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,th~ologickéhó pojm~Bohá pro křesťanskoO Ovíru*);
n.·
Comůž~ tedy ve s~yslu zde řečeném býti ' Bohem?" JakÝ
jest dostatečnou účinnou příčinou a cílem všeho, aby 'svět
i život byl uspokojivě vysvětlen ?, , ,
,
1. Bohem může býti jen naprostá, absolutní (nejvyšší) dokonalost. Pojem Boha musí býti tak formulován; aby vynikla
myšlenka Boha nejvýš dokonalého. Slovně' budou se' zajisté'
všechny'. směry křesťanské theologie v tomto .požadavku' shodo~
vat, ale:jest jiná otázka, zda theologický pojem ·Boha, jak jéj,
. v minulosti' i V přítomnosti vytvořila a vytváří theologiekřes-:
ťanská, je st íffi požadavkem vždy ve shodě. Třeba zkoumat, zda
, také věcně vyhovuje theologický pojem Boha vždy ,požadavku
nejvyšší dokonalosti.
'
, Naprosto nejsou pojmu Boha jakožto. nejVyšší dokonalosti
právy různé monistické ,názory filosofické, ztotožňující Boha
více méúě se světem, ať již jsou rázu materialisticky positivistického nebo idealisticko-panpsychického, od' materialismu·až' po .'
'různé drUhy pantheismu.' Všechny tyto, systémy, vysvětlujíce
vše z hmoty nebá z .hmotné síly nebo ze slepého a nevědomého
pudu nebo' dokonce jen' z abstraktní ideje, hřeší proti základ'nmmzákonu dění a myšlení, proti zákonu dostatečné' příčiny,
neboť vyvozují dokonalejší' z méně dokonalého" ničeho' tak
ovšem nevysvětlujíce, nýbrž nahrazujíceproblémproblémerri.'
. Pod vlivem nesprávně chápané moderní myšlenky evoluční
. tyto směry" vysvětlujíce svět a.život, nevýcházejí od principu
nejvýš dokonalého, nýbrž od nejnižšího, jemuž dávají se pak
'různým 'způsobem rozvinouti k větší a větší dokonalostLAle tak
degradují Boha na' princip naprosto nesrozÚnlitelný, neboť ne~'
lze pochopiti, jak může ,dokonalejší vyvíjeti· se Z' méně .. dokona: lého, není-li výVoj řízen ',a veden principem nejvýš dokonalým
jakožto účinnou a řídící příčinou, účelnou i vědomou; Vývoj od
méně dokonalého k dokomilejšímu je právě znakem všeho ,stvořeného, a nikoli Tvůrce.
,
'
•
. ď"
' .. '
,Naše myšlení; chce~libýtidůslednéaďupřímné,může se za-:staviti jen u příčiny nejvýš dokonalé - 'eksistenčně i obsahově
- jakožto vysvětlujícího, principu.
.
'.
Jen naprostá dokonalost má -', přesně myšleno ~ ideální i'
'reální důvod,důvodobsahu,ale i příčinu eksistence v sobě. Doko~
Bůh
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*) Nako~ci' článkU' v ptedeŠlé~ čísl~ byla vynecMna slova: b~liy clzimi,. totiž hledat .Boha
v tom,' co Bohem .neDÍa býti' nemfiže. Pozn.
red.
,
.
- .

. .'13 Revue CČS.

,193

.....

"

, I

.

. . . '

".

.

.

\

, nalostnaprostánení pojem,neurčitý,nejasný;znamená a,niůže,
znamenati jen takového činitele, takovou příčinu, která dovede
vlastní silou a,sama sebou :zhodnotitLsvou vlastní skutečnou
hodnotu a oprávněnost k eksistenci.-, a uskutečniti ji. Naše'
myšlení může se spokojiti jen s takovou dokonalostí, jejíž eksistence a' skutečnost je, sama sebou pochopitelna, totiž je samozřejmá po obou stránkách všeho jsoucna; jaké co je obsahově
a eksistenčně.Hledajíce a obhajujíce základ; jenž vysvětluje
uspokojivě a dostatečně vše, můžéine stanouti klidně jen u takového základu, jeh,ož dokonalost by vysvětlila veškerý řád'
ideální ireální, to jest obsah ieksistenci 'všeho i ...:... svou.
'
, 'Duch lidský nesnese onoho Du Bois-Reymondova*); Ignóramus et ignorabimus., Vždy se bude tázat, bude hledat a, chápat
se všeho, aby dospěl "k nejvyšší pravdě; vždyť je' nadán smyslem pro pravdu jako pravdu. Tisíckráte mu vytkněte hranice
poznání, spoutejte jej v pouta skepticismu a agnosticismu, tisíckráte se vzchopí, aby zlámal pouta a bude vždy znovu hledat .
cesty vedoucí k poznání pravdy a" základu' vší pravdy~ Boha;
Věří pevně, a nemůže, bei té víry žíti," že eksistuje vysvětlení
, , \ ' skutečnosti obsahově i eksistenčně, vysvětlení touhy po pravdě
i, hlasu' svědomí pro dobro,: vysvětlení života' intelektuálního, i',
ethického; fysiologického:.i psychológického; biologie i 'chemie,
slučování irozlučování prvků, změny istřídánílátek as~l. Ne~ ,
chce-li lidstvo stanout před tajemnou, sfingou záhady' skuteč':'
" uosti, nechce-li zříci se své základní schopnosti, své lidské dů
stojnosti, pak'ďnemuže vy'světlovatI. skutečnost něčím nedoko-,
nalým, ale dokonalostí samou,' která osvětlí a vysvětlí vše, a též
sobě jest světlem. ,Tak to žádá zákon příčirinosti: :---- méně doko'nalé jestvysvětlitelno'a pochopitelno jeti z dokonalejšího, nikoli
naopak. Dokonalé může'býti původem nedokonalého" ovšem jen
za účelem zdokonalenínedokonaJého;'Nemůže však nikdy býti,
více v účinu než je Vi příčině.
" '
'""".' ',' ," ,',
, ,Dokonalost, jež má, vysvětlovat, nemůže, arii ,nikdy býti
pouhou abstrakcí,' pomyslem, nýbrž jest pochopitelnou jen jako "
konkrétní skutečnost; nemůže ,býti, jen ideou, ale musí býti čin:ností, účinným faktorem.
"
',', '" "
ď MluViti o nejvyšší nebo nekonečné dokonalosti jako základu
světa, t'edyjakožtoBohu, ,nezda,se býti mitriým se stanoviska'
křesťanské VÍry, jelikožvěříéímukřésťanu jest tento požadavek
naprosté ,dokonalosti samozřejmý. Ale' nenísamozřejniý se stanoviska monismu různých druhů. Monismus nejrůznějšího zbarvení 'popírá možnost a jsoucnost křesťanského Boha, protože
považuje riekmÍečIlou nebo absolutní' dokonalost za nemožnou
pojmov;ě'Ž věcně. Nekonečnost prý vylučuje naprostou dokonalost. Dokonalost prý je pojem relativní. Vzniká jen srovnáním
vlastností a účelů. A Bůh jako jedinečnábýtost nesnese prý
*)
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srovnání. Dokonalost, přenesená na Boha"znamená prý v Bohu
. souboryšech realit. Tedy ,vlastně soubor všech protikladu a roz, poru .podle. známého slova: coincidentia oppositorum. Slovem:
, rozpor, protiklad,. nemožnost.
.'
. A pak : lidské dokonalosti; přenášené' na Boha, jsou stupňo
vány do nekonečna, čehož ony však nesnesou a ztrácejí svou
pravdivost.
.
.'
',"
Dokonalý, absohitně dokonalý BíÍh'-':' je pij mrtv'á abstrakce, žádná skutečnost. ,Dokonalý Buh je pÍ'ý Buh ztrnulý, neplod,ný. Není v něm činnosti, neboť, má již všechnu dokonalost.. Nic
jejriepudí, nepohání k činno~ti..Nemá duvodu, pohnutky k čin- ,
nosti.·.'
. ':
' j ~".
'~
,.'
v,.?
.Co na t orlC!. _ ,
.
.....
Božská. dokonalost není pouhá přenesená lidská dokonalost;
Absolutní, dokonalost, předpoklad, .měřítko a,. duvod a příčina
vší dokonalosti musí svou bytností prokázat právo na eksistenci,
a osvědčit sílu, jež dovede myšlenou absolutní. dokonalost též
uskutečnit. Je prayda, že Buhjako TvÍl.rce 'a Pán světa,musí
býti pojat jako soubor všech skutečností, ale ne tak, jak jsou '
ony 'roztříštěny a postaveny proti sobě ve světě,nýbrž'očištěné
óde všech stop a znaku závislosti, konečné ohraničenosti a pod":
míněnosti;' jež je právě znakem všeho stvořeného a závislého na
Tvurci.,Stupňovati do nekonečna neZnamená qokonalostipouze
sčítati, ani prostorově rozšířiti do nekonečna, nýbrž vnitřně
osamostatniti. Samostatná dokonaJost, neodvozená, nestvořená
jest vnitřně obsahově určována sama sebou a také sama sebou,
z vlastní vnitřní síly uskutečňována; eksistuje činem a úkonem
,r
vlastního' sebeurčení. K tO:rllU je 'ovšem třeba určitých kvalit, které má jen' nekonečná dokonalost.' .vš'echnytýto vlastnosti _
sbíhají se v činném myšlení a y činnévuli.
,
'..
.
,.
- MyŠlením uplatňuje se ,'sebeurčení 'obsahově, ideálně;' vulí
pak uskutečňuje se dokonalost eksistenčně, jsoucně, z řádu myšlenky přechází ve skutečnost. V úkonu myšlení a vule, kterým'
nekonečná' dokonalost' se věčně uskuteČňuje .. (realisuje), jsou
"obsaženy a' dány všechny dokonalosti, kolik. jiCh křesťanská
víra muže o nejvyšší a nekonečné dokonalosti boží vypověděti.
,... Všechny znamenají Boha; jenž je sám sebou, s hlediska té neb
. oné dokonalosti. Jsou nejen slučitelny,nýbrž navzá]emlotožny,
jsou-li jen myšleny Boha dustojně,to jest tak"aby znamenaly
, život Boha, jenžje sám sebou, bez'zevní příčiny a zevního du~
vodu. Ale Boha možno mysliti též jako soujem všech realit,. aniž .
jest ohrpžena boží jednota. O:všem ten soubor skutečností není
sjednocen v boží bytnosti, nýbrž y boží činnosti; v. myšlení, a vuli
jeho. Nekonečná dokonalost boží jestpotom ve vědomí o světě;
'-Buh jesťnlOžný jenom jako Vědomý činitel a-ne Nevědomý ve
smyslu filosofié, Ed.' v. Hartmannovy. Jen, vědomí dovede'
shrnout'a obsáhnout v sobě Ho, co se ve skutečnosti vylučuje~

I

13*

195

,

,

..

."...

Protiklady zůstáyají v předmětném obraze, v myšlence' a Vůli, a.
neruší, podsťatybytnosti myslícího a chtějícího.
'
Bůh jako nékonečná dokonalost· jest jistě důvodem všech
dokonalostLTo nemůže však být,řečeno o pantheistickém základu světa či boha, jenž k dokonalosti se. teprve vYVíjí a tedy
dokonalým ještě není; to může platiti právě' jen b theistickéni
· .Bohu křesťanském, jenž je nekonečná dokonalost.
.
Co má býti důvodem dokonalosti, .předpokládá vyšší dokonalost;: důvod dokonalosti musí býti sám nekon,ečně dokonalý.
Nekonečná dokonalost zůstávajíc jednotna :vytváří ideově,
v myšlence všechny reality a,pokudchce; v lásce a sláskóuje
uskutečňuje, realisuje. a tak se'stáv;á jejich důvodem i příčinou,
ale j soujmem; soujmem,. souborem ovšemjen;v myšleném.
obraze a.v rozhodnutí vůle.
..
.
. Pantheismus však mysle a mluvě o Bohu jako souboru všeho;
má na zřeteli'základ světa svým způsobem chápaný a monisticky
se světém splývajícíl .ve' světě a ve svět se rozvíjejíci. Křesťanský
Bůh má nutným a plným předmětem své činnosti (myšlení
i vůle) jen' sebe, svoudokOlialost; svět se všemi svými dokonalostmi je naproti 'tomu' jen dobrovolným, svobodně voleným
předmětem boží činnosti. Křesťanského Boha nelze' (si •mysliti
jako vlohu, 'jež potřebuje podnětu, aby přešla Z klidu v činnost;
nýbrž jako věčnou ~innost; jež všechnu dokonalost od věčnosti
do věčnosti v jednom úkonu myšlení myslí, poznává, třídí a rozlišuje a.v jednom úkonu vůle buď nutně (sebe) nebo svobodně
(svět) uskutečňuje.~
.
2.. Takovol,i dokonalostí musí býti křesťanský Bůh,' má-Ii poskytnouti, čeho od Boha myslící duch očekává, totiž aby byl vysvětlením skutečnosti, veškeré skutečnosti ve všech jejích' řá
dech; a aby byl zdokonalením této skutečnosti, to jest příčinou
i cílem; aby vítězil v myšlenkovém zápase o budování světového
a životního názoru.
",
.
Má-li základ světa býti tak dokonalý, jak právě bylo nazna- .
čeno, pak nemůže všechno býti tímto . základem světa. Ne
všechno, co bylo za základ světa v dějinách lidské myšlenky vy, dávário, prokázalo k tomu svou; oprávněnost. Z toho, co byloře
čeno, je ;vidět, co nemůže býti základem světa a:co, jediné jím
· býti může.
.
Základ světa nemůže býti hmotný, přes to, že hmota byla a .
jest dosud za; základ světa považována ve všech systémech' ma:..
terialistickýcha skrytě i ,v systémech positivistických od dob
starověku až'po naše časy. Nic na věci nemění, jest1imoderní
názor přírodozpytný prohlásí hmotu' za totožnou se silou a~ebo
, atom, starouneděIitelnou jednotku hmoty rozloží v elektrony a
ionty a místo pevné hmoty, jak se jeví naivnímu pozorování, za:"
· vede pojem energie. Stále bude scházet hmotě a síle, jak ji známe ve· spojení se hmotou, to hlavní, aby mohly býti základem i.
světa, totiž niternost,,' myšlení ~.• vůle, vědomí,účel. Protone:ď
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Ínůže'lÚnota býti opravdovou příčinou, účinnou, tvůrčí,> nejvyšší
která by vše, i sebe, obsahově i jsoucně vysvětlila.
.', .
.' Hmota je charakterisována rozprostřeností v prostoru, odporem, který skýtá; je neprostupná, aje' stálým, trvalým, steJnoměrným východiskem projevů síly. Síla pak se poznává ze
změn, kterým podléhají věci; poznává se 'ze stálé změny a obnovy, posloupnosti stavů. Má hmota a síla takové kvality, aby
mohla býti zvána dokonalou, důvodem a příčinou dokonalosti,
nekonečnou, dokonalostí, jež' činí vše' srozumitelným' a je sama
v sobě srozumitelna, jedině móžna a mysUtelna? Hmota nemá
ve svých vlastnostech vnitřní nutnosti; která by hmotu činila ta~
'kovou, jakouprávěje, a ne jinou: Není vnitřně sama ze sebe a
sama sebou srozumitelna. Je prostě dána; je taková, jaká je. A
proč' je .taková ? 0dpověďna tu· otázku . nezískáme' ze' hmóty..
Mohla by být jiná; je nahodilá,' proto závislá, je dělitelná,' mno, há, podmíněná.
'.' '
.
Chybí jí právě to hlavní, čeho je třeba k dokonalosti: nitro, .
.~. niternost, jednota, sebeovládání; sebevědomí, sebeurčení. '.' ,
A kdybychom hmotu zřeďovali a zjemňovali sebevíce, až v,
,pouhý éther riebo v pouhou energii a sílu; nic nezískáme. tím,
a.by hmota byla vysvětlujícím základem, důvodem' a příčinou
všeho - i sebe. Stálé se jí bude nedostávat niterné' jednoty,
nitra" vědomí a účelné vůle.'
' "
.
,
, Proto. nemůže býti hmota účinnou, . tvůrčí příčinou, .ale jén
prostředkem,. nástrojem příčiny. Zákon příčinnosti .žádá, aby
účinná příčina' obsahovala účin svůj v sobě jako předmět své.
činnosti. Jen tak je příčinnost vysvětlena. Hmota nemajíc 'niter'nosti, vědomí, myšlenky a účelné vůle nemůže žádný účin v. sobě
, niterně óbsahovati aze sebe vydávati. Zvláště nemůže hmota
vysvětliti ze sebe duševní život. Proto některé názory filosofické .,
chtějí uniknouti této obtíži a nedokonalosti hmoty tím, že hmotu,
oživují a dokonce oduševňují. 0bé však děje se čistě dogmaticky, nekriticky, neprokázaně. A vždy přitom .zůstává nezodpověděná otázka: jak hmota přišla k oživení a k oduševnění?
Otázka tato se neřeší, jen odkládá~ Materialismus ve všech svých
odrůdách velmi snadno dává hrilOtě všechny přednosti světa.
Povýšuje jina boha. Aletěžkoba: nemožně vysvětlí, jak vzniká
z hmoty - bez působení ducha - život, duch, .zákon, vědomí,
myšlenka, účelná vůle, pokrok,Oláska atd., jak vznikají z hmoty
duchovní hodnoty. Či jsou. pouhou ilusí ?Ale jak vznikají ze
hmoty a: hmotou třebas jen jako iluse? Vždyť i iluse má aspoň
ideální eksistenci.
.
", ,
..,
.
.
. '. Systémy vysvětlující .vše hmotoU., nemóhóucena hmotě najít
vysvětlení, utíkají se k pohybu jako k principu vše vysvětlují
címu a nutně shmotou spojenému. Ale tu jest opět otázka: Jak
dostává se hmota k pohybu? Kde se vzal pohyb na hmotě a ve
hmotě? Je pohyb·sám sebou srozumitelný?, A je samo sebou.
srozumitelné spojení obou ? Blichner uvádí pro svůj materialism
•
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, slovo Deséártesovo: ',;Dejtemi materiál a pohyb, a já vám 'zdě;.
lám vesmír." Ovšem ,naprosto' neprávem. Vždyť požaduje' hned
tři věci, jako nutné ku zdělánívesmíru: ·látku'nebo hmotú, po:"
,'hyb 'a -:- at last but not least --'-lidského, dúcha, aspoň jako
de~iurga, pořada:tele, stavitele světa., Pohyb! Co je,pohyb? Jak
", vzniká, jak vznikl? Bez rozdílů a rozlišení není pohybu. Ajak '
vznikl první protiklad" první rozdíl?, ~Čistě náhodně? --'- Nikoli! '
.Jen z myšlenky a vůle mohl vzniknoúti, tedy z ducha: Pravil-li
'jsem, při výkladu zákona příčinnosti, že .vše se, vysvětlí činností ,
az činnosti, pak'třeba~tuupozornit, že pohyb a činnost jsou dva ď
odlišné pojmy. Pohyb hmoty nemá vnitřního svého obsahu, a
, . nemůže obsahovat hmotu, nemaje' nitra. Činná a' účinná není
,proto ani hmota v pohybu; jenduch', 'jehož myšlení a chtění
mají obsah, může produkovat, přijímat, vydávat,kdežto pohyb
a hmota jsou si cizí nejsouce nutně spolu spojeny. Spojení,obou
neplyne nutně ani z hmoty ani z pohybu; Je prostě dáno a žádá'
,', si, vysvětlení. ' Jinak' u ducha, jenž myslí a chce; myšlení a vůle'
',' nejsou bez obsahu ani myslitelny. Duch je činnost, hmota je
'inertní.
,
3. Základ světa, jenž má vše vysvětliti, i sebe; můŽe býtijen
" dll c h. Jen ducli je myslitelný sám pro sebe (v sobě a sebou)· ,
jako činitel samostatný a dokonalý. ,,' , ,,'
",
Duch má nitro, jednotu vnitřní, jež vše ovládá; může vše
v sebe pojmout,soběpřivlastriit. Ideálně, v řádu myšlenky. Může~býti jeden a vše.,
.
,
,
.
" , V myšlení a chtění má duch sílu, aby mohl vytvářet obsah
a uskutečňovat jej. Vše vedle sebe, i sebe.
'
. Duch je myslitelný jen jako pozriánía vůle; jedno bez druhého není možné. Poznání, myšlení určuje obsah,vůle dává
obsahu skutečnost, eksistenci.
'
Duch nepodléhá ve své bytnosti proměnám. ,Je niterný, a
niternost, nepřipouští vlivů' ze zevnějšku" jež by" ohrozily jednotu, uvolnily části a přivodily rozklad podstaty.
. ,Duch, je ,do. jisté míry povznesen, nad, prostor i čas, rozprostřednost i'posloupnost.
'"
',.
'
Má-li základ světa vysvětliti vše i sebe a býti sám sebou,
~ pak to může býti jenom dučh, neboť jen duch' svou vnitřnÍ.
, nutností znamená, činnost, : která v myšleriía. vůli ' má' síly, jež
dávají obsah a realisují ten,obsah. U ducnanetřeba 'se tázat,
:jak a proč je spojen s 'činností, 'poněvadž činnost jé podstatná
kvalita "ducha; , Jen duch' může býti příčinoú' účinnou,neboť
'jen duch může přijímat a vytvářet obsah a . uskutečňovat jej.
A proto jen duch·....:.:... ovšem duch nekonečně dokonalý, abso-'
lutní niůže, býti sám' sebou, vytvářeti a uSkutečňovati sebe""
, jedním věčným úkonem myšlení a /vůle, nutně, vše ostatní pak "
,dobrovolně, z volného rozhodnutJ.
4. Takový ,základ, světa nemůže ,však býti, totožný se světem,
nýbrž'
musí přesahovat,·
převyšovat, svět -svou dokonalostí,
"
,"
"
,
!
"
,
,
" ! ,.'

,

'

"

. '

I

,198

býti odlišný od všeho, 'co je ve světě. Tovyjadřuje se názVem.
,transcÉmdence.
"
'
':
"',
Hmota, sílá, pohyb nemohou, jak již naznačeno, býti zá',;.
kladem světa. Ale nemůže jím býti ani 'duch, jak, ho známe
, z empirické 'zkušenosti světa' a ,ve světě, 'duch lidský, baánipředpokládaná duše světová, duch světový, který dle některých' názorů - prý oživuje a udržuje vesmír. Duch ,li,d.;.
ský, známý nám ,jako' empirický; .fakt nebo, empirická skuteč
nost, má znaky, které brání nánichápati jej.--:- v:té empirické,
"skutečnosti jako původce přírody a sebe' sama.' "'~
, Duch jednotlivce - a chcete-li kdo mluviti o duchu lidstva, ,
tedy i duch lidstva -, má časný. začátek, 'je" eksistenčně, na-,
prosto nezávislý na své vůli, ba nejen eksistenčně, nýbrž i by'::
tostně a'svouhodriótou.,"
, , ' , ',,'
", .' ','::
Jestpostradátelný a nahraditelný. Jest jenukázkou,pří~
kladem duchovní přirozenosti, ne duchéin po výtce. ,. , '
, Nedokonalost lidského ducha jeví se především tóm" že,
,ač jest v jeho povaze býti činným, a nemůže býti neqinitýril;
'přece je ve 'své činnosti závislý na podnětech a znamená jen
vlohu k činnosti, k jejíž probuzení a, přechodu V činnost potře-'
'buje podnětů. Proto je přístupný ,podnětům, dojmům a vlivům
zevním, na něž je ve svém růstu a vývoji naprosto odkázán. Nevytváří pravdy a dobrá, ale, nalézá je a ,objevuje; netvoří bez
předpokladu,', bez lásky;
','
" '
Protojelidský duch závislý též naI>ří~odě. Bez přírody ne:'"měl" by podnětů k činnosti, a zakrněl, by ,nedostatkem ď vnitřriího,
obsahu, ač příroda,bez lidskéhóducha byla by zase prosta své
krásy a změnila by se jen V, mechanický pohyb: sil a hmoty;
'\ '. 'v·pro.měnu energie.
.
,'-"
. ,Totéž platí snad vše i o dúchu světové~, 'ktěrým by kdo •
chtěl vysvětlovat' svět. Tento hypotetický duch nebo tato duše
, světa participovala by na nedokonalostech světa, s nímž byla
byspjata;měla by účastna světě,' jenž je nedokonalý, závislý;
sám potřebuje zdokonalení vývojem, má ráz stvoření na ro:zdíl
:od Tvůrce jako svépřičinnéhočinitele, jenž je sám sebou. Duch
světa, jenž nepřesahuje světa, ale v něm se'vYvíjía vyčerpává, ,
'není nekcmečně dokOnalý, nemůže prokázatináprostotivnitřní .'
nutnost svého obsahu a, silou své jsoucnosti. Ať bere na sebe
nebo ať jsou' mu dávána nejrůznější jména- - v' pohanských
náb()ženstvích ne,bo v moderní vědě, pOKud tato zabývá se bá- ,
jením o metafysických problémech - vždy, je duch světa pojímán,
" takjže svět je jeho měrou a jeho ,tělem. Přesahuje svět jen
asi tak, jako náš duch své tělo. Tím nestačí však: na vysvětlení
světa,aniťoho lidského ducha, 8. nestačí především 'na' vysvětlení sebesanía. Proč je právě takový? Proč je· spojen právě '
s tímto světem?, Proč vůbec eksistuje? .Jakým právem? Jakou
silou? Kde je vnitřní důvod, a kde, příčina toho? J akájé nut-:-
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nost toho? TakovÝ.,duch je sám sebou nesrozumitelný a potře:" •
buje proto vysvětlení . dokonalejším' duchem,. nemá-li býti podobně záhadou, sfingou, jako je hmota a sila. ..
. '..
Nechce-li 'naše myšlení znemožnit si poznání, chce~li postou"
pit .klidsky možnému řešení záhad jsoucna a nespokojit se
· s otazníkem, jenž. není řešením problému světového, alebranqu do riejhrubší pověry, ba do kouzelnictví a čar, pak musí
naše myšlení na. základě zákona příčinnosti, ne. příčinnosti
mechanické v přírodě; jež je odvozená, ale z příčirlllosti oprav:"
dové; tvůrčí a účinné postoupiti k činiteli dokonalejšímu, neko- .
nečně dokonalému, k duchu, jenž myšlením a', vůlí. vynalézá a
tvoří, uskutečňuje vše·ve světě, i sebe. Nedokonalé- je pochopi;.
telno jen z činnosti dokonalého, jsouc stvořeno, aby se zd oko"
· nalovalo, třebas při tom vždy zůstávalo závislé na dokonalém,
jako' účin je závislý na'příčihě. Nedokonalé může se vyvíjeti
v 9,okonalejší jen tehdy, je-Ii účinem účelriě. a vědomě působící
příčiny, která výVoJ nedokonalého dodáváním látky i síly zakládá, řídí a ovládá a vhodným' uspořádáním vede určitým
směrem pokroku a působení.
.
.
.
. , Aby naše myšlení dospělo k takovému čřniteli vše-'- i sebe - '
· vysvětlujícímu, třeba mujíti za hranice a nedokonalost přírody,
světa a vesmíru, čili svět j s člověkem transcendovat, překročit: .
Jinými slovy: Bůh, .má-li světu něčím býti, má-li vysvětliti svět
a.ovšeIll i' sebe, .musí býti· transcendentní. Požadavek. transcen-'
dence boží, jehž je obsažena, vyjádřen tak ostře ve víře křes
ťanské, musí býti držen a hájen' i křesťanskou theologií. Jen
tak, je-li Bůh transcendentní, je vůbec křesťanství jako .náboženstvfmožné a oprávněné. Jen transcendentní Bůh je Bohem,.
· je vysvětlením všeho ....:-. i .sebe - ve své činnosti tvořitelské,
zjevitelské, vykupitelské a' spasitelské, jako původce pravdy
a.dobra, ale i veškeré závaznosti pravdy a dobra. Chápu proto,
že křesťanská' theologie vždy ·tak· urputně hájila transcendence
boží a ostražitě bránila se ,všem myšlenkám, jež třebas jen
zdály: se ohrozIti,. zeslabiti transcendenci . boží.
' 5 . Přesto však, musí křesťanská theologie; jež hájí boží.
trariscendenci,nechce-li býti jednostranná a· svou jednostran-.
ností ohroziti s jiné strany, než činí imanence, víruv Boha a
znemožniti obhájení té 'víry naforu . myšlenky i praktiCkého
života - každá. jednostrannost se vymstí a poruší pravdu "musí tedy, pravím, křesťanská .theologie si uvědomiti,. že Bůh
není jen transcendentní, ale. i imanentní. Hned předem' však
dodávám, že imanence dá· se uvést V. naprostou shodu s trans:';
éendencí boží, je-Ii.jen jedna.i druhá přesně chápáriaa myšlena,'
'Každé slovo je mnohoznačné; připouští více smyslů. Proto'.
nelze se přít o slovíčka, ale třeba se držet .obsahu, smyslu; který .
jest slovům dáván. Tak jetomu'i s transcendencí a imanencí;'
'. . Co třeba theologicky. rozUmět transcendencí a co imanencÍ; •
pravíme-Ii, že Bůh křesťanský je obé? A obé musí býti Bůh;
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má-li býti, v co křesťanská. mysl věří, CO od něho doufá a có',
očekává. Jako musí'býti transcendentní, aby byl Bohem vše
vysvětlujícím -:-' i sebe - ,a k dokonalosti vedoucím, tak ,musí,
býti imanentní, aby byl možný vztah Boha ke světu a člověku
a člověka k Bohu, aby Bůh mohl tvořit, zjevovat se, vykupovati
a k sobě vésti nebo posvěcovati.
,
'.'"
Tím již je naznačeno, v čem třeba hledati božítranscendenci',
' ,,"
"
a boží im'anenci. '
"Transcendence ve smysiu křesťanské 'theologie neznamená
prostorové" místní oddělení, odtržení;' prostorovou propast mezi
'Bohem a světem, nějaké nebo snad ,dokonce úplné uvolnění pří
činného svazku mezi Bohem jako .základem'světa 'a světem jako
účinem' boží příčinnosti ve smyslu shora vyloženém; jako by"
, snad Bůh a" svět byly' vedle sebe, a 'jako by mezi nimi nebylo
,vztahu. Má-li základ světa' vysvětliti svět i sebe,. eksistenci i'
. obsah či život,. pak musí býti nekonečně odlišný od světa a, '
vnitřně býti, povznesen mid svět. Musí býti ze sebe a sebou
srozumitelný, sebou zdůvodněný, všestranně a nekonečně do-.
konalý, čehož. nelze říci a' dokázati' o ničem ve světě. Základ
., světa nemůže býti tqtožný se světem, ale musí jej přesahovati,
transcendovatidokonalostí svého myšléní á silou své ,vůle, kterou určuje obsah, jakost světa a uskutečňuje, jelio realitu. Zá.;;
klad světa a tedy Bůh musí se, od světa lišit svou podstatou a'
svou činností, dokonalostí obého se zřetelem na svěť.
,
Ale poněvadž vše ve, světě a veškerý svět eksistuje bez svého přičinění - ideově, obsahově i reálně či jsoucně-a bytuje
a: trvá jen činností svéhcizákladu' jako, duchovní vědomé a
, účelné příčiny, jeho myšlením a vůlí, je Bůh imanentní ve světě:
Imanence týká se činnosti. boží a působení božího ve světě, ni~
koli podstaty; Není podstata boží totožnaspodstatou světa
se všemi jeho jevy a zjevy - ale není ani činnost boží omezena
jen na činnost ve světě, ba není působení boží ve světě totožno' ,
s, činností světa, tvorů: proto je Bůh transcendentní. Ale po:',
něvadž je Bůh činný též ve světě a v dějinách lidstva a v člo,;. ,
věku, poněvadž Bůh je tvůrcem, zjevitelem, spasitelelll,'vykupi:telem a posvětiteleni člověka, nelze popříti, ,že je Bůhimanent
'ní ve světě, což - znovu zdůrazňuji - neznamená, žádnou je,;.
ho, totožnost se světem.,
' ' ,
'
;, \
A nÉmí'logickéhorozporu v názoru Bohá transcendentního
a, imanentního, protože' imanence' a transceridence, nerozumí, se
tu sub eodem respectuj' neznamená jeden a týž aspekt vůči ,
Bohu, nýbrž dva:transceridence znamená podstatnou i činnost,;.'
ní, dokonalost Boha vůči světu a imanence udílení dokonalosti
světu a tvořeníve světě. Nebylo by sice lze,pochopit Boha,kte.'
rý by nebyl jiný než svět, ale nelze ani pochopit veškeru čin
nost Boží- skutky boží...:.. jak <> nich' mluví a v,ně věří a na _'
nich,se'zakládákřesťanská:víra -bez imanence božL-ovšem
've smyslu shora vymezeném. Mám zato, že chybuje theologie,
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která vidí jen transcendenci, Jako chybuje a chybovala ta theo- .
logie, která.viděla jen imanenci. Oné theologii ztrácí se Bůh
na onom břehupropasti,až miZí úplně,á. není divu, že i na.;
, , prostá transcendence v pojmu Boha může vésti k nevěře, V Bo':'
ha. Deismus, jenž z činnosti boží ve světě připouští ~ jen stvo. řen~ a vylučuje zjevení a vedení lidstva a světaiprávem jeoznačován jako zakuklený atheismus.Také 'vq.ějinách byl deismus
bezvěříblízký,sváděl k němu.Ánení' snad v dnešníkrisině~
meckého protestantismu onen monistický ráz. chápání božstva
:.. . .:. . třebas zbarvený německou mentalitou' nacionalistickou není; pravím, tento monismus jedné části německého lidu. zá,;.'
. viněn oním' výlučným zdůrazňováním transcendence božív. ne}
. novější theologii poválečné a .pranýřováním jakékoli imanence
boží ve světě a lidstvu ?Neobviňuji, ale otázku jen nadhazuji
.' k úvaze. Vím, že i theologie transcendence boží měla na mysli '
působení boží .vesvětě skrze zjevení, ale mám zato, že proti
naprostému nebo přílišnému' imanentisování Boha v. idealistické"
. , theologii.' německé' z '. doby předválečné nebylo' třeba upadat
v ekstrém opačný,nýbrž že by bylo stačilo transcendenci 'zdů~
raznit, imanenci pak nevylučovat, nýbrž jen' jasně vymezit, . vy~. ,
světlit, tím více, když i zjevení boží znamená pfec určitý způsob- .
a druh boží imanence ve světě. Transcendenci i imanenci třeba· '
~pojo:vat ve yYšší synthesu v nekonečně' dokonalé účinné du~
chovní příčině, která je jiná než účin, (jen v přírodním mechanismunelzemluvit.o rozdílnosti příčiny a účinu), . ale která
účin.:obsahuje v sobě, ve své myšlence a ve své vůli.
."
Křesťanská víra předpokládá Boha i transcendentního, aby
mohl býti uctíván, Limanentního, aby byla vysvětlena,činnost
boží vůči světu a člověku; Jen tak je křesťanstvFinožnéjako;
náboženství; oddané. obecenství člověka s Bohem jako' zákla;.:
dem. a příčinou světa.
".
.• ~
"
" '..
, 6. Zda lze také. Boha zváti příčinou, byloi již zmíněno přivý-.
kladu o zákonu příčinnosti. Někteří.theologoyé z obavy předna-.,
turaIisovaním,' Boha, se tomu' brání. Obavy jejich mají. původ '
v nesprávném chápání a .. výkladu zákona příčinnosti.
.
Zákon příčinnosti, má-li býti zákonem všeobecným, musí býti '
vykládán zcela všeobecně, o veškerém, jsoucnu: ideálním i reálním; stvořeném i nestvořeném. Třeba jen správně a přesně vy- '
světlit zákon příčinnosti, a rozlišit druhy příčinnosti. Skutečnou·
příčinou jest jen účinná příčina,
tou může býti jen .příčina dl!- ,
'ChOVÍlí, vědomá,účelná, myslící a chtěiící. Je-li Bůh Tvůrcem, ,
jak věří víra křesťanská,pak, theologicky' řečeno; je Bůh· účin':
ncm' tvůrčí příčinou'..To třeba" rozumět i, o' ostatní činnosti. boží,
jež 'je předmětem' křesťanovy. víry:. '"
,Přírodní příčina není účinnou .příČinou v pravém slova smýslu; jest.jen přechodnou stanicí vyšší příčiny, to jest příroda a
dění v níje pochopitelno; 'srozumitelno.jenz vyšší příčiny; z její
myšlenky a vůle.'
'.
.
.
,
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.A ta 'vyšší příčina? Odkud je ta? Možno jíti do nekonečna?
,jest jen třeba. pochopiti nejvyšší; první neho poslední
příčinu, říkejme, jak chceme. Třeba ji pochopiti ve smyslu křes
ťanského Boha: Kř~sťanský Búh' je biblický' Búh. Jahve. -.:....
jsoucí! Jsem, který jsem. (lL Mojž. 3, 14.) Jak jsoucí? Prostě
jako' něco daného? Bez vysvětlení, bez ,srozumitelnosti?, Bez
možnosti pochopení ? Je tajemství v pouhé ne12ochopitelnosti
'nebov naprosté dokonalosti ? V prvním případě bý mohlo pak .
býti vše Bohem, co se nám jeví prostě dáno, :ať hmota; síla, '
pohyb, ať jakýkoli duch ... Brána.pověry by byla. dokořán .otevřena. Tomu však brání křesťanská víra v Boha. Ta žádá Boha
nejvýš dokonalého. V čem. ta dokonalost? To.vysvětlit jeúkolem,křesťanské theologieN ,zápase křesťanské víry zauplat.:
nění:proti,nenáboženským a.nekřesťansk,ým myšlenkám o pra-'
.:Základua principu všeho. Nedostatečnézdúvodnění a objasnění
Bohá se strany křesťanské theologie vede 'a musí" vést, k ~ odmí~
, tání Boha vúbeca ke ztotožňování Boha s principy, které,nedo":' .
. vedou nic vysvětlit, poněvadž nedovedou vysvětlit sebe; a zne· nlOžňují vúbec' náboženstvÍ; A následek toho? Buď jest pak, po,.' píránamožnost a potře1?a poznání ve smyslu aspoň částečného.
pochopení Boha nebo Búh prohlašován jest za pouhou abstrakci,ideu,Pomysl, ilusi, hodnotu čistě subjektivní, za kterou není
nic objektivně, ,lia světě nezávisle eksistujícího, co púsobí jako
narkotikúm nebo opium a čeh()ž v zájmu jasného, vědecky fun, dovaného názoru světového a životního třeba sebe i 'Udstw .'
záhyriebo ~hned zbaviti. Proti takovýmnázorúm světovým, ať .
,
objektivistickým (jako materialismu,. positivismu; agnosticis- '
mu, všem druhúm monismu podstaty; předevšímpanthesimu) .
· nebo proti subjektivistickým názorÍlm' idealismu stojí víra křes- .
· ťanská se svýmI křesťanským chápáním Boha jakožtoobjektivilí .
absolutní do}wnalosti. Jak .obhájí křesťanská theologie tuto
víru? Stačí- ji jen mít a' ji hlásat? Zajisté nestačí! Třebasestou-·
· pit v arénu zápasú myšlenkóvýchvúbec a obhájit pojem Boha
, křesťanské theologie. ;
.
,
. .
Křesťanská theologie jistě ,vždy tak činila ti. jde jen· o to,
,zjistit, zda dostatečně a postačujícím zpúsobem. Nelze přece.
víru křesťanskou pouze konstatovat a popisovat, odvodit zpra· menúvíry různých církvích různě stanovených, nýbrž pojem
. . Boha třeba zdúvodniť.. Toneznamená Boha .dokazovat, nýbrž
, jen objasňovat a vysvětlovat. '. ."
,
. 'Křesťanská theologie má,\ve .své převážné .většině zato,že
stáčí označiti Bbl1a 'jako nejvyšší dokonalost; která je sama se.:.
· bou, sama od sebe, která má dúvod .své eksisb::irice ve své doko.:.
nalé bytnosti. Zákon příčinnosti podle této theologie nevztahuje
se na..Boha.Búh jest prý bez příčiny. Nedi~e se však potom,
" jestli věda a filosofie obrací. se zády k takovému Bohu, jenž'není
dóstatečně vysvětlen a zdůvodněn .. Neboť proč na~razovat, jak
· říká 'věda,probléni problémem, v našem případě problém' kósmoNetřeba;

:
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10~cký. theologickým? To, co theologie,bojícíse'vztahovat plat~
, nostzákona příčinnostii na Boha,' poskytuje myslícímu lidstvu,
',není nic jinéhO' než ontologismus., Z pomyslu dokonalosti" z
'myšlené dokonalosti' vyvozuje skutečně eksistující dokůnalůst,
, 'jakoby eksistence 'byla nutným, predikátem ,dokonalosti.. Může
'. přece eksistovati také.nejvyšší dokonalost jen myšlená.. Má-li
býti ,vysvětlen Bůh jako bytost nutně reálně' eksistující, nelze
,jinak tohO' důcíliti než jen a jen na základě' všeůbecné' platnůsti
zákona příčinnůsti. , , "
..'
. .,', . .•
.
Theůlogickůu práci třeba dO'plnit.v ten smysl, že Bůh není
.sobě jen, důvůdem, ale' i příčinou. TO' znamená, že nikO'libytnůst (půdstata) boží je důvodem boží eksistence, nýbrž naO'pak
boží činnost je příčinou jehO' bytnůsti.' ,
". •
Předně. třeba růzeznávat důvod a příčinu. Důvůd platí ve
. sféře,. v řádu' ideálním, .v říši myšlení. 'Vše, CO' ,je myšlené, musí
míti půstačující důvůd, jinak je nelogické, nezdůvůdněné~ .Vše
skutečné vyžaduje však uskutečňující příčinu. Síla, skrze kterou
'
a kterO'uněcO' eksistuje jaků skutečné; jest pak. příčina.",
I' Bůh jako půmysl, idea musí býti zdůvodněn. Důkůnalůst
jehO' bytnůsti; půkud jest jen 'myšlena, , nebůli obsah Bůha, musí
míti dostatečný důvod. V tóm niá theolůgie pravdu. Ale má-li
býti Bůh vysvětlen jaků skutečnůst, realita - a jen ve skuteč
néhóBoha věří křesťanská víra,- musí míti Bůh také 'příčinu.
,Tóu, pfíčinůu může býti jen Bůh, sám. PrůtO' nelze theůlůgicky
·Bůhacháp~tlůgicky napřed jako bytnůst, půdstatu,z níž by
, , pak bůží eksistence následovala, nýbrž ůbráceně: Boha třeba,
myslit napřed jako čin, činnůst,.příčinu, která má svým ,nutným ,
obsahem jako účinem bóží bytnůst a pO'dstatu. TO' ,znamená chá-,
,p~ti Bůha dynamicky, a nikoli statiCky, nikoli logicky napřed
jako můžnůst, :vlůhu, půtenci a pak teprv jako čin, nýbrž naůpak
hned jako 'čin, činnost. Nelze eksistenci bůžívyvůzůvati z jeho
pO'dstaty,. nýbrž naůpak půdstatu z bůží činnůsti. , Bůh nemůže
býti chápán jaků klidná půdstata",totiž dO'kůnalůst,k níž by čin~,
.nůst a tedy. i eksistence jakO" účin podstaty .teprv, přistupůvala,
, . hýbrž naůpak jako' činnůst" jež má bůží PO'dstatu. svým, nutným
účinem, obsahem~ Nejvyšší kategůriejsoucna není klidnápůd
stata,' nýbrž činnůst. , .
"'.'"
'
, '.
.'
. Bůh jest si' proto i důvodem i příčinou. Proti tůmu činí se,
však námitka půdle zásaqy: ageresequitur esse,že prý napřed
musí eksistoyati ,věc, bytost, a půtom (časO'vě) teprv můžená
sledO'vati činnost. Tu třeba říci: empiricky zriámeovšem jen takO'vé bytosti, které napřed jsůu a pak jednají: TO' je karakteristika všeho stvořeného ve světě. Ale tento způsob , eksistence
ačinnůsti není logicky nutný jakO' jediný. Agere sequitur esse,
netřebavýkládat jen časO'vě.. MožnO' té zásadě rozumět také ,tak, •
že agere a esse eksistuje zároveň sůučasně, a to tak, že esse je
O'bsahem, toho agere, bytnost,' p<;>dstata O'bsahem, účinnůu čin
ností. Není logickéhorozpO'ru, není lůgicky nemožnO' mysliti pří-'
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činu jako činnost, kter~ jé současná s účinem,. která. m~' současně, zároveň svou bytnost a podstatu obsahem a účinnou své'
činnosti.
. '.
'.
Činnost jest vyšší kategorie jsoucna, než bytnost. Je též sroz:'
umitelhější než bytnost. Každá činnost musí míti obsahLnení
činnosti bez· obsahu. Ale ne každá bytnost musí býti činná. Ne-..
lZe mysliti činnosti bez obsahu, aÍe naprosto dobře lze mysliti
" .. ' "
podstatu, 'bytnost, ohsah bez činnosti, V klidu.
. Chtějíc vysvětliti Boha, živého; Boha Stvořitele, křesťanská
. theologie musí pojímati Boha jako činnost, jejíž obsahem je boží
podstata, boží dokonalost; I Boha třeba pojímati jakoyěčný čin .
. Ves v é čin n o s t i věčné má Bůh-i d ů vo d své podstaty
i pří č i Ii u své eksistence. Ideální důvod i reálnou příčinu: Č i n-:-.
n'ost i p09,stata boží jsou zároveňvěčné; není jedna
dříveneb později než druhá. Podstata je obsahem a účinem boží
činnosti jako příčiny. Není v Bohu prius žádného, ani logicky,
. tím méně . časově. Chtějíce pochopiti Boha, nemůžeme jej mysliti'
,anthropomorfně, po způsobu člověka, jenž napřed musí býti, a
:pak teprve je činný; ný.brž jako příčinu, která jsouc čin n a' od
věčnosti; má o dvě č n 0,8 t i boží podstatu obsahem, ú čin e m~
V tom je právě boží dokonalost na rozdíl' od dokonalostiv~
,světě. .
. .
.
...
' ...... ,
Bůh je' pochopitelný, ·pokud může jej člověk vůbec pochopit,
jen jako nejvyšší dokonalost, duch absolutně, t. j.' nejvýš ,doko:
nal&', jenž myšlením a .vůlí 'po .všech stránkách své dokona;.
losti· sebe-uskutečňuje. Tu musím ovšem důrazně upozorniti, .
užívaje slova "uskutečňuje" - , že nemíním postupné uskuteč-;
ňování časové, postupující od méně dokonalého k. dokonalému,
nýbrž ·takové, jež děje se jedním . věčným ,(nad ,časovou po:
'sloupnost povýšeriým) úkonem božího myšlení a boží vůle. "
, .' Myšlení a vůlé je opravdovou' a' jedinou příčinou účinnou. ,
Boží myšlení vynalézá -.:.... nikoli časově, po částech,' ale 'jedním .
,věčným úkonem- veškeru dokonalost; .boŽí vůle pak též jed~ .
ním věčným úkonem nad·čas a vývoj povýšeným uskutečňuje
boží dokonalost. Bůh trvá svou' moudrostí a silou, t. j. křesťan-,
sky· řečeno svou svatostí a láskou od věčnosti do věčnosti ne jako
nehybné jsoucno, ale jako život: Bůh, boží podstata a bytnost, ..,'
dokonalost, jé nutným obsahem věčné boží činnosti. '..
_.
. Křesťanští. theologové' ostatně aspoň ,částečně. vnášejí pří
činnost do Boha, totiž v pojmu Trojice. Plození 2. osoby první
osobou a vysílání 3. ,osoby); .první a druhé. není nic jiného než
jistý účin příčiny v,Bohu. Ale ostýchají se učiti, že Bůh je
sám sobě příčinou. A přece mám zato, že jen tehdy, aplikne-Use ,
zákon příčinnosti i na Boha; tedy na všechno jsoucno, ve smyslu ' ,
právě vysvětleném; že jen tak utomí se ostří námitce proti Bohu,
námitce, 'že křesťanská theologie nahrazuje kosmologický pro-~
blém theologickým. Bůh jako činnost je srozumitelnější .než
jako klidná podstata.
Jak by 'přišla boží
klidná podstata, byt,;., .
'"'
.
, .
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·nost k čiÚnosti? Pouk~zem na věčné spojení podstaty boŽí s čin- .
ností není otázka rozřešena. Jde o to; zda podstata, bytnost boží,
jeduvodem činnosti a eksistence.nebo činnost boží příčinou pod~ .
statY'a bytnosti jakožto svého účinu od věčnosti .. Aplikujíce zá.:.
~on, příčinnosti. na B9ha tvrdíine toto poslední.'
'. . . ' ; '..
" '. .Logických rozporu v takovém pojetí Boha není; Ale je' ta· kový Buh opravdu skutečný? Není to iluse přání, pomysl, pouhá'
idea? Víra přijímá takového Boha jako skutečnost, realitu. Věda,
· fil()sofie musí, jej přijmout, chce-li vysvětli~ svět, veškerenstvo a
rozumět "jemu, má-li světa život mítLvýzmim, mysl,'cíL Jen ta:'
.kový.Buh·opravduněco·znamená a vysvětluje veškernstvO·po
všech stránkách. Nechce-li člověk, lidstvo páchati duchovní sa:'
m()vraždu a ocitnout se v naprosté tmě; vzdáti. se vysvětlení
světa: a životll ; chce-li pochopit duchovní hodnoty ajejich na.:.,'
prostou závaznost a tak svou životní. a mravní odpovědnost,'
, nechce:'liutopit se v, bezúčelném řešení problému kosmologic. ,kého i ethického, musí problém theologický řešit pojmem,Boha
" zdenaznáčeným. Tu práci musíkonata.hájit theologie v sou, hlase s věrou, a logikou. A jak je skutečný svět a život se všemi
svými jevy, a není žádnou ilusí, tak je skutečná i první jeho
účinná příčina, jež'zapřičiňuje nutně sebe, 'svět pák svobodně a
· dobrovolně. Skutečný svět vyžaduje objektivně skutečné pří:'
činy, jež jej uspokojivě a plně vysvětluje; J Skutečný švět potře:'
buje skutečného Boha ve. smyslu shora naznačeném.
B~lo by .velmi poučné sledovati dějiny náboženské víry v bož-,
stvo ~ hlediska' a pod zorným úhlem myšlenek zde krátce uvedených. Zjistili bychom, že názory a př~dstavy lidstva o božstech a bozích od'nejstarších kulturních dob byly sice velmi
rúzny, ale že v pojmenování a. v pojmech',božstev a boliu růz
ných dob a národu jest alespoň poněkud, někde jasněji, nčkde
méně jasně, způsobem hned dokonalejším, . hned nedokonale} .
šímvYJádřena myšlenka dostatečné 'příčiny účinné a účelné,
aby vysvětleno bylo jsoucno .a jeho smysl a že nejen v Bibli;
ale i jinde je aspoň tušena symbolicky, náznakově představa, že
: božstvo trvá samo sebou;. svou činností,moudro"stí a silou,pravdou a svat()stí'či 'dokonalostí. Formujíce '.paktheologicky křes-'
· ťanský pojem Boha nemužeme se ovšem učit pouze od Aristo- '.
tela s' jehop()jmem 'nejvyššíentelechie, prótonkiún akiÍlé:. .
· ton, jak činila středověká scholastika, nýbrž třeba přihlížeti k
.; pojmúm vytvořenÝn:t jinými filosofy, na př. Platonem; jenž tušil
v Bohu jako nejvyšší ideji, ideji. dobra, život;, Tím nikterak nechci však 'říci; že. Platonova filosofie chápala Boha. plně ve
smyslu křesťanské víry. Souhlasím s prof. dr. Hromádkou, když
upozorňuje ve svém spise o Masarykovi, *) kterak filosofie aIÍ";
. " tická; . Platonova, nedospěla k pojm~ Boha transcendentnijlO.
Křesťanský theolog chtěje myšlenkově přiblížit světu, lidstvu,
*) Masaryk, J. L. Hromádka, 'Knihovna
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křesťanského Boha, nemůže přihlížet jen k jednomu theologu

nebo fjlosofu, ale musí všímat si, bedlivě' všech pokusů lidské
myšlenky pochopit Boha co nejlépe, čímž' ovšem zase nemá býti
řečeno, že by lidstvo --:- samo na sebe jsou odkázáno -:-,-bez boží
pomoci k Bohu se mohlo dostati. Podle křesťanské víry dává
Bůh svou milost či pomoc lidstvu, aby jej chápalo a póznávalo
co nejrůznějšími cestami: .
'.,
.'
. "
Starší pojem Boha křesťanské theologie, závislý na filosofii ,:
Aristotelově, nestačí, protože nevystihuje Boha jako absolutně'
dokonalý život V sobě., Boha' třeba' chápati jako dokonalý život
věčně' sebou činný a, za sebe', prýštící,ď Tedy dyn~micky, ne
. staticky.: " .,'
. ,"
. . .
."
,
.
.Je sice pravda, že· třeba se míti na pozoru, aby, theolog chápající Bohajako i důvod i příčinu, dokonce jako sebepříčinu, ne- .
upadal do method idealistické filosofie, budující ·svět·z pouhých
pojmů 'a idejí, do filosofie, jež theologicky znamená pantheismus,' a aby nevnášel do Boha moment vývoje. Ale připřesnéIll
a: správném myšlení na základě zákona příčinnosti lze.,se·tomu
úskalí a nebezpečí vyhnouti.
(Dokončení.) , A l . Spisar.. '
.,
,

'

" . '

"'Náboženské' názory Masa rYkovYpodle· j~ho
HovorÍl' a :: uč~ní. církve československ~.*) ,
Prameny: Karel<::apek: Hovory's·T. G. :M:a:i~ry)tein. III. Myšien:í a 'život ..
Fr. Borový. Čin 1935. (M.)
' . ' .....
., .
Učení náboženství' křesťanského pro, věřící církve československé.
y Praze 1931. Nákladem Ústřední rady 'církve 'československé. (U.)
Přehled pojednání: Úvod. I. Jméno Ježíšovo: II. Jeho osobnost. III. Dílo
(Evangelia). IV. Názor' O Bohu.. V. Náboženství.' VI. Zbožnost: •.
VII. Láska., VIII. Tolerance:' IX. Mravnost: X. Práce. XI; Cirkev.
. XII: Stát. Závěr.
.
.
,

Úvod.
Masaryk.v hovorech s Karlem Capkem podává 'výsledky
svého života, svého badání a studia. "Od malička mi vrtalo
hlavou, jak to; že jsou různé křesťanské konfese." (M 79.)
"Probrodil . jsem se všemi možnými' ťheoriemi náboženství,
,knihami. theologů avědců.'~, (M 79.) ."Pozorjlji různá nÍíboženství všude' na světě, 'študuju je, a podle možnosti je srovná-o
vám s náboženstvím křesťanských církví; (M 79.) , .. ',.
,
;,'VUčení CCS obsa~eny jsou základní' názory naší církve o
náboženství a křesťanství, o Bohu, o Ježíši Kristu, zakladateli
křesťanství. . Toto učení ,vyrostlo. zvláště ,z . díla patriar<;hy
dra ~arlaFarskéh~ a,práce prof. Alóise Spisar~; " : '. '<,
.

,. *)

Účelem článku

vých a formulace'

je upozorniti ná~n~čné shody názoro. Mru>arykoPozn. red.
' .. ".
. .' ,
.

učení CČS.
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Ježíšovo.

důsledně, píše Ježíš. Slovo Kristus objevuje se
pouze třikrát. Jednou zcela nahodile, zvykově,
" 'v letopočtu "ve třetím století před Kristem"(M 104), podruhé
v citování Tertulliana "prapor.. Kristův'~ (M 113), po' třetíuvě, doměle: "Ježíš - neříkávám Kristus" (M91). Snad by proto
lépe bylo neuŽÍvat této opakovací fonDy slovesné. "
V nadpisu je tohoto slova užitojen jednou: nI. a "Nábožen,;
ství. Ježíšovo" (M 91).,
'
Slovo "JeŽÍš" nevyslrYtuje se ani v prvé (Noetika) ani v dru-"
hé hlavě (Metafysika) ani v poslední osmé (Národ). V sednié
(Politika) pouze jednou. Zato nejvíce y hlavě tř,etí (Nábožen-/'
ství) 28krát (bez nadpisu 27krát) 'a v šesté (Ještě o nábo" ženství) 21krát. V hlavě čtvrté (Křesťanství) 14krát,' v paté
(Tak zvaný kulturní boj) 8krát. Dvakrát je tu užito názvu:
"Ježíš-Bůh". Jednou'vespojení s církví (,iJe-li církev založena
Ježíšem-Bohem',' (M 107), po druhé ve spojení s křesťanstvím
(Orthodoxietvrdí, že křesťanství bylo založeno Ježíšem~"
Bohem, M 135).'
,
,.
'
. V učení' CČS uvádí se slovo "Ježíš",,,Kristus", "Ježíš
Kristus" mnohokrát.,
,
'
Z pěti hlav druhá má název ,,0 Kristu" (U 18). V pododdě":
leních je různost~ Už v závorce nadpisu druhé hlavy je, nápis
"Osobnost a dílo Ježíše Krista" (U 18). První pododdělení (nt)
'jmenUje se "Osobnost Ježíše Krista" (U 18), druhé (n2 ) "Dílo
,Ježíše Krista"(U' 19). Ale už v třetí části (na) je nadpis
"Obsah díla Ježíšova" (U 20) a v čtvrté (n4 ) "Síření díla Ježíšova" (U 20). Poslední část této hlavy (nlO ) nazvána: "vý, znam náboženství Ježíše Krista" (U 25).
Třetí oddíl třetí hlavy (In q ) má nadpis: "Ježíšova mrav,llost"(U 28), čtvrtý un 4 ) : "Svět v,mravnosti Ježíšově (U 31),
pátý (In5 ) : "Mravnost Ježíšova v'našíininulosti" (U 33). '
, ,Tak v nadpisech oddílů, ač celá hlava', druhá má název
,,0 Kristu'\ buď užívá se náZvu Ježíš Kristus (třikrát) nebo
jen Ježíš (dvakrát). V hlavě třetí (O zákoně ,mravním) , je
pouze titulJežíš. "
", "
, Ještě větší jé rŮ:znost v textu jednotlivých hlava oddílů ..
Naše učení vysvětluje ,slovo Kristus takto:,,,Slovo Kristus
. nebo mesiáš znamená, tolik, co na vládce (krále)' pomazaný"
"
(U 18) (Kristus je slovo ,řecké, mesiáš židovské);,
, Názvu Kristus,-užívali staří křesťané: "První křesťané, nazývali JéŽíšeKristem. nebo.;rnesiášem,' poněvadž' 'věřili o něm,
že je od Boha poslán, aby založil viditelné království čili vládu
'boží na zemi" (U 18).' My odůvodňujemé tento název pro, Ježíše takto: ,,,My nazýváme Ježíše Kristem nebo'mesiášem, po-,
něvadž hlásal a zakládal. vládu bOžího zákona v ,duších lidský~h" (U 18).
"
'
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Proto užívá se tohoto názvu'promiscue. ','
V Učení' cCS je užito v textu ',názvu Ježíš Kristůs 50krát,
'názvu, Kristus 25krát, a jen Ježíš 67krát. Tedy název Ježíš:
převládá. ,ď
" " ,Ještě zajÍlÍlavější
,

•"

' , ' , ' , '

"

,',

'

"

'

'"

je, v kterých hlavách se; tyto názvy vyskytují.,
' ' .",
,': " , "
, '
V úvodu uveden J. K. čtyřikrát, K. třikrát; Ježíš se samotně
nevyskytuje.
"
,,
.
,v první hlavě, užívá se jen názvu J. K.A to třikrát.,
, ,
V páté hlavě užito náZvu J. K.pětkrát, Kristus ,třikrát, JežÍš pětkrát.
,i '. , '
'
"',""
V druhé (O Kristu) převažuje název Ježíš (25), J. K. ,uveden 17krát, Kristus jen pětkrát.
."',
'
Také v třetí hlavě" (O zákoně mravním) název Ježíš 'má
značnou,převáhu (28krát), J. K. tu uveden 13krát, Kristus jen
dvakrát.
.'
,
V čtvrté hlavě (O' zbožnosti) vyskytá se většinou název'
Kristus (12),; Ježíš 9krát, J. K. 8krát. Tedy Ham, kde se mluví
o svátostech" má ,název, Kristus' jen relativní' převahu. ,,'
Celkem ,z' toho vidno, že jsme po' vysvětlení názvu Kristus,'
nekladli váhu na slovo Kristus, nýbrž, že užíváme nejčastěji
prvotního jména "Ježíš".
". '
I v tom jsme blízci 'M~sarykovi.
-,

II. Osobnost."

Masarykovi je Ježíš "náboženským ,vůdcem a ~čÚ;elem','
(M 141); "Ježíš nebyl theolog, byl prorok, největší zproroků'~
(M 141).
',
",','
Masaryk vysvětluje slovo prorok: "Prorok:~ to nezname:ná jenprorokovať a předvídat, nýbrž hlásaťslovo boží, kárat
a vést, povznášet 'k duchovnějšímu a novému životu; ,být
vzorem,být hlasem svědomí, být buditelem života - je těžko
to vystihnout slovem:" (M 141.)
,
. Ježíš je~asarykovr "vzorem a učitelem zbožnosti'~ (M 91).
"Byl živým příkladem" (M91). "To učení ata osobnost jsou'
Jedinečné; ohromné"(M93). ;,V evangeliích, v"starokřesťan
ské literatuře VŮbec) vťradici se rý~uje bóhatáa jednotná
"
,
osobnost Ježíšova" (M' 93).
. ':Masaryk řadí Ježíše ke geniům náboŽenství, prorokům.
, . Srovnává jej s jinýml ,;Troufám,si' povědět: Ježíše nezastiňují'" (M ,94). ,,,Docela zvláštní 'autority ,požívají zakladatelé
náboženství, jako,Mojžíš, Ježíš, Mohamed, 'reformátoři" ,(M87); ,
,Historicky srovnáni, jsou i 'jinde:, "Rozum musí 'rozhodnout'
o hodnotě,učení Moj~íšova, 'Ježíšova, Mohamedova" (M 121).
"Historický čin Ježíšův je, že první jasně a příkladně' vymezil
zbožnost nejenjakopoměr,.k,Bohu; nýbrži k;bližnímu" (M 97)~
ď
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"Ježíš nestvořil nábož~nství, to bylo vždycky a dávno před·'
,ním; byl reformátorem"(M147).: ' , I '
,".
"
; . ·...Ježíš 'byl. kvasem"(M '113). "Jíťza Ježíšem, to je mi
všechno, (M 136); "Náboženství přirozené tvrdí, že Ježíš byl
. člověkem 'jako každý jiný, a' vidí právě v tom vyšší sankci
,křesťanství, že totiž člověk sám, bez zázraku, ze' své přiroze
nosti se povzn'esltak vysoko; Nábožeuství setÍlnstává přiroieným nadáním člověka, jako věda, umění apodohné, a může
,v nás naším vlastním úsilím být zdokonalováno, jak ty druhé
dary lidské' přirozenosti. Náš' život nabývá ivláštníhodnoty,
může-li člověk sám ze ,sebe, být tak dokonalým, 'jak to Ježíš
žádal a jako' člověk dovedl" (M 13~136),.
, ,
"Nesnadno říci, zdali Ježíš sám' byl obeznámen 's helleni> stickými ideami" (M 104) ."V Janovi čteme, že Řekcivépřišli
, k apoštolům a žádali si vidět Ježíše' -sotva ho chtěli' jen vidět,> jistě s nÍnl .chtěli mluvit, snad tedy řecky'ď (M 104).
"
V nášem Učení názorýo osóbnosti Úžíše Krista jsou uvedenyzvláštěnastránce 18. a 19.
\"
~"Ježíše Kristá; poněvadž ~ejlép~. pozn~IBoha a žil podle
zákona, božího; ,nazýváme. Syn emb o ž í m, ne j mi I ejším'~ (U,18). " Ježíš jest člověk Boží čili vzor člo,V-ě. ,
k a sj e dno cell é h o s B o h e m D o z il á ním· zákona bo-'
žíhoaž i v o tem podle tohoto zákona" (U 19).
"
Jako křesťané uznáváme "Ježíše Krista s v Ý mv ů d c em
k B oh u a podle, něhóžijeme" (U 19). "Ježíš Kristus je křes7
ťanskému'člověku stále ži v ým z á k on emm r a vnost i a
náboženství ve jménu božím" (U 19). ~rotoho nazýváme "Mistrem a Pánem.naším" (U ,19); "Ježíš je
kře s ť a II uv II d c e m a v z o r e mvn á b o žen s k é m a
mravním životě" (U 46). ' ,
'
'"

III. 'Díio~ Evangellai
.

I

Masaryk' mluví o ,křesťanství; náboženství "Ježíšově; nábo:'"
ženství lásky, ježÍšstvÍ. ',." ' ,
",
' .
. JežíšstvÍ předevší:rn:"Móje víra: ježíšství,láska k bližnímu;'
láska' účinná, reverence .:před Bohem" (M 98). Nového názvu
, "ježíšství" užívá, aby odlišil pozdější výklady osobnosti, a .díla
'Ježíšova'~ i křesťanství.'
"I
,
'
'V Učení jsme se přidrželi starého názvu: křesťanství. "Dílo
Kristovo v člověčenstvu jmenuje sek ře s ť a ns t ví" (U 19),.
Ale chápeme je svým způsobem. . '
."
,
,
" . 'Proč "ježíšství"?'"Od' Ježíše sama nemámé ani jednoho 810:
va skutečně authentického, ,sám nic nenapsal a nezanechal"
(M 93-94).' "Nezapomínat, že>od Ježíše nemáme jednoho
authentického slova, zůstalo po něm jen podání psané a ústní;
zachovala , se' i'mimokanonická starokřesťariská' 'literatura;',~. 'I
I
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"

.'zlomky evangelií, apokryfy a'podobně' (M '102) .. "I dochovaný,
'text N9Vého zákona je v mnohých a důležitých partiíCh'sporný, jsou interpolace, jsou opisové chyby,. chyby v ,překladu' a
. kde co; ale hlavní učení a náboženský charakter Ježíšův se
Písmem postihuje dostatečně· dobře. a' názorně". (M 94)., "Podle těch, různých ,výkladů ·vznikaly i' rnzné organisace cíl"':' ,
kevní, různé nauky, kulty a tak dále" ,(M 102).
'
Dlé našeho Učení: "Zpr~vy,avýkh.l.d o díle Ježíšově za~ho
valy se ve spisech ,Nového zákona a v podání,' to jest tradici
křesťanské" (U 19) .. '
'O evarigeliích píše Masaryk s' největŠí úctou:"V' ev~~ge.;.
liích, v starokřesťanské' literatuř~ vůbec i V tradici se rýsuje
~bohatá a jednotná osobnost JeŽÍšova; to se, pane, dá těžkovy
mýšlet a skládat pouze z řady legend. Mně stačí evangelia. a'
stará literatura křesťanská Vůbec; "její obs~hdává plasticky'
'. živý a pěkný obraz počátků a vývoje křesťanství, jeho učení, '
'osob i' církve" (M 93). "Cetl jsem hlavní ty tak zvané životopisy' Ježíšovy; v žádném' z 'nich. nenacházím tolik nábóžen~
'skéhoživota jako v evangeliích; Evangelia přímo voní realitou" (M 93).
.
,'"
"
Naše posouzení Písma'je v . úvodu. "Písmo není nám souhrri.
zjevené pravdy Boží, nýbrž svědectví o náboženské O; zkuše,:,
nosti těch,\kterévyvolilsi Bůh, aby jimi pusobil v nás ,víru
.' v Sebe a Své dílo" (U 4). ,;Ducha Kristova budí v nás Bůh
spisy Nového zákona, 'hlavněe va n gel i íjjež jsou ,pro nás
v CCS ze všech projevů křesťansk6' náboženské. zkušenosti
pře~evším směrodatné v náboženství amravnosti'~: (U 4).
-'.!

.

"

IV.Názor oBoh~. "

Všeobecně praví Masaryk: "N~boženskému Člověku je Bůh'

'ústřední
, poměr k

ideou v myšlení i v jednání", (M 79). "Já bych svůj
Bohu označil latinským reverentia -.:.. úcta, plná důvě.,
ry,vděčnosti a nadějnosti" (M 149). O názoru Jéžíšově pÍše:-,
"Ježíš upoZornil, že Bůh zná 'potřeby lidí; nepotřebuje o' nich
informací. Lidé se většinou modlí, aby Bůh pro ně udělal něco '
nemožného, prosí o zázrak',' (M 84).
',',
"Bůh, Jehova, je 'strašný;' v učení JeŽÍšově bázně 'už není" .
(M 86). "Podle Ježíšova učení náboženstvÍ. je, vírou v jedinéh6
Boha; Stvořitele, Řiditele světa, Otce" (M 142).' ,
'. '
,;Ježíš vymezil poměr. člověka k 'Bohu' jako ·iá.sku ·a poměr
synovský; Bůh je člověku otcem; myjsme.mu syny; To jenová '
, definice zbožnosti a náboženství; a tím křesťanství vyniklo nad starověk" .(M 146). ,~JeŽÍš sloučil lásku. k Bohusláskoukbliž-.
nímu, a to' synovství božíavzájemnouláskubožíéh synů učinil
imive:rsál~ími; láska k bližnímuplatLvůči všem, lidem a náro_.
dlím. Tím je dovršena víra, v jediného Boha:, je jen ,jeden Bůh,., '
ď
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, Bůh vŠech národů a lidí'! (M 146-:-:-147)."Bůh je'J:ežíšoVi
otcem, niá'k němu intimní osobní poměr, ale nemluví o tomto
poměru ,mnoho; žije jej a nedává žádné soustavy theologie",
(M 92).
'
O 'n&zorech theologů píše Masaryk:," "Sami 'theologov~
" říkají, že Bůh je, nám bytostí nedostupnou" (M 148). "Křes
ťanská' theologie Vůbec ztotožňujeB,ohaa Ježíše" (M 148);:
, ' ',' Jak dle našeho, Učení pojal Ježíš:Boha ?Všeóhécně učíme:
"Naše poznání Boha a díla jeho je nedokonalé, náznakové á
zlidštěné; našemu plnému poznání Boha překáží nedokonalost
lidská" (U5).
'
"
,,"
O Bohu Ježíšově pravíme: "B ů h podle JežíŠe jest I ás kavýadobrýOtec náš" (U 29). "Ježíš Kristus učí člověka
pravdě boŽÍ. Ježíš rozuměl pravdou boží, žeB ů'h jest Otec
v š ec h I i d í a 1 i d é jsou Jeh o dít k y, n a z á j e m p k
b r a' tři a s e str y". '" Z tohoto poznání plyne pro život lidstva povinnost bratrství všech, to jest rovnosti a vespolné ;
lásky" (U 20).', ' ."
"
' .
i

,

v

'

"

,

"

a

V. Náboženství.

A.
: NejprVe, uvedu některé myšlen~ Masarykovy o nábožen, ství vůbec.
i
.'Podstátounáboženství je "vědbmí'závislosti člo
věka na božství, na Bohu; to znamená uvědomení lidské slabosti
fysické, duchovní i mravní- uvědomení jich a překonávání
,zároveň. Neboť náboženství. je důvěrou a nadějí, nadějnost je
, podstatou náboženství" (M 86,17). "Není jen pochopováním
smyslu celého života, je zároveň náladou, prýštící z toho pochopování života a 'světa" (M<86, 17)."Náboženství jestano-'
v.iskem, člověka k všemstvu, k Bohu,. k světua.k
sobě samému: je nejen poznáváním, nýbrž hodnocením světa
a života" (M 86,17). "Náboženství, zbožnost je stanovisko,
attituda - nemám našehQ slova proto - vůči všemstvu, vůči
',všemu, co nám dáno, tedy ,vůči Bohu, světu, lidem i sobě samé;mu" (M'95) .. ,jNáboženství,hlavně'náboženstvíJežíšovo, jé
. ku lt ur a 1 á sk y. Nábožel1ství spojuje člověka, s člověkem
nejen,přirozenou sympatií" nýbrž tou společnou, attitudou
k Bohu, k životu, k ,světu, nebo jak se říká, k osudu"(M 95) .•
"ŇábožEmství, to není jen poniěr člověka k, Bohu;., nýbrž
'také poměr člověka k člověku" (M 149)~ "Láska
k bližnímu, mravní zákon lásky je mně jenpřediú a praktický,
projev náboženství" (M'95). Náboženství bez'lidskosti nemůže
být správné; lidskost bez zbožnosti nemůže být úplná" (M96). ,
, "Náboženství není jÉm učením, jen theologií, je životní
p rax í, postupuje. a povznáší celý život věřících" (M 126) ~ "
212
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;"Náboženství je nad ějn os t í, překoná strach, zejména
také strach ze smrti; pudí ust3.vičně do výše, výš a 'výš,živí
touhu po poznání a moudrosti, jenebojácné"(M 98). "
'
" '"Náboženstvívšude a vždycky odpovídá celkovému k;u l~
.t ur n í ril u stavu národu, tříd a jednotlivcu ve všech
'.svých složkách (M 101) .. "Náboženství se proto tak, snadno
rozštěpuje, že podává učení o transcendentnu zkušenosti nedo',Stupném, o mravnosti,,·která jer'ŮZná podle společenského vývoje, a o subjek,tivním' rozpoložení náboženském" (M .102f.
"Náboženství se stává individuálnějším na církvi nezávislým"
(M 104) .
"
',' .
.
, , "Mnoho jsem se napřemýšlelo našem n áb o že n sk,ém
p, r' o bl é m u.' Jsem nadáním a založeníni člověk politický, ne '
náboženský a dokonce ne theologický,' ale náboženství je mně
hla\mí složkou duchovního života a kultury, V'Ůbec" (M 109).
"Násilí ,proťireformační ·náboženství 'neprospělo". (Ml09).
"Podstatný obsah dějin našeho národa je náboženské uvědo~
mování" (Ml09).
'
'
,
;,Náboženství není věcnerV'Ů a záchvatu, nýbrž uv ě doměn í s m y s'l u ž i v o t a, uvědomění člověka normálního, tě-,
lem i duchem zdravého" (M 143). "Cím víc se řád světa po- ,
světšťuje, tím víc by se mohly a: měly církve věnovat nábo.:.
ženství čistému a neposkvrněhému ..,...,....náboženství JeŽÍšovu:
svět opravdu pokřesťanštit, 'ne mocí, ale láskou" (M'134).
"Pravé náboženství 'překonává ti t a n i ~ ID U s" (M 150).
"Náboženstvf překonává v nás osamocenost" (M 151).
"
,;N~b~že~stV'í se muŽe pojímatmythicky ~ theologicky,mu~
že se pojímat vědecky a filosoficky; ale to i ono je jen t h e O-c
r i í" n á b o že n s tví, ,kdežto náboženství,.....,. je právěnábo
ženstvím, životem v Bohu as Bohem" (M 130).
.
"Požaduju náboženství jako nutné ,d o vrŠ n í duchovního
a kulturního života tím, že v- mra, v n o s ti' vidím plavní složku
náboženství,'dělámz' mravnosti, řekľ bych, náboženský .-kult.
Žít mravně je pravé ,uctívání Boha." (M 142.)·
"
, , '"Věřím-li v Ježíšovo učení, věřím, musím věřit i v ,b u- ,
,',
d o u c n o s t náboženství" '(M 110); ,',,' ,', " ,
OslavU náboženství napsal Masaryk na konci' ódstavce "O'
náboženství": Píše: "Jak by náboženství nebylo složité! Zmoc:"
ňuje se celého člověka, jeho mysli, .citu i činu, celého, jeho života; zmocňuje se národU a celé společnósti:veškerakultura '
muže být náboženskou, jak to vidíme u'Reku a Rímanu a nej. dokonaleji ve středověku. Nic není tak tvořivého,nic tak úhrnnéhojako náboženstvÍ." (M 81.)
,
",' , " '
, O theologii ipíše: "Hlavní spornýpro'blém. mezi tIíěologií a '
vědou jezjevení1 je~li totiž náboženství založ,eno na zjevení, 'či
je-li možné n á bož e n s tví p.ři r. o z é n é: Docela ,břitce formulováno,běží o božství Ježíšovo, Orthodoxietvrdí, že kře s,:,

a

e

f,,'
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,ťil.llství bylo založeno Ježíšem-Bohem, učeni jeho že je zJeve-

ním božím, církev, že je institucí'boží; odtud vyplývají další
důsledky vučení i v praxi. Naproti to_mu 'náboženství přirozené
tvrdí,' že Ježíš byl člověkem jako každý jiný, a vidí právě v tom'
vyšší' sankci křesťanství, že· totiž člověk' sám,. bez zázraku,' ze
, své přirozenosti se povznesl tak vysoko.~' (M,135"':-'136.);· .
Masaryk klade požadavek, "aby se náboženství', a,,' th e 0,log i 'e neprotivily rozumu" vědě, filosofii",(M 89). "Člověk
mýslíCí"myslící kriticky' a vědeéky; níá theól.ogii vědeck()u, fi'losofickou" (M 89-790)~ "Posud je theologieorgánem:mythu,
kdežto filósofie se stává orgánem vědy" (M 90).,
.'
,'. ,iM o je vír a: jeŽ íš s tv í, láska,k bližnímu, láska účin
, 'ná, reverence před Bohem" (M98) . "
1-"-""

,
,

.
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-
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.' O Jež í š o v ě ná b o žen s t ví pojednává Masaryk zvláště
na' stránce,91~94v oddílu: "Náboženství Ježíšovo".:
' •
ď "Ježíš n,etoliko' učilI :alepříkladllě",Ž i I a' jednal na' tomto
světě mezi lidmi a 'pro lidimnoháléta"(M 83).
'
,;Jéžíš učí, že láska k láskyplnému' Bohu, I á s k a k b I i ž- ,
ním u a dokonce k nepříteli, tedy čistá, nejčistší lidskost, hu-"
,:manita, jsou podstatou náboženstvÍ. Zbožnost a mravnost jsou
Ježíšovi, hlavní prvky náboženství" (M 91). "Ježíšovi v lásce
, Boha a bližního vyčerpává se podstata zbožnosti" (M 85). '
"Ježíš pódává téměř, výlučně poučení mravní, stále se obrací
k p r a k t i c k Ý ni o t á z ká m, jak Je vyriucuježivot kolem,
" něho: sám svou lásku k bližnímu projevuje účinnou pomocí
v bídě duchovní i tělesné. J Ém se znovu podívejte do evangelií:
jak diskretní jsoti Ježíšovy předpisy theologické ajeho odkazy,
ktranscendentnu!" (M92.)
, "
" ,
"Ježíš byl ž i v ým pří kl ad em; lásky nekázal jen slovy, ,
'. ale stále ji,'vykonával, 'obcoval s chudými aúriíženými,'vyhle-,
dával hříšníky a mravně .vytříděné, léčil choré, sytil hladové,
varovalboháté." Takové živé náboženství se šíří víc příkladem
než' slovy, jako oheň, jako nákaza. Ježíš svého učení nedoka'zoval, mluvě' vždy jako moc maje; nepolemisovaltheologicky, ,\
ale:potíral farizejé"a,zákoníky tím, že ukazovaL na jejich: nepravou' zbožnost a morálku.". , '.'
,
" " " , ' ,.,'
, Ukázal, že náboženstvÍ pravé, pravá zbožnost proniká celým životem; i tím den ní m,' vše d n í'mi a proniká jím stále,
. v' každém okamžiku; většina lidí se spokojújesnáboženstvím
svátečním, okázalým a málo upřímným ~ jen o, výjimečných
'příležitostech, ,zvláště když je zle, vzpomínají i na :Pána Boha'
,a' křičí pak o' pomoc a čekají ,znamení a zázraky., Ale život věč.
'nýnebude až po smrti a na onom světě ~ži.ieme ve věčnosti I
už teď a vždycky" , (M 92-93) .
,,' ,
' '
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.. "N~boženství se může 'prožívat nejen v kostele,' ale Lve.
fabric,ea'na'poli, v kravíně i v saloně,": smutkuivra~,
dosti. To je příklad Ježíšův", (M 93).'
,"
"
" "Podle Ježíšova učení náboženství je vírou vjediného Boha,
Stvořitele, Řiditele světa, Otce; ale Ježíš nepřepínátranscen
dentismu, jeho nábožentví není, právě, jen, pro' nebe, 'je pro
zeml a pro denní, všednÍživotNemluvil mnoho arii
'o počátcích ani o koncÍ světa, nezabýval se historií' jako Starý
zákon, který i . v .tom byl náboženstvím . a' učením jenom národním. ,.Náboženství Ježíšovo, se jeví. v mravnosti aJidskosti, je.
humanismem s li bspe ci e ae ter,ni ta tis" (M142).
"Člověk poučen JeŽíšem, překonává náboženstvÍ' bázně a
strachu a nahrazuje je úctoukBohu a l'áskou kbliž-',
nímu" (M 149).
"
,,'
'

C.
Pro názory našeho Učení o. náboženství Ježíše Krista uve'
.
deme je:qtyto věty:'
'. "Oddané osobní obecenství člověka s Bohem nazývá'me ná:'
boženství" (M 3).
..
.' '.
, .... , , , .
"Náboženstvím křesťanů ~ je víra v Boha, jakožto původce
a cíl veškerenstva, a oddaná služba Bohu láskou k bližnímu"
:(U25).
'
..,'
.'.
,,:
. "Křesťanskou víru působí Bůh duchem svým v Ježíši Kristu .
a v nás" (U 3).
,'....,..,
,','
. ;,Náboženství JeŽÍše Krista usiluje . sjednotitlidstvootcovstvím božím a bratrstvím všech lidí vjédnu rodinu';' (U 25)~
VI. Zbožnost.

