagoga::Refo~a p~':, . chopen(a nenávist. Tady si Rusové
dagogickéhovzděÍáni; jak se v RU:sku .srózut;nnou reformou. práci nedali;
',provádi; 'učiní prý ze ďsovětskéh~ Tady jenro~bijej( a: bláhově se doučitele (str.' 76) :
. :. '
. 'mnivají, že 'zahubili něco, 'co,ve'skú~;
;1. bojovného' materiali~Úckého' dia~
teČnosti" je skryt~ 'a odkázáno do
léktika, :ozbr~j~n:éJ:iomarx-leninskou podze~i; Tak;~vékřesfaiistvi' v kata-'
theoriii:metodologÚ . adokónalou kombách 'sui genesis mají a budou
, znalosUsociÍtlistické pedagogiký,be~~ initi;v b~lševickém Rusku: "
....• " .
věrce~ internacionalistu;
. ' ' , . '. Těší nás oój p'roti pijáctví na Rusi. '
. , ," 2.~ organisátora širokých mas pra- Netěšilo. Íiikdy
nikoho'ti ná~ lto
, cujíciho lidu v továrně'a';na koléhoze, Rtisko,' vodkou zamořené. Ale ruská'
o~ganisátorá nejchudšlcha:' středníchprotinábofenská ~ýchov~; plnf bol~~ .
vrstev neKolektivisované'vesnice(po- sÚ; Nejde už ani táko, ty zničené;
'kuď,bude ještě é~istovat),organisá- kostely,'nejde aulo tu 'ne vidy dób:'
tora děti' a mládeže nejen ve škol~, ro~drke~ni' o'rganisaci:a: cfrkévnÍ
•ale, .i' mimo škoÍu, , o, které' se opře v správu ruskéclrkve pravoslávné, já~
boji zá'uskutečnění'nejbližších úkoli1' ko:~. vypalová~i sébethenšíhonáb~
· socialistické. výst~vby
kultur~ii:e- ženského. cítěni ~ ze. srdci' mládeže.
vóluc~;'''':,,' . ' :
' N a ' str. ',144ď se píše: ,;Protinábó'·3.'óriánisáto~a • pólytechnicKé . vý~ 'Že~ská výchova', se 'děje plánovitě ď a
'chovy tpolýtechnického; vzděláni li- vedena' jev celo~tá{nini měřítku moc~'
. do~ýchmas',:ďst~vitele p~lytechnické -"-.-','- ...' '.' . ' ' " .."
,
školý, nebo:'jiné instituce.;' , . ' ; " ) ,u 'nás'máme většino'u zase hlu. Už z těchto tři bodd je' jasno, do '. boký příkop 'ín';lzi školou a prakU:
jáké mirysovětská'školá i'vzdělání ckým'životem.'i,
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, noU: organisací' "Svaz bojovnýchbez~ k t~mu' ovšem' mnoho slov na vys~ět.:;
věrců", která 'zasahuje do' činnosti
lenou. Mámu, dftě ',často nemá" ,ále'
,.I,
školý skupiňami '"Mladých' bojov~ bude ,míti aeroplán; Rodinný dům 'v
ných bezvěrců". členemtáodětské • R~s,ku ,rozbíjeli, ~le ,zato sédóstan'e'
organisacenÍůže .sestátsověts,kélif~
lidské mládě do domu techniky , tě,' od 8 let, 'které přerušilo styky s robot od,' malička,,' zracionali~ováIlÝ
cfrkví, slíbí, že,bude ,aktiÝn~' praco~ tvorEiček-bez tepla
poesié domova,
vaH ve skupině,zaplati zápisné5ko~, ale zato se šroubky v kapse a s mo~
pějek a každoročně mezinárodní pří- 'delem traktoru v ručce! Víru v Boha.
spěvek: 1 kopějku. Může to být i.dí~ v něm pěstitinebudou,ale zato víru'
_ tě občanů, zbavených práv: Po' 14'le- :ve ,všemohoucnost,' člověka a jeho
, , tech vstupují žáci již do'Svazu bo~ ,technického díla! Skorem tu člověku
jovných bezvěrců.,';
napadá,že by nějaký nový Komen~
, Hlavním' cílem vytrvalé práce 'mla- ský mohl v tomhle' prostředí napsati
'dých bezvěrců je socialistická 'vý~ Znovu "Labyrint světa".:' J~ to, také
stavba země, soéialistická, přeměna ku podivu. Dříve (alemysHm, že jeseiského 'h~spodářství, socialistidká ště L nyní) pří~lovečné ruské, "niČe~
, kultu'ra, pohotovost k obr~ě vy~~- vo"á téd najednou tilkový titanism!
žen<ÍsU revol~ce a, ~ézinárodIl[" uvě~ A konec konců výkyv z extrému do'
domení .lidu. Protinábóženskávýi::ho~' extrému, hledíme-li ~k společenským
va prolíná~Šechny tyto' "rit~ršruty"
poměrům cárské a nynější Rusi. Než
.činno~ti, a naplňuje svou idé~utaké' přece: v. jednom 'případě dává i nám
bojz~socialistickou kuIturu. "" " 'včSR. ruský příklad jakési poučeni,
- MI~dibe~vě~~i bojuji: proti~ťar~Jestližetotiž v Rusku, reformuíf až
zvyk\Í~ a ~byčejům, 'opírajic~' s~ 'při překotně. ..:.::. vezměme ni př. ,školství, "
tom o higi~nu, biologii, geologii, účé- ..:.::. nás jé to zase jen samá, debata,
ní o e~olu~i tvor~tva a'ost~tní,věde2 anketa a návrh'a.nereformuje se ani
ck'é discipliny. Pořádají ~ábavni:ve~ ,'to; co se,už dávno opraviti'mělo. Tak,
'č~rjs piotinábož~nským'obsahe~. :" se·to,bohuže1, u nás má i stím, có'
" > (lsvobcizují rodinu olf škodlivého vli- - zoveme sociálním a s účinnou, pomo~tl·~irkve. ::" "',
.
"
,'ci málémučlověku; Bitd~, sOlid zapo~ ,
Pracuje selaké hodIlč" ti;kém (ča'~' 'třebí ,'celého věku, ,než se 'odstraní z ,,.' /,
sópisy; . Be'zvěr~c" Bojovný b~zvěrec,' , ,naši spol~čnosti 'leckterá, 'dnes už vy~
dále brožury): ba Uilmem ~ protiná- 'loženě ,zjištěná> škodlivina;, ·Nečini-li '
boŽeIlskou tende~étMfsto náboŽen~ se'to však.vč~s, strhujé k sobě tako'sM chtějí pak v Ru'sktl" uplatniti vý ruský" artefakt, alespoň 'čás't synivlastIli silu dítěte, 'přesvědčiti jé o ' ,patU,: kterých by pfiproziravých a.
ÝšemohoucÍlOstispolečn~sti a techni~ důsledně prováděných reformách' v '
ky, ,o vš~vědoucnosÍi 'vědy, 'dátim'~' našem státě'· nikdy n~mělí kterážto
,do život~vě~~ idr~~í, fysicko~' siltl skutečnost by ná~ ,ostatně měla bÝti
. a,hygienické návyky, naplriiti ,jeh~ jen výstrahou. ,',
; Podzimek.
hlaÝutouhoú po budováni. Konečně 'A n dr é, M a u r i s; Eduard VII.
prý d~sta~e sov'ětské 4itě,~otorku, . a jeho doba.' Vyd~l ,;,:Mel~ntrich"
! .
auto. IÍeb~ aeroplán a misto kostela (;,Historica:,knihovn~' postava 'clí~rfilm, radio a divadlo. Šfastné děti- akterů"), Přaha,:1934,ď stran '321. S
. .trhle'děti v' Rusku! Jakó kdyby se "ilustracemi. , , ' ,
narodily o 'bankéřovi domě! Netřeba:
'Zevrub'nějširéférát ;o:Úto . kniz'e

a'

u

o

"