A.

I'.

Co je Masarykovi ."zbo~ost"?
'.. .
, . "Zbožnost je uvědomělý .a procítěný poměr k Bohu, k, bož-,
ství" (M 80). "Zbožnost je zvláštní stav opravdivosti; zbožnému .člověku '. svět a' život je jakoby klasickým dramatem, ale .'
bez satyrské dohry" (M150).
.
'
',,,Ježíš vymezil zbožnost nejen jako poměr. k. Bohu,nýhfž
ik .bližnímu" (M 97)..'
'.
.
"Lidskost bez zbožnosti nemůže.býtúplná" (M .96). ,;Zbož-~"
:host korunuje a posvěcuje lásku" (M 95/96).
.','
'. .'
, . . ,,,Člověk zbožný se člověka nebojí. Zbožnýje silný" (M98).
;,Xenofobie, nesnášelivost, fanatismus nejsou slučitelny s pravou zbožností" (M 98). "Člověk opravdu zbožný je tolerantní;
.neboť miluje" (M 98);
, '. . . '
,.' .
. , ' . ,íKomenský dovršil·. reformační úsilí poznáním, že obsahem
duchovního' života je vedle, zbožnosti vzdělání a lidskost"
{Ml09).'·
..
,
,

'
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"Chodit do kostela, ,modlit, se, zvykově, vykonávat obřady

a podobně, to není těžké; ,ale být si plně 'a 'stálé vědom poměru

k Bohu, mít, úctu před každým člověkem a pomáhat mU potlačovat svůj egoismus, žít rozumně a mravně - to je těžké, a to
jepravá:zbožnost'~ (M142).,
",'
" :'
.;,Rozdíl zbožnosti a mravnosti vystihujeme slovy: svatý a
. dobrý. Svatost je mravní život vBohu" (M142) ..
"Není jen zbožnost jedna: Bůhjejerijeden, ale osobní po,;. ,
měr k němu je různý podle, dob a lidí" (M, 147). ,',Zbožnost je
individuální, ale nepřipouští solipsismu, ve zbožnosti samé' je
uznání světa mimo nás, světa božího a světa bližních" (M:151) .
. "Ježíš vymezil poměr člověka k Bohu jako lásku a poměr
synovský; Bůh je člověku otcem, my jsme mu syny. To je nová'
definice zbožnosti a náboženství"a tím křesťanství vyniklo nad'
. ,starověk" (M 146).
' .
B. ' ,
j

"

, Náš názoÍ;' o zbožnosti je obsažen v těchto větách: stránky,
36 (U 36).
', .
,
,
':' "Zbožnost je sjednocování mysli a vůle naší s Bóhem."
"Křesťan v duchu Ježíšově projevuje svou zbožnost' celým
svým životem" to jest smýšlením, prací a snažením~"
. "Ježíš hledal a nalézalposilusvé zbožnosti v modlitbě. Ježíš
se modlíval v soukromí ive chrámě."
, '"Modlitba je duchovní rozmluva s Bohem." .
VII. Láska. '
Lás~a je)~Bohu, k sobě a k bližnímu i nepřítelL

'A.

Církvi československé, základem. veškeré lásky jsou přiká
zánílásky. Jsouobsažena už ve Starém zákoně, ale Ježíš zbavil
, ~ ná:odní a církevní, sobeckosti, výlučnosti a naplnil vše:hdstvlm.
"
, '.
' '" "
','
Proto praví naše Učení: "Nejvyšší zásadou Ježíšovy mrav~
nosti,'jest láska' k,Bohua bližnímu'ď (U 29). Je,: vyjádřena tě
initoslovy: "MiIovatibudeš Pána Boha, svého z 'celého 'srdce·
svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To jest první a ve- .
liképřikázání. Druhé pak 'je podobné tomu: ;;Milovatibudeš.
bližního svého jako sebe samého."(Matouš 22; 37-39.) (U 29.) ,
ď "."M i I o va tiB o
znamená sjednocovati . se s Bohem
,v modlitbě, radovati se v Něm jako v Otci, obdivovati se Jeho
dílu a hlavně činiti dobře bližním svým" (U 29).
"Ježíš stanovil 1 á s k uj~konej:V'yšší zásadu 'mravní"
(U 29).' "Láska podle Ježíše jest snaha po všestranném zdo:'
konalení 'osobnosti naší a bližního" (U 30).
I '"
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'"Náš b I i ž II í jest každý člověk, přítel i nepřítel. 'Nepřítele
jest' nám ,milovati, poněvadž, chceme, aby nás bližní též milo- ,
, val,i 'když' jsme mu ,ukřivdili. Láskou, k, nepříteli připodobňuje
,'me se Bohu"poněvadž Bůh činí dobře všem dobrým i zlým,
spravedlivým i hříšným., Bližního milujeme.jako sebe" když mu
činíme to, co lze nám samým mravně žádati od něho" (U 30).
, Láska v' naší, církvi je spojena s k a I i che m ,-'- kalichem
Ježíšovým, neboť "Ježíš přirovnal ,oběť, života k pití. z kalicha"
(U 22). "Z kalicha JeŽÍšova pije ten, kdo statečně a trpělivě
nese kříž svého života, vezdejšího. Kříž, života jsou naše obtíže
a bolesti tělesné i mravní. Kalich je nám náznakem obětavého
díla,podstoupenéhoradostně z lásky k Bohu a bližnímu za ,boží
pravdu a dobro" (U 22). "Láskou k bližnímu oddaně sloužíme
Bohu" (U 25) . "
'
" ',', .' "',
'"
, '
, Ale --;-' dle mišého ,Učení a' Ježíše - nejen' člověk, miluje
Boha, ale i Bůh člověka. "Ježíš, hodnotil mravně svět a', jeho
statky jako díloboží a předmět boží lásky a péče" (U ,31).
(Dokončení.)

Fr., Kalous. '

" ,Poměr konsistóře' podobojí k událostem v Brou~ ,
mově v době ,př~dbělohorské. ' '

-

,

"

!

" (DokončenL)
IV.

,Bylo již řečeno vpředu, že po dvěléta se strany vládní ,nebylo ničeho podnikáno ve věci evangelického kostela v Brou'"
,mově: Přesto však' opat se nevzdal naděje na úspěch. Když ,vi" děl, že nemůže počítati s vládní pomocí, začal používati ve svém
boji s broumovskými evangelíky lstí a úskoku. Postřehl špatný
charakter Kerasandrůva proto snažil se ho získati. Nebylo to
těžké. A tak záhy Kerasander donášel opatovi různé , zprávy
o ,vedoucích osobách v evangelické obci broumovské. Udával:
opatovi, kdo všechno ho navádí, aby s kazatelny, štval proti katolíkům. l )

:

'

','

""

'""

/

'"

Návrat Kerasanderůva pobouření, které způsobil mezi evan- '
gelíky v Broumově se opatovi jenom zamlouvalo. Nebudeme
daleko od pravdy, vyslovíme-li domněnku,' že, opat Kerasandra
podporoval, aby se mohl v, Broumově udržeti. Nasvědčuje tomu
také okolnost, že městská rada nezakročila proti'výtržníkům.
1) Tischer: Dopisy str.' 223, srov. na sti. '142 žalobu obou Bur~hartťt
z Broumova;, kteři ,byli' Kerasandrem opatovi udáni; že chtěli. opata o jeho'
úřad připraviti.'
, ','
"
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Městskou radu tvořili lidé' opatovi a pochopitelně; že dbáli přání

své vrchnosti. Teprve,' když boje mezi evarigelíky'nabývály po,:, '
vážlivého rázu~, byl ,nucen' opát nějaké opatření učiniti. Kerasandra Všl\k nechtěl ztratiti' a proto jeho hněv,' se ,obrátil' proti
novému evangelickému duchovnímu Knorriovi: Opat sina kněze
Kriorria stěžoval v .konsistořipodobojí. Označoval, ho původcem
broumovských bouří. Zaloval na něho, že prý' 'proti katolíkům
:káže v li:ostele.' Dokonce prý vydal tiskem ,zvláštní protikátolický leták, který po okolí rozšiřuje. Tím vším prý lid ,tak pobouřil; "že ti z města'venna ,předměstí a z předměstí do města'
bezpečně vycházeti nemohou, na potkání se bijí amordují."2) ,
, " Konsistořpodobojínemohla'uznati žalobu opat~Vu už proto, .
že' opat ve svém podání vytýkal konsistoři, že kněze Knorria,dosadila nakolaturu, která patří klášteru. a) Tím opat dával jen. '
na jevo, že jeho stanovisko v otázce broumovského kostela se
, niják nezměnilo.'
, ..
.
Z ,toho bylo nejlépe ,viděti, ' jak stále' byia ještě záležitost '
'broumovských evangelíků nejistá. Mlčení se, strany vládní
mohlo' jen tuto nejistotuzvyšovatL Konsistoř podobojí se
zatím všemožně přičiňovala, aby evangelíkům' v Broumově .
zabezpečila úplnou 'svobodu jejich vyznání. V roce 1614
, se dvakráte 'za, ne ,přimlouvala u 'defensorů,'na " 'počátku
,r. 1615 opět prosila, defensory, aby se jich ujali a nedopustili, . i,.
abý se jim dála "nesnesitelná křivda v provozování náboženství
. křesťanského pod obojí. "4) Prosila defensory o intervenci u ne}
vyšších úředníků a soudců zemských. V této době se starosti
jen hrnuly na hlavy defensorů. Nebyli pouze zaměstriáni věCí
broumovsko:u, ale doléhaly na ně současně žaloby a nářky evangelíkůs mnoha míst v'království českém. KatoIickástrana
.v Čechách vedena nóvým arcibiskupem Loheliem vystupovala
stále směleji proti evangelíkům, ne ohlížejíc se vůbec na Maje-'
stát. Nastatcích, kde měla katolická církev rozhodný vliv, bylo
, poddaným' snášeti mnoho útisků pro víru. Tak bylo jednak na
, .,panstvích, s vrchností. katolickou a hlavně pak,na.statcíchkomorních. Císař Matyáš dal r.1612 všechny fary na svých shit, cích v církevní správu arcibiskupu LoheUovt Sice učinil, toto
odevzdání's připomínkou, aby'kněžtvo na tyto, fary arcibiskup,
dosazoval tak, aby to nebylo proti Majestátu a Porovnání,5) ale
arcibiskup toho nedbal a svého práva na těchto statcích užíval "ve·prospěch kato!. reformace. Na tyto fary arcibiskup dosazo,vál kněze pod jednou, fkdyž poddaní na: těchto kolaturáchl;>yli
,evangelíky.A tak není divu, že d,efensorům docházely žaloby na
, " nesnesitelné náboženské poměr:y- na, komorních statcích:' K niIri. " ,
~

'.

" .2)
3)
4)
5)

.....

'"

" ' . ,

Tischer"Dopisy str. ,285 (též viz str. 284).
Tischer, Tamtéž. '
'
,Tischer, Dopisy, str. 195, 247, 248.
Apologie druhá str.S03.
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ovšem 'družily se zoufalé stížnosti podd~ných na statcíéh, s' vrch:"
nOstí.církevní. Z těchto případů.kromě nám známého' hroumov-:.
ského, byl nejzávažnější v Hrobech, kde arcibiskup Lohelius
dal zavříti ~zapečetiti evangelický kostel, který, si tam poddaní
postavili. 6 ) ,
, Defensorové proti postupu arcibiskupa Lohelia' zakročili na
podzim r. 1614 u 'nejvyšších úředníků zemských. 7 ) Avšak roz'hodně se chystali. zastati utiskovaných až. na generálním
sněmu..
.
.
.
.Včervnur.1615 sešel se v Praze tolik' očekávaný sněm ge~ . '
rierální., Na tomto sněmu měla býti staVy pod obojí předložena
císaři stížnost na útisk náboženství podobojí v Cechách.Případ
broúÍnovskýměl býtivto.zahrnut a proto v Broumově sena
tuto chvíli připravovali. Na opata Selendera byla pečlivě vypra~'
cována žalo-ba, kterou do, Prahy na sněm měla nésti zvláštní. de~. '
, putace. Broumovští si zvolili k tomu tři měšťany, Jana Burkharta" Mikuláše Frommela. a . Jana . Kna,ziga, '. kteří 29 .., čerVna .
'vydali se na cestu. V žalobě, kterou tato deputace nesla do Pra~ ,
, hy, ~byl opat broumovský obviňován, že překážel' stavbě, eyangelickéhokostela, že utiskoval broumovské měšťany.pro víru,
čímž těžce, porušil M a j e s t á t . , ..
.' ',~alobu Broumovských spolu s jinými žálobami na nábožen-:
ský útisk, sp.rnuli čeští stavové ve společnou stížnost,kterou
císaři podali až. na konci jednání generálního sněmu .. O brouo:.
,movském případu, se v; tomto podáriíp:ravilo, " že broumovský
opat.··nejprve bránil svým poddaným .ve městě Broumově .ve
stavbě evangelického kostela a v dostavěném pak nechtěl do::
voliti, aby směli. náboženství podobojí vykonávati. .
.
, .:' Stavové k těmto stížnostem připojiliprosbu,'aby císař, chrá~ , .
.nilstranu ,podobojí. Arcibiskupa a hroúmovského opata aby
, ..... ,,' upozornil, že nesmějí porušovati Majestát á Porovnání. Ke konci
,svého obšírného podání stavové ještě ujišťovali, kdyby prý naboženský útÍsk nepřestal, pak byli by. nuceni protikaždémuru~
, ' Šitelf svého náboženství ohraditi se sami, dle vlastní rády.. .'
. . Císař. stavovské 'podání přijal, ale hned naň neodpověděl.
Císaři tato žádost nemohla býti milá už proto, že sám se povážlivě .ve věci broumovského kostela exponoval, .avšak zamítnouti
tuto stížnost ve chvíli, kdy sněm se ještě nerozešel, císař dobře
nemohl: Sice průběh generálního sněmu, jehož výsledku se éísař
původně obával, byl pro něho nakonec vlastně velikým úspě- .
',chem nad politickými požadavky stavovskými: Proto císař ne':
'chtěl aspoň zakončení sněmu zbytečně ztížiti novým odmítnutím
lstavů v ožehavé otázce náboženské. Když mo~l zvítěziti nad .
. stavyve věcech politických, mohl také doufati, že i tentopoža-'
dav.ek podař(se mu'odmítnouti. Otálel tedy s odpovědí.·
..
. 6)' Srov. Gindely:Dějiny čes. povstání 1., str. 61~62,
,

7) Apologie druhá str. 293 a,další.
.
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, _ Jaké bude rozhodnutí císařovo,dalo se zatím tušiti z jeho
jednání VŮČi. straně podobojí. Takovým' velmi Výmluvným zDa:'
mením byl případ'evangelíků v Novém StrašecÍ. Zde vzepřeli se
obyvatelé arcibiskupskému knězi", který byl na faru dosazen
proti vůli celé osady.- Císař Novostrašecké za to potrestal od:'
. nětím všech jejich privilegií a uložením veliké pokuty.S)
Skutečně tyto předzvěsti nezklamaly. TeprVe na Jaře r; 1616
. rozhodl se císař dáti konéčnou odpověď na podání stavovské, tý~ ,
kající se náboženského útisku v Cechách. Když meškal nazám-.
ku v Brandýse nad Labem, dal k sobě povolati zástůpce defensorů, , hraběte z Thurnu, purkrabího karlštejnského, Oldřicha
, Gerštórfa: z Gerštorfu, soudce zemského a Šimona· Kohouta
z Lichtenfeldu, radu při appellacích. Císař dal jhu svoji odpověď
,přednésti' nejvyšším kancléřem Zdeňkem z' Lobkovic. V přítom~
nosti císařově pan Zdeněk', z Lobkovic defensorůmvyložil, že
císař jejich žalobu neuznal. a že nedopustí, aby církevní poddání
-' , si ,stavěli své kostely. Odpověď byla dána, s takovYm důrazem,
že vyjma hraběte' z Thurriuoba defensoři zaleknuti, mlčky ji
přijali. 'Jen Thurn se ,ozval, vyžádalsi, aby . tato odpověď byla
mu dána písemně, poněvadž by takové nemilostivé odpovědi ne, • :,
"
dovedl správně svým souvěr~ům tlumočiti. 9 ) "
"Dovedeme si 'představiti, jaké vzruŠenítot6 císařskérozhod~
'nutí vzbudiló ve straně podobojí. Svoji odezvú mělo zejména
'v Broumově.' Broumovští 'byli ještě k tomu pobouřeni'císarským
rozkazem,aby, svůj :kostel zavřeli a klíče kostelníodevzdali;1°)
Ve lllěstě toto nařízení vyvolalo bouři odporu.a, bylo prostě samozřejmou věcí, ' že Broumovští odmítli uposlechnouti císař.:.
, ského výnosu.,
"
"
"
V této chvíli se jejiCh boj stával střédem pozornosti celé
české veřejnostLNejvětšíporozumění a oporu v této těžké situacinalezli vkonsistořipodobojí; která se za ně V jejich boji
postavila. 'Konsistoř., podobojí 26 .. října 161() vydala zvláštní
oběžní list všem svým náboženským obcím a jejich duchovním
správcům, v němž .vysvětlovalatěžké postaverit,evangelíků'
v Broumově: Upozorňovala na jejich potíže se 'stavbou vlastního'
kostela:Zádala všechny, duchovní spráyce, aby s kazatelen své,
věřící na tuto hroznou situaci broumovských·' evangelíkůupo':'- . '
zornili a vyzvali je, aby dle možnosti je podpořili. Zejména-pokiidjde,o dostavění'kostela, poněvadž náklád na stavbubyl nad
, jejich sílyY) K tomuto vyzvání konsistorníri1U připojili ideferi-,
soři svoje doporučení;
-,
'
'" VBroumově
zatím
pokoušel
se
opat
-Selender
o
evangelický
. .
'

"

S) 'Apologie druhá str. 266. Nuní.68.,
,',;
9) Skála, Historie, česká II., str, 16. Srov. též: Gindely, Děj. čes. po-

vstání I., str. 103 a Apologie druhá str. 319.
10) Apologiedruhá,str.319,,:'
- , ' ;'
11 Tischer, ,Do~isy str. 410 .
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kostél; jak mu k t~mu dá.v~l císařský rozkaz právo. Avšak pobouření" evangelíci mu v tomtó', postupu zabránili. Opat", vida.
novou bouři proti sobě, byl nucen , couvnouti. Zato však císaře
lb tomto' odporu zpravil a oznámil mu zároveň jména' hlavních
, , vzbouřencu."
,.
.'
'
, , Broumovští drželi' dále 'svujkostel a konali v něm své bolÍo~
'služby a nedbali ani nového ,příkazu; aby" svuj kostel. vydali.
,Volali jendo'konsistoře;aby je neopouštěla á. jejich věcdefensoruinpřipomínalaP)
,"
" '
. , Tento nerozhodný stavtrvál až dopodzhnku r.'1617~Vtéto·
, době" se císař rozhodl k novému zákroku. Městské radě v Brou, ,mově' byl 13. listopaduďzaslán rozkaz, aby měšťané, jež 'opat
označil za hlavní vzbouřence, ,býli vyzvání, aby 'se osobně, dostavili do Prahy. Bylo jich celkem' šest: David a Leonard Ram':'
'pušové, Ondřej Biker, Baltazar Ansorge, KašparŠramer, a Tobiáš ReisingerY) Poněvadž se císař v této době vracel do Vídně,. kamž odjížděl přes Pardubice, bylo nařízeno, aby oněch šest'
měšťanu broumovských se ,dostavilo do, Pardubic k' císařské
audienci.
'
"
'"
"
'Zmínění měšťané se skutečně do Pardubic dostavili.' V Par- ,
'dubicíc~ však byli přijati jen nejvyšším kancléřem' Lobkovicem, ' ,
" kterýpopřísné'domluvě jim nařídil, aby se vrátili do Broumova, "
a ostatním'měšťanfunoznámili, že dO měsíce musí býti kostel
uzavřen a klíče opatu odevzdány. OpatSelender pak měl místo,;.
držícím do Prahy podati zprávu o tom, zda rozkaz byl vykonf:í.n;'
Místodržícím byl dán z Vídně pokyn, aby'vpřípadě neposlus:'
, nosti.dalivudce BroumovskýchuvěznitL V Pardubicích bylo na";
řízeno Davidu Rampúšovi, jednomu z obeslaných, ,aby hned
odejel do Prahy a zde vysléchl ivláštnÍ řozsudek, 'týkající se
jeho osoby. David Rampuš tušil, že ho v Praze Ílemuže ni~ pří
jemného potkati, proto, se raději vrátil do Broumova a do~Pra
hy jeti se neodvážil. H )
'~, Nové císařské nařízení, aby Broumovští zavřeli sv.ůj koste~,
vyvolalo ve městě vzrušenÍ. Ale ani tentokráte toto nařízení nebylo, s to, aby, zlomilo odhodlanost broumovských evangélíku;
--: svúj kostel 'nevydati. Opřeli se,velrili rozhodně tomu;-aby klíče
. od jejich kostela byly vydány opatovi. Opat Selender si na tuto
neposlušnost stěžoval do Prahy. ;M:ístodržící se tEidy rozhodli pro
přísný postup, nařídili Broumovským, aby, vyslali k' nim depú~
taci. Tohoto vyzvání Broumovští uposlechlia vyslali pět, nám už
známých iněšťanu, do Prahy. Rampuš mezi nimi nebyl.
'
Členové deputace po příchodu doPrahy,nejprve' navštívili
I

Tischer; Dopisy str. 428 č. 1400.
Wintera, ,Mittheil.XXXr., str.'253.'
,
, , 14) ,SroV.: Wintera, Mittheil. XXX!;, str~253,též Gindely, Děj. čes. po- ,
vstáni I., str. 203 a dalšL
, , ' .
12)

13)
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defensory,kterýmozn'Ámili, proč jsou do Prahy obesláni a pro~

.sili je, aby se jich ujali anedopustili"aby se jim 'stalo něco:

'."

zlého. ,Pak teprve se odhodlali předstoupiti před místodržící.
se jim .na. Pražském hradě' dostalo, nebylo· právě
příjemné. ZástupCi císařovi nedbali jejich omluva výmluvLproč
'. broumovský kostel nebyl ,uzavřen a dali prostě celou deputaci
vsaditi na "Bílé věže".15)Do B!oumova pak,znovu zaslali pří- '
kaz, aby Broumovští po čtyřech měšťanech (mezi nimiž ,byl
· jmenován i David 'Rampuš) .poslali klíče kostela do Prahy. 'ď
; '. Ani 'tento '~ovÝ' rozkaz; ani uvěznění.' spolllÍIlěšCanů broumovskéevangeUky nezkrušilo,:, ve" svém o'dporu setrvali a klíče.
nevydali. Přesto však se rozhodli, že novou deputaci do Prahy
pošlou a jí přikázali, aby místodržícím vyložila; že.kostelavydati nemohou. A tak v lednu r. 1618 přibyla' nová deputace ,
.'. BtoUlpovskýchdo Prahy, ale·i této nevedlo se lépe než před
chozí. Místodržící nechtěli uznati jejich· omluvy a důvody, proč,
kostel broumovský nebyl dosud uzavřen, učinili je za tuto neposlušnost odpovědnými a kázali je také uvrhnouti. do vězení·
v,,,Bílévěži";'
, , " ....
,,'
Když evangelická strana v Broumově sama' nechtěla svůj
kostel po dobrém vydati,měla se nyní o kostel pokusitiměstská
rada. Patrně na přání. opa:tovo mělo dojíti k zavření kostelá
Z moci úředrií.. Zpráva o tom se však rychle rozšířila pO městě.
" . Mluvilo se, že městská rada násilím chce zavříti evangelický
.,kostel. 'Tyto' zvestive městě vyvolaly vzbouření, .zvonilo se na
poplach, lid se začal sbíhati ke kostelu,' každý dle možnosti .
ozbrojen byl hotov kostela brániti. Za těchto okolností nemohla .
se městská rada odvážiti něco proti kostelu podniknouti. Proti
rozvášněnému lidu byla bezrilOéna. 16 ) .
'
" '
"
.. ,O ~~zdaru, s jakým se potkalo' ,císařské nařízení stran zavření broumovského kostela,. byla do Vídně podána zpráva. Císař ,
; když viděl, že dosavadní opatření se rilinulyúčinkem, rozhodl se
, pro postup jiný. Dne 10. února (1618) POruČili aby zvláštní komise vypravila se do'Broumova a provedla zavření kostela. sama. '.'
Aby toto' nařízení .nebudilo zdání, že jest namířenO proti celé
straně podobojí, měli do této komise býti jmenováni vedle pánů
katolických též evangeličtí. Císař sám si 'přál, aby z :evangelíků •
byl pověřen zejména Ladislav' ZejdUc ze Šenfeldu.a Mikuláš.
· ,Gerštorf z,Gerštorfu. Oba 'však odmítli, poněvadž yzíti na sepé.
, takovéto poslání bylo, by prý proti jejich. svědomí a' k tomu se
propůjčiti nemohli:
.
',. .
,"
.".
. • Ač bylo se strany vlády podllfknuto vše, aby do. komise byI1
,získáni i evangelíci, 'nezbylo na konec' než komisi sestaviti z ka- .
komisary
se stali, pan' Herolt Libštejnský, .
· tolíků. CísařskýIÍli
,
,
Uvíťání,jakéh~

,

15)
16)

"

Skála,- Historie česká .II., str. 13.
Srov. Gindely, Děj. čes. povstání 1.,' str. 204. '
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III.

'z Kolovrat, 'Krištof Vratislav z Mitrovic a Bartoloměj Brunner
zVildenavya na Slatině. VšichnLtři byli katOlíky.U)
Zvláštním přípisem císařvyzvaJjmenované komisary; aby
se ihned vydali na cestu do Broumova a taril jménem císařovým
kostel evangelický zavřeli·. a klíče odevzdali místodržícím v' Pra-.
ze: Dále měli obec, broumovskou vyzvati,' aby se.kostela navždy
'vzdala: Bohoslužby se v něm neměly více konati. Císařští komi.. saři měli. současně nařízeno, aby také vyšetřili původce poslední vzpoury a nepokojů v Broumově. lB ) , "
._
, .Bylo. toz večera 'll. března '1618,' když 'císařští komisaři VjíŽ.:.
děli do Broumova. Jakinile se ubytovali v hostinci, .dali sLhned
k sobě zavolati představitele města Broumova. Tak jéštěvečer
"přišlido jejich hostince pozdraviti nezvyklé hosty, pap primas,
purkmistr, a tři radr1í. Císařští komisaři 'vyložili příchozím účel
své návštěvy, přečetli jim také císařský rozkaz a vyzvali je, áby
na druhýden svolali na radllici celou obec. lO ) " , ' . ' "
'
" Ve městě od rána druhého dne (12. III.), kdy vešl~ ve zni~ .
níóst, co' se chystá, vládlo veliké vzrušení. ,Vyzvání městské' l '
rady, aby se všichni dostavili na radnici, uposlechlo jen něco
málo lidí. Zatím před radnicí tvořily se hloučky lidu, nedůvěřivě
mezi sebou rokujíce. Jiní zase, a těch bylo nejvíce, sbíhali se ke
kostelu, kterf chtěli brániti. Kostel potom po celý den ba i ná-' .'- .
. '
, sledující noc, byl měšťany. bedlivě střežen.
.Císařští komisaři dostavili se zatím na radnici a těm, kteří,
vyzvání uposlechli a čekali zde hromáždění,přečetlicísařský
. rozkaz ato nejprve v jazyku českém a potom v něm~ckém.Po ..
jeho přečtení začli shromážděným v' dobrotě domlouvati. Mírně
jim vyložili, že kostel musí býtÍ'\Tydán a proto ať učiní tak ra, ději dobrovolně .. Varovali' shromážděné,~ aby, se 'nedali' strhnouti
k nějaké neprozřetelnosti,poněvadž'císařskémurozkazu se ni-:- '
kdoriemůžeprotiviti.
,
,'. _ .
." "
, , ,
, . Shromáždění tuto:domluvu klidně ,nepřijalo. J~kmilekomi- '.
saři 'domluvili;· ,ozvalo se výhrůžné mručenÍ. a'. reptání. Ze .zá-'
,. ~tupu povstal jakýsi' švec, jménem Bartel Behem,' který na ko-, .,
misaře začal křičet, aby odešli.20)
."
.'

.,'

,

,

.

.'

"

'

. 17) Viz: Mtttheil.'XXXI.str, 261. PřílohliďXVII. Auftrag an die Com. mission'. .. Též: Festschrift 'desVereines' f. Gesch.' des Deutschen 1902,
Kopl: Der Bericht ... str.,79. Gindely (str. 204)' uvádi, že komise měla
,by ti šestičlenná. Tři členové měli býti katolíky a tři evangelíky. Z citova~
-Ílých pramenflspiše vysvitá, že cisař měl'na mysli jen 2 pány\ evangelické.'
Patrně, aby katolíci v komisi měli ptevahu;.
ď,'
'.,'.
ď I lB) ,Mittheíl .. XXXI., str. 262 (Auftrag an die Commission ... )
'.
" 1 9 ) Zprávu komisaffl o pobytu v, Broumově a výsledku jejich poslání,
ve věci evang.,kostela uveřejnil, jak již bylo v 'předu řečeno, Karel Kopel
, ve "Festschrift des Vereines fUr' GesclÍichte ,'der Deutschen in Bohmen",
':' Prag 1902 -:-,pod názvem: "Der Bericht derzur Spérrung der protestan~
tischen Kirche 'nach Braunau abgeordneten kaiserlichen Kommisslire'~,
str: 72 a dalši. . '
'
'.
"
,
.' . "
..
., ' '
,20) ~opli Fe,stsc,hrift . ."., str. 75 a s~ovn. na .str. '.78.
,' . '
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Komisaři však zachovali klid a' když se bouře' odporu trochu
utišila, ujali .se opět. slova. Znovu shromážděným 'v dobrotě
domlouvali, .varovali ,je před nep,osluš,ností. Připomínali·· jim"
jejich'ženy a ;děti, aby potom za nepředloženosti svých' mužů
s sebou netrpěli. Vysvětlovali jim,že veliká města v sousední
říši jako Cáchy, ;Vorms,. Opava; Frankfurt, byla ve svém ód-'
poru zlomena a ,pokořena, neřku-lL potom' takový Brotimov,
kterýs nimi se vůbec nemůže sroVnávati; ',' " ,,'
,
" Tyto 'domluvy trochu působily" takže shromážděÍlí umlklo.
, Chvíli ,trvalo' hrobové ticho, které, pojednou přerušil jakýsi
Melichar, Šulc, povoláním švec, který do Broumova se přistě
hoval' z Kladska. Tento Šulc předstoupil před císařské' komi, sařeapožádal je, aby jiní dali lhůtu k rozmýšlení; neboť prý, •
mUsí nejprve o tom všem,co zde slyšeli, bedlivě uvažovati. Až
prý se mezi, sebou poradí, odevzdají pánům komisaiiúll svou'
odpověď sepsanou .v memorandu.·
,',
, ',' Tuto 'žádosť' komisařf odmítli, neboť něcópodobného' přijí
, mati nebylo v jejich) ,instrukcích. Ale celé, shromáždění, při-'
pojilo se k Šulcovi a hlučně žádalo, aby komisaři této ,žádosti
" vyhověli. A tak po delším zdráhání komisaři dali k tomúsvůj
"", souhlas a povolili shromážděným lhůtu na rozrilýšlenou. 21 ) .Na.
to, opustili radní síň a zanechali shromážděné ci samotě.'
~Zatímcó se 'shromáždění radilo, odešli komis8.ři ,do hořejší
radní světhice a dali si před sebe předvolati k výslechu kněze
ď ,Pottichia,- ,broumovského duchovního ' správce. Kněz Pottichius
přišel, ale zároveň S ním šel zástup lidi, který ho ažk radnici
doprovodil. K, výslechu kněze Pottichia přibrali komisaři ještě.
" primase a purkmistra~ V jejich přítomnosti mu oznámili rozkaz
císařův, že musí své místo' ,v Brounlově opustiti. Kněz ,Potti~
chhis byl, tímto sdělením zdrcen. Začal komisařům, zoufale' vysvětlovati, že za nic nemůže, že jestnevinnen,že se nikdy, žád-. '
, ného 'povstání neúčastnil ani obec 'k' neposlušnosti·nenaváděl,
kdyby prý skutečně 'se něčeho podobného dopustil, sám by se,
, Císaři udal. Vidíme v duchu, jak asi krčili rameny páni komisaři
nad těmito nářky apósuňkyrukou dávali 'znát,' že v tomto při';
'paděse nedá: nic ,dělati. A tu kněz Pottichius dal se' znovu dó
'naříkání,prosilkomisary, aby mu dopřáli' aspoň několik ještě.'
, dní ,v Broumově" neboť-jeho' žena, jest' ve, vysokém těhotenství
. a těžko'by snášela tak rychlé stěhování. Ujišťoval, že se nechce
protiviti císařskému nařízení a. že po tomto poshovění splní vše.
co' mu nařídí., Komisaři patrně' pohnuti 'touto dojemnou I scénou
, á vidouce, že ,kněi, nedělá dojem bouřliváka,povolili mu lhůtu '
k vystěhování do 17. března. A aby .jéj trochu potěšili, slíbili
mu,že se přimluvÍ' u'panaopata, ,aby mu k stěhovánízapujčil '
,povoz. ,Se s,lz~i v očíchdělmval Potti~hius komisařům za po:i1}

Kopl, Festschriftstr. 76.
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volen{asliboval, že se hned bude chystatnacestua,dokostela
více nevkročí. 22 )
' . '
'.
,.
"
:..,;
,,] Po'odc4o'dh Pottichiůvěvrátili sekoriiisaÍ'idoshromážděIlí~ ,'.
kt~ré. je 'již. ůčekávalo.. Když ~vešli, předstůupil před' riě, nánf už ' .
známý Melchior. Šulc a.půdal: jim' jménem ,; přítomných ivláštnÍ spis~ Brůumovští' žádali, aby jim jejich kněz. nebyl bz:án.· Dále;
~bylhůt~ k ůdpůvědi bylajimprodlůužena, neboť se chtěli po- '
raditi's,e'svými spoluměšťany, ktenv tutO' dobu' byli vězněrii .
v Prazé v "Bílé věži". o těchto' půžadavcíéh nechtěli >komisaři
ani slyšet; odvolali' se na císařský rozkaz a trvali na tom; že'ko;;
stelmusLbýti zavřen;' Shromážděné měšťany pak vYzvali, aby
ze sebe zvolili výbor,kťerýby snimizávřeníkostelapróvedt
· Jestli dosud byl jakž .takž 'zachován 'klid,tedy tůtůvyzvárií
zriamenalů konec. jakékolivdůhůdy pO' důbrém. Celé shrůmáž
děníprůpuklóv:bůuři ůdpůru; Jedni přes druhé vůlali: ;;Ne,ne; .
tůho neučiníme" . Všichni se hrnuli ven
nikdO' kůmisařů 'už '
nedbal.· Před ,radnicí je ůčekávalzástup lidí, který byl zvědav"
jak .jednáriídůpadne. Když se čekající dozvěděli,'co: komisaři
žádají, propukli v bouřlivý ůdpor. A tak 'ÍlŮ'vábůuře, v zapětí
se rozčířila pO' celém městě., "
,.," ...., .
,
"
'ď Když 'císařští komisafividěÚ;' ců,sevénku,~děje uleldi,se'
, á' půmýšleli na cestu zpět, 'zvláště kdyžbylůužke třetí hcidin~
odpůlední ,a bylŮ'zřejniů, že tůhů . dne' už kladného výsledku·
riedůcílí.Přece však růzhódlisečkati' dO' zítřka;'uebůť důufali, že
sitů,přesnůc Brůumoyš~í přece jen rozmyslÍ'a zprvníhŮ'růzči1e-:
ní se uklidní. AletřetíhŮ' dne (13. března) byIŮ"ještě,hůře. Ráno
sev'Brůuniůvěťzvůnilona půplach a lid se sbíhal ke'kůstelu. "
'., PřestO', ,žese situace stávala vehriiď:půvážlivůu, chtěli se kO., .
·misaři pře~e, O' z?-vření kůstela půkusiti. NašlO' seněkůlik bůjác~
· nýchlidí, ·kteří se neůdvážili odepříti'~vy.zvállí městské rady,
aby půmůhli přivykůnávání císařskéhonanzenLBylŮ' jich cel~ ,
·.kem třináct.> Kůmisaři tedyvyzvalitěchtó' třináct,. aby spůlu '.
s:mětskůu radou' vydali se ke kůstelu. Upůslechli velmi:"neradi,
~ebůťtúšili,žejimtů jeJich'sp()luměšťané nebudůu v důbrér4
vzpůmínati.Avšak ke dveřím kostela se nedůstáli.Kůsťel,byl
obklůpen zástupy lidu, které příchůzím daly. vyhrůžně . najevo,
,žťlzavření kcistel~ nedůpustí.:f>ůbůufenýlidse u kůsteladůbře
,. opevnil, snesl kameny a byl růzhůdnut zakaždo~ceriu ,zavření
kůstela zabrániti. Melchior Šulc; jménem všeéhoznámil městské
radě, že kdO' by 'se' opůvážil vztáhnůutiruku na kůstelní dvéře,
takzdravýodtudneůdejde.
' "
. '.. .,:,
'
,. '
, '; ;Tatovyhn1žka a hrůzivÝpůstoJ, lidÚu kůstela,' přesvědČil
,kůmisary,že svůj úkol zde provésti nemůhůu;Kůmisaři se za-:- "
tím 'u~hý1i1F opět dO" svéhO' hůstince, ale i zde 'necítili se důst~,
V bezpečí. ;B~)Uře '8 ulice.-dolehala až sem: KůmisŘřimusilLvy.,.

a

,
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slechnouti ruzné pohrůžky. Rózvášněnýlid dovolával~· před
nimi defensorů.Když. si povolali k sobě jednoho ze vzbou- .
. . řenců jakéhosi. Tobiáše Brande~;odmít1 je, že se ,nemůže
. II nich dlouho :zdržovati,poněva.dž: nechce býti podezříván;"
že se s komisarydonilouvá. On prý na kostel' věnoval celý
.svůj majetek apró náboženství dovede izemřít. 23 ) ' . ' . . . .
.....
Komisaři,poznali, že jejich postavení stává se v Broumově '
nebezpečné. Když si. ještě. připomenuli, co vše se již předtím·
v tomto městě odehrálo, že zde i ke. krveprolití. došlo, rozhodli
se zavčas Broumov opustiti. Dali ledy jen nutné pokyny měst::
skéradě;zejména, aby páni radní nedopustili, aby. se v.kostele
konaly bohoslužby aať dbají v to, aby kněz' Pottichius byl
z města odstraněn. 'Kdyby někdo táto opatření ':pokoušel se
obcházeti; aby ho udali doPrahy~á. současně aby také vyšetřili
původce' nynějšího odporu. Potom, vydali' se Ifomisaři na. cestu
zpátky~ O svém neúspěchu podáli císaři do Vídně' podrobnou
zprávu;2i) . . .' .. '. " '.' .'.. . ....
' '.
.' " "
"
. Nezdar císařskýchkomiSařů.v Broumově.byljim předzvěstí
nových závažuýchudálostí, které se~tentokráte týkaly celého
národa. Nařízení -Císařovo, aby kostel v' Broumově byl ·zavřen,.
mělo jistě velikývlivna rozhodnější jednánídeferisoru.' Musíme .
připom.enouti,že zde působily i jiné okolnosti, stejně závažného;.
významú. ByLto známý asmutnýpříp'ad v ,Hrobech a nový'
, proHreformačru útisk na panstvích královských. Tyto okol~osti . '
.J přimělydefensory k svolání'svého sjezdu na den 5. března' 1618
'. do Prahy. Na sjezdu se defensoři dohodli, že si budóu u místo~
držících stěžovati na .postup ;ve věci hrobské. a broUmovské
a žádati,' aby uvězněníbroumovštíměšťáné, byli propuštěni na ,
svobodu. Místodržící však' žádost defélÍsorů odmítli. Défensoři'
se tedy obrátili k císaři. K žádósti" byla připojena i stížnost na
arcibiskupa a broumovského'opata. Opatovi defen:sořivytýkali
že se svými žalobami .se utíkal jen k císaři,. kdéžtosoudnímu
řízení se vyhýbaL 'Po tomto rozhoanutí sjezd~se rozešel. Před
zakončením se jeho 'účastníci usnesli,' že se opět sejdou koncem
května, aby vyslechliodpověď,císařoyli; Císař' už' 21. března
•

~

_

•

'

_

"

str:

<f

.f

Srov.: Tamtéž
76. .
.
Kopl, Festschrift str. 78. - Pavel Skála ze' Zhoře (II. str. 13)
zaznamenává, ·že broumovský kostel byl uzavřen a zapečetěn, což mělo·
býtUéčkou na deferišory. Mistodržící prý očekávali, že defensoři rózkáží
.' Broumovským: aby pečetě strhli. Anebo učiní-li takBroumovštísarÍl.i ,bez
jéjichvědomí, že jim ,to defensoři mlčky schválí; Tímto sk~tkem by.místo",
držící měU,v rukou vážné dfivody proti defensorfim, které by obvinili, že
, potupili císaře. CíSař,pak by měl příčinu,aby mohl stavfIm podobojí .. kas~
sirovatu . Majestát i' Porovnání. Tento názor Skálfiv' byl' obecně přijímán.
Zikmund Winter 've svém díle ,,2ivotcírkevní v Čechách.; .u, (díl 1., str.
269) jej uvádí také: ,Avšak ,P; Vavřinec Wintera toto. tVrzenI' popírá. (Byla
již o tom řeč. v úvodu této práce.) Gindely též jasně nemluvío. zavření
kostela v Broumově. Přikloňujeme' se také k·' názoru, že kostel broumov- .
ských evangelíkfi zavřen nebyl; Viděli jsme z předchozího líčení;· že ani'
. opatovi, ani. císaři se nepodařilo kostel. v Broumově zavříti.
23)

, 21) . Viz:

)
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. odpověděl, odsoudil sjezd ,a ve věci 'hrobské a broumovské prohlásil, že se'vše stalona jeho' ,;sprl!vedlivé poručení".25) " .
'. " 'Odmítnutí,' stížnosti, defensorn ',císařem bylo,' příČiÍ1ou' známých bouřlivých událostí· květnových v Praze, .které byly po,:,
čátkem stavovského povstání. V Cechách nastal převrat'á '
vlády v zemi ujali se zvolení direktoři. ,
"
"
, Tento převrat byl- i V Broumově S velikou radostLuvítán,
,poněvadž broumovští evangelíci' se 'již nemuseli ničeho, ,zlého
obávati. Direktorové předevšíin. propustili na svobodu uvězněné
měšťany broUIÍ:lovské, , jiniž
Broumově přichystali slavné uví~
tánL Ani duchovní správce kněz Pottichius se nemusel z Broú"mova stěhovati, 'zůstal na svém míStě dále. 26 ) ,
Dovedli jsme své líčení až k těmto vrcholným .událostem ,
,
v církevních dějinách města Broumova~ pokud :nám 'to, ovšem
prameny, umožňovaly. Není, úmyslem sledovati : další příběhy_
tohoto města. Tolik však připomenouti musíme, že se broumov- ,
,ští evangelíci sice ubránili, ale jejich vítězství bylo' chvilkové,.'
,neboť smutné události pobělohorské mělý i v Broumově odezvu.
~rotireformace pobělohorská postihlá' těžce i evangelíky vErou- '
, mově. Nešťastný konec česKého povstání znamenal i pro Brou-: '
mov řetěz ·nových, utrpení. Takpyl spjat osud českých Němců
, s, věcí celého českého národa.' Poutem tehdy bylo' společrié ná, "boženství. Avšak ani opat Selender, se nikdy nedožil úplného
vítězství., Koncem dubna r. 1619 byl z Čech vypovězen a vzdá,
len svého kláštera 17. září 1619zemře1. 27 )
"OdbojB~oiunovských"nebyl jen událostí lok~lního významu, 'ale spolu s' případem hrobským se stltlsoučástí nejen dějin
" českého národa, ale dějin světových vůbec. ,Už, historik, Gindely
pochopil veliký- význam těchto udál~ští, a ve svém velikém díle
'. o českém povstání napsal, že násilnosti v Broumově a v, Hro;'
,',' be~hnemohlyzůstati ve světě bezpovšimnútí. "Rachocenípa~:'
dajících zdí kostela Hrobskéhorozléhalo se po vší Evropě,"
.praví Gindely, "neboťnižádný dějsmutnohryčeské nedošel tou '
měrou do vědomí vzdělaného světa tehdejšího, jako tento".
'
,
. Dr. ,Viktor Šinták.

v

25} ApOlogi~'druhá str.,s43, 315-c-329;srovn. též: Gindely, Děj. čes.
povstání 1." str: 196 a ďalši.- '
"
,
,26} Kněz Pottichius zi'lstal v 'Broumově až do r.1622, kdy ,všeobecné
vypovidání evang. kněží i jej z Cech' vypudilo. (Wintera, MittheiL XXXII.)
27} Páter Wintera se pokusil obhájiti, opata Selendera. Napsalo něm,
že není vinen broumovským odbojem. (Viz; co o' tom bylo pověděno na str.
SO.) Myslíme, že se to dobře nedá tvrditi, zejména máme~li ml. mysli ne~
ústupnost opatovu a neupřímnost knáboženskýni zákoni'lm tehdejší doby,
, Majestátu a Porovnání. Tímto jednáním evangelíky v Broumově přímo
vháněl do odboje. Snad na polehčenou miižeme uvésti, že nebyl sám, ktérý ,
v Čechách takto stranu podobojí provokoval ' a potom, že. k tomti všemu
byl podporován lidmi 'ještě 'zodpovědIiějšími, dokonce samým císařem.
"Každopádně případ broumovský zi'lstane jedniriJ. z výnilumých dOkladi'l,jak .
se v době předbělohorské postupovalo proti straně pO<l0b()j~.
;;
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" ,Koneečervmi a počátek července byl u nás letos ve znamení
sjezdů,'ježvšecky byly významny ideOvě. 'Byly to:'Sjezd česko~'
slovenské církve na Kunětické Hoře, pak celostátní katolický,
", sjeidv: f>raié, ' potom' nI. legionářSký, sjezd a •sjezd bezvěrců:
Kdežto legionářský sjezd byl věnován ideji našeho osvobození ,,'
atipevnění státu, ,tři ostatní tu jmenované sjezdy upírialy se "
kideovému řešení světového a životního názoru. Representoval ,
ly trojí. směr ideové práce :beznáboženský, náboženský, á ten
opět štěpí se ve dvojí. směr, starý katolický a nový církevní; ď
totiž československý. '
<"
"Ovšech těéhto sjezdech bylo dostatečně psánoa:refero~ , '
',_ váno V denním á týdenním tisku všech směrů, 'takže můžeme'
se, omézit jen na všeobecné zhodnocení katolického' sjezdu s hle~ ,
diska československé církvé, , ",~','
", , , : '
. , Katolický : sjezd mnohé překvapil., UdivOvaL svou 'pompés.; ':
" ností, svou vnějškovostfa svou,odvážností ve volbě místa. Udi~
voval ,však jen ty, 'kdO dobřeďkatolické Církve neznají. Byly
doby (po převratu), lrdyse velmi mnozídonmívali, žekato:_
Ucká církev (a přédevšímjejL politická strana) 'dohrálá svou'
úlohu v osvobozeném "husitském" národě."
'"
. Ta 'domněnka plynula z neznalosti -houževnatosti starobylé,
církve katolické' a '-:- z netečnosti; lehkomyslnosti,lhostejnosti
náboženské a církevní u nás. Kdo ,znaliobé- a bylLto,pře':
devším někteří kato!; čeští kněží -..:..- odhodlali se otázku světového ",
názoru řešiti jinýni způsobem než -pohřbíváním náboženství, a;" '
'církví, totiž novou církví. Iv tom půs()bil jistě u nás vliv Masarykův;jenžpřed .válkou poukazoval na důležitost a 'význam
náboženství a potřebu reformy církevní i náboženské.',
.,' '
',', vývoj náboženskýchá církevních poměrůu nás dal zaprav~
~ -dutěm'kněžím (a laikům), kdož postavili se do služeb obnovy
náboženské, ovšem náboženství reformovaného, do, služéb "dr:
kve 'československé. 'Velmi záhy po převratu bylo 'lze' pozorovati,že katolicismus se vzpamatovává a zvedá, a to :nejen pO~"
třeboU i takového, náboženství: jaké dává církev" katolická
svým; členům, nýbrž -'- 'a to ještě více - právě tou českou
lédabylostí,netečnostía náboženskou a',církevní lhostejností,: ~ .
která; nečiní ,rozdílu v náboženství, všechno' náboženství pova~'
. žujíczazbytečné,,,ópium", přežitek, bez něhožse:člověk obejde. ,
'Výsledek této mentality specielně české bylo lze hmatat téměř' "
v Praze při sjezdu kaťolíků. Odtud "určité ,překvapení"na straně
naší tak. zvané "pokrokové" společnosti, oné její části,' která' ;,
nikdy ideově neuvažuje a'nepracuje,' nýbrž vše
řeší jeri "poli~
>..
-
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ti~ky'.'., Odtud též,' ,to poklonkování katolické: církvi~ v: :děnním

ti~ku,

,

\

když vliv její zesílil; pramen toho poklonkování jest hle,;
,dati zrovna tam, odkud vyvěralo sesměšňování a 'pohřbívání ,
" katolicismu II nás, po převratě,'totiž v,tézmíněrié naší, domácí,' "
netečnosti, ,náboženské lhostejnosti. Zapomínalo se, že nábo, žěnství nelze odstranit, že ,ono je tak potřebné, jako věda; a
umění, áže proti vadám a chybám církevním lze bojovati jen
"lepší Církví,. proti nesprávnému, náboženství náboženstvím, lep'ším, očištěným;:"
",
,
,',' , c ' "
',O
'
~, Církev, českoslóve~ská', přek~aperia ,však? nebyla.,' Ona: na
vlastní kůži anavlasblím· těle pociťovala již dávno, ba vždy,
jednak rostoucí odvahu katolickou, jednak slabost a 'netečnost;
neporozuměnínastrahě pokroko'vé, nacož neústávali naše,cÍr-,'
• kevnikdy'upozorňovat.Katólický. sjezd :V Praze dal~jízaprav~
dua~nepřekvapi1.ji.
'
'"
' ",
.
,'" ,,'
,'Československá 'církev nemůže ,a nechce se'stavěti proti, po~
řádání sjezdu katolického už z té zásady Husovy, kterou rekla-::
J;llujetéž pro sebe,' ale kterou musí ,'uznávati' i pro katolíky jako
provšechny jiné světové názory, -:-:-pokud jejich stoupenci žijí '
v,reímblice. Pokud mámEól, 75:procent katolíků,mají právo .na
sjezdy. " Také, prosím vás,: abyste' pravdy každému přáli." ,(M~
, Jan Hus.) Stejné právo pro všechny, pro katolíky i nekatolíky;
ano) pro, ty bezvěrce. Jest ovšem jiná;otázka, zda katolická
éírkev u nás uznává tutozásaduOPokud ji 'známe,'neuznáváté'
zásady. Nemůžejíuznat"kdyžse,povážůje za jedinou ,pravou
církev Kristovu; církev Boží, za neomylnou., Velmi správně bylo
, jí,osjezdu naznačeno z našich úředních míst (min. E. Beneš),
že,naše, vlast, \. kdysi země bojů,' náboženských, dnes: dospěla
k,úplnésnášenlivosti, náboženské i jiné,.vůbec názorové. ,Tím',
snad mělo, býti církvi Katolické řečeno, kam až smí u, nás jíti.,
<'Jest ovšemotázkou,'zda onen jeinný, ale 'rozhodný pokyn
. vzaliú3i církevkatoHcká k srdci. Máme, zato,že nevzala a chá;:
peme; éo snad pořád ještě neChápou, naši po~rokoví lidé; totiž,
že' katolická církev na snášenlivost a toleranci přistoupitn~
může'a nesmí, nemá~lizapřít sebe samu. Jediná pravá církev, '
nemůže býti snášenlivá; , . ,
," '
"
,"
. 'Katolickacírkev na svém:, sjezdu v Praze .chovala se sice,
celkem snášenlivě, llepróvokovala, neurážela, ač si jednotlivci
(ibiskupové) neodpustili mluvit o urážkách JeŽíše·Krista' se
strany dnešní společnosti, o urvané jemu koruně královské, o
odpádlícíéh, o nevěřících atd. ,Ale proč ta zdrženlivost? Proto,'
že sjezd katolický v Praze byl zkušebním, kamenem; jak se
veřejnost ,česká za'chovákesjezdu' áhlavněco.snese. Byla to
, manifestace katolicismu u nás po převrátě největší, manifestá- ,
ce,která mělaukázat,jak'se~změni1ynázory u nás od dob pře_o
'\Tratu. Apo té stránce sjezd, dosáhl svého cíle.' Aby nenarazil;
p~oto bylprohlašov~nza nepolitický, Přímo 'se ,pólitice vyhnul, , ,'
229,
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. nepřímo .však' budeZÍ1~eriat' pOsHenímoci politické lidové. stra:.
ny.Sjezd přiznal' se sice otevřeně k republice, což si vysvětlíme
nejlíp tím, ževrepublice'daří se katolíkům lépe než za Habsburků.:'Jen nebylo možno při tonínevzpomínat na léta válečná a
chování sécírkevníchúřadů za války, ,nevzpomíriat, kdy teprve
.' se katoličtí pOslanci prohlásili pro samostatnost;' .
.
,Nadruhéstraně však n~můžemenevyslovit 'své 'p~divení
o tom, co dnes "dovede českou mysl "húsitskou" nadchnout
knadšení.ďSjezd byl ukázkou středověku.·A přecenalézá.l obli- '.
by a uznání především 11 značné, ne-li téměř veškeré .politické
. žurnalistiky domácí. Je prá.vda~ že sjezdpOžadóval určité po~
vinnosti u stábiíchÚřadůnašich. Sjezd chtěl snad naznačit,žé .
. Řím mění svůj názor na čéský(národ a Československou ré:'
. publiku; Opět nutno říCi: 'pokud máme 75 procent katolíků (tře- ~
b~ z velké části jen matrikových), musímepočíta~ i s ·Ří-:
mem. Zda však, ona změna v nazírání na naši republiku bude
.trvalá, zda nebude vystřídána zase .jinou iíriěnou, nelze· přéd- '.
povídat, ač ta změna není vyloučena, jakučí dějiny; Dries se
poměry vyvim~ly' tak, jak, jsou, a próťotřeba :s' ninii počítat;·
~ Státní úřady musely podle toho zaříditi své chování a myslím, .
že si nějak nezadaly. Ale možno to říci o' tak zvané "pokrokové" politické žurnalisticé? Nélze .. Ztirnalistika má jistěpovin~
nostreferovati objektivně.' Toho nelze zazlívat. 'Ale z velké
části (až na listy sociálně-demokratické) naše žurnalistika nedóvedla rozeznávat mezi nadšením .a objektivním referátem~'
. Jak mohla nevidět středověký ráz. sjezdu, těžko póchopiti. Sjezd
používal sice moderní techniky, 'moderních. vyinóženbstí·····(až .
na ten' zlatý vůz) , ale ideově nepřinesl nic nového. To pocítil .
,. dobře ten; kdo odvykl již pompě katolických bohoslužeb, všem' ,
těm mitrám, křížům zlatým na ,prsou,prstenům,· ornátům a,
pluvialům se vším, co 'k tomu patří, kdo. zvykl, si na prostě boho-·.
služby jiriýchcírkvL Snad zase nepochopili .té' středověkosti ti,'
'kdož neznají jiných církví než katolickou, .a kdož dali se' proto ..
, oslepit tou katolickou pompou a vším tím zevním leskem yzáři '
červnového. s1lmce nebo hořících svíček. Na divákymyslícf a
.' nežijící pouze smyslově nemohla celá ta pm;áda působit. 'Maně '.
se'vtírala myšlE:irikado duše: kolik je při tom pobožnosti? And,
právě v té vnějškovosti a' v té pompě nejvíc se ukázal rozdíl
mezi katolickou církví, církvemi' reformačními a 'církví česko
slo,venskou..Je pravda, žélesk a pompa táhne, ale přes to musí·
moderní církev co' nejvíc se všeho pozlátka· varovat. Lidé soudÍlÍ'.si učiní 'svůj soud správný a rozpoznají, co· snese moderní
člověk a čeho nesnese, co nepatří do naší doby, co jest přežitkem
dob dáv!l0 minulých.:."
-"",~
" ď Ideově .. nepřinesltedYsjezd iIiCnového; :Povšeéhné mluvení;
zam:ěňování Krista::s. církví, křesťanství s-katolicismem neroz-'
řeší žádnýchproblémůá žádných nesnází 'a obtíží dneška. Je
'o.
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ji~1i třeba' ~yšší" víry, -totižvíi'y ve vyšší -mysl, a cíl veškerenstvajje třeba Ježíšova evangelia a 'jeho: zásad k řešení krise '
[ - ,', dneška; ale tu musí přiložit ruku kdíluilid~, ti věřící a musí'
ukázat, co dovedou učinit k' rozřešení a odstranění dnešní' krise. '
A tu maně se vnucovala při všech těchprójevech ařečeclí. sjez';'
dových myšlenka, co činí církť)vkatolickápro;dnešního' člo
,věkav jeho krisi duchovní i hmotné. Co: činí :ta bohatákato;'
lickáhierarchie? Odkazovat na víru nestačí. Jak 'makavý byl
rozdíl mezi bohatě oděnýmia zdobenýmipreláty církve a mezi
tm chudičkým lidem, ať od nás neb z východu, tím. lidem, jenž
'přinésl si ,téměř všechno, co potřeboval, a' to "velmi chudičké,
s sebouz domova! Projevy řečníku byly, dnes jako před 30 a
,50 ~ety. Patrně' budou zase V podstatě 'tytéž po' 50 letech. Dobře
to naznačil jédenz pořadatelu! katolická církev je hotova, ne';'
inusí hledat myšlenkového základu; Má'vše hotové.' Ano, ale
., nesnaží se; aby to hotové použila na ,naše časy, naše dO,by.
: Snad by poznala, že to v innohém' už prostě nejde. Ze ta hotó~
vost je nehybností, ztrnulostí, jíž není rozumět a jíž, sened~
všechno řešit.' '
.•
', Tedy v 'tom rie~e se -'Ilfun od~:íezdu"učit. 'Leda nepřímo,
totiž.vpoznání,.žetřeba kr~ticky hodnotit staré idejea,co ne-.. /vyhoyuje, co jé mrtvé, toho zanechat á nově formulovat, aby·
víra v Boha a jeho království stala se zase mocí' (vodou) živQu.
, 'jéště jinak možno se učit od sjezdu katolického: Co zmuže
dobrá; usilovná organisace.,Je fakt, že_cír~ev ,katolická u nás
získává na vlivu. Duvody nemožno dnes tu uvádět. Ale fakt
, nedá se popřít. Co mají..činit,ti, kdož nestojí na pudě církve .,
):~atolické?' Co "máčinitLspolečnost vpravdě pokroková? Jistě '
nelze bojovat posměchem,' nadávkami,' komolením, utlačováním
a podobně. Jen poctivě se vyrovnávat s 'názory katolickými, pó~
, učovat, kázat a hlásat, budovat názory ,nové a - organisovat'
se; Spolčovat se, se všemi,' kdož jsou jiných' náz()ru než Církev'"
katolická. Tu ovšem ,nepostupují pokrokové kruhy:správně. Je
'zřejmé a nutné, že pokroková společnost je individualisticky,
formována., Individualismus stupňuje se' až v' anarchii, rozklad.
Naprostý individualismus (strohý) nedovede formovat společ.,.' .
riost .. Třeba pamatovat na sdrUžování a spólčování.r>řivšLsv07
, , bodě svědomí a při.všem individualismu je ,přece možno, vy:'
hlE)dat dosti společného, co· spojuje všechny složky_ pokrokuye ' :
společnosti.' Konkrétně: nekatolické církve,~ přiruznosti své:' ho yěroučnéhohlediskaa-stanóviska' ~'najdou.vehriiÍnnoho
spOlečného, co jim ~ožní společnou práCi, kooperacLA styky.
a rozhovory by se to společné jen zvětšovalo; ,
' - ..
":A necírkevní složkypokrokové?~Lze i' s těmi spolupracovat? .
. Ne ve všem, ale v .mnohéri1ano.;!I tu by se mnohé:vYjasnilo,
objasnilo a"spolupráce by,.byla možná. A ona je' i nutná: Nepostačí
naříkat na rust
katolické církve; třeba
pracovat,uvědo.
.
'..
-. '.
- . .: ~
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movaL"Jen jednoho je ke spoleěnépráci třeba:vzaJemné
,1.oyality S obou stran: Náběh k takové spolupráci byl po pře, :vratě;učiněn.Ale při prvních. obtížích se ustalo, nastala: iso,:,
lovanost jednotlivých složek· "pokrokového: souručenství". ,A
.yýsledek?Ten jsme právě v Praze yiděli: A nezmění-lipokro
ková, společnost ,naše svého postupu, ,zůstane-li roztříštěná a
rozdrobená, isolovaná,palcbude brzy její překvapení.' ještě
'::yětšLCaveamusergo ... !
"
' , ' Spisar:,

, SlaÝnosti VKunvaldě.:
, ,:; T~~diCe )epšÚlO lidství podIi~ příkladu Komenského, zdá se
,o",

o·"

.u násoživovati:Předdvěma.rokybyla výstava bratrských painátek adíla KomenskéhovŽamberce;.podnětk té výstavě dala
církev, československá u 'příležitosti sjezdu· mládeže"organiso: '
vané okolo sdružení mladého dorostu YMCA a YWCA .. Loni
!bylo pěkné oddělení bratrských památek.a výstavka některých
ukázek díla' Komenského Y. Hořicích pod 'Krkonošemi. Letos. si
,připomínali v Brandýse naď Orlicí,' že před pětasedmdesáti lety'
;'postavili. první, pomník. KomenskéÍnu .v Cechá!!h,: na místě .dom,lm; , kde, podle. tradiCe· Komenský o vánocích roku. 1923 ~ dopsal
Labyrint. V Kunvaldě se letos v srpnu spojily tři církve místní,
, '. a:přij:lOmín~ly si; že před pětadvaceti ,lety po prvé si v' Čechách
vzpomněli;nakolébku bratrství, na Kunvald v,Orlických ho'rách;na bratra Řehoře" zakladatele Jednoty Českých bratří.
Třetího a čtvrtého srpna 1935 projevily Jednota bratrská;,nej,déle pracující v okolí Kunvaldu, potom Českobratrská ď církev
. evangelická a národní církev českoslov,enská, která mávokolí
Žamberka nejvíce příslušníků -;-:- myslíme-li na církve, vyrůsta
jící ze základu reformačního. Jeto sdružení zcela v duchu bratra
Řehoře: Protože mají ideově k sobě velice blízko, a v každoden, nímž~votě zdůrazňiijí náboženskou praksi, čestný; občanský žiyotnad katechismy 8,' dogmata. 'V sobotu večer třetího srpna Oži" vili si účastníci, .jak asi vyhlížela tajná noční shromáždění daleko
ódobce.při matném světle lucereri za noci bez měsíce a v slabé
,'záři hvězd: Pobožnost vykonal bratrský vikář Timotej Petr' ze
'zelezného Brodu,účastníků'bylo.mnoho. V·neděli čtvrtého' srp, nabylo' možno' ,odhadovati, ,že se slavností účastnilo Jisíc lidí."
Ráno bylo :pokřtěno před tváří velikého množství a pod,širým>
,nebem nemluvňátko z československé' národní církve, jakož i
odrostlé děvčátko,dvouletička z církve bratrské. Po křtech'vy
'konal žamberský farář. národní církve, československé
Žam-:- ,
berka bratr ~ebek:bohcislužbY.Sezpívanost faráře se sborem'
budila zaslouženou' pozornost. - , Potom '.' došlo' k ď projevům'
řečníků.·,·, "
. ..,.
.
_
, V sobotu večer 'před večerní' bohoslužbou v ,Modlivém 'dole
zástupce, Osvětové k~lm:isepanučitel K Dólečekvysvětlil vza~

ze
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~hajovacímproslovudůvod a význam 'slavnosti, panučitel:Josef
Žamberka vyložil bratrskou historii a'tradicLwpo
"jeho výkladu 'pan učitel"F. Lesák' přednesl" Jorovu' báseň Janu,'"
,Amosu' Komenskému.
.
.
,
. ,V' Modlivém. dole .zazpívali pěvci píseň Blíž' k Tobě, Bože
'. můj.' Bratr :Petr. učinil výklad podle ,hesla "Před~ čtyřmi stole~
.tímii nyní i vždycky" .'
. ",
,',
... ' " "
.
, . V,neděli dopoledne vyložil R. J.Vonka, význam Jednoty od , ,."
.bratra Řehoře až do Komenského a Masaryka.:Za bratrskou,'
'Jednotu bratr Boh.-Vančuraz Prahyukázal,jak může moderní
člověk kráčeti ve stopách Jednoty;, budenie-lijako bratři píti
z pramene vody živé, ze skály,· o· které mluví Pavel v První
'epištole ke Korintským (10, 4) :Piliz'duchovní skályá ta skála,
. 'byl·Kristus.Panj. Chlebounoyá; známá z činnosti ,yNárodním
shromážděni; odvodila: z příkladu J ednoty,potřebw upraviti náš
'život v' rodině podle příkladu bratří. , ' .
,.
. "Odpoledne vykonali účastníciprůvód od staré braťrskélípy' '
. nad Kunvaldem k pomníku' Komenského. 'U pomníku padlých"
., rodáků z :Kunvaldu, 'zemřelých na bojištích světové války, při'. pomněl, čím jsme padlýin povinni,'pan řídící učitel,K.Kaše;.
Odpolední slavnost zahájil'starosta.obcepan Šrefl. Senátorpan,
F. ,Udržal, předseda jedenácté a dvanácté československé vlády,
:učiniLveliký projev, protkaný velkouzkúšeností politickou a
'znalostí českých dějin i literatury v míře a formě, kterou,ne-:
nalezneme u' mnoha představitelů .' našeho ,politického života. ,
Okresní, hejtman pan Koblih ujistil přítomné, žeyládní kruhy
,učiní,'c'o jen bude možno, aby mohlabýtiuskutečněría myšlenka
.. pořadatelů,'vybudovati" totiž ,blízko starého ,ď sború,; bratrského
okrskový dům kultury. Za učitelstvo ujišťovalškolni inspektor
pan' Jandík; že i ti, kdož 'se hlásí k prokračovatelům Komenské:' .
ho na školské roli, se' vynasnažílldržeti odkaz, jejž nám zane-,
chal Komenský. Upozornil, že všude okolo Československa oblibují sidnes zcela jiné ideály, ,něž jaké hlásala Jedriota Komen': "i
" ský.,Za legionáře pan Šlesinger prohlásil, že členové legionářské'
obce jsou' znova ochotni přinésti i největší potřebné oběti k za~
chování. demokracie. Podobně místostarosta Sokolá,pro Žamberka okolí hlásil se k ideálům Komenského, obnoveným v díle ,
·Tyršověa v jím vybudovanémSokolé. R. J.Vonkakonkretj."!o~
val, co si jednotíivé společenské skupiny', zastoupené meziúčast
níky slavnosti, mohou přisvojiti z odkazu Komenského. Česko
slovenský farář bratr F. Šebek z Žamberka rozradoval se nad
, spoluprací tří církví, jež se hlásík cidkazuKunvaldských bratří,'
o .němž bylo ráno řečeno,že nastává doba nového rozkvětu a
. nového vzplanutí. Paní Chlebounová' ze Džbánovapřiblížila po.-.
sh,lchačům ve verších Rokytových nový úkol, povzbuzení ,ke
zvýšené :činnosti. Tajemník pražského ústředí Volné myšlenky
pan Oldřich Schwarz se hlásil kodkazu'Komenského po stránce
, demokratičnosti ahorHvostLPan ,Jan Fišer, mlynář z,Kunvaldu,
'Doleček' ze
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poděkovál, vŠem, kdož slavnost chystali a ,k dobrému" výsledku'

přivedli,

tedy na prvníin místě panu drn Janu HořéjšÍmu; lektó:'
ru lidovýchovy na;'universitě'vPraze,'jenž mezi řečníky větším,
výkladem ukazovalj'žeJednota byla zakladatelka nového směru
. ve' výchově, zakladatelka prvnÍ. školy obecné, obecné proto, 'že
" bratrská škola žamberská byla přístupna všem bez rozdílu, pů;.
, vodu a pohlaví. Šťastně ukázal na l1ád Jednoty bratrské a její
,Zřízení. I dnesupíráme zraky na,výchovu, v přesvědčení, že ona
, konečně pomůže v nápravě vě.cí našich., Večerní akadel!lieměla
dobrý program jak zpěvní,. tak recitační. a hudební., Učastníci '
prožívali nové, shromáždění na, horách. (Když se .totiž ',' rodilo
husitství,začínávali se lidé ,houfně shromažďóvati'mimo"chrámy
na náměstí v Praze; vyhledávali návrší okolo Prahy [Na Kříž- \
kách] a později ipo českém venkově daleko od Prahy). Bylo.,
řečeno o proslovech, žetóbylvlastně bratrský seminář. ,Byl -.
tedy učiněn dobr?počátek. ,
Vonka.
>

Oslavý Komenskéh~:
,

':

,.

'

Před dvěma lety uspořádali příslušníci národní církve česko':'

,slovenské v Žamberc~ výstavu památek,bratrských ave zvlášt.;.
ním oddělení výstavu památek'a knih, jež měly dnešnímu pozoróvateli přiblížiti Komenského. Loni byla taková' výstava - ,
v Hořicích pod Krkonošemi a zdařilá výstavka' bratrských a ze- ~_
jména kralických tiská.v Kralicích na Moravě. Letos, uspořádali
hójnýmioriginálydoloženou,výstavu v Uherském Brodě,kam:
někteří bádatelé kladoU. kolébku Komenského.' Pořadatelé, vy:'
půjčením získali , z -Německa několik dopisů Komenského." Návštěvníkům Luhačovic a Slovenska se nabízelo jako na dlani,'
aby se na této výstavě stavili.'Kdo měl větší zájem a více času;
měJ. se podívati do Nivnice; kde. dr. Kachník, kanovník olomoucký a nivnický rodák,. založiL knihovnu Komenského při
museu Komenského: :.. .::.. Přerovské museum: můžeme považovati
za 'stáloU. výstavu 'památek bratrských a hlavně památek, na
.'Komenského. Pan ředitel Krumphólc povznesl základ Slamění':", '
ků.v na vysokou vyši; ~ V Brándýse nad Orlicí připomínali le::
'tošními slavnostmi Komenského, že tam před 'sedmdesáti ·léty ,
-byl odhalen první pomník Komenskému v Cechách. Letos tam'
,odhalili také pomníkživótopisciKomenského Františku Jariovi
Zoubkovi, jehož zásluhy o poznání KomEmskéhó nejso).! ještě
.dobře známy a doceněny.,- Ve východních Cechách na,něko
lika Ínístech se, spojily národní·Církve československá, česko
bratr~ká'evangelická a bratrská, aby upozorňovaly- na dílo bratří
a Komenského. Tato součinnost, 'třebaže při rií nebyli zastoupeni představitelé ústřední' rady, m~měla by ustat. Mohlo,' by
se zní mnoho. zrodit.krásného,
silného a důležitého. ,rjv."
'"
.
.
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Ze Svazu pro svobod. křeslanství:a nábož.~vobodLÍ.~
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Chystaná "letníškola'~theologická v Bernu (po způ.sobu,
loňské v Kodani)' se letos. pro nedostatečný .početpřihlášek
nekonala: Důvod jest hledati v hospodářské a politické krisi
světové. ~ufejme, že příští rok bude příznivější.
,
,'" ~
., Zato se ,vydařil tábor mládeže flvobodných církví v Ar~
cegnó ve Švýcarsku, pořádaný Leýdenskoumezinárodnf kan-<
. celáří mládežeye dnech 12.-18. srpna: Účastníků bylo přes
. 50,zástupců různých zemí: Amériky,. Anglie,Česko'slovenska, .
Maďarska, Rumunska, Holandska, Dánska a Švýcar.. Předná
šeli: Dr. M: Novák. (z Československa) 'o í,vlivu moderní kul.;.
'. tury na mládež", ·far~'Dr. Lodnczy(Rumunsko) o' "Áutoritě a
náboženství", far. Dr. C:.J. Bleeker o ;,VěčnýclÍ" hodnotách
křesťanství", far. Blumenstein o "Mládeži a církvi" a'far: H. : .
Stewart Cárter o· "Království božím".' Po 'přednáškách byly'
vedeny diskuse, v nichž tříbily se názory. Hlavním cíleni před';'
:nášek i diskuse bylo řešiti problémy dnešního světa fl hlediska.
'křesťanské svobody a odpovědnosti.. Účastníci tábora budou
šířit doma zásady 'moderního chápání náboženství a křesťan:'
ství.PříŠtího roku chystá$e podobhý tábor v Americe.
,
. Podle zpráv
sekretariátu
Ai
,Spisar
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KULTURNf HLfoKA.··
. Zidé v Německu. Přes vš~chno. pronásledovárií .zůstalo v Ně
mecku' 600.000 židů, kteří se hlásili k německé národnosti a
k německé kultuře. Koncem dubna óhlásilříšský ministr ně-o
meckýdr. Frick. v listě "NachtR.usgabe"" rozsáhlé rozhodnuti .
. '0 německých,židech, $právněji, podle tohoto prohlášení řečenó:
'0 židech v 'Německu. Roku 1928' ohlásila německá vláda haken ... '
krajclerský program, jéhožčlánky·.čtVrtýa pátý do letošního
roku nebyly však .prováaěny. Podle těchto článků. ;ejichž moé
nyní iná nast~)Upiti v účinnost, oni židé, kteří až dosud v Ně
mecku zůstali, budou zba~eni německého ,občanství a, nikdo ze .
židůnebudé moci' v budoucnu. něme'ckéno občanstvf získati á. '
,nabýti. Čtvrtý 'a~pátý článek. řečeného: programu nabývá podle .
'zmíněného,listu významu zákona, jako zákon budou promulgo,:
vány apraktikovány v nejbližší době. '---,Svého časuvvúáložili
židovští' občané v Německu.~ .Ibýló to ještě zaživóbytí Bismarkova - mnoho peněz na zkonfirmováiú a asimilaci, ha při..:
, ,způsobení a splynutí židů s německoú kulturou. Bylo vynalo" ženo.mnoho upřímného i politicky zbarveného úsilí, aby občané, ..
, židovského. vyznání splynuli a přizpůsobili se něnieckému. jazy": •
a německé kultuře.:
Všechno
tOto"
ku,-)
- -hěmeckémumyšlenL
_."...
,.'
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německému protestaiJ.tis,mu;zejména augsburskému .. vyzná~t;
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úsiIí'j~ tedy roku '1935 úplně vyhlazeno a zastaveno"zného,d';
noceno.' Jeto:návrat,do:'středověkého myšleÍií.~Byl to fran~ ".
couzský, spisovatefaristokrafGobineau, jenž začal hlásati ne~.,
"rovnocennost lidských plemen;' ras i kmenů (1816 až 1882) . ,Na_psal dobrou: Perskoti',histodi~ Histoire des Perses.Ale vedle
tohoto dobrého díla napsal také Essay SUl' l'inégalité des races '
. humainés,úvahu o. nerovnosti lidských ras. Vyhlašoval rasu za ,
, 'hlavníh(Y,činitele, kulturního! Ne kulturu, ne ducha,nemrav-::
nost;nenáboženství,,":':'" nýbrž .rasu, krev! Prohlásil světlo~,
vlasotl ra~u arijskou. za 'rasu .nejlepší a' nejcennější. ',Tímto tiče~'
". ním, podepřel, výl)lčnost· a· povýšenectví" některých filosófů a', po- ,
,·li~iků 'německých; pangermánských. VelmÍsilnýbyl jeho vliv." '
na Richarda Wagnera. Ale ve FranciLvalné'hovlivu neměL Není'
,'divu, . jestliže' hrabě Gobineau vyhlašoval lierovnacemiost' lidí.'
Vždyť byl aristokrat! AristókraÚ3Í IÍajdezjevéní nějakého tiče: /
ní, li potom theokracie a'hlavnětheokraté odůvodňu;í svou .Dcí~
výšenosť a božskéďposláníprostřédkyrozUmnými inerozmn";;'
'riými,'spravedlivými inespraved1ivými, nebOť jiÍnjde o.stavoý~.,
,- skaua rodovou moc;. v tomto, úsilí se prcíjevujeklerika1ism,'
nadvláda ,těch, kdož jsou u moci, nejčastěji vúřadech. Anthro. pologieneuznává racismu, nauky ovyvýšenosti:anebo .vyŠŠí
ceně některých plemen a něktérýchlrmenů. Dlouholebečnost"
ktérou Gobirieau vyhlašoval pH světlých vlasech za hlavní znak
vyvýšenosti a vyšší hodnoty některýchkinénů, je' znak nestálý:'
zkušenOst, ukázala, že se za1idskéhověku jednotlivCi mění,
'zdlouhólehcůnakrátkolebce. Kdosi svých dětí všímá, může .'
přesvědčiti, jak se vlasová barv~Cniění v lidské~ životě ně~,
kolikráte. A konečně: sám Gobineau nebyl vyhraněnýtypdlou-,
,holebýa světlovlasý.' Sá~l Hitler je postavy. menší, nenftedy ,
kolohnát,· jako bývají na příklad Skandinávci, je tma,vovlasý,
jako je většina našeho národa, jejž počítáme' k rase alpinské;"
v Alpách a pH Alpách usedlé, a není také dlouhol~bec.Hake:n,:",
krajcleři'blouznío. nordické rase; Tvrdí; že' mezi dnešním Ně-,
. meckem' a' Gronlandem prostíralasekdysiAtlantida~ o které,
'" ' zachoyal zprávu Platon. Starší 'blouznivci :, tvrdili, .žeAtlantida,
, léželamezi Mdkou a Jižní Amerikou;' němečtí rasisté tvrdí,
že Atlan.tidaležela/jak ,bylo pověděno' výše. Tam prý ži1lid"
'vysoké "postavy, světlých', vlasů, ,bělostné pleti, , dlouhé ~lebky,' ,
modrých očí, ženy mají zvlášťyysoko založená, ňadra, ' všichni, .
jsou pohlavně silně útoční az těchťo vlastností :chtějí rasisté a,
. 'proroci nordické rasy vyvozovati; že německy'.národ, kde prý, .'
je padesát procent· takového typu mezi obyvatelstvem, vyvozo-.: •
\Tati,' že Němci jsou povoláni k vládě, 'že jsou,Herrenvolk a,f'
ostatní ruírodóvé žejsouúÍ'čenik otroč~ní nordickérase.Vtom~:-.
: to uČEmíneníinísta 'proe učenL'Ježíšovo,' pro učení o rovnosti
všech lidí,;o lidské vzájemnosti, o lásce či úctě k bližnímu. Y žÍ 7:
dovskéni hároděsezrodil'hlasatélučení, jež .teď v Německu
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potírají, vyvracejí a pro~ásledují. 'Není~tom sobectvia zau.i~ťí··

'VUčižidůmď(a Zidům) , to jest vůči vyznavačům židovského ná:
'boženstvÍ a' vůči 'příslušníkům židovského . plemene, jestliže s~
'uvědomíme" že nejde' jenů protivníky semitských národů '3:'

zejména jen o židy, nýbrž že jde ió latiníky, Francouze, Italy.
Rumuny, Španěly a Portugalce, nýbrž takéoAngličan~ i 'Ame- .
·ričanyaovšemtaké o Slovany a v první řáaěo Čechy ,a Po:'
. láky, bezprostřední sousedy Německa.' HumanitnCučeníje ra;;'
sistickou politikou a. filosofií vyvraceno" potíráno; zesměšňo~,.
váno a hanobeno. Rasisté hlásají,že' jim nejde o germanisování
lidstva; .o . germanisování' neněmeckých' národů, že jim jde to;'
liko o gerníanisování půdy. To je zastírání vlastního smyslu
rasistické' politiky německé. Někteři němečtí ,filosofové' a politilwvé mluví neskrývaně o vystěhování nenordických národů
z Evropý. Chtěli: by je vystěhovati· do nehostinných a. nezdra-;- ,
, výchkončin; kde,zuří žlutá zimnice, do prostředí; kde není lé..,
kařské a,zdrávotní pomoéi,'nechalib:~r-mrtvé aslené přírodě
úkol, aby nordická.rasa; stoupenci ,dnešních řádů .,v Německu; .
"nemusili si mazat ruce nečistou' krví". Takové isou konce ně..,',
m.ecké: filosofie a: politiky.
"
.
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'Vladimír Žikeš, je' mládýbibliofila llaklad~teí. Jeho. biblio~
filství '1:>ychom mohli zdůrazniti více; , nežli nakladatelství..,
Vdubnut. r.vystavoval knihy,'vydané svým nákladem vústřed-::
nÍ,knihovně.města Prahy. Nevystavuje' ani jednu knihu. náboženskéhó obsahu. Nemáme na mysli, že by musel nakladatel
bibliofiLvydávatLhónem jednotlivá evangelia'za:dvě stěkoruri,
nebó jednotlivé knihy, Staréhó iákaná s ilusťra'cemi, jako .• ozIia~.
muje jiný nakladatel; ale bylo.bynamístě vydati Nerudovy
. feuilletony:náboženského rázu: Neruda je stále ještě vykřičen :
jako. spisovatel nenáboženský anebo i protináboženskv, což je
omyl. Nerudabyl racionálistaadřívenežli k nám vnikl Davida·
.Strausse"Das Leben JeslÍ, kritisch bearbeitet", arieboErnesta.,
Renana ,;Laviede Jésus"Jíčil jednotlivé příběhy ze života Ježíšovalidským způsobem. Člověk se nemůže dívat ani na nejvážnější;přípádně na'nejtragi,čtějšL příběhy jinak. než lidsky. '
. Anthropos 'se v·· něm' nikdy nezapře.' Odtud.' anthropomorfické " .,.'
představy člověkovy i o Bohu. Staří vlámští mistři ze šestnác-.
tého století malovali jesle mezi své krajany, do vlámských obcí:
Neruda o tom rozkošně píše ve svých feuilletonech.Měl mistry-.
ni v Boženě'Němcové. Ta' také: psala pohádky' o KristúPánu.
zarámované do české vesnice. Vzpomeňte na Nerudovy tři krále,.;
. na Štědrovečerní románci,.na Svatbu v Kánfgalile,iské, ale také'"
na nejmohutnější básně ze "Zpěvůpátečních". Kdyby taková.
sbírka byla'vydána v přiměřené ceně,myslím, že by mohla míti·
úspěch. Zikeš je z.nakladátelů, kteří se nebáli nezvyklostí vyda~ .
, vatelských. D~kujeme.mu, že:vydalK~menského .;Poslá míru'! .
,, .
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'(s"titulem ;jAllděl míru"), kteréžto dílo do nedávna bylo známo
. toliko zjediného starého výtisku,' unikátu; Irerucké,smiřovací
, dílo Komenského by měl znát každý českýtheolog! Ale běda!
První vydání stálo u 2ikešel.600 Kč -:-bylo to ovšem vydání
' rjv;
bibliofilsky nádhernéa krásně vázané.
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',' Adolf Héy'duk sé narodii předstoletim. Včitánká.éh byly otiskovány
z jeho poesie jenom pranepatrné úlomky o lásce krodičflm; něco ó Slo- '
vensku, něco ze Sumavya dost. Tak se stalo, že miádší pokolení nezná
, nic o náboženském názoru Heydukově.- H~duk patří k Lumírov6f1Ín,
to 'jést k šesté české, škole básnické, seskupené 'okolo' časopisu ,Lumír,
jejž ,Yýdával J.V. Sládek. Kritika razila pro Heyduka před padesáti lety
název, sladký slavík pootávSký, slavík od otavy, protože Heyduk prožil
většinu života Písku nad Otavou. Dnešnímu' pokolení sejíž ztrácí Heydukovo Í1silí o poznáni náboŽenského evropského "vývoje. HeÝduk neulpěl,
jen na husitských a bratrských motivech domácích; do čítanky proměš-'
ťanskéškoly se dostala báSnická povídka "Nad bibli". V p~horské vísce
, matném při kaháÍlku dvé', starých srdci póspolu. ,Babička v' bibli' posledni
čte stránku, dědeček skloněn ke stolu. Ta svatá' kniha celým' jejich svě
tem; Dočetli" hlavy sklonili. .Jediné, am~n - znělo jednim retem" ráno jim,
hrany zvonili~"" Proti této' básni běsnili odchov~ci hradec~ého' biskupa'
okolo "roku 1900. Bojovní kaplani se domáhali, aby' se mládež takové
kacířské básničce neučila. A což kdyby byÚ dostali ,do rukou sbírku básnické •četby: Oběti přesvědčení!' Tam' Heyduk, zaChytil' náboženský vývoj :
",' středomořského lidstva; Egypťanťl, Řekťl, Bogomilcťl,Albigenských,Sa
Yonaroly, ,Galilleiho. Brunona, francouzských a anglických' fHosofťl, ,abra~
hamitťl, nizozemskýchžidťl. Nedělní besídky ,v lidových' shromážděních
měly' by ,dilo Heydukovo přetřásati se z~ete~em náboŽenskýin ,opět a opět.
,
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Ignát Herrmann zemřeL 9. čerVence 1935. Mladé pokolení poznalo jej
, • snad ~ažz filmťl. Staří se' pámátújína historii U sněděnéhokrá.mu. Je, ~
ní hluboký, smutek' ztroskotaného života z dob, kdy, se naši lidé 'odva- '
'žovaliodhokynářst~í kob~hodování ve smíšeném': Dnes se říká honosně
'takovým obchodťlm a obchódníkťlm "koloniál". Praha téhdy jeŠtě byla
'. Poblázněná do uniformy, doúfadu,,:do panského zpťlsol>u života a naši
kupečtí mládEmci byli '~asněnido života plané romantiky; Herrmann byl
romantík._Román U ,snědeného krámu kvetl ,také,romantik9u. Je tam
Praha modličkářská, falešná, žijící pod škraboškou; je 'to svět'malicher..:
,ných 'ouřadťl: a byrokratťl, bez vZletu'
ladu" svět zpanštělych ani rakťl
" ani ryb., Svět malicherných starosti, jehož lidičky pro shon ,za' živobytím
,nemají ,vzletu, nemají vznětu,procházejíživotem'jáko ryby, vodou. Je": "
jich ,ideálem je maloměšťácký život, s hojným stolem, s určitou mírkoú
tekutého chleba" lidé často srdeční -i chvílemi milí, jindý obklopeni: bolest·nou, tragilúm, že: se čloyěku až v hrdle zadrhuje, čím to, ž'e se ~eumějí
vytrhnout, že
neuměji.sHálkemvZclychnout: "Jen zevšednětÍni nédej,
BoŽe!" 9 náboženskou ' otázku
jeden Herrmannťlv hrdina nezavadí,
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, chodi jako hodiny v neděli dopoledne někam do kostela, odpoledne do ně,
jakézahradniréstaurace, večer k "Flekovfun".Svět HerrmanirClv je také
bez socialistických zápasft. Herrmaim: maloval, co vÚlěl. Maloval krásnou
minulost, Kondelikové á. 2emlové jsou ty středni stupně bez, Čl Manské
hrdosti, a statečnosti. Ano, 2emla byl dobrý člověk, ale slaboch nesta~
tečný. Co musime chválit na HezTIr.annově dile, je Úsilí o čiátou' češtinu
bez velkoměstského slangu, bez hrubého jazyka. ,Jistě že, nám Herrmann
postavil zrcadlo, ale nebyl tak naléhavý aneodbytný,přitel, jako byl Ne~
ruda:, třebaže jsme
vděčni, že nenápadně a při tom úsilovně přece jen
hnal uašečtenáře do~ vyššich obla.sti.
' .
"
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Profesor Alfons, Mucha, rodák z IvanČic na' Moravě,dočkalsev
plném' zdravi' pětasedmdesátky. Narodii se 25. července 1860." Vtiskl má.~ "
,.liřskémuuměni zvlá.štni 'Muchovskýráz v celém světě ,zĎámý. Proslu!
'jako maliř, uměleckých náv_ěšti' vPařiži, určených pro oznáin~ni her Sáry'
Bernhardové. Vyroste pod, vedenim ,silných umělcft v (~rně, 'na, př. Pavla
Křižkovského, pod jehož vedenim zpíval od primy 'v brněÍlské1p.'d6mu'
jakosopranista. Po maturitě hledal a hledal; kde by se uchytil. Po ,sví-'
zelném hledání dostal misto jako malíř dekorací v.divadle na :ÉUngstrasse
,ve Vídni. Dlouho p'racoval jako řemeslník, ale jeho dar se nedal potlačit.
Pomocí přiznivce hraběte IOlUena, dostal, se na akademii v Mnichově: Od- .
tamtuddo Tyrol a !talíe; Splnil se Ínu, s~n, aby mohl pracovati ,v.~"3.říŽi.
Vedle dekoračních plakátft, afiší, dostal se k 'ilU.'3trováni románft, dějin,'
>zisk8.I jméno a zaměstnání, že jenom jeho síly a j~ho umění stačily je
moci a vyhověti objednavatelftm. Proslul, když vyzdobil bosen,ský pa~
vilon nasvětovévýst3;vě vPařiži.Jeho sláva.dostala se až do Ameriky,
. , ,kde ,několik ,let· - ' jako v Paříži -:-. profesoroval" na málířských ákademiích. Muchaje duch myslivý, ,své umění promitá do věčnosti, hledá, Jak.
se vyrovnati s věčnosti osobně. Odtud náboženský, ráz některých prací.
Muchových. Známe návrhy na barevná okna chrámová ve Francii, u' s~~- ,
téhoVitav Praze,' známejehopřemÍtavoucknižku Otčenáš. Tu-vyzdobil'
,velkými, celostránkovými 'obrazy, všechny stránky zpestřii"uměleckY'
,ornamentem; sám tekst· skládal, ,redigoval a' psal. Vlastní náboženské
civahy? Náboženské? Ano! Muchova filosofie uměnia filosofie životní
velmi často se. rozvíjí v úzkéÍn sOU.'3edÍ!tví náboženského zanícení. MystI:', '
kové najdou v jeho drie' mystické prvky: kdo z.nás je prost~ysticismu?
Mucha je reformátor' uměri~. Maluje-li zázračnost· - ňa příkÍadv ,návrhu na, chrámové barevné okno Svatá.' Barbo~a, poznáš na~áz, že~u,
šlo' o postižení, legendy, ,nikoli o' zachyceni skutečnosti .. Mucha .není. po-.
věrčivý, ieč má smysl pro myšlenkové vzrušeni. Másinyslp~o barvú,
pilně studoval dějiny všeobecné ispeclálni.Před dvaceti lety se rozmýšlel,
co, malovat ,monumentálního. Měl před sebou.dvě možnosti podle 'svého
vzdělání
myšlení, buď život JeŽíŠÓ.v, evangelia anebo Slovanskouepo:,.
,peji:'Se.zřetelem na'široké vrstvy 'národa volil Slovany.:Kdy.by byl ma'.;. .,'
, loval evangelia" byl' by proslul 'po celém světě znova. ,Považte,' jaký rozruch VyVolaly ilustrace francouzského .malíře Gustava Doré; jež doproyázej{ 'vypravovIÍ1ÚDickensovo!
: Mucha· je malíř hIouba~ý J a myslivÝ.;'
, •
'
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, Jako, vykonal. mnohé li. pracné i nákladné : studie pro Slovanskou epopeji;,
tak by byl 'studoval, také biblické starožitnosti. Slovanská, epopej a ,uChvá:;..;
cujehIavně SlovaÍlY.~Znalce tiri1ěni :zaměstriává jen jakO,dílo umělecké:
· Kdyby· však' byl" Mucha namaloval evangelia! Kolik lidi' i, celého lidstva
dává se uchvacováti:htystickOU a·nábožeMkoustí-áDkou evangelii!, Kolik
,nakladatelů: bylo by se.ucházelo o reprodukční prá-vo! OvydáníSlovan~
, ské epopeje se v českérIl národě .dosud nikdo nezajfmal. Sl~variská epo;
pea je svinuta vďjednéprÍlžské tělocvičně a'jen' občas míváme ,příležitost
uvIděti jiceÍou a 'správně' napiatou' i správněosvětlenoú. ':M:uchadaroval
.všechny' obrazy ze Slovanské, epopeje městu Praze.' Bylo· o tom, řečeno;'
že je, to' dár kníŽecí. Nejde jen, o, klÍížectvíduchovní, jde také o ,dar
veliké hÍnotné ceny a zná jej snad procento našeho národa? Kéž: by se
Mucha dočkal, správného oceněni á: umístěni Epopeje! ' '
<
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BedřichEi.g~lszemřel před čtyřiceti lety. Žil :v letechli320až 1895;

Bylto

soudruh a věrný příteli obětavý'ochráňce ,Karla Marxe. Měl ve:
liký 'vliv; na vytváření, MarXovy nauky o. lidsM, společnosti. Chápal' ten
vývoj jako výsledek' hospodářských poměrťt anebonepóměrll; VyrostL
v továrně, jež paÚilajeho otci. ,Romantism s počátku let 1840
dalších"
jej přivedl k; socialismu; Po revoluci'v, Badensku musel prchnouti 'do,
kapitalistické: Anglie,' jestliŽe, si chtěl ď zachovat' svobodu. Byl tam, zaměst:':
'nán v'otcovězávOdě.- O socialismu přijal~právě jako MarX- učeni
francouzských socialistŮ.' Ti měli'· k ' socialismu' ,školu, římskokatolickou:
Mezi protesta,r;.tskýnii Ángllčany se vyvíjel socialismus jinak I ;unás
,vyvíjel,sociaÍismusjinak, nežli v Německu. Německý·socialismus za;
světové války se poddal velmi lehce' kapitalismu a cesarismu. Po'světové
, válce velmi 'sna'Clno pOdlehÍ nauce. o vyvýšeností německé rasy, :Ďěmec~
, Mho plémene.Marx á Engels' se domnívali, 'Úmlnula doba náboženského
· vzrušení. Mýlili se! Dnes v' Německu je otázka náboženská velmi palči-:
vá~ Německo', u~avřelo nedivno -konkordát- s. papežskou kurii, dnes· hiÍIe':
rovci útočí
katolické řády a Vfidcé, citujíce Písmo. Eňgelsprohlásil
· náboženství za 'věc soukromou: Jak semý1i1!. Náboženství by', mohlo být:
sóukrómou" věcí <nějakého RobInsona na ztračeném' ostrově" nikóU :však ".
v,e státechevropskÝcÍi/Náboženská'otázka je těžká. Engels
řešé~í
ÍlIE)hčil,obrátil sek 'ní" zády.- Jestliže' ,Marx hÍeděl 'odděliti~'církev ód'
státu; neprohlašoval
n~božeristvi
jak to hlásali ~ě,
... . / , 'za' věc překonanóu;
" ,
kteří' soéialističtí" předáci" u . nás.,' u Ílás, zaměstnávalo 'náboženství první.'
'iioéialisty'více 'nežli jiné,otázky. ,otázkou mz'Clovou a odborářskóu sesocialismusnevyčerpává.' I když pfi posledním sčítáni' lidu bylo napočteno
hódně ' socialistů." bez: vyznání, ' nEmí' tó .většina" mezi' socialisty.. Starší' socialisté, z let -devadesátých se. upokojovali, ,že si "nahradili náboženství
soéialismem, ,účinnou láskou' či;pomocí'bÍižní~u.· A přece nenašli upo~
kOjenCdostatečného. :Engels' se·vzptral·Ítlerikalismu,:to jest zneužívání'
náboŽenstv(v pólitickém ;ďzápolen~.pc)číÍlal si správně"k:aždý, kdo ,se'
vzpírá: zneužívání ,: náboženství' v: politice,: počíná si správně,·. ale "tím "se
nevyčerpává poměr'. k nábožénství;"':":: Karel Kautskývykládalk, do-,
plněni "učení ,'Engelsova;" že: prvotnLkřesťané ',žili socialisticky, .to: jest,že,
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dbali účinné po~oci. bližnímu,' ba že žili komunisticky., Z toho, že prvotnl ,
bratrstva,' z nichž se vyvinula církev,' byla' soclalistický;ba:až komu~.·
nistiC1{ynaladěna, ' nevyplývá;: že i nynějšL socialismus nahradí :oábo;
ženstvi. Prvokřesťanská bratrstva'· byla: až; komunistická' právě' proto,žé '
illQ o bratrstva, t. j. o nevelké '. skupiny, a proto; že' tehdejší kultůrnÍ po:' .
měry byly mnohemjednodušši; "nežli jsou kultura a hospodářské poměry
naše .. Jak sociáIismus,taknáboženstvi~ vzbuzuji. veliké naděje: Naučili'"
jsme se' být 'střízlivější, nehledime do. daleké budoucnosti, ale dokud žijeme, hledíme se uklidniti bez ilusi. čistě lidsky; ,rozumově a přece se
stálým ·zřením; že přítomnost je část věČnosti., Církev; jež odloŽi1acé~ .
sáropapistické . cilei metody;, církev ďčeskoslqveÍliíká ,si Uvědómuje, '.' že
bez sociální spravedlnosti nelze hlásati náboženStví. Pii tom si uvědo;.
muje,že sociáIismus; ,jenž: by sl 'nehleděl : náboŽenských' potřébsvéhc>
členstva, omezoval by.,. se na hospodářské úč~tnictvi: 'Náboženství neni
ilusionlstická nadstavba.:li<lSké společnosti, jak se.domnívaľ Engels' a
Marx: Je I to; Živel, .V němž se pohybuj~me, třebaže: si, ti/všichni. neuvě- '.'
domují. Socialisté dosud nenapsali, soustiwnérutihy o Engelsovi: Jestliže
letos u nás, vyšla Ragazovakniha od. Krista k Marxóvi'a od' Maria ke
. Kristu, zrovna takovou kníhu bychom potřebovali o Engelsbvis: tim,'že
nebudeme' vyzdvihovat otázku spasitelskou' jako konečné řešení po smrti;
nýbrž .jako Ježíšovskou každodenní praksi.
.

, : Thonias, More, . či Morus,: anglický filosof (1480~1535); byl řhnsko':
katolickou 'církví čtyři sta let·· po .p'opravě svatořeČen 'letošního roku.·BYÍ·:
to . současník: českého; bratra Lukáše .Pražského;: Filosofický vycházeÍ,
',' z Platoná-':"'jakoK~meD.ský. Bylto prvnikancléř. anglický,prvni osoba .
. po kráÍi,jakodnesministerský předseda; politiCky'byLoponunní,' soci~
álněbylradikální,' nábožensky nebyl pravověrný. 'podle učení' řunsl{é
církve. Byl svatoI'ečen, protože' se-vzepřel politice prvnihoprotestant~
ského krále anglického. Nevzepřel se .jí zdfivodfi náboženSkých,' nýbcl
z'dfivodfi' politických a osobnich;nebóť to' byl rimesančiIí humanista:
Tehdy se nedbalo na jednož~nstvi 'a jednomužství; manželstvíp~obi~
.... halové formách'často krajně primitivistických. More' hlásal větši úctJ. .
k.ženě, dožado~al se, aby i ženám bylo' popřáno VYŠŠíhovzdělánf.Í>ceru
Morovu, vzdělanou Markétu, nazval. Erasmus Rotterdamský' ,;ozdobou' :
. Britanie·~. :. Světoznámá: .' jest· Morova' utopie-, . vYlíČeni . ideálního' ' státu;
'zlepšené lidské společnosti; Jako se zaštá.valžen, _tak se zastáváIMo~s'
také' středll1h6 stavu měšťánskéhoi stavu selského; 'Néschvalováldaňo~
. vou politiku krále Jindřicha. Žil'v době Zá.mořsk§Ch. cest'a~objevfi~ na':
stupujíci' racionalisace: Odtud' liči Mor~, jak se Vyp~avila skupina lidi
'do. světa, jak ztroskotali na moři a dostali se zázráčně zachráněni na neznáÍný' ostrov (Utopii) ," kde nalezli ideálně zřizený.stát;! V Anglii" tehdy
začinali: vyráběti' pólotovárnicky sukna. MajiteÍé-pfidy,vypudili ,rolníky
. , a proměniIi"rolev . pastviny, aby- mohlI vypásat .0Vči stáda, dárce vlny
. na sukna. 'Odtud najdeš v Utopii výraz, že ovce sežraly britské sedlá;
kY. ~ ;Utopie: jest doklad oprVnimbiitSkém merkantilismu, o\sriaze
zprfimyslnětAnglii,: .prvnl: doklad '.0 . technokratické' politice,' anglické; ~
16R.~eCČS.
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·.Komenský .Mórovu UtopiÍ znal.-·Všimneš-li si titulní ,.kresby v Morově .
· Utopii a tu:ulní kresby v Komenského' Labyrintě, padne ti do. oka kru~ ;
hoVitájejich. forma ,a cyklické,' případně závitnicovité uspořádánivý-,
je,vo.. Nejen ,. Morus, -.také .Komenský vychází z pozorováni. Komenský.
sy1Ípevniriy, neposadil svého poutníka na koráb,. nýbr.t nechává..jej cesto 7
vati po' pevnině pěšky; Komenský nelíči ztroskotání lodi a.zázračné za-'
éhráněni tros~čníko., nýbržpoutnika, , jenž zaslechne vnitřni hlas,' božský hlas a prožije vnittniobrozenU převYchováni.u' nás jsme. si zvykli
na výraz'o ';;převychováni' po projevu předsedy'póslanecké sněmovny
pnna Františka Tomášká, jenž ho u.til V rOzrrlluvě s panem presidentem. '.
· Nejd~o výraz nový,. objevený, je to staré slovo ,Žalmisto~o óObrácenÍ.
v,srdci svéni,~PetrovooznovuzrozeÍlí, o Pavlovo slovo'o proměněni mysli,
· ba užv páté knize MojŽíšově čtem'e oobno,:enl se vsrdCl. svém (4, 39),
· to jest <> duchovnim přerozeni. Komenský, také tohoto výrazu užívá. v Na-.
.pomenútí EvropanOm:,žé nastává' čas.obrozeni (8, 25),.a dovolává"se
· Izaiáše,jenž psal o obrozellí,o novém zrození a novém porodu (66; 7-9).
Jistě že nenajdeme, v. Labyrintě návoď či nástin nové státní .či spole. ~ čeĎské administrátivY. Komenský ukázal jen.na .současné vady;:Toje .
p~kyn:zpatydohlavY: . Jen 'malomyslničekaji, aby jim bylo dáno po' ,
lopatě a na lopatě ..UkazovBl-li MOrUsna zotročeni atÍglickéhó sedláka
. měšťana, Komenský ukazoval, že je .mnoho zotročeni v· našichchrámich,
v našich školách; ve veřejném' životě. v chrámiéh hlá$íváme mnoho
'malicherného á mnohotampředstiráme i donucujeme, ď":"'Nizozemský
.' tiskař; jenž tiskl Komenského' Prodromus . pansophiae (úvod do vědecké
práce), dalnatitulD:í list tiskařskou značku velmi zajimavou.; Kmen'
;věděni
korunou
vYletuje'
fénix .. Dva
.
.
.s planouci
.
.
. .a. z' plaineno.
.
"- ' pQ1Ílové.,
nového. vědění (andělé) pód stromem drži V' rukou knihu poznání a
v. knize, je psáno: Immortalitati, Myslivi duchové, mysliví lidé jsou ne~ smrtelni,. jsou yěčni. Vylíčiv, otrockého ducha v našich cirkviéh;·Y na-',
šich školách': a
naši společnosti, Komenský napominá,·že jenomsvo-'
· boda á svoboda a.. svobody. čim vice tim lépe. mt':iže zpo.sobiti žádoucí' nápravu .k lepŠimú. Svět či lidstvo,hledá pokoj a utišeni~ (V Napomenutí
, kapitola 8, 12.) Jediný nejvYšší stavitel atvo.rce nám každodenně takový
žádoúcl pokoj a kÚd přibÚžuje,k svobodě j~e stvořeni
povoÍáni (8;
17), proto si jí važme. Svoboda a jen svoboda spasi lidstvo· (9,'34),
nebudeme-li miti, svobody, nedosá.hneme-ll svobody,' nic nedokáŽemé, neboť svoboda je věc živelná a nevyhnutelně potřebná, jako póvoztim po- .
tahy, jako převoznikfun a~lodníkťlin -vesla, jako hodinám závaži a kyvadlo (9, .35). Tomáše Mora svatořečil. papež. Komeilského si musíme
. přiblížiti ·sámi. poináním ,a' uskutečovánim jeho'. ideí, ,jeho myšlenek; ,
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. ,;.. Vojtěch . Rakous, ~pravým', jménem ,Albert . óesterrelcher, židovský"
'spisovatel; rodák z Brázdimě 'u Brandýsa nad Labem, soused - Y Libni
. pražské,zemteI7. srpna 1935, stár třiasedmdesát let. V české literatuře
má své dobré místo .. Nebudeme se. obírati 'literárninihodnocenim. Vy- ,
zdvihnu, žes~ýrilijednoduchýriliapří tom róztomiIe podávanýrilipovid~ ..
kami .,' ze .i!ivota: ,sta.ršiho ,Židovského: pokolení .' nepřímo' pomáhal: bořiti
24~

pc:>věru

o rituální vraždě, O, zvláAtnim připravováni jídel ,a zejména 'židovských přesných chIebfl,~o jest p~čIivě vyráběného se zřenunkjisté"
pekařské přesnosti. Není židovskýchmacesfl,míchaných s něj'akýmipři
pravky., Jsou obyčejné bezkvasničné těsto, jež' podléhá zkáze rychleji ',' '
a vydatněji, nežli. chleba obyčejný, zejména jestliže zflstanouna voze
'do rána nepřikryty před deštěID. ModcIie,a; Rézi sedostaILdofiImua,
na 'plátně pomáhají porozUměti židovskému 'životu a "objevovati', židy
j~o.lidi,někdy jako Iidičky,áIe,vždyckyjako Iidi,jež májí zrovna takové slaMstky jako 'většina'našehonároda:"Modche se modli židovsky
i křesťansky a ucházejí sé o pj'izeň říIÍlskokatolického faráře zrovna tak,
jakovrchni pražský rabín se letos' ucházel o přízeň, papežského legá~a.

*'
,llibitovy js'ou obrazeni, našeho života. Primitivové nepohřbívají. Ponechávají mrtvoly, velmi' Často nepohřbené/U nás máme ,ustanQvení" oh- "
ča.Ílského zákona o povinnosti pohřbívati a 'o zneuctívá.níhrobtl a'm~tvó1.
.:.:.., POdívá.Š-li se napražĚlké hřbitovy, ihned, si mflžeš uč~itiÍ>ředstavu' ,
":0 vztahu náboženství k pohřbíváni: Staré hřbitovy jsou plné p<?mníkfl;
jichž umělecká hodnota je velmi malá. Jindy se setkáš s náhrobky, jež
mlúvíomájetkových poměrechpozflstalých. Evangelické'pomníky, jsotľ
: 'jednodušší. , 2idovskéjsóu jednotnější; ,2idovské náboženství nedovoluje'
'zPodobovati lidské ,', tělo~ VYtváří, pom~íky jenom deskoVité' s jed~odu
chými 'nápisy. - Ještě, výraznější je poučeni' ze' hřbitovfl, na 'Slovensku.
" StaréřímskolmtoIické hřbitovy nejsou ani 'ohrazeny. Dosud je na Slo~,
,'vensku mnoho hřbitovfl"neohrazených a pase'se tanÍ' mezi 'hroby do':
'b~tek. Evangelické jsou upraveny pietněji, jsou hrazené, mají sl~šné
• 'pomníky; Kult a vzpomínání ptedkfl mezi 'slovenskými židy ,vede p<?~
zflstalé, aby hřbitovy upravovali (anebo, aby je dávali upravovati)' pietně. '
, , MflžéŠ také" nalézti,' doklady a obraz' o zámožnoSti pozflstalých. 2idovské,
hřbitovy jsou óbehnánY nákladnÝmi zdmi, mohli bychom o nich se domnívat,že podnítily Jidového zpěváka k písni: Hřbitove~' hřbitove,za-'
hrado zelená., - Bratrský hřbitov V Ochranově je uniformní. Nikdo tam
nestaví přepychových pomníkfl, na všechhrobích stejné kruneÍmé desky,'
na 'všech, nápisy" téhož rázu a ducha: Nalinkovaná' pole, přesné roZdělení
, hroM: ,-'pomníkóvá směsice na příklad na hřbitově ve Strašnicích anebo
na Smíchově je nedflstojnáhřbitovníhoklidu. - Moderní, umění hIeqá
nové cesty k úpravě pomnikfl.BYló by, pottébipostavit členflÍn; církve
Ila ,očľ kresby anebo modely slušnýcha,dflstojných pomnikfl.' Ve dnech, '
,připravďk pohřbU mívámé,málókdY a klidu k úvaze, jaký pomník po~.
stá-vime apostavíIne~Íi vflbec na :hrob pozflstalých. Když se před sto~ "
padesáti lety začal u nás rozvíjetpÍ'flmysl železářský a výroba litinového
zboží; stalo se, m'Ódním stavěti, na hroby litinové kříže' tuctové výroby~
y~ ,slé~árnách odiévalitakové pomníky v; době slabšího\ zaměstnání, a
dávali tu práci~učedníkflni a začátečníkflm. -Jestliže navrhúj'eme; aby
v ,každémsborti 'byly' vystaveny nákresy, ,'anebo modely, slušnýchpomni~
kfl,nenito ,barokní,připomínáni smrti; není ,to zahrávání se smrti 'a; ",
koncem:lidského života., Jeto, kus výchovy, je tó rá~á., jakykusně 'li:
také. umělecky upraviti, hroby 'na hřbitově bez honosnosti; 'aby: hroby
6*
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n~svědčily o' maléin r~Zhled~ a.o málém-vkúsu, aby případně nemluvily ,

Vychloúbavosti. Čisté umění je klidné zrovna tak, 'jako' čistýnázoi'
,nábÓženský. "
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"Výsk,vucl.rámovéhoumění n8.Ieznete ,v, klášteře uChráriJ.u ,e římsko
katolické církve v JuzigmanÍÍově : třídě., Kdysi býv8.I'tento chrám skoro,
,Zhola .opuštěn; Dnes je;upraven av, ,části bývalých ochozfÍ j'e v srpnu
':1935,'um!stěna: '~alá výstava chrámového' umění.římskokatolickéh~:' VF
, likéuměni tÍun nenaÍeznete. Je tamvšedIÍí k~pie', Tizianovy'Svatéro, '(Úny,' Kejmarovan.aturalisttcká 'Golgota, rozměrné plátno; .' dopr.ovózen,é
, 'výsekem k studii. Ježíš je namalováiJ. v'posledním strhnuti siÍextaticky.
;KIid, jejž vdechldosvého.dHáGabriel Max máv tomtoobi'ázenatur81i·
stický protiklad,' KE!jmaÍ'fiv, J~žíšukřižovaný div nel{řičí boiestí~Ták, ,
jak'simaliř Ukřižovaného JeŽíše představuje; Klasický Max viděl,v:Je~
žíši obětovaného; tichéhó, Kejinar řičícího. výstavu kryje svýÍřl jmén.em
Chrámové ,druŽstvo .yPelhfimově. Humpolecký sochář.Čeněk Vosmfk
. 'má na výstavě někólikrátBožské srdce Ježíriovo,' všedně lacIné umění.
NesmiIllemásti tóhoto ,timělce s Vosmíkem Vincenc~, jenŽ ozdobÍI'
, Pražské ústřednija.tky mohutíiýnii dvěma' soúsošími ,a ,padl zá' světové"
války." KříŽová' cesta, známá ,řada čtriiácti 'obraz'O." znázOrňUjr<:í' utrpení"
. ;Ježíšovo -:-: lid má více rád; mftŽe~li hledětlna něč( utrpení, , nežli na jeho
'povzbuzující dílo; jež v něm budíváiávist ~'je"zastoupena'na: výstavě.
'ubohOÚčkýÍiJ.Í doklady. Je tu' dvakrát svatý Václav, jednou ,svatý 'Vojtě~ii, ,
'a: ,to jsme ,8", představiteli ,českého' nábožeIU!kého, úsilí hotovi., Jinak, je
, tu' několikrát " svatá.' Terezie, ,sva.tý, František, "krucifix" sedmkrát. :Také
,Rudolf:Adániek, známý ilUstrátor pohádek,,: tu' má, někoIikn:á\'::rtft
, k chrámové výidobě obrazové ,nástěriné.' Sympatické; nikoÚ' ovšem,vŽdy~
cky umělecké je ódděleníčko Iíá.vrhft na náhrobky; Naznačuje smÚnic~
jednoduchýclÍ nepřepychových" po~níčkft. ;
,,
, '.
'"
. .
V. Jordán.
I~:
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ROZHLEDY'PO pISEMNICTVf.

; Ru d olf" Ř í č a n,.Mladáléta ,telé evangeličtivěnujízvýšenou
KarIá Lányho." V Praze 1935;, Na-, pietní pozornost, době nedávno mí:,
.klad..V. Hor:tkaspoL-nulé,- ale 'přece již (po r: 1918) v,
~V krátké době mftžeme ,,zde refe- éírkvíchevangelických patřící mi:'
ro~ati již o druhéiU, spise," věnova~ nulosti. Již,' se, stanoviska čistě', hi:':
ném' 'zkouniání" a '. popsání osudft á, storického, ,z' touhy' po> ' znalosti '
,pftsobeníoddaných avypik~jících kulturnillO života u nás, v 19. stó~
,. pracovníktl na poličeskoslo~enské-,leti, tím Více všák zesympatUke
ho protestaIÍtismu, totiž'onehdyC.zbytkftm. n.aší dávné reformace-do::
,Duška- a;ďries K.:Éd: Lányho. Vi:; máci'vítáme zmí~ěnou snahu po:.':
dím'ev ,tom dftkaz;=Ž~ dnešnl čini- ,., vděčně; dobře 'vědouce, Že Íl8.šQ'
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<.rnJadá církev související ideově a '~ýbrž' právě .o.snéséníníát~riá.iúk
náboženský s naší .domácLrefor-·· připravení možnostl 'deÚnitivního
. níácí mťtže. amusi se učiti z práce životopiÍ3ného ď obrazu V budouc~
:á, snah sesterských' cirkv! evange-' nosti. Je. jisto, že nelze jinak pÓstu,. .
},i~kých,přes ~o, že~voří.cirkev sa.-, .povati,.než činí Ří~: ~apředtře- .
..n~o~tatnou a. od formaci evangeli<;ba připraviti materiál .a pak teprve
,~ýchodlišnou. Proto také ~eferu.- kreslitiámalovatiobraz. Potud se
, ,jepÍezde'obširněji 'o spise dr.R.ŘíČanovi dílopocÍařilo, a tteba. s
' ..Řičana, fařáte .,,;. BohUslavicích..' povděke~ .tO" uznati, ač dlužno do- .'
.:' Jest'. t~· prá~e .habilitač~, na .zá_znati,Že éuhého . čtenáře' ~ehisto-'
~laděkteré zniíněnýautor dosáhl rikačetba ,hojnosti uvedeného ma~ : '
možnosti uplatniti s~. na Husově' teriáIu až u:navuje~ A. přece nelze
fakultě jako docent cirkevních dě- jinak postupovati. A zároveň mť1, jin pro církve evangelické. Svť1j žéníe s,e' i my V. Ccs. ze spisu Ři- ..
ipisvěnujepópsá.n(života apť1so- . čaIl()va: učiti, )al,t jednou bude mu~ .
~ení K. ď Ed.. ~ányho; 'aby pomohl, sit náš historik CCS. sl počínati, .
osvětlit . dobu protestantismu u nás • ba ještě ,vice,. ji1kmusLjiž'dnes.'
<~c1ostÍd málo'zná.niou; poněvadž ďj'éště býtivjednotl.ivých našich: o bcieh
přiIiš' bIizkoudnešnidoM . totiž
připravována
práce·. historikova, '
druhou polovici 1H.:stol., 'do 'niž pa- . tot,ižják:pečlivě ínajl se iliti ~ázna- , '
dá Život. a ptisó1iéÍÍí LÍinyho. K 'Ú- 'my v .archivech našich nábožen, Dy;mu . vedlyautóra i 'pflbtize~ké.,ď,skýeh: ~bci, z~~arn:yzpr~v"ďtýkají
dť1vodý; ale aútór poČina.si při p~á- ,cichse;. ať již osob ':. (duchovnich i '
-cl naprosto'-kritiék:}r; Spis. jeho zde laikíi) V. nich píisobicich nebo zpráv
'zmlněnýje prvni- Části zko~ání • a'statistik opočátcích~ ro.stu a vý,.života a' vývoje Lányho·(až·ďpo~.'V0ji·(ptijemných i nepřijem:o.ých)
··..··1864· - úkončení doby studiÍ); dru- 'celé obce.
hý 'díl (veřejĎá činnost ch-kevní)
Naď:tomusise.panlatovati již'
bude '. ~áslédová.t: PodÍe 'dozná.:o.I dnes --::;- a~oiorčí úřady. majL se . o .'
autorova (v Úvodě) je spis praco~ tom při inspekcích přesvědčovat váiína základě. obsá.hlých ~ápisni- máai:jednou býti ',umožněn,vělrný
kť1 a denikíi LányÍlO: dále na zákla- . historický popis života éirkevního '
nábož. vjednotlivýchďobcích;1 V
· děÚstních. i písemných zpráv pamětní}tíi Lányho, jakož i .pramenfi.celécirkvi. Každá obe'cbymělli
archivnich.(arChivurodinného, ar- vedle, záznaínťldopřesně vedené
chivúvých. seniorátu a; v; vCe~pamětni knihy podávatiaspoňjed~ ,
• chách a farníhoar.chivu::'v:!ČerD.i~ /. riou za rok krátkou, zprávu o své '
. , lově,' ·tedý. díikladIÍě 'z'abézP·éčeIi.ďé~·\ čÍnnosti do veřejnýCh ·listť1; aby hi- .
do 'pramímíi:' z nichž autor uvádí storikbyl orientován á,cvěděl, kd~' ď
spousty citátfi a dokladíi, čímž sta- . co, hledat. Takové zprávy,' díil~žité
vise tento spis' díistojně·po. bók po~ . ,pro budoucí historický 'nákres jsou'
dobným 'spisíiffistaršího . data,' od. ji- jistědíiležuějŠí' než ,mnOhé zprávy:'
~ýchčautoríia.. ojiných"éva~gelic~ '; zatěžující yeřejné církevní lÍsty na~
kýchi ·"pracoVnících:Autorovi'1'iešio še, zprávY;, které již tý<ien po \lve~'
a:nemohlo ani jitio výsti2nyď defi~ . řéjnění némaji,·významu .. :Nebudé:( , "Ílitivní'olÍrazživotopisný: muže tak . me~U postupovati, jak zde' nazÍla-',
hlubocézasahujícího do cíÉkevnih? . čeno ';;' Řiča.nftv spis s 'jElho spou~ :
· žlvotá, protestantského v CeChá<;h, stou zprá.v,mi to' připomíná. ---' i
,..
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': ,Čeho 'b~d~:~~Š hi~torik: jednou čer- ,v Praze (acci 'předclla.Zelo), jakož
, 'pat zprávy svých' stati ,'a"čw"'Zdťi- '. i 'MásarYkova" vystoupeni' 'Únevodňovat:, 'své'hiStorické "soudy? 'vě proti Rakousku. ve' jménu' české "
"Autor spisu o 'LáIiým' liči v7' hla- refoÍ'mace::::::";'čiÍnŽ jasně ~ ná.zI?-ač~
váchpftvod,' život ,ačinnost,~Lány-' 'no, co bylo: vftdčí ideou Masaryko- '
ho; jakjsem řekl jiŽ; jeho mládi iá. ď vou v boji proti reakčnímu Rakou~:"
"dobu rOstu astúdii, a to doma na ku. 'Toho nesmíme ;zapominat, a
'iškólách' obeéných; á středních, pak zapomíná-li našemimocírkevni
ná. vysokých školách ,. ve Vídni, ve řejnost ~ svádějíc 'naše národni a
Svýcarsku,v- Německu;
Čeéhách' státni osvobození;' tak' na fáIešnou
a ve Velké Brita.nii. Všude Věnúje, kolej, nesměji' zapomínati 'naše
, spisovatel~elmi pečlivou' a 'Vře,s- katolické ,cirkve; , V jejichž jménu
,nou pozornost myšlenkovému, ,kulo' mluví a piše autor spisu F. M. Barttirnímu,: éírkevxiimu;' mravÍlimu a , toš; profesor Husovy, fakulty~
" ~áb()ženskému", prostředi, 'v'; ně~ž: ROV:l~ěŽ 'není~bytečnopřipominat
Lány žil, ličí; jak ono ,okoUna Lá- naši veřejnosti, 'proč ,milUJeme 'k.
,nyho pftsObÍlo,:;jakmti vzdor()val, , uctíváme M.' J.,Husa, ják naznaču~etaké;jak'niuí>0clléha1, čili' jak' jeáutor spisku. : Oslavy M. Jaria:
, rostl a se vyvíjel pro svou pozdějši ,6. července stávají se' poma1U:ó.. '
',činnost: doma. Vše,každázI»;áva,
tázkouvebniožehavou,' prótoŽ~
každý údaj je doložen' conejhoj~ zpo.soboslavi hlavněvýběr'cřeč
nějšími :doklády:z minulosti i z do- 'níkft stáVá se čínÍ dál tím i:tedbá.Iej~
, , by" sciučásrié.. ~otva ,bude lie' vy- šl a oslavynejsoú mnohdy a mnoh:
, tkn~JUti autorovi, že ,snad opomenul de ~ nikterak "do.stojnou vzpomfukoú,
',:uvésti nějaký doklad. Právě' v té ,muže: jména nejen ~·dOlÍlácihO,.álé
drobné do.kladné . kr~sbě, v tom, světového. Prof~ ,Bartoš věÍluje
sháněni' bibliografických zpráv,' do.dalších -. statích po'zornos/f;' jedriak
,ležitých' pr()~ život, Lányho~ ale i' osudo.m" MistrOVýnl.'vKostniCi;
, pro' světový, i '; domácí protestantis- jeho' odsouzeni a' hÍavni přičině to;'
rlllls z druhé "polov~ce19. "století, ho, jeho ptátelfim - i nepřá.telfln1~
tkvívýznam:této' práce Řlčanovy. .obrÁncfim "Husovým
minulosti"
Kniha jes dvěma obrázky (podob~ zvláště zaj~avě: po.soblzinlnkao
-Lányho a,rOdný jeho, 'domek:--'- příznivýchhlaSíchz táb()ra,kata:.,
, stará ratibořskáfara:)á'rodokme-, lického; aby tim vice vyniklo Úí.e~
, nem rodiny, Lányho. Tiska'l1prava ' chvalně) podceňování výzÍui.mu HU:'
jsou bezvadny,(až na několik tiSKo~sova z pera; 'od něhož bychom se'
:, vých chyb, jež .jsou·nakoncl uve:toho nejmériěnadáli,z pera'domá~
,', deny).,Cena45 Kč.
Spisar.
ciho li. nekatolického; Tímnadho~.
, : li': M•.B art ó š; O Husa a' o Hu~' zena je otázka,' jaký význam má:
,sovi.:-NákladeÍn 'Svazu národniho Hus pro nás diies.(!}, kdo smi'a
, ,ósvobozeniv, Praze. Tiskem .. Po~, mŮže se Jé ~riěmti hlásit,' copravi
,ktoku". i935. Cena. Kč '8.~;
Hus' dňéšniIÍlučlověků,POkrOkové: "
<: Dvacet "kratších; stati 'vhodně sému i náboženskému katollikovl (ne:,"
stavených; 'aby":""jak nápis ria~na- ,Jedná _sJ?iso,:~tel'ovše~ht~ch'ná~
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čuje,~~hájily'Hušá'a vyprávěly'o ď: Illětech;ale'v~olává jevp~ě~)"

co

Htisovľ. Začínaji, vzpominklimi, > jeŽ
,právi ' clZím'národflm , 'č~li' j~,
jest vhbdně obnovit sl :-letos,' ,'~a . ~áp~' Hus ot~~u nár~dnl atd~
pamět: postáveni HušoV"a pomniku ,Zkrátka! Spisek 'prof. 'Barto,še' jest
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. velmi hodnotný,. poučný a: při, tom' .zá.kIáďě KÍ-alické Bible,. 'KašparovY"
naprosto kriticky" tak: že . lm' jej konkordance 'a hebrejského" tekstu
'vřele' doporuČiti·· všem. našim ··'bra- . staro~onniho.' Jsou ovšem ovocem
, třffila sestrám", nejen studovanýnÍ, aút()rova ,pilného: a. dlouholetého
,neboť jest psán naprusto lidově a
studia Písma a přemýšleni o: něm.
, sr~~ÚmiteiiJ.ě., '
' ,: ' Spisar.- " 'Jak, řečeno;' jsoupbsahém ; slibné,
D a,někS 1 a vom iI,Dnem: i na což lze ,se těšiti, 'a ,výpravou'
noci, BIblické úvahy., První skúpi- 'vkusné:,','
'
Spisar.' ;"
ď na: Kodpočinuti. ,Náklad:' vlastni.'E m au u el zLe še. hrád u,
Vď Pra2óev červnu 1935. ObálkÍl
provedl Oldřicli Udatný v praze;" stopáchtajemÓ"ýchspolečnostC Hi.Vytiskli'2almáIÍek a spol. na Vse- storIe'a ,úvahy.,Nákl: Al .•Srdce~ /
,
'Praha 1935,str.288. '
,','
; tině.' Cena neudána •.'
"
'
Vkusně~ypravený sešit či ,~~_ , " Jádrení ,tohoto :Lešehradova, spize,ček ~libné a potřebné publikace su jest spis ,už dříve vydaný a ne.;.
profesora 'starozákonni,' vědy' na hledě k menšffil změnám' a' někte- ,
HuSově fakultě' Slavomila Daňka" rým ' doplňk'Om, "doslÍovně přejatý
pOd názvem Dnem i noci; 'Sbírk'a do nynější knihy autorovy. Máffi'na
",bude přinášeti úvahy na tekstyze mysli spis ""Tajné společnostl'V
,Starého zákóDli., 'aby ozřejmila' bi- Čechách' od ' nejstarších' ' časft do'
blickou theologii ,'starozákoĎni.
'd~ešnidoby";. který vyšel už v roce
'První řada či skupina přináší na' , 1922 v nakladatelství' "Sfinx". Tan128 str. 'tři úvahy, jež byly př~dne- ' 'též vydal' spisovatel svftj "PokUs o
'SenY_RUtOrem při večerních' pobož_historii bratrstva "RM~e.a Kříže",
noste ch nakoDferenci"absolventfi "Rftžc,>výkřiž",jakož' i knižku
, HUsovy fakulty ve' VeikýchOpato~ "Hledači , mystických: pramenft";.
vicíclÍ 31;': čérvence až . 2. ' srpna' všecko spisY'. mající organickou,
1934: PrvnL~á themaNa' cestě k souvislost knihou právě na,knih~ "
Ollpočinuti.naďtekst,Exodos 34, kupeckém , trhu se objevivši. ' , ' ,
6-11 s heslem žalmu 119, 18. ,ote~ ,;·po 'rozebrání :,Ta:jných společ-,"
vři oči mé,' abyc!t spatřoval divné nósU"přišlauved~ná pUblikaceprá, věci ze Zákona TVého; druhá na ' vě 'včas., Informuje ,stručně,' 'ale
"thema Před návrátem k odpoči~ svědomitě.. Jméno . autorovo' i, re~
nuU; na, tekst' Ješaja 55, .6-11 s'" dakce Volfpva zaručují: solidnQ5t.
'heslem ,žaIIDu 119, 89, Na věky, Ó
Knih!J. je rózvržena na tfioddi1Y.
Hospodine;, Slovo Tvé: trvari.livé ~ jest " ,V prvé;'D: se jedná' výhradně; o~ hi~
, . v, nebesích a třetina théina'
storii ,;Bratrstva Rflže akřiže" á.
lhflty kodpočinuti"natekst 23.17 • _to jak všeobecně; tak! se speciel~
mU. . 103; S-:-18 s heslem' žalmu nffil ohledem' ná. naše poměry do119; 54,'UstanoveníTvá jsou mé mácI. Druhý, oddi1je' oZnačen ná:'
. p1sničkY namístě~ mého putováni. ' zVem, "Tajné a humanitni společ:'
Všechny rozjffilají; o, ci1i,člověka- nOsti
Čechách,odnejstaršíchča;;
Bohu' a ~ spočinuti v Něm." 'o: vzt3.hú sft" a,je .vlástně i s poznámkami ře~ ,
, Boha k člověku a mravnímu úkólu 'šen shodně s' knihoú publikovanou .,
člov:ěka'na cestě boží; o nutJíé boží ,vroc~ '1922; TřetioddU, (,;Stručný ,
pomoci jakož Lpřékážkách plynou- ' nástin některých' spirituálních" a
cích ,ze',slaboflti, a hříšné, zloby,'člO~ jim·POdobntCJ:i'společnusU").je"vě, věka., 'Pracovány' jsou <čistě jen na , nován ': gnOsticisID:U", řádu' výššich
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.~eznámých, ,theosofickým společ- ,domě připravoval procesvnittního
ďnos t éin, mumiIlatOm" řádu 'sv.,Gra~ ,přerodú:, byl. jsem spící ,a ,trpícÍ:.
, :tu; tádu ,Odd Fello\\?i' (podivnL sou-' ;:sylo "t;utn.o," abych'; 'POzD.al:. sámcs~~ .
, ,:druzi),'řá.dULWé;DobrýchTemplá-, ,be,:abych procitI.';Asi,v ;~íetech
" ,)'fi;.' řádu ď D,ruidfi: a hermetI<:kému ,,1911-:-:71912,podle 'lidského" počtu,'
2. brah-stvi IUxorskému: Všude\;ae ,už 'nastal ve mně onen přerod po roz- '
, ' 'jde 'o,Rfiži a KřiŽ, o:templáře. Svo~ hodnýclt a,krutých ,životníchďotře
. 'bodné zednát~, neb~: spOlečnosti, ji-' ,sech. Procitl; jsem:, a' staÍ jsem '. se
, 'né, ď sn8.ží ::;e spisqvatel ~pokuci to 'vidoucirii a rozuniějícím.·" Dovedl
, 'Vo.béC 'možno -:,-osvěúiú vZnik, pak jsem si "zodpověděti všecl1no; nač·
:vývoj,přÍpadDěisóučasný -stav, " jsem, dříve 'zúarpěhledal Ódpovědi
jde-li o, společnost dosud živou; Hi- ,v· kÍlíhách a Udech;Nalézaí jsem .ve
, storlckézáznamy,' bYt: stručné, jsou všem jasny' 'Životní .klad·á:věčnou
, 'nicméně husté před našima OČima,,~ovIlováhu.jež dávají ',výšši smysl
'defiluje řada historických postaV a'to 'hmotě, a jejímu nádhernému květu,
'1 z našeho' a, právě našeho náro. 'jenž se ,zovec, člověk. Tehdy ,zmizeda',Cviz IÍapřikl.Budóvec,'Komen-' J~ niécile~jeIÍ'umělecké 'a ~poznal
,:skÝ). Autor nevytrhuje náSilně ,'jsem;)~ nejen krásou: živ jestzčlo-,
",svého obrazu z 'kulturně htStorické- 'věk, alel. věděnima,žitoupravdou. '
ho 'celku té či oňé doby· a nechává 'Navazoval jsem ne 'již výhradně na
'nás nahlédaUvsouvlslost kúltur~ umělecká díla, nýbrž i na"stará po, iního"dění; Jehož "tajné "spOlečnosti "dání, náboženská a ,na badatele o
, byly:nemálo významnou součásti; bohu a pravdě;, Tak prošeL jsem
Odka.Zyna literaturu jsou hojné
'branami dávných kultur, : proŠel ,
zároveň podávají ',jaký~i seznam 'jsemohněm věra pOznal:dobrodini
"časopisecky •publiková.riých , :pOjéd~'a pravé posláni živouCl vědy, jež
nání" I samostatně uveřejněných mfiže býti, člověku ,budóucnostiná, spisÓ. Q daném> themátě. 2e'je tu boŽenstvim, ~ak9 ,pravým ,bohem
puoHkovrulo' dostľtěžkopřist1Íp~mohoubýti jen, hmota a duch, spo-'
ného, nebo jen Lešehradovi přistup~ jené ,v ,nerozlučnou, "jednotu. ~."
,'néÍlO materiálu, je utohotoautorar. .. Nácestě,' kterou se ubirajIďmé
'" ,sbě~atEiIe '" s jeho, museálnÚll" archi~ myŠlenky:, našel jsem' oddané, ,bra-,
.vem- sámozřejmé.'~ "
' .
. ~!'Y·a.s nimI, pokračuji; abych~plziil '
",. Zajim~~á pro :ogpbu ~utorovu tlkol , jenž mi býl,svěřen. Vnuknuu
jsou jeho,slova,úvodu.ke ',knize. tím .••
,
Praví tu: Mflj život se:dělLve ,dva. ,~ytově~y. netfeba koment?val i ,
směry; PrvÝznač(Uterárnf s~ahy ,M:luviz nich L,ešehrad,básriik:'á.
a. vyjadřuje mflj pomě~ ,k úmění;, mystik, s nimž nelze sice všude,jiti"
_,druhý ;je náboženSkého' rázu ~a; VY_, ," ale jemuž nelze upříUpoz0I:Il0sti. ,
.jadřuje: mfij. poměr'kďsvětua,kBo-,
':'
,.,Podzimek;
,hu. J:>rVýcililkměnIív~mu; ďruhýA'1 ber t E i n s t i~, MfiJ8Vě~ ,
.cHi k absollltnimu., Oba směry po- . , tový názor: . Nakl.' ;íOrbisu,:Pralía.
" sléze, splynUly; V . mé' bYtosti v, je" . 1934,. str. 178..
'
,diIÍou duchoViúsložků: viru've vše-,',PředevšíÍll '.se· domni~ám"žená.~ ,
. mohoucnost ď anesmrtelnostdhmoty -zev knihy není' dosti vhodně volen.:'
,iducha:;,;-;~;: ,:,:,;'7':.';
,Světový,názoi·'pl'édpoklá.dá ::....:jjen·
,Dlouho ..trvalo tápání, ,blOUdění a lidsky měřeno ~ soustavu, ab~
nejis~~ta..: Léta,,::Je ;vecmn~Pódvě-: " ise:stanoviskajednoho oboru; ptece":- '
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',';-jakous, "takous úplnóst.:"ka božího není' odpovědriý;, právě
však, "co' náÍnrecensovaný , . tak 'jako neživý předmět nemá',od- ,
',,·spispřiíiá.ši,.je pouhý výběr přileži-povědnosti, za pohyby, ,které koná:
'"tostných.á. pro jednotlivý účel psa- Bylopz:oto " již. vytýkáno .vědě, ,že
'"ných stati, uspořádaných podle pří- 'podrýVá mravnost, leč ovšem ne- ,
. buzného obsahu do pěti· oddílo. s ná- ,právem. 'EtickéchOyáníčlověkalze'
,zvy:'Jak. vidím' svět. O politice apfisobivě založiti na soucitu, vý,·pacifismu.Německo r.1933;'2i:," chově'a sociální závaZnostlá není
" .. dovstvi., Věda.
mu' třeba náboženského podkladu."
-: Do.výboru pojatyjsolÍ ,vzhledem' ,Bylo by smutné pro lidi;-kdybymu:kobsahu' i některé dopisy. Tedy li- ilili '~~kroceni,strachempřed
. ,terárnL všehochuť, pestrá formou i trestem a miději na odměnu < po
. náplni; Vyčteine odtud, že" Einstein,' smrti.". ','
""
'" '
"je odpflrceIÍl každépoíltické dikta- " Zde, ovšem neni Einstein origi:" tury, ať už se objevila vltalii; Rus- .oální aIÍrnový. prá.vě' naopak: Tak, ku,' nebo Německu, aže je',napróti 'to 'mluvili už ,mnozí před'Ei~stei-'
'tomu horlivým p)řivržencem demo- nem. Eliminace závaznošti (popirá-'
'kracie,' Jest bezp~dminečnýni'pa- 'rii faktu 'mravního zákona' je:pou-,
:ciÍistou se -zvláště' vy;vÍtlutou" av"er- hým -~citisledkerii" 'degrada-ce: .osobní~ <~ ~
si k'vojskJ. Stoupeň~é mezinárod- ' 'hoBoha:Einstein je jak vidno ~áj~ .
ni " spolupráce je ctitelÉl1n, hesla:, ni détE~rminista, starého tažeÍú a
, '"Ni1t<iliv panovat; ale sloužit". Za- 'prouď nových' ,myšlenek' z' OborlI
. '. 'zriýšuse vážně nad náboženStv~ a jemu odlehlých nezavál jakse zdá
vyzdvihuje nábožeÍl.Stvi,jemužřiká' k,jehohlavě.*)
,
,.'
",
,kosmické,které nezná ,dogmat . ani 'se detěrminisnÍ1.1 v 'soi.tČas:iÝllice!
~ 'antropomorfického Bohá;Prot~ De~ ", Tak~véto: ~řesvědč~nľ;védé vš~k"
·:niokrit, František z Assisi aSpino;- . nejen k neoprávněné nivelisacl vé
. sa jsou mu blízCÍ; . , .' .
',
,
smyslu přirodo~ědeckém (Člověk,PřÍznačný a'za celé pojednáni ,nerost) i' ale i knaprostému, setře~í
.nuuvicí.
U;:dy pr~Ei:Ílsteinateri- 1!rii.niée přírody a:ducha; Clověk, je
'.to "pokus' z,:ie~ensóvané.. knihy: jen ,svéhodnrnu přírodni~a,'přispí
';,:'.. ' BýváÍné naldoněnť považovati ďvajicisvými 'jedinečnými vlastnost- '
, '.Iia~ základ~, históric~ého pozorováni mi k .pestré mosaice přirodního dě, vědu a náboženství zanesmiříteIllé ni.ďNen~ os~atnězapotřebí zvldště
'pÍ'Otlvriiký, a to' zďfivodu snadÍlo zdflrazňovati", k,olik, theorétického. i
, j)och~pitelného. Kdo je proniknut pz:aktického, nebezpečí' se- skrýVá ,v :
. kauSální zákonitosti všeho, děni, pro takC?véto koilfesi.'
, ' " , ",
toho je naprosto nemožnou 'idea'
Nenizapotřebi-popirati" že: i s
nějaké bytosti; .. zaS8.hUjíéfdo. běhu theistického :'st;a.IiQviŠka .' nezflstává
,světového dějství- předpokládaje ' na.,přikl.' ,otázka,- mravního .zla, v
óvšem; 'že, pojímá hypotltésu .kaúsa.: :" lidstvu bez,obtíži· ve-výkiadu. Pro,
lity:opravdhvážně. NábOženstvi .tov~ak ne.třebatheismuS ~a'l,rho
b~ěnemáu Ílěhomista;"rovněŽ ,vatL 'Co se pak týče Einsteinem
, ani, nábožéJlBtví ' '~ociální, . neoo' 'Íno~vytýkaného ,vztahunáhoŽenstvi ,~,
;rální. Bů.h; který odnÍěňuje 'a ttes- hypothesa. přičiňnosti'~'rribžnó'tlÍ
ce,'-je,'munémYslitelný:již Um, 'že ' žíti,citátuzeSpisarova spiskui,Mo~
~lóvěk'jedná z, vnějši"Í1.ebo.Vnltřni - - - "
.zákoniténutnosti, a; prot6 s hledis~ :':.*) ·,ViZ· ostatně poměry. ď týkajíCí .
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derilI.subjéktivismusa. úkoly, theo~ filosofick~m smyslu dle ininěni'Ein, logie" : "Chceme-li skutečnost, vy- steinova. neni. '2idovstv(-.-;prIl.Visvětlit, mfižeme, ji vysvětlit a.j! roz- ~jevi'se:,mi téměř.: Výlučně jako:
umět jen tehdy, chápeme-li ji jako '.mra,vni stanovisko v životě a. k' žk
,účin, duchovni přič1ny. Neni-li ·du-~"vótu. (,,2idoVjstvi, se mi . zdá býti'
chovnipříčiny, .; neni-li: ducha, je spille, souhrnem 'životniho!' stano"'sktitečnost'nesrozumitelná.nevimé, •. viska,žijiciho v' židovském národě,
:proč . a. na.č je. ,,~.
než souhrnem, Zákonfi, obsažených v
Co to pak, bude Od připa.du k při- 'thoře a vyložených V taIniudu. Tho- ~
',padu', -'-" kosmická zbožnost, Ein-' ra a. talmud jsou in! jim nejdfile-' '
, steinova? Snad to bude pouhý údiv žitějllfm, svědectvfm židovského ži: z nesmirnosti kosmu a. patřičná votniho ,názoru, platlciho v minů~ .,
dávka. přesvědčené skromnosti z,ťo- losti").,:
, .•
hotonutkavého póznániplynouci.,:,' 'PřizD.ačné, ale pro Einstelna"jaiť
Hodně
zabýv!l .Ehistein "ot~- ',jsme ho již'poznali, samořejmé jS()U
, kou' odzbrojeni a. odzbrojova.cích i tytó věty:, ,,2idovstVí: nenivlróu.
koÍlferenci. ,Dnes, tyto s~áti, ,ač ne~ 2idovský bfih, je, poUhé popřeni p()_
dávnopsané,budou bezmála'ana,~ věry, pomy,slný výsledek vyloučeni
, chronismem."Tu a támpou!lti Ein~ 'p,ověl'Ý. Je .i~ p()kusem,~aložiti
stein -:dosvětá i mylllenkyn:ÚodO~, mra.vnlzákon na bázÍ1i,'pokusehl '
hospodářské (zkráceni pracovni do~ ,'politovánihÓdným . a, 'neslavným. . ,
by, ,odstranění zlatého standardu,: Přes to myslfm, že se', sil'ná mravÍii
" byrokracie je zabiják každé výkon- tradice židovského nár~a od této
nosti :":"":3, proto nevěří' ve ,zdÚóé bázně, hodně opro~ti1a. 'Rovněž je
'podnikáni státni ·etc;).SNěmec- zřejmé, že;,sloUŽitLBohu" bylo pokem z r: '1933 zúčtoval' ja.kje vše- loženo' na. roveň' "sloužiti ,živému".
obecně; známo,;~když opustil tuto', Oto neumdleněbojova.Íi nejlepllize
zemi.
. .
,2idovstva, zejména' proroci a JeŽiŠ.
~... K židovsk~. ideálfim 'se sťavi Proto židovstvi nenínáboženstvi
kladně: 'Jsou to vlastně ideály vlle: transcendentni, dotýká se jen živo'lidské, kt~~é, i, 2idfini nlají dáti pa~' . tá,' jiffiž" Žijeme, ,života', jaksi' hnla:':
ťřičnou, míru spravedlÍlosti a' svo~ tatelného a ničeho jiD.élÍo. Proto' pO;;
body.,' O tom prá.vlna.str. 88 (}o~ chybuji; ,mfiže-li býti nazváno .,ná;'~,
slova::, "Ti,' kdo :dnesb~niprótf,boženstvfm'" v obvyklém slova srny: '
rozumovým ideálfim a. osObní sýci- ',slu, ježto 'od 2idfi se nežádá "vira"~
bódě,achtějí p~ostředky"brutálninýbrž posvěcovállI života v nad~
moci zavésti bezduché· stá-tni otra- QSobnfm smyslu." '. ,>'

se'

.....

•. ctvi" (Odr~z fedáVné 'skútečnosÍi' v " . Tot?;POSVěC~~ľ, ~ivota pr§proni- .
Německu), ..Vld.lv náspr~~em ne-. ká i,v přikázáni o svěceni sabatu
smiřitelné' protivniky.DěJmy.nám(do itěhoŽ ~Ýla: zahrnuta !zviřatáj
~ uložily těŽký.Zá~as: ~kud .vllak. bu-. " a potóm se projévuje, 1 .v tom fak,:,
demeo~d~ěslo,:"žltipraVdě~_sp~a~ ~ tu, ~že, socialistické požaďávky:, v):~
.' vedlnostl a svobodě" budeme nejen 'ChAzeIÝIi<>nejvlceod2idfi.., "
. "
.", "
. dále 'žiti jako ,nejstarlli' ze· živých . " , ' , ' ."
' Einstein. je ,'ovllem i' stoupencem
ná.rodfi; ale také tvořiti prooúktiVIil
praCí hodnoty;,p!'isPivá.jiCi:kuA~ech- .' sionismu; .ostrým·kritikem !IDtise~
těnilidstva.'~
" ,
mitismu 8:.tojm'énovitě německého,
.'> 2idOvského.světového'náiOru 've
hakenkrajclerského.
' ,' "
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Jeho 'vztalL,ke ,.křesťanstvt : j e ' B o h u a.l a v~B.r o ti ,k, Autostt"charakterisován těmito slovy: ,,,Zba:. • xualismus a: psycherottsmus. Sva~
.ví~IL.se židovství, hlásané proroky; zekI;: Autosexualismus. Edice,'
.a ktes~aD.ství, .. jak .. ,mu, učil:JeŽí~Surrealismu;.Praha '1935,str, 177~
>,'Kristus, ,.' pozdějších: přidavkO, zeKniha, pokud jedná' o faktech,
:jména církevních, zf1staI\e.: učení, .. aulosexualismu, je psána '.s vědec-'
kterémMe úzdravitL lidstvo ze ' kou objektivitou a je opřena o vý::':
· všech, sociálnich nemocí. Dobře ,běr spolehlivé. literatury.· -Toho' ne-,
sinÝšlejícimu člověku. nastává po- '-, lze a také netřeba popírati. '.Nelze,'_
'. vinnost neúchylně _usilovati, jak to však souhlaSiti. s mravnim, IStan~~
· jen dovede", ve svém okruhu, aby .viakem . auto~ovým k projevtmi se- "
:,00 toto 'uČent.ryŽl·' lidskosti stalo xuality,'. vťJ.bec.- Nejdříve' několik~ "
skutkem.Pokusí~li
to poctivě " slov k obsahu spisu samého. Je dán,
a nebude-li' současníky odstrčen a: ostatně themate~ a totothema za..
" zničen, mMe bl3.hopřáti sobě i své 'viní, ,že se ,kniha asi:dostane do,'
. Pospolitostl.",.Tedy zasevÍastii.ě .'a . mnohých nepovolanýchruko~,'T~,
· jenom' křesťanská .morálká. Sť! tu už tak je osud' literatury "ěéec::ÍL
oceňuje.
'.. ', , . .,
"
. sexuálních. I kdYjby mělauto'r sebe,
' ..'- , Posledni ódiI.-. podává čtenáři 'jed-, vědečtější' i:unysly, bude jeho' kniha.
· noUivosti' vědecké " dflsažnosti bez' čtena' nikoliv' ,jen v :těchto . i~ten'::, .
· jakékoliv nutné souvislosti, nebó za- ,cich.··Proto' bycli 'byl při publikacE :
'.. iněřovánl k nějaké' generalisůjíci podobných kni1l p ro nějaký úZavře-:o,'
myšlence. Mluví sev;těchto článeč~ nějši, nepopulárniZpOsob' e<llcea ..
cích o vědecké pravdě, .0 methodě pro častější použiti latinsk.eho ,pf'e-',
theoretické fysiky,o Janu'.Keple- ' kladuv.textu.Servirovati podobné,
rovi, o ~ewtonově mechanice, a je- spisy s naprostou oté~řenóstí a pro; .,
jim vlivu na utvářeni theoret. fysi- káždého; kdo těch dvacetpět Kč za., ,
,~y, oMaxwelově vlivu 'na vývoj p;p-knihudá, semineždá vhodnýmanÍ-ď
jeti fysikálni reality, o. theorii re~ . prospěšným, ' ,Jsem . dalek' toho,
"lativity'atd: '
.' abych Broukovu knihu označil. za:
Než tyto: drobné' přírodovědecké pornografii.' Takové signování bY'
črty, jsou. pouhými, 'fragIllerity vě- bylo, nesmyslem. Obsah.i úprava,
deckého, celku,' kterých nota' bene ,knihy' tomu~zdaleka nenasvědčuji,: '
Einstein nepoužívá ani k pokusu o ále' jdé ó to, aby Čtenář, si ne~ohl.
.nějaké. soustavnější vyloženi' oázo- ,i ztako~éto knihyp~rnografii ll:'
:runasvět. Čtenář se z tohoto qd-, dělat.
diIu nedozví o ničem, ,než o yýseku . 'Jsem . přiroZ~Ilěuž v zá.j~u vě~,
vědeckých '. fákt
theorii., Přes to deť:ké pravdy, protltomu, aby se na.
~š~. přeČtérii knihy pl'9spěje a tQ přík.l. ,'.0 jpsaci' ddelyza každou, .
,jak pro jednotlivosti; tak i propo- 'cenu starobylé ~ straŠpytIovskéná.-hléd, do: duše. badatele-přírodozpyt-' . ~oi:y: Til!soto~y ~(ť:onsortes:Prav:',
. ce: Škoda jen," že Einstein: nevěno~ ,da· nade. všeclto:. a; t~cly"l Y,e .~ěc!l<:h.
'val áIespoň~ trochu soustavné. aQd- " týkajících s~, sexu,~-:J.~Alezárqv~ň.
" borné, pozornosti také duchovědám; ':nutno ps~ti.o. věéi ,·jako. In ra vně:
'než Vydáni takovéto kIiihY.připustil"
á:ý ~ d Ii é:Á tÓho' už' auto~ ne'Činí': .
. Takto je kniha právě pP této:sb;án: . Knili.ám.~astan~visk~ Broukó~
,ce éhudá..~,v t~lll;,c~ch~ia,p'odaú.,' dal"bÝ, ~,e; ~eSPQň,dO 'jis;é ,~i;Y .'
-jednostranná.' , .. ' :.' POdzimek..;
vyt'ýk,aU.p~xu~~~~~~
:;C;:!~v~!'. ,
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'přece nenipřevážněsexuálně orien- padlá-oVlíem,'a právě i biologicky,
tován. Tó ,plati snad pro ~urČitá' in- 'zkáze, která by tohlevlíecko, co
'dividua, nikoliv· pro 'vlíecky. 'Ostat- ..•.. hlásá autor; ď vzalá'zasvé! Než,
.Ílě> jsou 'taková individua,: ne-li jednu skutečnost chcitády jelítě'uvždy tedy , převážně zcela 'mělké ppzorniti:.Vlíimnětesi,jak Brouk
nádoby: Představte si člověka, je- ,'a jemu podobní spisovatelé spojují,
:hož 'mylílení je 'neustále pohléovánotouhu'posexuální volnosti, s volá-oborem "sexu! ,Drůží~li se k tomu i " nirn '. po' sociálně spravedlivějšíin
patřičnádávkáhrubosti a žvas'- světě. Volátti:po sociáÍně spravedli~ ,
tounství, není hnusnějšího obrázku vějŠí. společnosti· je' už 'dnesťak
'lidské species.
" c.·
oprávněné, že oprávněnější býtiruli
'Mravní stanovisko Broukovo je·. ,nemfižé~ Ve sféře sexuÍílního života
nám· s dostatěkzriá.nioz jeho dřl- se fakt 'této nespravedlivosti ovlíem
vějlííéh, kilUi: On vlastně žádné' netaké projevuje trapnými příznaky.
má'apodle toho 'vyPadá iv~tá.Ii 2e pak sloÚží I ,za oporu theoriím,
jeho k: autosexualismua jeho pro- zacházejícím se ženou či mužem
jevt'tm. ,
"
.' • jako.,se"zbožún a .poživatinou,'C,
',J~ ke: všemu zapÓtřebí ~p'l'avdti toho ~inu 'nes?!", ti, kd~ž sVým ~o:
, silIiédávky .' cynismu, aby s~ vše' be~tvlffizdržuJI:cestu hdstva pravě
teklotak, 'jak to povídá Brouk. Pak " za t?uto, .soclální spravedlností;"
s'e 'divte, že je m:u milejší ipsace Ne,býtI to~ot~ nelítěstí, ~ebylo by
. než manželstvi! Nejráději by totiž a~, této Dlvehsace',:Než ltady n.e~ .
:Zavedl.', promiskuitu.' Nechai . se, 0- , . ::,věrlme,ve .stagn~cl" a 'z~ . všech,sU
'statně v tomto' sniYsIU slyŠeti ~
se muslme. snažiti· o lepší zítřek.
ve své :předposle'dniknize.Zde je::p.a~ se ,také. nebu~eme musiti' b:ánom', rozvádí 'a. opakuje' své. nechut~ ~ltI . ta~~ Čl ona~ym ~roukovs~:m"
· ďa ."amor'ál'
'ýk'l'a dy.
",
Ideologllffi.
nost 1.
Dl v
. ~enaJdou.-h'obecněJšiho
' ",'
'.,
"
, .,. " "
: , ohlasu anI: dnes" nenalezly by, jej
J~. na čtenáři samotném, abYpotomvfibec . . c.
',Podzimek .
. posoudil,nakollk je ...ideál" ' Brou~
"
' • 'ď .'. ,
,kfiv, společEmskY dest,ruktivni." • ,Kl í ma, S ta nI' QJav, Evange- '
A: ještě bych rád k něčemu polická Pralm, '. prt'tyodce její niinu~
Ukázal. Brouk je svého4rllhu hru~' lostíi přítomnosti. SlOobrázky a '
býni materialistou, Pro něho není : plánem; V,Praze 1935. Naklad;,Ka~
než,těloa prospěch~iešetrný vfiči lich.Stran 56. Cenanetidána.
ženě co do kapsy do té mírY:' Že ji :, Knižečka ' účelná' pro všechnÝ ~l.á.::
obviňUje z prostituée" nepřinese-li, vlítěvniky Prahy, kdožjákonékato~
m~:. sebe' mimo:imantelstvi jako lici chtějí znát i histo'rickývÝzna;n:·, •• '
p~úhopouhÝdar"' Nějak mu "vy- pr8.Žskýchpamátek,to jestnekato'::'
ldouZIáz.růkou imózku starosto lický (evangelický) :pfivod a:vý-'
to, co zoveme rodinou; ď fakt. velké znam jéjich.Jest· to zhuštěné zpra~
ženiny .prAce v domácnosti' i fakt cováni' pražské Části knihy téhož ,
sexuáiní nerovnosÍImuže'
žený:-ď~ a~torá.: .. ZeměHusova··;:VYdaIié' i : ' .
Ty pasáže spisu: sem :se' VztahujíCí 1915, . zkomolené', rakouskou. censu~ '.
, ·~viz·citovan:é. vzadu -....:. jsouĎej~ rou a,dnes'již rozeb~ané. 'Knížečka
. 'odp<>rnějši z celé kÍ1íhY.Clověk se "upozorňuje na evángelické stopý,v
ln:imoděk -táže, měl-li: autor<také. Praze,' ,která ':býva:Ia kdysi téměř,
matku!? Cynickáďgenerace, a ;pró~ úph1ě nekatolická. Vyjmenovává
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vše! • ~Od~SUd, je,eyangelické, ,do- 'káln. a vyjadřováni. Jak :je: chudé
my, d~sky, hroby, modlitebny, ,po- obyčejné pismokvyjádřéni lidské
. Inniky;n~bo co . evangelické, bylo,' . mluvy: a jak. je .•. chudé k . vyjádřeni- """
naj~ě dnes katolické kostely.' Pra- , 'Masaryk~va . .• ,hovoru .. Jednotlivci,
. vil. jsem: knižéčkaúčelná.~ámjen .·'kterým>bylo přáÍlo· slyšeti,Másary~
jednu otázku: nebylo, bybýyalo ka při výkladech, ,při přédnáškách
.možné vyjmenovat vedle budov. a ipřf.rozhovoru, celý, život stačí
. . modliteben,evangelických také sbo-vzpominat a·..,- kómbinovat.~V,hud-,
ryaúfady'abudovy církvečesko~bě.mán1e. noty,. a v 'nich spoustu
slovenské? Nás:jistě zajímají mis- znamének a·označeni,která umož~
ia;: evangeÚcká; e.v~geliky: snad' "ňujľmodulovat, zesilovat, ,zeslabo·'zajímajl··:místa 'církve~'českosloven~, vat;.zrychlovat, ,zvolňovat, rozdělo'"
ské. 'J edno~.ranou by se byÚ>. vy~. vat, rozkouSkovat, staccato hrát,.
·hovělo oběma' siněrflm křest\Ín-izpívat podle zápisu; ale pro Masa:'
" ským. ď
rykovy. hovory jsme velice ochuzePříští vydáni opr~ví jistě něktenl. ni:.Jen kdo má dobrou pamětá
nedopatřeni;:jež se do spisku vlou:' dobré ucho;mflže situ a tamvypo~ ,
dila: Václav, MltmáÍlěkriebyl adIÍl.i~ n;ocL: Masaryk' ustávičně hledá slo- .
nistrátorein kališnické konsistoře;'vo, výraz, obrat, větu, nové formuHus nepsal ;,Dcerku" pro Anežkú lováni. Leckdy izmírnLpflvodní
ze' Stítného, dceru Tomášovu, kosU výraz, jako, v knížce V boji' o. ná. dánského hvilzdáře Tycho de' Bra- 'boženstvi. PflvodnivYdání má vý~
,lie nebyly po roce 1621 z hrobu vy- 'raz,ďžeMasarýk. nečeká nic ani od
zdvižeÍl.ya ,zneuctěny; ' r j v . : · protestantismu. NovévydáÍl.í .má,
" ."
čteni: jáÚtké již nic nečekáni od
K. " Č ap 'e k" Mlčení s 'Masary- .církvI protestantských. ',~
. '
Imm.,F.Borový, praiui 1935"Ňa-,
A do třetice: ~ Hovorech nalezltladateIF.· Borový začal vydávati neme . výzvu, aby se lidé stejně
sbírltU drobných studii' Postavy: a smýšlející a jimž církve. nestačují,
dilo. První svazeček napsal Karel spojovali k. vzájemné pomoci'.; . Ni:', "
. 'Čápek: Mlčení si:M'a.~í::ykeni..:uíčí
kdyneukončený výVoj'!' Nikdy kéí>
v něm těžkosti, z nichž vyrostly tři nec. Nikdy spokojenost. Svatá ne-',
lmižkyHÓvorfl. Těžkosti' ale také spokojenost. Svaté' hledáni,~ roz:'
vysokéhodnoty, jež si odnesl. Když' umějte:.- silné hledání, silná uvědo~'
se Masaryk nemohl dostat V Mos-.· mělá. nesp·ok~jenost. . ŽiV?t, bude
kvě do:ostřelovaného hotelu,: ulice stáL věčně za hledání a hledánil
byla plná střel, on přece' nechtěl Mluvit? Tož je~ a' jen pravdu.Kla~
lhát. Kdyby byl řekl,: že patři k mfl aomylfl leti okolo nás: až až! ;
h(}stflm z dřívějška, byli by ho pus- O podvodech.u vás ani'nebudižřeči.·
tiIi, .al~ on k nim. nepatřila lhát JakMpak silné výr~, 'jaké pak
, ,. přece ': nechtěl. 'Hle! ani ve '. chvíli
radikální protiklady' a .• protimiU:vy?'
, tak: těžké, když život. visi jako na Těch, okolo nás šumí celý život to-,' ,
pavučinc'e:' NechtěI.jsem lhát! -":'A· lik jako mrakll po obloze: Pravdi-'
nelhal. KoIikdojmfl zažil. muž vývé slovo, i: když; je jednoduché a.
znamu MasarÝkova: a jak tvrdí - ' : nic; neopentluje, je ,účiněÍl.é zjeveni: '
ajak;mynúl-věřime -,-:,nic jejne~' Na této,knížce se musiučit vŠicliiJ.r,
nutká,.aby,. o tom, vypravoval. Ně~,- kdo mysIivají, o; věcech nábožen~·
kc;ly;, arii ne~acházi' slov" k vzpo~ínských.
~ -"'1
,~~
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Říšský minlstrdr.G~ebbels~~í- niho tábora a jeho ,vila: byla odeni! se ve své ře~i v,'Trevíru,že se .vzdánafaráři k. tomu, účelu, . aby
mftže . stáÍi,'žestát prohlásí,: aby v, ní byli poučováni ti, kteřL vy:se všech' 28 . zemských ~ církví pro-' stoupili' ' z, církve " římskokatolické.'
testantských ; samo, . fimi.nčně •. vy- 'Blankety atiákopisy, 'jednající' ',o
,držovalo;Vi~temberskÝ" minister- přestoupení z, římskokatolické círs,ký ,p~esident, Mergenthaler pi-avil ' kve, byly 'zabaveny 'a zakázány. '
,v Rottweihi." že, "jestliže nenastane, ,Fáráři v Aussee, 'Gnesau a ,Tress,v zemskýchevangelickýclÍ cirkvich , dotlu ,v 'Korutanech, Insbruku 'a
..vbrzlm žádoucí mir,:mělo: by ,to Volfsberku byli teprve po týde~í
.velmi· vážné 'následky ,pro poměr vazbě propuštěni na svobodu: ŘÍš
,stá-tú a církve: '
' " sko-německý kandidát, theologie
Nástupcem Barthovým V Bonnu R~thacker v, preůhausu;v Burgen, -stal se profesor Schmiedt-Japing;" landu; který. podal žádost za" pro':z kruhu pósluchačfi'Barthovýchbyl ' puštění' těchto,pobuřovačfi;'byI ze
poslán protest., ' , '
země, vykázán: V Isslingu u Solno-,
,Profesor filosofie v Lipsku Litt hradu, byly: zakázány evangelické
byl vybídnut/aby 'přestal ,předná._biblické hodiny jako del!l0nstrace. "
·šeti, ježto býl označen - jednom' 'Minlster!,!ký' president; Goerlng v
vysokoškolském časopisujako"od- ,Německu pravil k zpravodaji ReuptÍrce . národního' socialismu. 'Alt~ teróvy; tiskové kanceÍáře: "Sporv
podle časopiseckých zpráv' začal již evangelické církvi, do něhož se
, , ,zase' přednášeti.'
'
stát vfibec 'nevměšuje, jest. ve sku'14 ,vynikajících církevních' práv- 'tečnostI zcela. jiný, než jak se liČí. '
nfkfl ,prohlásilo řÍŠskéimi" biskupu, ,Spor: se," omezil, na určité 'osobnosti, ,
že pokládají', nynější, církevní po- . které touží po moci v církvi a kteří '
měry za: bezprávné a neudržitelné.', se pokoušeli, vyvoláti domácLóposi~
Vynikající " nárOdně', socialistický ci., Vláda. se nevměšuje" do' vnittprávník, dr. Noack v Hanu, který nich' záležitosti církve. Chrání
byl požádán říšskou církevní vlá-křesťanství a ponechává kB.ždému
dou o dobrozdá.ní v, té ,věci, odpo- na vfili, jakým zpfiilObem chce' do. věděl; ,že posuzuje právní poměry jiti svého blaha věčného.; viáda,
právě tak, jako' říšský soudní rada' však' neéení vysoko těch, kteří usi~
Flor. ',' '
."
lují cirkevní spor zostřiti ,a ,kteří'
,V Rakousku nepříjimají 3 okres- takovýmtozpfisobem dávají najevo
ní hejtmánství 'zásadně žád~ich svou křesťanskou, lásku k bližni~
prohlášení o výstupu zřímskoka,to- ,mu."-:"
'ličké',církve, v" jiném ,okresu ,byly
'Předseda trestní komory pro
předvolány :,manželky i68', mužfi, 'okres' Kolín nad,,~Rýnem sděluje,:
j{teříbyli ,zatčeni proto, že' chtěli "V tisku objevivšíse tvrzení, že
:z římskokatolické '.církvevystoupi- evangelický :profes'ór, theologie .dr.
~i, aťytoženy byly, přinuceny vrá"
Barth z Bonnu byl ze 'služeb ,pro-'
titi
do katoÚcké církve. V jed- púštěn proto, že odepřel vykonati
, nom lázeňském','místě byl'jistý 'ma- novou služební přísahu, nezakládá
'jitelvily. dopraven , koncentr.ač: . ' sena", pravdě.' profesor', Barth mu~
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ael. býti, propuštěn zvícepřičin, a sta;u.FarářiBrUnickovi,; když, še
siée' pro své politicky -z~vádné-,-vý-' vrátil, do své ,farnosti v Reideburroky, pro odepřeni německého, po- ku, bylo zakázáno při bohoslužbách
zdravupři přednáškách na univer-zvoniti a hráti na varhany. Boho:
sitě ,a 'pro zamítnuti nového státu, služby se konaly. bez "toho; Koneč-,
,což jest od německého úřednikaa ně cirkevni <rada náboženské obce
vYchovatele ~lá.deže nepřipustné. iakázala faráři' BrUnickovi všechny
Otázka vykonáni přisahy jest jen 'církevní úkony. " . , , '
,'
zcelapodřa.dného rázu. ,Také se'
V"Dolních ,Rakousích ,(podobně
. při vyšetřováni nejedllaloo konflikt i. v jiných spolkových zemích) za~
mezi požadavky státu a: vfile boží. číná ústava těmito slovy: "Svatý
, .Universitní Pxofesor, ~arth, má. .' Leopolde, patrone náš, vypros nám
, ještě možnost proti' rozsudku' trest- od Boha všemohouciho požehnání: a
ni' komory' se' odvolati k nejvyšší~ -blaho, naší ,zemi Dolnímu Rakousmu správnímu' soudu, : takže jeho ku a jeho obyvatelfun,' které tím,
propuštěnÍ' ze služeb není ještě de-., dostávají tuto, zemskou ústavu. II
finitivni.
1.' září 19S4vystoupilo v' RaDle sdělení.církevniho úředního" kousku19~191)idí z církvefímskolistu byli svého času sesazeni su- katolické a přistoupilo k církvi: eperlntendenti, kteří se hlásí k'Cm. -,vangelické, 3713 lidi oznámilo své
"BekenntIíisgemeinschaft" opět ve vystoupení a' přistup k církvi evan:sVf1j úřad dosaZeni: ,Také"brunš- gelické, ale úřady ani jednoho příyické církevní "vedení' dosadilo zno-" padu nevyřídily.'"
'. .
Dle usnesení lótyšskéhó kabinetu
, vu~tři faráře" kteří se, vzdali svých'
míst, mezi nimi, i faráře Lachmun- bYld6m v ,Rize 'novým. zákonem
da.
'přiřČen s konečnou, platnosti 'za
~uprií vfidce Německých Jd:es- 'sídlo lotyšskéhO' evangellcko-Illther-; , '
fanfl. v Halle-Meziboru, učitel Boy,skéhq arcibiskupa,' jenž má právo
píše svým přivržencfl.m mezi jiným: jmenovati i; jeho správu.
"Shromá.žděni našich odpfl.rcfi, se '
:Řecká vláda protestovala: ,proti'
konají, buď. ,aby naše shromáždění tureckému ,nařízení, "jímž se' zakase . přetvořiia ,anebo jest třeba je'- zuje duchovním véřejněnositi kněi
'jich uskutečněni zabrániti. Budou 'ské roucho, 'ale dosáhla tímto pr~
policejně zakázána; jakmile bude, testem. jen toho, že. ekumenickému
ohrožimveřejný pokoj, a bezpečnost.' patriarchovi, jest' dovoleno, zažádati
Bohoslužby',' . odbójníkfl. ;' mají naši ,si' vždy oŠ~stiměsíční dovolení, aby'
• přivrženci jen tehdy" navštěvovati, s~ěl nositi svftj úřední oděv.
.
lUexický ,spolkový stát Cólima
'"jestliže jest dána záruka" že, 'kdyby
museli opustiti' modlitebnu, vy~, nařídil, že, všichni, duchovní 'během '
prázdnmby ji z polovice .:~ Ani fe-, , padésátilet musejí se oženiti., , niku více oněm misionářským spo" Ríšský a pruský ministr vnitra
,', lečnostem; které se postavili proti zaslal přípis zemským biskupfun,
,tišskému biskupu." '
,,'
opis těchto' dopisft byl zaslán, také
" V.Erfurtu bylo rozpuště~::; ,shro-, říšskémú' biskupu; pravise v něm:
•ni~žděni, na' němž mluvil farář,' Nie- , " ..•• že to pokládám za nezbytné k
moller. Shromáždění bylorozpuště- "udrženi klidu a'pokoje, aby přestala; ,
no,. když řekl; že řišský biskup ne kárná řízení z dftvodft církevně po~
, jednou, ale mnohokráte porušil-; ú- ii~ických a aby bylo . vynaloženo ;
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.vše za ti~. účelem; aby i sdosavád~ nančních jednOhafarář~,'d,va.eV3.n~ ..
nimi. církevně politickými .. odlrfirci geli~ty a pět ·k01P?rtérfl.. ~lb~l .."
se naIezÍacesta. k' spohičné shodě á : Němečti kRtolicfvJugoslavii jsou'
plodné práCi;'"
. ,.'
, veb:ni ro~hořčeni n8.cI tíni, že jejicli
V učebné OSl1~VČ pro. obecné školy. Žádost, aby 'bylo uŽíváno, německé':
města Ltpsl{!t pro rok 1934 jsouta~ď ho jaZyka' při výucenáboŽénstvi; .'
to'slová: "Ježiš nemá se Učiti ně-o . při ůdílení svátostí,' při zpovědi .~ .
mecké. mládeži·' jl!-ko' tichý trpitel, , při ·pohřbech,. by;la biskupem Aška:~
nýbrž jako bojovnikpróU·. nepřá- 'movicemzainítri.uta. ~ Ajakse
télskémU, světu, ',..; jako.: ochránce ohledu tom chóvajiNénici kSiova~
chrámu; jako rázný potíračpobož- nfun?"
.
..
ntlstká.řství: , Má se mládeži ď školní
.
" _
. .....
Býva.IÝ polský ministr JanuszJe.
zdtlrazmh,
z..GaIllee
. .' VY-S
. t'"OUpl
'I z' .řím'S k'ok a t'o~. .
_. .. - .
.:.ze pocházel.
,.. ..
. a . . d rzeJewlCz
,ze 'JlZ, pro svtlJ arlJský. ptlvod byl·· 'l"'ké .... k'"
: d l ' ,.,,',
.. ; •
..
..
. . , - '.
lC
Clr ve a a se se svou pan.
• vyslovenym. nepřltelem ~ldovstva;" ' . "é' t' '
. ,.
.
... . ....
·
.
...•..
.... '. .. , rozv Sl.
Lavalnavštlvil Jako PI·Vnl· fran- . , '
,
• cou~ký: minisÚ odToku 1871' pa':' Sov~tská vláda v Rusk~ otevřela
.. peže. Francouzskéyyslanectvi . u : p:~~~My ná~odnLdo.mo~nu ,v . ~a•
slblrsku mezlřekaml Blroa Blča··
.Vatikánu. bylo opět' obsazeno.
.: Za '.vMcovstvilměze TrifY'v ď Si~' ' nem .. Územito jest ,dvakrát tak ve~
blni vzniklo nové náboŽenské hnutí liké. jako Palestina. Má tam býti
v pravoslavné církvirumúnské, kte~ usídleno ,100.000. židovských rodin. :
réčítá již;víC::eďnei. 70.000 stoupen- 'Vesvé jedné řeči (aul deÍnEhren:~
ctl. Nová náboženská společnost breitstein) pravil Hitler:~,Byllrdy~
usÍluje o živé ~řesťanství azáJ.nítá si čas;' že i strany na podkladě cíi'~ "
kouření, pití alkoholických nápójtl 'kevním byly nutné. V oné době byi
aďtanec .. Nové ,hnutí 'se nazývá -liberalismus prot:icirkevní,'marxisOastea Domnului (armáda Páně). . ·mus protiri.áboženský.Národní· soEvangelický farář Ludvík Maa'!-, cialismus neIÚ ani proticírkevni ani
'llert v Innsbruclm byl zatčen.Ye' prótinábožensi{ý, .nýbrž naopak stoStuttgartu .vydávaný časopis ,',Chri: . ji na . pfidě opravdového' křesťan': '
stenbotébyI v R~kouslmxiajeden -ství .... Vím;,že js~utisíce adeseti~
rok zakázán. .
. tisíce kněží, kteří se smířili s dneš~
'v.Kodári.i byl zvolen biskUpem 'ním, státem a kteří- i'snímspolu'':. '
probošt Fuglsang-Damgaard: / Byl praéujt A 'jsem pfesvědÚn, 'že tato
- .vletech ." 1925""":'1933 . . universitním ~polečná' práce bude. čím dál~ ,Úm
p'rofesorem~ jestnyIÍi stár 441et: . větší a úspěšnější. Nebpť kde
Zúčastnil se světové. války a· byl mohou zájmy naše více sbíháti'než
nějáký čas vefrancoúzskéffi,zajetí. v našem boji proj\:i mravnímu úpad';
Napsal' spis "Theologie' pafížské ku dnešního IictStva,v našembójl
ško(y'; a ,',Psychologie náboženství". proti ,kulturnímu: bolševismu, proti
'·Ve Fran~ii vzrostl'oď rolm"1903 . bezvěreckému hnutr;.proti:zločin-'
do roku 1930 počet obYvatelstva o; ď nosti a pro sociální p.ojetí,pro: pře;,
2,834.000, ale poČet kněživtéže d~-" ,konáni třidníhobojea,nenávisti,'pro .
· bě poklesl 'oÚ.635. Počet'ordinací odstraněni Ób~kéválkyariepo:::
jest o 13.000 menší než počet úmrW kojtl, sportl a nesvárfl.To nejsou
, Belgická misijni' církev myselazé' protikřesťanské' principy" ale . křes~·,
svých služ'eb propustiti z drivodfifi~ ťanské."
M:?i;' .
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Význam:
" ,é
.
theologického pojinu:Boha pro' křesť,anskou '-víru~ "
,/ .