"

,
371,

\

,
,

"

, , '

'

:

.<

"

,

vymyká se 'z' intenCi našehO' časopisu,
' ' J u I i u s.; D elit s ch:; ~ ObčanskCí
~ebof jest tO':spis pO"výtcepoliticko: válka 'v Rakousku. Vylíčení od spolu'historický a biografie' pa~ovníh, kte~ boj cvníků: a ,O'čitých svědků; VydalO'
~ ve'své 'r~dové hod~osW spíše plnil 'Ústřední děl. n~kl. ,v Prazé, 1934,' str,
'po 10;Ietjen:úřední:pO'vinnostivla: '84a,19 fotografií.,
,,':,,:
daře ll: , Lják~ člověk, nebyl, z.jevem 'Aútor jkdnes'politickým emigritn';
nijakmimořá~ým::PrO'tO'~také:kladI ,terna' nějakÝ'časpobivali unásv
autpr, při< ps:tní' díla 'mnohem "větší, Pr~ze.i: Je" přímým: úč~stnikeiri 'pó~
důraz ,na:iposlední slova: ;ti~ulu :své, ,sIedních ábčansk'ýčh bájů vRakou~k~
knihy;; než ,na ,jméno, královO'.~ Jest: h, , a'i od' 'r, "19is· výinačnýÍnsoéiálně~de
zcela pochopitelné; "uvěd?míme-lisi , mokratickým'či~itelem;; "rakouské
Iet,á" vlády, Eduardovy; :Královna, Vik: politiée: V Iétečh j 91S~20 by I ' mini~
torie~)jéh() matka;; zemřela 'jako ,stastrem vojenství a pe~nianent~ím :vůd~
,řeriadvaosmdesátiletápo, vládě, více
ce~t.' zv, 'O~hr~nÍlého;: svazu; r~pun~ž ,šed.esátilété,i. 19,01. \,~dúar~ .pak 'blik~riskéhó~:
;i; / , ; , : i ) ' ~ ,
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Organisační