, (Dok~nčení.)
7.

Křesťanská, víra vše'cÍw dokonalosti Boha v

dúchu,Krlstoy náboženské, terminologii názvem 'btcé,,'laskavého, dobrotivého, ale i nejvýš svatého; Ten název předpokládá'
označení Boha jako osobnosti. Víray křesťanského Boha stojí'
a padá .g představou Boha osobního. Proto jest třeba, aby' i
křesťanská theologie zabývala se osobností boží, což ona, jak
známo, též vždy činila a činí, vysvětlujíc a hájíc 'souhlase
s křesťanskou věroú pojem osobního Boha. Za to však prudk~'
odpor, proti chápání zákládusvěta jako :.osobnosti projevuje
filosofie moderní, pokud ovšem zabývá' se vůbec" přemýšlením
o:božstvu, filosofie totiž monistická,- od materialismu a pantheismu až po idealistický sl!bj~ktivismus; ,
CČS prohlásivší,že,chce ve formulaci theologických pojmů
bráti zřetel, na ,moderní myšlení, taktéž prožila menší zápas
v osobního Boha, hlavně' ve svých počátcích. Ale I. ř. sněm
CČS již'r. '1924 přihlásil se k víře v Boha ,osobního. (Zpráva
o I: řád. sněmu círk. čsl., str. 44.) Učení pak, CČS, schválené
r. 1931 v druhém zasedání 1. řád. sněmú, tedy již theOlogické'
zpracování' víry křesťanské;v duchu CČS, neužívá' sice výslovně
názvu "osobní Bůh", ale zato tím' přesněji' formuluje, pojem
osbbnostibožíve věci., Mám zato, že ,nezáleží na slově, ale na
obsáhuslova.Ostatně projevy Ježíšovy zbóžnosti také neužívají výslovně názvu "osobnost boží", ale Ježíš mluví tak o Hohu.
, že, osobnost boží je předpokladem jeho mluvy. ' Jelikož' dnešní
lidé z různých. důvodů pohoršují se názvem "osohní Bůh", smí
, a může i theologie tomu názvu se vyhýbat, ale jen z' ohledů na
,,,pohoršení maličkých". Užívajíc pak toho názvu, ,činí tak opr~v:""
" něně, vědoma, že,' jen osobní Bůh může býti!' opravdu Bohem~
Béz víry v.osobního ,Boha není ,vůbec žádné náboženství možné
jako' osobní vZtah nebo,odevzdané obecenství se základem' svě':'
ta. Kde není víry v osobní základ 'světa, tam není náboženství
skutečného. Možno ó., osobnosti bO~í slovy neínluvit~ ale, nelze
jí věcně nepředpokládat. Život náboženský .je možný jen tam.
"kd~ je možný ,osobní styk člověka s· Bohem. A ten je možný jen
,mezi 'osobami, má-li .býti opravdový, a nikoHpouze předstíraný.
Theologii pak, ,která má úkolem uvádět .víru křesťanskou ve
, styk s-O'Statní myšlenkovou prací a s 'celým životem lidstva,'
příslUŠÍ, aby zkoumala, zda óznačenÍ; chápání Boha jako osoh.;;
nosti, obstojí na fŮru myšlenkovém; '. , .. ',' ,'" "
. .
, Á tu předem již pravíID,že nejen obstojí, nýbrž že' i myš" lenkově, a pojmově jen osobní' Bůh může .býtrvysvětleníril'a'
vě .vyjadřuje:
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cílem světa wveškerenstva. Jen ~je třeba,aby osobnost vůbec
boží jako ,absolutní osobnost byla správně pojímán.a.
, Ti, kdož se pohoršují osobním Bohem, ač by rádi věřili v Boha
a snad' právě protoutíkají se k víře a pojmuBO'há, riadO'sob".
',níhO'~ zpravidla boží osobnost nechápO'upřesně a správně a mají
zato, žekřesťanská'víraa theO'logie BO'ha,chápe jakO' osO'bnO'st.,
" lidskou. Tu pak se nelze diviti, že v takovéhO' Boha nemO'hO'U
věřit, přes sebe hO'rlivější hlásání osO'bníhO' BO'ha církví. ProtO'
, třeba přesně: vymezit O'sO'bnO'st,lidskou i bO'ží,a rO'zdílyO'bóu.'
Předně třeba přesně činiti rozdíl mezi O'sobností a individmilitO'U, CO'Ž se O'všem neděje ani ve světěfiloSO'fickém,arii v umě; ,
leckém~ Obé se z'pravidhi.,ne-livždy, zaměňuje; a naprOBtO' neprávem. ,OsO'bnO'st, chápaná jáko individualita a nerozlišená od
individuality,' přenášená na Boha pak, zaviňuje odmítání osO'b-,
, níhO'BO'ha, vnášejíc nedokonalosti do pO'jmuBoha,pro něž ne, lze. pakosO'bního Boha chápat-a přijímat.' ,
" ' ,'Lidská osobnO'st nemá co činiti s tělem lidským; v tělesnosti
člověka není jeho'osO'bnO'st.' OsO'bnost- každá.-.:.... znamená
určitO'u dO'kO'nalostsamO'statnosti duchovní, odlišnost od hmoty.
. SebevědO'mí a sebeurčení je karakteristickým znakem, odlišují~
dm každou osobnost od všeho ' ostatního.
'
',' Pr~t:omůže býti,'jak snad aspO'ň pO'~ěkud vysvítáztohO',
co bylo řečeno o duchu, v pravděosO'bností jen duch, nikO'li
hmO'ta. Jen bytO'st'nějakduchovní, jen duch jako cosi 'niter'ného může míti a má sebevědO'má sebeurčení, může se ovládnout,
sebou vládnO'ut, míti důvod i účel své činnosti, v sobě samém ~ ,
ať odvozen.ě nebo původně a prVotně, ať napodnět nebo bezpO'dnětně, -.:.... totiž důvod ve svém sebevědomém a 'svobO'dném sebeurčení a účel v obohacení a zdokonalení svého života.
' '
Pojímáme-li, z:iklád světa jako osobnO'st, pak 'musÍme jej' '
chápat jako absolutní, tO' jest nejvýš dO'kO'nalO'u osO'bnO'st a
,prO'toopravdu odlišnou též od lidské osobnosti, ovšem ne tak,
'aby osobnO'st, přestala býti, vůbec osobnO'stí, nýbrž aby byla
',' pO'jata jako nekonečně: dokonalá. '
'
- ,Lidská osobnO'stmá nedokonalosti: projevuje sečinriO'stí;.
která je podmíněna zevním(vlivy,"podněty, a která tedy nevyvěrá cele z ,našípO'dstatné VIO'hy~. Naše, bytnO'St není: sama
, sebou, bezpO'dnětu sebevědomím a sebeurčením, nýbrž stává
sejím teprve na ,podněty zevní, mimo nijsO'ucí, čímž právě
, prO'kazuje, že není a nemůže ď býti sama sebO'u srozumitelná,
n.ýbržžepotřebujevysvětlení vO.5obnosti,a 'skrzeosO'bnO'st do~
konalejšL ' ','
"., " , ' ,
: "
'ď"',,
Osobnost jest právě ajedině ona 'vnitřní jednota'" niternost,
o níž bylářeč. při karakterisO'váníduchovní čimlO'stioproti
hmotě; ~ílea.pohybu; jednota,; která soustřeďuje všechnu sku~
, tečnost v jednomvědO'rpém ,(uvědO'm~ném) 'obraze, zpřítomňuje
ji (lidskO'u',osO'bnost) nebO' Vůbec' jr vytváří ,(absolutní osOb-

a' zvláště
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nosti boží). Dále je"každá osobnost příčinn~ síla, která' si v lásce
.dokonalost nebo ji vytváří á' z lásky uskutečňuje...
. . Má-li proto základ svěťa svět a život vysvětlovati a býti
úč~lení, cílem zdókonalení. veškerenstva, .pak musí, býti pojím8n
jako 'absolutní osobnost, to jest podstatně, bytostně osobní, aby
důvod, příčinu a účel své celé skutečnOsti, jsoucnosti i bytnosti
neb podstaty a eksistence měl dokonale a výlučně v sobě samém,
a ne teprve jako účin nějaké vnější čimiostia nějakého jsoucna
/ 'mimo něj a nezávisle na něm eksistujícího, a také nejen tak,
že by v sebe pojímal teprve dokonalost, jež byeksistovala mimo
něj a nezávisle na' něm.'
.
.
. ' '.. . •.. ..
' ...
.'. Bůh'vůbeca v duchu křesťanské víry zvláště musí býti chápán a lÍlyšl~nkověformulován jako náplň pravdy sámé, a:to
. činem. svého myšlení a své Vůle čili moudrosti svého činu. On
musí vytvářet všechnu . pravdu a dokonalost svým myšlením
a uskutečňovat ji svou vůlí jako dobro z vroucí lásky ,a s vroucí
láskou. BůhmU'sí býti pojímán jako. nekonečná dokonalost všeobsahujícího' duchovního života, eksistující a tvořícísvoumoud~
rosti a svatostí,. vědomím bohatství' své všeobsahující niternosti .
. . a svatým určením asvatoú silou své. věčné činnosti. To může
dokázati jen absolutní osobnost. '. . . '
,.
"
Ti, kdož upírají Bohu osobnost, činí tak proto, poněvadžprý .
· osobnost předpokládá místní a časovou omezenost. Osobnost
je prý omezenost. jednotlivé bytosti,. individua .. Absolutno, Bůh;
není však' myslitelný jako individuuinvedle jiných.
'
Správné! Jenže se zde zaměňuje' nebo. směšuje osobnost a
·individuálnost, kdežto přece obéseod sebe podstatně liší.
. Rostlina, zvíře-- jsou individua: Člověk je individuum i
osobá. 'Bůh není individuum vedle jiných, nýbrž' jen osobn<Ýst.
'Člověk je osobnost i individuum. Je individuum, pokud jeCjednotlivou, od všeho ostatního ohraničenou přirozenosti,~ která
je ze zevnějšku a na zevhějšek ohraničena,' na zevnějšku zá':'. "· visla. Je však osobností, pokud je' uschopněn,aby vědomě a
sebeurčeně ovládal a vlastnil tuto svou individuální přirozénost.
Jako individuum je člověk' schopen rozmnožení do nekonečna;
jako osobnost je právě jen tím, kterým jest.
. ,"
.
Individualita - tělesná iduchovní--': není osobnosti, alé "
je majetkem 'jejím; který' je změnitelný,' může' býti jiným, než
'. je, čehož bychom si pro sebe' i mnohdy přáli. Z individuálních.
•znaků se pozná siče naše já. Ale naše znaky. nejsou naše já, naše
osobnost. Naše já může a mohlo by míti jiné znakya přece by
, .zůstalo' našíIh já, jak předpokládá víra ve stěhování duší, ba
i naše křesťanská víra v životv.riáplnivěčnosti:.ď
",
· . Individualita a osobnost u člověka' ovšem spolu úzce souvi· sejí; jen' individuální přirozenost může býti lidskou osobností.. ,
Jako individua máme všestranně určenou přirozenost; Tato if:1_·ď
dividuální přirozenost není však. z nás, ale je nám: - lidem -.-: '.
: dána .. Kdybychom my si. dávali svou individl,lální přirozenost.
přisvojúje
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pak by'jistě byla jiná; než jakou máme, ale p~k by naše·individualita; to' jest individuální přirozenost, byla totožná. naší,
osobností. Ale tak, jak se věci mají, naše individualita je nám
dána __ na nás nezávisle dána ~ a předchází jako trpná. určEmost naší přirozenosti naše sebeurčení; naši· osobnost. Osobnost naše proto znamená uschopnění, sílÚ.k činnému sebeurčení
našemu, schopnost, která je zdůvodněna a podmíněna naší indJ.viduální přirozeností a na ní závislá. Ale osobnosf naše pro~ ,
kazuje a projevuje se teprve tím.a v tom, v čem se sami urču~
jeme a zapřičiňujeme. '. .
.
.. ' .
To je naše osobnost: To jsme my. Bůh je však jinak osob·
ností než my; určuje se sám, sVQU vlastní samočinností, a to
'úplně z vnitřku na venek,ne naopak. Jest si sebe vědom a určuje
, se nejen částečně a jen poněkud, nýbrž zcela, a ze základu.
V Bohu je právě proto; že jest' sám sebou, sobě. důvodem i
příčinoU, vyloučena všechna nedokonalost lidské a vůbec přiro·
zené individuálriosti. .
,
. ,Osobnost je' tedy formálně 'věcí sebeurčujícího čillu.Proto
je osobnost· základní. značkou světového základu, jenž' je. sám
sebou jakosebepříčina, která vše, co je a co má,lurčuje a zaď . ~~ádásyým v~astÍlím činem bez' dané individuálnosti,' dané před
cmnostI;.
.
'
.. / .
Bůh jako jsoucí sám sebou, důvodně i příčinně, obsahově
;i jsóucně, je možný jen. jako osobnost, ovšem osobnost po
výtce, osobnost absolutní" nejvýš dokonalá,. jsoucí sebou á. ze
,sebe.
'.'
/ , ",
.
..
'
Z těchto rozdílů mezi osopností lidskou a osobností, jaké je .
třeba, má-li Bůh býti základem, příčinou, vysvětlením a cílem
všeho,rielze osobnost lidskou, jako nedokonalou,.prostě pře
nášet na 'Boha. Přes to však, že třeba myslit Boha jako osob-o
ního ducha, jenž tvoří, vytváří vše myšlením a vůlí, a to svět
.a. vše v·něm dobrovolně za účelem zdokonalení všeho, sebe pak
nutně jaká obsah a účel své nejvýš dokonalé činnosti, přece
lze Boha zváti osobností jen analogicky; to jest, po způsobu
člověka, ale vždy v~ smysle osobnosti nejvýš dokonalé.
Kdož 'urážejí se' pojmem osobního Boha,. utíkají se mnohdy,
pravil jsem, k pojmu nadosobnosti Boží. Zbytečně. Znan:iěná-li
,
jimnadÓ'sobnost, že .osobnost ooží jest absolutně dokonalá, jiná , , "
než lidská" dokonalejší,' pak souhlasíme. Ale nelze souhlasit;
znamená~li nadosobnost boží opuštění základrií podstaty osob-'
, nostikaždé, i lidské, 'sebevědomí a sebeurčení. Bez těch konsti~ tutiynícli znaků, jež. nejsou nedokonalostí, a' bez nichž není osob,nost vůbecosóbností, nemůže býti ani osobnost boží. .., ....
Vytýká se theismu, jenž hájí .osobnost boží,anthropomor, .fismus. Jeprynedůstojné'prazákladu světa, aby byl myšleripo~'
způsobu lidské ·osobnosti. Táži se: je důstojnější Boha mysliti .
jej po způsobu· jakési ·slepé síly, slepého, pudu po způsobu ně
jakého netvora ...:....: léviáthana,
jenž sebou ve světě zmítá- sem.
.
.
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a tam, zápasí o sebe a teprve v člověku přichází k ~ebevědomí?
A je myšlenkově možrié S takovým základem světa něco. začít
ve výkladu světa; neřku-li nábožensky?' ,
Odpověď je dána snadno v důsledku. toho,> co zde již bylo
řečeno. Eksřstuje-li Bůh, jako žev něho věříme,pak je osobní,
jen osobní, ovšem ve smyslu osobnosti nejvýš dokonalé; absolutní, jak již naznačeno. Koho odstrašuje název "ošobní", nechť
jej neužívá. Nezáleží. na slově, ale na věci. Nechť však Boha
pojímá jako činitele duchovního, jenž svým moudrým myšlením a mocnou vůlí sebe nutněz~ůvodňuje a zapřičiňuje' a svět'
svobodně vytváří; 'jenž je sebevědomý a' svobodný, nekonečně
dokonalý,' od světa odlišný,' ovšem i ve světě působící duch.
Osobností boží iná býti vyjádřena právě odlišnost Boha' od světa.
'8. Křesťanski theologie ve svém' historickém, vývoji .víru,
vdokonalost boží, v plnóstbóžího života,v Boha, jenž jé Pánem
a riormouživota,vyjádřilanaukou o třech osobách v Bohu, .
<> Trojici božLNauka o třech osobách v Bohu je majetkémvšech '
dosavadních histoI-ických' církví křesťanských, s výjimkou uni·: tářů. Církev' starokřesťanská a její theologie, vytváříc tuto nauku ópírála se. nábožensky o Starý i Nový zákon a spekulativně
o filosofii platoll'skou nebo novoplatonskou. 'l'rvalo však déle,
než byla theologická nauka o třech osobách vybudována a for:málně jako dogma přijata. Stalo se teprve r. 352 a r. 381.Alé
ač formálně staré církve křesťanské nauku o Trojici všechny ~
s výjimkou unitářů --:, přijímají, není' akcent na ni u, všech
církví stejný. Západní katolicismus římský vypracoval tuto
, nauku nejpodrobněji. a'velmi přesně a zdůrazňuje ji velmi silně
nejen v dogmatu,' ale i v církevní prak-si a liturgii. Reformační
církve trvají na ní, ale u srovnání s římským, katolicismem nevěnují jí tolik myšlenkové práce; což se vysvětlí rozdílem' mezi'
katolickou a protestantskou theologií v, názoru na rozumovou
spekulaci' V:' nauce: protestantismus, odmítá celkem, spekulaci
o Bohu jako marné mudrovánLVýchodní theologie,nauku o Tro~
jici vybudovala; ale nechápe ji intelektualisticky, nýbrž mysticky
',..' -' ',. . " ,
s nádechem téměř až ,k pantheismu:'
CČS její theologie 'chce využít 'náboženského obsahu' dogmatu o třech osobách v, Bohu, jak bylo vybudováno v minulosti
křesťanské, vyznává víru v plnost nejvýš dokonalého života
v Bohu v duchu neboli ve smyslu ,Ježíše Krista, ale nepřijímá
, starocírkevní nauky theologické otřech různých osobách v Bo:hu. Tím liší se od historických církví křesťanských, jež jsou trinitářské a kloní se kunitářstvL Ale liší se do jisté míryi od
unitářů. "Pokud mi známo, nezabývá se unitářská - theologie
myšlenkově podrobnějším, a 'přesnějším vyjádřením bytnosti'a
podstaty boží,zůstávajíc při stanovení" vlasbÍostí božích, ve '
smyslu náboženském; ,CČS' odmítajíc vyjádření' dokonalosti boži
třemi osobami.v theologii drží se tím pevněji dokonalosti a' plno: _
sti života v Bohu, který ~ÍláŽÍ se pochopiť a yÝjlidřit r theolo::'
-
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:. gicky .v duchu Kristově; , Zamítá, pak 'náuku 'ó' třech, osobách
v Bohu ztěchto důvodů: a) Starýzákori jmenuje sice Moudrost
, boží a Ducha božího jako .od Boha odlišné hypostase; ale též
'. je s Bohem'zťotožňujejako pouhé vlastnosti síly, projevy,boží.
Tyto. hypostase jsouvysvětlitelny ze snahy po personifikování
růzrié čirinostibožL Ostatně itrinitáři přiznávají, že boží Trojice
jest've Starém zákoně jen naznačena.
b)Nový zákori:mluvLoOtCi, Symi i Duchu božím, rozlišuje
je od. sebe, ale ani ~nepřísnější .trinitář neřekne, .že Ježíš 'zjevil
nauku o třech, osobách v Bohu,jakjípotom·učila.církev. Zje. .
vil:li·jivšak,jak.si potoni' vysvětlíme theologické 'zápasy-a
boje o její formulaci á uplatnění až do 4. století po Kristu?
Vždyť i trinitáři vědí, že církevní nauka o TrójicLbyla teprve
postupem času hudována.Místa zevangelií iz Pavla";""': v')istech .
, od něhoriápsanýéh ---"jež znějítrinitářsky, jsou v duchu Ježíše
"Krista 'srozumitelnější, jsou-li vykládány unitářsky. Ne~í to~iž
, ·mýšlitelno,' že by Ježíš býlpojem Boha ze, Starého zákona po· změnil ve _směru .. pozdějšího církevilě-theologickéhotrinita..
rianismu. ď
c)Myší~nkový materiál k této církevní spekulaci <> Trojici
,
dodala křesťanské theologii také ~ zvlášť formálně -'filosofie
"'-'---.novoplatonská, jakožto pokračování filosofie Platonovy se svým
názorem na hmotu. jako cosi zlého a se svým učÉmím o naprosté
· transcendencLBoha, jenž jakožto nejvýš dolwnalýnemůžepři
. jít do styku se zlou hmotou a,ke své tvůrčí činnosti potřebuje
sprostředkujících bytostí. Takovou sprostředkující bytostí .byl
· v -církevní theologii Logos (" slovo, myšlenka, rozum, moud- .
· rošt, síla). Osobnost Loga byla neurčitěchápána~ Ostatně v pla- '.
tonské . a novoplatonské filosofii nebyla ani osobnost, tak Vy- '
hraněně , jako cosi samostatného proti všeobecninám zdůraz;"
ňována, . jak se dálo později vlivem nominalistické. filosofie
v novověku a děje i dnes.
,
.'.. .
" . d)Nauka o Trojici svádísnadnok tritheismu,třebaš nevtheorii, za~to tím více v praktické zbožnosti. '.
.
, e) Není ani' vyloučeiw, Že v nauce o Trojici je obsaženohlas
gnostického emanatismu, proti němuž církev v době' formulace
svých dogmat bojovala, ale jemuž v lecčems i podlehla, jako se.
v duchovním boji vždy děje:
. ".
' '"
".
.....,. '
f) . Ač. křesťanská theologie vždy dala si mnoho na. tom záležet, ab'y Bůh nebyl spínán s přírodou, přes všechny. tyto snahy
se tomunevyhnula; l?tarokřesťanskýpojem Log-a byl silou,-ď
. hypostasovánou 'sice. ~ ale přece příliš spjatou s kosmickým'
'děním,čemúž se aniPavel,rieubránil; apovažuje se právě v sta;",
, .rokřesťanské theologii Zayelký čin Athanasiův na sněmu ni(!ej-'
. ském, že Loga neboli syna božího, 2. božskou osobu zbavil'
· spjetí skÓ'smem a jeho děním. Tehdějšítheologii,učící, že hmota
je sama v sobě cosi zlého, bylo ovšem třeba též.kosmických ,"'":"'7
.kosmickýchpravím, nejenmravnich-.:;.. prostředků, jelikož podle
•
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ní Búhnejvýšdok~'nalý,asvatý nemohl přijíti v přímý'styk sec
zlou, hmotou. Ale nám, kteří víme, že hmota je dobré dílo. boží
• a mravní zlo není ve hmotě, ,nýbrž ve ,zvrácené vúIi lidské,' ne:'
třepa. kosmickýchprostředníkú. Búh jsa, tránscendentní, i imanentní zároveň*), nejen přeVyšuje svou dokonalostí svět, ale
také jej vytváří a v něm je činný. Nač tedy hypostase Loga?
Logos --..:.. toť nnanence boží ve světě. - . g) Je jisto, že odmítnutí tří osob v Bohu má dalekosáhlé dú· sledky i pro' kristologii, ale jen theologicky,' nikoli nábožensky.
Ježíš není nám pak svou podstaťou Bohemj:ale je nám ,zjevením _
Boha v míře nejvyšší. Je "křesťanskémučlověku'stále živým
. zákonem mravnosti a náboženství",**) ;,svým duchem povzbu- .
zuje a oživuje poznávání a plnění zákona božího",U) "nepřišel,
.'aby hlásal a plnilvúlisvou,. ale 'vúli Toho, kterýž s k r z e něh o
a vn ě mse lidstvu zjevil". U) Jést Mistrem a Pánem našíni,'~*)
naší nejvyšší nábožénskoÚ a mravní autoritou a normou. A to
: ne jakoby vše měl sám od sebe,nýbrž že ,Búh dal. Ježíši Kristu
nejlépe poznati Sebe a žíti podle zákonabožího.**~) Búh v Ježíši
_ .a skrze Ježíše jest nám nejvyšší normou víry i života. .
.Mám za " to; .že -' nepřijímajíce starocírkevní terminologie
o Kri'stu, střežíme náboženský obsah osobnosti i díla Ježíšova,podobně jako odmítajíce tři osoby držíme náboženský obsah_
dogmatu o Trojici: Odmítajíée terminologii křesťanské theolo:'
giestaré, .chceme bý-ti '.-:- a mám za .to,.~ že jsme ~ křesťany
v duchu Ježíše Krista, .
.~ ~ ~ .'-~, .~,
.~.
.
_ Búhjesti vriašemučení a v naší víře osobní, od všeho odlišný, nejvýš dokonálýduch, ktery jest sám .sebou, sobě dů.vo- .
'dem i příčinou, uskutečňuje sebe; to jest' .veškeru dokonalost
jedním věčným a nerozdílným úkonem svého myšlení á své vůle.
c:: NaoznačenLBoha používáme i my biblického pojmenování
Otec,Slóvo nebo Syn a.Duch.Co značr nám tyriázvy? Nazý:'
"váme Boha Otcem, protože je púvodcem veškeré dokonalosti · v,'sobě i mimo sebe,. kterou myslí auskutečňrije. Nazýváme Jej
Slovem. a -Synem (lépe' Slovem); poněvadž ,On je ta dokonalost
sama v sobě i mimo sebe. Svou dokonalost dává poznat či zjevuje. Boha nazýváme Duchem, protože tou svou dokonalostí právě trvá,žijea násskrieniksobě:.vede.~ď:ďi ~ ~,'.
. ~
ď Máme zato, ~ že
pi>uŽívatzID.íněný~h n'ázvú p~o Bohá;
,,~jež náni znamenají a označují jednu a touž osobnosťboží, poněvadžv. Písmě ony názvy nejsounamv duchu Kristovětrini
tářské ve _smyslu' historických trinitářských církví, ale označují
nám bohatost života v Bohu, činí nám Boha poněkud aspoň sroz~
umitelnýni, jaký jest sám v sobě,a označují jeho.:činnost na-vének, mimo něj, činnost tvořitelskou, vykupitelskouaposvěti
telskou.~, Odmítajíce církevně:-theologický. výklad Boha. křesťan" f
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ského třemi osobami; držíme se obsahu a-smYSlU pojmukřes
ťanského Boha v duchu KÍ'istově. To nechť uváží,kdož nás proto
.,
" '"
,
nehodlají počítati mezikřesťany.ď ' , '
, " 'Svým výkladem dokonalosti boží, lišíme se,však, myslím,
, i od·unitářskétheologie, která pokud'vím, Boha jako dokonalosttakfonevysvětlúje. . ' :
' '
'.
Konec.
I

'

, Sriažil jsem se naznačiti, jaký pojem Boha křesťanského
musí si tvořit křesťanská theologie, má-li křesťanská víra v Boha býti též myšlenkově zdůvodněna, obja:sněna, vysvětlena' a
~ na foru lidského myšlení obhájena. Úkol theologie je dnes velký.
Dnešní doba jeví nejen náladu náboženskou, nýbrž přímo touhu
po Bohu, jež je sice vůbec údělem lidské povahy,avždy se:pro~
jevuje, ale ne vždy stejně silně. Dnes projevuje se silněji. Ovšem
hledají Boha: ne vždy na pravéín místě a ne vždy v pravé podobě či,představě. ,Ozývají se hlasy,*) které iv ruskémbolševismu" německém nazismu. a komunismu, ba iv soCialismu vů-~
bec - spatřují síly náboženské. Ano, jsou to 'dokonce velké
m~derní apokalypsy, ale bez Boha, ba proti Bohu,' nebo' aspoň .
bez Boha opravdového, dokonalého. Tu je přece úkol, církví,
aby podchytily/ tyto touhy, toto volání 'po Bohu a usměrnily je .
'k Bohu' pravému, křesťanskému, k Bohu, jenž něco je a zna~
mená. Ale nepomůže 'jen Boha kázat; hlásat. Třeba pro Něho
i bojovat, o Něho zápasitvpraksi Iv theorii, na p,oli života i
theoriea myšlenky~ď
Zatím: účelem musí theologie ven na kolbiště myšlenkové,
aby ob;jasňovala a obhajovala křesťanského' Bpha;,A tu musí
míti theologie jasný, přesný pojem Boha, jenž by se mohl měřit
s pojmy. Boha, zkomolenými a znetvořenými. V tom je dnešní
velký úkol-'theologie a theologů všech církví křesťanských: Tú'
nebude snad škodit dobré -věci, jestliže tradiční theologié cír~
kevní obhlédnestarýpójem Boha. Nenívtom pojmu vše špatné
'nébo neúčinné:, Ale .leccos přece. Theologie musí vždy znova'
pr()mýšlet 'star~ formulace a opravovat. Přizpůsobovat? Ano,
i přizpůsobovat. Vše 'záleží na tom, jak a .v čem. Nikoli v podstatě, ale v prvcích ,vedlejších. Každá doba zanechala stopy své
myšlenky ,i v pojmu Boha, křesťanské theologie.' Co se stalo
v, pojmu Boha neúčinným a překážkou chápání Boha křesťan
ského, třebá nahradit novým; To neznamená zrazovat křesťan.:. ,
ského Boha; nýbrž účinněji Jej hájit. ", '
,
" To, co jsem uvedl, je určitý, individuáhií theologický výklad
Bohakřesťariské víry ,v CČS. Nenívše nové v něm, čehož ÍlenÍ
~ni třeba a cožneníanimožné.Ale snad jsou tam též myšlenky
ahlediska, jichž stárá theologie neměla nebo aspoň
nepoužívala.,.,.
.
i
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*) Na př. Adolf Keller, Religion and the EuropeanMind, LOndon
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Zde podaný ,výklad pojmu Boha se chce vyrovnát s nálllitkámi
dnešní doby proti Bohu á chce získat lidi dobré\iůle, kteří věřit,
chtějí. Chce poukázat na přednostipojnlU křesťanskéhO Boha.
Snad jiní theologové CČS a theologové jiných ~ církví znají jiné
methody a cesty obhajoby boží. Já chci po'Stupovattouto .cestou,
čímž jiných cestnezavrhuji. Těchcest nemůže-býti nikdy mno-,
ho. Bůh je tak dokonalý, že nelze jej vysvětlit a pochopit jedním
způsobem a přijít k němu jednou cestou. Mám zato; že theologové různých církví mají svatou povinnost postupovat, ačrůz
nýmicestami, přece k jednomu cíli. Především to myslím o theologii 'českobratrské církve evangelické a théologii naší' česko
slovenské 'církve. Smím očekávat, že nastávající styky mezi theo~
.logickými pracovníky obou církví na půdě akademické práce
níohouprospět oběma církvím. Kacířství, čiIťnesprávnost je
v jednostrannosti: Pravda je ve zhodriocení různých stanovi'Sek
a c_est. Uzavřenost myšlenková nikdy. neprospívala lidskému duchu. Ani y theologii ne. Ale základ a cíl každé, křesťanské theologie je Bůh nejvýš dokonalý, nejvýš moudrý, mocný a svatý,
,Pán veškerenstva. '
'ď
Chci v theologickém směru zde naznačeném {>racovat ,a hájit.. '
jej: Jsem ovšem též ochoten dáti se poučiti těmi, kdož jsou jiných názorů.", ~'
,
',
,,
Rád bych přispěl k začátkům theologie CČS. Československá - ,
církev musí ·míti též svou 'theologii. Budou, o ni praéO'vat, další
generace. I v theologii CČSmohou býti různé směry, totiž různé
způsoby vysvětlo:vání a hájení křesťanské víry. ,Bude- vždy 'zá- ležet vše na tom, který směr theologický nejlíp dovede vystihnout obsah křesťanské víry, především ,pojem 'Boha, aby ten
pojem vyhověl i křesťanské víře i myšlenÍ.
', ~
~' ,
'
Kéž Bůh žehná této práci CČS ve styku s Husovou fakultou,
na niž naše církev vstupuje.
'~ ,
c
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(Dokončéní.),

.

.' .

. 'B.

. i e o z lásky J'eŽíšo~y' vybral si Masaryk?'po .0dd~lerii"Ná
boženství Ježíšovo" uvádí Másaryk:"Náboženství lásky". (Str.
95:--c-98.) "Lidská společnost stojí na I á s ce" (M 96-97). "Je.;.
žíšoviv lásce Boha a bližního'vyčerpáváse podstátazbožnosti"
~ . ". (M 85). "JežíšovopřikázánLlásky k bližnímu stačí pro všecko .
f' jednání člověka vůči člověku".~ (M· 96). :
.....
. ..
"Přikázání Ježíšovo zahrnuje~ a předpisuje také 'lá s k u
~
k ,s o bě: ne egoismus, ale uvědomělou starost o sébe, o spásu.,
i
,'své duše: Se sebou' jsme stále, na sebe můžeme stále působit, .
l,
'třeba jeto často těžší než působit na jiné; proto se máme .
i
o .sebe starat, aby se o nás nemuseli starat druzÍ. JeŽíš·to řekl'
'pěkně a prakticky·:·.mHujbližního svého jako sebe samého;
tedy starej se o sebe, poznávej sebe, važ si sebe;· buď ksobě
upřímný a opravdový aneohtěžujdruhé. Buď:stále',na stráži, .
dávej pozor,buď činný, odhodlaný, měj kuráž a neutíkej před'
'odpovědností" (M 96).
.' .
: '.. .
". ..' '.
" ~ "Láska, . pravá láska je čin n os t í,prací, spolupraCí,'tvořéním pro· jiné a pro sebe .. Není sentimentální'~ senti.Irientalita:
':jesebemilská· a kochá se ve svých.citech. :
.
. ...'Láslsa 'k. bližnímu není jÉm soucitem ve zlém,. riení jen sou- ' ..
....... ď
. strastí, je i souradostí" (M 96). '"
·;,Láska·.účinná předpokládá.poznání bližních a sebe samého,
, aby člověk pm;třehl, co koIn,u chybL Poznat sebe, být přísný Ila
'7
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sebe, býi skromný; proto se mluví o křesťanské pokoře. Láska
násčiníp r a k ti c k ým i -zbožriost si ne~ádá nešiků: Již
v "evangeliu se vyslovuje lítost nad tím; že synové světla často
nestačí na syny světa. Ježíš praví, buďte jako,holubicea jako
'had- je třeba moudré mírnosti, ale také důmyslu, praktickosti
a 'dovednosti" ,(M'97). 'ď
',',
'
Třikrát cituje Jana (str. 96, 98 a> 149:' "Jan, píše, že nelze,
Boha neviděného inilovat bez lásky k bližnímu 'viděnému") .
"Náboženství Ježíšovo: svět opravdu pokřesťanštit, ne mocí,
ale láskou" (M 134). "Ježíš sloučil lásku k Bohu s lá:skou k bližnímu, a to synovství boží á vzájemnou lásku božích synů:učinil
universálními; láska k bližriímu platí iv ů či' vše mli dem
národům" (M 146).'
" "
,,','
'
,
"Křesťanské církve vedle lásky Ježíšovy uchovaly i 'Staro- ,
zákonný timor Domini '-:"víé než třeba'O (M 147). '
Proto -- myslím- Masaryk tvoří nový výraz, "ježíšství","
a mluví o "náboženství lásky". I proto, že "křesťanští mysti~
kové, ,ale i normálně zbožní věřící obracejí svou lásku víc na
'Ježíše než na, Boha'" (M 148), a že křesťanská theologie vůbec
ztotožňuje Boha a Ježíše" (M148).
,
,,'
,~Člověk vědecky myslící p o ti č e n Ježí š em, překonává'
lláboženstvf bázně a strachu a nahrazuje je úctou k Bohu á
láskou k bližnímu" (M 149). ;,Jábych svůj poměr k .Bohu
označil latinským re'verenlia"':": úcta,' plná důvěry;, vděč- '
nosti a nadějnosti. A pokud se lásky k bližnímu týká" přijímám
to přikázání, jak je doporučil Ježíš, .v. celém rozsahu: že máme
, ní i1 o vat in e pří tel e - je to možné, třebaže nesnadné.
,To mne 'nezbavuje práva i povinnosti odpírat křivdě a útlaku;,
ale snažím se };lýt knepříteli čestnýá spravedlivý' ...' Ježíš, když,
z chrámu vyháněl kšeftaře; neskrýval své rozhořčení; rozhoř, čení není nenávist" (M 149).
'
,"
"Říkám si: může být pravá aplná láska k bližnímu beznejvyššího hodriocení lidské osobnosti, bez víry v, nes m rt e ln O'S t lidské duše ? (M 'i49) . "Láska k bližnímu, 1á s kap ř ii· o z en á a důkazů nepotřebující - není ona sama důkazem,
čím nám má a musí člověk být? 'Dovolávám 'se Ježíševlásée
k bližnímu,' dovolávám se Platona v uznání , nesmrtelnosti".,

a

(M150).J"

,,'

' ,

' ,"

,

'

.

"Moje kredo; jeho poslední slovo je r e v e r e n ti a: úCt3;
,uvědop1ělá před 'Bohem i před člqvěkem, v ,té úctě, k bližÍlím~
je zahrnuta láska, řeknu láska také uvědomělá" (M 151).
,
, "Libeité, égalité, fraternité---":j francouzská revoluce při
jala de faéto přikázání ,Ježíšovo, přikázání lásky k bližnímu"
(M 187);' , ,
, ' "
:,Denlo k r a o: ii zakládáni 'ná 1 áf(C e ~ na lásce a spravedlnosti, jež je matematikou lásky, a' na přesvědčení,' že máme
• na světě pomáhat k uskutečnění řádu božího; k synergii s vůlí
boží" (M 188). "Demokracie, pravá, založena na lásce a úétě
k bližnímu ak :bÍižÍlíri:i všem, je 'uskutečňováním ',řádu božího
'.-
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na ;eIrii", (M 186): "Demokracie jenážor ~a' život, spOClva na
důvěře 'v lidi;' v lidskost. a lidství,-a není důvěry bez lásky, není
lásky' bez důvěry" \ (M 187). -"Ethicky je demokracie zdůvod~
něna jakO politické uskutečňování lásky, k ,bližnímu" (M 1~6). -'
"L á s ka' r o z II m n á, náboženství řízené rozumem, bude
uskutečňovat humanitu zákonem, ale nikdy nás nezbaví mrav~ ,
ního závazku účasti a pomoci osobní" (M 188). '
, VIIt Tolerance.

A.

l,

o ~esnášenlivosti :pr~ví Masaryk: ,;8 náboženským; prak-ticky kněžským nebo církevním" rieomylnictvím je posud prayidlem' dána ne t ó l'e ran c e á. výbojnost eírkví.,Odtud zase
pramení odpor' proti, náboženství' církevnímu, autoritnímu" .
(M89, 2~).'
ď
',' Masaryk vysvětluje nesnášelivost tÍm,že" "náboženství do,,~olává se vůle li ustanovení ,nejvyšší autority a pokládá se za
'absolutní, za-'neomylné" (M'89, 21).
"
"
"Slušný, čestný čl o v ě k bude t o I e r a-n t n í - bude také
kritický, vůči sobě samému a svým názorůni" (M 128). "Tolerance není vlažná, ani pohodlná, není kolísavá a neurčitá; i vto:'
leranci můsíbýt statečnost a,důsledllost. Tolerance l!.ení lhostejností, není mravním a nábožeriským kašičkovánÍma nedostat:.
kem přesvědčení" (M '128) .. "Člověk opravdu zbožný' je, tole~
'rantní, neboť miluje -Ježíš. obcoval spublikáIiy i pohany, "
a jeho učedníci mluvili jazyky, a šli. do celého světa" (M 98).
"Věřím-li v Ježíšovo, učení, věřím, musím věřit i v budoucnost náboženství. V každém' případě pak, a dovolávám se ppávě
tu 'Palackého, musíme, v, našich poměrech žádat toleranci,ne tolernaci z nábožeriskéhoindiferentismu, nýbrž fo I e ran c i
p o s i t i v :n í: každý držet si své, mít své přesvědčení, ale vážit
si opravdového přesvědčení druhých. Pravdy každému přejte - bylo řečeno nám a platí to pro vždycky" (M 110-:-111).
"
"

"

B.

Co říkáme' v naš~m Učení? .
,
to, že "Ježíš Kristus ,církve nezaložil, ale hlásal
, a zakládal království boží na zemi" (U 46). "Církví křesťan:: '
ských na, celém světě je asi tři sta; "nemá tedy žádná -církev
od' Ježíše Krista"práva nazývati se jedině pravou 'na úkor jiných církví" (U 46).
',
" ,', ,
' "
'
" • j;Více 'církví než jedna je proto,'že'jednostranná a slabápři~
rozenost lidská nedovede plně nábožensky a mravně pochopiti
auskutečriiti bohatost a životnost evangelia Ježíšova jednou'
formou církevní"'(U 46). ,
,'..,
-"
, . Učení riaše i Ježíšovó, že "Bůhjest Otec všech lidí a lidé
jsou Jeho dítky, navzájem' pak, bratři a sestry" -,(U 20), že
"nejvyšší zásadou'Ježíšovy mravnosti jest láska k Bohu a bliž,Především
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nmu" (U 29raže "náš bližní jest každý člověk,Í,jříteL i nepřítel" (U 30), iže,jláskou knepříteli připodobňújeme se Bohu,
poněvadž Bůh činí dobře všem dobrým i zlým; ,spravedlivýÍn
ihříšným" (U 30) -vylučuje u nás nesnášelivost a vede k té
snášelivosti,o .níž mluví Masaryk.;
. '
.
IX.

Mravno~t•.

A.
S náboženstyÍÍn.úzce .spojena je mravnost.· Masarykovi je
náboženství "theoretickou" (M 85, 15)' mravnost "praktickou',
záležitostí člověka" (M:85, 15)."Na vyšším stupnLstáváse
"mravnost:pódstatnou částí zbožnosti: Ježíšovi v lásce Bohaďa
_ bližního vyčerpává se podstata zbožnosti. V~ojem kulturním',
mravnost zastiňuje kult" (M 85" 15).
..'
. ' .
,'. "Mravnost a. duchovní život mohou být bez náboženství a
mimo, náboženství; ale ptáirLse: jsou úplné a .' dokonalé? Po .
/mém rozumu ne. Tím, že v mravnosti vidím hlavnísložkÚ .náboženství, dělám z mravnosti, řekl bych, náboženský kult. Žít
mravně je pravé 'uctívání Bóha (M 142) ~
.
,
'.Jakkrásně druží se k tomuto názoru o zbožnosti a mravnosti,
slova našeho Učení: "Křesťanv duchu JežíšověpI'ojevujesvou
zbožnost celým svým životem, to jest smýšlením, prací, snažením" (U 36).0 zevních úkonech- tedy obřadech- se.praví
v, Učení: "Zevní úkonyposHují á, upevňují naši zbožnost,· proží,
váme-li (v mysliavsrdci), co říkáme a konáme" (U 36).
'. Proto vCČS účast na bohoslužbách je dobrovolná, ač se
doporučuje, neboť při 'nich si věřící uvědomuje své úkoly a, po- .
. . . ..
,"
'.
"'.
. vinnosti.
,Ale kultnesmíbýti - nad mravností..

B:

.,

'/ Masaryk se \; otázkách:mravriích dovolává Ježíše: "Zbož~
nost a mravnost jsou Ježíšovihlavní prvky náboženství" (M 91).' .'
."Ježíš podává' téměř 'výlučně poučení mravní, 'stále se' obrací
',' k praktickým otázkám"(M 92). "Ježíš potíral farizeje a zákoníky tím, :že ukazoval na, jejich nepravou zbožnost a morál;;
ku" (M 92) .i,Náboženství 'Ježíšovo se jeví v mravnosti alid-'
>kosti, je humanitismem subspecieaeternitatis. Rozdíl zbožnosti
a :mravnqsti vystihujeme slovy: svatý a dobrý. Svatost jemrav~
nLživoťv Bohu" (M 142)~
. . . . •.. ' .
, "Láska k bližnímu, mravní zákon lásky je mně jen přední\
'ca praktický projev náboženství" (M 95r; "Náboženství se proto
,snadno rozštěpuje, že podává učení otránscedentnu zkúšenosti
nedostupném, o mravnosti,která je ruzná podle společenského;
'vývoje, a o subjektivním rozpoloženínáboženskem" (M 102) ..
'"Když sev náboženství přepíná transcendentismus; .zapo'míná
se lehko na bližního a mravní život" . (M 143).
. .
"Církve kladou větší váhu 'na svou theologii, na to, co' lidé
I

.

.
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.

na
.

j .

, věří, na pravověrnost, než
mravní, a životní obsah náLožen:'
'ství" (M 127). "V celém západním, světě křesťanském" probouzí
mravní úpadek v církvi úsilí o nápravu" (M 103) .,.Hus postihl
vnáboženatví,a církvi prvenství mravnosti" (M 108)."Církve
protestantské vznikly z aktuálních, pohnutek, reformy. církve.,a
mravů" (M 106). "Vždycky jsem vytýkal dnešnímu liberalismu
jehoindiferencive věcech náboženských a'mravních" ,(M128).
Sjednotit církve, aniž, by byla oživena zbóžnósf a mravnost.
· -:- to by nebylo žádné rozluštění dnešního ,vniterného problému
náboženského" (M 110). ' '
, ""
"
"'
'"
, . "Církev vedle ,učení a -kultu je strážkyní a vůdkyní mravnosti a celé správy životní" (M 113)~' "Představuju si právo a
: stát zbudovímé na základech mravních a tím i náboženských"
(M 144) ~ ,;Pokud se stát nazývá státem právním akulturním,
stavíse na základmravnosti"(M 114}. , '
'"Náb~žen.'stvr a 'mravnost ~e.proživajLprakticky" (iv.f 127) .
V Učení pr~vínie: , , ' C~ ',', ' , ' ,
',' o .',
"Nejlépe vYJádřen je mravní zákon, jak jej poznalo lidstvo , ,
o před Ježíšem Kristem;. v takzvaném Desateru božích přiká-~ "
. zání" (U 27).
' ,
.
"
,
" Ježíšově mravnosti věnována je vnašelll Učení část III":
,,,Ježíšova mravnost", str: 28-:-31. Vybírám jen nejduležitější
věty:
,
' ,
- '
, .' ,
. "Ježíš Kristus stal se tvůrčí silou.nové mravnosti, že nehle-'
., dal mravnosti v zevních úkonech; ale ve smyšlení a vůli, čímž
mniterni1inravnost" (U 2 8 ) ; "
,,'" .
, ,". ;,Podle Ježíše Krista výsledkem mravního úsilí jest dokonalá
,mravní osobnost ,člověka" (U 29).- ;,Ježíš'Kristus zdokonalil ,
mravnosttakétím, že ji zjednodušil. Ježíš zjednodušil mravnosť '
tím, že stanovil jedinou nejvyšší zásadu mravnosti: láska k Bo",:
.lnI a bližnímu" (U 29).
''
.

X. Práce.
".

A ..
o Podle našeho Učení 'Ježíš"žádá na,člo\.ěkuve'světě ,nej· účinnější práce, aby svět se stal místem. Království božího,' to
jest pravdy a dokonalosti boží" (U 3l)~o;,
"
"Prace podle Ježíše je kupní "cenou -království božího, "to
jest všeho' hodllotného., Práce podle Ježíše Krista má bYti ra· dostna a' prosta bázně' á strachU: o budoucnost", (U 31) .
. ProtoJežíšnejen"vážil si svého lidu a jeho minu:Iosti, obá- '
val se jeho budoucí zkázy (U 32) ,ale i"pracoval, aby ji odvrátil" (U 32).
"
'
.
,. Proto "jest nám pracovati o všestranné povznesení svého
národa v~duchu Ježíše Krista" (U ,32).

r

,/

, Co

,

.. , . R

ří~á

Masaryk?
_. , ...... '. ;
, .
"Nestačí mít k spolučlověku jen tak zvánýmilý cit--':"láska,
humanita se musí ztělesnit v práci, v,činnosti, v tvoření a tím ,
i v zdokonalovánC světa nám daného. Jsme dělníci na vinici .
. , ".
.'.
. , ' , .', ..'
.'~ ,
boží" (M 97).
,,,Ježíš praví, buďte jako holubic~ a jako had -;- je třeba
moudré mírnosti, ale také důmyslu,. praktickosti a dovednosti':
(M 97).
.
, ' .'
.
.
.
.,
.
'.
, "Ježíš netoliko učil,alepříkladně'žil a jednal na tomto 'syětě
mezi lidini"a pro lidi mnohá léta" (M 83).
.' ...... ,... "" .
XI. Církev.

<

. Práce se koná v společnosti: Dnes nejdůležitější společností,
je stát a ,církev. Některé církve odvozují původ svůj o~Ježíše .
~.Krista.
,. . . .
.
N a š e poj e t í církve·' je vyjádřeno těmito větami v Uče:. . ,.'.
.
ní: "Ježíš Kristus' církve nezaložil, ale hlásal a zakládal království boží na zemi (U 46). "Církevmásvůj původ ve sdružo-.
vací potřebě'lidskéa. v hlásání království. božího skrze Ježíše,
Krista" (U 46);"Církevvzniklazatím,účelem, aby bylo uskutečňováno! Ježíšovo království božr,.na ·zemi." ,;Ježíš Kristus,
je hlavou" církve.""Více .Církví než jedna.je proto,žé ,jednostranná a slabá přirozenost lidská nedovede plně nábožensky a
mravně pochopiti a uskutečniti bohatost a životnost evangelia
Ježíšova jednou formoucírkevní/' "Úkolem církví jest, aby'
hlásaly náboženské a mravní zásady Ježíšovy,' příkladem:uka:'
zovaly, jak podle nich žíti a tak napomáhaly k vnitřnímu posvěcení života" (vše U 46):
.
,>"",' , "
. Masaryk praví: "Náboženství spolčuje lidi" (M87'ls);
"Církve· jsou společenské organisace náboženské"- (M 87, 18):
Mají kněze,. vynikající. učitelé; proroky, zakladatele náboženství.
. Masaryk jmenuje "Mojžíše, Ježíše, Mohameda a ieformátóry~"
(M 87). .
.
. ,
My jsme .v učení roztřídili proroky á učitele. Proroci jsou:
"na př. Mojžíš a ,proroci li Židů, Sokrates u Řeků, Budha II Iridů,
Mohamed u Arabů" (U 14). Tím ukazujeme, jaknárodové
N těchto jednotlivcích přispívali k poznání Boha. '
. 'Dílo proroků "vysvětlují učitelé národů" (U 14). My, jedě
líme na učitele 'křesťanské vůbec (z Řeků: Pavel, z Římanů:
Augustin,
Italů: sv. František zkssisi, z Angličanů: Jan,
WicHff, ~" Němců: Luther,' z Francouzů: .Kalvín) a na .,učitéle
našeho národa (Cyril a Metoděj, Jan' Hus, Petr Chelčický,Jan
AIDos Komenský). .
, . . . . . . " ,"
.
. Těmito muži je vystižen 'vývoj kře.sťanské myšlenky vůbec
á.u nás ,zvláště. V" těchto .jménech křesťanství vrcholí .podle
hodnocení naší církve.
.
." .
. , . '. :.'
Masaryk píše o církvi: "Nebyla nikdy jen jedna a jediná -

z
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'církev 'kfesťansk'é (M 103). "Za života JeŽÍšova á delši dobu
po něm se věřící a přívrženci sdružovali jenom ve volných sbo· '
· rech ~ doba apoštolská; teprve později se fádně organisuje
cfrkev" (M 103), Konstantinem se církev stala státní" (M 103),
"Církve byly, a zase od samého počátku, jedna proti druhé;"
dějiny křesťanských církví jsou do značné míry dějinami kacíř.
· ství a sekt. jak větší církve· nazývaly své rozkolnické sestry"·(M 102). "Středověk byl dobou pocírkevněni, nová doba stává
- se odcírkevněním" (M 103).- "Křesťanské církve byly a posud
jsou závislé na svém okolí; bylY,závislé na svém okolí antickém
- mnohem víc a hlouběji, než se obecně o tom ví; křesťanství
je do velké míry,pokračováním antiky" (M 104).
"Máme církev. katolickou ve dvou formacích. Církev řím~
ská představuje duchovní centralismus, zdokonalení a pokra·
čování politické a kulturní centralisace římského imperia;' cír~
· kev východní je založena na federativní rovnoprávnosti autokefalních cír~vi a jejich hierarchů" (M 106). "Církev katolická \Svou organisaci do značné míry napodobila římskl' stát;
jakožto společenská organisace si přirozeně vypůjči13" vzory
organisace státní" (M 106). "Její universálnost a mezinárodnost je historické unicum" (M 106).
"Pak máme církve protestantské. Ty vznikly z akiuálních
pohnutek reformy církve a mravů, ale byly tak!;! vývojově při
praveny postupným odpoutáváním kritického rozumu od oficiální theologie'! (M 106, Sj,). "Církve protestantské hoví n~
boženskému a theologickému subjektivismu a individualismu,
těmto dvěma základním duchovním požada,vhům nové doby"
MI07)..
..'
.
.'
V náboženském vývoji u nás praví' Masaryk mimo jiné:
"Hus·Chelčický-'Komenský jsou hašimi náboženskými vůdci,
· vedle západního katolicismu. Hus postihl v náboženstvi a církvi
prvenství mravnosti1 Chelčický postřehl souvislost církve se
státem a žádal bohovládu; Komenský dovršil reformační úsi!i
poznáním, ,že obsahem duchovního života je vedle zbožnosti
'vzděláni a lidskost, a uložil veškeré výchově, aby byla officinou
humanitatis, dílnou lidskosti" (M 108/109).
_"Náš odpor proti trůnu nesl s sebou i nechuť k církvi, která
té dynastii sloužila" (M 109).
.
Pro naši církev je lichotivý názor: "znám duchovni 'stav
všech těch hlavnfch církvi a nevím, pro~ by měl být konečný"
(M 110).

.

XII. Stát.
O poměru Ježíšově k 'Státu praví Masaryk: .,Di Ježíš při~
soudil císaři, co je císařovo, a Pavel šel v tom směru ještě dál"
(M 112).

•.

"Pronásledovali-li pohané křesťany, ti to dělali, pohanÍlm,
když a kdekoliv se dostali k moci Ježíš, řekl jsem, byl kvasem,
a jeho pfikbání lásky nebylo hned a všude prováděno" (M 113l.
)8 Re"",

ces.
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Učení ,pravíme: ,;Ježíš uznal .povinnosti
těmito'Slovy:"Dáv:ejtež tedy, což jest císařovo; císaři, a

, . V naselll

Božího; Bohu" (U 33).

.",

.

kstátu:J
což jest ','
. '

Závěr.

.~.

,Tak kdyŽ sr'ovnávánienlizory : Masarykovy s UČenímnašr
církve, pozorujeme značnou shodu jejich~ Jsou ,ovšem irozdíly,
o nichž pojednáilobude jindy. Shody se vysvětlují tím, že vyšli
jsme ze stejného pramene, vedeni jsouce, stejnou snahou po'
poznánL rozumovém; . láskou k hledání . .• pravdy· a _,. odhodláním,
v:ytvořit za nových poměrů:světového a životního názoru svět
. duchovní, jenž je sice starým Ježíšovým"Královstvím božím""
,......., .,. ' .
, . ale pojatým v duchu nové doby dnešní. " . '.'
. , Já.koMasarykovi 'ÍnámJežíš je dosud nejlepším učitelem"
a pravidlem náboženství a mravnostL
Frant.Kalous. '

Hugo~' .
(26:února1802~:26. května 1885;)
'a

. Ptijde
bázně;

čas,

že

člověk

pOjde Bohu bliže.bez zmatkfi~;,
" " , . V~HugO'.