vývoj vam, RadosLnašI i>oVinnostij·Svob~.
Zvláštní. otiSk da lidu ,-zvláštního,: Volba. :povolání,
. z časopisu' SVODoda svědomí. Náklá~ Křesfánská zábava, B~hatství,'; Křes •
. ','dem Ústřédni, radYčsI. církve v·pra~ fanskévždělání,"Lidžvláštní v pokuže, .1934.' Stran '16 'velké'. osm~rky,' šeních, ' NaŠe pomoc; v' p~kušení"M~'; .
cena KČ,,"7".20..: ,
, t;
dlitba,v;pokuš~ní .. ;Kdožkoli.~inn~,vy •
....V I.,č á p e k: ApoŠ!ol,Pavel, život zná před. lidini,Náš 'poměr i Fsvětu;
a; díloi,'Svaz SČME-Y~CA.,~ :Praze. '. Rodina;' Církev; Národ;: Zavři. dveřé
'·1934. II. díl.strany8~198, cena.Kč ',své'za sebou!:';"::;';
~.'.<' ,,'
8.20. S jmeÍmým rejstříkem a.obia- "'D o n'a ľd Fr a s e.r: (Africké ·idy" '
hemobou dílů..
....
,ly. '. Z~ aÍ1gličti~y ipřeložna Nora Pel~ ,
.; J. j,L..,H r.om á dk a: ,Cesty, čes- larová-Poláková •. ;Nakladatel~tví Ne~
kých evangelíků. Nakladatelství Ka- dělní Besídky" Hradci Králové., 1934.. ' .
lich".v, ,Praze: 1934: ,Prvni . svazek Str~~ 176. ,Cen~ 'br~Ž"KČ18.-:, ~áz;
ktiihovny, Stezka,.' kterou řídí ,J., L. 26.;:, .' ~ovídky, ,'z; ~isijního:: ži~ota; .'
Hromádká. Stran 96, cena Kč :5 ....:.,.. . Obsah: Náš. africký domov,škola'v
Obsah: Předmluva, český, evangelík' StřednL Af;iée, ; Africký,,: kosteln'ik,
~e\~~iku," dIÍeš~í.d~by" EvangeÚci Prázdófny,y hor.1ch" Zt~a~en:v :houi:
~~~i~eb'ou'.Otá'~ky: na křižo~atká~h', tinách,. Jeden' 'p,otřebný,;: Motorový
NaŠ~ ~esty-;;d ·t~leráhce,. Ce~ta' k j~d: dábel" Dohra, . ~ravý , : rytíř; : ·.l1arno~
. ~otě,'{R~vise' síedn~~e~í), C~~ta k tratný;,syn, Waterfinisher,,--':;nosič,'
" Če~kénlu .Údu~, Naš~'<~~sta,za' ,r~f~r~ Milovaný,. blázen" Od smrti, k' živ-otri,
~~Ční~ ','~dká~e;n~' C~sta" '. ~~ ,~írkvi, Yděčnostčlov,ěka .kčlověku, Kouzla,
bČ~~kéhočl~věk;:*f; '~;';~ .:',:,::." ,ď. Viněty' ze střed~L Afriky.'
'"
.J ar? ~)~'vš ím.'.;;':"Jeii{ ~b!1d~ "Jéji-'hoch.,póvídká pro'malé i.velNakladatelství Kruh' v Praze: 1934. ké', děti.':Autor neudáň. Přéložila,G;,
. Stra'n,' 72, : :':~n~. ďneudá.~a: , S~parátn:í B.' čechová; Nakladatelstvi ; Kálich v
~Íisk, (částečně) '~táti, :kte~é \'ýŠly'ý Praze; Str~n :56,"cena Kč 3.':";"." ;'.'
."
Č~s'ópise r Č~ský" ~áp~s' :193:3' t '.1934: c' Á.: J' ~ r O'IS 1~\; cf d r'b'a:;~: :: Milo}
Obsah:, Úvod~m',"Kř'esfa~st;i'a"~~~
"
"
,
,
cialisirt;; NělÚ~rá ',', dosavadní řešeni, srdny. s',í;ich. DrúÚtey~(p~á~~'~' pia:::
Só~iálni: poměr); ~"dóběJ éžíšově,' i Je2 ze;" 1934: Stran 208,. cena' neudána.
.Žíšovo' 'pciSI.1~i, KráÚj~~i~r bo'ži -v.'dti~ ,Ži~Ý~h "k~ih;A svaz'ek' 1 Ú,P6étěnq
,Šl,'
. "B'h"
' "'C'"htid' obaj'l'C·. K""rá I'ovstvi
. ',' u.~~á.ní~'
M..á. jcw.·'·.i:-IHerárni
~oÚtěžeP.'~o
o atstvi;'
,.....
',i',
"i . , '
. , "', , , '
'"
" , , ' prósu1934; 'rypsané'.naklada.telstvím
,'" ..... , .. ", "
... ,......., ".
bóží' v lidstvu,'!;:Ježíš" á)scíCia.lisace,··
Fr.' Borovéh.o 'a'DrÚžstevní_·prá. ce. '"
Z'''' '/
;:... ~):i~~,,'\~ '.e.,'
:."
, al~rN ~ v·~ t"n ý: :Lid 'iúicišťrii:: Sbii::' :i~~ ~{iiif~!á:l:ď!K~ižl;~ ,o' .~:;rti.
k~ú~ah; I> kře~fáhsk~~hi s;amo~řéjmo~ Sbi~ka - ~~ah' ~:'~m;Ú' a ,,:životě i 'po
• L
~téch;" Nakládatel~tvi, '\ NecÍělÍ11 I B~~ s~rti.. N Áklade~'. S'polku', pfátel.'Obce
sídky v Hr~dci Králové} '1934.: Stran kř~~fa~ti 'v:, l'r~ze.n 1934., 'Str~~~.1 08,
152, cena Kč 17.":":; Ob'iáh: Lidzvlášt: ~~na b;oŽ~-J{~ 13.~(~ vá;,;20.-:-~ > .: ;
~i,ZH>a'dobří, :Vdenpolitického 'o.
!.'Fr a 'n. t;~, B e d ná ř:rZmatené:lid.'
svoboieni,:Napódobováni 'a' následó'~' , siVá 'a ;';proféstanlism. . , Svaz SčME.
, ,
~ :"! '{ .! '.
YMCA v ,Praze; 1934: Stran 144, 'ce.,
.. *lPřineseme o knižce posudek.'R: na :Kč, 10.50: Náčrtek dnešního stavu
cžrkvečeskoslovenské.
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cirkvi evangelických a stručné" poS chm i d t, Ca d,dr. pro!.:: N eue
"pulární osvětleni jejich ,práce.Ob-' Originalquellen des 'Mani~hiiismus
1 sah: Bludiště modernLdoby, Co dnes ,aus
Aegyplen. \ W. ' ,KohlhamÍn~r,'
křesťanské :cirkve, : zevnÍ' obraze- ' Stuttgart, ,1933. 28 stran, 0.60 M. ,~ ,
vangeliékých :, cirkv,ij 'Evang. 'církve' Berlinský profesor theologie;, objevividl. sebeavidi:svět;,Stockholmská, 'leL pramenů manichejsktch, 'piŠeo
'konferEmce,Ve,:zmatku·hospodář.a ,velkém ,významu svého objevu.,.;,':: ,
saciáI.; Za' světovým: mírem,CirkéVa ,', G ~ a b m ~ n n M a r ti n:Geschich-,
stát,Boh 0_ křesfanstv( v' Německu; , 'te' .der ;káth'olÍschen Theologie seit:' '
Ve zmatkumravnfIÍl aďmyšlenkovém; dem Ausgárigder iitmeit: 368 str: '
V boji-o ,nové po~oleni,ZajednouFreiburg u.:Br.Herden, 1933. Cena
cirkvi,,'A;co budoucn,ost? ,Rejstřik ,9.20M., iO.60'M.'~,Prvníspistoho'
osobni aÝěcÍ1Ý;, ,o;: ,F. Pokorný."
'druhu v' německé 'kat~lické bohověd- ,
,ďNÚg ,W a'Ú ~r, 'Di~,Kiri:her.- 'né literatU:ře vůbec. Proto ';velmiVt- c
geschichtssch'réibung:'~GriÍIídziige ih~~r ,ď, ,znamné néjen" pro' katolfcké čtenáře,
historischen:E~twicklung: C; H. Bed!:;
nýbrž i pro"nekatolické. Obsahuje 'i '
Miinchen, Bérlin; 1934,' 217 strán 8.50' ,význačnóu kat~lickou lite~aturu ~i~
M.Je'to kniha'f~ráře ev~ng: zeSt~í- ' moněmeckou.',
' ;
nu ve š~ýca~e~h" jent zárov~ň j~i ~;chrieider Geor'g:Deutsc;héL: '(
doceÍltem~cirkAějín na universitě v ,Christentum., Der 'Weg zur'dritten ,
Curychu.Stoupénec" Svazu svobod; Kirché:-' Stuttgart; :'W. Kohlhammer; ,
křesfanstvtByl přitomen· na : letni ' 192 str.: 2.40 M:",;':"; Pokus "~, Vy~
škole a~ongresti Svazusvobod',:křes~ 'jádřenf křesťanství évatígelickélio;
faostviletos V Kodani."Tento ,spis abymu'roztÍměli ~ěmečti'lidé.Forma
jeho je pokus,' jehož se od Fr.Chi-.: á-Illluva spisku j jenáprosto odlišná
Baura (1852) nikdo neodvážil, totiž od ,cechovní ml~vy theologické. '
podat dějiny dějin cirke;v:nich,vdobě, :~>(jhler 'J.W:':.Wir Pharisaer.Von
nové::~odávákritiku různých směrů
d, en"ďS~;'d
"d'er.'" F"'"
';'" Got'h'a-,
".
,
,'
,'"
un en'
rommen.
, v ' cfrkevniéh', dějepisectví. ,Zároveň K'I' t ' ' 0"80 'M ',' S'·: 'k' . ,,'
' o z... ' , . ..-: "plse .Je -yenov,an
se,propodrzenimethody
"i sv ědom
"i'ik"f"
'šl'm'
"v,yslovuJe
..,.',
,. '.
<..'
zpy't"ovan
c r v, p ř'd'
e ev
p,sychologlcko~knhcke v.e ,spoJem s
'd' 'h
."" b' 'h"'t o
,', "
"',
".".
;,' v"
'
" uc ovnlm
o a cum.
,
transcendentalni hlosofu de pn."
..
: "',,.' , '
, .
" , " .,Spisar.
" Man d ~ I:
Wirklkhkeitsr~ligi,!n.
',' ,:IN ig
\V e r: ,Franz ,Ovéi: Religion;,als .,Sinngebung 'de~:Da.; ,
. ~,beck. Be~k, Mnichov-Be~li~: -' 1931: s~ins: Kiel-l\1iihl~u'"""7:~landel,pr~:
234 str 9Mj Ú~25 M. Jinýďspi~té~ ,feso~ v Kielu!ďnáleži,sice lt s~u~učen-::
líoi '~utor~.'Podá~á"k~itické~c~ně~i stvi"NěIIleckého hnuti,viry"jaJ,e,I~~, '
theologa Overbecka z' doby Fr;: Niet~': ' jej, n~zvati poj~tkení mez~ touto, zp?~
, scheho: Zároveň zaujimá kritické sta- hanštel()~:skupmougefI!1ansk,~hopa
novisko 'vůči kritické théologii" K: božen~tvI (kř~sfánstvi?)a IIleziřiš~
, Ba~tha:. "Spisby( vel~i::pochvalně ,sk~u spojenou ~frkvi něIIlecko-prote
přijat kritikouprotestántskou i ka- /sta~tsk.ol1;i P~oto ;jejeh,o, kniha velmi,
,lolickou (Przywara vé "Stinímender' ,zajimavá a významná. : .' '
Zeit").',Oba, spisy snáživého' a' on~ši
K ne v"e 1...W i1.h eJ m:' : Deutsches
církev:;se' zajf~llijiciho', theologa švý- ,. W e~en und, chri~t1icher: Glazibé." ~
carského ,vřele doporučujeme.
'B a e t k e W alt e r: Arteigeneger"; "
Spisar.: ,,' m~nische, ReÚgion, und, Chrislentum.
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\_,- :---:- Oba spisky 'bsvětfujf'rozdily ně..
tum. Ve !sbirce, "Das'!Ne~'e 'Reich'~ -',
'.,:mectvi a křesfanstvi.
'
'vydávané:Něin.(aka'demii za podpory
"Brunner Emil, dr.: Natu~,und Hitlerova 'zástupce Hesse. Nakl~d. ~
Gnade. Zum ,Gesprlich mitK. B~rth; , , Georg D.W;, Call~ey,-Mnichov~~ 0.90 '
Tiibingen, Mohr. 44 stran, cena 1.50 M.'~ Biskup osnabriický ,kresli
M. ',- Polemický spis proti K; Bar-" "úzké a plollné vztahy katoliéismu k
thovi a jeho názorům theologickým. něm~ckému lidU:, (národu)". ,
"
'Důk'az rozbiti školy Barthovy _v, po-, ' ..iJe~tseheKI~ssiker ,der", k~tholi
váleč~é theologii německé ďa~dkl(>n sehen The~lógi~~'; Katolici v itiši s~
od ,Bartha. ~astalo"co sedaloče- literárně čilil. Vydávaji sbirku, V niž
kať
co jsme předpovidali.Barth uveřejňuji cennápró ně starši i nová ,
svou úlohu ,vykonal, upozorniv' na ' . dila. Na př. Scheebenův spis "Die"
nemožnost Boh~' pouze imanentniho Mysterién, 'des Christentums,ó,ď: (váz.
upozorni~ na odlišnost Boha' od 12'M.), Mohler1ivď"Di~ Einheit in d~r
světa. Jeho škola rozbila' se o ex- Kirche'; ,(10 M.), Pilgramův ,iPhysiotrém Barthovy theologie ao jeji jed- lógie der Kirche" (váz. 10' M.), Deu~
nostrannos,t
'
tinge~v"Das' R~ich,Góttes" ,', (váz~
Se hub r i'n g: Vom wahr~n qV~- 10 M.).Naklad. Máthia~-Griinéwald, '
. sen und religiOsen We~tdes 'Kultur~ ,'Main~.Kdy pak se dočkáme'(CČS
protestantismus. Gorlitz., Hutten-V~r~ a cirkve' ev~ngelické) 'theologické'
,lag. Cena 0.90 M. ..;.;. Karakterfstika ' knihovny po, způsóbu "filosofické
svobodného
protestantismU jak'o, knihovny~', vycházejici u Lai~ht~ra11
synthesy 'evangelia 'a kultury'dneška; . ,Sp é s z AI é'x a n der Dr.:'Daš
"R" u s 't 'H',a n' Si :• D""
"h"e
drinkle.Reiehi~uns.
(Die Fragedes ,
r.:' 'D'ia l'k'
e tiše
'
und krilisclľe' Theologie. Hutten'~Ve~- Uriterbewusstseins mit hésonderer
lag, GorIitz. 162 str. :5 M. _ itada' Beriicksichtigung' der Pa~apsycholo,
, ,
gfe.) Hildesheim"Verlag Bo,'rgmeYer.
" článků: o. Barthově 'theologii, se, sta, ", noviskatheologie kritické.,
"
192' stran. "4.50 M; . - Na podkladě
"
, ' ','
,,'. '
svět~vé Jiteratury: zkoumá autorřůz.;.
"Zu~héIlen~Pfleidere~
'EII"
' ,',' "po
"dvě,omi,.
d' .. '
"
',., "
",""
','"
'
nýsmysa,význam'
, se: Frau Ludendorls Anklageďgegen Zvláštězabýv'á ď se -:parapsychologii,
' Jes, usC,hr"istus:
Huttenver,lag,
GO,"rlitz; 'zakládané
, ' " na pojuúi, ;,podvědomi",·
,
," '
'
32 stran,O,~O M. ~Obrana,evangelii .', ,W: e n z i AI oyš; I!a; ieilJ~Se'~le~
'a zprávo. JežiŠovi proti, útokům sta-" Problém im"Liehle"der rÍeueren The'o~
rtm i novým. _.'
"
"
,

a

a

" ' , ,,',