"Světlo'lidskosti a lásky piallé' n8.d' celým.jeho 'ná~

ď

zorem-světa,' byť i nejčastěji skepticky naladěnýrÍ1.
. '

•

J. Vrchlický.

. , Padesát let je' tomu, co odešel, dobá nikterak dlouhá,a~ zdr
,se, 'že 'je zapomenut. V nových· francouzskýchsouboreéh jeho
dílónenÍzastOllpeno. Ale má svéhonakladáteleEdition Nelson ' '
, ' y Paříži. _
. ".'
:'
. ' ,ď
~ Jeho jméno bylo jeden častak'populární,že ho užívali jako
běžného prvníhojméná dětského. Vždyť i náš Hálek sé·tak ,jmé- .
noval: Viktor~Vítězslav! Tehdy. Když se Hálek naródil, stála
sláva-Hugova na vrcholu; To již vyšla všeéhnaslávná díla Hu::'
, gova a byla hojně čtena.:Ovacetiletý 'básníkp:ronikl mistrriou
formou jako svrchovarifvládce slov a myšlenek. Ještě si hrál,
,hravě ovládal,foririubáSniCkou, ale vytýkalimu,žé službičkuje.
příliš fradici .. Dvacetiletýmladík! Jakby nlohlbýti suverénem,? ,:--" •• ,
-Plnoletý Hugo vydal Ballady, domáhal se úplné svobody',bás~ ".'
níkovi, odňal klasické ódě. její ustálenou formu, a přece byly"
jeho básně zté doby (1826) uznávány za mistrné avzacné:
básnické·;dílo. .' ' , "
.' ..... '.
",,'. "
'.
,':
" O'rokpozději zvrátil všechny umělecké, tradice: Pro své
dílonevybírá.l postavy, uctívané,',velebené a obdivované, nikoli !'
ZvolilsizahrdinudraIriatického díla anglického revolucionáře
apuritária'Cromwella.Ve -Francii,' kde popádli Napoleonově
'ovládla znova myšlenka' monarchistická; autoritářská, katolická
až ultramontanÍlí,.ba'.pap'ež~riska;Hugovelebí
a obdivuje,pro-'
.
.
_,

,
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Iď;teštanta,jehožtělobylo'vítězllOu'šlechtou vyviienoz hrobky,

'
blátem,hanobeno, a nakonecspáleno~,
" .. ,<
I" " ~ : ," Francie byla plna 'obdivu pro' královskou~ dynastiCkou krásu,
a Hugo přišel, s obdivem všeho, ,co je v, přírodě. N8:psal na,
příklad ódu na krávu,' dojnici, na živitelku /chudých. Takové
všední zvíře, a Hugo jeopěvá;' obdivuje, zahrnuje riejvybraněj
,šímibásnickými obraty! Zaplete do svého obdivu 'řeč o slepi,.
, ",'cích;jež se' popelípřed dvorcem, o psích, kteří se povaluji před
boudou; zavede řeč o dvorských dětech z ratejny, o dětech uma-"
'zaných a rozcuchaných. ,To že je'syngemirálův?Píše o mlé" kařce,jež dojí krávuv zanedbanémchlévě,.kdesiv zapadlé vsL
~na. francoUzském venkově; A to . předkládá Paříži? Dámám a
, kavalírům zvyklým na salony?:Roku 1837?Opustil řecké nebe,
plné slovíčkářskýchmotanin,' ,a píše, o 'sběračce klasů, zbylých
po sklizni', na polL Místo, o velkolepých bitvách' píše o ',lese' v pod~ "
': zimu, a v dubnu do hlubokomyslných'úvah o životě najednou
'. ,vplete venkovské děvče, 'jemuž matka v zimě 'slíbila koupiti
',v dubnuJlanovéšaty!'
' "
\ ':
, 'Nastával' konec století? Blížil se konec kultúry? . 'Fin
de 'siecle?
: 'Ale neuplynulo deset let a' Hugo vítězÍ. Právě o deset let
\.později ,dostává se' do Salonu" do výstavní 'místnosti pařížské"
, 'kde se, každoročně shromažďovalo "nejvyšší malířské umění',';
Sedlák Milletvystavuje obrazý sedláka se selkou, arii okopá- ,"
vajfbrambory; venkovské chudáky sbírající klásky, drvoštěpy,
, hranaté lidi' bez sentimentality; bez posměchu. Viktor Hugo
'NyVedlFrancouzeze salonů setmělých a navoněných, zpaříž~
, skýchparných a dusných ulic do přírody amtsto navójáky- '
,'"., ón!syngenerálův! -.začne upozorňovat rialidičtvrtého, stavu~
'ZamíchaÍse,dopolitikY. Mluvil' p~oťi církevníkům; ktéřÍví
tězilipřed revolucí v osmačtyřicátém roce. Tou politickou čin- ,
lďnostízlobil vysokou církevní hierarchii nejvíce! Nechť píše bás~
ně! Ty,se' dosťanou jen dO,rukou dvou, tří tisíců čtenářských.
'Ale Hugo mluví k velikým zástupům a řekne: Na francouzském
,'venkově jsou jen dvoje ústa:<JédnarozdIÍlychávají světélko~
"Druháje ,hledí shasnouLTa první, to je učitel. Rozdmychává
světélko poznávání. Ta druhá? To jsou ústa kněžská; Hledí uči,. "
~ '. telovo světélko, shasnout.
'
, ,
",' , Hugo mluví proti válčenÍpro válčení. Ve Fran~ii,' jejížzpá- ,
'" tečnické, kruhy tehdy ještě byly opilé> slávou Napoleonových~
"zbraní krvavých! Hugo Ukazuje; ževálečnictvCmělonejvíce
obdivovatelů, mezi násilníky á. uchvatiteli, moci.. Kdo "vyvolal,
Bartólomějskounoc? ~oc, v Iiíž bylo zavražděno roku 15í2to,.:
.1ikdesettisícŮ .yynikajícíchJidí? .Tobylata: ústa, která hledí"
" shasnouti světélko učitelem rozkřesanéarozdmychované.Hugo
'sivyt'vořil řečnický sloh údernický. Mluví v krátkých větičkách; ,
'Ale.každátrefuje, hřebík na hlavičku. 1'l'ikomu se Í1evyhýbá~
, "Monarchisty ,rozčilovalrozhodnÝI,ll. ,,' odmítáním " monarchismu., .
'.yláčenopo,ulici

,_.-

.\

,....vynášeného'~a: božské zřízení. S Napoleon~m' III. byl v ustavič- "
ném boji a konečně musel prchnouti do. AngHe; Odtámtud pokračovalv boji/proti , monarchismu;' jenž zavlekl Francii' na'
špatné ~esty. Vývoj francouzské politiky dal Hug'lvi za prav(ju:
Napoleon~bylslužebníček 'římské hierarchie a císařovna Etige- ,
lÍh:!. byla ,veliká shromažďovatelka pokladt" kterých rez nero..; ,
. zežírá, uměla: plniti soukromou pokladnicí zlatcm~ Hugo odmítal'
monarchismus nejen francouzský, nýbrž každý. Anglická královna podepsala rozsudek smrti; jenž byL vykonán roku 1861
nad "třemi' sinfeinisty, ir~kýrili nacionalisty a', iredentisty;, Bylo
to hnutí, jež dosud nevyhaslo. Letošního roku sinfeiriisté vy:'
palovali anglické evangelické chrámy. Před sedmdesáti lety --.nezapomeňte c na souvislost. s německou politikou! Za světové
války, Německo" také rozdmychovalo irskou protianglickou po-"
litiki1.Hugoapostrofoval anglickou ,královnu, babičku. dnes
; vládnoucíHo',anglickéhokrále:'Ó, ženo pochmurná;· co :řeknéš,' "
až staneš bez královské koruny před věčným Bohem, na' otáz-ku: Co jsi předla za svého života, co jsispřádala?:Ibudešmu
set odpovědět: "Ach jenom provaz' na šibenici!'~Je tu narážka: '
na,horlivost královny Viktorie v splétání drobných .ženských
prací., :- Otázka vyloženě, dvojsečná. Monarchisté móhli říci:
Vy,. feinisté, ,až' stanete před, tváří věčného Hospodina,: co od..;
", povíte naotázků:, Co jste celý život, splétali v cizích službách?
, , ~'Všechen, život Hugův je' samá' protikladná oÚzká. Hugo po:.'
cháiel z hraběcího rodu. Byl vychován v klášteře, jeho matka·
: žila v 'klášteře, mezitímco otec hrabě Hugo žil na bojištích: •
Matka'v klášteře četla skoro výhradně jen Voltaira: Dopřá~'
. vala synu svému veliké volnosti v četbě a v.:smýšlériL Byla při':
tom 'royalistka, když její syn dospíval básnické slávy; 1 Viktor
byl stoupenec královských obdivovatelů, roku 1848 stál na krájní pravici;a,le potom si uvědomoval životní rozpory a znenáhla
se ocitá mezi liberálními a mezi socialisty. / ' , ' ,," , ,
.
V době; když u nás bylo nejtemněji, roku 1859, Hugo vydal
Legendy věků. Vybírá si z'dějinzapomenuté postayy ana~nich,
ukazuje,' jak se vyvíjela: myšlenka čistšího lidství. ,Po deseti
letech nadchla: tato sbírka' Jaroslava'ďVtch~ického; jenž ,podle
>,Hugova;příkla:du"píše Epické básně,'Duch·a svět, ' Mythy. O čty, řicet let později- nadchne Machara, a ten se óbrátL k antice,
k prvotriímu: křesťanství, barbarům a apoštolům a nakonec~,
k Napoleonovi.
,
',~"
.
"
,',
- '
Řím'skou' hierarchii ve Francii ;iHugo rozhněvál" když 'za,:,
, sedal v parlamentě jako paire, senátor. Řečí o nutnosti paci:
fismu 'vyvolal, že se katolický,farář okázale objímal před shn>-,,
mážděním, s hugenotským; to, jest protestaÍ1tskýzri duchovním~
Hugo mluvLproti návrhu o svobodě vyučování, za kterýmžto
pláštíkem se' skrývala klerikální' školská, '{>olitika. Byl, vykřičen'
jako 'neznaboh; A přece je to básník; jenž usilovně, hledal vnitřní '
uklidnění, promítané do věčnosti anekoriečnosti; mužnábo~en::'
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sky založi:niy~ náboŽensky myslící ,a odkrývající. kde. jak~upře~ .
, tvářku~ Jeho zbožnost chce uvésti ,v, harmonii všechno lidské
, . snažení a konání jednotlivcovo s harmonií vesmíru' a s životem
· přírody.
",
,
" .
:,
'. :
Postavil: francouzské společnosti zrcadlo, a odtud v počát
cích hněv na'Huga!Leč mládež se k němu přiklonila. Přirozený .
. zjev. Mládež se obyčejně staví na stranu spravedlivého. žalobce.
'. Ná jeviště přivede Hugo loupežníka a ten _: sluje Hernanimá pro čest a řád větší smysl; nežli knížecí a královští proIÍásledovatelé. Ukáže; jak pod naučeným' zevnějškem se skrývá
'.. spousta vášní, často velmi, primitivních. Romantik Hugo předvádíčtenářům a návštěvníkům divadla postavy bizarní: muže,
· jenž se zdánlivě stále směje, byv zmrzačen. V románě. "Zvoník
matky bOŽÍ" vytvoří byto,st, .které dá symbolické jméno "Qua~
· simodo".. Mrzák bizarně zplanělý a zkomolený projeví skvělou
lidskou '. dušt '
.
.
'. .
.
~
/
. :. ,Hugo je romantik., I jeho náboženský názor je časem roman,:"
tický, neujasněný a nepevný, ale vždy sympatický; můžeš jej
, přijímat. ,Můžeš jej kritisovat, je lidský. ~ Někdy se rozplýVá
v pantheismulecky hodně materialistickéni: Bůh - toť pohoří,
toť orel riadhorami se vznášejíCí a hledající, kořist,' hluboké
lesy, nedostupná údolí, bujná lučina a na ní čilá stáda, pastýř'
při nich dumající pod zbytkem starého klenutí, vodopád ze skal
'tryskající;lehoninké peří, zmítané ve vzduchu, i moře húráce:jící,pusté výspy a břehy: tichého jezera bez vody odtékající; toť,
'bůh, jenž naplňuje všechno. Svět, celičký vesmír jest jeho chrám.
, '. A do tohoto pantheistického. zře~ínajed~ou přistupuj'e ná~
zora hypothesahodně theistická: Bůh jest nejen tvůrcevesmí· ru, alesvět je!'lt dílo .živéa živoucí, kde bůh všechno, pozoruje a
:vším jest pozorován, kde všechno bohu zpívá a On jest jeden
sám a jediný. Vše v jeho stvoření jest jeden úsměv a tichá slast.
. I. hvězda, .jež se v.nebi kmitá, i květina, ,jež vůní dýchá, vše
jest výron božství, vše jest božská vůně a božský plamen. výI.:0n božství, řekli bychom jednoduše.. ' .
,.
,. . . : , ď
Pantheismus. Hugův je rázu sensuálního," smyslového: ·Pře':'
devším zrakového. "Hugův·.sloh je proto b~rvitý. Malířsky ře.:.
čeno: jeho slovní paleta je velmi pestrá~ Zvolá na příklad: "Buď
.'. sláva jasu, v němž Bůh zjevuje se". Ale .toto zjevení je pod, míněno: "Zjevuje se očím otevřeným!": A dále: . "Buď sláva
, květům, v nich se také Bůh ,zjevuje; buď ,sláva hnizdům, jež
. den zlatí. ,Bu.ď sláva lesku, v.ktérém hory:v .noci hoří. Buď
. sláva nebi, jehož zář a světelné odstíny riemohou býti nazvány
,vyčerpatelnými; V tom všem zjevuje se Bůh" .
.',
. ,'Myslivému člověku všechny zjevy dávají příležitost zamys: '
,Iitise nad první přÍčiuc)U. Húgo se zamyslí v tomto směru' při
pohledu na Rhonský ledovec; Do záhlaví si napíše slovo Ovi, diovo: Causa tangor ab: omni, vše máť svou příčinu. Toto slovo
nám připomene. Masarykovo',slovo první příčině v Hovorech,
,
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a hybatele
vzniku, pohybu a vývoji veškerenstva". ;'-:.;..,
Bylo by divné, :kdybychom si zakazovali otázku pO' první příčině."~ ,
Už Pavel říkal: Všechno je vaše, život i smrt. Dobrá!'Ale.po '
první příčiriěbychom . se tázat nesměli? ,Aristoteles,' jenž.učil:
oúčelno-stií entelechii,vedlUdstvo.kpátrání a .bádání po první'
příčině. Hugo si tutO' otázku předkládá mnohokrát.· .'. " -. ,"
,' . ,...
. Mohli byste myslit, že je .Hugů pesimista. Badej, jakbadej,
.•: nic ti to není platno. Nikam to nevede,' ale v zápěti jej při,;. é
stihnete, žé se pídí znova po lepším poznávání.
.
.
Entelechia účelná příčina! Dobrá! Ale Hugosezeptá:V čem:
je příčina našeho býtí?Parie! Vysvětli nám myšlenku,' snad:
blud: Stvořil jsi člověka pouze pro osud? 'Je Golgothajiž v:jes...
ličkách-snad utajena? A hnízda, kde ptáčata dospívají; byla
stvořena jen prO' ptáčníka, aby ptáčník měl co lapat? A kyěty~
bylystvořeny, aby člověk měl co trhat?·
,"
"
'. Masaryk ,se tázaL podobně: Zpívají v TOIlolčankách slavíci"
proto,že<mají hodně komárů a tudíž :že mají ,hodně potravy?
A ,b:zučí' komáři '. z radosti, .žé. si na. nich slavíci pochutnají?'. Kde
Je entelechia? Kde je tu· účelná 'příčina.?, Hugo se táže: Je'člověk .'. J
pouhá. chyba v božském pravopise? (podle překladu Vrchlického) či je pouhý omyl V božském spořádání? Pesimismus leckdy
básníka přemáhá'a Odpovídá si: .Ať činím, co činím, zůstávám,
stále jen' na krajíčku lidství. Oh quoique je sois, -sur lagreve ......
Vrchlický překládá "Ač ria- břehu jsem vloček pěn, 0" svatá·
služko, svědomí ty přede mnou ve stínu jdeš, ty svítíš, klid a
jistota, své pochodně mi svítíš zážehem, tím chmurným k-hrobu·
-schodištěm."
. '.'
".
'. .'
. '. . .
'. Je tedy život jenom schodištěm'do hrobu? Po čem' jsme tedy'
. šli, nežli jsme' se narodili? Bylto snad jen stav entropický,to-.
tiž stav,' v němž se část energie nemůže proměniti V práci? ď
.Má pravdu Hugo, praví-li, že se zemřelý vrací k Bohu? Potom '.
se musíme tázat : A kam směřoval, nežli 'se narodil? I bylo zró~
. zení odvrácení od božství? Vyšinutí od první příčiny? Ne! Náš ,.'
život již zde 'na zemi je součástkou věčnosti, svědomí, to jest
uvědomění a přesvědčení o účelnosti života, třebaže ten účel
dobře nepóznáváme, 'vědomí musíme oslovovat jako Hugo::"Jdeš
přede mnou, jdeš 'se mnou po cestách dobrých i zlých, máš záď voj, ty dobrá! ..:...' na očích a ;božskóu lampu v rukou svých";
" , Drž se tedy skutečnosti a tu hleď prožívati, jakumíšďne}.'
lépe a nejdůstojněji. Má duše! Hledáš ráj? Tvůj vzlet se sdrá,hy sřítí!Je život také povinnost, když dáno jest náín·žíti. "Kde
lidí černý krb; v jich žijme okrsku~, ~es jeden v řadě zajatců? .
Nuž, v temnostech těch klínu sestaniž služkou stínů,ódcero
,paprsků!" Záleží na nás, jestliže od onoho osudného kraje lid'"
ství se obrátíme a' pozvedneme k božskému" vyššímu, anebů·:
k nižšímu, než lidskému; tudíž toliko k pouze živočišnému~" ,
Jan Neruda přeložil z. díla Hugova hěkólik 'básnLVyvolil
si Legendy. věků; Hugo je, přesvědčen; že člověk na svou vinu
lIt, str" 62: "Bez

prvé'příčiny,bez prvého tvůrce

nemůžeme rozuměti
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I .', . novi: Již tím je dána hodnota výkladu: Ať, kamkoli, se Kain ,
! 'obrátil, všudevidělnadseboupřeveliké oko,ve tmě otevřené, '

I,., jež f nocí pEwně, tiše k němu vzhlíží. Je to rod-ešenípodle Pís,ma: ~,Byť by mi bylo jítii údolím a propastí - smrti,tyjsi'sé
. mnou." -:- Kdo je s tebou? Inu Bůh a jak praví Húgo: svědomí.
,Otázku materialistického ,názoru na 'svět: zodpověděl si Hugo
takto: Příroda žiVÍ všechno; nikoho (zdánlivě) nedbá,' jen o svém
,bohu sní a ničím se nedává vyrušovat.
"
'"
'.
I
,Bůh? Toť jediný svědek všech tajemných' činů. Tak jako
'. myslitel,básník.mluví tichem! uprostřed hlubokých lesů nejlépe
'pociťuje boží přítomnost, jež jej jako stálý' plamen prohřívá
a oživuje. .~,,'
. ,.,,' " ,
. . ,,':
.' . "
, ,Bůh? Stvořil:nás jako pěnu na vrcholu bouřlivého příboje.
'Voda setříští o skály, ,leč pěna 'se na ní stále třepetá živě a ne- "
porušitelně.. A- '. tak dobrý' člověk ocitá se nejednou . uprostřed
zlých;::aby byl obrazem člověka ctnostného. .
. '.. '
Bůh? Jeho přítomnost je patrná i básnického slova. Voláš-li . .
poBohu, buď,dobrý!Nezáviď! 'Miluj! Hledej ho na dobrýéh "
cestách. Nač chcete zvláštní důkazy o existeriCi boŽí? Hugo
,napsal báseň Nač chcete boha? Odpovídá na lidový primiti. ,vismus, že se .lidem musí dát ,bůh~ Voltaireto také tak řekl:
Kdyby boha nebylo, museli bychom jej vytvořit! Ale i kdyby
sezítraďBůh zjevil, budeme lepší? Budeme svítit pochodní ctnosti?, Krásy? Dobra? Budeme milosrdnější? : Budeme
lidštější? Hugo sestavil třiatřicet dotazů: Proč voláte po
.
r ,.' 'Bohu; když je na dosah vaší ruky, abyste se Bohu 'přiblížili!ep- .
, 'ším životem,lepší vzájemností,větší horlivostí v dobrém; Mnoho' •
lidí volá po Bohu, poněvadž si vzpomíná na dědovy vzdechy '-'o
téhož rázu. Jen z nudy,' nad hlavou chtěl's slyšet pána hřmíti,
l
by~ přece· něco měl, kdy~ zachce se -ti .klíti~"
r'
,Hugo' odmítá. takový náboženský ,primitivismus. Odmítá jej
mezi' římskými' katolíky - mezi nimiž vyrostl,' odmítá· jej. také'
mezi evangelíky' protestanty:' Protestanté světí úzkostlivě ne- ,. '
děli. Platí tO v první řadě o Anglii' a Americe. V knize N ábo,ženstva a náboženství vzpomíná Hugo na pobyt v Anglii: néď:dostával tam poštu, á,ninovinyv,neděli, nedostal oběd. Proč?
Dostával odpověď : Jeden, odpočinku. Sedmého dne Hospodin
. odpočinul. Jak ubohé odůvodnění! Bůh všemocný, dokonalý
" ;jak po stránce časové; prostórové,po stránce síly, moudrosti a
výk,onosti a najednou sedmého dne unavený musí odpočinout!·
Kdeje náboženství, jež by se alespoň trochu nerouhalo? Nábo, ženství že by se . rouhalo? Nikoli,· ale jednotlivCi. se 'rouhávají
, 'v domnění, že plní své náboženství, jsou-li malicherní.
, '
.' 'Plným'právem Hugosistý'skáliž rokli 1837, že jakkoliv náš·
věk je veliký,· jakkoliv·' s popravišť smýváme',krev, kterou' tam.
,.'prolilináboženští horlivci anebo pokrytci (rovněž náboženští),
, ,', 'třebažemnoho . poctivých' myslitelů vrhá. do sU!.Í'ých, temnot
mnoho světl~ch paprsků, "mne v tomto pokroku,'jím,ž dny. 'se

I
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vychloubají v' tom' lesku století,' jež' plane víťě~íc;" věc 'jedna, "
J'ežíšij
mne přece děsí
'v taji:. to jinéna,~tvéhohlas že, slábne
.,
,
:.
,VIC a VIC.
,','
'
,
, ,Sóuhlasím. Mnoho 7.' těch, kteří m,ájí' Boha a ' Ježíše, stále na
, jazyku, pro horlivost. starodáVní' a pro názor primitivů pře:vra~, '
cejí 'učení Ježíšovo naruby. Říkají pane! páne! vzdychají:a oči'"
obracejí k nebi, to jest ,k oblakům,' a pro jméno boží, prohorli-'
vost služby'Hospodin:óvi podle svých představ by obraceli nejraději svět v trosky. 'Řeknou ovšem: v hříšné trosky. " .
; Hugo má jednu velikou' přednost, před německým' velikánem
Goethem:" Goethe sinevšímar dítěte, Goethova tvorba nezná,
dítě. Masaryk mu, to vytkl v úvahách,' jež roku 1934 vyšly
s názvem Moderní člověk anáboženstvÍ. Naproti tomu si Hugo
dětí všímá rád a hodně. 'Vtom je tak revolucionář jako v názorech náboženských.
Klasická a klasicisující doba neznala dítěte. Dávno již zapomněli
'/na ROllsseáua, jemuž' z módy a kvůli kdysL i dvorní dámy si . '
dávály přinášeti do divadla děťátka,aby je' před tváří dvora
nakojily. To byli, v'elcíumělci, kteří si dítěte všimali. Vlámský
Petr Br'eughel namaloval veliký obraz,' na němž zachytil hrající
si děti při všech možných tehdy hrách. Barokní doba znala jen
putti,' puclíky; když' chtěla něco dekorovat. Teprve osvobozen~
uiněnípoznalo a uznalo dítě jako zjev hodný a důstojný ne}

,.

~

I

,většího umění.

'ď,

'

,

'

"

'

,

, Hugo uvedl'dítě do francouzské ,poesie. Roku 1837',ve sbírce'
básní Vnitřní hlasy, Důvěrné hlasy má 'roztomilou báseň "Hle;
děti dokola. si sedly". Není to laciný žánr, obráiek lidové scény,
laciriá ozdoba anebo výplň, aby se kniha rozrostla. Hugo Vidí
,očima lidskýmá,nepravím očima moralisty; to bych jeho umění .
snižoval:'
, , '.
.
,
. . ,',
:'
.
Když' někdy kolem nich se žebrák ubírá, '
'
.' na hračku těch, dětí stříbrnou pozírá, . <
jíž jeho lačný hlad se diví, "
' '
tu matka z dítěte ochotně anděla
a.~ hr~čky 'á!~užnu; 'ja~ 1?ůh chce udělá,
" 'a usmev staCl na to smvy. ď' , .
:'
,; ,
Je to' ovšem dobrosrdečnost hraběcí: matka rozdává stří~
brné hračky, jichž není potřebLAž ten1žebrák ,půjde darovanou
• stříbrnou 'hračku ,zpeněžit, aby mohl nakoupit chleba. ~!-":""Ne
upadne v podezření,'že' ji odcizil? Není todanajskýdár?Ale,
lepší ,', almužna taková, nežli zatvrzelost, ježodpudi •.' hladového
,prosebníka 's prázdnou.
"
,',' ,
" Vytýkali Hugovi;' že sdětmi,koketoval,' když psal :knihu
Umění býti dědečkem. . ,'
Vytýkali Hugovi, že koketoval s náboženskými 'city,když
psálknihu veršů Meditace -Podzimní listy -'- Náboženstva;
a náboženstvÍ. S' takovými' výtkami přicházejí vždycky , ti, kdož, '
k nadhozeným otázkám neumějí zaujmouti jiného poměru,nežli '
odmítávého.
,
.'
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· ·,ó··.·Zastavme se -ubasnePapez. Nem z m mc prelozeno. do- ces:tiny. Sbírka,ve které vyšla obsahuje také verše Nejvyšší slitování, Náboženstvo· a nábo.ženství' (Religions et religion)t a
Osel; je to zdánlivě dost laciná satyra. Na -.obálce je ~resba dost
n~chutná:Mladistvýpapež, řekl bys, že.jetochlapec; sedí na
.trůně podložen hedvábným polštářem, v ruce má zkrvavělý meč,:
obklopen je bodáky papežské stráž~, v pozadí hoří města, u silnic Sej zvedají popraviště a hranice s upalovanými a oběšenými.
-.Papež.s uspokojivým povzdecheIll usíná.ve .vatikáně. Vstupují k němu~ ve snách ~ královéa.satrapové, papež je od.mítá, - neboť to jsou .krutovládcové. Papež odmítá. vladaření,
hlásáslitová~í a lásku. _Odmítá vstoupiti do Vatikánu, neboť
hlásá chudobu. Hledá Boha a uvědomuje si, že jej nalezne jeriom mezi člověč~nstveín. Opouští· Řím. Ocitá.se.na orientálním
. shromáždění patriarchů a biskupů, kteří si .libují, . že hlásati
. pekloje lehčí alepší; nežli h~ásati ppzemskýpokoj a mír.:Papež
je naplněn smutkem. Ukazuje, na'nádheru hierarchů; Varuje
jich před pádem! Posílá je mezi chudé, aby je -povznášeli k čist
šímu lidství, aby pokorou.předcházeli jako příkladové. Vzbuzuje
pohoršenÍ. Nebude kněžstva potřebí, bude hlásána pravda; jen
pravda ; .. Ocitá se pod chudobnou střechou v stodole či'snad
jen pod kolnou mezi hladovými chudáky, jež bída žene do ne-,
~věry; Nakrmí je, . ošetří jejich děti; požehná jim laskavě do života, pomůže odívati nahé, 'uzdravovati choré, vyhledává práci
nezaměstnanýJri. Zažehne oheň v mrazivém dni a teprve potom
-začíná vybízet, aby 'si lidé pohovořili o Bohu a hle! Bývalí. nevěrci se hlásí do řad věřících. Octne 'se tváří v tvář zástupům,
• 'chuďasům, ubožákům, zarmouceným, malomocným,. zmrzače
'. lýma' okleštěným, svolává je k sobě;'utěšuje, uklidňuje, nasy~
cuje; svolává uražené a ponížené ... Co to činíš, co to děláš?
táže se ho jeden z poutníků na cestě .... Shromažďuji poklady,
odpovídá papež. Neomylný papež! A jaký jest Bůh? ,A kdé
zůstal bystrozraký Kepler, kde" N ewton., kde básníci, vidcové
avůdcové-Uď-stva, kde proroci, kde myslitelé jako Pascal ; ..
. vždyť . my všichni jsme ubohá lidská hříčka všelikých nehod
a náh<;>d, větrové jsou svobodnější a volnější nežli 'králové, všichni jsme ohroženi nenadálým zemětřesením, jen okamžik ještě
a můžeme stanouti na okraji _bezedné propasti, anebo bouře'
rozpoutá se nad námi, v blescích se budou oblaka otvírati a ty,
člověče~ubohýčervlčku, ba ~ervíčku,' se. 'drápeš,. chtěje; do-sáh;';,
nouti božské velebnosti?Jde ď stádo ovcí po cestě, je ostřiháno, '
chvěje se chladem, strachem, hladem, narovnává pomačkané· údy, neboťéo mělo nejlepšího, bylo mu sebráno, aby bylo obrá. ceno k prospěchu člověka. Jsou dosavadllfzákóny dobré; když
-jedna část tvorstvamusI být ochuzena, odřena, 'oškubána,má-li
druhá část žíti -v nadbytku a v přepychu? MusLbýt jedni ztý· .ráni, zkrvaveni, v mdloby uvrženi, ye tmy zahnáni"aby druzí .'
- chodili.v blahobytném světle? '
' "
A· co osud náš a lidské určení? S' čím se setkáváš; je prý
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'po~sta zatvů,j ,·čin; jsme vydáváni' ke, kořistění, nad" námi hrozba visí, pod nohama náni peklo otvírají:' Člověk? Zda to neru.
, ·PrOmetheus.:..:.... zloděj ohně ? Anděl? Zda to není Lucifer,vedoucí
'vzpouru proti bohu?
.' "
." ','
! .: "
'
..
Stavíme chrámy. nádherné, snášíme k stavbě poklady tohoto
světa,' nádheru, stavíme v nich trůny lidské,na stěny malujeme
'legendy a mythy,'Marii vyobraztijípód maurskýIÍliklenbami,
'klenby naplňujeme obrazy nebeských zástupů, plýtváme mědí,
·,bronzem, jaspisem, porfyrem i zlatem ." .. ,papež,to všechno'rozvážlivě pozoruje a potom vybízí: Až budete hotovi, posta~e
. do té nádhery. lůžka nemocniční! .-Hleděnániatku či ženu
vůb.ec, ukájející nemluvně, pozdravújé ji jako dárkynLživota:
člověk, tělesná, hmotná bytost, naplněná nepo-stihlou duší,. žije, .
vyrůstá z paprsků ducha,jenžvycházLz.propastí neznáma, a .
napájen jest mlékem mateřským. Matka obklopuje děcko svatozáří, kapénka světla zda není podobna kapénce mléka mateř:'
, "ského? Leč hle! Ježíš! My jej odsoudili,abychom mohli osvo~
boditBarabáše!. A jak jsme.milosrdní: matku div nestavíme na
hranici smrti, když od ní očekáváme nový život. Hádankovité
je lidské živobytí! Rodíme se, abychom umírali .: ... Rodíme sé,
abychom válčili a zabíjeli. Styďte se, volá papež, vždyť nevíte, cco činíte. Válčíte, protože se jinak jmenujete nežli váš soupeř, ','
jejž nazýváte, protivník! Rvete se' jako psi. Odhoďte zabíjáky,
odvrzteknuty, přineste větve vavřínové, opusťte čtyři osudné
zdi lidstva,zdi zkrvavěrié, jež slovou:· Nevědomost! Zloba!, Pý-'
cha! Prolhanost!- Aj, proč se matkyha1ído. smutku? Proč
starcové vzdychají v samotách? Králové! Slyšíte, králové?!', Za-- ~
nechte válekanaslouéhejte lépe hlásu božímu! - Papež se"
ubírá do ulic velkoměsta, v nichž zuří občanská válka, L volá:
Oh, srdce ledová! Kde je vítězstvUidství? Kde bratrství?Za~ ,
stavte! Bůh vás stvořil, abystetvoři1i, nikoli abyste ničili a hubili,
Bůhvás stvořil, abyste se vzájemně snášeli a milovali, nikoli Zabí.;
'jeli. Bůh vás stvořil, abyste udržovali na věky blahodárné. plá.~
meny krbu; nikoli abyste zbůhdarma zažíhali. Proč se nenávi.;
díte, poutníci na této zemi? Chvilkoví hosté? L Kde jste nechali
vzájemnost? Kde bratrství? Zastavte! Mužové! Bratří! Co dě
láte? .. ", mas papežův se ztrácIv temnotách, alepapež)nluví
de hlubin temnoty dál a přichází k přesvědčení; že i jemu by·
bylo lépe, kdyby odložil hrdý titul neomylného a přihlásil se
'k Ježíši! K chudému Ježíši; Hle" sotva to vyřkne, otvírají se
před ním báječné výhledy: Zivot, soulad, láska, radost, svatební
-yéselí, zlacené nebe'auvědomujesi,žeod prává k zločinu'jest
jen malý krůček; že Pravda, která zabíjí, je hrozná; že spra-.
vedlnost, která naplňújed,ruhé zármutkem ---" jaká' je tospra:
vedlnost ? Jaká •je to bohyně, jestliže jr v,tváři ,svítL oči' démonovy? Je:'1i1id-ský duch jako hvězda, kde je jeho právo/pro- '
lévati krev? Co je s.dobrem,které neodpouští? Co bude s kletbami? Co s zažehnáváním ? Proklínáš a poznáš, že jsi pochybil. .
Požehnáš se a poznáš sVůj omyl ! Kde' zůstává, naděje? A přece ! '
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'hle! v temnotách se zvedá žehnající ruka; pozvedni oči a poznej
mysteriiimJežíšovo!Ježíš - tOťpaprse!rblahodárný! :"':"'Kdy',by nebylo dětí mezi námi, nevycházeli bychom ze zármutků a '
, rmutů, ze zoufání. Hugo píše hymnus na dítě ~ na člověka
,budoucích věků.,
"
" "
.ď
',Dójde papež až k popravišti. Soudce tam rozhoduje nad od~
,souZeným. Kilt tam čeká s popravčí sekyrou. Zástup tam čeká
na strašnou podívanou: "Nechápu! K čemu ty všechny přípravy?'ltáže se papež.-"-"Kněže! Poslechni!'~poučuje jejsoudce.
"Tento 'člověk zabil. - Zločinu se tedy dopustil," dí papež. , "\,1 byl lapen, soúdili jsme jej a zákon zná na: jeho čin jen smrt,"
"poučujepapeže soudce. "Dobrá!" vzrušen praví papež.,,1 zákon
:dopustí se zločinu." "Kdo ti dal právo,abys:soudil o našem
"souzení?" .volá soudce;~ "Propast na vás!" volá papež."Kněže! Respektuj-zákony!" "A ty, soudče, respektuj boží
zákony! Vy všichni, celý viditelný svět jste svědkové nevědo- "
domósti, ignorance před světem neviditelným ... " Lid se bouří '
protivýkiadu papežovu: "Na smrt s ním! Zabil! Odplatu! Co
,praví Písmo? Co praví zákon? Chop se ho,kate!";,Popravme
jej,sároi!" -Papež se obrací k odsouzenci: "Tys tedy zabil!
Avíš,co to znamená ?",,,Nic něvím!~' odpovídá odsouzenec. ' "Zabil jsi! 'Uvědomil sis, co jsi toučiriil ?"- Odsouz'enec: ,;Ne-'
vÍInó·ničem." -'Papež se obrací k soudci: "A tak, ptám se tě
. "pfednebem, plným· klidného červánku: "Co je to smrt?" ~ , '
.Soudce odpovídá: ,;Nevím o ničem!" - "Smutnávěc!" poznamenává papež. ---.:. "Co na·tom?" praví soudce. A papež varuje:' '
, "Odvažujete se usmrtit. Saháte po sekyřejotvíráte hrob,chys.tátese rozdávatLsmrt a nevíte, co to znamená. O zlí nešťa'st
'nici! Bůh je stvořitel a vy saháte do jeho pravomoci. Podle
[.
božského řádu jev smrti cosi božského, kdežto vy z.níděláte
I ',věcuboze lidskou. Odhoďte popravčí sekeru! Do tmy sní!".
'l!potom se obrací k noci a temnu, k Velikému stínu a - "--? '
, Co je, tedy, stálé ve všech těch temných pochybnostech?" táže
,i
se, ho nedoakavě. A Stín odpovídá: "Spravedlnost. Tou nic na "
světě: nepohne. Kéž by člověk zůstal dobrý, upřímný a spraI 'vedlivýpřivšech. výkyvech božské rovnováhy." - Mezi zdmi
.Jerusalénia hlásá papež pokoj všem lidem alidstvo jejza to,blahoslavÍ.o:- Jsme zase ve Vatikáně, jsme opět v komnatách pa',pežských. Papež se probouzí. Nastává jitro."Jak str:ašný měl
, jsem sen!" hrozí se papež.,
'
,
, ,Hugo v této básnl-toťrhetor! R()mantik! Malíř ,proti"mluvů; Užívá' příležitosti, ,aby vyčerpal všechny ,barvy a' vše-,
chny tóny přebohatépalety. Reknete: Prázdná slova ? "7: Odpo'vídáIÍl: Kdy bude lidstvu lépe ?Bude:-li mlčet? Či bude..;li se
,J: ;rrojevovat jako se tuto projevoval Hugo?! .... ,
, . Hugo znal naše dějiny, znal Husa. V knize Nejvyšší slito:"
vání vylíčil posledne okamžiky Husovy; 'pravda, 'zaměnil tam
I3tařenu, jež přinášela otýpku na'hranicLllusovU, za ka:ta~,. ·
,

·
lI
I

',r

"

,'~' .Již' kolem obklíčen, Jan Hus se: slzo~: v 'zráku, tvářzvednuv
, k obloze, děl k němu: UboŽáku!

I,

:,'
V 'Bídnících má Hugo' scénrl,·' jež _upOlnfůá ~ na, našeho', bratra
,Palečka.'Doarcibiskupskéliodómu v ,Paříži se vloudn zloděj.
Ukradl tam vzácný drahý 'svícen. Arcibiskup se podívá ria zlo- děje,zlomenélío strachem;' a povídá mu: "Bratře! A proč SIS
nevzal oba? Vždyť-jsem ti je daroval?"
_
"
, ,Na'- tuto pfíli6du ukážeme každému, kdo by přišel s vÝčit~
kou, že Hugo prý-podrýval náboženství.
,_
"
" Hugovo náboženství nebylo dogmatické. Bylo na hony, vzdálenézájmů politických. Vyplývalo z učení Ježíšova. Vyplývalo
z přesvědčení, že Bohu se můžeme přiblížiti jenom dobrýmživotem, dobrou náboženskou praksí, jako vítězové nad nevědo:.,
mostí, prázdnou pýchou; nad krutostí a nespravedlností.
,Jan Neruda' napsal o Hugovi roku 1885 - tedy před padesáti lety; bylo to po úmrtí Hugově: NenUiteratuiy, ,aby ne~ ,
pocítiláblahodárný jeho, vliv. , Také našeJiteratura ,má Hugovi ,,'
co děkovat, mnoho, velmi mnoho děkovat. ,Nikdo dnes nedo-"
-yedesi pomyslit, čím nám byl Hugo v letech padesátých; U nás
bylo hrobové ticho: vládního systému Bachova; do toho ticha
, , zazněly -pojédnou.hymny - ,;Legendy věků'~, budící přesvědčení
o konečném jistém vítězství svobody a humanity (Neruda psal:
humanismu)·av ten náš český duch vanula všechna, všechna
slova ostrovana Huga, osvěžujíce jakoby dech: širého mořej
nechť se již slova ta dotknula čehokoli.
" ,
Nerudavychvaluje vliv Hugův
českou ,poesii, na ,české
divadelnictví; vyzdvihuje, že Hugo" učil náš. lid; aby, o,dvykal
starým rytířským hrám .... Hugo nás učil a dosud učí; může"
nás učiti také správ1.lému lepšímu nazírání náboženskému.
''
'Přičítám Hugovi, že on učil Nerudu odvážlivě nábožensky
;.,/
'
myslit. Hugo nám podává přes Neruduruku.
Hugo měl veliký vliv 'na Masaryka. Ve Světové' revoluci
mluví Masaryk o Paříži jako o hlavním městě Hugově. Hugo,
kdysi, nazval, Paříž hlavním městem všehomíra; již Komenský
-Vzhlížel k Francii a k Paříži jako ke středu vzdělanosti. Ma:·sáryk pozoroval roku 1915 Hugovo, hlavní, město', ' všehonííra:
'jako hřbitov, :jako nekropolinaší civilisace, ták byla ,tichá a ,',
smutná za světové v á l k y . '
,
"
/
, Hugo probudil lidstvo ze spánku, probouzel je tak jáko
Dickens;Thakerey,Sand 'a vykonal tak velikou-praktickou
práCi ' - Masaryk~ tak cituje ruského filosofaPisareva. Hugo "
byl učitel Rusův, praví Masaryk; v Rusku a Evropě; byl t~ké
učitel náš, musíme si uvědomit níy.
'
"
'
,,' '"
'
Profesor Jakubec hledal pro - Nerudovy'Kosmické 'písně
předlohu v německé literatuřé, 'y knížce -du<.Prelově~ KareL Mi~
kula ukazuje v Časopise českého inusea (1931), že,Neruda' měl
pomůcku v hvězdářské, knizé Meyerově.
- <"
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'. • Oběma ,'šlo ,'O zjištění . p~můcky k zpracování Kosmických"
'písní. Ale odkud byl podnět, kde zůstala první příčina?, " '
Zda nevznikly Kosmické písně z četby básrií Hugových? ",
"
,/Vrchlický vydal první překhtdy'z'básní Hugových 'u Grégrů,
roku 1874, Neruda vydal Kosmické, písně róku1878: Vrchlický
píše 'v předmluvě k ,překladu: Hugova zbožnost chce uvésti
'v'souladvšechno snažení a 'konání jednotlivcovo s harmonií,
vesmku as životem přírody./I, Zdalipak i 'Kosmické písně ne- '
usilují o podobný ,vysoký cíl? ,Zdalipaknepravi,Neruda:Snad
'jiníjinak'uvidí,já'myslím ná'nebeširé si jak naši zemi - á
při hvězdách si myslím na lidi." Již to, že v čelo básně o čtyř,..
veršových slokách' postavil Neruda tuto~sloku o třech právě
-citovaných. verších vnuká mi myšlenku, že Neruda byl inspirován ke ,KosmiCkým písním poesií Hugovou. DuPrel ,a Meyer
byli jen, dodavatelépodróbnostL.., , .
"
'
, ,Nerúdanikde nezanechal poznámku, kde, kdo a,kdy jej pod~nítil napsati Kosmické písně~ O Hugovi,psal u 'příležitosti, ',když
v Národním divadle hráli z dramatické tvorby Hugovy a když
Hugo zemřel. . Viděl v Hugovi. velikého umělce, ale i velikého
člověka:, "Byl, to muž vpravdě titánský: jeho zrak obzíral
veškerý, kruh vzdělánýchnáródů, jeho hlas byl slyšný vnej- '
vzdálenějších končinách, jeho duch měl vliv na veškerý rozvoj
',lidstva."'·':
., '
'
"
~. Hle! Hugo tedy měl vliv podle slov Nerudových na veškeré
'lidstvo. A na Nerudu' by tohó vlivu neměl? '
'
.
',
'., Nerudausiluje o týž cíl.' Píše-li Neruda roku 1885, 'že'nÉmí "
"literatury, aby nepocítila plahodárný vliv Hugův, žei naše lite"'.' ďratura má Hugovi co děkovat, mnoho a velmi, mnoho děkovat'~ .
" ,: .... zdaneděkoval Neruda sám za sebe, v'těchtoprávě citova;.
,, . nýcli slovích?
,Hugo ,chtěl tedy ,svou zbožnost ,a zbožnost,1idstva'vůbec
uvésti v soulad; s harmonií vesmíru a s životém přírody~
'" I my se hlásíme k podobným -snahám, třebas 'anebo právě
proto, že jsme celými theisty.
R. J.Vonka.
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,' Mechanismus ,v' biologii.

"I

,. Mecha!lismus jako _druh filosofického myšlení je, ovšem
velmi starého data. Demokrit vykládal přírodu mathematickomechanicky. Podobně po něm Epikur. Všeckó,v přírodě, ať už
jde o živé, nebo neživé, je pouhou výslednicí mechaniky atomu.
Poněyadž se pak všecko v přírodě odeh,rává co přísně kausální
" děj na základě zákona o příčině a účinku, vylučuje už 'tento,
'demokritovský mechanism možnost jakékóliv účelnosti. 'Tady
je Demókritprotějškem Anaxagorovým -a všech pozdějších
, stoupenců teleologického vysvětlování kosmu a ,přírody>vůbec.
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,'- ",. Tento antický mechanismus nezastavil se ovšem ve . svém /'
výkladu anipředduše:vním afypoval je také jakomechanický- '
děj. Duše lidská.jesloženadle nauky'Demokritovy aEpikurovy
~ atomů, arciť jiného druhu než ostatní hmota a tělo, ale přece
,
jenom zjemně hmotných atomů, jejichž 'dissipace rovná~se 1
smrti zrovna tak, ja,ko, je smrt těla dissipací tělo tvořících ato~ ll'
· mů
hrubé hmoty~'
.'
' .
~ -.- _
,
"-.
_
_
1
,'Zásluhou 'Descartovou se čpostoupilo od takto 'chápaného" ]
mechanismu výše: Nedá-se totiž popříti, žena příklad.v učenI i
, Epikurově tajil se později rozvinutý materialismus, jak dobře
ukazuje případPetraďGassendi-ho.Déscartes, 'ať, užjejpoklá:'. '.' . dáme za jakkoliv silného filosofa, je pozoruhodný tím, žeome~
zilmechanistický 'výklad na obor přírody hmotné,navěci .~ '. i
. ,těla,vytčením substancí: Bůh, duše a tělo. ·Tělo je .Descartovi
strojem,' mechanisniemvelmi složitým. Oběh krevní.·(Harvey):: .
• areflex(Descartes) IIlU' tento. způsob myšlení na tu dobll
· značně usriadnily, ajak jemu' samotnému se zdálo, dávaly jeho ,
mechanismu patřičné .oprávnění. Duši, zvíře~í' popírá. Další'. stu,,:
peň tohoto světového názoru představuje soustava filosofie,
· Leibnizovy s' hierarchií monad. Leibniz s' mechanismem" jen.rie~ ".
patrně' hnul dop~edu;·Přecé. však; neboť, jeho 'Írionadyna rozdíl·"
od pouhých hmotných atomů představují už něco více: Nejsou
nějakýmfysikalním bodem, něčím jenom prostorovým,' nýbrž~
jak dobře Rádll) povídá, jsou to jakési duševní atomy,ale auto ..
matické. Neživotnost mechanismu ovšem zůstává a na místo sku-.
tečných životních projevů a zachycení bytí v jehotvořivékon-\
krétnosti, .zbývá cosi' vymacerovaného ,~ schema.. Na' rozdíl
však' od epigonského mechanismu Baconova, Hobbesovaa.také
'Lóckeova' je tu' zřejmá snaha proniknouti dále než. dospělo
antické myšlenítohótódruhu i totéž" přežívající svou dobudo~,
mnohem. pozdějších staletí. Leč u Leibnize. jsou zároveň již
. '. příliš patrné tendence' pr!Í.věprotilehlémechanismu. ., ." ...,.
f'Hume; jé další etapou přijímaného avyzriávaného mecha•. nisniu. Ctitel přírodovědy a předchůdce positivismu, .původce
" proslulé'humeovské. skepse, byl hlasatelem čirého determinismu"
" , :a věřil' v mechanický základ světa a života. Také Kant, Speri~
cer a Comte dávají póvinnýtribut' tomuto názoru ,na živé· i. ne:';
živé, ať jsou ,tu více anebo zase méně důsledni vzhledem k 'ostaF
. nímucelkusvé filosofie .. Spinoza pak v<dějinách. mechanismu.
ď,by'mohl bYti docela;samostatnou kaplt:olou.Mechanismus jako'.
názor přírodovědecký, ale. ovšem vždycky s důsledkyfilosófic:';
kými, .kvetl paralelně: S' rozli:větem mechaniky, .vědy to o klid~·.'.··
· apohybú. těles;' 'která ,za typ veškerého 'dění .pokládá·· stroj.
Podle' známé .d.efiniceDrieschovy z "Philosophie des OrganF·
schen"
jeststrojeiri
(automatem)
výraZné, uspořádání fysikál-.
-.. .
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niz", Paris 1915,p. 177 et193-'-4»
~.,

286 . . ·:
..

'

"

..

.

s~učástí,

I, ···nich a cl,emických
jejichžpúsobením se dOSt\hne typickéhoúčinku." Drieséh typujemechariismus jako, "extensivní
I""", ' rozmanitost", ť.,j.idůrazňuje jehosloženfz částí různorodých
i . , a ,v;prostorurozložeriých. Touto definicí odlišil Driesch jasně

"

•.,
'me'chanické' a ,vyt~nul' jeho meie' vzhledem k obsahům' dušev~ ,
t, ního rázu, které stojí :vůči dění fysikálně-chemickému na opač- " ,
t" 'ném pólu. Mechanismus neuznává samostatnos.ti a zvláštní od":
IlišÍlostitěchto obsahů, či jak Driesch říká, "intensivních veličin"
[ 'ď a, 1:lsiluje: o, vnitřní "uniformitú 'dění, jakožto, dění', vesměs stro:"
[jOvéhO, 'extensivního. ' .
'
' , ' ,,
"
.
, , , ", Pro mechanisty neexistují běžně chápané r~zdíly_živého, ne'"
živého, hmotného,' duševního, ,jsou jen stupnkObjektivně jsou
',',' dány: hmota a pohyby hmoty, subjektivně ještě sóuhrnvšeho
,toho,: co jmenujeme, běžně "svým vnitřním životém 'od. počitků
a-pocitů začínajíc. (Srv. Rádl, Joc. cit. 1904.) , " , , ' , , ' "
.
Zvláště, charakteristick~i přívlastky mechanického, názoru '
"světového jsou 'mechanickychápaná příčinnost,kterávylučuje
" :,' přísně mimo příčinu' II za ni nutně jdoucí následek, každý" vztah .'
'jiný" postupujícneodvolatelnědanou cestoú, a potom ,nutné
přesvědčenÍi,;že ve světovém dějství je vše předem dáno v jed~.
notlivostech i celku a nelze proto na světě a v životě očekávati
nic nového;riově,vytvořeného. Je-Ii,všecko strojem, je tento zá:.
věr přirozený. Podstataméchanismu už je taková. RádI ve své
;,Modernívědě"podotýká; žÉnnechanisté ze'svého učení tento
'(iůsledek vyvozovali a věřili, že vesmír včetně života národů a
státůje.:ve stavu stacionárném. Jako ilustraci k torriutotvrzen! '
"cituje v tomto směru příznačný . pa'sus z Laplaceovy knihy
"Théorie analytiquedes probabilit~s": ;;Jesttedy třeba chápati
nynějšj ,stav vesmíru jako výsledek stavu předchozího a jako
příčinustavu,ktérýpude následovati.', Mýsl" která' byt znala
:vdaném okamžiku všechny síly, jimiž
příroda' hýbe a vzá:'; ,
ď'jemnoupolohti věcí, z nichž 'Se příroda' skládá,' kdyby byla dosti '
,,'geniální,aby tytópoznatky'pódróbilarozborU, našla bý, jedilu'
',formuli, kterclUby obsáhlapohybynejrozsáhlejšíéh tělesvesmí- '
,ru i'pohyby nejlehčího atomu;.nic by pro tuto, bytost nebylo
, nejistého ; ,viděla by.budoucnost i minulost najednou, před svým
duchovním zrakem. Lidský duch poskytuje slabý obraz této
, 'geniální mysli v té pokročiléforině v~dy, kterou dal astronomii.
, Mechanické ,a geometrické objevy,spolu se. známostí všeobecné,
,'tíže dovolily člověku obsáhnoutiťýmiž analytickými formulémi
miriulost ' i budoucnost světa.' Užil ,této metody pro některé
jiné'obory-vědění a ták redukoval zjevy, naobécné iákonya
předvídá zjevy, bildoúcLVšechno prozkoumávánía hledání pravdyblíží člověka víc a 'více k onomu : geniálnímu'duchn,' jehož"
,podstatu jsme tuto naznačili, ačkoliv' od něhozůstanevždýcky
riekonečněvzdálén."
,,,.',
ď
'Najinémmrstě2 ) dodává:' "S'tíni,_co' jsem .uvedlo'meclía:-
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'. 2) Rozhledy z filósófie přírodní Č. M;, 1904,p: 208.'
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. nismu, souvisí .zjev; .kte~ý aspoň mne •Často překvapoval a který. •
jest pro' tento způsob myšlení velice chárakteristický. 'Jest to
totiž zrovna instinktivní nechuť připustiti nějaký zásadně nový
.", výklad.. a ". tvrdohlavá. snaha všechno . pochopiti .jako druhotný
následek. odjinud známých '.gějů; Ideálem takového badatele
.jest vyložiti, že ten' a ten, zjev vlastně nic není, že je to 'konglomerát těch a těch známých dějů; v darwinismu se. ,v. nejroj;- .
manitějších variantech vykládá, .žebuňka nicrienínež.skupina'
... bílkovin a uhlohydrátů a, ještě jiných látek, že organismus nic
. není než veliké množství takových buněk, .které nikterak. zvláštním způsobem, nýbrž vlivem zcela obyčejných příčin byly tak,
. seřazeny; jak jsou, že život vůbec nic není než fysicko-chemický '.
děj, člověk že není než zdokonalená opice atd. Není chabějšího.
hesla pro bad,atele než nil admirari; neboť snahou badatelovou
,jest, právě něco nového:se dovědět, badatel se musí umět divit •.
a to ,právě tam, kde každý jiný myslí, že to "nic nového není",
ale to heslo "nil admirari" si udělafmechanismus svým heslem'
á. provádí je do krajnosti." .
.
. " JestližÉddeálem-mechanistyje dobře jdoucí stroj; který·vidí
v dění vesmírném zrovna tak jako 'v bězích, mikrokosmických, '
není divu, že se pokusí i život, t . .j. p'rojevy živé hmoty, buňky.
i složitého organismu vyložiti jako dění strojové; Vskutku také
se pokusy a theorié tohoto dr~hu uplatňovaly již odedávna· a:
není bez zajímavosti, že ani dnes.:..,;,... v době, kdy' i nápor vita~
lismu vykonal svoje dílo'- neustoupil tento vědecký směr úplně
do' pozadí.
' ;
, ,'. Zakladatelem mechanismu jako vědecko-filósofického názoru světového byl už Gálilei a potom ovšem Descartes, .jak
jsme o něm svrchu, mluvili . .Isaa.K N ewton, který žil na přelomu
století 17. a 18., jest'svým dílém založeným na mathematice
přímo typem přírodovědce-mechanisty, jakých bylo arciť \rmenšíni formátu ve století 18. 'více.
"
..
.
'.
. Ve 'století tomto už' mecha~ismu~ také ztrácel postupně' sv()je posice, jak se jednotlivé nové a rozšiřované úseky vědní osvo..'
bozovaly z vrchního .poručenství mechaniky.""/ .... "','
. ,V době rozkvětu'však mechanický názor-světový hrál v bio~
logii opravdu nemalouúlóhu; Do biologie vlastně zavedl mecha-:- '
nistické. nazírání,nehledě' k .Aristotelovi a řecké filosofii; DeS..;
cartes ,svým' strojovým nazíráním na organismus. Klasickým
dokladem descartovsky: chápaného živoucího' mechanismu -je'
jeho. rozprava ,jDe homine", .v níž spisovatel rozyíjí svoje' ná- '
zory o člověku-stroji. V roce 1648. napsal, byť nedokončil, po- "
jednání(uveřejněné Clerselierem teprVe za 16 let poté), totiž"
spisek "De la formation du foetus"~ Descartes tu mluví o~lid- .
ském 'těle jako-o mechanismu '"zažívánípotraVy, tlukotu' pulsu'
a pořádacíčinnosti smyslů".' Podotýká tu mimo jiné, že anato:.
misuje hlaVy rozmanitých zvířat, aby -:vysvětlil, v čempozústává
představitost a paměť.'
.
'
'-
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Tělo je podle uČéní' Descartesova sy,stémem. kanálkiÍ'adutil!,

·~jfuí.iž:·kolujekrev. Tytó~kanálkya

dutiny (viz'srdce etc.) j~ou
. prý:veskutečnostivelmi jednoduchými uzavřenými prostoralrli,
obdobnými úplně zařízením uměle vyrobených strojů a vyzna, .čují se toutéž receptivní' pasivitou, přijímajíce . účinky dilatac~,.
','. aCuž: krve,' nebo' dechu '. (srv. tady o Descartesovi: Bréhier,·
Históire de la PhilosophielI.; .1). Po Des'Cartesovi je pěstován
..ineéhanismusvbiologiidále a to až do doby současné. Neovládá
'sice' tento směr biologii nepřetržitě a vždy výhradně, ď ale 'jsou
>:~celáQbdobí,kdy je takřka oficielnímučenínl...... ,ď
. .' ",: Jména'Borelli,; Willis,. N alpighi, Hooke, později Darwirt,. Lud" .
wig,.Du Bois-Raymond, Haeckel,ďJager, Roux; Cahn 'a některá _
'. jiná jsou toho dokladem.;Zajímavoukapitolkou bytaké"bylo,
, zevrubnějšíposúzování ,vlivu mechánisticky' orientované. vědy
vpředvečer velké revoluce' francouzské; kdy se 'upadalo až' do
. hrubého materialismu 7-'La Mettrie, Hólbach;Helvetius,Con-:'2tlórcet a}· (viz Taine,'F'rancie před'revolucLII.;[Duch a dok:·.
trina], L~nge~' Geschichte d.Materialismus, ď Mornet;, Les origi- .....
nesintelfectuellesdela révolution frangaise):
........ '.,< , '.
:
Než nám. nejde v této stati ani tak o historii 'jako ,o myš- ".
, lenky mechanistů· a ,·.výzkumy;· které jim. byly,' nebo~ zdáli se' jim.. .
ajejichfilosofiL býti na podporu a proto se '0 nich zvláště
:;~iÍnínínie. Je zcéla při:rozeno, že odedávna interesoyal badatele roz,'. pH'mezi hmotou živóu a neživou. Sem' zapadají snahy' mechanistů>
. osvětliti žiyotjako vyšší a složitější· typbýtí vůbec. Že. brá:n
<·zřetel·ina hmotu ·ni,rtvouausnlrcenou, jesamozřejmo,' neboť
, ,:mrtv~ hmota,·'toť ona složitá substance organická, ale. p.rávě
., oez oněch charakteristických projevů života .
. ',·Pro mechanistu zrovna tak jako ostatně: pro ,biologa pří- .
, tomnosti i budoucnosti jea zůstane ideálemsestiójenLživé hmo- .
ty. ÚsilLzmoci tento ideáljeveImi starého dataďa::má tedy už
: svoje dějiny; Přitom·méchanista se může dívati na dosavadní'
.... '
výsledky pokusů tohoto druhu jakona'svou věc.Vhodně,p·odo;':
,"
týká'unásBělehrádek,s) že všecky pokusy o umělé sestrojení •.
.živéhrnotý až 'dosud" podniknuté, jsou' pouhými' modely, .sice více ..
, llléně zdařilými, .ale vzdálenými svému skutečnému, vzoru a jako
takové,že se mají ke skutečné protoplasmě co automatické lout- '
ky ke skutečnému člověku. Tedy automat, átitóri1atická.zařízení, ,
docela: v 'intencích mechanistického "riazírání .na živé·bytosti., ..
Mohli bychom říci; že usilování a pokusy,o sestrojení živé hmoty
,
:jsou či ustrnulyna'stadiumechanistickém.
. Dříve však néž si povšimneine. zevrubněKvýsledků ,jejich~
musíme se seznámiti alespoň zběžně s charakterem toho, co
'označujemé:slovy "živa hmota" a 'to podle stupně dosavadních
výzkumů~: .
. ď "
.
....,....,.. . .
• .'
...... ~.. - " Před' válkou· studium protoplasmy . dosáhI6.~velmi . slušných ..
'Výsledků. Studovala se jak,ánatomie, . tak T fysiologie buňky.
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ZnámO' jest- úsilí, které bylO'

tůlikráte vynalůženů

na seznáfil

strukturyprotůpla:smY. Fischer, Blitschli, Degen a jiní pracO'~.

( .

valí v tomtO' úseku vědním, pO'dávajíce PO'stupněveřejnO'stivý~
'sledkysvých výzkumů.PO'stO'upeno značnědO'předu v nauce
O' chemii živé· hmO'ty;'ů jejích fysikálních vlastnO'stech. Vcelku
se vědělO', . že není ,mezi hmO'tO'uživ.óu a 'neživO'u nějakéhO" roz-dílu principielníhů, nýbrž, že jde nejspíše jen órO'zdíl stupňO'
vitý. TO' 'ovšem jenům' CO' dO'·:slůženÍ hmO'ty. 'Jinak schází přece .,'
u ůrganické. hmO'ty neživé" nebq usmrcené,' výměna látek Orga~ .
·nismy S latentní živO'tnůstí ~ spory bakterií,semena,'Tardi. 'grady,· RůtatO'ria etc.' -nepřispělY,nijak k 'řešení',průblému;
byť seu nich (KO'ch) i 'nepřítO'mnůstvýměny látek.a třeba i
minimálně probíhájící respirace· dO'kazůvala. ' .. "'.'
'. '... ', .
Než rO'zdíly se hledaly i jinými metůdami (u nás' viz na př.
Růžičkůvy studie I) barvení živých buněk v Rozpravách čes;
akademie z r; 1902,1904, 1905), ale nezjistilO' se více než ·určité·
'vlastnosti azá.se vlasťnostLAIii po válce se nepO'stO'upilO' o mnO', .' 'ho dále. Je sice . pravda, . že výzkumy pO'sledních. let _O' skladbě
, hmO'ty vůbec přispěly i k úplnějším: představám O' skladbě hmO'ty
. : živé, aleneO'světIi1y nijak právě tuto ;,živO'ucnO'st" hmO'ty. .'.
• .;,póznatek; žehmO'ta je seskupením elektrických nábO'jů' .•.
,různéhoznáménka; nemá dO'súd velkéhO' významu . pro biO'IO'gii
. a žádná biolO'gická vlastnO'st prO'tO'plasmy dO'sud nebYlavysvět':' .
.~ ·lena mi základě .tO'hoto nO'véhO' učení.'PO'dO'bnědO'sudnemá'prO'
biO'IO'gii zvláštníhO' Význámu pO'znání, že se cheiníckéreakce
>·mezi. mO'lekulamiuskutečňují přeskupO'váním elektrO'nů, které' ~
, .'jsou nejvíce' vzdáleny od prO'tO'nového jádra (elektrony ty byly
nazvány elektrony valenčními). "4)..
.
. ' . '.
A tak nehledě k organisaci buňky, kromě kO'mplikovaného .
,chemického' slO'žení, nenalezeny· styčné body mezi hmO'tO'uživO'u '
a, neživou. Badání pak o povaze živé hmO'ty přineslO' až dO'sud
co výsledek PO'znání různých.vlastnO'stí hmotyživ'é i její skladby..
Definovatiprotoplasmu, hmotu-živou nelze~ Známe ,jen právě.
rozrÍlanité její vlastnosti,rieznáme však její podstaty.,! Zrovna
tak, jaků .do nedávna vefysiéebylá(a -z části, jest) přes zná~
most mnohých vlastností takovou otázkou hmO'ta neživáa dnes
jí zůstala nadále v plné míře energie..
"
;.
ď' Protoplasma je převahou ,látkou ·koloidní, slO'žení komplikO'~'
vaného a co dO' druhů, protoplasmy -specialisovaného.. PO'něvadž
pák jde o hmotu žijící; mění' se chemické,složení její i s časem: .
Změna je vlástně živO't sám., Nastane-li. klid; rovnováha a che- ."
iriicképrocesy sevprO'tO'plasmě zastaví,. tato úmirá .. ď > > .... •
. Zivá hmota' se vyznačuje samOstatně. probíhající výměnou'
.látek, rázu zrovna tak ' anabolického jakO' katabO'lického,' jakóž '
je i '. nO'sit~lkouenergií ; je.. 'schO'pna-regulace .ve . značné míře,
dálé růstu, reaguj~ na:zevnějšípO'Pudy, je prostupná pro rO'z- .
. - "
....,
toky, vyměřuje, jepO'hyblivá:.
. .

4) Bělehrádek,loc·.
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...... A p~ávě některé z těcht~vlastností podařilo se napoCl9biti
' . . .. ...•. . .•...
.' .'
· badatelům i na hmotě neživé'. .
. ,', ., Pamětihodnými v tomto směru jsou 'jmenovitě pokusy. a vý- '.
. 'zkumy :Traubehó, Lehmannovy, Quin.ckeho, Leducovy, Rhumblerovy, Simrothovy; Seddigovy,. Grahamovy, Butler:'Burkeho,
Rouxovy, Bastianovy, Littlefieldovy, Ambronnovy. ,
, Svého času způsobily, některé z nich dosti hluku a snad ,tu
·.a tam ve veřejnosti ipřemrštěné naděje co do důsledkůprobu~"
.:doucnost.Obecně známý je Traubeův 'pokus s kouskem gela- ~I
· tiny, ~lihu, nebo krystalem taninu, vloženými do roztoku vodriíhoskla. Možno také >použíti jiných látek se stejným výsled· kem, tak třeba CuCl2 (chlorid měďnatý), octanu olovnatého či ,
iněďnatého, nebo dusičnanurtuťriatého do. roztoku žluté krevní . č.
soli, (K4Fe(CN)6.3H20).Vobou případech je , výsledkem samovolně rOstoucí útvaT'rozmanité podoby, stromkovité, křovité,
vždy však větvený. Krystal či kousek amorphních'hmot svrchU- .
uvedených .se totiž rychleji, nebO pomaleji rozpouštíabéře'
,z obklopujícího jéj .vodnatého. roztoku vodu-:- materiál ke své". "mu vzrůstu. Soli však nepřijímá; Voda osmoticky vnikající do
" hmoty krystalu- ji posléze svým množstvím rozpíná v blanku,
C ,která konečně praská,vylévajíc 'obsah <v: tenkém proudu,a
<v roztoku, který je specificky. hustší, rozprostírá se do výšky .
. ,TaktO "opakovaným "postupem,' i několik dní trvajícím, vzniká
onen 'větevnatý útvar, o němž jsme nějaký řádek výše mluvili.
'.~ TraÍlb~, konaje tyto pokusy nejednou a studuje postup růstu
,.' '. 'svrchuzmíněného útvaru, označoval'tento, růste za intususcepci,
,..tedy za typ růstu, který je všeobecně 'znám mimoapposici.u
, •• blan. buněčných: Tendence tohoto uzávěru je jasná - šlo o' to
nalézti pro pokusný zjev obdobu v' oboru živého organismu.
" Leč později s~ ukázalo, že se Traube mýlil. Už Quincke popíral
'Vývody Traubeovy, sleduje pozorněji celý ,postup pokusů tohoto :.
:, ~autOra.lntususcepce je vlastně ukládání nových partikulí hrno; ty-cio stávající již hmotné suhstance,'vnikáníjejichmezičástice
'.starší, kdežto' u Traubeova pokusu střídají 'se-pouze pochody
. ,protržení, vylití; protržéní, VylitLetc. Jde o mechanismus vzdá:
'lené analogie pochodu . intususcepčního, '0 inicvíce.
,
.'
Za zmínku stojí také t. zv. tekuté krystaly .homeotropie
" .Lehmannova. 5 ).S'yýhodoupoužíval Lehmann pro prvý případ'
'.. parazoskořicanu 'ethylnatého '8 nepatrným kvantem. monobrom~
naftalinu. Pod· mikroskopem se tato směs zahříváním' rozpustí '.
. ~vytvoří útvary, jejichž mechanismus. napodobuje dobře konju- -'.
':'g~ciznámouz říše nižších organismů. Homeotropií nazval Lehmann ,jiný zjev, který se odnáší /k příbuzné· sloučenině, totiž
.' '.k ethylesteru kyseliny parazoskořicové, :ktery při teplotě kolem
150 0 C.. tvoří na podložním sklíčku pod mikroskopem a tlakem
· na. svrchrií, krycí sklíčko, ťluidální· petrografickou strukturu,',
i>bdobu mezi organickou sloučeninou uhlíku a křemíku. : '
I
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Poněvadž pak'viIůst vláken u tekutých krystalů vykazuje,. .
zhakycharaktéristické' pro růst intususcepcí .(niateriál. je,vpra-.:
· .vovánjak svrchu pro' intúsuscepci vyznačeno) ,přijímá Leh:' "
.mannďtenfovýklad·ana~riačuje;Yčemjeho tekuté krystaly' a
· organismy se. shodují. Zdůrazňuje tady tyto shody: Přítomnost .•.
·zárodku·k začetí pochodů, intususcepce, obdoba zažívání pevné.
poťravyu'orgariismů běžné, kterou vidí vefaktu,že 'krystal.,
vzniká cheinicKýril' pochodem v roz,tokú,a látky. jejtvořící"se" •
spotřebtijí,tvarová podobnost organickým formám,regerierace,"
která je přece. tak příznačná . organismům, regulace tvarová,'
v případě: dojde-Ii k porušení formy, schopnost splynutí u te· . kutých .krýstalůzrovna tak, jako II jednoduchých organismů,'·ď~
',schopnO'stdělení, ktérou prý mají jeho' tekuté krystaly' jako' . '
.. organismy, li konečně lokomoce,~' pohyb,:, pohybu' určitýchorga- .
nismůódpovídající(amoeba) ~ . . : ..•.. '. .ď . ' •..'.
'.. " ..... .
· '.. Něco-pÓdóbného jákoLehniannďdocíÍil i' Rhumble~;'autor' ,
' t . zv. exkrescencí rtuťových; Tyto exkrescEmce, vznikající půso-,
. . bením slabého roztoku kyselinyéhrom'ové na kapičky rtuti, vy,:' ."
'kazují'tvary.ještěbóhatší a rozmanitějšíriež tvořilýtekúté
·krystaly Lehniarinovy>·~řicházejí' ovšem·. i tady' obtíže," myslí':"
me~li na osvětlení. těchto útvarů. a· jejich vlastností vzhledem:
k,živoucím; buněčným organismům; Nic;tu není na prospěch
okolnost; žeexkrescence na' rozdíl od tekutých ,krystalůvyka~ .
. :zují· dvojí vrstvu hnioty-. ana.lcigon protoplasmu abláÍ1y. b.u:"';
·:něčné. MimO.Lehnianria a Rhmnblera podařilo, se.:vytvořitiza, . jímavéanorganick'éútvaryorganickým podobné .SeddigovL
: ~'.. Jdeo tvary" které 'napodobují .houby. Seddig. k nim dosPět
tak, že pokapal silnouIe~enku napojenou zředě~ou kyselinou',
•.. dusičllOU rtutí. PO.několika hodinách obdržel formy,vzÍlikající:
,slóučenímrtutt s kyselinou dusičnou v krystaliÍlický dusičnan '
. i rtuťnatý:(Hg(N.0sh)' ne nepodobné, jak už podotčeno, ~hou':·:
báni. a májící:vlastnost; která je zasejeúvzdálenou' obdobou' .
, t;' zv.heliotropismu'u rostlin..
' . ' . ; . ' .., '.. ' , c ' .
• •ď., JeIíomže zde riejde'~'he1iótropi~mus.skut~Čriý,nýbrž ~'.rych": lejší'vysýchání variutím ,vzduchu na straně útvaru k OKnu obrá:cené a tedy ozákřikovánísměrem k oknu' (ke světlti) .vlivem
. nestejnoměrných podmíneknaobou stranách' (k óknuobrácené ,
·a od' okna:' odvrácené) útvaru;' Intensivnější' vypařování útvaru :
.na· straně k' oknu obrácené' způsobuje ťedy·.· telltopseudohelió,:,'
tropismus. > :
' , ..... ...•.
C;
~.'_ .
; ",.'
.
- Až dosud šlo, j~k 'jsme viděli i o'-n'apodobení ~ zís~ánívidále-"
:nějších nebob!ižších analogií anorganického světa s říší órga- .
_~nisIÍlů.,.Zrovna tak u Traubehó ·jako.u Lehniannaa Rhumblera:
Bud' .se tu uznal ténto faktnepatrnosti pokusů co ďovýznamu
přiblížiti sealespoň'kollstrukci. živé hmotyai:tebo jes1:UžeLehmann, . jak svichu vidno, se'~pokusil ve vytýkání shod zřejmě:.
přeceňovati své biomechanické výsledkÝ, zůstalo to jakoby jeho - _
~ sOUKromou věcí'a bez .opravdových důsledků ,pro řešení problé':'·
c'
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,~:IDu.FantastičtějŠími, alepráv~protoz fantastičnosti,'obyčejně

'usvědčenými, jsouvýsledkyrie pokusů,ale spekulacÍ,Benedik-,
"tových, který líčil poměry života na žhavém slunci; mluvil, o:
'gangliových/ :buňkách' z"křemene, 'jimž" zprostředkují popudy
zvenčí Hertzovy vlny atd.' '
, ",' , '
,
",'
" Za pouhéanorganické,form:ace nutno považovatitéžvýsled, ky', pokusů, Littlefieldových', a 'Butler-Burkeho." Littlefielddošel
,ke svýInútvarům, o nichž omylenísoúdil, že jsou to nízce ustro~ ,
jené ,organismy tím . způsobem, že: smísil, skoro absolutní alko""
hol (90 %) 533 % vodným :roztokem soli'kuchyňské,přidal něco
, ,čpavku a· v· malých kvantech v miskách vložil tuto kapalinnou
,směspod skleněnýzVoÍ1. Asi Po 30,lninutáchohledávaÍ miitro-.
" 'skopícky a' vedle . krystalů chloridu sodného shledal v zorném,
poli ivláštní:éliptičné útvary, které se chovaly jakoamoeby,
',napódobujíce pohyb' pseudopodií a: ro!)toucezřetelně před okem'
pozorovatelovým.:,
~ " ,,',', ,
. ' " ",'
,"
'Róux revidoval pókusy Littlefieldovy la'prokáial,' že jde' oan.. "
"organické:sraženiny, nemající' se živou :hmotouvůbecnic společného,kromě.chudéanalogieněkterýclívlastností.
,
','~PodobriědopadlyButler-Burkeho radioby, anorganické .for- '~'
mace, které ,lze obdržeti působením broniidu;:nebo, chloridu' ra~
"dia, nebo~istýchsólí strontnatých,: ,nebo vápenatých na žela':' '
tinovýsubstráLMnohem''vícehluku způsobilo svého času tvrze- ,
'l1ÍBastianovo, že se mu, ?-dařilo vypěstovati ze steiilisovaných
:roztoků solných mikroorganismy -,- ,tedy, jakési: ,~generatio, "
, aequ!ocá ,spontanea"j navzdor Pasteurově a jinýchbadatélU,
zkušenosti. Kdyby se opravdú Bastianovi podařilo; co vé své'
široce nadepsané práci "On theOriginof'Bacteria;Bacil1i,
'Vibriónes, Micrococci, Ferulae and Moulds in cerlainsprevióusly
'superheatéd Saline Solutions, contain'ed withill' :hermetically
sealed'Tubes" uvádí; pak byoprávdu-nešlo o nic menšího, než
o důkaz'života z neživota.Bohuželnebyloprací Bastianovóu
',prokázáno nic podobného. Šlo prostě o technický omylapře:"_
, svědčení, •že bylo dokonale sterilisováno tain"kde takto steri- '
lisováno vskutku neQylo: Pouchet v osobě,Bastianověpodruhé
kapittilov~l. .~:
- " ,:"
'> -,,'
"...~ - -.: _.
"
-. -',
~.'.'
,POzoruhodnější než tato jebádání-Leducovo. 6 ) Leduc,maje"
',"svého druhu předchůdce V Rhumblerovi, Heidellheinovi, BUtsch- '
lim, Boverim, Zieglerovi a Gallardovi,<pokusil se, přímo, o napOdobÉmí, celých buněk z materiálu vesměs, neústrojného~ ,
, ,Buňky, svojezískaCtak,že. doroztókůdusičnanu draselného
(KNOs ) 'kápl na různých, od sebestejně,vzdálenýchmfstech
drobná kvanta, kapičky nějakéhypertónické,nebó hypotonicité', '
a: to obarvené tekutiny.. Dobře se dáktomutoúčelupoužítikapiček zředěné čínské tÚš~.'
"
<

,"

-,

"

'

,
,,8) Led II c, Produ~tión, ,srtificielle des, figures, de'la, kary~kiněse .•
,Compt. rénd. de l'assotiation Franc. pourl'avanc. scl. Congrěs de Gre"
noble, ;1904. -=- Le dll, c,. Les-bases
physiques dá lavie,
Paris
1907.':-,
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Jakmile se tato pročedur~ S tuší V roztoku provede; vytvoří
se množstVí hypotonických center s prouděníril řízeným ceíitri-'. "
petálně i centrifugálně;' Tam, . kde se oba proudy setkávají, do:'
chází ke kumulaci tušových částic, které tu utvoří podobu šesti:'
'bokých bunic.' Tyto buňky za, krátko po vytvoření 'Se rozdělí "
v několik sekundárních buněk polyedrických se strukturou'vý-- .
razlie granúlární.,
,/
-' ,
. '" .' _ . .
Použije-li se namísto tekutiny, hypotonické hypertonická, .
..probíhá zjev 'Zvláště ke konci trochu jinak' ,uplatňuje' se, roz;.'
dělení> buněk připomínající buněčnou' strukturu alveolární.;·· .'
.,
.... Dr.~Jan PodziIDek.,(Dokonče:ru.).-..
.
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ROZHLEDY'POŽI'lOTĚ NÁBOŽÉNSKÉMA CTRKEVNfMi
,Křesťanskýsv~t a 'československá církev. "
~

~

1. :~

'~

~ Předpoklady součinnosti.

~

Od poČátku svéhbfrvlÍní bylač~siwsiovenskácírkev vedena k\:om~,
aby nedostatek porozu~ěrir pro své duchovnitužbY; a potřeby ve vlastním
národě nahrazovala utužením pout se spřízněnými' křesťanskými hnutími~
ve světě. Za žádných okolností nechtěla sice dát př~dnost sympatii Ciziny
před lopotným kypřeriímdomácihoúhoru náboženského~. Ježto vŠak. každé ~
refa'rmáčníhnutí bývá. provázeno snahou o to, aby budilo ohlas, nelze za:
~ zlÍvati ani předákťlIn~ československé církve, že stáli o povzbuzeni z~ řad
zahraničních C1rkví, když museli doma ~ čeliti ~ otevřenému -i skrytému ne- ~
přátelství,' chladnému odmítání a nezřídka i proná~ledovánL církevních ~
pracovnikft.
~
~,. ,
,První desítileti v dějinách tohoto mladého útvaru ,nelze si 'odmysliti.
bez soúvlslosti s ostatním. politiCkým; sociálně 'hospodářským' a kulturním
dějstvím, provázejíéímbudování 'československé republiky. Obdóbně,' jako'
si republika budoval soustavu přátelských~ styl{j'lS~ svý!ni :zahraničnirnÍ
spojenci z, dftvodft sebezichovných, též nově zřízená~ církev se poČala
starat o objevenísourodýchňáboženSkýcnspolečnósti,o něž by'se' mohla:
opřít ve svých začátcích. .
, '
,(' , "
.'. .

I

I

Hned na prvních krocích'v navazování přátelských stykft' s ostatním
křesťa~ským světem narážela československá', církev' na četné" překá.žký'
na úskalí, při čemž docháZelo k zklamání i k roztrpčení na, obou straDád~.. ,Nedorozu!llění pftsobÍIo,že ,cíle s'oučinDosú nebyly VŽdÝ, zcela jasné. '
P.ředáci ~ československé církve bývali nezřídka ~ překvapeni, že křesťanský
svět nechce uzpft~obitsvézájmy poqle směrniC moderní ~eformace, kterou
právě započali v národě Husově.Představitelé;křesCanský-ch církví" snlmiž přicházela, českosl<;>venská církev k. vým~~ě ná.zorft; bývalinezřídk~'
pohoršeni rozsahem její 'svobodomyslnosti" kterou si zprayidlavykládali'
jako nedostatek. opravdové křesťanské viry. Záhy se naši církevní' Vftdcové
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přesvědčili,Že" jim schází' tradice ~bližovaCích snah' a', že jen postupně

siimlsímeosvojit uměnízÚlkávat si z uzavřéných (nezřidkai z povýše~
ných) cizincfi věrné druhy a oddané' spolubratry v Ježíši Kri~tu.
'
,
Mfižeme se zdejensťručně zmínit o' tom, kt~ré momenty od samého' ,
poČátku pfisobily proti' sbližovacím snahám akterésHy úrčovaly pod~
, statné snížéní Ókruhu církvi" jež by ~církví ČeskoslovenskoUm~hly vstou~
pit, v užši' přátelskou alianci. Československá církev byla' především' oddě-'
"lena od .ost~tního křesťanského ~ětaptehradou. která" se 'vytvářť:lla
fakte~ jeÚhO bohosloveckého radikalismu. Vyslovila totižďs nebývalqu' odvahou, některé zásady, jež byly' tichým souhlasem větŠiny křesťanskÝch
, Církvi považovány za zapovězené.~ (Vzpomeme' jen na rozruch,zpfisobenÝ.
• vydáním 'Farského a Kalousova Katechismu, který svým; přímočarým
" poUžiÚm principu' svobody, svědomí' byl jistě činem 'revolučním.) Svýni:
,ď the()logickýrnúsilím' odvrátila od sebe do té doby nejmocnější a nejvliv~,
nější církťlvní knihy křesť~nské., N ehl~díme-li ani k Církvi' římsko~kato, lické, která byla apriorně zaujata proti nám, platí to především o Církvích ,.
pravoslavných, z Církví protestantských pak o pravověrnězaJožených .
, skupinách, ' vyéházejí~ích 'z reformačnich vyzn~ní 'víry a zvláště též ,o
cirkvi anglikánské. O křesťanském' charakteru, československé' církve byly
, Vyslovovány pochY;bnosti. Ani jedna větev dějinného křesťanství se k čes
; , koslovenské Církvt nechtěla zná.ti jako k sourodému církevnímu útvaru.
To' je daň; kterou jsme platili za svfij svéráz: nejsme opravdu ani Církvi
katolickou; ani církví protestantskou, ani církví episkopální, ani presby~
,terlální, nelze nás (d~bře zafadit i:mikunitářfim ani k ti:initářfin;.Ne~
'divme se pak,'že ,nás potom přijímají kťesťanské církve dosvého,bratr-'
stva snedfivěrou ažesnabídnutim svého individuálníh~ obecenství s reservou vyčkávají. Některými svými hesly (jako je dfiraznat. zv. prak"tické křesťanství be~ theologie, nebO, podceňováním' křésťanské bohosio~
vécké tradice) vzbuzujeme dojem, že stavíme na povrchním (žurnalistic- ,
,,"kém) přijímání I?-áboženského obsahu křesťanské pravdy:
~ Při tom si' všimněme skutečnosti, že česko~lovenské Církvi zfistala
uzavřena možnost přá.telské spolupráée
církvemi, jež sep()litickyexpo~
nují ~e' službách:, revisionismu. 'Lutherská církev v Německu, ~tejně '
jako kalvínská eirke~ 'v 'Maďarsku ,se nemohou přiblížit československé'
církvi' už 'proto, poněvadž.,v ní' spatřují~'prfikopníka 'česk,oslovenského" /
riaciorialismu:Na druhé straně nemftžemé v československé církvi vy-,
" těžiti z přátelskéh~vztahu československého 'státu k národfim, jež nám
, jsou politicky blízké, ale při tom s~ převážně hlásl k římsko-katolickému
"y;znání (Francie, Belgie, Itálie). Ze siovanskýchnar6dfi Polskoje římsko~
: katolické, Jugoslavie je nám,zatím uzavřená po nezdařilém pokusu osou~
činnost s pravoslavím. SovětskÝ svaz náboženství potlačuje; ~č pro' bu" '
doucnost'v něm 'není možnost náboženského' probuzení na modernistickém'
'základě vyloučena., Z větších církevních\ skupenstVí přicházely by pro
'přátelskou součinnosť v úvahu 'některé skupiny, jež jsou sicé českosloven~'
'" ,ské církvi.ideově blízké~ ale územněpfí1iŠ vzdálené, jako 'jsou svobodon?yslně orientovanédrkve a:merické (část kong~égaci(>nalistfi,'unitáři",
,univérsalisté) a Nezávislá církev Filipinskýchostrovfi:
'
,
'
,Toto složité křÍžení zájmfi k()nfesijních, IlárOdně i '2.írkevněpol~tiCkých .
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a kult~rně geografických pflsobilo byšanlO ~o'soběk nebezpečnému OS!l.~ ..
" mocEmí Československé církVe, kdyby~kjejímu' užšímusepětískřesťatÍ.
ským, světem~nepřispív8.I významný' sektor,který,podněcuje sjednoceni ..
všech křesťariských církví,' v mocnémhiJ.Utí. ekumenickém. Ačkoliv; česko-c- .
• slovenskácirkev těžko navazuje. sama· bezp~ostřední" součinnost ,s:jejnot~
, Uvýnii křesťanskými cí~kvemi;· mflže se' organicky, včleniti do. celku' křes
. ťanského světa 'pomocí církevnich bÍokCI, kte~ésleduji určit~'., úseksbližovacich snah;směřujíci k jednotě křesťanského světa. Jl'ou' t'1: Všeobecná
křesťanská.' rada pro" :Zivot . a Dílo .a Světová' aliance pro ' pěsto~áni' mezinárodního' přátelstviprostřednlctvímcírkví, jež pracují kuskutečněnL
, záÍladježíšova evangelia v. životě sociálním a'vmezinárodnich vztazích;',
'. Světová konference <> Víře a ,Zřízení, jejímž účelem je'objasněnirozdíÚl' '
, a 'shody'. mezi ~Ými. věroučnými '. směry křesťanskými' 8, Světový .'svaz
; pro svobodné křesťanství a' náboženskou sv~bOdu,spojÚji~í stoupence. od':
'.,
',' "
, " dogmatisovll,néhi> náboženst~L',"

2:'

Směrnice církevního' sněmu. '
< Vše~hny tyto ektimenické organisace' se, vykrystalisovaly 'tak; že ,.e
k :nimnlohlzaujriJ.ouÚ stanovIsko I. řádný sněm církve československé,."· '
., když sese.š~l k zasedálÍí V~dI;ech'28.-30. března ,1931.
. . . .' . '

"

•Na' pořadu .je,dnání' cirkevního' sněmu' byla. na prvém inístě .řada~Rlé~',
havýclÍ vn'itr~církevnich předloh, rozhodujících pro další ideó"ou, orgaÍli~
sačni a hospOdářskolx výstavbu československécirkve. Sněm mohlvěnovat'"
otázce spolupráce s křesťanskýÍn světem pozornost ať na'druhém tIÍ.ístě.' .'
Př~ce' všakschváleníÍn zprávy předsednictvá sněm' vySloviÍ zásadní sou~<"
hlas. s dosavadnimpostupem ústřední rady,'kterým byla československá'
éírkevzatazena ~o vŠekřesťanských,snahsjedtí:()COvacic~.: i . " ~.
'Předsednictvo. podalo v. své zprávě sněmu referát I:> třechskupin:lch
,zahraničních stykfl:o proniMníčeskoslovenské církve 'mezi krajaný
,československé národnosti v zahraničí,l) 'dále , <> . úČasti československé"
církve vktesťanském hIÍ.utí~kumenickéÍni)a konečně o spolupráci jed:::
, '. '.notlivými ideově blízkými církevními ,útVary.3)
..
",

s

Vevěcizakotve~í CČS v AtIÍ.erIce se ,.zmiňUje zpráva o tom,že
,práce 'by~a započata jÉm.'mezf;ame~ickými. Slováky,
žé se 'nepodařilo
proniknoUÚpodle' pflvodniho Úmyslucírkv~ československé -na Sloven~ .
skopřes Ameriku, nýbržpřímým.zásahe~. Jinákse: v ní. jen konstatuje"
že dr. Farský'vykonRlvamerických oJ:Ícich~ cičs inspekci a že v době
sněmu tam 'bylo 10 \i1áboŽenských~obéí.:M:nohem nadějeplnějivyznělo
, sdělení' '0' l1spěchuCČS'v . kruzích' vídeňské. menšiny čsl.' národnosti; "
o pravidelný~styk táninináboženskéobce mateřskou církvi bylo 'm:ožno <
při jejíblízkósti s~ále peč~vati.,' ·
.., i . ,

a:

s

.'

''',

'

, 1) Zpráva předsednictva prvního řádného sněmu k druhému zasedání, '-"

Praha 1931,. str. 12-13;~'
2) ,Tamtéž; str.. 13.:c.,..15.
3) Tamtéž, str;:16-'-17.
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';" :., 'Ve ,'stručných "článcích o 'Stockholmském ',á; Lausannském 'hnutí ,bylo.
in~ačénó, jaká' by,lahlil:\Tní progra.ffi~vá, struktu~a' obou, ekumenických'
konferenci a" učiněn 'závěr,", že •Lausannská, konference, nedala předpo
:kladOke, kompromisnimu" řešení" rozPoru mezi konservativní,' a '. moder'nistickou orienťací' vevěróučných otáikách.~,Další dva, články' připomi, nají,':že se,čéskoslovenská církev' dosud nejplněji uplatnila 'vecSvazu'pró,
svobodné křesťanstvianáboženskou svobOdií. '
,
'
"
, ,,', , Ve vztahu ,k,,' jednotlivýmcírkvímzdftrazněn
CČS~k'ná~odnicírkvi polské; ·vedené.'biskupem Zacharjasiewiczem .a
, k Nezávislé národní církvi: na Filipinách.
i,
,c ' Dosavadní zahraniční politika ústřední rady byla sněIllem ,schválena
ve sniysluzprá.vy pfedsednické,4) ySněm . též schválil návrh' naukového
výbóru' na •.odpověď "PokraČovacímu/,' výboru LatisMnské 'konfeřence.5 ) ,"
,"
" Zuvedený~hsměrtÍ.icke kfesťanské sóučin:nostii~kteréměly i do bu- ;,'
. 'doucnosti vésti základní linii církve československ.é: vzahrariičnich sty~'"
','cich;Ínftžeme v~oditi motivaci vztah~ ke' křesťanskému svěj:u, ják se
'. "ustáliia" od dobycirkevního, sněmu. z '-;:oku '1931. 'PředevšúU, byly opuštěny
některé, dřívější, podněty, jež' v:' prvních: letech"po: vznikúvedly ; cCS '
" k "navazováni známosti" ,v křesťanských společnostech náboženských.
Cirkevčeskoslovenskávyspěla k uvědoměni si sebe samé; jakosvébytněho "církevního . útvaru, kterému musídóstačiÚ'c.k 'bohuliběmu.trváni
," .vlasttÍ.i 'du~hóvlli, ,,'Ínmvni'i "hmotné zdroje.' Znova: prohlásila, 'Že neusiluje
, ' o 'dosažení , apoštolské, posloupnosti; poněvadŽ ,za, ni nemohla. zaprodat
svou drahocennoU. ;dstavú~' svobodu svědomí 'anáb~ženského, přesvědčení. '
" CCS se přestala ohlížet po berlách,vypftjčený~h z ciziny, které bý jí po",'mohly.' podpírati ,se ve' finančních 'ri.esnáZíclÍ" a "církevně politických stá~
rostech domácích. ',Pftjetím Učení náb~ženství, křesťanskéh.oa vlaStního:
", ' ' vyZnání víry,' sevědoměkónstitu.ovaÍajako, nóvý, 'módernistickýcírkevnC
':'typ,'po strá.nce bohoslovecké značně odliŠný od církví;:jež se váŽí slovriě
',.," na
starokřesťanské,
symbolyvěróučné:Od
té" doby
se nebylo
možno,
podi-"
.' "
.
..,."
' .
-- - .,'
' _.- --I
.
-.
"
.
~vovat;', jestliže některá křesťanská církev zdráhala se souhlasit, s ideo~
logÍičeskoslovenské církve a cllOvala, se chladně·i votá~cesvé sou.čin~
nosti' sní.
" _ c, " , , ' "
'
Schválením předsednické~právy však naznačil církevní sněm z roku
-- :.<lP31, žečeskoslovlmská církev, ač jestcirkví' 'národní,' nechce, se vy.:"ijet jako pro~iÍlciální sekta; nýbrž že má být organicky zapojena do
, , ,~elkú", křesťanského " světa: 'Též její ,', úČast' '.v ,'rozných, odvětvích ", ekume" 'niékého hnuti byla schválena, li
,'zároveň. převzala, českoslovénská'
církev odpovědno~t~ zazá.vaiky.ježpro ni plyĎ.ou,i členství:v příslu§
,ných ,meziÍlárodních korporacích. Toto 'rozbodnuti;ať už, byl stupeň uvě~
',.,domělosti jehO',dftSledkft "jakkoliv veliký, nebo ,xhaly, bylo "dftležitým,,' kro, ,.' kem k podepřeni křesť~skéhocharakteru českosÍovellské církve.- " "
.F.