" , ' , Tien 'der -physisehen und' seělisehen
L, e e se .Kurt Li c,t h e,o 1.: ,Der Wi;kliéhkeit.'Léipzig193f'Meiner;
deulsehe Idealismus und.d~s Chri-l04 str. 6.80 -M.. ~,Přehled výÝóje'
stenlum. -Huttenverlag, ,Gorlitz, -36 názorů: o' vztahu duše a těla za po..
stran. 0.70 M . s l é d n i c h : : 30 let; HodnoU : p~dněty;
,K o h ľe r Ru d o If, ,Dr.: Kritik plynouci k řešeni tohoto problémti~z'
der Theologie der Krisis. 'Hutten; Vývoje fysiky,:matematiky,' fysioló/Verlag, G6rlitz; 24 stran: 0.50 M. gi~a m'ódemi~h názorů psychologi~_
, Diskuse S K. ,Barthem,' Fr, Gogarte-' ckých'
" '
, ". '
nem~:Em. BrU1Ínerem aE~.Thurney~ ',Otto Rud o lf: 'Reieh Gólles,und
senem.
Menseheiisohn.MiincheÍ1j 'Beck,1934;'B'e r ni ni!W i I hel m,' ,Dr,: Ka- 348 stran. 9 M;,- Slavný náboženský
tholisehe Kirehe
deulsehes Vol ks- filosof srovnává Krista a odlišuje 'ý,
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nábožen.-historických '. :spojich ideo- . zován" '"dialektickou~; , theologii' nebo
vého,. světa :árijského' i ,židovského. ,'přijimán opět' "Německými" křesla;.;. ;
~ U.dá~á "cestu! kvlastnímh 'chápáni" ny:~. Není zbytečno ,seznámiti ,:s'é s
" Krista" j,ak~".životné :Ósobriostispasí~' nim i, u" nás a' spisek poslouží: dobře.'
teIské".~,::,·!n, ;,ď.'
,"
}'I '. za)emcúm.,
Spisar:
,; L'e e'ú:w;G.,'v:~'n: 'Phčinomenologie" I " , ,-'- - ' , .
,,'
der. 'Religión; Tiibiitge~/ Mohr::1933 ..
66'9 'stran: 'Podá~~' hc)jhost\'niat~;iálu' ČAsopisy'.
ze 'všech ób~rú náboženského ,světa:.
i"~ /O" " . , , / , ' ",
:Je to dilo: morÍu~entálni' jakozáklit:d" Euiopčiische :Revue. DeutscheM~~
".dalši 'srovnávácívědy'riáboženské;-"
natschrifi.' fiir';,europaische Fragen;
'.:;'K" ,;:" 'J',,"W' '!I:t" .:. D,t '1;, . Deutsche,'Verlags-AnstaIt;',Stuttgart':
, 'awer~n:. ,a cr: ogmen-,
.
'.'
'v,
v v
'I dlL'J' ,"-; 'ld"K' I t" ..) 'G'; th" ·'.'·C·' ", ,Berlln.,vychazl',měslčne., Cena, rocne
A ""
na yse. eopo
oz, o a ... e~ 15 M' " U
',..
v
" ' , . ' ·',"".:';.'H", """}"/>, .•', "".'.
,,po'zorňu)emena,tutone. na 2.60 M. - Z podn~tu clrkevnl
. k
. . . . k • ,',
. '1'
"k""l:"':'Nv"""k""',; "b'; };\
""'t'Cl
mec OU,reVUlj )a o )sme,upoz.ornll.
' nse·v" emec u: za yva ;se, auor,
"..
'"
'.,.,"
.' ,"
I,., ' 1 , ' , ' "
,,·i·.', ;;:, ':.';," , na.'francouzsky,'psanou'revul'"Nou, rozborem dogmat a poukazu)e,na )e" .
"
"
v·'
,
"'h' ·"'''';;''1' vk','" ;;"
'h'v 'h"Y">,, velle Revue de Hongrle, 'ne ze ,by-, '
)lC ruznes oz .y"z,mc zc ce:za~ď
"
",',
"
""t" , "j""'d" o'b"v
.' k o;my;-,)en,'
"," ",i!.,,: , cho'h'I:'
lll" s, obsahem a: duchem:, obou
ne;la
", 'h' ',; "I "v v
~ v
ch"raml-,po
"~bl'v"k:;<':" 'j··č:' 't""";"" I"'d"';'" "mo liSOU laslt,'iae"ze treba,;,vedet,
"na ozens oua ,u lnI 1 )1 po nou, .""""; ,;.
':.; .','
.
'd' """,',10',":" :"i'Wj',:""'" '",'n:;, '. ,)ak:Nemcl 1 Maďan (hto,za'pomoCl
nes;
"
, ,'i'
,
. ; " ' . ".... ': . . . '
; ..
,,,,;(',,,],:
),,;.;>""," "''1'"
" .. ".:;:
~~h~,IIle?:lnarodmch formull evrop, '.' :.,;',,;,,'.,,;
S chl e m m
e,,,,",,
r: Han
s: Von
KarI S ké' smen,::a),
ýšl i' h'd
' , ve,
' ·.SVU)
' •.
,
.• ,,.,,,'"
,,, d.\" .",
o nocem.:
., ll~{th.; .zu ,d ~n l?e.'!t"s~~en , q~ris~~n" pr~~pěch.' Europiiisch~. Revue, chce. u~
Gotha,Leop.Klotz.1.50,M.,-Vnitř.~ 'k"
' : t,,,evrops
' " 'liOUvar,nemec
. t "v, v', kéh'o,. :"
."
.'>,"",.',(' " " . ' • .,,.'. . . "
I,.",,, .....'".
azoya
nf. ,spojení mezi reakčnf.theologii ~áródá'á.ď'německQu't~áf 'Ev~opy;' ď
B~řih~vi'hoíyďapi~ú'dy'~yši~~ko':"":' "" ';";;: "':\"".' ":';
',,;Vq~'l~" ' .. !" 1, }' _.I "",tJ: ;,~", ~;.j,d ·'1
'~, ~. '.'"
,:,Sp~sar.-:~,
. ,výmiv dnešní .situadcirkevni,vNě.
.,," ... ' " , . . . ,.
m~ck'~(~~~l ;íen;:';ázu,;~g;;ti~~ihÓ'V~
..1 "
,i,; , , ; , •
,'o

r'

'~~~sl~B~~~ídl~;;tla~"b"'~d~)~ř~,(í~~~~"

. "Katolickému :,'čas~pi;~, "N~\ííi~
~~b~ž,it;~)ositiv~í.';. t~t~žú v'-;, ..s~ysl~ bi~'~".' J~st na'ši.sríáhouJpo~n'ai 'též
, . ~tej~ý~~;tenqenci ~. špo~~~,!:ýchp!t,ek! 'pubIikiée\ i( ča~~pisy;kátoli~ké;'
, spoj~lící~~ ;\lLdialek.tif,~oll, ~~e?l?gittřeba~;; ~~~ouh1!isíme .a:n~infiže~e
~)?e?,l?,gi~,,!:i.ě~e~~Ýf~ ;kř~~f.anú". sotihia'siti~seÝŠim, co k~tó'u~ká; cir~'
Autor
spisku to, dokazuje a anály- k'"
, ,'M"y",,';"'1';-,··:·
- ; ; " , " " ' . , . , , , : ,".>
ev h·I,,'·'·';iv~'
asa, UC1·a: k' ona.
nezaz lva~~je,-;-:;::~:?vše~ v~~X se:z~et':l,~~,~!l: me katólíkúm jejich ~t~nó~isk:i, ;;~Í~
~I~~,~~!lnět"le~ko~, ~ál~dt1:; ~~s~~~s.t!:,;: čekali' bychom,' Že'n~búd~u áni' ka,>HóHm~a nn', H ei n ri ch:::Der foBd zazlivati,'nám' n:~še.>Měír jsme
Idealismus'; ú~d;das ,,~C hristentum;, á máme' z~to,že : i sme kř~~fané,' jako
Bern 1";'n,d Leipzig. Paul Haupt.;1934; ,i oni, My jim křes,fanstvl ";'p'írati, ne;'
47:stran;,~ Spisek':hodnoti pro!kře-:
chceme. :Ale proč LonÍi uplrajLnám
, sfanstvl vtznamný!. zje~,!;německéh;;' nárok.hlásiti: se ke, Kristu LTím 'vice
- duchovniho života, totiž·.;ide~lismus . nás, to' překvapiloi'u.:časopisu .,,,Na.
, umělecký, 'filosofický a nábože~skf hlubinu'~, který jsmi: považovali za ~
z Jebl770 až -1832', (dó smrti Goetho~ 'časopis: čistěi náboŽenský; 'a vzdálený
vy); :Dnes .stojUdeali~mus; (jako ,~věl dennl vřa~y ~irkevnické. Jaké ,však
tový, názor) ,opěLv popředLdebat:a: zkiamání/ V,referátu.ďó Hnikově kni-,'
diskus(.;theologických;.af!jestodsu~.. ze .ď. ;,D~chovnL ideály; československé
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církve':.(str;,443 ietoš;, ročniku) čte- ' -,pis "Na:hhibinu''';:: K-~toníit próstě .
me sice o, dobré vůli Hnikově; ale- o ,pravime: 1 Má-li časopis;íNahlubinu':
nemožn~sti uskutečněni:krásných eti 7 zato, že náš p'ojem Boha je'cstaro:
ckých snah autorových (roz" Hniko.,. zákonni (a nic vic)"'pak'riás, špatně
výéh)včeskó~loveiiské ,~i~'kvi.:A zná a.naše učeni.'Naráži patrně'ria
pr~Č? Inu~'prýpr~to, Ž~ se, v č'a;~- naši, interpretaci Trojice a na naši
pise '-"Na, hlubině" '~useJ1 . tázati: kristologii" ale, při',tom zamenule
zkoúmajíce pařem' č~skoslov~ ci~kve, křesťanskou theologii ,s křesťanským
zda se jedná ještě o kře~ť~ny, když zjevenim~ církev kat~licko~' povatu' křesian~kých' pojmů 'nezůstává žuje za jedině křesťanskou, :Přeje si
-zhola nic,' Pouhý 'poj~Ín; Boha, tř~~ "Na ,hlubinu'(diskusi? ,Jsme k služb~sve smysl~ zjev~ni Star, zákona: Mml Jen af~apřed důkladněji~ pro, nestačí ještě k' uchc:rván[ obsahti"kř~- studuje dějiny:, dogmatu a. -;" : naše
. sfa~stvi. Tak nás' karaktei-isuje 'časo~ učenÍ;"
Spisar" ';
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'RUZNE . . ::1

.
,'ZpráÍJa/že '600 n~,;jeckýéh'~vri~ge~', ~řest~upil .'doří~'skok~tolicki, ci~- '
lický~h"c'fdrářů 'navázalo styky'š Va- ::kv~ a p~~hlásil;. Ž~ jen ,~alý poč~i .
tikánémza příčinou kórporati~niho lutheráml se hlásí 'k'. oné Údosti pa~' .
přestoupeni do římskokatolickédír- pežizaslané;
, ~' .r~~šiřováníÍn
:tét~
>'
".
'.' \
' .
' ....
kvea'že ,již,dva delegáti tohoto hnu- zprávy němá .onen,úzký kruh, luthe~
ti codej~li d~' Římá'a že' vyjednávali
rá'nů, . Í:;ic' 'spól~č~éh~, ". Y' Něme'ck~·
s papežem ll. státním sekretářem kár- &všeth' né'~~istuj~ hithéi-ári~ké I národ~
dinálem' PácelIim,; nezakládá "se 'na 'rií'círk~e"viée,' ,: . "l "E\ .,-,,',1.;:'
"

. ,r.'

'.~

,':,

. pravdě, Po~ě~t tatovznikla~si '~á- -';V'!JjÚch~vě; Augsbu~ku"a'v'No:'
sledk~m' jiné'.'. události, .. Dr, Karel' ri~berk~' kOJúily' 'se bohóšlúžbys tvý~
. , Thieme, syn' zemřelého (1932),lip~ "znáníIIÍ "viry, které' byly', 'Četně ',na- :
ského' profesor~,. bohosloví" Karla. všÚveny,'Promluvm,' při : ních':zem~'
Thieme, který byi~ž, do roku 1933ský;biskup,;v~chníkémsistorni:rada
p'rofé;oreÍn .'. n~ vysoké šk~le'ďďpro Breit a farář d~; Beckman~ďz Diissel". ; v~clělání učiteldv Elbinku a :'který
dorfu, jenž.tamtbyl,' zbavensvéhó
'při~áleže(~ k~"; sk~piu'ě ..•. "Náb~.žen~ úřadu.farářského,',
"',
sktch ~'ócia1isíů,i : ~ s~é' :cirk~v~ě-'po~ " iHolcmdské, nábo'ien~ké obci i v i Pa,,:
litické ~yšlenky'~~~řeilío~~l,vč~s~~ , řm,bylapřidělen~ ž.ena. (licencíátk~
pisé "Reliéiise Besinnu~i", předlo~ z Leydenu) na ženského faráře, .
žil :na!podzim
1933' sněk~íik~
'R'ektorkláÚ~Tá' ViTmenb~Tku; O.
stej~ě smýšlejíciníi 'clruhy' (pr~střed- B~iiCl~~r; byl 'ódsouzezi:do" vězéit( ~á , .
nictvíni' kardinála' Schultelí'o
K'ali~ 16 .měsíců, Ž'~. Ii' :kaiaielny :hrul:Íi(na~:'
něilad Rýnemj"papeži některéótáz: padal' vládu a urážeP 'íniÍ1i~try Gii"ký 'a přán'í v záležitosti přestupu do ringa ;a; Goebbelse:
> . t, ,:, ",',
římskokatolické' církve, •Pádnět· k: to~ "-'Dle lÍředního 'lislu, biskupskéhd~r:'
muto kroku zavdalymuposledni u~ 'dinariátu,'htoliéké církve 'v Berlfně '
dálo sti ., v. něinecké evangelické' dr-. pám . 'i na něínecký~h 'unlvérsitáéh
. , .kvi.' Kardinál Schulte '. dal . jeho " žá-" obvyklé studentské' mensury: do cír::
dost prostudovali zvláštní komisi ka~ kevního: pojmu' "souboji, a jsou'. sti'tolických thl1ologů; Thieme' mezitím hány·týmiž, církevními! t~e~ty::.jako
i
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souboj; PřL prvním souboji nebo při
prvni mensúře, jíž se katolík, třeba,
jen ,jako" divák,,,zúčastní, . 'propadá
t. zv, arijskýparagraf ve stanovách
těžkému církevnímu trestuexkomu~
nikace;,
,
" Baptistická 'církev čitá, 1,0,866.505 ,
dospělých 'př!slušníkti, z nichž je
9,452.871 ve Spoj (mých : státechseveroamerických; 656.831 "v, EVropě,
130.373 v Kanadě, 474.017: v Asii a
'Afričea38.1,18, v Aust~aHi:' " • ' "
'Rakouská vláda dalarazd zvlaštní,
pětišiHnky,s 'obrazem Panny Marie.

spolku "Bratuca' pomoc'!, čož mělo
za : následek výtržnosti proti židtim: a
pak zavření university, ' '

Fra~tiškánský kněz' Kémpf,~;dú:
~hovní 'správce německých katoHkti;", ",
byl z'Polskavypovězen.
"v/vdršav~ obnášipočÍ?t židovskl1-'
h~ obyv~lelstva',33,3%"
Ref~r~~va~Ý farář ZoUdn: Szabó v
S~~~aszIÓ, v, Ru~ún~ku' byl odsouzen
k'~tili ká~ání, které již před delší
d~bo~, bylo, vYdáÍl.~)iskem jll:ko nezávadné dovězeni na3 měs[ce,ak
penÚité' polu;'tě 2000 ;lei.

, : Generál~i synoda, Skotské, svobodV, Bělehraí1ě' jsou ,ch~ványvmalé