"".

_.

'.

' .

'.

_.'.

~_

_

_

'_

,',

-

,,-~

_ .

"/

'"

-

tim

. "'. v· poJ:Ůiutkách;-ježseuplatňovaly

v:postojiďkekřesťanskému -,s\rětui'

.získává u; védoucích předst~vitelft československécirkve na vý~amÚ ~.,'
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.) Zpráva ol., řádném sněmu církve československé, konánér'nve
',dnech 28.-, 29. -a 30. března 1931, str., 77. " ,
,
~'~f Tamté~, str. 42. ' ",
,

'

F~.

__

',~

přesvědčení,' že přátelské styky se zahraničhimr' církvemi mají dftleiitost s hlediska církevního, poněvadž československá, církev 'má své po~'
selstvf ll: 'církvím pravověríÍým i svobodným,jež záleží v jejím chápáni
ideovéhoobsahukřesťánskévíry. Současně se oceňují též tyto styky
s hlediska 'obrány zá.jmft ~tátních, poněvadž neúčaSti 'na'mezicírkevních
, poradách ponechává se volný prftchod revisionistické propagandě se,
strany nepřátel, českoslo~enské republiky, kteří užívají i světového fora,
církevního k získáváni sympatií pro své politické cíle.: S mravní pOd-,'
porou' spřátelé"ných cirkví' (zvláště svobodných) mohlo'být nadále po čí- .
táno při náboženské ," posi1~. krá'janft "československé. národnosti, žijíCích'.
v zahraničí.
3.
"

'

Zkušenosti, posledllích čtyř let;
,.

.

~

J.,

. ! '

, Chceme krátce přehléďn'outi výSI~dky zahraniční spolupráce' za uply-,,"
~ulá. čtyři léta ashrnouLzkušenosUpti,.tom získané v několik zásad.,
Pisatel těchto řádkft byl vyrozuměn krátce po církevním sněmu v dubnu
1931 z předsednictva ústřední rady, že má po svém návratu: z Chicaga
'. (kde. dlel"tehdY jako stipendista ministerstva školství na studiích). pře';
vzít zahraniční agendu československé církve. Ač' jeho příprava:: k do:'
saženÍ magisteria theologické vědy vyžadovala úplnéhosóustředění, přec~
se snažil ještě před svýnl mivrate~ zďAmerikypřipraviti se již předem
pro svěřený úkol. Vykonal tam několik přednášek o náboženskéIlÍ životě
, v republice a, o československé církvi, získával porozumění proče~ko-,
. slovenskou' cí,rkev u představitelŮ' amedckého církevního života, .zvláště
z řad svobodných církví a pro jejich informaci přeložil do angličtiny,
liturgi~ ,československé církve. 6) '
.
.
Ve shodě s intencemi církevního sněmu naváZal ještě za svého po": ,
by;tu v.Americe styky s vMci ain~rických, svobodných církvi, S biskupy'
Nezá~íslécírkve' Filipinských ostorVft i s gen .. sekretářem Světového
svazu svobOdných církví drem van Holkem z Utrechtu. 7 ) Na zpáteční
-cestě navštívil ústředí. Americké unitářské asociace v Bostonu a byl t~
pi"ijat jejím presidentem drem Cornishem.··
.
'1
, . Po' Příj~zd~do Prahy bylp.r. Hník ústřední radoh 'ustanoren úřed- '
níkemv' ústřední kanceláři: a to, jako sekretář pro zahraniční styky
CČS,.s úkolem pomáhati ,též v~elo~í~kévní práci ideové, dSkové,a BO-' ,
ciální. Pouze jeden rok. byla poÍožeIla váhá nazahranični práci"a ,to od
srpna 1931, do srpna 1932. Do té doby \ se též' datuje normalisace zahraničnich stykft· československé 'církve, o nichž je třeba' zopakovati několik dát.
"
.
,'" .
,"
•

"

•

"..

•

•

-.-...'

•
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•

>,

I

, .

' :

V srpnu a vzáfi193t účastnilisezást~pci, církve čsl. (patriarcha
Procházka" .biskup, Stejskal a dr. Hník) tří mezinárodních" konferencí .
.,.,

'.

'.'

~'

'6) Tento překlad vyšel později tiskem, a byl po stránce jazykové

upráven prof. dr.' S: B. Snowem, děkanem Meadvillské, fakulty a' dr:vóit"
Ogdenem Vogtem, profesorem liturgiky a církevního umění na universitě
v Chicagu.
'.
. .
'.'.
..
"
' "7) Viz o tom' v,-článku Mezinárodního', sbratření ,svobodných církví,
Český zápas, roč. 14., str, 18'2-184.
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"

, Na koIÍferenci Pokračovacího výboru Světové konference o víře a zři..:,
zeni.v High Leigh předal biskup dr. Stejskal jako člen tohoto výboru za
CČS, odpověď ,církevniho sněmu na ;dotazník Lausannské konference 'a,
to předsedajícímu arcibiskupu z Yorku.S ) Na kon'gresu mezinárodní rady
S~ětové, aliance pro ~přátelství mezi náródy, prostřednictvím ,církví byl
zvolen patriarcha Procházka jedním z vícepresidentfi této dfiležité, kor~
porace: Dr. Hník zúčastnil se též mezinárodních mírových konferenci
mládeže:ve Westcliffu, v pambridge. '.' (
"
' ,
',,'
':"',

",

a

~"

,

" -

..

,

'

:.: lJstřEiďn{rada dala' ..; součiIÍnosti s Československou odbočkoú Svě"':
,", tavě' alia.Ílce •souhlas' k .zavedení 'mírové neděle na' druhou' neděli' adve~t~
"zi'í; uskutečně~a,'návštěva. gen;' sekretáře Světové alia:Oce dra 'Drummonda',
'" Žískáno~táléstipendijní místo, pro, mladé duchovní na Manchesterská
" ,koleji' v Oxfordu, započata: spolupráce: s . Ame~ickou uIutářsk~u asociaci,
účelem mravní posily. náboženských obcí CČS~' Severoam~rické unii,
připraven zájezd prof.' dra v3.!l' H()lka, gen. sekretáře Světového svazu' pro
svóbodnékřesťáriátví'ii n"ábože:riskou' svobodu z Utrechtu; dálena.vštívili
CŮSameričtl unitářští duchovní Rev.Walen a Rev. Hoagland, uskuteč-/

,za.

s) Tato odpověď se týkala sta~oviskaCČS,ke zprává.m, př'ijatým
"na první Světové konferenci o víře a zřízení v Lausanne. Církve,zúčastněné na Lausannské konferenci, měly podle jejího usnesení z 18. srpna
i1927'zaujmouti stanovisko k výsledkfim jednání; svými odpovědmi' měly
poskytnouti materiál k novému zasedání konference. ,9dpověď se' měla
zabývati výzvou Lausannské konference k jednotě církví, smyslem evan: gelia,povahou církve, společnýnl-vyznáním vírý, duchovenským úřadem
církve, pojetím svátosti a problémem sjednoceni křesťanského světa . ..:.:..
Kdežto značná část zúčastněných církví zodpověděla podrobně, na pod- .'
něty z laUsannské konfe'rence, spokojila se CČS jen' zcela všeobecným
zhodnocením· výsledkfi sjednocovacích' snah ve víře a" zřízéní, .aniž by, se
dotýkala theologickymerita věci: Český zápas o' phidánísněmovního
usnesení výslovně' uvedl, že odpověď, byla' jménem CČS podepsána patri';'
archou Procházkou a' biskupem dr: Stejskalem (roč. 14:, str~ 280). Podle
úředniho 'protolwlu, vytištěného po konferenci, referoval arcibislmp
z ,Yorku o sdělení čsl. církve 21. srpna 1931' v plénu' Pokračovacího vy-.
, boru. (Recórds of the Continuation Committee, tisky Lausannského hi1Utí
,
,č. 65, str. 23.) Překlad odpovědi církevniho sněmu CČS byl nejprve
připraven' v . jazyce francouzském, ale vzhledem -k řízení konference byl
'před podáním přeložen do angličtiny II nepatrným ~ stylistickým upravením, jejž 'překlad nutně . vyžadoval. Zástupci československé církve vložili
do věty sněmovniho usnesení: "Upouštíme odtohó, abychom k' jednotli, vým bodfim zpráv vyslovovali názory svoje, 'nechtějíce dosavadní ,rnz,nostiro'zmnožovati"slova:pro tuto dobu (at this moment). Nebyli ovšem
'k tomu vedeni záměrem. reprodukovati sněmovní usnésení nE~přesně, nýbrž
naopak. snahou, zabrániti tomu, aby' nesprávným výkladem předcháze
jíciho sněmovního usnesení nevznikl o' CČS ve světě neoprávněný dojem~
že ,si vfibec chce v, podstatných otázkách věroučných niservova.ti své
názorY] pro. sebe a že ,chce -liberalistickým principem ,zakrývati: nedostatky: ve 'vlastnLnaukové tvořivosti.: Toto nebezpečinemohL předvídati,
církevní sněm, ale vyniklo zřetelně našim zástupcfim .v High Leigh. Zde,
·totiž Pokračovaéivýbor 19. srpna 1931 rozhodl, že odpovědi církví budou, ,,~,
'otištěny ve' zvláštní publikaci jako soubor "Přesvědčení církvi";' církvím
měla. ,být ještě dána možnost, aby znovu revidovaly znění své odpovědi
'na',lausannskýdotazník; Kdyby ovšem neměli mit biskupové právo na '
takový "postup, 'bylo by třeba" aby, se ústřední rada předem usnášela
, na' autentickém znění dfiležitých cizojazyčných listin. '
"
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'~ěna ná~1!těva ilreSidentaOdr~ Co~nishe z Bostonu a prof. dra 'Faggin~
gera Auera ,z' Harvardc>vy university ,vC8:mbridge."Hlavnimsamostat~ "
nýIri. pOdnikem ,; Československé církve· k utuž.ení' mezinárodního přátelstvi ,'.~,
byla;
té době mírová.,~kOIÍference mládeže, 'pořádáná, 'ústřední radí)U ,
ve. dnech 20.-:-28: července1932v,ČernohorskýcIi Kúpelích,'zaúčasti,
. vicenež100členťi, z' nichŽplnou. čtvrtiÍm tvóřill zahranični delegáti spřá-·
'telenÝch svazťi mládeže zll 8tátťi a to Evropy; Ameriky a Asie. Ideová
úroveir přednášek, i diskusí 'na konferenci byla vysoká: vzbudila pó;
zornost v tisku domácím',i zahraničníÍn.9)V srpnu~1932 byla, obeslána
konference Syětového sv~u prosvobodnékřesťanstvL ve ,Svatém Havlu
(patri~cha Procházka, biskup Stejskal), při,
patriarcha. Procházka.
" vykonal zahajovací 'bohoslužby, a bylzvolen do. komise pro zříieni ;mezi~ ď
"'" národÍlích' theologických, ,kursťi. Týmiž dvěma delegáty" zúČaStnilase,~
" CČŠ též zasedání ,Ekumenické, rady pr!> ďpraktické křesťanEltvLv 2énevě. ď
,CČS byla,v,tomto pracovnímřoce1931/32 definitivně začleněnadoek~:
menického hnutí, získala zastoupení", jeho nejvyšších správních órgá: "
'nech
prostřednictvíni osobního
styku' i . korespo~dence I s vedoucími'
~..'_
:-~
_
..'
představiteli, všekřesťanských snah', o '" sjednocení . cirkví mohla ,uváděti
ve známost svéúsili 'o vlaStní, bohosloveckou, orientaci; své pťisobení' na
poli praktlckéhokřest:aÍlstvn svou:míiotvornóú vťili. 1O )..
'
..
,,/ ' Od pódzimú 1932 došlo k podstatnémú omezení ~ah~anični. agendy'~ ,
CČS; ,Souviselo "to. 8' vývojovými 'tendencemi ekumenického I hnutí' v 'křes~ :
ťanském . světě i s vnitrocírkevhimi potřebami CČS. Celkový stav křes~.,
ťllnských sjednocovacích snah byl; po začátečním mohutnémrozmaéhÍl~ ~
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9) ',o všech. těchtozáhranfčních akcich~ úi:Úední rady byía naše; cír~ ,
kevní veřejnost pravidelně informována a to jednak v Českém ,zápase;
jednak v ,Náboženské. revue. Viz na př.-úVahy patriarchy G. A.Pro- ,
, cházky, o spolupráci CČS s. křesťanskými církvemi, společnostmi a: konferencemiv Českém. zápase, 'roč. 'XVI., nebo články, biskupa dr.R;· .J.,
~Stejska1a (o Světovém svazu pro svobodné. křesťanství, o konferencíéh'
, o 2ivotě a Díle a oViře a ŘádU), 'prof; .A. Spisara (o' svobodném pro-"
testantismua CCS) a dr.. F. ~M; Hníka (o CČS 'na poli mezinárodÍlím
a. o konferenci v .Černohorských Kúpelích) v Náboženské revui; roč,IV.
~"'10) Kromě sdělení o jiné zalÍranični korespondenci stala se'v XV.',
ročníku.Ceskéhozápasu zmínka též oclopise.biskupa'Vernona Herfordá,'>
jehož doporučil pozornostiCCS dr.~Drummond. Z informací dr. Drum~~
mondanámbylo. známo, že 'jde o .předáka' malého. evangelicko-katolickélÍo ď'
hmití,Jrteré n~vylúčuje ze svého .obecenstvÍ žádného. učedníka' Kristova::
'pro" dogmatické odchylky. Tyto informace jsme také přesně' uvedli, 'zá~ "
roveň se'zněním'krátkého dopisu Herfordova~patriarchovi .Procházkovi
(str. 147). Snažíme se býti,loyálními Irsvýmzahraničnim 'přátelťim' a
nepokládáine při tom za ,rozhodující, zda jejich, náboženské. hnutí před, stavuje milionynebó jen desítkystoupencťi .. Se stejnou otevřeností. při~:
;Jímáme projevy křesťanského,bratrství od zahraničních přátel,'ať jsou
, biskúpyčf jen prostými duchovními nebo laickými pracovníky.: Kdyby
,'stoúpenci' CCSmě1i, stát o masovou a dogmaticky, sešroubovanou kato~
,. "licitu,. neměla by hlubšího smyslu jejich, touha po 'syobodné církvi. Po ..'
'ď, ,~. tom;' co' shora řečeno, nebÍlde činit snad nikomu potíží; aby pochopil, že' ď
nemťižeme při' své ideové'. orientaci očekávat zvláštní sympatie od .velkých pravověrných církví protestantských a ,pravoslavných . .Jsou~li,:Za~·'
,:' stánci' náboženského·. pokroku, a" oddogmatisovaného křesťanství' , dosud
v křesťanském avětě ,v -mizivé' menšině, nezbývá nám.' než abychom tó"
vzali na. vědomt ď'
"
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podlomen z někoIik~ přičin.The~IOgické . •. rozpory, ,vystupující při'mezi-,.'
. církevních.poradách dó popředí jednak mezi, křesťanským světem pro~
testantským a pravoslavnýn!,jednak mezi kalvinistickou a·lutherskou
•větvi. reformační, jakož i mezistarověreckými a modernistickými . směry, •
ukázalÝ: se daleko podstatIíější překážkou. hlubšiho a trvalejšiho sbliženi
na: podkladě- Ježišovaevangelia, než očekávali iniciátoři Stockholmské
a Láusaimské konference. Ekumenismus utrpěl dále .vskutku nenahra- '.
ditelnou 'ztrátu úmrtím' duchovilfuo vfldce. v snáhách· o, evangelickou k~:': ~
tolicitu Ara, Nathana Soederbloma, arcibiskupaupsalského (zem!el 12;
července i 1931). Ztroskotáním odzbrojovací konference a národně socia: Ústickou' revolucí v Něrnecku .bylo zvýšeno napjeti· mezi národy,. jež se '
odráŽelo..' i. ochabnutim . vÍíekřesťánských sbližovacích snalÍ;·· zvláštěltdyž
v Německu' došlo. k' ~ersek~ci·· některých. předních' ekumenických. i .míro~
vých pracovníkťi. '" Souběžně 'se .' vzrflstern·. politických. sporťi pos~upovala'··.
'též. nebezpečná hospodářská.krise, projevujíci'sé:stoupajícineiainěst~.,
nanosti, •uzavřením; hranic celními avalútovými·. opatřeními a: povážlivým '.
sniŽeííim ' existenční ,.' úrovně' .v .• širokých '. vrstvách .' obYvatelstva, na. celém'
,syětě ..Círltve byly nuceny omeziti své přispěvky~ korporacím, jež ď měly
··jlokračova.ti v' zap'očatém -dilesjedDocovacím.' T~ byl snížen rozpočet
'hlavníchodvětyi ekumeIÍického hnuti a mezi stejriorodýnílorganisacemi
.. ' se"zaČ~o_ . jedna( o sloučení. Pracomí progr!UlÍžénevského~ekretariátu.
, . Ekumenické rady pro. praktické křesťanstvimusel být omezen; tento '
,sekretariát byl sloučen se sekretariátem Světové aliance pro. přátelství'
:c mezi národy, zastaveno vydávánirevui: Stockholm: die' Eiche a 'J. .
, ....... ,'Za' této situace není divu, že též československá církev musela při-: '
., ,Itročitk restrikci svézahrariičníčinn~sti. Od roku 1933 nemťiže platit své
:pravidelné Členské příspěvky sekretariátťim cirkevních 'svaZťi ,a mú;eÍa .
',' óm.'ezit na nejmenší m1ru~úČastsvých' delegátťi na mezinárodníchcír, . kevnich konferencích. V letech 1933~1935 ne byla na' př; církev Českoslo,:"
venská 'vťibec zastoupena' z, úsporných dťivodťi' ,na' koÍlferencích Pokra~.
'čovaclho výboru Lausannské .' kónference, . na poradá.ch; Ekumenické . rady
pro praktické. křesťanství ani na jednáních mezináro'dni rady, Světové". '
~ aliance pro přátelství mezi " nároay. Vydáni informačni brožury: o. Cčs.
pro cizinu' jest úž'někólik' let, odkládáno, ač se její' pofřeba' živě dti.
Počet mladých ducho~ních, uvolněných pró .studiuni.:vciziněna.theolo~gických fakultách svobodIlýchcírkví jest velm.i nepatrný (~e" srovnání
~např: se stúdenty z českobratrskécirkve. evangeÍické), a dosahuje počtu.
, prftměriJ.ě nejvýše: 2 stipenditťiv jednom. roce. Také běžné· dopisováni
. s '. představiteli zahraničních církevních . -svazťi;
< jejich- návštěvy. vČesko~
!
-.
-.
'slovensku,jakož i styky' s .mládeží zahraničních církvi músely.být v. po':"
s.iedn1!:h,letech velmi ome~en~s ohlEldemna fiIlanční sitúaci CČS.11). .
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'11)..Pisatel těchto řádkfJíbyl pci'Věřen ,vedimím zahraniční agend;
od srpna ,1931. Pťivodnězamýšlela ústřední rada:zříditi sekretariá.t
,pro zahraničÍlí styky CČS; od úmyslú 'bylo' záhy upuštěno,' ježto byl()
·.tteba zahraničnímu sekretáři. svěřovati. povinnosti jiné. V -úředni zprávě.
o zasedání,ústředniradyz.21. IX. 1932 se o tom pravi: "Konstatováno,
.,že dr.. Hnikovi v minulém školním roce,bylysvěřeny'přednašky vkolejních' kursech;' vedeni .'. pobožnosti < s . bohoslovci' a dúchovni" rádcovstvi'
bohoslovcťim; vedle.toho ,připravné práce kztizeni Akad~mie;. referát
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I při tomto zmenšeném rozsahtl sOlÍčiimosti, s křesťánským světem
'pokračovala další ,tři léta od září 1932 ',do září'1935' ústřední: rada úspěšně

V zahraniční,' spolupráci, se spřátelenými cirkvemia' církevními svazy ve
-shodě se základními směrnicemi církevního sněmu.' Uvedeme: zde o 'tom

aspoň někoÍik dokladťl. Československá. církev se dostala dO, užŠího pra-'
<:ovního kontaktu s nekatolickými církvemi
ČSR, a: to jednak v rámci
'odbočky 'Světové' aliance' pro, přátelství mezi národy a dále v' pracovIÍí '
komisLpro studiúm otáŽky' o poměru státu a církve, podle disp~sic' Eku',menické rady ,pro 'praktické'křesťanství. Při ústřední radě 'byla zřizena
,theologická komise pro zpracováni podnětťl Stockholmského 'a> Lausann- '
skéhó hnutí, která schválila vydáni Spisarova spisu, o milostiv duchu
,- CČS, ,zaujala štanovisko k, poměru' církve ' a' sfátua ' vypracovala' zásady,
jimiž se clÍce CčS~ řídit ve věci, obrany československé r'ep~bliky; .
Při této' příležitosti jest nutno též vzp~menouti náboženskych obcí
CČSv Americe. ; Jejím administrá.torem ,jest farář R: F,- Typlt, který,
podává o 'své činnosti 'ústřední radě' čas od Časlt zprávu; Americké-náboženské obce CČS, o' nichž činí zmínku předsednická zpráva: církevnímu
Bněmú 1931, byly od ,počátku k mateřské církvi,V poměru, značně ,uvol':
něném. Správce' americkédiecése 'upozorňoval.již v, roce ,1932ustřední,
radu,' že s propágací CČS mělo' být započato ve velkých českých stře
uiscíchna americkém ' středním západě" á -ne na místech;,kde téměř"
Čéchoslováci,rl.eexistují." " Malé skupiny ,několika, ~hú,dých sloven:ských,
rodin, jež povětšině' tvořily členstvo' jedn:otlivÝ~ náboženských, obcí, ,
'těžko si samy VidržóválY, duchovního a hradily náklad ,na,'bohoslúžebnou",
mistnost, ježto tam stát, nepřispívá církvím žádnou dotací.c,Existence',
těchto obcí se stala do budoucnosti těžko udržitelnou; poněvadŽ se ml~dá
generace slovenská rychle odnárodňuje,.nestojľ o 'bohoslužby v 'jazyce
, ,svýchotcťl a veškerý příliv ptistěhovalcfi do těchto osad ,ze staré vlasti
jest v 'posledních letechvťlbec znemožněn. Farář Typitbyl ochoten začíti,
,s 'propagací československé církve ý' městech se silnou českou' men:šiIiou:
Finanční situace církvečeskosiovenské všák nedovolila/ aby byl kza~
niýšlené misijní ČinnostiuvolIÍ.ěn potřebný obnos. Z, úspornýchdťlvodťl
také nemolÍlo zatínldojíÚ k zájezdu patriarchy Pl."oclíá.zky do Spojeny.ch
lltátťl, k němuž jejzváJ.Yj'americké obce, CČS, i přátelé
Amerických
svobodných 'církví., O cestě se uvaiovaio
září r.1933, kdy byl ,bratr:,
patriarcha též pozván k pťednášce na světovém parlamentu' nábOženstev> , '
''v, Chiéagu. Nebyla však ,uskutečněna, poněvadž' celko~á situace ~irkvé
československé si ',vyžadováIa ustavičné bdělosti, a _neumdlévající
hlavy církve pro práci doma. - Přes tyto obtíže,'ježse postavily ycestu'
'dřívější snaze o 'proniknuti československé' církve mezi americkýmÍ SIO-' "
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sociální' péče, spolupráce s mládeží' a s -kulturními složkami veřejnéh~
,života. Poněvadž vedeni zahraniční agendy je~ pouze malou" složkou jeho'
1
,'agendy, zrušuje se' jeho' titul sekretáře pro záhraniční styky a ',zavádí
,I
: seóznačení referent ústřední rady" (Český zápas, roč. XV.,'str. 371). :...:
i
i
Toto 'omezení zahráničnílio referátu, ještě dále pokročilo, když byl dr.,
I
, ·Hník ':" akademických letech 1932-1934 ústřední radou usHmovenpro"1
,fesorem na ,tehdy zřízované Vysoké', škole bohovědné CČS a když byl ď
v' roce. 1934-35 poslánna studia do Oxfordu; Od l.září 1935 vykonává :;--',duchovní správu,vé dvou'náboženských obcích, v Praze.
' ,
,.'
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vAky a 'jejich ,prostřednictvím na, Slovensko, 'oceňovala ústřední r~da'
·,význam. náboženské a kulturně politické ,čiJ:mosti,mezi krajaI?-Y česko- ,
, 'slovenské národnosti, žijícími za hranicemi. Pokračovala v',tom, směru
'podporou ná.boženské obce CČS ve Vídni a spoluprací s československým
'zahraničním ústavem v Praze.
",
'" ,
"
SEkume~ickou radou pro prakÚcké křesťanství' sblížila, CČS návště, 'va gen. sekretáře ,H. L. Henrioda V Praze v březnu 1934. O, předpokladech . další součinnosti CČS, s Lausannským hnutím jednal dr., Hník v bÚznu
,t.
v Londýriě s' kanovníkem' Hodgsonem, gen. sekretáfem konference
pro sjednocenL církví ve víře a zřízení. V tomto jednání pokračoval~ pa.triarcha dr. Procházka a dr. Hnik s vedoucím theologem -anglikánské
církve drem, Headlamem., biskupem, z Glouceste~",' za,. jeho' návštěvy'
• v Pr~é;v květnu t. r.Ústřední, radapověřilá dra Spis ara a zahranič
ního referenta, aby· jejím jménem omluvilí" letošní nepřítomnost zástupce ,CČS 'na sch.fi~i P~kračovacího výboru Lausannské konference a
, "abyvyloŽili,vpísenmém podání svobop.omyslnou' orientaci CČS. přes
'otevřené vysvětlení; že CČS nestaví na trinitářské christologii,ď dostalo
"I?e ústřední radě ,vlídného p~zváIii, aby neodřikala účast ~vých'zástupcťt
na druhé Světové konferenci ó 'víře a, zřízení, a to na základě resoluce,
Po'kračovacího výboru z 5., srpna 1935. Podrobnější 'Zprávu o tomto
'usnesenI podáme ve čtvrté části syého článku:
'
,
S 'londýnským ústředím Světoyé aliance pro přátelství mezi 'národy"
',jest ~ústřední rada
pravidelném stykti' ódkoÍlference v ,Cambridge.
, Pěkný kus, drobné práce podle jejích' směrnic vykonal v roce 1932 a
, , :,,1933 farář Oskar Malý svými bohoslužbami pro anglické učně 'v Baťových závodech ve Zlíně.' S' morální podporou Světové aliancékoná se
"'v Londýně ,každoročně oslava československého, svátku Svobody;; za
účasti vyslanectev, kolonií spřátel~ných státft a anglických přátel ČSR.
28. října 1934 byl pozván za kazatele při tétó význaimlé, příležitosti dr.
12 ) TýŽ se za svého studijliího pobytú v Oxfordu; snažil o utužení
:É:nik.
'.~
"ď
přátelského poměru CČS k anglickým pře,dstavitelfmi Světové aliance."
',Mimo jiné byl přijat ,Lordem Dickinsonem, presidentem .Aliance, účastnil
, ,se siavn~stní recepce ná počest, riovéhoarcibisk;;pa' u.psalského dráEi" ,dema v anglické horní sněmovně a pfednášel
mírové cÍm~érenci an~
glické' mládeže~ve Wh~ Crossu opřekáŽká.~iľ světo~ého míru ~ hlediska
,křesťanské viry,
..
." , " ' " "
. ,/", "
Ideový vývoj čésko~lovenské, církvi, veďi k" tomu,,' žé" ke kollkrétni
,spolupráci došlo především se Svazem pro 'svobodné křesťanStví a' ,nábo,ženskou svobodu., V, kvěltnu1933" iiavštivi! gen.s~kretátprof. dr; van
'. Holk 'znovu ,'patriarchu Procházku v Praze a :, přednášeľ na bohovědné
škole CÓS. V dubnu 1934 byl hostem\istřední rady prof. i; H. weatherall,
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'12) Promluva Hníkova,
níž osvětlil význam '28: říjrULprovznik
,'á vývoj československé církve, byla vyžádána k otištění přítomným
,redaktorem' časopisu. Good .Will; -,- Jest, samozřejmé/'že každoročně
,otiskne,' několik zahraničních časopisftzprávy o, československé ,církvi,
, ",' ,ať už na základě ,redakčních rozhovorfÍ" nebo na pokladě, přímých'zpráv '
, ",svých zpravodájft. Vydáním informační brožury o CČS, pro cizinu by se
, "tento zájem o vývoj, o ideovou a, organisační výstavbú CČS ještě. pod- '
, ':statně' zvýšil.
,.
,
,
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, ďpředstavenÝ Mancheste~skékOlej~'v'OxfOrdU 'a:př~dnésl' zasvén~vštěvy .
několik. pozoruhodných.' projevf.l:: Počátkem' červenče 1934 'uvltala',česko~:
slovenská církev" oficieln{zá.stupce Americkéunitáfské asocia:ce;" ánglic-',;
' .. kých unitářfl.a Svazusvobodných~irkvi
slavnostni konvoka,ci unitář~
ské bohoslovecké fakuity "z 'Chicaga; konané.v· ,auditoriu, filos~fické ,f8.~,
kulty Karlovy urliversity,' při. niž byl. patriarchovL Procházkovi udělen
. <čestn~ : doktorát: bohoslovi.'V srpnu 1934' účastnili se," čtYfiduchovní .CCS' i
, '(dí-: Novák; Rutrle,Šustr a Vit) mezinárodnítheológické školy V Ko'. dani;
níž;přednášel prof. Spi~ar. o problému staré a jiovéviry s hle, .diska'" cCS. " Tato škola' pfedcháZel~ m~zinárodnimu" kongresu, svobOd~'
ných 'cirkví'vKOdBni, .pořádánénlU:vednech 14.-:-19.sI'lma1934,na
němž. československou.' ci~kév, .zastÚpo'V3.li.· patriarcha dr~ Procházka,
biskup dr ; Stejskal; senátní rada, Klóubek a dr.' Hník.: Tito delegáti
ústřední' rady 'zúčastnili-:- se, ,též či~ěkoIÍ.gresového ' ,jed~áÍlí. "Patriarcha.
dr.Procházká vedljedÍlurrumipobožnost, pronlluvilo CCSdorozhlÍtsu . ,
,a byl přijat: s kongresovou deputacív. audienci II dánského krále. Sou-'
; časně' se delegáti CČS Účastnili' zastupitelského" shromáždění' Svazu
SVObOdnÝCh církvi,na~ěmž .vystoupeniÍn.patriarchy dra Procházky dra::
• 'Hníka by,lo záStaveno "přijetíresoluce, nepř1Znivé rumuIÍskévládě,'ve
, ' věci pronásledování' maďarské', unítářské· inenšiny, '. v' , sedmihradsku.·"·
Všichni čtyři delegáti cCS byli ptítomni sChtlzi, věnované prohloubeni •.
součinnosti' , bohosloveckých 'učeiišť ' , svobodných .cirkví j' . mimo'. to" zase~
daliÍ>atria~chaa 'Hnik vkomlsL pro;poníoc sedinihradským.:liI1itÚtlm, ':
, stejskáI v ko'inlšipro stálou výstavu
Kloubek .v komisi finanČní.CCS . ,
ol:>eslalakongresovouvýstávú: b()hatým ~a.teriáiem obrazovým i pubÍi- '
kačniÍn .•" :
.
-.' ..' ,,: '.,
"", .
. , ' "
"Ze součinnostiCCS SjednOtlivÝmLčlenskými 'skupin~ii'tvOřici~í
Svaz ~vobodnýchcírkvi,jestuvéstiaspOň ,tato 'data. Na.sněmu angli~~Y :....'
.kých unitářúďÝkvětnu 1933,konaIlém. v Londýně.přednášeL ó cCS, . . .
- O.' HradiÍ. V- březnu', 1935, promluvil -londýnském.' klubu unitářských :du,l
chovnich. o. CCS ve vztahu k' anglickým unitářtlm, dr; Hnik; Kromě-zmi~ .'
.~ j
něné již spolupráce' s· 'Alnerlckou . iínitá.tskou .' asociací, . kte~á:, přineSla:
. mravni posilů americkýÍn obcím CCS,jest uvésti cyklus' tři přednášek
, ."0 -soudobé ďaffieric~é thlú>logii, které, v lednu 1935 přednesÍdr: Fagginger"
Auer z'Harvai:ďovyunivesrity v bohoslovecké ,koleji CCS" D,r.Novák
I
" ':přednášel vsrpnu1935na-koIÍfe~enct mládeže svobodných'clrkviÝ:Ař:: ... .
cegno;kterou:pořádaló LeYden Inté~ationalBureau'<fnskup dr. StejskaÍ .. .
J
navštívil
zářit,r.společněď ~předsedou Sv~u· svobodných cirkviRev~;
'Alfredem, Hállem níaďárské unitářské·Sboryv.Sedmlhradsku a tó'z po~
j
věře'íli Americké unltářskéasociace.c~: '
..
,
. "
zveiký~h' cirkviprotestantských;dOŠlo k :prvnim • krokftm přiblíženi
,jen s~glikánskou církvi a to rozhovory .dra ~Hnika' s" areibiskuperÍl '
1
z Ýorku dremTemplEim ,a s vtldcem anglikánských. modernistŮ. drem
I
" ,MajoremÍetosna jaře, 'jejichž;účelem . bylo informovati o cés., Ráz
tě~hto rozhovortl byl /čistěsoukrorrlý.;
,
" .
'Dosa:vadni'iahraničn'i spolupráce>CCS .vyro.staia: zcela organicky
. z jejích vlastnich.duchovnich tužeb a cíltl. Proto by byla stěží opódstat. něnadomněnklÍ;že CČS zapl?IIlnělapro ,starosti ',,~ Ilavázániz~ánÍoStí ..
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v cizině ~a po~iruiosti k své vlastni. domovině, j8.koby nám byla cizinou.:
Pro ,.vedenizahranični agendy ústřednirady 'byl v uplynulých 'letech
částečně uvolněn jeden 'duchovnLNenijistě náhodou, že, se pOdjal pro-.
zkoumáni vnitřniho, duchovniho' života Českóslovenskécfrkv.e (a to ,ve.
dvou knihách Ó. CČSv poslednich:letech vydaných)' právě zahranični
referent. SoučiÍmóst. s' křesťanským světem plánoval v úzké souvislosti
s náboženským programem CČS.13)
....
',".
. Potřebujeme si.' střízlivě uvědomiti, .jaké výsledky práce mfiže CČS
očekÍívati, jestliže
celková. Situace' nutí, ; aby" omezovala. n'a nejmenši.
miru veškerou součinnost se' zahraničnimi cirkveml, ať už jde o ,osobní.
, styk, ovydávánLpublikací, <> účast na konferencích nebo o dopisováni, '
· oodebíránL.časopisfi a o opatřováni knih v cizině vydaných. V CČS se
setkávámtl s protichfldnými názory nacrozsah naší zahraniční spolupráce.
Musíme se však aspoň vyvárovat, 'zvláštěstojime~lina. jedn'é frontě,'
· logických kontradikcí.' K nim na" pf; d~chází, jestiiže' se jedním dechem
exponujeme' proti bludnýmp'oútím cčs po cizině a, současně se divíme"
'že jsme ještě nepřišli do styku. s náboženskými společnostmi vevzdále~
nýchzemich nebo světadile~h; jestliže. prohlašujeme odloučení CČS oď
protestantského světa za záslužný čin minulosti a současně přibližení se
'~ němu'za součást programu pro budoucnost. - ' Ceskoslovénská re-,
publika má zastupitelské úřády s potřebný~ úředním' aparátem na' celém
světě. Stalo se mně na jedné, mé přednášce v Anglii, že' choť vysoko-Školského profesora hledala na mapě Československo v sousedstvíMalé.
Asie a není to zkÍlšenostojedinělá.Pokládal bych za naivni počin obo ._viňovatf z.nevědomosti
této. ktiltivováné dámy .úředníky českosloven~.
skéhovyslanectví.' v Londýně. Nepozastavoval bych se ani nad tím, .
kdyby,. některý anglický nebo francouzský ·fará.ř· nic· nevědělo' CČS .
pochybuji; žez toho faktú padá stín na zahrariiční r~ferát CČS, zviáště
- pfi jeho zatímní nouzové vYbávenosú.
.
.
. . Myslicí . lidé v československé církvi měli, by se vyrovnat s otázkOU:
· co má při souČinnosti CČS s. křesťaĎ.ským světem rozhodovat : zda . dosaŽení solidarity 'sostatnimi církvemi, budované na lásce k' pravdě nebo
dosažení početnosti zahraničních' spojencfi? 'Sám se dívám kriticky na
tvrzení, že cCs. je : ideově nejvíce sourodá se svobodnými církvemiuni. .
· Íářskými. Měl jsem o té sourodosti pochY:bIlosti už od 'ro'ku\ 1927, kdy'
· se nám na meziná.rodnímk~ngresupro ,p~krok~ ,náboženstvLvPraz;
sešli vedle stoupencí'i '~ilósofického .theisín~, liberálního protestantismu á.

i

;,r . .

13) Čti o tom v Duchovních'ldeálech CČS, vydaných v. edici',Blahoslav, sv. X.,. Praha 1934. Vice než 60 stran je v ,tomto spise věnováno.
r.ozboru hlavních ekumenických hnutí, s' nimiž CČSc spolupracuje a-·to
na základě. podrobného studia příslušné literatury. Víc než pfiltřetího sta
stránek pojednává I tu o celkové':bohosloveckéa' sociálně psychologické
výstavbě CČs. (s ohleo.em na všechna závazná usnesení církevních sněmfi
CČS; o níž' se opírá účast československé církve či'.snahách o sjednoceni
·ltřesťanských·církví. O .církvích "a.,Q ekumenických snaháchvycházi
ovšem takřka. nepřehledná řada knih; brožur a článkfi, na jejichž 'pro-'
studovánínestači jeden nebo' dva lidé. Všem duchovním L la~ý:ch pra- .
..' covnfkfim •CČS jest známo, že jim jsou vždy otevřeny sloupce církevních
publikaci, chtějí-U opravdovoupra,ci přispěti k rozmnoženi . poznátkfi
o křesťanském světě.'
,
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Zl!.StátlcťJ. christocentrické théologie té~ 8.m:eričti , humanisté a prťJ.kop~
'nicf novopóhanských kultťJ. ,z Německa~československá církev' má dosud
otevřenou cestu'k součilinosti" s oběma, bloky náboženských společllosti,
odvozujících 'sÝf1j' pťJ.vod ód,Ježí~e :Krlsta:, mťJ.že spolupracovati se'světem
protestantskýni ápravoslavnýni na'jedné straně~ a~e,Svazempro šv,o~
',bodné křesťanStví na straně druhé. Heslo opříbuzllosti CČSkoběmatá-,
borťJ.m,s'nímiž se', ocitáme mezi proudy, podrobíme revisLMúsime se
Ýšak' vystříhat, každého, Íiáznaku, který by, nasvědčoval, ,že barometr naši'
sYmpatie k ,zahraničním ptátelfim stoupá riebo klesá podle počtudwi,
"jež se hlásí ,k 'jejich,'směru. Baronietr, jeneptesný přistroj v službě DucM
Božího.
'",'
,
'"
",',',
' F. M. Hník.

ROZHd:DY PO'pfSEMNICrvL

R efer~'ty.
Fr' a,n t. L i li h' a: r t/

Ragaz 'odmítá ,ciosavaďrir
církevn.í á hlállá, neučeni.. Odmítá
~ na KČ~.---:.,
,', "
náboženskou' dosavadĎ.i praksí' a' ná~
, Profesor dr. F. Linhart ,vydal v boženské praktiky a nabádá k' ži, knižÍÍi sbírce Svazu národníhoosvo~ 'votní praksi. Od!Ílitá· církve a', vy~
bozeníkriížku o švý~arském dosud tvořil novoU obec bežkněží; hlavně
lúícíÍn náboženském' ~eformátoróvi b~z "panovačné hierarchie. Odmítá.·
profesoru' 'Leonardu Ragazovi. Ra.-' 'dogmatičnost, spekulování' o 'Bohu,
,Igazbud~ ve dvou letech sed~desit- 'spekulovánío dogmatech; vidí':":"a, ,
'nik. Před čtrnácti' lety se dobrovoi- mťJ.žeme s' nim souhlasít; ba musíme '
n.ě vzdalprofesury, neboť chtěl mít s nim souhlasit - že společnost a "
, volnou, ruku' v' kritice 'náboženství,' 'kultura jsoa, založeny na sobectví",.:
církví, socíalismu a, společnosti vfi:- na mocF a Il.ásHí, na 'llespravÉldli- '
bec. Přitom Ragaz muž pevného vosti. Přidejme: na bezohlednosti.
ušlechtilého n.ázoru jak podle učeni na nejsvětějším' já a jen já; my a
,Ježíšova:, ,tak je liorlivý~také' 80-' jen my, dbáme nejčastěji jen hmot'::
, jchilista(tfebáže, kritisuje 'Marxe. "nýcha hmotařských zřetelfi a říká
" " neváhal;) když: děkanoval nam.l~ váme ,1 práktikujeme:, po . mně" ati
ryšské universitě, několikrátmani- přijde potopa, proč by se ohlížel na
, festovati sesocial~ty Lkvětna.:
druhého!' ' ,
.'

,Rágaz, prorok IJ.aŠídOby.

Leonhard
1935.Ce~

,Nehlásá 'potřebu"ani nového ~á-'
Ragaz je z rodtlkacířfi; ,aletim,
boženstvi, ani nové církveranino- prá.vě,se :přibližúje těm~: kdož: hÝ~-'
výchobřá.dťJ.,nýbrž usiluje o 'usku- balisvětem. 'Protože 'je 'S~ýcar:na~
teČněni učenI JeŽišovŘ. '
' ' š e l sl nejdříve vzor a příklad . ve
. Profesor Linhart" vykládli, , Raga~ .' Svýcarsku. Zwingli; odvážlivý m:ys~'
zfiv_ náZor ve ,dvaceti kapitolách a ' ·'litel. o , nepřirozenósti· dogmatu
na stu stráIl.ek: KapltólY~·:nejsou\ přepodstatněni,poctÍe něhož kněz
Úiněrně, rozsáhlé. Nevéliká knížka,' prýmťJ.že pr~měniti, chléb v' tělo je:':
'!Rle upřimného: hledatele· Bohá."á " žíšovo a vino v ,krev J~ŽíšOVU" a:
~ hlédatelekrálovstvi bož1hozaměsť:' '" PestalozZi,přiklad horlivé 'oběta
nává na' dlouhou dobu.
vóstí, v níž nalezl smysl života; pe- "

o'•
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čoval totiÍ~o poválečné sirotky (po 'ni výklady:; přes~ vAak, kdo hledá
napoleonských válkách), takiRa~ smyslživotá.(boži král~vstvi),měl
gaz hledá' smysl života(Ragazpil7 'by poznat Ragaze alespofi z knižky,
uživáslovJežíšových):
králov,:, Linh:lrtovy.
'
stvi božím hledá smysl. života a bo~
'Ragazovi 'nejde' ó' slavnostní, kra~
žikrálovstvi v duchovni~h hodno~ 'sořečniétvi. Nemiluje :miniil(u;~_!ani',
,tách. -: Ténnázor mMeme, ba mU-gesta! Nechce sklizet ob~ivpokor:
' ·sime vyZdvihovati iU1y.,
nýcha tichých následovníkft; RaJde .,snad Ragazovio to, abychomgaz'jako Masru-yk burcuje ducha;
seobrátiUkživotu';:'-Světtiza.dy? 'rozum.Neboť bez přemýšlenfaž do
Naprostorie!J~nom ne asketismus, dftsledkft- není možno dobratFse,' ,
" jenom ne poustevničeni, jenom ne lepšího náboženství (Ragaz neužív~
'ut1káni před, světem! "
" slova náboženství; radí užívati yýTim byste přišli vhod a zpivali razu - "boží královstvl'" f: i
byátedo noty těíri.;~kdClž~htějisv~
'Příklad Ragazftv tak jakoMasa~
'tÍl vládnout, chtěli by. si zvásudě~ , rykftv je nabádavý a;, Žhavý: Kolilt
lat' nástroj. a' chtěli, by vašLsebe-: máIÍJ.educhovních, kteři jsou členy
,< dftvěrua, váš klid podlamovat.
,socialistické, strany ne aby JI' uží~
, ~' JestliŽe z evangelii dbáme ,sláv: vali, aby; se I> ni opírali,nýbržaby
, Ne ten, kdo mi říká Pane! Pane! . ' j i 'pozdvihovali? Kolik ÍnáIÍJ.é du~
potOm,musímeódmitat spekulováni chov-nich"aby manifestovali ," jako "
a chytrácké otáčení slov o jednotu- Ragaz' a' Masaryk ,v pI1ivod~ch , á "
vých dogmatech.' musime odmítnou- 'dělníky? Máme hodně duclÍovniéh
',ti a vytrvale odmitati .theoretisová- (a eVa.Ílgelických faráM) přislušni~,
ni" prý náboženské a musime usku- kft pravicových 'stran,,' zejména, re~
tečňovatcíl živóta v dobrém živp' pUblikánskéstrany, československé
,,'tě.,Jakžiješ, tak jsi! ,Tvé nábožen7 ho venkova: Cočinivní'prokrá
,'stvi poznávám V tvé životní praltsi.. lo~stvi boží? Mnozí jSoU; kdož 'o ,
Máme'unás mnoho,hledatelft, ži~ 'Ragazovi á: M~arykoVi řeknou "ale" ,
votniho smyslu, hléďaj( jejY bud~ Když on neuzná-vá'toto"a totocirhismu;vevýkladech,Krišnamurti..; kevní učeni", jen aby, nemuseli
ho;' mohlo by se vyvinout, že pěk:- opustiti blahobytné zá.větřL,
•
ně a v zaniceni psaná knížka Lin~ " Pro výklady v ,chrámě málok<i0 ,
hartova., podnití, hledati ,správnou' užije Ragaze tak jako o TřetíclÍ ho~
cestu života jen a jen, II Ragaza~ ,'vorech s Masarykem _.::.- myslím,+:-'
Hle; Ragaz, sáiri" (Linhart správně ,málo' evangelických farářft a česko
vykládá!)' hledalkdY:sipřikladuslovenských, 'duchovnich zavedl~'
'MarXe (miluje ho, obdivuje ho do:- ,rozhovor 'v neděÍIiiškoleanebo,při
sud); potom u-německého, evangé-' veČerním shromážděni. A přece ,je
",' ." lického faráře, Blumhardta, ale . riy~ tam ' tolik' námětft íÚ'álovství bOž(: '
',-ni vyznává, že_ se nejvice naučil u hODa tomto' světě ve 'smyslu Kris~ ,
,Husa'a Masaryka."
tově. Rágaz je prorok; idealista. Vi;
"Budemetedy timusilovněji' hle- di ideál. Ideál,jenž zjedná dnešní~
dati doma třebaže' u vědomi, že ne- ','mu světu 'jednotu ducha a života~
átačime ani Husovi; ani MasarykoPři četbě spisku překvapí nápad~ ,
, :anl
: R'agazo
, vi'
ná' p' odobnost,',
bashoda,n,ázorft,
'Ra~,
\11,
. "
. '
, '
" Ragaz zrovná tak jako Hus a ~ ,gazových" a ď Masarykových.' Oba,
saryk nejsou pro chrámové 'aěkol~ muži',berou vážně"život; kultúni,'-:
,',
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,·i nábožEmstvi, JeŽíŠe v,jeho význa- hlásí se k naši domácí reformaci
mu pro, lidstvo.: Čtěte- a uvažujte!',
I>ředevším Husovy a českobratrské: .
R.J. Vonka.
, v, jejímž duéhu chce 'pracovat v' na~
,Relonnační s~~ik. Práce z 'dě- / ší době, a pak i proto, že Mi"Blajin československého, života nábo- hoslavova společnost' ani Refor',ž~nského. Sv. V.Uspořádal F. M. mační sborník nevyhýbají sespolu~
Bartoš~/"NáklademBlahOSlavovy práci s naší církvi, ,ba si jí přímo
společnosti· v Praze 1935~V komisi přeji a' na ni. ~ekají. V literárním •
'.-knihkú:PectvI "Kalich", ,v~aze II. ,přehlEid.u je zařazen i spis'ek br. dr.
Jungmannová 15. 'Cena 24 Kč.
• F. Kováře Deset let československé
, Tichou badatelskou a uvědomovací cirkve, ,II. vyd.
1930 doporučen: "
'práci,v oboru historického poznání pozornosti, širší veřejnosti. Dnes,
českoslovens~é náboženské a cír~ kdy ,dorfistají náni kvalifikované
kevní miIÍÍllb~tia, přito~o~ti koná mladé ,sily vědecké,' nebude. ~emož,u -nás' již "někoIik;,~,rokfi ; B I ~ h 0- 'no nepomoci ,bratřím' evangelíkfiIri, " '
/ S
o v a s pol e č n o s t v Pra:ze
jejich vědeckém úsilí o' sledová~- -'
I., Klementinum (Husova fakulta), 'ní církevně náboženského životau.
'za předsednictví prof. dr. Ferd. nás v minulosti i přítomnosti. loni
HrejslY' a 'za spoluprác~ něk~llka' musejí, věn0,vat pozornost takdfi~
čilých vědeckých' pracovnikfievM- 'Iežitému zjevu církevnímu, 'jakým
gelických, •• najmě,historika prof. je církev českol3lovenská, kdyžtě i
dr. F ol.' M. Bartoše, 'jehož' redakcí ona chce' pracovati a pracuJe v, duvycházi již od pěti ,let pUblikace chu reformačním. Reformační sbor- "
roční R fór mač ll( í ,s bor n i k. riík dostává lzdarma, kdO' zaplace;
Máme před sebou 'v. ročník, jenž ním 20 Kč ročně stává se členem'
, přináší delší články, drobné články Blahoslavovy společnosti. Jinak --'
a texty, literární přehled a zprA- pro nečleny: --: stojí Sborník 24 Kč;
vy. Z delších článků. ,jmenuji F. M. Členové dostanou ,značně laciněji
Bartošů.v, článek "Husitské ohlasy , koupit i· f!tarší ročníky Sborníků. ,a
v Reformaci císaře Zikmúnda"
jiné publikace dosud, Společností
'Ferd. Hrejsy Sborové' jednoty , bra~ vydané: Pří~pěvek "roční' je' nepatr- ,
trské v Čechách a F. Bednátfi.v Ná- ný a, mohou tedy snadno za ' členy
boženské 'názory tolerančních, evan-, 'přistupovat naše církevní korporagelistt'Í,na"l\[oravě. Následuje řada ce'(ob~e náboženské, 'rady) i jed~
kratších článků. a článečků.' a textů.>notIivci, kdož majLzájemna naší'"
od Bartoše, Vonky, Frinty a jiných, historii ,a kdož ,chtějí podpořit dób,~,:
pak velmi ob~áhlý 'literární pře'; rý vědecký,podnik.
Spisar. '
hled z literatury, historické(cirke~~
K~mil Krofta, FrancieaČes~
~i ~ náboženské) a na konec'rfiz- ké hnuti/nábožensl{é. Dvě přednáš~'
Ilé zprávy, odnášející se, rovněž "k ; ky proslí:>vené na' universitě v Pafi~'
naší reformaci. Na 144 stranách ži 3. a: 5. c!ubna1935. Vydal na podvelkéh;> formátu obsahu dosti. Bla- zim 1935 Melantrich a.~ s. v Praze.
hoslavova společnost, o niž snad . Brož. 12 Kč.
";', "
mnohý z D1l.šícírkve anineví,koná
V úhledné knižée o 72 stránkách
práci ,záslužnou; Mám za to,ieza- ' [ozdobenéna,obáÍceboúrbonskou li~'
slouží ~ ~i pozornosti, a podpóry, 'Iii a kalichem, vydal českýhistori!{
hmotné l' mravni ,~aké v naší ~h·kvi a' diplomat· dr. Kamil, Krofta dvě
a to, Um 'spiše" že' i 'naše církev. přednášky;' které měl>r. 1935 na'
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universitě. pařížské. Vedle pojedná-

káni. francouzské kultury:, do Čech
ní :uvádí . i .literaturu .. všeobecně; i' jehovr~tWI:1ík pražský biskup .J a n
k oběma přednáškám.
,"
. z Dra ž i c (1343). Ten!o vzdělaný
: Pojei:InáIÍí dělí se ,ve dvě části: muž byl osočen ze shovívavosti ke
. 1. Fráncouzské vlivy na české myŠ- kacířftm valdenským; zbaven pape:.
}ení náboženské před' Husem (str. . žemdočasně úřadu, souzen V Avi,5~2~) a 2-1 Francie a husitství gnóně~ 'a teprv po 11 letech· uzná~
(str. 29-:-68). Z toho patrno, že obě nevinným.
, přednášky omezují se na nábožen~ .:: Poté .rozebírá Krofta francouzské
ské stY!l:Y ~eskofrancouzské v středo' vlivy za.K a r I a IV., .zvláště slavné
ním věku .. ".
.
university pařížské, podle
,Jádro knihy je v druhé' části, v níž 1348 založena unive~sita v pra~;
níž rozbory stykft - přátelských ze. Je zajímavá myšlenka prafesoi nepřátelských ·::....podány 'jsou rft university pařížské, přiv~žencft
·zvlá~ťvelmi podrobně.,
Urbana VI. (byli to .většinou Něm~
, Význam. hnuti .húsitského srov- ci) na počátku schismatu přenésti
nává Krofta s významem .veliké re- ,universitu'pátížSkOU (aspoň Část~č
voluce' v, dějinách francouzských a. nM do Prahy. O tom iv Pr~ze se
"stejně jako ona mftže býti rozdiljednalo, a také někteří misttipařiž
ně posuzováno" (str. 6). Toto hnutí' ské university přišli do Prahy.
'"uznává s.e -celkem obecně za nej-.,Krofta uvádí hlavni doklady, jak
větší a nejvýznamnější zjev v ději~
pařížská' universita pftsobila na zan~ch Českého národa" (str. 5) a čátky. českého hnutí náboženskehO.·.
Krofta ve svých přednáškách zkou- Před tím' ještě rozebírá' soustavu.
má, "jaký byl poměr Francie k čes: c i r k e v n í spr á v y, její nemírkému hnuti" a "zda a čím přispěla' ný centralismus a fiskalismus, jímž
Francie k vzniku a rozvoji českého . trpěly Čechy. Tu sleduje vliv kacíř
hnutí náboženského, zda a co mu ství val dep s k é h o a. spisu D e- .
',dala, zda a co snad od nělio vzala, fen s o r . pac i s, profesora paříž';
a jak se. vftbeck němu chovala" ské university Marsilia z· Padovy.
(str. 6). .
- Z žákft a profesorft . university pa~... Úvodem ukazuje Krofta, jak·' ná- . řížské ~uvádí zejména Voj tě cha
ro? ,československý přilnul k z á- Raň k o v éh o z Ježova, .arcibisku~
p adní' k u Itu ře ,k ř.e s ť an-pa pražského;J a,na zJ e n š t ej-"
s k é, . jak .ji přijímá! z Německa, n a, pojednává o spise "Tetragonus
, ale i zItalie(papežství)a Francie. Aristotelis", o'spise Vojtěchově "De
Odt:tlCI už, v X. st., zriáti vliv r c- . schismate" a končí první část zminformy clunyacenské (Voj- ,kou o činnosti dvou .přédchftdcfi
,těqh); k I á š te r ftřáduci,sťerckéHusových; z nichž jeden zemřel
h~~! pr~monstrátského, francouzv: Avignoně 1374 (Jan M i l i č z
llkých mravft a. kultury v kruzích Kroměříže:":"" tak píše Krofta)
šle ch t i c k Ý c h a dvorských a 'druhý M. i Mat ě j z' Jan o v a
. (Jan Luc'emburský, Karel IV., Vác- pobyl v ·Paříži 9 let. Na něm vedle
lav iv.). Zde uvádí francouzského vlivfi 'Miličových "možno pozorovati
hásIÍíka 'a hudebního skladatele Vi-zřetelné stopyvlivfi pařížských"
lémaMacháuta, který 30 let (st.. 27) . .úvahami.o.Matěji .z,Ja"
(1316-=-1346)' byl na dvoře Janově. nova končí prvá přednáška KroftoVice 'než Jan zasloužil seo:proni" v~: "Na zavádění kalicha, pft~obilo',
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vedle

jiný~h ~,vlivfi jistě

též

učeni

"Jako

ostatnikřesCanská,Evropa~

Matěje z Jan~va o častém přijimáni ~ hleděla ~ také Francie. s odporem a •

svátosti oltámi a leckteré~ radikál- - hrťÍzou na českékacff'e 'ktefi se
ní ~ názorÝ pOZdějŠich ,husitských sami hrdě nazývali ,bOj~vníky bostrM vyrostly: nepochybně též zná- žími'" '(str. 40). Krofta' uvádí- tu~
zoro jeho'~(str. 28).' ~
..lat1nskouřeč(zr.1425)francouz:'
D;uhá přednáška je pro nás ještě. <ského básnikaA la in' C II II rt i er
zajiÍnavějši: jak reagovai učený ,,~~;skému ná:odu ZblOUdilé~u ve
svět i lidové hnuti francouzské. na vire (s.~r. 41) -:-. od niž .astre Od:husitstvf. Mistr, J n H u s pobyl ráží se svou břitkosti list P~n n y
jen na krátko naptidě francoúzské ~. O rl e a n s k é z r .. 1430, která llro,nejspiše r. 1398 jako "skromný čle~ zí :"nec~ám asi Angličany a vytrh- ~
skvěl~ho; provodú" .. vypraveného, " n~ protI V~, aby~h meče:n vyhla- .
V'áclavem IV. do. Remeše k fran~.dIla.tuVašl hloupou a~tvrdošijnou
'couzskému kráÍi Kárlu V. Kporaďě' pověru a zbavila Vásbuďkacll'- o odstraněni papežské dvojice. V dti'; ~- ství nebo života" (str: 43); Ale dva
věrnější styk s FřanciídostaÍ se měsíce po dodik!ováni dopisu do ••
přítel.Hustiv mistr Jer o n ým'z.gech ... zahynula Panna prokacll'-.
P r a h y. Obri.ovenijednoty církev- 'ství na_.hranici. ,,0 ptiltisícileti poz"'ni ZbliŽůvalomisť~y pražské apa-~ ději dostalo .sejí -arci nejskvělejši
řížské (M. Jakub z NouvioÍui) , ale' cirkevni satIsfakce; když by'la(r.~~
: pro nauky Viklefovy se nadobro .ro-. 1920) prohlášena za světici, zatiní.~
, zešli;Nasněmu kostnickémnejroz~ co Hus ajeho'češtístoupenci ztistá-.
hodnějšími odpfirci Husovými jsou vajLv očích církve kacíři hodn~i
slavný kancléř university pařÍžské ~zav~žení.;." (Iltr. 44).
. .'
Ja~ G e r s on,~který "přispěl snad
Hlas Panny Orlettnské není jedlnejvicek- odsouzeni Husovu" (str:' ným hlasem lidového hnuti fran~
32). Arcibiskupu pražSkému psal, že couzského. Z Francie pronikly k
je "povinností veškeré vrchnosti du- nám nejkacířštější pÍ'vky:~ kac H: chovni a ~ětské povstati na' vyhla- < s t v i v a Id en s k é, jimž byl za,;.
- zeniHusova učení ;ohněm iď me- sažen "hlavní pomocnikHustiva .
,čemÚ ); a arcibiskup ~ambrayský prvni léÍ:apo jehosmrtiuZnávaný.~·:
Pe t r d'A i II i,jehož~ několikeréduchovnLvtidcehusitskéhohÍlUtí M:
vystoupeni-proti Husovi téměř dra- Jak0tlbek ze Střibra"~ (str. 44) a
. maticky. Krófta líČí. Gerson na· sně- později jihočeský, sedlák Petr Chelmě ltostnickéIn: přIspěl k' zákazu po- ~ čický, ale . zvláště kaciřství P i k a rdávati večeři Páně pod obojí zptisó- d:O, .jemuž' Krofta ,věnuje 'několik.
bou laiktim, když -prozkoumal dti- _ . stran. Jedná tu o ~ letá.ku, hájícim
, vody Jakoubka ze Stříbra, jenž.po- husity, vTournaiGilies~Mersaultaj
dávání_zavedl; Gerson sd'Aillinipředá.ka pikardských uprchlíkfi do
- přispěli k upálenI mistra Jeronýma Čech, který vrá.tiv se do Tournai byl ~
z ~ Prahy. Později Gersonpro své tu popraven r. ~423. .
stanovisko .o yx:aždě tyrana' málem ~
Později .něktefí fr~c6uzští theo;'
byl by ,odsouzen jako kacíř. Oba' logovédoporučovali'jednati shusi':',
učeni mistři sice přispěli k odsou- ty "cestou přátelskou" (Álexanderzení a tim upáleni}I~istra Jana Hu- ' 'z Vezelay, Tractatus de justificasa~ ale náboženského hnuti českého
tione vocationis Bohemorum). Vý:' -,
národa nezastavili.-.'
- jimkou je ,traktát francouzského
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opata, GeoffroYe.: Krofta obš.irněn i s o v i, "který uchvácen českým
uvádí' jedriání h,!-sito. l3e, zástupci hnutim·náboŽenským,'liItal se nadšekoncilu basilejského a sleduje, kte-~ým , hlasat~lem dějhlné' velikosti
říF:r;ancouzijednánise ,účastnili českého . národa" (str. 68), tóto. po~
, (arcibiskup lyonský Amédée.de Ta~ je<inání konči.
, 'larÚ,Jiljí .' Carlerio.v, 'děkan camZ obsahu patrno" že Krofta opřev
, brayský, biskup~Filibert,konstanc~, 'seo.vlastní ,bádání neb o spisy od~ kýzNormandíe, Martin Berruer, -borníko. o dObě,husitské, jež cituje"
děkan>tourský); Vděčně vzpomíná
zachytil ve svých předná.škách sty,.
zejména Filiberta slovy Tomkový- ky českofrancouzské jen' ve středo:
mi: ;,Nebo přesevšeéko, co byl uči- věku. O novověku, zmiňuje se mimo~
nil"'proti přán( strany ,pod" obojI, 'chodem a ponechává·ostatnÍinsledo,.
vděčně'liIe·mu vzp'ominalo, že světil vatÚytovlivý zvláště Vstoletí osm- .
kněží jedné i druhé 'strany a též. náctém, devatenáctém i dvacátém.
"svýmarukama rozdával svátost pod I my v .církvi československé 'měli·
, obojí zpfisobou lidu obecnému .i by- jsme a máme styky FrancitNeni
10 to také 'napsáno zlatými písmeny
bez výzriainu, že i jeden
našich
· na hrobě jeho na štítě". (str. 64). biskupo. ~ dr: Rostislav Stejskal "Poslední stránky pojednání věno- '. získal . titul doktorský ve Francii
~ánÝ jsou Jiří m u z Pod ě II rad prací o Husovi a hnuti husitském.: .
a jeho plánu "spolku křesťanských
F. Kalous.
státo. nebo knížat", jejž mu vnukl"
Hor á k Ji ř,í, Jan Laichter,žifrancouzský diplomat A: Ma r i Iii 'vot a dílo,' vzpomínky . a úvahy.
de Grationopoli (z Grenoblu). Tento Praha 1935: Vydal Svaz k~iltimp
plán Jiří liIe snažil provésti bez ohle- co. a nakladatelo. čsl. republiky. Ce.,
du na papežskou stolici a chtěl, aby na neudána., '
se král francouzský postavil v čelo
Pietpi spis. Svědčí, o pietě a kokřesťanského světa. Proto, poselství
legialitěčsl. knihkupco. a. naklada- .
Jiřího z r. 1464' setkalo' se u dvora' telo. k~akladateli 'Ii' knihkupci. Za~
· francouzského s velikým odporem sluhuje si 'však piety, a uznání kaž~
duchovních " radě královské, ale' dého českOSlovenského člověka. "'Je
král francouZský sjednal' přátelský Obrazem' 'ideálních snah a počiIio.
špolek, s králem českým. ,
muže nad jiné povolanému,' Í>oně~
- .' Později vliv francouzské kultury vadž . vzdělanému, k' činnosti t~ '.
, zatlač,en je vlivy německými (Mar- ~eminentně kulturní, jaká je činnost
"ctinLuther), aler om á n sk éOk a 1- naWa:dátelskáa knihkupecká všude
'~.inliltvi",francouzšti hu- a~unás zvláště. Nakladatelská, čin
gen o té zo.stávají ve styku zvláště 'nost' 'a knihkupecká byla vždy a
členy Jednoty bratrlilké'(Václav
všude pi-o.vodkyní kulturního roz~
BUd~vec, Karel ie 2erotina, Jan'machu, ale' u nás zvláště od dob
Amos Komenský).
probuzeniŠ,ž po ~áše 'dny,ba vždy,
.' Zmínkou, o spisech 'J a c q u esa v naší minulosti. Vzpomeňme vynáLenfanta, (t 1728), ,Isaaca lezu tisku: na příklad!:Sborník,'o
· d é B e a u s obr e (t 1738), kteří němž ::pišeme,je přehlidkou bohaté
.' hájili Husa' a . husitskou" revoluci;' 'o' činnosti muže, 'jenž získal si, nepopí~
vlivu r e vol u c e f ran c ~ u z s k é ratelných zásluh o českou k~lhu, o
'na obrození československéhonáro- českou kulturu V době ·předvá.Iečné
, d~ a zvláště o'A r no š t ov i .D e- již.a neiné~~ i p,o válce'Rt.po naše
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dny; ,Kdo. by ze čtenářO' a 'kultur~ odpryních, začátkO,. nemohu neříci, .'
ních, čs1.,lidí,neznaljménofirmy že.'považujL právě. Laichterovo na~
'Laichterovy, representované Janeni 'kladatelství za. nejlepší, které jsme
Laichterem? Spis o:tomtoinuži, je-'měli a máme, ato po.stránce.ideo'ho podniku nakladatelském jestjenvé .. Nenajdete tam' jednoho spisu,
upozorněním ,na dik národa, , jenž -jenž by neměl vyššíideový, kulturní
'náléží 'Janu: Laichterovi. :Je. možno" ,a filosoficky, mravní, význam, ne, škrtnout z naší literatury a naší' ,najdete jednoho. spisu, který' by
'kultury .n:akladatelstyí Laichterovo, ,Laichte~ byl :vydal z' dOvodO čistě'
'aniž by škrtnúto bylo to nejcennější obchodních;. Laichterovonakladaco má.Il!e na svých publikacích? Ale, 'telství· bylo a jest obchodem, ale
·netřeba mnoho o tom mluvit a psát.
ne pro zisk, nýbrž pro'šíření ušlech-'
'Třeba vzí( spis dó rukou a číst a .. tilých.idejLNám jako listu církev,listovat. Starší generace, obnoví si nimu a náboženskému je přede~
vzpomínky z mládí a nová 'generace, vším sympatické, že Laichter 'měl
,si uvědomí,' čím bylÓ vždy, Laichte- _ vždy, pravím vždy, smysl pro ideje
rovonakladatelství nÍirodní kultuře 'náboženské a mravní. S, velkým dínaší .aje posud. 'A 'mluvím-li o' pod- ' kem kvitujeme vydávání spisO nániku, mám na mysli Jana Laichte- boženských. Měl bych.však jedno
'ra, neboťon jej vybudova1.A vybu~ přání, . jež jsem' již Částěji.vYslovil
doval z malých a. ,slabých začátkO, a napsal: a které opakuji dnesnutó:.. '
z čehož bude dnešní mládeži patr- Nepřál bych si nic více, než aby pan '
, 'no,' jak i jindÝ,'těžko'lle začínalo"Jan· Laichter korunoval svou ideo.ale jak vzdělání, ideální mysl a vy~vou činnost vydavatelskou zaháje,trvalost vedly k cíli vždy,a povedou, ním kn i h o,v n y t,h e o log i c k é
i dnes. Ale jen ony! Sborník obsa- ·po zpOsobu již vycházející filoso~
'huje životopis Jana Lalchtera z pe~ . fické. Nemyslím knihovnu 'jedné
~~a Jana Thon:auživotopis, který.je církve, ale theologickou knihovnu'
velmi pouČné,ba~ tklivé Číst. Při- křesťanskou vObec.Jsou velké idéo,náší . přehled čirulosti Laichtérovy vé poklady1ukryty ve spisech theó-,
nakladatelské a přípravy· k ní. Jiří logických. Minuly doby, kdy byly ,
Dostal sestavil. bibliografický sou- považovány za >brak. ,A : pan , Jan •
pis tillkO vydaných nakladatélstvím. "Laichter vždy inklinoval k uznání
. Jana Laichtera. Tu o~tud je vidět· .náboženské Il1yšlenkové práce. Neten řetěz záslužných činO. Ve Vzpo- nalezl by uspokojeni v zahájení
mínkách ll. úvahách ,vzpomínají . ,knihovny theólogické, kterou by; do
vděČně Laichtera ti, kdož byli s na- plnil svotUdeovou.činnost naklada-'
.,kllidatelstvím ve styku vdobáchtelskoú'? Obtíže spojené II .VYdávÍi-'
počátečních i pozdějších; ď Chybí ním knih theologických nebyly. f by .
ovšem -'- z dftvodO pochopitelných .0 nic větší než s filosofickýmI! Slo
- právě ten; jenž byl V nejužšírÚ by o standardní díla křesťanské,
,styku ním a jemuž právě "ono' na- . theologie;
.
:k1adatelství lideov~ tak rozuměÍo,
. Spis <> Janu Laichterovi stojí za,
totiž T.G. Masaryk.'"Čtení. Úpra,va je pěkná.
Spisar.
>

s

Mám-li sám za svou ósobuříci
svf1j úsudek o nakladatelství Laichterově, přehlížeje jeho čllnosfvy
davatelskou, jejiž jsem pamětníkem .
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. , V.B. S'eabroók, Ostrov' čer
éných kouzel· (román). PřeložilaZ.
,Wattersonová:Nakladatelé Kv~-'
nička a Hampl v Praze, 1935, str.

:365, cena brož. :39 Kč, váz., 54 "Kč.

Publikace 'opravdu' časová,'.urče- .
, Spíše než románem je tatokníha . ná širokým vrstvám k 'poučeni a in,reportáží; tím není a nic méně za-formaci.
.. jinlavá,protožeSeabrook toúž( po ,Tuto službu přes' svoji vysokou
dobrodružství a romantice a k to- úroveň nemohl dobře vykonati spis
mu má na ,ostrově Haiti nejlepší vydaný před krátkým časem Oespříležitost .. Zajímá ho hlavně vu-kou Akademií '"R o v noc e n.duismus, náboženství negrfi,·k,teří' n o s t ev rop lil k Ý c h pie m e n
, . jsou zbytkem' býValých plantáž~Ich ace sty k j é j i ch u šle ch ť 0,otrokCl. V tomto> podivném nábo-,
á n í " - právě pro svoje po výt,ženstvr"nacházíyedle. nejhrubšího .ce vědecké poslání •. 11tis.,'popularičarodějni~tvi, pojidání~. lidskéhosuje .všaknejeden:závěr právě z témasa a černé magie prvky křesťan- ,to· knihy; na níž se účastnili naši
ství, zbytky 'to zdob prvního po- nejlepší odborníci, .vesměs profesoři
, křestěIÍí. 'Autor s~ snaží řešit záro- a docenti pražské . university. , Pří
veň. zamotanou' otázku, haitského· stupným' a pěkným podáním umož.·folkloru' a z jeho knihy( mfiže se ňujet~ autor i prostému našemu
každý poučit o poměru bělochfi a člověku seznámiti se s hlavníosno-.
černých v současné době. Dů.ležité vou celé'-' dnes stále tolik aktuál- .
jsou poznámky na str.. 315-361. ní otázky.
A~tor píše, jak i dnes setká~aji se
,Knížku rozdělil autor ve dva ne-'
misionáři s oním podivným spojestejně obsáhlé oddíly. Prvý· nese ti- '
ním' křesťanstvi s pohanstvím. Při, tul "Rasismus - věda a fantasie",'
četných příležitostech, od ~ačátku ~druhý ,',Rasismus v politice". Po poamerické okupace, když se zúčast~' 'ukaze, že základem. světového názonili spolu s námořnictvem vnikání ril: německého nacionálního socialÍs"
do vuduistických chrámfi a jich za- mu je rasismus, probírá 11tis popalování,' byli na rozpacích, když jem' rasy a národa. Ukazuje, 'že
. viděli mezi předměty určenýmipla~ pojmy národa a rasy se kryjí jedině
inenftm krucifixy; litografie. sva- u primitivních lidských skupin, :t.j.
tých. a sošky Blahoslavené Panny.· u těch, které'· jsouce' od pradávna
;Nebo jindy .viděl autor, jak byl isolovány, neprošly procesem ani
křesťanský Mh výzývan, aby po~ 'jedn()'duššího . míšení rasového. 2;e
mohl při vuduistických, obřadech, , .jest jich !lepatrně, jé sanlozřejm9.
které dobře neprobíhaly. Je vidět,
V 'protějšku k tomu' všechny t. z.
že tam pohanský Papa Legba a Je- '~ulturríi národy jsou v minulosti i
'žíš Kristus požívají . stejné '. v~ž- jak. se nám představují dnes vý"
, nos ti.· Pro. vědecké PQznaky se však' '. sledkem v~ce . méně. silného rasového
knihy nedá' těžiti,- poněvadž jsou ,smíšen(
,to popisy dojmfi člověka, který sám
Autor se nebrání dalšímu studiu
~áboženství nestudoval a který, se ra~i aniž popírá. ilrčité kvalitativní
,na vy·zna.m Clbřadfi vyptává u čer- .vlastnosti té které rasy, ale správnocM. .
Mir. ,Novák.
ně ; poukazuje, že 'j~nie ještě příliš
Dr. H u g o lIt i s; Rasa ve vědě vzdáleni možnost~ přesně dediko-,
a ~ politice. Nákladem Svazu ná- .vati v úsudku, co té či oné rase, či
'rodního -osvobození. Knihovny Sva- lépe .řečeno. smíšenině ras, po právu
zusva..zek 106.' Praha '1935. Str. 101, ,náleží
co nikoliv; Je tu .zkrátka
'předčasho vsedati 'na -soudnou,. sto-
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lici .a je. to dáno fakb~Ill nehotovosti 'chodn! typ mnohem větší úlohu nez, '
současné.vědy o rásách;,
"
nordický";~o .konstatovánl těclÍto
Obšíměsezmiňuje na ,to autor skutečnostio. smíšení ras v náro:':
o linnéovsky determinovaném "ho- ,d~ch - jehoŽ i 2idé jsou účast~i .-:-:-'
. mo sapiens". a, o 't. zv. rasových přechází,Dtis k německé rasové ,vě, k:ro.zíchČi hlavllích'rasáéh,v něž dě.čLlépeřečeno pavědě. Všímá Si
současná' věda se pokouší lidstvo ' a' seznamuje čtenáře s historÍLrarozděÍiti.~
"
"
, sistické změtené, ideologie.Gobi-,
Setkáváme sé tu lil ď děÚtky ~tar- neau, :r-;rietzsche, Chamberl8.tn, L~~
šimi. i ď nejnovějšími," počínajíc' zná- " :. poúge, WoIt~ann, " ' Gumplowicz,
'mýJÍl a,dnes užzastará.Iým dělenim., Hauser"GUnther:a poslézeHltler~'
Blumenbachovym;. přes Ripleye k' Rosenberg d~filují,. tu před' OClma
nénikerovi .. Czekanowskimu .' páud- čtoucího. Všechno přivrženci vědec
lerovia j~ým badatelftÍn; 'ZVláštěky nemožnéthéode,že. existuje jen'
se zastavuje I1tiÍ3 II Eickstedta a je- několik, ,nebo· dokoncet-jen jedna
~ho velkého díla "Nauka o rasách
ušlechtilá rasa, která má b~i no';'
" lidstva
jejich dějiny" (štuttgartSitelkou.dějin a,vrcholem lidského
1933):
""
vývoje a. to ostatní je kulturně i fyEickstédt:dě1í europt<lnírasu na sicky- méněcenné' a smeti. '
devětrM podružných arozezÍlává
A ovšem jeto právě a především
nadto jéŠtě tři zvláštllí formy ~ ji~ - nordická rasa německá: rasa vyvo- ,
holndickéVedy,. severojaponské'Ai~ lená .a' aristo~racie'lidstva, 'chcete-li
nuya. Polynesany. podružným ra- 'jakýsi nadčlověk,která vlastni totO
sám patří: dlouhólebá nordická ku~
jedinečné poslání.
~
,~
, latolebá ostická, krátkohlavá álpin-'
Německé "arijské zákonodárství" ;
ská, diriaridní, ármenidní aturanid-- stojí cele na této nauce, německá '
nt; pik mediteranní á orientalidni a mládeŽ je vychovávána v této rakonečně indidní: '
sÍstické id~Ologii' a v pohrdání ná.Podrobnější zprávy
rasách rody,jinými" zvláště Slovany. '.
,
střední Evropy opírá autor, o po-' Bylo by zbytečno. v přítomném
, , jednání,' která Vycházela za redak- 'referátě zevrubně probírati všechÍly
- ce . prof. J. Mahegky pod náz~eni ty; nesmysly pokryté falešnýnÍ vě- '
"Rasy střední 'EvroÍ>Y'~v roce 1934 deckýnÍ nátěrenÍ, všechen ten ka1.a
až 1935
"prager Presse", 'jakož ,špínu, jaká se se sveřepou urputi o jiné práce Matiegkovy...
nosti a vzteklóu-nenávisti vrhána
'Výsledkem těchto' prací pro CSR, 2idy především a pák nll. Cechy,' Poje poznání: "základ tvoří prvky al- ,láky, Jíhoslovany,Francouze etc.
pinské (35-:-50%), po 20% asi je~ve' 'spisech německých ideologO.
zastoupena dinarská a ostická' rasa," rasy.'
,
,
kdežto. čistá nordická rasa vystupuK velikášství neměli Němci nikdy"
jé jen asi u. 5%a átfedomořskádaleko;ale přece dříve Iieosiavovali
sotva'u 1 % obyvatelstva". .
'"pruského oficíra" jako cíl a vreíhol .
, 'Zajímavou je věta: ,;Mezi.němec-, lidského vývoje:'Na to mu~ilo přijíti
~ kým obyvatelstvem ., pohraničních teprVe šílenství hnědého režímu.
území .. jest světlovlasost .. poněkud
lltis pěkně ukazuje,. jak px:opadá
častější, jak ukázala zkóuniání o tomuto šilenstvípomalu i tinejkriškolních dětech v roce 1880: ale ta- tičtější lidé v Němécku,ač~li se ze
. Mzde máá.Ipinský, dinarskya vy'~ . stráchu plouti proti proudu nepře-
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,;'tvařuji. Fischer, Kossina,
a ji: takimpotentni jako bezcenné a.'
,nlanthrop'ologové němečti --:-', prS:- zpupné Poláky a Čechy 'atd. Ti mucovnicizvučných jmen":"'" jsou dnes, . sibýtlzatláčeni na ,východ, ,aby sá
rasisty. Jediný varovný hlas kiel':' uvolnila, pfida k zoráváni germán;"
skéhodocenta dr. FritzeMerken- skými silnýnÍi pěstmi".
schlagera zanikl jako V bouři: Il- ,Toť malá ukázka z mnohých. Pro,
. tis má arciť ne:maIý,zájem o 2idy nás, platí:'"Cavaent co~sules: .• !"
, v'Německu a vfibec o 2idy ve vztá- Buďme na'stí-áži '-,- neboť, opakuji~
hu k německé pavědě o.rasách.
' v této brutální a baÍ'oarskéideologii
, Vystupuje- zde 'jáko apologeta. je vychováván v bezprostředllim na"Naprosto je jisto" ":"praví -"že šem sousedstvi celý velký ná'rod~
2idé, ať se na' ně díváme jako na Jensilná pěst a družné spojenectvi.
národ nebo jenl' jako na" osudové 's ostatními Slovany a Francií nAm'"
spolčenstvíi nejsou 'rasou', nýbrž bude pro bŮdoucnost záštitou. Proto- '
právě jako všechny jiné moderni je také dnešní Polska pro na.s tak
(evropské národy, smíšen'ou rasovou smutnou kapitolou. .~'
'. ,
'populací'': Onen jednotný "židovský", Němé! ovšem už začínají býti, •.
tYP", jákJej známe, je prý jen vý- světu svým rasismem směšni./Oni~
._ sledkem dlouholeté isolace v ghettu 'kteří vynášejí ke hvězdám přednosti'
coŽ je docela pravda;
dlouhé, lebky" maji dlouholebýchď
Iltis podrobně, pokud mu lze, :pro~ me~seboujen naprostou menšinu"
bírá anthropologii 2idfi--;-jsou smí- cožplati zvláště o jižnimNěmecltu
šenim ras jako ostatní Evropané a
(viz studie Fischerovy). Dobře ,po:'"
,
doty'káIltlS"" že ,tato skut'ečnos' t' ,
,ovšem
'
, - i Němci. Arijská-rasa proto ,zvláště vynikne,
máme-li na zřeteli
žádná neexistuje' a je čirým n~smyslem mluviti o ,arijstvi 'jako ,nějaké ,všecky, tři" znaky, přédnostni' 'rasy
čisté a nádřazené krvi. Mezi bastar- zároveň:dlollholebost, plavovlasost
a modrookost.
,"
,
dy jsou mnoz1. velmi nadaní: Jak do, "
• ,
'
"kazuje moderni eugenika a jinobaK textu připojených 16 fotografi[
'revni nejsou už tim vesměs, méně-' jenom'podepírá tvrzení o německém,
cenní: Ostatně velkoněmecké žva- rasovém pOblouzéní, o němž jako~
, něni o' kulturní' netvořivósti Slova- .i o· všech- jeho. nenávistných -a bar~
nfiatd. se. vyvracCsamo. Čisnad,barských projevech posledních let'
o přispěli Slované tak' máío
ke kul- platí slova Písma:
'
tuř~ světa? Ale tady jsou. němečtí
"S p ra v ed 1 n o s t
zv ÝŠ uj e
rasisté šikovni.Co je II nás kultur- n á rod, á leh ř i c h jek up o~
, niho apřednosťniho --:- to prý máme h a Ii ě ni, n á r o,d ti m."(Příslovi '
od té jejich rasy. JlDak jsme národ, ,~4, 34.)
Podzimek.,,·:
po němž' se, prý zbabělost spářila ,
8 divokostí 'a jehož pravým' hrdinou' '
Časopisy.
jEl'Haškfiv Švéjk. V celku'proto rádisly~í aSi Němci o nás slovaRo~
Archiv Orientálni,' vol. ',VII, N<tsenbérgova, který předvidá v' Evro- 1-2, přináší zajimávý článek prof.
" 'pě velký bójao němž mezi jiným :0. Pertolda:,' ),TheReligious,
pravi: " .. ,;v tomto velkém existenč~ 'Aspe cts'of, the difference
nini boji,o čest; svobodu a chléb ta- betweennaturala.nď vio~
kového tvfirčiho národa, jako jsou' 1 e n t d ea th" (Náboženský ás, ,Němci, nelze, míti· ohledfi na právě pekt rozdilumezi, přirozenou aná-

31!).

"v témž' čišle' Archivu Orientáln~'
:Silnou smrti.) Jeto ref~rát,~kterÝ
pisatel . přeďne/ll před kongresem , ho 'upozorňuje V. Lesný. na. kníhu
:,relig~onistt'l, a •ethnologft .v Londýně J .. K. Hun t ~ r a: "The Script".of
',Harappa and Mohenjodaro, and 'its'
1934;
connecÚon with other / S~ripts"
, Pojednává' o počátečních. stadiich ,(Pís~oHarappaa Mohenjodíua a
. 'výÝ~je oschatologické. představy ~ jehovzta,hk jiným píSmt'lm" ~ .viz
-odměně a trestu. v primitivních náNáb. revue roč. VI.; čís. 3 a nás1.).
boženstvích" Primitiv celkem neči J. .R. Hunter kritisuje zde "názor
:ní, rozdHu mezi formou života zde . W. v. Hevesy-llo, kte~ý. objevil pře
.a lhvota po. smrti. Prvá eschatolo- ,'kvapujíéí podobnost písm'á. . Indus.gická idea, týkajíciď/le rozdílu ži- civiIisace s písmem Ostrovt'l Veliko'vóta ,vezdejŠího. a života . posmrtné- nočních: Srovnal'lOO,' pOdobných
J(o, ,netkví svým práme~em v. mo- znakt'l: Hunter sám se však domní. ráln~ch hodnotících soudech,: ale v val, že písmo' Indus-civmsaceje ve
:praktickém rozdílu. zpt'lsobu smrti. vztahu jednak, k pí~mu ~gyptské
Přirozená smrt je považována za
a jedĎ.~. k 8umérsko-ela.xň~ké- . '
"cestu k nižším formám štěstí po' mu.'
Dra;·
smrti, než" smrt· násilná. Ta je ná.Oznamujéme,
že
známý
náš
ča
božensky, mnohem. významnější a
sopis
pro
mládež
škol
obecných
pod
zafučuje' jedinci ." ú/lpěšnější pos~rt~
:ný ŽivoL Prakticky še to projeví i názvem "Malý Čechoslovák", jenž
po '10 letech přestal' vychizeti, .po '
:v menší" nebo. větší bohatosti/po-'
dvouleté
přestávce 'vychází znovu,
'l1řebních ritt'l. Násilná smrtvyžaz
čehož se' mt'lžeme' v . zájmu církve
-duje :vž9-Y, ritt'l ko~plikovanějšich' a
a, mládeže naší nejmenšíjenSrdeč,
je událostí· veřejnou.
ně těšit. Vychází v nové úpravě a
, Prof. Pertold .'. dovozuje; že psy- za novél redakce (br. -insp. Jar.'
·chologickým pozadím, tohoto' zvlášt- 'Halbhubra), jež je zárukou vnitřní
ního jevu je názor prelogické men.,· hodnoty a ceny časopisu: Zatím ne'tality: předčasná 'smrt 'znamená lze p~dá~at ocen~ní (máme na sto~
. :zanecháni určitého~ nevyčerpatel .. leteprv 1. číslo), .ale třeba vyznat, -,
ného residua životní síly (mana) že obsah i úprava slibují tonejlepší.
:zemřelého. Tato síla zde tedy poVychází v 10 č1sléch (vždyměsíčně
,kromě prázdnin), předplácí selO
tencionálně zt'lstává.a stává se ná'božensky 'významnou. ",
Dra.
Kč ročně. Mnoho. zdaru!
Red.

mu

, I

~

.RŮZNÉ.·
~'

Přehmaty

!

' "

-

,

a výtržnosti příslušní- '" doucnost zakázány a,jejich jměni
']{t'l katolických Svazt'l mládeže, ve . zabaveno .
. Virtemberku nabyly .po opětovnýéh
,Pruský ministerský předseda roz:přepadech příslušnikt'l Hitlerovy pustil Říšský svaz katolických fron~
'Illládéže takovéhorozměru,žepo~, ·tovýchbojovníkt'1 /le všemi ;podří
-licié jich' nemt'lže- již. trpěti .. Proto .zený~i organisac~mi. V ódt'lvodně-,
,.'byly Katolické $vazy mládeže ve' ·ní,se.praví, že zakládání konfesiVirtemberku rozpuštěny:a pro bu-' onelních svaz-cl bývalých bojovníkt'l
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je jen s to vésti k rozštěpeni a vná,;. 23 přislušniky organisace' mládeže:
šenf kOnfesíonelriichrozpOrfi mezi ,;JutÍgvolk"; kteří se zúčastnili, tě.,fiontóvé bojovniky:
. locvičIÍé slavnosti a ' nepřišli .P~otÓ"
" Miinsterský katolický, biskup ~le- v neděli do kostela. Nato" přišla.
mentAugustšI. Gallen, který vzbu~, před pastorfiv dfim Hitlerova. mlá~'
dilvšeobecnou ,pozornost svým spo- déž .. Jungvplk·~ á rodiče vyloučených
rem s' Rosenbergem, a protestnim dětí a protestovali proti němu. Po'':
, ' dopisem vestfálskému
župnimu licie pak,' vzala pastora do" zajišťo
vfidci, zavdal' příčimi.' k novým 'ú~ vací vazby.
tokfiffiproti ' kat()lické 1'církvi.' ;;Dě- '." " Sestra',. Gertruda, 'Trullie~ová.
kuje totiž vcírkevníffi věstniku za ' vrátnice kláštera ,..U věčného' vzý.. projevy souhlasu, lásky; sympatie vání" v Pfaffendorfu u Koblenee a,
a: loyality, jež prý dostal ze všech kostelník kláštera Hohmann, kteří
'krajfi Německa a'ze ,všech spOle~ " odstranili provolání ..Všem'" již hočenských 'vrstev' v" S.ouvislosti s nedinu po vylepení, byli odsoúzeni do
"dávným veřejným' poníženiIÍ1. yězéní" na, 3 a na' 5 měsicfi. Státní
Essenská" .. Nationalzeitung", list , zástupcezdfiraznil, že právě v k.ob,;.
blízký ,Goringovi, prohlašuje to za lenckém 'kraji' je třeba vysokého
nóvou ' provokaci a ohlašuje, že . trestú 'jako odstrašujícího: příkladu.'
státni úřadÝ zakročí' proti každéMěstská rada v Kolíně ,nad Ký, mu, kdo biskupovi vyslovil souhlas,,
, ,poně- nem dala na žádost obchodnictva
lásku, sympatie a loyalitu,
odstraniti všechny protíži!iovské
vádž tito lidé jsou nepřáteli státu plakáty a transparenty, pr()tože, se ď
a musí se tak ~ nimi jednati.
.
cizinci začali městuvyhýbati.Ná
, :ŘíŠSký :fuinistr německý dr. Goeb~ - "bavorských, silJ:Í.icich li v:ětšiny měst
bels poslal k 70. narozeninám Lu- a obcí jsou nápisy .. Židé nežádou. dendorffovým ,Úmto blahopřejny cí",' Stárnberg u Mnichova mÍínatelegram: .. Velkému "Mci světové pia: ..Židé vstupují do této obce
války ..... imužilému vyznavači no- na vlastni nebezpečí!" V pěti velvého, národního názoru" světového,
',.
'
,
,
kých lázních' jižního Německa byl
neúprosnému' bojovníku' v boji proti židftín' za:kázán pobyt, i léčenÍ; ---.:. '
, nádstá.tním mocnostem."
,
~
Hradní biograf ve Výmaru zakázal.
V Německu mohou, úředníci výji- vstup židfim. Všechny židovské kulmečně přisahati, bez náboženské turní a umělecké ,spolky se mají
'io~ínule, jestmié 'mají, proti nábo'- sdružiti ve svazu, jehož ..vfidcem:'
žiúlské " přísa.Ze',pochybnosti.·
byl jmenován dr. Kurt 'Singer a generálním
tajemníkem dr. Werner
Saská ,státní kancelář ohlašuje,
Livie.
Že faráři v rfizných' částech Saska,
•

kteří křivým' ličenim .cirkevního
stavu rušl vnitřnímir a .. kteří ve'
švých kázánich veřejně a vědomě,
. vystupují' proti ,nařízenim . vlády",
'; májí býti'zatčeni a vyšetřováni.
- '

..

, PoHcie:veSwinemiiIÍde ~ uvaiiIa,
zajišťovaci vazbu .na taniějšiho e,vangelického farářé P.oettera. P~
tor vylotičil', z konfirnÍačni, hodiny

>

>'

- . Město Mnichov. požádalo' O· .odvp,;. ,
lání lutheránského' faráře" Rohmera, protože, kritisoval rasóvé, nauky,
'a nazval opovážlivosti, hakenkrajc~
lérské mluvení o tisícileté řiši.
'níšský DŮnisťr vnitra" v Německú
nařídU, 'že výrazu ' ..smíšené '~an~
želstvi~' má se užívati jen u man:že~ství mezi arijci ~,nearijci.
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Státnfpollcie v Osnabriicku' roz~ji~i,k, vysok~ peněžit~ pokU:~
" " :pustila spolek' katolických žák'O.' tám, mezi nimi je i pastor dr. Beste :
";,NovéNěmecko, župa Witteldnd". ',v Neub~ck:oVě.
'
\ Dle rozhodnutí: řišského ,soudu v· , Pastor Jan Nagel z cirkve refor::NěmecInl mfiže býti urážka vfldce movanév Hamburku xi.astoupil na
,/ , .a řÚíského kancléře se strany man-, 'miáto pastora Hennecké, který se
.žt!lčiny' dfivodem k rozluce 'manžel~ vZdál, jako. spoll.1Vydavatel' časopiáké.
"
''.
,.su "Protestanb~nblaW';: sOučasně
" ,ro
p ' dev'ISOVé' mac
'hi'nace,odsoupřijal,
v protestant, ' ,'předsednictvo
'
,
,
di! berlinskýs~ud jeptišku Kate- ském spolku V Hamburku. , "
,řinu "Wiedenhofrovou,' provinciálni
Vrchní president slezský zakázalsekretářku řádu sv. Vincence,' na až na. dSJši všechnýveřejné před- '
:i' let do !tá~nice a k peněžité - po-. náškya prpjevy o: otázká.ch nábokutě 140.000' marek (mimo to bylo žeÍlských ao otázkách víry, Pořá
z~bitv~no 250.000 'Ínarek). a gene~' 'dáni 'předllášek ,a'proj~v'O.v kostecální pl-edstavenou' Marii Menke- ",Uch; domech á. <> starobýlých'pou- ,
ovouz řádu sv. Aúgustinav Kolinětích a procesich I>e zákaz netýká. '
na 5 létkáz~cea. k~eněžité pO_: ,Ka.toli~ký farář v RostOcku, p~e~
kutě 121.000 marek (nllmo to bylo lát Leffers, byl zvláštním .I>oudem
190.000 marek zabaveno);
".
" odsouzen do vězeniri.al a p'O.lroku, " "
,c, Berlínský soud odso~dil, tři'při-,ježto se vyjád.řil hanlivě k student:':
-Slušnfky kláštera MilOSrdnýclÍ'bra,t- káro <> Rosenbergově mythu a vjé~
ft v Montabauru,'kteři bylfobžalo-' ho'výroku shledal sóudpřečin proti '.
váni pro devIsové zl~činy. Jeto zákonu na státa stranu.eísio kil;.·
představený "kláštera Otmar Vey, tolického, cirkevnihočasopisu pro
ekonom kláŠtera <Fr~tišekJosef Berlínbylo p~očíáneko tomto pro~
:Bruemmer a asistenťKok" holand- cesu zabaveno.'
'
Bkýobčan.p~ dvěma. se króIllě , Zem. biskup' ~rahrens a v~clÍni "
toho klade za VlnU vlasbzrada. - • éírkevni rada Breit chtělipromÍu"
Před berliJll>kým kmetským soudem' viti. v Darmstadtě při 1JohósltÍžse odpovídalo sedmčlen~ řádové, bácÍi církve vyznavačfi, ale, nebylo .'.
společnosti, "Dobrého pastýře.. ze
jim,)ó dovoleno. BylL vyvezeÍll clo"
žal~bY,~rOdeviso~é přestupkY-,Ob-Frankfurtu nad Moh. a tam -pro:'
. ,.žalovanymse klade za vinu, že v 'puštěni. .
']etech1933 až 1935 dopravili do za'. '
ď.,
" . ; ' •.
'h
. 'či "ve prosp
' , ě c,h 'za
' 'h'"
Prac,ovm
, ranl
ranl'čnich
. . ' ' ' "společnost
."
' mlslOnář-,
, "
"
odboček'táduČástk 'v říšských skych a di!l.konsk:y~h,spolkflv ~ě~ "
. h' a ' z ah"ranl;č'nYi":' V al'"u't'y... - ,
mecku: zak,
minis.,
marká' c,
" ročilau
. ' . říšského
.,,
' ,
' í " b'žal'"
á
'ř' d' . '. travnitra proti novodobému pohan~ ..
Hl
, avn , . 0 ,ovan, .p e stavená,
t· kt é "
.v,
' 'ď
.. B'Irkhahnov
' á"z B er'lina 'bya
I o dsou-o
S Vl,
překážky Šlrl, za- .," er se, bez",
.. "
.
" d "ě "i" "4 " ě' í ' k
'.. bm" co obrana evangehcké ·clrkve ,
zena o v zen na .m s ce a
po-; " '
"
'. " ,;
.
,Jest všemožně,
,vyměry
0... 'tě' 1800 mare' k" ,os,t"a t··
, n.U.
m, obž'alova-·..,·
. , úředmmi,
' , ...
,
" '
~,.
, " , ' , . . . . , ' ~ '.' ','
,
mezována. V podobném smyslu ob'nébyly odsouzeny ,k 'pokutám. od , .. "; . ' - - ' " --. . . " ' .
'
'.
rátlh, se, zemští. bISkupové z' Bavor'.
1200 až' d 4500 ' k'
.
o ,mare .
a', Virtenberskaml. říšského"IÍůnis~'
oVrchnícírkevniradave Zvěříně tra vnitra. PÓdobnou žádost-zaSlal
·odsoudila celou' řadu" 'duchovních, : spolek farářtl ve 'Virtenbersku na
kteří sehlásm k. clrkvi vyznáva- 'řišskéhokancléře.'
'
--

-

1-·'

-

Turecká, vláda' zavedla, neděli, mí- ceném 'světě 'budovu světla ,.~ miru~
sto pátku za den odpočinku.
'Proto zplna srdce žehnámpříštimu
Sv6dsko čitá ,jen 800 iidibez,Vy~ 'kongresu, jeho pořadatelftm i jeho
zDáni. Z <53.855 baptistll vystOupilo účastníkftm,' vyprošuj! naBohunej~
z~církve.jen7265 •. z 1Új27metho~ ,hojnějších milostí těmtO'· pracím,
" dist1l5452. Počet katolíkťi dle :úda:~' abyÚspěch, který je,mákorlÍnova"jft s katolické '. strany, vzrostl od r. ti, ,'.byl povzbuzením" a bhihodějnou .'
nadějí' pro stát československý i
1920 do r.. i933 Z 3425 na 4100.
,
celý.
svět. Nakonec, moji drazí' přá~
'. Papežský orgán ;,Osservatore Bo~
'mano" 'přinesl na čelném místě .do- , telé>rád Vám znovu vyjadřuji po~
pisy kardinála Pacelliho, . jež; poslal, city své, srdečné' a otcovské náklonnosti.' :
. ' . fB,rcibiskupftÍn '., ,pr3.žskému<
,'010- '
,

,

,

'a..

mouckému."Osse~atore Romano"

V; roce 1984 přistoupilo

v Ra~ ,

věnuje'nynl vftbec veUltou pozor- ' kousku '25.140 lidí 'do. evángeiické
nost Českoslov~nsku. Přinesl články církve.' Z toho 'i7.551z, bezvyznání;

a ,obrázky ,ze, svěceni, nového

praž-, • ,kteří cvŠakz·velkéčásti. patřili před
ského'nuncia>MsgraRittera a za- tím' kCírkvikatolické,7415 přímo
znamenal příznivý ,ohlas, tohoto' ak- ,z církve 'katoiické. 'Evangelická
tU: v tisku československém. Měl, 'církev' čítala napóčátku r.1935
" ',celou str~ku, Věnovanou ,uvítání '308.957 duší.' Na Videň, samotnou
papežského legáta na ,Moravě a na připadá 13.592 nových přistupťi;'
'
,Slove~sku, . ,a', přinesl reprodukci
""Theologická fakultamad'arské
českoslovÉmských znárUek s obrázky réformované církve v Sedmihrad- .
'sku má 135 poslUChačft.
. .
svatého Cyrillaa Methoděje.
",' ,Polská 'vláda \schválila , konéčně
katolickou universitu v LUbllně,
dovipřipravnélÍovÝborupozd~avný která byla zřizenav r.,1918 polprojev tohoto zziěni:"Drazi přátelé!: ,skýmlbiskupy:.Čitá 45profesoÍ1l a
Vaše oznámení o uspořádáni kon-1000stu,dentll.Mftžeudě~ováti i 'a:"
gresu'pax Romana, kterýniá shro-' kademickéhodnosti, má'tedyprávo '
máMiti "Praze a v Bratislavě mla- " promočni; subvence ji stát neposky- '
'
"doii inteligenci v duchu, vzájemného tufe.
poro~umění' a 'křesťanské solidari-"
Tisk,bezbožeckéhohllUti v.RuskU
ty,vzbudilomftjživý Zájem.,Dra-klesá; list, který r; 1931mě150MOO
.hi ď Ceskoslovensko, na které, 'si zá-. odběratelft,přestal'
' "',
'
,
vycházeti, jiný
chovám nezapomenutelnou vzpo~ list klesl' 199.500~ odběratelll na
mink\l a 'které, navždy uchvátilo 'io:ooo, u"Antirelio~nikaci poklesl
mé srdce, bylo dobře zvoleno za poČetodběratélll~ 315.000na1200.
, síiUo této 'nové mezinárodn(iriáni'
'.,' ,
.testace katolické víry. oddanosti
2 Papež přijal 2000 německýCh ~ ,
': pápežskýrá Ilaukámaúsilio vybu~' 'toliko. . a dal jim napomenutí,' aby,
dování, křesťanského řádu v sou" ZIásk:y ke své vlasti a~ věrit!svýin ~
" časné společnosti. 'Jsem též hrdna ' ' povinnostem' bez bázně 'pracovali
k
to, že početná''
delegace,
francouzská'
,\udržení
'
' křesťanstvi.
".'
, ' ákatolicis,', ' .
se. zúČastní 'Vašehokóngresu. Kéž" muv Německu. Nemají zoufati 8:.
by vzbudiÍ ve všech upřímně cítí-, loy~lně semajis~évlastizastáv~tt
'cích' přesvědčeni, ,že jediná cirkev
,':Dosavoorií východníUniatská ~ir~ ..
kaťolická mMe obnoviti v rozvrá~'. kev v Polsku.má se nynt se 'svole- .'
'Ke

ko~g~esu

Pax' Romaná

z~lal'

pařížskÝkardÚlál Verdier předse:"

z

"

nim svaté Stolice, jmenovati "Ka- de moci kona.ti bohoslužby~ DÍle'~.,
,tolická ,církev slóvansko~J:>yzantin-" ledna 1935' skončil ,však ď farát,
ského' obřadu" j to 'by, znanlenalo ' .Brunacker"· sebevraždouj I dne 10.
rozšířeni, okruhu pfisobnosti lvov- ledna by;l pohřben v " Docki~gen.
ského, metropolity na' celý, polský' Nad hrobem promluvili říšský bis',východ,' zatím, ~o po' uzavřeni kon- kup, Muller,' profesor Wolf, Meyer
kordátu 'UIliatský ritus byl omezen a jin1 a ostře odsuzovali protivníky
ve své pfisobnosti hlavně na východ~ zesnulého' faráře Brunackra. '
"
ni Halič. '
'
Sovětská vláda ~ nařídila registra- '
" 'Ve' Španělsku' konaly se v tomto, ci všéch lúíěž( ,změny míst j'podroce· na rozdil v' :roce minulém' cí:r- minky jsou', tÍl.kové,že zrněná místa
kevni prfivody a slavnosti ve' staré a 'tÍm i obstarávání duchovnich podřívější formě.
"třeb v cUasporách jestskOro,IÍ.e-'
'V uniatské církviv;PoÍsku jest možné;
"
,Německá evangelická: "nábOžen, ze 385 farářských míst 156 rieo.b~
., ,ská óbec;v Brusélu byla' schválena
sazeno.,
ja.ko (samostatná f~'l"IÚ ~ b~c; ,
,
Počet kremací obnášel od r.1878
, V Oeskoslovenské republice' byľ.
do roku 1924 264.027, od roku 1925
rozpuštěn' svaz ,proletářských bezdo' roku 1930 276.250.
Turecká vláda vypracovala, ná- věrcfi."
'.'
"
'vrh ,Zákona na úpra~u úředních - Počet protestantú vlrskú silně
svátkfi. V této osnově se chce' za- ' poklesl, v posledních 70,létech a sivésti mist~ dO.savadního prázdnéh() g vys!ěhovalectvim' abezdětn()stí.,
) dne v týdnu, pátku, neděle, hlavně ,Protest~tská církev v Irsku, čítá
z dfivodfi hospodátských;V sobotu nyni . jen 208.624, ,členfi - oproti
,po 'celý dénzfistanou /otevř~nyob-, 2,751.2,69 ,. katolíkfim. Anglikánská,
chody, ale úřady, továrny' a živ:' církev čítá již jen 164.215 členfi (v
, nostenské (podniky! budou zavírati ,roce 1861 372.723), presbyteriánská
sobotu ve 13 hodiri. Vzá.k~ně- se církev čítá 32.429příslušníkfi.
navrhuje dále, aby' byly za.chovány,
Poznaňský arcibiskup mond ,zří- " '
,dosavadní tři svátky repubÚky a dil pro Polsko katolickou radu, sojako svátek práce se zavá.dí' i. kvě- ,ciální péče;' aby učeni osociá.lní pétén. ,Také první den v roce je pro- či' katolické církve,' podle bulý
hlášen za SVátek.' Poslední den' v "."Quadragesimo auno" i v Širších
roce mfiže' býti zaměstnanec
v prá- kruzích ka:tolického' Obyvatelstva.
\'
ci jen do 12 hodin.·
' ,bylo, propagováno.
. ,
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Proti
faráři' "Brunackrovi
v'
V Rusku bylo dříve 200 evangeMonchsrothuv Bavorsku·'bylC.l' za" lických faráM. Z,těch' úřaduje jen
vedeno disciplinární, řízení, že své ,15. Vedle těchto 15, evangelických
spolubratry, křivě obvinil. S počát- farářfi úřa.duje 'ještě 30 mladších
ku ,\protestoval proti'" tomuto> vy- eVangelických d~chovnich, kteří našetřování, ale pak napsaľzemskébyli vzdělánív. kaiatelském ,semí-"
mu biskupu, že se tomuto vyšetřo~ ,náři Leningradu.'
.
Bezvěrci
čítají ,v
Rakousku
, vání podrobuje, načež :obdržel od
'zemského biskupa:smiřliv()ú odpo- 106.080 lidí, ,t. j. 4.1 proc., z 'toho '"
věď.Éylou~čeno;že předběžné se- 75.906 veVidni, řimšti katolíci čl-,
sazeni s' úřadu bude změněno ý do- taji 6,112.658, t. j. 90.5 proc.,
volenóu, a že farář Brunack~r bu- .' ..
,',
"M.Z.
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Ideová. příprava drkve československé.
'- PI-íČiny vzniku církvečeskoslovenskébývajíobyč~jně sp~třo
ve,snahách uplatn!t~některé zeVní reformy,jak je navrho-,
" ,vala Jednota československého" duchovenstva, y Praze, a které
'týkaly,'se církevní'správy, bohoslužebného jazykaiustanovování '
duchovní~h, vzdělání duchovenstva, poplatků štolových a ne"ita
posledníinmístě ,zdobrovolnění celibátu kněžského. Zvláště se "
zdůrazňúje tento' poslední požadavek a:-;:z,důvodů prý-národ:
ruch - zavedení českého jazyka do bohoslužby. Je v naší veřej,hosti-=- nejen mimo církevní, ale namnoze i církevní -:- neznámo,
že československá církev, vZnikla, především z ideových důvodů.,
'Tím nechci říci,že nebrala zřetele:nareformní návrhy rázu.
, zevního; i, těch' se ujala •a prohlášením svým, jako ,církev, samo,:,
statriá provédla je opravdu "via fa cti" (cestou ,činu), bez ŘÍnla
,'" aprqtiŘímu. Ale zevní reforniy nebyly jediným a hlavním
, cílem nové církve. Hlavním cílem byla reforma ideová, reforma
jdoucí 'až do nejpodstatnějších základu 'každé církve, totiž do,
'účení o víře a mravech.
Bylo často vytýkáno těm; lrdož církev prohlásili a o jejím
'budování od počátku pracovali,' že ideově nebyla církev, naše
připravena. Výtka může plynouti jen z neznalosti předpokladů,
"z nichž církev československá vznikala. Abychom pochopili neoprávněnosť výtky, .třebasesezIiámiti sideoVýmobsahem časo
pisu ,jPrávo národ;t" (1. roč; 4. číslar. 1918,II.roč. 1919 celý).
Tam jsou obsaženy všechny ,zásady, které nalezly uplatnění, ,
v církvi 'československé a podle nichž jest církev ideově vy-budována. Poznáme, že ideová příprava církve. naší byla v' zá, sadách hótova.Zbývalozásady aplikovat naúčeIií v jednotlivostech. To 'učinila církev československá -vprvnímdesítil~tí
svého trvárií.Uplatnění a aplikace zásad vyslovených již' před
,,; prohlášením církve neobešlo se bezboju v ,církvi Sarrlé po je~
'jím prohlášení, h~avně ,s pravo~lavnou'orientací, což ukazuje,
že ani'některým pracovníkům církve nebyly zásady z ",Práva
národa"dosti známy.
, '
,
, Pokusím se upozorriit na ty zásady.
Všichni .reformisté, ('ti; kteří stáli, za ,jPr~veIl1),ná'roda",
byli pro náboženstvÍ. Právě y zájmu náboženství,proti' nevěře,
'žádali,reforem a bojovali za ně; 'Nenalézali proto porozumění
, pro své reformní snahyu,té části společnosti naší, která pří
sahala jenom na vědu -'v duchu 19: století- a která nábo"
"
,
ženství chtěla nahraditi vědou: "
. 'Y otázce, jaké a které nábožénství, lani reformisté z "Práva
,národa" ,riechtělinějakénaprosto ,z, brusu nové. Nemyslili, že
by bylo třeba zakládat, sestrojovat nové positivní náboženství. '
Neboť jaké,by to náboženství mohlo být? Nelze v 'náboženstVí
,váňy
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jíti nad zásady evangeÚa.' Čím by mohlo býti 'předstiženo vzne- .
šené evangelium Kristovo, evangelium ,lásky? (Ref~Í'macírkve'
katolické je nutnaa možna, Pro n. I., 3., str. 84.)*)
,
. Ve svých snah~chreformních'vycházelo "PrávQnároda"
z evangelia,od Krista, nebo sek němu vracelo, jako vždy v minulosti bylo zvykem ve všech' reformních hnutích. Kristus, měl
býti měřítkem reforem;· Ideálem, kterým má měřit církev všech
věků své 'Snahy a cíle, není církev středověká, nýbrž církev prvních století, ba evangelium Kristovo, Kristus. Ideály své působ
nosti musí církev hledati u Krista a jeho kázání. (Poměr církve
katolické ke státu jindy a dlles, Pr.n. II., 5.,' str; 89.)
, ",
• Vpravdě 'náboženské snahy moderního člověka, nejsou ni.kterak neshodny' s" křesťanstvím; naukou Kristovou. Nauka
Kristova obstojí před tribunálem moderní vědy a moderní filosofie, pokud tato nestaví sena stanovisko popírající osobního
Boha (theismus)' a působení Jeho ,v přírodě. Křesťanství chápe
plně krásu ,světa a životá a uměleckost, přírody,jak o tom.
svědčí evangelium Kristovo. Nauka Kristova není popřením života vezdejšího, ale uznává .jej, 'prozařuje, proměňuje; obrace~'
jíc se pouze proti zvíř~ckosti; vášni; uči člověka životu v pravdě
. lidskému, naplněnérim duchem božím, učí sile, čistotě a, kráse
a povznáší k svobodě ducha: Toto evangelium Kristovo je' snad.
v církvi**) (katolické) pokryto prachem století. Třeba jen setřít '.
prach minulosti á očistit ,nauku církevní od měnivých příměsků
lidských a nauka Kristova objeví se překvapenému zrakú našemuv.1esku nehynoucím.(Církev a nová doba, Pro n. I., 2., 67.) .
Není to mluva málo katolická ve smyslu dnešní římskÓ:"kató~
lické církve ? Není bližší církvím. evangelickým? N ezazriívá zde,. '
tón, jenž plně zazněl až' V československé církvi, a to teprve
, v "ideových 'směrniCích" z 'r.1921 na' sjezdu delegátů 8. a: 9.
ledna? Zajisté, zvláště připomeneme~li si, že "Právu národa" ..
již v r. 1918 a 1919 nešlo ani tak o' slovo evangelia,: nýbrž
'0 ducha evangeliá ,a Kristova, ď čímž naznačen a tušen ri rozdíl·
mezi biblickými 'církvemi. evangelickými a moderní reformou.
Činěn rozdíl mezi podstatou křesťanství, jež je v duchu nauky
a prakse, Kristovy; a mezi, vedlejšími složkami;církve, mezi
církví ideální, jež je shodna 'S, duchem Kristovým a mezi církve., ,
mi empirickými, pozemskými, skutečnými. Podstata:niusí býti: .
ponechána, té se nemůže církev vzdát, chce-li býti křesťanskou, .
'Kristovou, ale, odstraněno musí býti reformou, co vnesl vývoj
časoVý do 'křesťanství, do církví, co riení v duchu a've smyslu
evangelia (zde naznačeno, co 'znamená termín "duch evangelia"
a,;duch Kristův"); jakož i to, co zavedla zloba lidská anepo-'
chopenLReforma musí žáda~. změny v duchu Kristově. Duch
*) Clánkyzde citované byly, v "Právu národa" n~podepsané. HÍá.Sim
se k nim jako 'jejich autor. '
C
•
••
"",*) Refonnisté chtěli refonnovat ícírkev katolickou.
\'
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Kristův, není pojem neurčitý. Kdo zná evangelia, zna l,ducha
- Kri~to:Va. (O.dluka a. refor~a, :Pr. n~ I~., 12.; str.' 2.08:)
'A ještě určitěji a přesněji naznačováno, jak musí býti reformai prováděna, když, za základ církve stanoveno evangelium
a apoštolská tradice a vysvětlováno, že míněn v prVé řadě d uch
K r i,s t ů.v, celý způsob nazírání na' svět, na život a, na smrt.
Z toho ducha' :vyplynula již v evangeliú Kristově určitá nauka,
JI'

,

_/

, která pak v duchu, Kristově rozpřádána od apoštolů a drkve
poapoštolské a musí býti rozpřádána, pokud, církev hude eksistovati. (Proč nám vpadáte v týl?, Pr.n. II., 19.,20~, 21;, str. 31f) n.)
, Slyšíme-li tyto zásady, 'jest nám, jako 'bychom ťormuiovali
,,učení' církve československé" především definici '; církv~, 'česko:slovenské na, sněmu r. 1924; Církev naše \ chce ", býti' Kristova,
ale ne podle slova, nýbrž v, duchu, jeho. A pak" tenpl'incip vý- ,/
, vojevždy nové formulace (výkladu) nauky Kristovy!
'
Žé'"Právo~áróda" hledalo ducha v' Písině (evangeliu)' a
vpodání IStarokřesťanském, to plyne již z uvedeného. Uznalo
tradici (narozdíl od církví reformace), ale chápalo ji naprosto
odlišně od katolicismu (jen ducha Kristova v tradici přijímalo) ~
, Ale ducha" Kristova hledalo "Právo ',národa" nejen ve staro~
křesťanské tradici, nýbrž i v naší domácí reformaci, vj Mistru
Janovi, v 'Jednotě bratrské. Vycházelo z přesvědčení, že český,
národ v dějinách nic nechtěl, než reformu církve ,a" to 'v, duchu '~
evangelia. Ani dnešní kněžstvo reformní (stojící za "Právem
národa") nechce ,nic jinéhO: chce zůstati katolickým,ale.v du':
chu evangelia Kristova a, chce býti českým v duchu české historienáboženské, v'duchu' Husově a v duchu Českých hratří.
(Odluka areforma, Pr. n.II;, 12., str: 209.) Býti ctitelem Husovým neznamená přijímati do písmenky všechny názory Hu:'
, ' sovy ze století. 14., ale působiti v duchu jeho. Duch Husův byl
pak reformní. Hus chtěl obrodit církev,v duchu evangelia. Chtěl
vůči zneužívané a, přehnané autoritě zevní' a neživé dopomoci
dúševnímuaobrozujícímu individualismu kprávliďa k platnosti,
aby svědomí jednotlivcovu dostalo se zase v náboženství křes-,
,ťanském av církvi křesťanské oprávnění: Uctívati Husa,znamená dnes postaviti se, na jeho stanovisko reformní, nábožensko-mravní, nikoli: theologické, a pracovat v reformním ,duchu'
. Husově. Dnešní reformy budou se také 'lišiti od 'reforemHu~
,sových, jak liší se doba naše ,od doby Husovy v nazírání na
nábožensko-mravníživot křesťanův, ,na zřízení církve, ~ celibát,
, mi volnost myšlení a vědy, ale musejí se, díti v duchu Husově,
v podstatě a základě. (K 6. 'červenci 1919, Pro n. II., lf, 187
-189.)" ,
"
I tato snaha nalezla uplatnění, (se'záměnou slova; "katolický"
za "křesťanský") v definici církve československé a r; 1924 stala
se vůdčím heslem naší církve při formulaci nauky usměrnění '
'života. 'Církev, československá byla hlásána jako Kristova, ale"
i Husova: V ďu ch u Kristově a v d uch u Husově. '
I

i,
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,Nexrléně jasně a určitě byl tušen a naznačován třetí požada-:
- vek,totiž že reforma musí bráti zřetel na dnešní dobu. Zdůraz~'
ňován historický vývoj církve, i katolické, vždy v určité, shodě
s tou kterou dobou. Církev. katolická má své dějiny. Nejen její
působení ve světě,' v lidstvu, ale i vnitřní její život, na u k a,
mravouka, .i bohoslužba; . zřízení; papežství, právo;hierarchie~'
zkrátka <vše.. Starší formy zanikaly, nové vznikaly, podstatné
ZůstávaJy. Ta~idnesjevelmi mnoho v církvi zastaralého, pře- .
, žilého, co' kdysi bylo živé; dnes, je mrtvé listí, uschlé .větve nfu. •
stromě (sr. ideové směrnice!) a musí býti nahrazeno novým
v duchu evangelia Kristova a zároveň v. duchu nové doby. (Viz.
'první definici československé církve a .stálou 'snahu její v'úpravě .
nauky i života.) Církev nevzdá a nemůže se vzdáti Krista, jeho
ducha a jeho evangelia, ale bude jej hlásat tak, aby mu .dnešní.
doba rozuměla adala.se jím vésti. Každá doba má své ideály,
své zvláštní potřebý;' S těmi musí církevpočítát. Musí se při-' ,.
způsobit potřebám aideálůril té které doby. Dnes dnešní: době.
To neznamená dát 'se dobou vést, ale ná.opaktá.khlásatKrista~ .
aby doba dala se vésti církví. Zdůrazňovati v hlásání Krista.·
ajeho evangelia právě ony prvky nauky, kterých potřebuje naše
doba,které se dotýkají našichideálů,našich snah a cílůveške
rého.života~ Úkol církve dnes je vytvořit období vědecké, ,nábo'žellské, sociální apolitické svobody aspravedlnosti.Zdůrazňo
'váním.:a praktikóváním požadavku svobody najde Církevcestu
ksrdčičlověka nové doby. Tím nezapře Krista a evangelia Jeho,
kteréž. je' přece evangeliem svobody. Míněna svoboda vyznání
.a přesvědčení náboženského a badárií vědeckého. Bude třeba,
aby, církev jednou již uznala .volnost vědy a badání. (Reforma.
církve katolické je nutna a možna, Pro n.' 1.,3., 'str. 82 n.)
.. " Má-li'reformou býti překlenuta propast mezi, Církví a moderní dobou,musí církev se reformovat tak, aby tiléhčiladnešní
, mu člověku náboženskoúkri'si, veškerý ten rozpor theoretický.
, i praktický, který tady· je a nedá se oddiskutoval ani' zapřít, .ale
musí ,býti církví řešen. Úkolem církve je odstranit nebo aspoň·
"ulehčit a zmírnit duchovní krisi dnešníhcí křesťanského (kato~
lického) a:u nás českého člověka. Zatím cílem musí církevpo-"
znat bolesti a utrpení dnešního člověka, a v čem·možno, vYhovět
dnešní době, přizpů'Sobit se. Ne na úkor evangelia, duchaKris":.'·
tova,ale ani ne na úkor' oprávněných potřeb ,dneška. :Tak to
dělalaká.tolická církev vždy (alespoň do 14;, 15. století), tak
'to musÍ. činit předevšíffi,dnes, . v' době tak' hroznénábóženské
krise. (Odluka a reforma, Pr.IÍ. lI.,.12., str; 205 n.) ,
.. Ani stěžejní Jormální zásada československé církve,' svoboda.
svědomí, nebylanepovědomareforinistům, seskupujícím se ko~
,lem "Práva národa", ta 'zásada, na niž prohlášeria církev. Nechybělo' ani no etické pozadí té zásady.~ Kdo si budUje. názor na.
svět.a život,píše se'v ;,Právunároda", ten chčenajíti pravdu..
I když sepřipustí;žé' není možno nalézti pravdu objektivní, že i
',I'
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nutno se spokojiti s pravdou subjektivní, přece ta subjektivní
pravdajetím cennější, čím více se blíží;pravdě objektivní. Při
budování světového a životního názoru je, účasten nejenrozuin,
ale i srdce. Proto' jest třeba svobody myšlení a je třeba s v 0bďody svědomí, svobody víry. (Pročnárirvpadáte V týl?
,Pro n. II.; 19., str. 318~)
,I
_
,"
','
'...
"
'
'. Se svobódou svědomí úzce souvisí názor na dogma církevní.
Kdo nezná ideových: příprav československé 'církve' V', reformě
připravované "Právem národa'~, 'myslí,že teprve církev česko':'"
slovenská v dalším svém vývoji sáhla na dogma~'Zatím v "Právu
národa',' byly šířeny riázoryna.dogma, jež naprosto nebyly katolické,' ba anine protestantské; ale čistě moderní, modernistické:Ty názory souvisely s relativismem' a subjektivismem
:veškerého lidského poznání, i náboženského a theologického .
. ' Reformisté' čast~ se zapřísahali," že neéhtějL se dotýkaťdog.:.
matu. I v "Právu národa" čteme, ujištění, že nechce hýbat ,dog":
matem: Ale nazírání na dogma bylo v důsledku projevů "Práva' .
národa" naprosto jiné než v katolické církvi., Čillěn rozdíl mezi
'náboženským obsahem dogmatu, obsahem.zezjevení a\theolo~
gickou,formulací, jež je abstraktní, dobová a',čerpá vyjadřovací,
prostředky vždy' ze své. současné kultury~ Rozlišovalo se pak , mezi naukou zjevenou, t. j; výslovně V Písmě a V podání obsá~
.. ženou,nebo z takové nauky, logicky nutně plyÍ1oucí, z ní odvo.Izenou. Ne vše} co se hlásá v církvi,je zjevenou naukou. Zjevená
nauka n~boz ní nutně plynoucí je-obsažena dOgil:Í.atu, je dog- "
, matem vyjádřena. Ne vše je dogmatem v církvi. Mnohé je jen,
,míněním theologů a církevních spisovatelů. Není ani vše, dog• 'matem, o čem promluví papež nebo biskupové. Zjistiti nauku'
zjevenou, 'zavazujíCí ve svědomí, není'" tak _snadno. Vedou se
., o tom i v církvi do'sti časté, kontroverse:
. ,.' .. j.
" ,,'
"
, Dogma jest podle" ;,Práva národa" Jen jakoby 'Výstražným ,"
znamením, za které nelze jíti bez nebezpečí pro ,víru. Ono velmi,
často určuje jen negativně, co není, aneříka positivně, co je.'
A. i tehdy, má~li Význam positivní, ponechává cestu spekulaci
myšlenkové, aby. zjišťovala jehosmysl.Např. dogma o stvoření '
světa Bohem. Jak jedrioduše zní,. tolik ponechávámí'Stalidskému duchu, aby přemýšlelo poměru Boha k veškerenstvu a na'opak Dogmata' nejsou postižením', zachycením absolutní,' objektivní pravdy, nýbrž jen pokusem o to. Subjektivní platnosti jim"
.' nelze upříti. (R otázce' vyučování náboženství na školách, Pro n~ ,:
II., 14.,
239. Proč nám vpadáte v týl ?, Pro n:II.; -19~;str.318,
331.) Tyto názory jsou jistě dosti zmatené,neurčité a ,nejasné.
ď' Dá se to vysvětliti' východiskem katolických refonriistů.Je
v těch názorech·mno~lO z katolického modernismu. Ale nejsou
katolické jako nebYľmodernismus přijatelnv katólické církvi;'
hlavně svými riázory na dogma církevnLV církvi českosloven
ské pak dobudováno, domyšleno, co bylo započato' v rámci církve. '
kato1ické~ Pozornosti však zasluhuje ,hlavrií' myšlenka, že, dogma
"

ď
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-jest také jen pokusem o,postiženíobjektivní pravdy a má tedy
jen platnost pro věřícího.
.
. ' .'
.
Dogma jistě bylo překážkou myšlení i jednání našim reformistům. ,A bylo třeba -překonat názor katolický, . mělo-li dojít
jednak k prohlášení nové církve se .zásadou svobody svědomí,
jednak k překonání moderní krise nábož.enské aspoň u těch,kdož
.ji překonat chtěli, o -ni se starali.' Reformisté překonávali -katolickýnázor na dOgina také tím, že Ý duchu doby považovalidogma za méně .podstatriou složku, křesťanství. V, duchu doby
kladli ,důraz na praksi a'podceňovali theorii. Mýlili se však, když
se domnívali, že by. i církev katolická tak soudila..
.'
.
"
. Psali;', že církev katolická nespočívá na vyznání:dogmat,
• .církev katoliéká vesvépodstatě.. Prý i ona klade větší důraz '
na mravnost._ .Ikatolicismtis - vidí prý význam křesťanství
v mrav~osti' a' ne ďv dogmatech. To prý jen jednostranný církev;nický směr zdůrazňuje dogma., Reformisté nesouhlasí' s tím církevnickým směrení, jemuž jeUtera nad ducha, nýbrž drží se
evangelia a' jeho slov, že -litera. ducha zabíjí. Reformistům jde '
·o.život, neo· theorii,: jde o ducha\Kristova, jenž je duch lásky~"
, ane násilí: _(Pročnálnvpadáte v týl ?Pr. n. II., 20., str. 331.) .
. Již z toho, co zde řečeno, je jasno, že myšlence vývojerefor- _
misté podporovali i dogma. Přes to však, že i dogma je významu
,noeticky subjektivního, přece není 'jeho pojímání ~bsolutlla
, (Boha) pro náš praktický život naprosto lhostejné. Jeden způ:' ,
sob pojímání transcendentna (Boha) 'bude účinnější pro náš .
· praktický život než druhý: Jedním z těchto způsobů pojnnání
absolutna jest také. filosofie a -theologie křesťansko~katolická.
Převládá v nf dnes filosofie a theologie.scholasticko~thomistická
čili středověká. Ale křesťanství není totožné se scholastikou a
thomismem. Možno žíti křesťansky i bez Tomáše Akvinského.
· Náboženství Kristovo zůstává věčné, theológie li filosofie se
mění. Theologii a filosofii dlužno přizpůsobit našemu dnešnímu.
vědeckému stavu; kdežto základem zůstává evangelium Kristo~
vo. I dogrríata církevní mají svůj vývoj. Církev dogmata formu- .
· lovala vždy přesněji a může. tak' činiti i dnes. Dogmaťa povstá.,
I valapoj:rn0Vým formulován~ pravdy zjevené proti jednostran-nému pojímání téže pravdy' se, strany ,heretiků .. Církev měla
úkolem opravovat a'napravovat tyto jednostrannosti fOrlnulo-',
váním pravdy zjevené. Možno říci, že dogmata jsoU: stanoveníin '
pravdy zjevené po částech, po jejích jednotlivých stránkách a
· proto n ev y s t i huj í celou pravdu, pravdu v jejím celku, aniž
by dogmata byla nepravdivá; mohou amusítedybýtinahra- .
zena dnes nebo jindy novými formulacemi pravdy: Církev bude
proto vždy míti právo, bapovinn()lst a, úlohu; aby dogmata
nová stanovovala, zjevenou pravdu do šířky ahlouby prohla~
· šovala.(K otázce vyučování náboženství na školách; Pr.n., II.,
14., str. 239.)To jsou již téměř doslovně ~nahradíme-li církev
nebo katolickou církev církví československou- názory, uplllt-
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ňované v československé' církvi v nazírá~í na dogma a j~ho '
'význam, názory naprosto neslučitelné s pojmem katolického
- .....
dogmatu.
Otázka' tvoření do~atu s~uvisela. vždy a. souvisí i dnes
s otázkou theologické práce, theologie. Reformisté vyžadující
svobodu vědy vůbec žádali jii pro theologii. Poukazovali na to,
kterak jindy dlouho trvalo, než církev prohlásila-dogma, kterak
byla vedena mnohdy celá staletí volná diskuse o 'sporné otázky
a teprv~, fžvě: byla všestranně I!rodiskutován,a: v!decky' od
· theologu promyslena, odhodlala se clrkev l{ prohlasem dogmatu.
Neomylnost církve nebyla ničím jiným než nutnou 'nejvyšší
autoritou ve věcech církevních a náboženských. Jindy měli theo, -logové ,volnost a svobodu, onivedli církev. Dnes vede církevtheology. A proto reformisté požadovali svobodu myšlení i pro.
theology v zájmu. církve 'a náboženstvLTheologové musí i dnes
- ideově '-' vésticírkev,arne naopak. Má-li církev přijít,ke
· ,cti Údu, má~li 'mítivliv, vliv náboženský, mravní a společenský
- na kulturu; pak třeba vlíti nového ducha fakultám theologickým, třeba iv theologii volnosti badání 've všech disciplinách
theologických. Nepostačí jen rozšířit studium, prohloubit,zavést' nové stolice atd.; ale zvláště třeba dát theologům možnost .'
volně, .totiž vědecky volně učit a psát. Neomylné rozhodnutí .
církve budiž opět ~ jako jindy - výsledkem důkladného· pro~ bádání věci a předmětu, nikoli potlačením jeho.' Církev má po· .vinnost neomylná svá rozhodnutí
dob dřívějších upravovat
pro doby nové, vždy přesněji a určitěji formulovat, v souladu
s postupem theologickéhó.badání.· Rozhodnutí učiněná v dávných -dobách nejsou niktera~ tak přesná a určitá, že. byvylučovala: přesnější formulování, čímž nemá býti řečeno, . že by.je.' jich obsah byl "falešný. Jindy církev postupovala s myšlenko.you prací theologickou. Dnes (v katolické církvi) vývoj pře
rušen, znemožněn~ Což divu, že moderní člověk neví, co počíti
s dogmaty formulovanými v šeré minulosti; vadne z nich minu-,
· lost, , a .on hledá přítomnost. Bez volnosti .není života nikde:
v politice, ve vědě, v náboženství. A v náboženství je bez volnosti nejméně života, neboť v náboženství má jen to cenu, co je
volné, dobrovolné. Theologické vědě třeba dáti volnost badání!
(K vyloučerií theologické fakúlty ze svazu universitního, Pr~ n.
II., 3.,53. n;)
Dogmatika obsahuje výklad světa a života s urČitého stanoviska, tedy katolická' dogmátika se stanoviska katolického.
Články víry jsou rázu' theoretického, plody spekulace osvícené
světlem zjevení Kristova: Nedají se nikomu vnutit; kdo nepostaví se právě na stanovisko zjevení. Ale nedajCse takévědeéky.
vyvrátit tak, že by bylo nutno' se .stanoviska' vědeckého vzdát
se jich. Naopak je momo hájit smír mezi vědou a věrou. Dogmatika zabývá se vědeckým zpracováním nauky zjevené a církví
. za zjevenou uznané.
Obsahuje nauku, níž vždy bude různóst
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nazírání, různost míněnÍ; Musí tedy býti dána na prostá. volnost,
kdo chc~ přijmouti tu naukú,.tedy dogmatiku katolickou, a'kdo)
nechce. (Reforma církve katolické je nutna a možna:,Pr. n; I., ..
3., str. 83;)
, Je pochopitelno; že pod dojmem znovu' dobyté politické samostatnosti ,národa. československého, což chápáno jako odčinění
'.. Bílé hory, a'tedy i pod vlivem vZP9mínek dějinných v reformách
\ navrhovaných pamatováno též na národní, chcete~li vlastenecký
moment i v církvi.. Bylo by však nespravedlivě přehnaným."; kdy,.
-by kdo chtěl vznik československé církve vysvětlovati. hlavně
z vlastenectví a z národního nadšení. I reformistům bylo jasno,
že křesťanství jé universální náboženství' a proto nechtěli pře;'
rušit'spojení se světovým křesťanstvím, v našich tehdejších po-'
měrech s· katolicismem. Ale iároveň ,si byli vědomi, "'že' bohatý
obsah evangelia riemůže býti vystižen a pochopen jednou nebo,
dvěma formami Církevními,' ale jako třeba počítat s různým'
~hápáním a zdůrazňováním evangelia podle potřeb dobových,
,ták, že se uplatní v církvích neb6 v církvi (máme-li na mysli
. jednu ideální" církev) i různé nadání, různé schopnosti, různý
·rázmyšlení a snažení různých národů. Proto požadovali refor:misté. kolem "Práva,.národa" určitOu áútonomiinárodnÍ v-.cÍÍ'kevních věcech a voláno dokonce po národní Církvi české, Ovšem.
v rámci' církve katolické. Jednotlivé národý mají podle' refor- .
,mistů právojaby v církevních věcech, v církevm správě požívali
co největší autonomie~ ač Ve spojení s papežem. (Reforma církve
.
katolické je nutna!aniožna, Pro n. 1., 3., str. 84.)
Národ český byl od dobprotireformačních a je dosud ve ;' "sporu "S katolickou církví; a to nejen, z důvodů dogmatických, , -\
jež jsou všekřesťanské,. ale z důvodů čistě českých,' jež jsou
právě ve 'zvláštriím vývoji poměrů riáboženskýcha církevních
v našich dějinách. Hus a reformace naše je kamenem úrazu '1
v našich' dějinách pro národ, jellž byl ,nekatolický. a přinucen .
státi se katolickým, Znárodněním církve překlene se propast
mezi církvia našimi dějinami. (Odluká' areforma,Pr, ri;-ll.,
12., str. 205-209.)
, "
. '. .
,
Bylo odprvruch náběhů k refornlám ve smyslu"Právanároda"patrno-aspoň těm,. kdož stáli mimo horko bojů .;......;..,že;
'reformy takto chápané budou· proveditelny jen v nějaké nové
'církevní·společnosti,.jež nebude ani katolická anrprotestantská~.
A v.reformách. "Práva národa" je také požadavek; jenž·pro
to svědčí. Nejen že při trochu klidném přemýšlení bylo jasné,
,že katolická církev vůbec žádných reforem (ani sebe nevinně}·
ších) neprovede, thnmériě reformy tak modernistické jdoucí
až na morek. organismu katolické církve; že. tedy bude potřeba ..
reformy provést mimo církev katolickou;;':""':: přes všechno ujiš.ťování reformistů, .že se nezříkají katolické .církve, '--reformisté právě svými návrhy reformními ',kreslili a modelovali'
nový typeírkve, jenž nebude ani katolický, aniprotestantský;
• J
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'PoužívaÚstaré myšlenky Frant; Palackého ovýmamu principu"
. autority, na němž je založena a vedena církev katolická, a, prin:.
cipu individualismu, jenž je v 'zásadě protestantský, a' poža',' dovali ve smyslu ,Palackého spojení obou těchto principů vjedné
,drkevhí společnosti ,v -zájmu zdárného vývoje společnosti lid-"
, ské. Byli pro zachování i ,autority katolické i individualismu
protestantského. (Odlukacírkve od státu a reforma, Pro n. II.,
'1.-2., str: .1·~.)
. '.', ;~'
":
Z toho je patrno, že reformisté ' n~byli pro ,pouhý návratk historickým formám reformace. (ať doniácí, ať světové), a to
, nejen. z katolického' návyku; nýbrž promyšleně. Bránili se proti
v§tkám- činěným jim, že,chtějí reforIIÍamidostatse na cesty
protestantismu. (Odluka a reforma,Pr. n. II., 12., str.208J, _
, ,,v otázce, jak odčiniti násilnou protireformaci, odpovídali I
'v duchu Masarykově; ba i jeho slovy. Změriiti opět víru, svou?
Je třeba tak učiniti, chtějí-li býti \Svými ?Mají 'se vrátit k vy~
znání; vládnuvšímu u nás před Bílou horou? Je to nutné? Je to,
možné? A odpovídali:\Ne! Není možno vracet, se k·formám
minulosti" neboť formy nejsou to hlavní, ,duch je, který roz- "
hoduje.Také nelze nutit celý národ k něčemu, čeho necítí, pro
eo ,nemá již porozumění; nemá-li násilí býti odčiňováno opět
,násilím. Celý národ je možno pouze v y c h o v áv a t v d II c hu
,slavných mužů. Proto'lzechtít reformy jen v duchu Husa a reformace. (K6.,červenci 1919, Pro n: II., 11.; str. 187..,-189.) /
',Pravil'jsem, že reformisté přes všechny své radikální ná.:
vrhy reformní, jichž uskutečnění nebylo lze /doufat ve stáva, jícím katolicismu, přece se, katolicismu drželi a chtěli katolicismusreformovat. Bylo to počínání divné. Nelze zde podávat psychologickouanalysu jejich.jednání. To musí býti úkolem prací,
speciálních. Nelze VŠ3;k neříci jednak, že vtom' bylo hodně' ne- '
'ujasněnosti myšlenkové. Ale nelze popříti také, že v té neujasněnosti působila ,myšlenka potřeby spojení s universálním'křes
'ťanstvÍm neoddělovat se. kacířsky; sektářskyodspolecného
kmene křesťanství. A snadno pochopíme,mám zato, že v daných'
'poměrech českých, kde katolicismus bylnáboženstvínitéměř
, eelého národa, ztotožňovali (ovšem že po katolicku) -křesťan.'
ství'skatolickou církví, ,ovšem reformovanou,IJdeálnLJako
,otázka sociální, (cituji) a' otázka pokroku je mezinarodní, tak'
i otázka náboženská, Ý našem případě otázka křesťanství a
, konkrétní tvar, křesťanství ,-"totiž katolicismus. Vmezinárod-,
nosti otázky náboženské, v našem případě katolicismu, je kul':
turní sílá; -plodnost jeho (náboženství) . ,Proto by nebylo žá- ,
, "'doucí naprostéodloučenÍč e s k é n á rod n í cI rkve,od centra
,katolicismu, a to v,zájmukulturního ,VýZnamu riáboženstvÍ.vů
'bec. Tou páskou je míněna pouze myšle~ková jednota. Vše /
ostatní může ,a musí býti přizpůsobeno (v katolické .církvi u
nás) zvláštním poměrům našim, jinde opět tamějším poměrům.
(Odluka církve od státu, Pro n.II., 1.-2., str. 1 4 ; ) : ,
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A všechny tyto reformy byly žádány od katolické' církve,
od domácí církve katolické a od celého světového katolicismu:
jako nutné a možné. Byla v tom jistě naivita, ale o nic větší než,
naivita světového modernismu a české ,katolické moderny. Nai, vita,:, jež není snad k necti, ani reformistům. Ostatně i reformisté
byli si záhy~: vědomi toho, že církev katolická, nynější reforem
neprovede, a tušili, žene papež, ale kolektivní moc za ,vedení .
jednotlivcŮ, ovšem mimo římskokatolickou církev: Proto také
zvláštní názor reformistů o tom, kdo má' reformy žádat:
"Předně reformy byly požadovány jako naprosto'nhtné, má~li'
církev katolická přijíti opět ke cti' a má:'li ve světěkře'sťanském'
a především u nás doma splniti svůj úkol lláboženský a mravní
a kulturní; Vždyť, má církev přec i úkol kulturní. V tom byli
reformisté shodnLRůznili sejen v otázce; které reformy, v jakém rozsahu a jakým způsobem, kterou cestou mají býti uskutečněny.'
",
S tím souvisela' otázka možnosti provedení reforem. Tu se
reformisté dělili,'řekl bych, 'na, minimalisty a. maximalisty.
"Právo llároda~' mluvilo za maximalisty.. " I
,
'"
•
Chtěli-li maximalisté dokázati apř~svědčiti . (sebe i jiné), že '"
• reformy ve smyslu nejširším a nejhlubším jsou možny, prove',ditelny' v' církvi katolické, rozeznávalicírkey ideální, církev, ,
, v duchu Kristově a církve empirické, pozemské. Vyhýbali se "
rozlišení mezi církví neviditelnou a viditelnou. Snad jim to znělo/
protestantsky. Reformovat chtěli církev pozemskou, konkrétní;
jak se časově vyvinula. A chtěli ji reformovat v duchu té ideální "
církve Kristovy, v duchu ev/::mgelia, Krista a apoštolské církve.
Poukazovali, jak ,se církev vyvíjela,měnila a ~ reformovala;
Dokud se reformovala a sloužila lidstvu, byla moderní. Ustrnula
od počátku novověku. Odtud ta krise náboženská v modernmľ
křesťanství, především katolickém, která jen' reformou hlubo, kou dá se,alespoň zmírnit. Mohla~li se církev měnit jindy, může.
se měnit i dnes, (Reforma církve ,katolické je nutnaa možna;
Pro n. I., 3., str. 79-85; Odluka církve od státu a reforma,
Pr.n. II.; 1., str. 12-15; ,Odluka á. reforma, Pr n. II., 12;,
str. 205--':"'209.)
,',
, , ' , , ; '.; ",'
"
" .
Důležito bylo pro moderní kněžstvo, jak :provéstrreformy,
kterou cestou, kdo je provede. Jedno ,bylo brzy jisté, že církev
ze svého podnětu, totiž představení církve nebudou chtít re';",
formy provést. Církev katolická nikdy nepřistupovala dobrovolně na reformy;, ale ,vždy ,z přinucení. Kdo ji přinutí dnes?"
Kněžstvo?, Reformistům bylo jasno," že ,kněžstvo samo církve
k reformám nepřinutí. 'Naopak, církev jsouc hnána 'reformisty,
\ v posice,obranné"utvrdí se ještě více a pevněji v odporu proti'
reformám, v duchu římském na rozdíl ducha národního. Proto
žádali opravdoví reformisté, aby reforem navrhovaných žádali
'la~kové, lid, státy, vlády, národy.' (Re~orma církve katolické je.,
330,

nutria a mOŽlla, Pro n. I., 3.) Byl to požadavek podivný,
'. ale byl zdůvodněn jedÍlak 'zkušenostmi z minulosti" z doby reformace, jednak v něm' bylo aspoň matné poznání, že reformy
, neprovede několik jedinců, ale celá masa 'lidu, moc. kolektivní,
jež se za reformy postavtReformisté však zapomněli, že od
, dob I reformace se změnily poměry, ve státech, změnilo ,se' nazírání na vztah státu k náboženství a církvi, stát že byl v nové
době laicisován, sekularisován;' že církev nechtěla ovládat stát
a stát církev. Náboženství a církev jest záležitostí. těch jednotlivců, kterých se týká, věcíje'jich svědomt Tak aspoň, se na-.
,zíralo na poměr církve ke státu počátkem' 20. století, v době
reformních snah, u nás po převratu. Byla doba, kdy se zdálo, '
'že bude provedena odluka církve od státu. "
Reformisté báli se odluky ~írkv~od státu;' protože věděli"
bude-li církev katolická ',odloučena od státu, ztratí stát zájem
.' a vliv na ní, církev nabude svobody vůči státu, ale nedás~obodu
. reformistům a reforem neprovede. Proto jak v "Právu národa",
tak i v denním pokrokovém tisku politickém: upozorňovali, jak
nesprávné by bylo dávati nereformované,. nečeské, říIllsky a
cize myslící acítícíCírkvi svobodu a ponechávat kněžstvo i lid,
tedy. stát a národ, na pospas absolutistické hierarchii říIllské.
Napřed.třeba provést reformy; stát, vláda, po~lanci, všichni
kulturní činitelé mají 'je 'žádat, mají církev, t. j. hierarchii" při:..
·nutit, aby opravy provedla, a potom teprve budezdrávo,ď, dát
opravené církvi svobodu ve státě. (Odluka církve od státu a
'reforma, Pro n. II., 1.-2., str. 12-15; Odluka á reforma,Pr.,n.'
II., 12., str. 205~209; Proč nám vpadáte 'v týl? Pr. Ii: II., 19.,
20., 21.,' str., 315-318, 330---:-332, 349-353.) Dokazováno, jak
je v zájmu lidu (i nevěřícího) ,státu, kultury, národa, ~by ~re;'
formy byly provedeny; před ,odlukou.
. '
,
'Tyto reformní názory; hlásané několika málo články "Práva
národa" a pocházející k tomu' téměř jen z jednoho pera, nebyly
majetkem velké, části kněžstva," nýbrž jen malé menšiny, ale
jsouce čteny, šířily se,' byly kvasem a projevily svou sílu teprve
v ',církvi ~eskoslovenské.' Byly to. myšlenky', ponejvíce '. modernistické, Rímem již r. 1907 ódsouzené a zavržené, potom též
myšlenky· hlásané' T. G. Masarykem, přizpůsobené ovšem našim
českýr.n poměrůril poválečnýr.n v osvobozeném národě a novém
. 'státě. Nebyly to návrhy,podrobné, nýbrž jen všeobecné zásady,
.kterýchvšak bylo nutně třeba, měla-li býti prováděna ideová
reformace v podrobnostech; Některé z nich nebyly uplatněny,
totiž ty,které, se týkaly způsobu provádění reforem. Ale i tam,
kde ukázaly se způsoby provádění reforem nemoŽlly,totiž stá. tem a ,célouveřejností českou, byl obsažen správný postřeh,
totiž že k provedení reforem jetřebakolektiva, ovšem ne církve.
říIllskokatolické, ale nové. .
" AL Spis ar. '
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Některá

národů.

fakta

náboženské: zkušenosti nekulturních "
", " ','
'"
j,'.

'

, ; , '

II1II

,.

-',

'

Problé~ mentality a ot~zka'poduševním ~ivotěprimitivá.
,/ je důležitým problémem badání o náboženství nekulturních 'ná-,
rodů~ Za každým zvláštním jevem se, skrývá určitý fakt psychické zkušénostiprhnitiva, bez které je potom je.ií vně.išívy,:
jádření těžko pochopitelné. Zajisté, že je to především nábožeriská zkušenost zvláštního rázu,kteráprodukuje tak zvláštní
útvary náboženské," jako je totem a tabu, \nebo' zoolatrié. ,Toto "pole vnitřní zkušenosti, primitiva je' však nesnadno, dosažitE~lné. '
Fakta; náboženství národů nekulturních jsou povětšině vněj
šího, objektivovaného rázu: Popisy primitivních náboženství týkají se obyčejně ritů,obyčejů" předpisů, sociálních pravideL a
náboženských představ: Vnitřní život primitiva je však nesnadno přístupný naší analyse. Zvláště pak proto, že "primitivrií"
, společnost žije větším dílem, životem kolektivním, než indivi-'
duálním. Individuum ztrácí v oblasti riáboženské na iniciativě á
na důrazu. Náboženské 'projevy jsou , spíše projevy sociálníhocelk1l, než jednotlivce. Tradice a' pro'středí silně formu.ie primitivníhočlověka po všech stránkách jeho' života. Náboženská
; ,význačnost a'váha je přenesena z individuanákolektivum. Sociálníaspekt náboženství je tu silně zdůrazněn; zvláště proto,
, že náboženství' nekulturních 'národů obsahu.ie, v . sobě' elementy'
,čiře "společenské, které tvoří s náboženským názorem specifický
konglomerát. O' některých formách primitivního náboženství:
(na př.o totemismu) byly vysloveny vážné pochybnosti,' zda'
tento jev není spíše jevem společenským, než náboženským.
,
Toto zdůraznění sociální stránky nábož~ll'ství y životě ne" "kulturních, národů dalo i některým teoretikůni příležitost,' aby'
prohlásili náboženství vůbec za' .iev sociální par ·excellence ve
svém vzniku j trVání: Jest tOJpředevšíni francouzská škola sociologická v,čele sE. Durkheimem, ,ktera na základě převahy,
ikolektivního prvku v náboženstvích primitivních hledá původ a,
'podstatu náboženství v kolektivních silách. Náboženství je;
'podle Durkheima, 'vlastně travesticesociálních' citů,tužeb a
představ.,Sociální síly působí zvláštním "útlakem" na~vědomí"
individua" kde se' .sociální "faktory mění, V náboženské., N ábo,:
'ženství'prý -vzniká v exáltovanýchsociálníchakCíéh, když primitivní společnost se schází ke, slavnostem, zvaným corrobori:
Tam v davovém nadšení sociálního společenství přestává způ
sob obyčejného ,života (profáriího), a nastává náhlá změna ve
způsob posvátný. Exaltované" sociální síly takového okamžiku,
dostávajíprÝ,svůjvýraz v symbolech; které tím se stávají ná- '
boženskými (tótemický princip, totem sám, totemický sloup
.
a pod.): "
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Nenínaprosto odůvodněno prohlašovati některý zje~ primh
tivního náboženství za podstatu,náboženství, stejně jako je neoprávněné naprostó eliminovati individuum z náboženské iniciativy a považovatI, jeho zkušenost za odvozenou. ze stavů 'a
dějů života kolektivního: E. Durkheim sám má co. činiti, aby
"sociální" faktory prirríitivní 'zkušenosti se nakonec neobjevily
čiře psychologl.ckými..
'.
'.
A.A~ Goldenweiser*) analysuje činitele života nekulturních
riárodůa jeho šetření nezní úplně 've' prospěch sociálního cha- "
' I ' .rakteruprimitivních náboženství.' Upozorňuje na silný' indivi-·
.... ~uální prvek v náboženství (např. vsupernaturalismu kmene
,Cakčí), který je' založen ,v hypersensitiynostf šamanistických
obÍ'adů.
\
.
! '
i
. Upozorňuje; dále na rozpor mezi teorií sociologickou a samotnouzkušeností. Zkušenost nám podává také psychologická
fakta náboženství nekulturriích .. národů. Přihlédneme-li blíže
k východisku analysy Durkheimovy - k exaltovaným stavům
,slavnosti corrobori -poznáme, .že tu máme .co činiti se zjevy
. davové psychosy. Tato davová psychosa hraje u Durkheima
úlohu onoho sociálního útlaku, který přeměňuje sociální dění
/ vnáboženské. Představa "posvátného" má tak býtiracionalisovanou reakcí na sociální útlak. Psychické stavy ~ jednotlivce, jak
je prožívá v normálním životě, nemohou :všakbýti derivovány
" z psychického stavukolektiva. Kolektivum může, míti l·vHv na' ,
.jejich sílu, modulaci a po' př..vznícení. Jejich zdroj však je'
,v individuu samém. Davová:psychosanení pramenem citů ado-·
: race, strachu, hrůzy, žádosti, hněvu,které 'se připínají k ob, jektu náboženské víry.'
'.
" '"
ď. -'. '.'
.!
!
I uprostřed hypertrofického kolektivního' života individuum
žije svou náboženskou! zkušeností. Specifická náboženská' zku':
šenost se vyskýtá i v prostředí s vyvinutým životem sociálním.
R. H. Lowie**) sděluje s námifákta náboženské zkušenosti
individuální, jež v létech 1907~1916ďpozoroval u indiánského'
','"
kmene.Crow.ve východní Montaně.
Tento kmen má také normální sociální distinkce, ale při tom
individuální náboženský život jeví velikou ,rozmanitost a bohatostzkušeriostníl, Specielním zjevem .náboženství Crow-Indiáriů jsou náboženské vise,vědomě /vyvolávané i tělesnýini
torturami.'
: '..
' •... " /
' '.
. '.
'..
Obyčej, forma vyvolání takové vise je ovšem, pevriě stano~
venaaje do znáčnémíry ovlivněriatradicí.Ale obsahpodobrié
náboženské zkušenosti je značně, rozmanitý. Jedinci vyhledá-:vají osamělá místa, kde za psychických i fysických sensací oče
kávají zjevení svéh'o ochránce. Slunce a jeho symboly hrají
mezi objekty vise značnou úlohú. R. H. Lowie podává násle~
.

,

I

'

.

,

.. ~) "EarlyCi~ilization"New Yorki922. '
*~) R. H. Lowie "Primitive. Religion"London 1925.
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dující individuelnívzývání. slunce: "Oh, star~ muži, jsem chu~
dý! Vidíš mne" dej mi něco dobrého: Dej mi dlouhý život; učiň,
abych směl míti koně ve svém majetku, abych ukořistil pušku,
abych zasadil ránu 'nepříteli. ,Dovol; abych se' stal, náčelníkem;
abych měl mnoho vlastnictví.,~'
'" " "'.
Jestliže se toužebně (a pokorně!) očekávaný ochránce, zjeví,
prosebník se stane, jeho "qítětem" a napodobuje' jej.
'
Je zajímavé, že líčení pódobných zkušeností, jejich pruběha
, následky jeví mnohopo~obností s procesem náboženského obrácení. Vypráví se obyčejně o, kontrastu meii životem před visí
,a životem, po prožité zkušenosti.~ivót,před zjevením ochrán;'
ce je nuzný ,a ubohý (i materielně), kdežto životpótomnÍ. je
skvělý a úspěšný. Jsou lidé,kteří sami tvrdí, že jen proto jsou
chudí, že se jim nedostalo vise,o kterou se pokoušeli. Nedostali
také svého nadpřirozeného, ochránce, a proto jsou odsouzeni
k bezradostnému životu a,k chudobě.
Proces, vise., je . individuelní 'náboženskou zkušeností prvého
řádu. I po' stránce' fysické jsou dány pi"edpokladymimořádného
zapůsobení zjevem. Nervy domorodce jsou silně vypiaty dlo~ho
trvajícími posty., Crow-Indián, všemožně ,podporuje takové
, psychické stavy,jež nakonec (obyčejriěpo 4 dnech a, nocích)
'vyúsťUjí v' halucinace; Silným činitelem, 'který podporuje vy,;, "
volání vise je silná "touha domorodcova po zjevení" se 'jeho ,
ochránce. " '
"',,,' , . ,
',',
"
"lndividuelní variace objektů vise jsou bohaté. Stejně tak se
'od sebe liší sensace' zrakové a sluchové. Pouze, některé druhy
náboženské zkušenostiCrow-lndiánů jsou určeny ve svém-ob-' ,
sahu tradicí k m e n e . ,
'
"
Tak centrálním, faktem náboženství Crow-Indiánů není náboženská' tradice a 'jéjí sociální obsah, ale subjektivní emocionelní náboženská zkušenost' se všemi variacemi života citovéhoi představového.,Poněvadž domorodec žije po .visipod
neustálým jejím vlivem a poněva<;lž omiurčujekaždé další jeho
konání, můžeme říci, žei volní reakce, se nedrží, podle-sociálních ustanovení;' ale podle charakteru ikušenosti.
"
, I '

*,

/

Jestliže historie náboženství má ,podávati fakta; se kterými'
filosofie, náboženství při určování podstaty náboženství,
musí to,' býti fakta pokud moŽI1oúplná., A 'z těchto fakt se
,
nedá eliminovati prvek psychologický. Jestliže, Durkheim pO-, ' \
ukazuje na př. na náboženství kmenů australských, :nedokázal
tím ještě naprostou. "priIllitivitu" těchto kmenů, zvl. středo
australských; 1. tam však individuální prvek ze života nezmizel.
Vezmeme-lina př;y úvahu komplikované nábožensko-sociální,
rity iniciační, poznáme, že i' tam nalezneme: prudce probíhající'
psychické stavy zkušenostní, třebaže jejich obsah a výklad je
dán tradicí klamu.
'.,'
" , Dr. 'O. Rutrle.' ,
J"

počítá
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Dobročinnost a bohoslovecké typy dějinného
,,,křesťanství., .'