nécírkve, ubezpeč~je své druhy re; kapli, ' v, niž koná bohoslužby ruský
formovaného vyznání ,v ,: Německu ,arci~iskup, ,z; dob, carských 2,. ~uské,
• svou 'účasti' v boji o sVDbodu evan~" prap~ry, m~zi 'nimi prap Dr bíléarmágeliaa prDsí je,aby vytrvali v:p()~ dy.Na,kapH je nápis: Generál, Vran-'
slušnosti k. TDmu, který jediný jest gel.""
"
',,;
,
Pánem ,svěd~mí'v zemi,}teráI'ři~
V Rusku 44.5%: narozených', děti
!Iesla;světuvrefo~át9.rskou }~ob9,du:"jest církevně pDkřtěnoa polovina'"
VýborGene~ar Assembly,Church zemřelých církevně pDhřbena.
olScotland ~~sn~;l se' na:. 'prohlášení, "Spanělský parlament Ddhlasoval
y,ekteré~, sLstěžuje na hrub~" poru- pro nižší duchovenstvO'; hospodliřsky
šení nábožen*é sV9b~dy V Nemeck~., těžce 'poškozené, roční' p~dpDru
' Shromážděnindboženské: obce kon- 16,500.000 peset" t. j. 2/a jejich platu
gregacionaÍistické v Glasgov~" které před 'pádem monarchie,
ZvolilD,ženu' farářem,:p~nechálo ,jí
Ruská vláda, zainýšlela vydati
, svěřený úřad, i když se provdala, a , 'prDtinábožen~ké, póštDVni známky.
,i když sejínarodi!D dítko.,
Avšak ~ezinár(idni svázsbírkářti poZ"Fiar:ciemaji býÚvypoýězeni /'štovníé:hznámek podalk světovému
všichiiižido~ští 'emigraÍ?-ÚpDhkéná~ 'poštDvIÍi~ú kongresu profitomu pro;'
, rDdIÍ.~sti,·v' počtu asi 10.000 oSDb.' , test a žádal, aby ruské vládě. bylo
-S~Úskácirke~~'1d~l~n~v(zp~v~ , úlože~'ood takovéh~ P?Či~uupustitL
nik ,dle - ~áv,hu bis,kupa:. E~lunda;
,Spo(enýmlutheránskýmcfrkvím v'
Zpěvník ten obsahuje 700pí~n[.;, .' Americeriedostává se,~70~000 dola- .
.',
.. ' ,
.
,Prófesor;
Nygren':v'
Lundu. napsal ru;, nemajifinančních prostřédkti k.
pDfednání o církevní situacívNě~' dDt~vání 10.000 pastorft, jejichž platy
mecku ~mezi jiným, praví: .. Dú~hDV byly. již citelně ,sníženy,. k.vypláceni
ni 'j ednDta~ ,které chtěl'. Hitler' dDSáh.,. . pensi: a' k udržováni; rtizných ústavti..
noutí, ;byla ;říšským biskupém Miille.,.
Nadačniď;mění anglikánské církv,é,
rem potlačena.,' , -, v Kanadě v' Dbnosú'.788.641 dolaru
" Se~át varšavské ,university škrtl bylo,' správcem ,círke~ního, jmění'
velkého;. podptimého ! ; :. stúdentského' zpronevěřeno. V době ani ne ptil ro:,
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ku bylo sehnáno ,na sanaci 79.561
dolarů.
' "
, 'Čínská vláda nařidila, aby vyučó~
váni' náboženstvi ,bylo pojato v budoucnú do školního vyučování.' ,

Tiigel pišev, jednom, dopise; jéhož'
obsah byl sdělenvšéIÍlú evangelické- '
mu obyvatelstvu' městá' Hámburku,
že Heit~iiller 'svýin počiném ohro~
žuje veřejný klid ,a pořádeK a žé si
Účirikem t;- zv. arijskéhoparagrálu vyhražuje" oznámiti'tostátním'úřa':
bylo postiženo' v branné mociv řÍš~ dům;'
,'
sliém vojsku v Německu 5 důstojní:' "KardinálFaulhaber piÚ ~ "dopise
ků,,2 důstojničtí čekatelé; 1 sanitní adresováném bavorskému miIlistrovi
důstojnický čekatel, 31 podÚstojni-. vnitra WagneroV'f,' že k.aiolické~pol
kŮ'a vojin, v říšském náÍnořňictvů ky nemohou sezřici ve výchově,mlá~
2 ď důstojnici' 4' důstojniČtí čekatelé, deŽesPorlu,zpěvu" div~délničinno5' podddstojniků a, vojind.
' 'sti." tělocvik~,turistiky , a: zimniho"
Bavorské, stdtní: minisťerstvo vy- sportu;'. ježto 'čistě vnitřni ',' výchGvná'
učovárií a, ku/tudcivolilo ,"mimo' vy- činnosť církevně' náboženská' byla' by
učování' pozdrav mezi duchovnimi a 'kusá. -, Žádá dále o uvolnění nedělní-
dětmi, kde jest to obvyklé: '"Pochvá:
dopoledne;' závaznost katolického
len' huď' Pán 'Ježíš Kristus", kr~mě svědomí by, nijak nepřestala, kdyby'
toho má se mezi ,žáky a učiteli ná- služebitf'cvičen{' byla ani ne 'o: jeden
boženstviuživati také' "německého ,den v týdnu zkrácena.
"
pozdravu....
.
'"'
'Ve ~výc~rsku:narodilo·se;v r.>1932"
Badenské státní ministérvo'zrušÍlo 68.650 dítek, okrouhle o 20.000 méně
společný'státně 'církevní
'než 'vro~e 1931., Švýcarskoj~~t na
správu katolického a 'eva~gelického ' děti 'nejcht1dši~emi., "
"
'
cí~kevního' jměni a odevzdalo spráVestminsterský ,seminář : presbyte~
vu tucírkevnímúřa~ům. ,"
"
riánské církve v Anglii" který byl
; Do starokatolické cirkve 'v Ně-, založen, před 5 lety jako protest
, " mecku přestupuje z katolické církve proti "liberalistické 'theologii",čÍtá
velmi mnoho lidi: v Kolině'nad Rý~ 84 bGhoslovců. 49 kazatelů, kteři tam
'nem244, v Esenu 991.
'
'složili zkoušky, ,působibuďdoma
'., S"chirach,
" ' ""Z anebGjakoďmisio~áři,mezi
, "'B
' aId'
ur von'
prohlásil:
'
' ' pohany. ,"",

ho

Maupró

, katoliékémládéŽe,kte~á. čitala vice
V ',Tarnopolu v Polsku byli 2 řecnež 2,000.ÓO(} členů, ,j~st,ještě dnes ko-katoličti kněži 'Odsouzeni k pokut
mimo: mládež HitlerGvu400.000. Já tě 300 zlotých, že' konali bohoslužby
sám jsem přisluš~í.kem~irkve próte- o národnich, ,svátcích ve smutečnim
,stantské, . nikdy .j~em' ~irkve nevy~ obřadnim, rouch~
,
stoúpU a neměl jsem 'nikdy
ne- " , V 'Rusku jest mimo 2biskupy ještě
, mám úmyslu tá učiniti;· •. Ale odml- ' '41'evangelických: pastoru;; kromě to~
tám kategoricky, jakó bych se ďz~sa_ hG. jest 5pa8toruvevězení a 15 vyzoval o jednu církev, néboimůj úřad pověieno ze zémě. U.4 bylo vypově~
byl mně .svěřen' státem a nikoli" cíi2 zeni: ze 'z'emě,' odVGláno, ,'ale' dotyčni' -'
kvt"
"
'nesměji 'žiti a; se' usidliti~ve své' bý~
Ředitel' kře~t~~sk6společnosti
valé' fárnosti. NeurČitý,' jest 'Osud' 3
Ha-";burku, 'B~'dřich Héitmiil1er, vy- pastorů.:
' " ::,' "~o
, stoupU ze zemské cirkve.V táni jej
,Páčet cizích' misií ďJapdnsku pá':
následóvalo 3200 přislušníků. Bi;k~p klesl v posledních 6 létéch o' 350. Vé.:
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deni' fa'rnosti, dostává' se ,čim 'dále,

'To ,by vedlo kúplriém~ finančni~lU
shrouceni zemských církVi, P~k 'by'
,7000' evangelických,. NěmcÍi. ,v dří- nejvýš zbyla ,nějaká sekta, která:"bý,
~ějŠí' německé' ,jiha'západ~í -: Áfric~ ze: zbytků evangelické církve "s~.,u"''' ,
t~o!í synod:u.,.N~r,á; č!tá,l3"nábože~: tv~ři1a.:, s.:n~jvětši vážností vyzýval
',"~~ý~h,;()b~ío'y ť,~ele,.této,sy~~dy;st~jí ,~ůd~~;.,);l~ot?; ,ev~~gelické,~i~k~py) ,k' ..
zemský probošt: Tato synoda patří, s, jednotě, 'aby se ,co nejtěsněji připo-, '
ostatnimi ~ěmeCkýnii lutheráns~ými
jili k ,řiii~ké~u . biskupu,' kt~;ého;'sr.'
~y~o'dami~,Kap~kuď~"Trai;~~áaíu"k s~ni(zv~lili:;:. " ' . " , "ďď'"

-ii~ ;,~ic~,cIo, ;uk~!l,i~p()nských knÚí,

~ě~ec~éril~, .cirk;f~i~~,,~Ya.~~ď j~~~~"~.

:, ,~ii;kÝ: bi~ku;: iuď~í1;' M~ll~;, ~~psaL,u. přiležitosti" svéh~,jmenován[ ','
říšs}{ým ~ biskupem\bývalému němec~ '.
skáJilmová centrála, ' , ' ,!.:" ;~,
kému císaři. ,toto: "Vašemu.Veličen~
VSuckuplu'na Kavk~;~ ,:byio~ří~ stvuoznamuji~ n~jposlušněji, že ,~ne'
'~~n() 1n~vé,' protiná);>oženské :.,museu~, 'národ~(;'.synoda ,zvolila . říšský~ "bi:
. VrchníLpresident ·á·~IspTáv~e ;vý~ '~k,!pelIl.;Vaše iVeličensho. bylo,.se
chodniho':Pruska• . Koch,'Lpravil . ve , ži.y6te,ll!.drkye,y ždi úzce spojÉmo~a
své:řeČi při 'instalacLbiskupai Kessla, ,vž.dy: cír,kev, tak mocněI>odporovalo , .
.Že', Prusk~ :a: protestantis~~s,' t~oří. že, po}{ládám~a: svou .. sa~ozřejmou .'
nerózlučnou jednotu;:
' " '. i
p()vinI!0sLa vděčnost.; Vašemu ,Veli~ ,
..
t·
.
.
':'k'
.:',
:K';bl"
"
toto hlášení'učiniti,:;Kdyby ,
K onSlS or evang. Clr ve 'v o e n cčenstvti
l.
•.
, '.'
, 'I
'l . ' ... ~.~ ••..•. ' .• "'. ,,,, .. mnebylo doprano toto,hlašemosob-,
b
, ya dnem' 1. 'rlJna"letosního'roku .,."~. ;,~"., ,."" .""" ' ." ;.' .
~ • 'S;dl·····'
"'l'k'h"b':k"
ně.uclmhbyl.bychza:to,velmlvdě;
zrusena.
I o'evange
IC e o IS UP-. ,~.'.
,. ,,,,,,i .... ".. .. .... " ". ',:
.
t"
"k't
é'·
b
l
;
'
K'l'
··C'
h'
,"
h"
"
cen.
,Pro :Vaše Vehcenstvo
.. vyprosuII.
'.S VI".
er
y o' v' o Ine- 'ac ac; 'B'''.;''''.''';;
" ." ., ..... ,.' .' "'.' ,
~
,
d
D"
Id
cf'
k'd
,OZl
pozehnam,,
.
'
·
d
o usse or u,
ež ' v < ' .: •. " . . . . "
.:;:
b ue·preneseno:

.

ji~~~áR.~dní,~~:i~y:;:
'::~ ;;(j(:.i •
.;; V.JlqZ.a1!ds.ku~ se ~tvořilaj,křes~an~

již byLzískán:k. tomu~zámekJiigér-' . "Plarremotbund", v.Brunšviku pohobV Koblenci' oude Íníti svéšidlo ~~dal.ve 3. Pl?dá~ích bmnicírkeyni,
prObošt,:.:;;[.\,:i,. . ;';'l;(.,,,UI,,;·
."e4~llI,aby}~~ář"Lachm~lld byl.zllo.-:

~' Bis kup .Ď~. j bbé~h~id i prohlá~il ~~ři v~! í d~s~ze.n. Y~. : s~~ jj' I ~ř~d, ::a~y ch;lo
..... ," " ·.··N~emec
'. 'k'"ych'.:·.·k·
; .. '.'." v prezkoušeno.
penslonovani.
..
. ,.,proJevu''',;
," řesfanu'."
..
.. ' , , ' ,,' ' domskeho
","
ď
'B '" '.. ; H' 1;"" k'ď. "k'; . ' . , kazatele Schwartze a církevmho .raarmen,že'
íter'ře l'bis upŮffi.,že "d 'P"'l' ' .. ,'''' "'b"'b"'l "'';;';',''''k'' •
. ,
:"
•.•• < " .
.,
y amera a a.y ya prlznana. a- .
nehude"již
déle:
abyjednota't'''l
,.' 'h';l
1'1'"
, ;.
. . ' . trpěti,'
, ....
....
, za e sk';'
a zpuso
I os·tk'···d;d";t'·
an I a um 'H' e.~
.. :f'. ..:."a R"hlf'
" ··.·:k·t'eraz
'. ~t"··.
•...." I
, n.'.aroda 'byla
.'porušovana
. . . . .evangelIckou
. '..
'
we&ovI
o SOVI"
o '."zpusob'l
.. :" 'b y'l""'d"'~
i· 't'" '.;,.'<
'" církví ,Um, :že"zahraničFje's!'popu, N. '
. ,.,.
lOSt" 'Jim
a, o eprena ....pro
o,. ze
zovano:proh, emecku'a'že'církevn[ b' l;:'''čl'
". Pf '.' c, "'t'b'" d .. ',i' '"
.
.
',.
. .,
". " . . " _. Y I' eny " arrerno un u • .'
kruhy dodava)i tak , zahramcmm',ne- .. " ;, " " ,,.i:., " " " . 1 ' "
• '.,
'. '- přátélům., materiál: a ;v> zahraničíi se". V časopisu :.W;elt des..Kaulmar:ns:',
ď pak " zdáíij akoby, ~irkev'. evangélická. ~ •. 9,. str,I)! píše .,J ulius N' eumiirker,
v; Německu byla pronásledována,: ač~ v:~40uci hlavn[ho~řadu,pro, výchokoli ,on; ,Hitler, ',:že .. církev zachránil ~tl. ~ř~dni~~.mezi jinÝlll: i ;,Před 2000·
přeď~kázo~,.která,jí,hroziláse stra- l~tyzje.vil ~e Styořite.IJidstva .v Je~
, ny: komunistů':: "Jestliže tentojzáp~s' žíši Kristu; dnes zjevil se Bůhně~
půjde:takdále,' nebude .si .vddce'cir- . me?~é~';li.,~,á~od';1 y)iitl~rovi .." ';.
kv( všimati,. To se rozumí samoi se: .V fWo~kv,~;ibyl yysta,-:ěnpo revolubpll,žé. by..: pak ,!>dpa~ly;) yšechny ,p;p~Ylli kostel·a,topro amer.ické.ka~
st<Í,tní;přispěv~i i Fnallčni~odpory,
t,olíky; ::,',:,;,i,'
M . .Z.
••••
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