...............................................
(Glosa metodologická.) , '

, Při určování bohosloveckých •"typů dějinriého křesťanství
bude pro riás rozhodovati sektor,určující vztah mezi dobročin
'ností a,'hlavními bohosloveckými 'soustavami křesťanskými po,
,sfránce sociálně filosofické. Podle našeho soudu můžeme.v křes
ťanském náboženství rozlišit' čtyři hlavní typy' theologických
soustav: útvar začátků křesťanského náboženství. útvar tho~,
mistického ,katolicismu, útvarlutherskéhci 'a kalvínského pro- '
• testantismu a útvar humanitarianislllU. V tomto pojednání nám
půjde opostižerií dynamického činitele, který má u hlavních.
bohosloveckých 'soustav křesťanských vliv na jeJich teorii a
praXi sociální práce.' ,Nemůžeme psáti 'encyklopedii sociálních
nauk, jednotlivých křesťariských církví, ani podá~ati dějimiý,
nástin vývoje křesťanské sociální filosofie. Náš úkol ;eskrom- .
ný a chceme jej přesně vymezit;
Vycházíme z, toho poznatku, že sociální práce, sociální služJ?a nebo, sociální politika jsou novodobé výrazy pro snahu po
společenské dobročinnosti, která.je velmi stará a která měla
vždy význačné 'místo v sociálně ethických soustavách křesťan
ského náboženstvÍ.' Neužíváme jich tudíž v technickém slova
smyslu (pro označení 'moderní sociální práce,vyzbrojellé po'znatky,' vědy 'lékařské, věd sociálních včetně, psychologie a věd'
'přírodních včetně anthropologie), nýbrž \(v souhlase s naším ,
výměrem) . ve smyslu všeobecnějším.,' Mluvíme':li o, výtvorech
dobročinnosti, motivovaných křesťan:ským světovým názorem,
"jako o sociální péči nebó, o sociální politice nebo o sociální práci,
, máme tím na mysli, že' se vždy v křesťanské, pospolitostipracovalo, pečqvalo a politisovalo za tím účelem, aby se došlo
td:~holnémv: ,křesťanskému ideálu království Božího mezi,
,Charitu nepokládáme za předvědecký stupeň sociální. práce. '
a, sociální obezřetnosti jest třeba záiisté též při
skutCích dobročinnosti, vedených v duchu evangelia ,účinnou
láskóu k Bohu a k bližnímu. Na druhé 'straně soudíme. že ,.vě
decky" orientovaná charita, přesvědčená o,náboženskémzákla,du všelidského bratrství při rozumovém Výběru metod stupňuje péči o duchovní i hmotné blaho trpících druhů. Na pozadí
křesťanského. světového ,názoru docházelo vždy II lidí milo,srdenství 'prokazujících i, u těch" kdož je přijímali, lrpěstování
mravních vlastností, ,kterých chceme v, sociální ,praci ,dosáh-, '
nouti. V křesťanské, dobročinnosti byly vždy vedle snahy. o tě, lesnéá duchovní blaho lidí společensky závislých obsaženy také
pokusy. o přizpůsobení společenské situace vysokému kolek'j
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tivně náboženskému ideálu vlády Boží nad světem, i',kdyžpo
, ,této stránce' zasluhují Církve výtku, že oddalu iíce tentoideál,ua
, onen svět, stávaly se mocí spíše 'konservativní než sociáhiěprů~
bojnou " . ", " ' " , '
," ,,"
ď', ' , \
, 'Kře:sťanstvínavazovalo na židovskoU:' tradici' d~bročinnosti.
", v Ilíž vedle' almrižnictví prokazovaného individuálně 'bylo " zá- '
konodárství (zvláště v Deúteronomiu), vedeno představou ná, , boženskyzdůvodněné sociální spravedlnosti. ,Židovská sociální
, politika pokročilado,té míry, že předpisovala národní pospoli~,
litosti v mosaickém zákono'dárství,povinnostpostarat se o chu;.
dé.' Náboženská, pohnutka 'židovské dobročinnostihylaproto
"tIk mocná; že BohU. a chudému bližnímu byly připisovány sou~
'vztažné vlastnosti:
,Blih ,byl představován y své absolutní 'spravedlnostL;ako'
',slitovník, který bezpečně, zaštítí a obhá.ií chudého protiúkladům' jeho nepřáteL Bohatí mají pečovat o chudé,abynevzbu'zovali ,hněvu BoŽÍho. Národní pospolitost, židovská, byla sou:
č'asně, vázána předpisy mosaického zákona ,-postarati se o ;,vy-: '
děděnce Boží", jímiž jsou chudí vedle kněží a levitů.
'
" Při zkoUmání pohnutek 'dobročinnosti v 'křesťanství' máme
na ,vybranou'dvojícestu: buď můžeme dospěti k ;eiichcharak,:, '
téristice rozboreIll\ základních bohosloveckých soustav děiin
néhokřésťanstvípo stránce sociálně filosofické, ,neboprozkou-"
máníní sociálriíchprogramů křesťanských církví v ;eiich soudobétvářnosti. Uznáváme důležitost kritického zkoumání dneš;'
níhopostojekřesťanských ,církví k ožehavým, 'sociálriím, pro" blémům přítomnostLJ est ,třeba osvětlovati významné~ dílo,
jehož se. účastní křesťanské církve, huduiíce instituce ,dobro,:,
čiriné péče a šíříce sociální svědomí v souhlase sprorockýmviděním-potřeby, aby sédostalomísta nadlidské spravedlnosti ve"
společenském dění.,
,,' "
"
,', ,'\,' ' , ' "', ,,:
"
Omezujeme sev, tO~tOI po.iednání, vědomě na' výzkum ve,
směru prvním, ježto rozbor, sociálníchprográmůkřesťanskYch..,
církví ,by nepostačil" k, proniknutí vztažnosti, mezi' theologií a '
sociální službou bez ,porozumění rozdílům mezi hlavním(sou-:
stavami dějinného křesťanstvÍ.
", • , " , "
, ' Z bohosloveckých typů dále probíraných setrVala,thomi-"
stická' theologie' jako. klasická ,tlumočitelka, záklaClníchkřes
ťanských nauk v církvi římsko-katolické; theologie lutherovskli
, , a kalvínovská zůstala orientačním východiskem světovéh'O pro-: "
, " testantismu;,theologiehumanitářská vymezuie zvláštní na, , ',ukové postavení svobodných Církví, uvolněných, v křesťanském '
světě. od historického dogmatismu.', Nábožensko,:,věroučný' pO-,
stoj ranného křesťanství znamená pro tyto 'tři základní ideólo- ~
gickéútvary(jakož i pro církvepravoslavné, které zůstávají
mimo hranice'tohoto pojednání, věnovaného studiu sociologické'
povahy západního křesťanství); ustavičnou inspirací,poněvadž
, jest v něm/zaznamenán
počátek' křesťanských: theologických
.
,
, \
,I'
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soustava poněvadž podmiňoval příkladnou povahu lásky k Bohu a k bližnímu v náboženských obcích doby apoštolské a po":
apoštolské..
,
'.
Římsko-katolická církev, protestantské církve i církve svobodné usilují o křesťanskou dobročinnost v duchu evangelia
Ježíšova a přece se u nich liší již samotné pojetí obsahu sociálněprospěšných činností.
.
. B. Vašek podává tento 'výměr 'křesťanské charity s hlediska
katolického: "Ve smyslu subjektivním je křesťanská charita
ono; smýšlení: (habitus) ,které se zcela a radostně' oddává Bohu
a v kterém s touto láskou k Bohuje spojena také láska k bližnímu, to jest ochota milovati bližního bez -ohledu ria' osobu a
tu lásku .projevovati i na venek slovem a skutkem. V, užším
smyslu se tato křesťanská ,charita pojímá jako habitus ochotně pomáhati bližnímu v tísni jakéhokoli druhu. Ve smyslU: objektivním rozumí se charitou soubor všech zařízení, kterými
. se má pomáhati bližnímu z nouze a která isou naplněna du, chem křesťanským: 'která vznikla z pohnutek křesťanských,
, jsou vedena v křesťanském duchu a zvláště, kterým při všem
jest nejvyšším vodítkem poslední cíl člověka a lidstva."l)
Vaškova definice, zvláště v první části, jasně vyznačuje. povahu křesťanské dobročinnosti v katolictví. Ideál charity,
jednoznačně soustředěný na' lásku k Bohu a skrze ni na lásku
k bližnímu "bez ohledu na osobu", oznaqujeme ;ako motivační
hledisko theopatické. Ve Vaškově výměru schází přesněiší ná-,
znak, jak v katolicismu organicky, souvisí charita S institucí
církve. V tomtó směru je úplnější definice B. Kreutze. v níž. se
charita chápe jako "dobrovolná osobní pomoc ..fy nouzi, jejížkořeny a pohnutky jsou založeny v náboženství, zvláště v cír. kevním obecenství, a ~terá jest vykonávána iako funkce'církevního života".2) Dále Kreutz považuje charitu za zvláštní
druh dooročinné péče a za zvláštní útvar, .vzniklý na půdě křés
ťanského náboženství, jehož odůvodnění nerií vázáno pouze' na
přirozené soužití bratrsky sobě nakloněných druhů, . ale pře
devším na uznání Boha jako Otce a na prožívání organickésou-'
náležitosti celého lidského pokolení v mystickém těle Kristově.
V katolické charitě jde podle Kreutze předevšímo'lásku k Bo~
hu a jeho výměrem je křesťanská dobročinnost zařazena do
, . "
.' ~.
,.
rámce církevního života. \
. V protestantských církvích nemůže být názor na základní,
pojetí křesťanské dobročinnosti zcela' totožný,iednak ,pro jejich organisační-roztříštěnost a především pro rozdílný sociálně
filosofický typ lutheranismu a'kalvinismu. Základní tendence '
protestantismu vedla kzesvětštění sociální práce,při čemž pro1) Křesťallskásociologie. DínU. Sociálni práce.se zvláštnim zřetelem
. k sociálni činnosti kněžské. Praha 1929, str. 266., ,
2) V článku o charitě: :Handworterbuch derWohlfahrtspflege. Vydala
Dr. Julia Dlinnerová. 2. vyd. Berlín 1929, str. 151 n.
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testantské církve ztratily kontrolu nad dobročinnými institucemi,. takže chudinství bylo přeneseno do oboru .městské a
státní administrativy. Protestantismus vlivem ·své theologie .
'zůstal ještě věrentheopatické zaměřenosti, při níž se v dobročinnosti postupovalo přes Boha k člověku; Sociální práce v pro· testantských zemích přihlížela, kritičtěii k skutečným potře-·
. bám lidí společensky závislých, poněvadž byla opuštěúazásada o spásonosné zásluze dobrých skutků. Stejně .;áko katolictví
i lutheranisnms a kalvinismus popírají' důležitost· světských·
· hodnot. A . přece. na pozadí kalvinistického ' světového názoru
došlo k tomu, že se vynořilo nové povolání sociálních pracov~ .
" níků,· jejichž úkolem je raciona1isovaná služba. skupinám lidí,
potřebujících veřejné pomoci.'
. ,
V lutherskécírkvisemluví o soustavě křesťanskédobročin~
nosti jako <> součásti vnitřní misie. J. Steinweg;í rozumí.;,onu
práci v evangelické církvi, která směřuje k potlačení 'a zabrá~
nění stavu bídy ať užpovahynábožensko-církevní nebo mravně sociální a hospodářské: .. Jest ji pojímati jako'práci,která
má býti konána z příkazu Božího, jakO poslání; 'které má evan". gelická církev vůči yšem těm, kdož se nacházejí.nějak.v nouzi,
. v nebezpečenstvÍ a :vnedostatku".3)
,. ,
.
, F . Bedrlář vyÍnezujeúkoľ sociální práce církevní v oblustf '.
'protestantismu takto: "Sociální práce církve musí tudíž od čin-,'
nostichadtativní,která zůstane jejím.iádrem, zasahovati Ido
. sociální politiky buď přímým zdůrazňováním základních zd~ad.
které plynou z .evangelia pro .život společeriský (práce· pro mír,
pro zachování života, pro rovnost atd.); buď bo;eni proti,v~e;.,
mu, co zásadám těm odporuje (alkoholism, ,prostituce,nezaměstnanost, bída hmotná,zchátralost mravní, jež se projevuje
zločinností, omezEmí člověka v jeho vývoji atd.) ." Bednářsou;.ť
časně připomíná, že církevní sociální práce je obohacena o klad~ .'
nf cíl, aby se člověk osvobozením od zla znovuzrodi1přiblížením
~. k Bohu;4) Nesouhlasí s omezením 'Sociální práce na oblasťvnitř
.~ ní misie a\Tyžaduje,áby <církev· nejen Získávala duše pro evan~
· gelium;nýbrž aby duchem evangelia.přetvářela celý společen':'.
ský řád.. . . . , ' . .
. . . '.
. ....
,
. Svobodné církve usilují o tó;aby přispěly plánl.Íspoleč~nské.
aínelioracekladným,postojemk lidské ,přirozenosti a obha;obou'
lidské důstojnosti každého jedince,. jež nemá býtznevaž()vária
žádnoú .formou. kolektivně organisovaného násilí. Jako příklad
výměrusociálhl dobročinnosti/v svobodných Církvích uvedeme ,
především stanoviskočeskóslovenské církve: "Kdežto· sociální
,
práce dobrovolných i líředních' orgánů může přispěti" slabým v lidské společnosti tám" kde' sociální choroba již skutečně pro;'
.,'

3) Y

.

buch

článku ovnitfní misii Německé evangelické církve. Handworter,:.

der Wohlfahrtspflege,

, 4) Snahy o

1923,tltr.
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řešení
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str. 342. .
.' ,
.
.'.
. ...
sociální otázky v ,novodobém protestantismu. Praha
. .
ď

ptikla, má být politika státnía mezinárodní vedena zřeteli sociálními, zabezpečovat preventivně zdraví národa, všech" ieho stavu / ,
a celé POlspolitostilidské."5) Ceskoslovenská~církev věří v ste}
nou hodnotu životního určení všech lidí,' bez rozdílu stavu a so~ ,
ciálníchtříd; 1;, plné naději vítá příchod každého nově zrozeného dítěte; v němž nevidí kaz dědičného hříchu, nýbrž krásu
Bohem prozářeného člověčenstvÍ.'
'
, Podobně též názor americké unitářské církve, tlumočený
Robertem C. Dexterem,' spatřuje hlavní cíl pospolité dobročin• nosti, k němuž vede církevní obecenství. ve všestrarmém osvobození lidského jedince od společensky nespravedlivých závazku
'a 'útisku. Dexter vyznačil příspěvek 'humanitářsky orientovanéhonáboženství k úkolům sociální služby takto: "Toužíme
společně s druhými po světovém míru, ; po ,hospodářské spra:Vedlnosti a po, přiměřeném rozdělení" odměn v průmyslu,. po
zdravém rodinném životě,po svobodě jednotlivce a, všeobecně
po spořádanější a dobročinnější společnosti. Společně s jinými
náboženskými skupinami cítíme,že dosažení těchto cílu přiblíží'
,, královstvÍ 'Bož~ 'na" zenii: 'Poněvadž;sme svobodomyslní" (li- "
berals),nemužeme arii naokámžik vzíti v úvahu, že by tyto cíle
mohly býblaplněnynějakým způsobem, který by se násilně do- ,
týkal neporušitelnosti jednotlivce."6) ,
',~
. .' 'Sociálně pokrokové směry protestantismu á' humanitářsky
orientované svobodné církve zbavily, své po,ietí dobročinnošti
. věroučného dogmatismu; přidružují k sociální péči úsilí o pře':'
budování společeriského, řádu na základě mravně náboženských
pravidel evangelia Ježíšova a blíží se při tóm k lidem jako k synům a k dceráín Božím,vplnémvědomí sociálriích',důsledku.
vyplývajíCích z principu duchovně založeného, všelidského bra:trství. 7 ) Zvláště svobodné církve, vycházejíce z humanitářské
.soCiální ethiky, ,zaměřujLsvuj postoj v.sociální'práci sociópa. ticky; Usilují v přeměim společenských poměrů tak, abyumóž;nily sociálně závislým jednotlivcum úplné rozVinutí jejich
schopností,z přesvědčení o 'výsostné náboženské 'hodriotě' a
() ·zdokonalitelnosti každé jednotlivé lidské duše; Chtějí porná, hati bližríínm z lásky k trpícímu člověku, kterého vidí, aby se
přiblížila vláda neviditelného Pána a' Otce' všeho .tvoření. . Theo- '
patický zájem vede dobročinno:stskrze:lásku k Bohu k pomoci
bližnímu. Sociopatický zájem" směřuje od sociálníchiel. a so:'
ciálně amelioračních plánu k ,budování spravedlivěiších vztahu '
,\mezi lidmi, jejichž důsledkem' jest vzrust'královstvÍ,láskva:mi-"
losrděnství,zakotvenéhove vládě BÓží.' "
.
, .
. . Jakou metodu budeme volit při výzkumu sociálně filosofické
5) F.' M. Hník: ,Duchovní' ideály' česko;lovenské '. církve. Praha "1934,.
·str.233.,
. . . . .'
.'
"
6) The Sodal ObIigation of Liberal ReIigion.BostQn1933, str: 25:'
.• 7) 'Srovnej o tom spis Leonharda Ragaze: OdKristaKMarxovi,od
Marxe ke KtistU.Praha 1935.
.
'..
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,struktury hlavních bohosloveckých soustav ,~ápadního křes
a při rozboru jejich'vlivu,na ducha křesťanské dobročinnosti?
'
"
' .,
,
Hlavnísměrruci ,nám poskytuje metoda ocenění .duchovních
- hodnot v křesťanství, pojatém s hlediska sociologického. kterou
vypracoval ve' svém díle o sociálníéh naukách křesťanských církví . Arnošt . Troeltsch. 8 )1 Tróeltsch přistupuje k 'sociologické
, struktuře křesťanského náboženství jako k děiinně formativnímu a dynamicky působícímu zdroji energií; jehož, účinky jsou
zjistitelné v dějinách' západoevropské kultury od počátků našeho ,.letopočtu. Zapojení" křesťanského- náboženství, do ,sociálně kulturní oblasti se projevuje reakcí dvojznačných vlivů
v dějství postupující sociální změny. Křesťanskou sociální filo- ,
sofii utváří, měnící, se situa.ce pospolitého, soužití; společensko-'
hospodářskou výstavbu samu však stáleprostupuií duchovně'
mocenské vlivy, vyvěrající z ethického praidroiekřesťanského
náboženství.' ,Není próto jedna křesťanská sociální filosofie,
nýbrž je tolik sociálně filosofických směrů děiinného křesťan
ství,' kolik jest hlavních typů bohosloveckých soustav. Předmě, tem Troeltschova výzkumu jest dramatické zápolení' theolo~ ','
gických nauk, při němž jde o to, aby byl duchu starověké. stře-'
dověké i, novověké doby dán v kulturně a sociálně různorodých .
situacích charakter křesťanského společenství.
, "
, 'Troeltsch •v svém díle' použil několika metodologických zásad, které můžeme přijmouti ik našemu studiinímu účelu;' 'pokud nám půjde o to, abychom vystihli sociálně filosofickou povahu hlavních theologických soustav křesťanských.,
Především' přijímáme Troeltschovu zásadu, že každé dějinné
náboženství (a ovšem též křesťanství) ;év své vnitřní struk- ,
tuřevybaveno souborem pravd, které b'ylyodvozel1Y ze speci-'
.' fického druhu ď náboženských zkušeností. Souhla:síme, s Troeltschovým základním pomatkem, že náboženské hodnoty nemo- '
hou být beze, zbytku převedeny na žádné ,ifué· kulturní hodnoty
nebo dokonce nahínotné statky řádu nenáboženského.Náboženské, ideje jsou data sui, generis a proto nemohou- Qvt 'redu;,.
, kovány na ,jfué kategorie řádu nenáboženského. Stavíme se
s Troeltschem proti pokusům, aby byly typické fáze ,ve vývoji
křesťanského myšlení (jako je na příklad fakt syětoděiné
úlohy křesťanského náboženství v době rozkladu římského
,imperia nebo počátkyriáboženské reformaee) _vYsvětlovány
jako pouhý reflex :vzdoru, sociálně potlačených zástupů proti .
nesrovnalostem vládnoucího" společenského řádu. Křesťanství
projevilo v kon~rétních bohosloveckých útva.rech a v církevních,jnstitucích svézákonnou sílu, která, rozhodovala iako' významný součinitel o mravně společenské ustroiénosti západo-.
'
evropské kultury.
'ťanství

8) E. Troeltsch: Die SoziallelÍrÉm der ch~istlichen Kirchen und Gruppen. 3. vy,d. TUbingen 1923.
'
,
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Kladné vymezení autonomního postavení křesťanského ná.boženství'v procesu společenského vývoje není však Troelt- '
schovi důvodem pro to, aby vyjímal křesťanství z obecné platnosti zákona příčinnosti. Křesťanství je též dějinně podmíněno,
jeho náboženský obsah a forma jsou ,;evem historickyvysvět'litelným. Jde ó jednu důležitou složku společenského dějství;
která nejenom sama ovlivňuje dějinný tok společenského / vývoje, ale jest spoluutvářena také jinými sektory sociálního pro. ,cesu,zvláště pak silou hopodářského činitele.
Při' dějinně analytickém pojetí s~ křesťanství Troeltschovi
~ -přirozeně dělí na mnoho bohosloveckých soustava směrů a na
': -značný počet církevních společností a sektářských skupin.
Předností Troeltschova rozboru zůstává, že předstaVll;e . křes
ťanstvív názorové i institucionální bohatosti, nikoliv v~ abstraktní, uměle stylisované a ve skutečnosti neexistující ideologické sjednocenosti.
Troeltsche vede jeho kritiCký postoj ,ke křesťánství jako
sociologickému problému k tomu, aby v časové nosloupnosti a
v sociálně dynamických 'souvztážnostech osvětlil sociální 'nauky' křesťanských c1rkví od doby prvokřesťanské až po dobu ~
moderní. Nespokojuje se jen tím, že zkoumá pokud bylo křes
ťan)Ství podmíněno jinými sociálními faktory povahy nenábo.ženské. Sleduje současně vliv křesťanských sociálně filosofic~kých teorií na dúcha doby. Při tom jemu měřítkem ryzosti ...
těchto nauk '.jejich poměr k vrcholné kolektivní ideii Ježíšova'
evangelia, které učí, že normou-pro všechny mravní vztahy IDezi
lidmi je vláda Boha~Otce nad lidmi-bratřími. Ježíšův ideál Bo,žího, království· přijíniáTroeltsch jako závazný sociálně
ethický příkaz; měří jím náboženskou únosnost a mravně společenskou 'oprávněnoist sociálních teodíkřesťanských církví ve
všech dobách,. pokud považují za svůj cíl založení náboženské'
"pospólitosti v 'duchu evangelia Ježíšova.
. .,'
. Přijímáme tyto metodologické zásady Troeltschovy .za ,východisko svého rozboru základních bohosloveckých soustav
:křesťanských. Ani nám není křesťan'ství metafysickou ab.strakcí, nebo souborem spekulativních pouček, nýbrž především
sociálně rozprostřeným jevem,zrcadlícím dramatické děiství:
patříme na vývojový proces křesťanského náboženství ;ako na
kolbiště duchovních zápasů,které přésahují z minulosti do pří
tomnosti, poněvadž ani dnes. nepominulo napětí mezi skuteč
'ností ideálnou a skutečností reálnou. Křesťanstvím rozumíme
:soubor, organisovaných snah o' pospolité následování Ježíše
Krista v,církevních skupenstvích,od doby apoštolské až .po
- ·dobu současnou.
.
. '
Přistupujeme k výzkumu něk~lika typickýchvýsekli křes
ťan,ského dějinného pásma s hlediska sociologického;. tozna:níená, že. budeme . převážně'
přihlížeti ke vztažnostem. které
.
\,'

,
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z křesťanských bohosloveckých nauk plynou. pro transformaci
'lidské pospolitosti nitra i ze zevnějška. V'zájmupójmovépřes
nosti připomínáme, že bude k těmto naukám" přistupovati jako
.'k útvarům sociálně filoiSOfickým. Nemůžeme ie označiti za sociologické teorie, poněvadž, bychom jim tím ,přisuzovali ab. straktně vědecképojetí~sociálních jevů;' a to. nebvlovůbec ·je.. jich' účelem. Bohoslovecké ·.soustavy dějinného křesťanství neposťrádají občasných náběhů k. rozboru .:společenské situace,
. Avšak podobné pokusy se dějí, s hlediska theologické nauky .
určitého křeťanskéhosiněru a nechtějí být vědeckou analysou
'. .
'. '..
daného společenského jevu;
. 'Po této výhradě můžeme hned přikročiti k určení toho. 'co .
pro ná:sznamená při dalším pracovním postupu použití sociologické metody: chceme při popisu, výkladu a· srovnání sociálně
filosofických theorií ranného křesťanství, katolicismu, .klasické reformace a humanitářskéhó náboženství pojímat tyto
teorie důsledně jako ~ociálnífakty, které senámvěcně vriucují
jako objektivní .danosti svou logickou strukturou a svou dějin-~.
nou působivostí: Soubor těchto teorií netvoří však pro nás před;:
:mět nějaké zvláštní sociologické nauky, kterou .bychom'snad'
měli označit jako "křesťanskou"sociologii. Chceme v své práci
podati příspěvek k objasnění vlivu sociálně filosofických soustav· křesťanského' náboženství na teorii a praksi sociální práce. Při tom vycházíme z formálního předpokladu. že sociální
teorie křesťanských církví jsou stejně legitimním předrriětem
sociologického' výzkumu; jako kterýkoliv .iinýempirický,,)řed~
mět sociálního šetření.'
'"
.
Úsek ~ s~éhó studijního pol~ si ještě přesněji -vymezíme po
stránce obsahové i rozsahové. Pokud ide o rozsah práce, bu, deme se zabývati jen teoriemi sociálně theol()gickými, majícími
,vztah k účelu společenské vyrovnanosti, které se má dosáhnouti
záměrnoú dobročinností osobní a skupinovou. Přiobsahu:těchto"
'teorií se omezlmenačtyři hlavní typy bohosloveckých soustav
západního křesťaootví: Vedle sociálně ethického profihi ranné-, ._
ho křesťanství zamýšlíme y prvé řadě podat rozbor sociální fi':' '
losofie thomismu,která je charakteristickou naukou pro období klasického katolicismu; dále se budeme! obírati sociálně'
filosofickými teoriemi lutherství a kalvínství,' které ,jsou pří.značné pro klasickou reforniaci; konečně podámé nástin so;;.
ciální filosofie humanitářské, která představuje postoj svobodných církví a, skupin křesťanských.' Z takto vymezeného roz~
sahu přirozeně vypadnou sociální nauky, které ne~aií příméhO.. ,
vztahu k našemu' zornému poli' (na př. teorie o rodině, osťátu"
o právu přirozeném a nadpřirozeném, o,vo;enskéslužbě atd.).
Do obsahu nezařadíme různé deviace téhož theologického smě:-.
" ru, . které se mohou při typologickém přehledu opomenouti,
stejně jako zůstanou stranou náměty radikáln'íchsekt, poně
vadž nemů~erne zde zacházeti. do historických podrobností.
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~ , Abychům vystihli sůciálně filůsůfickůu půvahu .iédnůtlivých- ,/
'. bůhoslůveckých soustav, volíme tentů půstup. Především zkůu-.
máme předpoklady sociální dobrůčinnosti.v daném bůhoslůvec-"
kém typu. Protů přikročíme k půpisu a výkladupříslušriých '.
, . sociálních teorií, s nimiž jsniese" seznámili studiem půvůdních .
"pramenů. Dalším úkolem' je zjistit . ,sociolůgickou podmíněnůst
nauk určité bohoslovecké soustavy, se zvláštním zřetelem k či
niteli sociálně ekonomickému. Na základětěchtů dat přihléd
nemek teoretickým i praktickým vyhlídkám křesťanské dobrů
činnosti v rámci studovaného bohosloveckéhů typu. Při závěreč~
ném srůvnání' sociálně bohoslovecké tvářnosti těchto' iednotlivých typů s theologickým výchůdiskem· československé církvé
budeme moci posoudit,. zda jejich ideologická struktura podmiňovala jednoznačně theopatický nebo sociůpatický ráz dobro-'
činnosti.
Dr. -F."M. Hník.
.

Mechanismus. v biolog~i.
,._---------------------(DokůnčenL)

.

Pakliže se 'obě methody spojí tak,že do jedné nádůbky svodným roztokem dusičnanu draselnatého se kápne v nevelké vzdálenosti od sebe tekutiny hypotůnické a tekutiny hypertonické
-'a když se takto vytvoří v jediném průstředí dva protivné póly
difuse, nastane tu proudění, jehož, průjevy napodobují velmi
dokonale karyůbsinetické dělení jádra s jehů vřeténkem, pentli- ,
cemi chromosomů atd. A právě tady byly snímky Leducůvých.
studií nejpozoruhodnější,napodobujíce, 'ovšem že v' plošném
'obrazci. mikroskopickém, mechanismus karY'okinese.·Není 'ostatně vyloučenů, že i skutečná karyůkinesis průbíhá za ·doprovůdu·
':' mě kterých mechanismů shodných s tůutokaryokinesou umělou;
možno-li takto vůbec mluviti.
" , . ' . . .,
,
Leducbyl svými pokusy veden. k ne Zrůvna skromným úzávěrům; Podle něhů pravou podstatou živéhó jest proudění, di'., fuse,kterůu se mu u umělých útvarů svrchuuvedenýchpodařilo· uskutečniti. Podle jehů. domnění i pochod, ůznačůvaný běžně
slóvem výživa, není pro živé 'organismy nic specifickéhů,' neboť
-průud exosmosy a endosmosy, které vlastně výživu-podmiňují,
lze konstatovati i u umělých Leducových útvarů. Než také vymě- .
šování troufá si Leduc svými pokU'sy průkázati.- Je tu znám
" jeho doklad S rozkladem síranu měďnatéhů,ovšem důklad prů "
svou věc více než slabý.
'.
"
.
Podle Leduca netřeba také nauku 'o generatiů aequivůca
spontanea půvažůvati za 'odbytou. Právě naůpak se ,mu zdá, že
jen stále níZká úrůveňvědy je příčinou,že se tady uvázlo.
Hledalť Leduc k .posílení svých názorů nové možriosti ve
studiu hlubinomořskéhů protoplasmatu, přemýšlel 'o ůrganoi·343

dech či bíoidech, formách to př~chodných meziživýÚl a neživým
v běžném slova toho smyslu 'atd. Co tu obdob kdysi živého darwinistického úsilí o j,missing link" a episod s Bathybius HaeckeIii, Eozooncanadense či Haéckelovými monerami!,
,c
, Přes to však, jak už jsem podotkl, kladl Leduc ve výsledky
svého badání nemalé naděje. Dokazují to jeho. slova, jimiž provázel už pojednání o útvarech, analogických Traubeovým,o němž
jsme se~ už svrchu také zmínili.' Jest to následující pasus: ;,výživou ... umělé buňky je absorpce roztoku, který ji obklopuje.
Tato absorpce' má ráz intususcepce vzájemným chemickým pů
sobením síranu měďnatého a ferrokyanidu draselného. Tento
'pokus je , opravdovou výživou umělé buňky, která :vzniká i, roste
<v, živném roztoku. Formy, které j'sou výsledkem vývoje umělé
buňky, ,různí se 'značně podlecheniických vlastností lučebnin
použitých :připokusu a podle fysikálních vlastností lločáteční
'kapky a v živné tekutiny. Tvary tyto je možno srovnávati s tvary rostlinnými a nízce organisovanýnii živočichy. Vzrůst jejich
trvá nestejnou dobu, může" býti ukončen v několika minutách,
" ,
, ' .
nebo Lněkolika dnech .. .'~' ,
Později arciť jeho konklÚ'se, byly ještě odvážnější. Kritiký,
týkající se uměle sestrojených "organismů" a živé hmoty, účast::'
ni! 'se také známý tvůrce vývojové mechaniky prof, Wilh. Roux.
Učinil tak v pojednání publikovaném. v "Umschau" už roku
1906. Pokusil 'se sám o ,napodobení kopulace, pohlávních buněk
,kapkami chloroformu, <> napodobení rýhování pomocí kapek
oleje a p~'
"
:'
. "
,
, Roux a jeho dílo mají však pro mechanismus v biologii mnohem širší význam.
'
. '
' _ ..
Dříve však než se o tomto významu zmíníme, pronesemé
ještě několik slov závěru o' dosud projednávaných pokusech,
směřujících k sestrojení ~ivé hmoty.
" ,
'
Mimo svrchu probrané jich bylo přirozeně ještě více~ Poly,: ~"
kání potravy u amoeb napodobeno kapkou chloroformu avláknem šelaku, Jennings, Koch a jiní vyrobili umělé,amoeby; ně:-'
které typické organické struktury zase napodobeny použitím'
roztoku chloridu barnatého ,a dusičnanu, stříbrného vzlínáním
ve skleněné rource, Przibram a Rauber napodobovali' pochody'
regenerační atd. V celku však o všech možno říci, mimo toho, :
'co jsme ,již řekli, že naprosto neodstranily ten stále-do očí nás
bijící rozdíl živého a neživého a jejich význam je už dnes více
a více jen kulturně historický; ,
Pokúd.Rouxa se týče, upozornil naň jako na mechanistu
u nás už proCRádl ve 'svém výtečném a známém díle o dějinách vývojových theorií.. : ,
''
Charakterisuje .jej takto: Rom~ je žákem Haeckelovým; ty-' (též otázky, tentýž směr myšlení jej vede jako smělého šiřitele
darwinismu; vývoj, a,- to vývoj těla,jest' nejvyšším zjevem,
o kterém přemýšlí, příčiny vývoje cílem, za kterým ~touží, 'á. " ,,'
o
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mechanismus světový jest jeho· přesvědčením,. _docela' jako
Haeckelovi; ale všechny tyto ideály u Rouxa zkonkrétněly:
'ínísto Haeckelova. hypothetického vývoje fylogenetického na
.. prVní místo staví vývoj zárodečný a teprve na druhé vývoj
:forem v dějinách země; hledaje příčiny nepřestává na popisu,
'nýbrž touží po experimentálním rozboru vývoje; věří v mechanismus,ale niko1ivuž takový, kterypřemýšlí o kmitech atomů,
o výkladu duše z nervů a p., nýbrž hledí jej zachytiti konkrétně,
kde se jeví jako tah, tlak,ohýbání atd.":)
Rouxe stavívají v literatuře pro j~ho kausálně-mechanistické
- stanovisko jaksi do střehu vůči vitalismu, najmě:vůčivitalismu
, Ddeschovu.
Nechci se tády ze~rubně:iLo této věci zmiňoyati. Nespórné
: -však jest; že-Roux, studuje organismy~ vrhal sVými výzkumy
nejednou světlo na oprávněnost mechanistického nazírání, ale- .
, spoň' v jednotlivých' případech. Svědčí o tom už přehled experimentálně morfologické práce Rouxovy,v níž hned pro počátek
je důležitá etapa sporu Rouxova o .t. zv.' postgeneraci,kterýžto
spor vedl zvláště s Drieschem, Hertwigem, Morganem a jinými.
,Odtud se došlo k celé obsáhlé skupině projevů životních, t. zv.
regulací; o nichž vitalisté zastávali mínění, ,že je nelze',mecha-.
nicky vylQžiti.' Roux se tady snažil o důkáz opačný, kausální.
Pro potřebu výkladu jevů, které označujeme -názvem funkcionelnípřizpůsobení a které vykládány po lamarckovsku funkcionelní hyperaemií, vytvořil hypothesu, podle níž funkcionelní,
-podnět má zároveň i vliv trofický. Tato hypothesa jej arciť pře
nesla -k možnosti mechanického výkladu, kterým vysvětloval
zrovna' tak funkcionelní strukturu' příčně pruhovaného .sválstva,
',. jako funkcionelní strukturu kostí, strukturu ocasní ploutve del-fínů atd.
.'
,
Roux nesporně podnítil. vlastními experimenty' i činnost
,experimentátorů jiných' ato právě v oboru funkcionelniho při
.způsobení. Poq, jeho duchovním vůdcovstvím vyšla, zvláště. v Ně
mecku na přelomu století řada speciálních a detailních prací.
,Byloby možno uvésti tadý spoustu jmen autorů a názvů pojednání, z nichž vybéřu namátkou alespoň některé; Tak Levy
, a Kaneko studovali vliv mechanického tahu na tvorbu Arcus tendineia Margi:hes falciformis, Babák, Wilder, Camerano a
jiní závislost vývinu povrchových partií orgánů na ,průběhu
určitých' funkcí, Fraise, Morgan, a Wendelstadt zjistili, že. regenerace nenastane při pouhém 'vYkloubení kostí; nutno- je zra:'
niti, porušiti, Spemann ,zjistil, že oči pulců-se vyvíjejí nezávisle
od nervové soustavy, mnozí autoři pracovali na velmi zajíma--vých experimentech, týkajících se umělé parthenogenesy, t. j."
-přiměli k normálnímu, vývoji vajíčko pr:ostředky. mechanickými,
7)R á d 1; Dějiny vývojových theorií v bio~ogii XIX: století, Praha
,.1909,. p. 480. ' / _
"
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bez nutné přítomnosti spermatu, Lillie dokonce pouze chemicky
docílil vývoje červa z roduChaetopterus, aniž došlo k obvyklé
differenciaci,' buněk, Loeb, Wilon, Wasnjev a jiní experimentální
cestou vyrobili _centrosomi pap'rsčité sféry V buňce (viz shora
snahy Leducovy a .vliv fysikálních,osmotických, pochodů na
pochody morfogenní), mnohý poznatekzískán z' oborů transplantací' a pak také explantací '-.:... trvání organických částic
mimo tělo v živných prostředcích> a solných roztocích; - Roux
. sám alespoň.načrtl pojemt. zv. morfologické asshnilace, na iúž
podIeněho spočívá dědičnost a roZmnožování, zjistHeléktrickou
,dráždivost zárodečné' hmoty u obratlovců,řešil, podmínky' zdár- ~
,,~é akkomodace transplantantů adaequ~tníní' prostředím atd~
,Celá jeho věda' a experimentální výsledky jeho žáků jej
"'vedly k přesvědčení <> přísné kausalitě dějů, k veliké naději
v slibnou budoucnost mechanického, založení života a živé hrna.;
ty. Věřil; že jednou bude přesně seznána stro;ová struktura
protoplasmatu a jého, životních projevů' a, nétřebasi prý, tedy
zahrazovati'cestu kbadání vytčením takových pojmů, jakým je "
',' Drieschova entelechié ap; Teleologie nebyla Rouxovipříjem- .
nou. Namísto filosofování doporučoval pilnou, dloilholetoupráci
,experimentální, která prý posléze dovede k poznání dnes ne~,
známého." Tedy, veliká víra V budoucí, neznámo odkrývitjíéí,
py vědy, jakse s ní vůbec u,mechanistů setkáváníe.
" "
, Pro' názorové důsledky mechanistické měly a mají svůj, vý~,
znaní' i různé tý výsledky ba dání v oboru dědičnosti. Tak hned'
pokud. se týče dědičnosti . vlastností získaných. Nechci se tu
dotýkati merita věci a spornýchotázek,jde mi tu pouzeó to
mechanistické. Abych' zase jenom charakterisující ukázky dovodil: Známý je pokus. Krammererův s mořskýÍn' živočichem
'ascidií Ciona intestinalis: Je to přímo klasický' exper.írrÍent.
Zvíře má totižpodoou podlouhlého vaku,opatřeného dvěma,'
sifony; :jedním kratším, druhým delším. První slouží přijímání
'potravy, druhý vyměšuje, Cexkrementy. Experimentátor uřízl
oba, narostly' však, znovu a to ještě' delší než byly původní' sifony. Opákovanou operací, dosáhly sifony úctyhodné . délky a .
vlastnost se na potomky dědila a to i tenkráte, když, byly současně úříznuty igonády, které se nachází u zvířete na spodině ',tělesného vaku a, musily tedy narůsti riové - z buněk Somatu. ,.
Tím vyloučena možnost,žeoperace~ provedená na těle sumky, "
'měla identický účinek i na buňky pohlavní a potvrzena dědič
nost získaného znaku.
, ,,' Jiný německý autor, Wisselingh třellli prostředky: centrifu,.gováním, narkosou a frigidací 'docílil obrovitých' forem řasy
ro~u ,Spirogyra a, vla~tnost se ukázala dědičnou. .
Sem, patří' také Standfussovo pozorování, týkající se forem
otakárka: Papilio machaon.Při 37°-38° C, jakým byly vydány
kukly tohoto motýla, vylétla z nich imaga palestinské formy
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Papiliomachaon, třebaže v Palestině při účinu na lruklytrVá
, teplota jenom 24%0 C. Tatáž teplota v Curychu (bydliště' auto- '
rovo) nepůsobí však aktivně na změnu formy evropské v pa~
lestinskou. Soudí se tedy, že palestinská forma Papilio ma'"
chaonje výslednicí oné teploty 24%°, působící po dlouhou řadu
", generací. '
,
'
~ajímavými jsou v tomto oboru i' výsledky experimentů
Schul~eho, 'Fischera, Frankela, jiné pokusy Kammererovy,
e~perimenty Štolcovy, Guyerovy, Smithovy a jirtých. Závěrem
',uvádím ještě' tuto zkušenost Kammererovu, byť se, už nevztahoyala k oboru dědičnosti. Kammerer choval slepého mloka
jeskynního v prostředí přímo osvětlovaném a podnítil tím vývoj
'oka u zvířete a to v,té míře a do takového stupně dokonalosti,
'" že se po údobí 5 let viděním vyrovnalo okumlokůži.iících na
světle. "
"
.
Je přirozÉmo, že stoupenci mechani'Stického názoru zdůra:z~
ňují u všech případů, z nichž námi dovozeny alespoň svrchuuvedené ukázky, všecky mechanické momenty děje. 8 ) Tedy
zrovna tak,' jako pro sebe a svůj prospěch, anektovali jen poně
kud zdařilé analogie neživého živému; a také ovšem jens nemnoho lepším výsledkem. 'Jaké byly po sice a ambiCe mechanistů
,~ ,celkem střízlivé, - ,v biologii ještě před nějakými '30~O,
. lety, ukáže několik citátů z knížky Connovy. 9) Na otázku, je-li
tělo stroj, odpovídají všichni mechanisté a tedy i Conn 'kladně,
načež projevy živé buňky a živého těla převádějí na mechanic··kou formuli. Trávení, vstřebávání potravy, pohyb,' oběh krevní,
dýchání, vyměšování atd. - všecko je projevem mechanismu;
Taktéž je tomu s čitím, n e v š a k spr oje v yd u~ ev ní mi.,
",iVe své další analyse" - praví Conn ---: "nepotřebujeme tedy
. váhati uznat vztah mezi fysickou a: nervovou energií. Ačkoliv,
, nervová, energie j,est velmi jemnáá/ působí jen za . zvláštních
8) sém. dltclnopřičiniti takézminku o fermentech či énzymech,
o nichž se také' někteří-badatelé domnívali, že jejich důkladné studium'
přinese sVětlo do výkladu o živém. Prof. Bělehrádekv citované už knize
',o'tom píše: Enzymy jeví značnou' podobnost s 'živoucími organismy, ze~
jména pokud jde o účinek zevních vlivů (teploty, jedŮ) .. Do nedá-ma se
myslilo, že problém života bude rozřešen,až se podaří-rozluštiti záhadu
'enzymů. Dnes víme,že byly podobné naděje zbytečné, poněvadž samy
, enzymy jsou 'tvořeny živou hmotou a jsou tedy. čímsi' druhotným. Enzy ny
jsou splodinamia nástroji živé hmoty, nikolivvšak její podstatou. Shodné,
" vlastnosti, které spojují živou hmotu a enzymy, se dají vysvětliti tím, že
'podkladem obojích je koloidní stav hmoty, a že některé vlastnosti, pokládané dosud za vlastnosti protoplasmy, jsou jen vlastnostmi jejich enzymů.
Víme dnes, že kyanovodík otravuje protoplasmu proto. že "otravl}je" 'její
oxydasy, čině jejich železo neúčinným."
",
,
Také t.,zV. mutace (viz deVries etc.), které, často byly jmenovány'
vedle enzymů pro podporu mechanismu, ne,osvědčily tomuto ,názoru očekávanou prfIkaznost.
,',
"
'
o) H. W. Conn; O mechanismu života; přel. PhC. Čeněk Chládek, Pm:"
ha 1904.
'
.
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pOdmínek nanaše přístroje ku měření, fakt, že nervové síly jsou
vzbuzovány silami fysickýmia že možno je měřiti, dokazuje
.jejich souvislost s fysickými silami. ,Až k ,tomuto bodu tedy
můžeme bezpečně říci, že nervová soustava jest částí stroje.
, Obrátíme-lise však . k' nejtemně,jší části nervových jevů,
jež společným jménem nazýváme duševními, vidíme se nucený,mi najednou zastaviti. Můžeme sledovati vnější sílu až k orgánu
;smyslovému, můžeme ji 'sledovati ažk podráždění nervovému
a můžeme provázeti toto podráždění k mozku jako pohyb vlnivý
a proto jako formu fysické energie. Avšak zde se musíme 'zasta-'
viti. Nemáme ponětí o tom, jak nervový impuls se'přeměňuje
v pocity. Duševní stránka pocitu jeví se býti kategorií samo:statnou.a nemůžeme na ni hleděti jako na formu energie . . . '
Bylo by odvahou, dnes říci, 'co budoucnost může odhaliti, ale'
dnes duševÍlí stránka, živého stroje nebyla zahrnuta v, před-'
stavu o mechanické povaze organismu."lO) Duševní jevy "není
'možno až dosud měřiti a nebylo dokázáno, žeisou souvztažné
s fysikální energií. Jinými slovy nebylo ještě dokázáno, že myslící mohutnost je vůbecenergie; a není-li energie, nemůže ovšem
býti zahrnuto pod zákony, řídící fysikální-energii vesmíru. Ač
koliv jest těsný vztah mezi fysikálními změnami v mozkových
buňkách
duševníníi jevy, nemožno až dosud ,stanoviti '~alší
,vztah mezi mohutností myslící a fysikální silou."
'
příznačná jsou' také slo;a, týkající se protoplasmy a' jejího
tehdejšího ~ posouzení, se _stanoviska mechanistického:,' "Protoplasma se zdála na prvý" pohled tělem stejnorodým a byla po:'
kládána za chemickoÚ sloučeninu vysoké složitosti ',' . Takové '
pojetí by mělo' hned problém rozluštěný, neboť by uve<:i!o, životní vlastnosti na chemické síly. Ale ukázalo se, že toto ,pojetí
je nesprávné. Protoplasma, aspoň nejjednodušší tvar známý, ,
kdy obsahuje základní vlastnosti, objevila se býti nikoliv chemickou sloučeninou, nýbrž strojem podivuhodně' složitým. : :
Bylo dosti jasně ukázáno, že činnosti těla protoplasmového zá.visí na vztahu jeho rozmanitých částí. Zbavili .isme se sice'slo- .
žitého mechanismu celého organismu, ale: narážíme usta-vičně' na 'strojové zařízení buňky ještě stále. Náš rozbor
'však nyní nemůže dále pokračovati. Naše poznání tohoto stroje
neumožnilo nám 'dosud nahlédnouti na 'způsob ,ieho činnosti.
Nemůžeme dosud pochopiti; jak tento stroj 'řídí 'chemické a
, fysikální, síly v takové jich uspořádání, žejich výsledkem je '
pravidelně život ... Chemické a mechanické síly byly pracně '
zkoumány; hicméněshledány nedostatečnými na zhotovení stro-,
jů. Tvoří toliko chemické sloučeniny a světy s jéjichhorami a
m<:>ři.K vytvoření umělých strojů bylo třeba inteligence. Máme
'J

a

. io) Loc. cit. p. 57 a' 59.

,
.
'
. Dnes arciť neurologie je trochu. dále než tehdy. O zvlášt. názorech
neurologa prof. P. ,Weisse se zmínini jinde.
'
.
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zde však přirozený stroj - organismus. To .lest jediný stroj
, vytvořený cestami přírodními, pokud víme . . .u) , '
. Ale jeho mechanický, výklad s ohledem na základní vlastnosti rozmnožování; dědičnost a proměr1livost (přes určité mechanismy, jak jsme shora viděli) je velmi obtížný.
Conn tu na svoji dobu podotýká: "Činitelé, na nichž tento
výklad závisí, jsou činiteli samostatného tohoto složitého stroje
a není tedy možno jich použíti k výkladu jeho původu. Zastavili
jsme se tedy nyní bez nějakého základu pro další postup. Buňky
mají patrně historii konstrukce,ale neznáme až dosud sil, jež by
bylo~ možno pokládati za činitele této historie. Nevíme ještě,
,mohou-li jevy životní býti projevovány' směsí sloučenin, jež by
byla jednodušší než buňka." -,
",
'
" ,
,"
, ,,- Do dneška arciť' od té doby přírodní vědy udělaly nejeden
"krok ku předu a také mechanisté nelenili a používaií k obhá,jení své1!o názoru některých vymožeností moderní vědy.
Vhodným i dokladem této skutečnosti -je nedávno vydaná
, . publikace Théophila Cahna "Les phénomEmes biologiques dans
, le cadre: des sciences exactes" (Paris 1933). Všimnú· si proto
, zevrubněji jejího obsahu"
'
,
Cahn si nejdříve stručně resumuje výsledky. s druhého bře
hu. Stahl mu formuluje. vitální sílu,která v doprovodu 'inteli- gence se projevuje jako duše. Bichat sice též pokračuie v,tomto
směru, ale snaží se rozdíly mezi živým a neživým vytknouti,
neopouštěje, při tom, hmotný základ. Další etapou' ,;e Bernard,
který' zřetelně prohlašuje, že embryonální vývoj z vejce ssavčíhoí ptačího, nebo rybího, není ,nic fysikálního, nebo chemického. Posléze přichází Driesch se svým pojmem entelechie. "
Naproti tomu mechanIsté, jak jsme už ostatně viděli, mají
z jevů, živých organismů také alespoň jednotlivosti a akcesorické veličiny na své straně. 'Jimi samotnými beze. zbytku'
, však sotva co lze ze života ,vysvětliti. Cahn docela poctivě doznává: "il y a des problěmes pour lesquels la con~eption mé':'
caniste est insuffisante". Resumuji: ,
,,"
,
" "Málo, nebo nic neznamenají analogie mezi ,určitými vlastnostmi protoplasmy a koloidů pro uzávěry o životě a neživotě.
Analogie tu sice jsou, "ale získané výsledky nedovolují ještě
doufati, ,že, všecky reakce buňky by, bylo možno redukovati' Iia
jejich vlastnosti koloidální".
'
Totéž je možno říci o vývoji zárodečném,analogisovaném
s růstem krystalu. Determinismus vývoje neposkytuje dostatečné obdoby příkladům ze světáfysiko-chemického.Také men11) Také prof. Dr. W.Ostwald podotýká ve "Forschungen und FortBchritte" (Berlin 22....:....23), že energetika a che!Uism, jímž jsou řízeny zje·
, vy-přírodY,anorganické, nejvýše vysvětli výměnu látkovou v organismu,
nestačí však vfibec k vysvětlení zachování obdivuhodné funkční rovnováhy
: organismu. O t. zv. ostwaldovském "Ůbertheilung". zmíním se na jiném
místě.
'
';.

,_.
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delovské zákony dědiČnosti nepřinášejí tady slibnějšího výhledu."
'oNap'rotitomuza mnohem nadějnější pro mechanisty pokládá o
Cahn obor života 'psychického; Zmiňuje se přirozeně o engramech (Hering, Semon), o theorii stop .vůbec a uvádí iakoilu· s~raci pozorováníClaypolovo, týkající se mladých pštrósů;
. , . Podle, toh()to badatele mladí pštrósové vylíhlí v umělém hnízdišti nezobou potravu samovolně, ale .iestližese ťuká, něja.kou
· špičkou do země na místě, kde je rozhozeno zrní: začnou hned
, . zobati. Tady spatřujeSemon zděděný engram..
" ,
. ',liný.příklad: Když se do peritonea králíka vstřiknéeukerná
soluce,' lze zjistiti silnou akumulaci bílých kuliček (leukocytů)
, v dutině pedtonea.Pakliže se daljiž určitý počet injekcí,stačí
k 'dostavení sel pOsledně uvedeného zjevu ,pouhá'· destilovaná
voda.: Cukerná injekce vzbudila engram, ,vlivemněhožpovzbu
zení analogické prvnímu povzbúzenLvyvolalo toužreakciorga~_
· nismu. .,
, ,
.
Cahn, vycházeje ze Semonova' mnemismu. odvolává
o'
"
"
. '
: psychiatra Bleulera.
. "Evoluce .druhů, embryonální vývoj, dědičnost,imunita,zje;;'
vy psychické, . instinktu zvířat, krátce všecky 'biologické zjevy,
které se odchylují zřetelně od obvyklých fenomenů Ívsiká1ních,'
a chemických i. které mechanisté nemohou vyložiti, mohou, býti
seskupeny.v celek, který ovládámnemismus.Paměť trvá ve
všech buňkách, určuje veškeré chování individuí a ;ejí mani-.
'festace' nejdokonaJejšíse vyskytují v" germitativních' buňkách, '
které obnovují konečné bytí v jeho tvaru' a v ieho funkcích
", éngramy: svých předků blízkých i, vzdálených. V souvislosti se;
zákony fysikálně-chemickými tato engramová hypothesll: lllůže
vésti k usoustavněnívšech biologických fenomenů/'12)
Idtabilita amnemismůs Ú:: j. "paměť" živé hmoty) jsou
'·'.základriími projevy živé hmoty, které podle ambic mechanistů'
· nejspíše se liší od hmoty anorganické jenom strukturálriě;né
, však·súbstaricionálně.,Proobojí,.jak pro iritabilitu, tak pro " '
mnemismus "hledá ,Cahn "analogie v říši, hmoty, anorganické ..:
-.Jestliže: tyto analogie existují -:-:-' podotýká ,-:-:- můžeme deduko, vati;' že dráždivost . buňky nezávisí na faktorech specifických: o
pro svět organicky. A kde nalézá Cahn tyto analogie? To, jest o,;,
právě zajímavé. Za příklad dává pro, dráždivost třeba kovovou'
fotoelektrickou buňku; Dráždivost živé buňky sé projevuje ži-:
votní, strukturální reakcí na změnu zevnějšího prostředí. Po-<'
· dobněprýelektrický odpor selenu se změní, změnilo-li se osvět-!
,e lení.Ato jeta hledaná analogie., '. "
.
Nebo pro mnemismus: je obecně známo, že těleso. které
před tím bylo osvětlováno,nabývá nové vlastnosti, totiž' vydává' .
, určité kvantum světla'pOjistou, krátkou dobu.' Jde,jak vidno,~.
o'zjev,označovaný přírodovědci co fosforescence .. Různé látky
J.

'

,
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Die Psychoide.
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po jistý čas ozářené nějakým zdrojem světelným (sluncé, oblou~
kovka, zapálené magnesium atd.) samy se- stávají na čas zdroji
světelnými; Nechme stranou fysikálrií výklad tohoto zjevu, ale .
' .
, není tohle příklad jakési "paměti" ,hmoty?, ' .
, " Nebo: Schopnost, že hmota podržuje fomíu, ie Cahnemtaké .
vyložena takovouto "pamětí". Ocel si jaksi ;,pamatuje" svoji.
'. formu, kterou si získala ve stavu tavení; kalená ocel udržovaná
dlouho v obyčejné teplotě podržuje strukturu získanou za vyšší
•{temperatury.
' .
'
. Na základě takových a podobných příkladů resumuieCahn
doslova: On voit donc que les deux propriétés, irritabilité cellulaire et engramme, qu'ondoit adjoindre aux lois physico-·
chimiques actuelles pour pouvoir řassembler' et systématiser
" les diverses manifestations biologiqués n'invoquent aucun dé. terminisme spécial cl la matiěre vivante; ~ elles supposent simplementl'existence ďunecertaine,structure.modifiable sous des
inf(uences extérieures. "13) .
_.
My ~ovšem si nadále uvědomujeme, že analogie Cahnem pro
- jeho 'Účel uváděné nejsóu o, nic jemnější a' zdařilejší; než bylý,
ty, uvedené na začátku této práce: AniCahri v poslední době
neučinil nám mechanismus v biologii stravitelnějším, než býval .
dříve. Zivá hmota," až na rozhojnění počtu jistých analogií a, na
další potvrzení účasti jistých mechanismů" ve službách života,
zůstává nadále nepřfstupnoulidskému poznání co do podstaty.
Zbývá nám už uvésti jen několik poznámek o tom, jaké
výhledy pro mechanismus nadcházejí, s ,'některými badatelskými
- přínosy posledních let,v oboru moderní fysiky.
Vůči mechanismu jako názoru světovému inázorú na život
se dosti namítalo už v minulých časech. Některé, námitky jsme'
uvedli, jiné alespoň zřetelně naznačili. Ale není ;en těchto a oné
~známé inexistence zvratnosti' dějství ve' skutečnosti. k tomu,
třebaže in theoria mechanicky je "zvratn.osttaková dobře mysli_telná. V poslední době, kdy se pochybuje o starékla'sické "fysice 's jejím determinismem a absolutnLpříčinností,přistupu.ií
potíže ještě jiné. Až dosud se na fysikálnísvěthh~děloiako
..•' na' přesně jdoucí, mechanickou soustaVll, vyznačenou, konstantním množstvím energie, jak jsme o tom ostatněiiž'v začátcích
. této' práce mluvili. '.
,
. ,
.
. 'Dnes se však moderní fysika přiznává na základě zkuše'. nosti' o povaze dějství submikroskopickéhó k té skutečnosti, že
-tento obraz fysikálního světa platí' jen' pro nesmírné "poměry'
makrokosmu. 'Jinak vykazuje tato soustava značné ,trhliny
jak co do determinismu" tak. co do kausality. V děiství světa_
submikroskopického není' této' přísné zákonitosti",naopak vtírá
• . se sem neza.-držitelně iri~eterminismús apouhápravděpodobnost.
' · . 0
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,Důsledky této skutečnosti jsou ovšem nemalé
vážně i bilanci vitalismu' naprotimechanism:u, t.

a mem záj. rozhodně"
, posilují vitalismus; Je velmi důvodné domnění, že právě, v těch
to končinách nederminovatelného koření svoii specifickou nod'statou život. Z fysiků Hermann Weyl se vyslovil v podobném
smyslu. Odtud pak není daleko k myšlenée, že právě tato okolnost vedla k, onomu' typickému odrůznění světa org-anismů'od
,říše neživého.,
,,'
"
,,
"
'Toto~všecko jsou arciť domněnky, které budou, s~ů; dálší
osud, říditi podle budoucího vývoje zkoumání, ve světě faktů.
Dnes ještě i sama moder~í fysik~ je ve stadiu příliš nehotovém,' než ,aby připouštělamoŽllost' spolehlivÝch aplikacÍ
,v tomto směru.
\ ~emám v úmyslu rozšiřovati svůj článek o'sta~ "mecha~ ,."nismus v psychologii", ale je samozřejmé, že by byl takový
. článek vhodným pokračováním tol),óto a právě ye vztahu k dů
sledkům z modern( fysiky. Už vzhledem k psychofysickému
páralelismu" který hrál svého času' v psychologii závažnou'
úlohu. Jistý reflex - byť by se dosud o něm bylo ztěžka vy,,:, " i
jádřiti - vrhal by a vrhne tento stav z .bezprostředního a,nad'
řazeného sousedství na'méchanismus v biologii také.
U nás psal v pěkném přehledném článku' o: vztahu moderní,
fysiky k psychofysickémuproblému Milič Čapek.H)
"
Výsledek svého rozboru na 'ten čas shrnul do pěti bodů a
resumuje takto: '
,"
'
"
1. není možno ve' jménu fysického determinismu vylučo~
, vati "psychický" vliv na "hmotu",' 2. hmota ztratila svůj cha':,
rakterabsolutní nutnosti, čímž se poněkud tlumí příkré des- '
cartovskédistinkce duševního áhmotného, 3. interakce obojího
je možná v rámci indeťerminovaného dění atomického, 4., vliv
'vitální síly, původně infinitesimálIií, může se sčítati postupem
'času a 'znatelně modifikovati fysický svět, 5. Vytvořenímorga
nické hmoty a' tím příslušného množství labilIií energie může,',
.tento' vliv vésti k makroskopickýniúčinkům.
Sám aútor však označúje i 'tyto body za pouhé "určitémyš-;
lenkové možn~sti', k čemuž ještě dodává: " ... Rozumí :se"že ' ,
, v problému psychofysickém nerozhoduje sama fysika. Tato' jen .
konstatováním kontingence .materiálních dějú připouští inter':
aIici ducha' áhmotý jako hypothesu fysikálně možnou. Zdali
'však indeterminovaný charakter atomického světa:'máhlubšÍď
smysl, zdali je náznakem vitální aktivity, nemůže fysika sama
rozhodnouti bez přispěníyěd jiných, zvláště biologie apsy~
chologie. Je-li duch skutečně aktivitou působící, ve světě fy':
sickém, zachycuje fysika toto působení spíše-ve vnější a syinbolické formě, ~otiž jako statistickou zákonitost· elementárního
14) Ces.Mysl 1933,p. 161-182.
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děníhmotného. o vnitřní podstatě ducha můŽe náS poučiti jen,
introspekce, vlastní vědomí, kde jej zaŽÍvámé bezprostředně/' '
Tyto věty autorovy, sympaticky střízlivé, -jsóu příznač~é~
Konečně se obracejí k určité autonomii duševního dění a k spe'cifické methodě , psychologické;' ", anÍŽzase ,vylučuJí partiální
'účast jiných oborů při ,řešení ,problému než je po výtce jenom
psychologie.,
'",
' "
.. ' , . "
Takto. nutno' postupovati i při řešení (ač to slovo je ne.j
sporně příliš sebevědomé) problému života. Viděli jsme jak~
abych tak řekl, mechanismy jsou roztroušeny ve službách ži,:"
vého, takové mechanismy,' jakých nalezneme, samostatrié pří':
klady v přírodě neživé. A zase byť jen zdravá soudnost přece
naprosto vylučujemyšlenkú; že býživáhmota v té ,nezměrrié
,,' rozmanitosti bytostí a skladě organismů vznikla'jen nějakým
. ;náhodným střetem fysikálně,:"chemických podmínek, natož aby
. takový výklad stačil pro člověka, bytost oduševnělou a scliop- '
,riou duchovního zahledění 'a poslání.
"
,'. Živé jako pouhý mechanismus se riikdy vyložiti nezdařÚo a
nezdaří, poněvadž život je víc a to podstatou i smyslem a nedá"
se vtěsnati do nějakého schematu. Mechanismus v biologii jak jsme toho viděli názorný doklad' na práci Cahnově ve srovnání se staršími ~ se dostal do stagnace. Dívati se na život Jako
'na síť,' t .. j.' na plochu, z níž viditelná kostra má mechanický,
charakter,. ostatek pak' co' do projeVu mechanické, podstaty
ponechávati vědě budoucnosti, se už také přežilo.
" ,.',.
A přece i dnes mecharusmus, ať už v mírnější,nebo radikálnější formě, jak jsmeviděli;má\stále stoúpence, jmenovitě .
v řadách přírodovědců-odborníků. Bylo iby zajímavo·z.iišťovati
,nakolik mimo síly fakt působí na rozhódovánívědátorovo tem~
perament a:způsob erudice. Že vliv' mají, je nesporné. " "
.'
ZmínínÍ se ještě o této . okolnosti, jakož iriěkterých jiných
v článku o vitalismu v b i o l o g i i . ' , Dr. Jan"','Podzimek.
'

\
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Bělohorské eposy:Čechůý a Heydukův."

I.,
"

(K 100.

výročí

narození Adolfa Heyduka.)

,Svatopluk Č~ch i Adolf Heyduk si libovali '-\, ná.mětechhisto,:,,'
,rických, které zpracovávali S citovým záujetíID. a horlivou tendencínárodně výchovnou. Rozdíl mezi oběma básníky byl pře- '
devšímv technice.umělecké práce, která byla také určena"lite;. "
rárním vzděláním, plány a temperainentemoboubásníků; tam.
kde Čech pečlivě a zálibně maloval svévise,/úzkostlivě brousil '
, rýmy a verš, tam 'seHeyduk spokojoval.'letmým a svižným,
. " písňoVým náznakem,který se často ovšem neshodoval s roz-,
' vleklými popisy a výklady básníkovými: Heyduk byl produk':
I
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tivnější a proto také je ,v něm více ducha improvisaČního, nála- .

dového, okamžikového; Tím se ještě pronikavěji než od Čecha
lišÍodsvého 'příteleasóučasníka c'Jana NertÍdy, který si nic la':'
cino neodpustil a vše si těžko. a bolestně dobýval. ,
.I '
. V· tomto. článku' chceme věnovat pozor:nost dvěmá epickým
. skladbám,Čechovu "V,áclavu z Michalovic" a Heydukově "Za
volnost a víru". básriicképřevaze eposu Čechova není ovšem .
• sporu; přesto jezajímavo obě básně srovnávat. ,Obě skladby
vydány. nedIOllhopo.sobě; "VáclaVe z. Michalovic'~vycházel
, V r.1880,· knižně vyšel 1882; "Za volnost a víru", vycházelo
v "Osvětě"vr.1881, knižně 1883, ktomu přidán celý 'zpěv a
'epilog. Bylo ,to v době prudkého vzestupu nacionalismu, jímž ~ ,
české prostředí odpovídalo na zklamání všech nadějí,klade ... ·
~ ných v císaře a vládů. '·Národní zraněný cit,. hořká a odbojná
tendence proniká stejně/ silně. z ~oboú eposů, Čechova i Heydu- ,~
kova. Ve "Václavu z Michalovic" je to zvláště zápalná řeč Václavovav chrámě k shromážděnému lidu: "Vzhůru lide uhně.tený,vzhůru!!';u Heyduka 'např. řeč, jíž stařec Blažej odmítá
jesuitu: "Nenávidím oné podlé luzy, '(jež k nám končin světa ,
nezriámých) snesla mravů nákaz, zášť a hřích," atd.,
Nepromlouvá ,však v obou basních jen útočný nacionalism ..•.
obou básníků, ale také určitá;hlubší, niternější, třeba,ne zcela'
~~ sourodá syn:ipatie k čeSké reformaci. Čechův. "Václav z Michalovic" byl kdysi srovnáván (myslím" že to bylo také v;,Husu")
~ Jiráskovými i,Skalami"; ve zmíněném článku bylo ukazo- ~
váno, jak Jirásek řeší .těžké konflikty XVII. století smiřlivým
vyzněním, '. které je, nepřesvědčivé; protože. čistě moderně 'libe-.
rální a nacionální. Syn českého rebela; vnuk popraveného -pária
na Staroměstském ~ náměstí, se stane 'v zajetí římským. knězem,
~ a přes to se domluví se svým otcem, který právě vede povstalce ~
"proti římské .Církvi a pánům. Proti tomu Čech se nebojí vidět
podohný děj v celé nesmiřitelnosti .a krutém napětí ; syn popra-,
veného pána,Václav z Mich,alovic,' se doví o svém původu jako
jesuitský novic,.a od té chvíle v. něm doutná neuhasitelnýžár ~
, odboje, tíni, přesvědčivější a mocnější, protože je záludně' napadán . vášnivou láskou ke katoličce Ignácii. Václav .však ' do-'
vede zapřít vše v sobě a protože není východiska, dospívá ktra- ~ ~
"
gickému konci (nikoliv svou vinou), který 'je básníkeni mohutně
vysloven. Přikročíme~li od" srovnání .Čech-Jirásek, k ~ srovnání
Čech.:Heyduk, pozórujeme u Heyduka snahu o .řešení ještě ra- ,
dikálnější. Děj epické básně "Zavofuost a víru'~ďse v. základní!
" osnově blíží "Václavtiz Michalovic" ~ 'je tu mladý e"angelický '~.
~ šlechtic Hanuš z Říčan; je milován dcerou katolíka' Blažeje, "
Martinicova' sluhy, která láme všechny ohledy a jde ia "kacířem", jako Čechova 'Ignácie. ,Na rozdíl od Václava z Michalovic je. však Heydukův Hanuš ~ aktivnější, to, o čem Václav
sní -:-: oboji Rvzpouře, to sám koná ana konec i vítězně dovršuje. Tam, kde Čech, ihistorii. věrnější,. působí . fortissimem •.
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_ vypjaté· tragiky, dá se Heyduk unést plamenem své touhy a
· svého toužebného snu, jak to asi mělo v dějinách vypadat:
Hanuš vyváznuv z vězení sebere nové sborya společně se Sasy'
, Arnheimovými (1631) dobývá Prahy: ' c · . . ,
'.
. .
;,Vůdci Říčanskému na vítanou
jásá Prahá.,všemi zvoní zvony,
na chorál se měníňader stony,
vítěz Hanuš mostní vjíždí branou."
.. ' Tímto::radostným akordem uzavírá Heyduk svou skladbuv ďdokonalémprotikladu k "Václavu z Michalovic", který končí
-.smrtí Václavovou i jim'milované dívky. Čech tedy osudem
svého hrdiny vyjadřuje a vyostřuje'historickou 'skutečnost,.
Heyduk naopak triumfem svého' Hanuše (jemuž' i jeho láska
zůstává zachována) doplňuje, přehodnocuje historii snem své
· touhy. Proto se dívá na dobytí Prahy a vyhnání' císařských
v roce 1631 jako na definitivní závěr bělohorské války, dívá se,
.na tuto událost jako současník,., jako. Komenský, .když . psal
'. svého Haggaea rediviva. Lze soudit, že tu působily na' odvážnost Heydukovy koncepce jeho kořeny evangelické, kterépři-:
jal oď své matky. Čistě duchovního nelze ovšem mnoho po-,
hledat ani u, Čecha ani u 'Heyduka; k vnitřnímu obsahu;bra. trské'zbožnosti žádnÝ'znichneproniká·a také se o'·to v duchu·
· své doby příliš nesnaží. Oba básníci se spokojují ostí-ým a ráz",:
nýill'rozvržením světla ástínu:' Zde Čechy,volnost, víra, tam
Řím, útisk,. pověra. V psychologickém prokreslení ovšem Čech .
· předčí Heyduka; čechův pater Siderius je skutečnýID, živým
· typem barokního jesuity,který nejrafinovanější chytrost pokládá za oprávněnou službu eírkvi;.Heydukův P~ Adam Kravařský. stále ., ilustruje svými hlasnými řečmi svou.vnitřní ,
/ohaVnost,'které není konce. Zdařilejší je Heydukův obraz evaIÍ- .
gelického kněze. Ma touše' Ulickéhó' .--: tíni se opět Heduk blíží
podobnému líčení v Jiráskových "Skalách". Pokud, .ide o de~ .
. tailní náznaky a snímky. historické, má jich Heyduk více než
Čech, který střídmě omezuje počet osob 'a místa: děje; Heyduk'
naopak uplatňuje výsledky svého líistorického,studia, nešetří.
, osobami a událostmi, čímž částečriě nahrazuje svou menší schop- .
· nost dějinně umělecké plastiky a' portretisace,kterou má Čec~.
,.. .Je-li Čech svou. energickou epičností bližší Jiráskovi. a Heyduk
svým sentimentálníma pathetickým kronikářstvím spíše Tře,.
bízskému, liší se oba básníci od svých druhůprosaiků radikálnějším a nekompromisnějším pojetím Bílé hory. V tom smyslu
jsou bělohorské eposy Čechův i Heydukův, oba ps'ané větší
části "slovanským" desítislabičným.veršem, památnými pro .
dobu, jejíž.myšlení a cítění ,.vyjadřovaly a určovaly, částečně'
i předbíhaly.
..' J.:B, Čapek.
,
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,a jeho skupina vynikli odvahou nedbati. tak řečené apoštolské
posloupnosti. Sto let po Řehořovi dokázal Oldřich Velenský
, z Mnichova, že nebylo apoštolské posloupnosti. 'Sto let po Oldřichovi prokázal ,Komenský v knížce Proti 'Antikristovi, že' vypravování o dvou klíčích, jež byly, dány - prý! - římským
papežům, je pouhá legenda. Dokázal také, že nikdy nebylo apo-'
štolské posloupnosti. Petrapoštol nikdy nebyl V Římě. O smrti
Pavlově v Římě je. zachována jenom legenda.
..."
BratříŘehóřoviriebyli, důslední. Obávali, se těžkých dů~
sledků rady Řehořovy. I husité 'stíhali, krutými tresty, jestliže
chytili lidového 'kazatelé 'bez svěcení a zejména,' šlo-li o Jed-<
,notlivce, jenž sf přisvoj oval kněžství bez svěcení. Když Řehoř,
přišel s myšlenkou ,nedbati apoštolské posloupnosti, musel se,
, hořce rozejíti s nejedním bratrem. Opustil jej Jan Vitanovský'
, 'zMladě Vožice a jeho bratrská skupina. Druhá skupina'bratří
navrhovala poslati posly na Balkán, mezi' Řeky,poslati do
Ruska; do východní Haliče, do Multanska (Rúmunska) anebo
k Srbům, ba ,až i dO Indie, zda nežijí v úkrytu kdesi zoytkové
staré křesťanské církve apoštolské. ,O Indii bájili v Evropě,
žetam žije nesmrtelný kněz Jan, apoštol; tam že ié zachována
prvotní církev" neporušená. '
,"
, "'
Ani Chelčický neodkládal učení o apoštolské posloupnosti;
nepřišlo mu na mysl, aby byli ustanoveni noví kněží. bez' řím
ského či valdenského svěcení. Rokycana byl zvolený arcibiskup,
leč nebyl vysvěcen a stále doufal v možnost, že se mu dostane:'
řádného vysvěcení podle apoštolské posloupnosti. Martin, Lupáč.,
farář klatovský, byl kdysi uznáván mezi Sirotkvzabiskupa,
, . leč také neměl svěcení podle apoštolské posloupnosti, to' jest
nikdy nebyl vysvěcen na biskupa' římským papežem nebo ieho
"
," "
, .' . , ' ,
"
delegátem.
, Třetí skupma Řehořových bratří navrhovala, abv uranové
, kněze bylo vyžádáno svěcení od valdenských, 'kteří byli považóváni za'Církevprotipapežskou, avšak se ,svěcením podle apoštolské posloupnosti. Dlouho trvalo jednaní" nežli' valdenský'
biskup, Štěpán,' vychovaný a žijíCí v Čechách,třebaže. pocházel'
z ;Basileje, . slíbil" že ,posvětí bratrské kněze, do té doby , láiKY
bez svěcení i kněžského, ato bratra Matěje, pětadvacetiletého
selského synka z Kunvaldu, bratra. Eliáše; ,mlynáře z Moravy
od Kojetína z Křenova a bratra Tůmu z Přelouče, ienž se živil
anebo se Jednotě odsluhóval jako Řehoř krejčováním. Ale val-,
densKého biskupa Štěpána chytili ve Vídni a když se uřiznal, že
'
,,',.., '
zná Bratry; byl popraven roku' t467. ' ,
" Mezi bratřími byl kněz' Michal; vysvěcený řím'ský katolík,
vysvěcený podle řádu o 'apoštolské .posloupnosti (MUller-Bartoš
podle
řádu římské církve kněz nemůže světit kněze.
78) . Jakkoli
,
.
'
'I
'
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, "což je vyhrazeno, jenom biskupovi, vysvěcenému papežem podle
řádu o posloupnosti apoštolské,' bratří přece, jen' žádali Michala,
aby nově zvoleným požehnal. Někteří z bratrstva Řehořova
považovali posvěcení Michalem' za kanonické. totiž za řádné a
náležité, žádoučí i správné. Část Řehořova .bratrstvase pohor-'
,'šovala, proč že Michal 'žehnal nově zvoleným, 'nemaie k tomu
vůbec moci a proč že se tak lepili na římské kněžství pro střed,nictvím Michala.
"
'
,Bratří byli v, tomto ohledu, středověkého názoru. Považovali
řešení losové, použité při ,volbě bratří Matěje, Eliáše a Tůmy,
za .věc božskou, za božské řízení:, Sám Bůh určil los, aby padl
,na jmenované bratry, Bůh dal najevo~ mají-li přijmouti či ne'přijmouti římské svěcení. '
,
'. ' Poto~ i b~atr Řehoř povolil:~volení bratří dostanou pa.;,
tvrzující posvěcení od bratra Michala,' pů~odně římského kněze.
ak tomu potvrzujícího svěceru. od valdenského staršího. Kdo
byl ten valdenský starší a kde žil, nevíme. Bratr Michal se
. dá. nejdříve vysvětiti valdenským starším a potom' teprve pře.
nesenové svěcení natři zvolené· bratry Řehořovy.'V ochotě'
valdenského staršího chtěli bratří spatřovati boží znamení. že
Bůh souhlasI s tímťo vysvěcením. Poslali Michala k ,valdenskému staršímu. "I dal tomu valdenskému staršímu Pán Bůh.
že Michala vysvětil". Michal, se navrátil k bratřím, a vysvětil '
jednoho z těch tří na kněžství i biskupství. Aby potom dal znát.
že se nedrží římského řádu, vysvětiv jednohozkunvaldských,.
zřekl se nejen biskupství. valdenského, nýbrž i kněžství řím
,ského' a dal 'se posvětiti na bratrského'kněze (znova) od toho
z bratří kunvaldských, kterého před chvílí sám ,vysvětil na
bratrského kněze (MUller-Bartoš 79).
"
.
" ' . " ..,
Tvrzení, že bratří se zřekli římské apoštolské,' posloupnosti
a že jí neměli, je iluse. Byla ostatně zcela zbytečná.. Dnes jí
'.reformační církve docela nedbají. Jedině anglická, církev 'se jí ,
honosí, ale pro náboženský život je apoštolská posloupnost bez- •
:významná. " '
"
.. "
.
Komenský se domníval, že jé kněz podle apoštolské po sloup:nosti; .Jednota užívalaoznačení, kněz, Komenský odvozoval toto
-slovo od hebrejského' khones, což 'značí VŮdce a rádce. Také ,
" Gabriel Komárovský, jeden z účastníků "svěceníkunvaldského
to vyjádřil v písni "Radujme se vždy společně; Bůh nám vzbudil
ku pomoci věrné VŮdce y tyto časy. Ó. Pane všemohoucí. rač
své dílo dokonati!"
"
,
,
Hus hlásal nové 'učení hlavně v Praze: Jeho kázání v okolí
- 'Kozího Hrádku a 'Krakovce :byla riáhodná. Také ,Chelčický
"zůstával v ústraní, Řehoř se o něm dověděl Ť,eprveodRokycany
" ,a na Chelčického Rokycana nenaříkal, ,kdežto, Jednota Řeho
, řova jej pohoršila, když přijala ,usneseru, že se Ilebude dbáti
"apoštolské posloupnosti a že nebúde klekati před oltářní svátostí,:,
, •
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když odůvodňovali, že' svátost je na připomenutí poslední večeře
Ježíšovy a nikoli ,ke klanění.
' "
",
'
,
. . Náboženskou re~oluci duchoVní, revoluci hláv .. a srdcí pro';;
vedl vlastně. až braÚ' Řehoř. vykonal mnoho cest po Cechácli
středriích, západních, severozápadriích a východIlích. Dočkal se,
že bratr Eliáš "vnesl světlo", znova' na 'Moravu a konečně i .do
Multall'ska; do RumJÍnska. "
.... "
\ " , ."' .
, Po roce 1547 roznesli bratříznámosť o Jednotě mezi Slovany
do Polska: a do Litvy. Komenský navštívil roku. 1644 hrátrské
sbory; usazené v Rusku. Pozdravil je na poradách, konaných
. vOrlu, jižně od Moskvy. Sám potom roznesl známost o Jednotě
až do Anglie, korespondencí 'až do jižní Francie. Ba roku. 1662
dostal zprávu z Bostonu v Americe (v No'\,é Anglii), žetani
dva' bratří amerického .indiánského původu dosáhli nejvyšších ,
tehdyhodllostí 'mezi . vzdělanci na' podkladě studia podle. knih
Komenského.
. .
.
."
.
, ' K~menský je.prvníEvrop~l.ll' filo~of, jenž, myslil na celou
,Evropu.' Hus myslil na Prahu. Jeronym se odvážil ,až ,na Litvu,
husité vnikli naSlovenskojJednota y. prvním vyhnanství mys·
lila na Poláky: Luther probouzel jen Němce. Kalvín ;en 2ene·,
vany. Komenský je první,jenž myslil na celou Evropu: Správně
byl nazván "první Evropan". Přenesl své snahy nad hranice'
národní a hledal evropanství. Jeho' evropanství nemělo nicspo· .. "
,.lečného s "panstvím", třebaže se to ozýVá"ve ;slově evropanství.
Měl na mysli všelidské, všeobecné bratrství,napomínál a po·
vzbuzoval všechny, jehopovzbuZ.eníoylo všeobecné (katolické).'
. . P~zdější bratří uP8;dli v neplodné spekulování, jemuž se vzpí•. '
ral Řehoř.
' .
, "j
'.... "
'.' Nejstarší bratrský katechismus z roku 1505ďZačíná: Co jsi
ty? Rci: Stvoření bOží, rozumné a :smrlelné. -:-:- ProČ tě Pánbůh .
stvořil ?Rci: Abyc:h' jej znal, ctil a milost jeho. maje spasen
byl. """7" :Na čem spasení .tvé záleží? ,Rci: Na třech ctnostech
základních. ,Které jsou? - Víra, láska a nadě;e.' Doveď to .
,(dokáž to). 'Rci: Dí'svatý' Pavel, A nyní zůstávají víra, láska
anaděje,tyto třia nejsvětějš(z nichje láska! Který jest první
základ ,tvého spasení? RCi: Víra. Doveď to!. Rci: Dí svatý Pavel,
že' bez víry nelze se líbiti Bohu. Ale přistupující k Bohu:věřiti
'musí, že jest Bůh, aže hledajících sebe jestodplatit~L Co jest
víz:a ?,Rci:Dí svatý Pavel; Víra jest základ věcí nadějných,
důvod neviditelných (nevidědlných). Které jsou ty víry?' Rci:
.Obecné. křesťanské. Kteráž jest to víra :obecná křesťanská? ' '
,'
.
~
, Rci:· Věřím v, boha' otce vševědoucího atd; .
mel Bratří vycházejí od Pavla, nikoli Od Ježíše. Od epištoly:
k Židům (11, 1). Ostatně což!? I evangelia vycházejí z Pavla!
Bratrskýkatechismús z roku1609 má takovouto spekulaci:
,Věcipr~,dítky :křesťall'ské,a~y jim hned z mládí vyučovány
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byly, se' přidávají: Šestero, přikázání Zákona, nového. Matouš
'5,22: Nehněvati sena bratra svého, bez příčiny. Nevzhlédati na
ženu, ku požádání jí. Nepropouštěti manželky své, kromě pří-,
činy, cizoložství. Nepřísahati všelijak, nikoli. Zlým za zléne:- '
odplacovati. Nepřátele své milovati. a protivníkům dobře činiti."
Ve snaze po důkladném poučení dostanou se až tak daleko.
'že poučují mládež, aby nehleděla na ,ženu (ku Požádání jí!)
Aby nepropouštěla manželky (kromě příčiny ci~oložství!)
,
Řehoř byl střízlivější a rozumnější. Vyhýbal se takovým vý:"
kladům, jež zanú>távají ,smysl pravého náboženství.
,',',
Bratr Řehoř nesestavil ani vyznání, ani katechismus. ,Jeho,
',n'áboženská revoli.lée měla jiné zdůvodnění. Chelčický si při:
padal jako chodec po troskách dómu. Učitel Petrův Matěi z Ja~
'novi ,vyslovil proroctVí, že ,jednou povstane lid, jenž bez meče
. dokáže obnovení evangelia, že tedy dokáže, oč marně usilovala _
'starší pokolení válečnická. I Rokycana hlásal podobné proroctví,
že přijde lid nový, jenž se nebude dotýkati toliko náboženského
povrchu, nýbrž začne stavěti na nových základech. ',,- 'Je to
parafráze Ambrožova hymnu: Odstup vše;' co zastaralé, novému
zákonu, novému náboženství.
'"
.
Byla; roznes~na zprava 'o' bratřích" že prý chtějí usilovati .
o vzpouru ao nové státní zřízení,o nové zřízení "obce". Bratr
Řehoř se proti tomu ohradil. Psal Vaňkovi z Valčova: "Vězte, '.
že bychom se krále málo báli, že bychom se krále vůbec, nebáli,
kdybychom se. éhtěli pomstíti za zmučené a pronásledované'
bratry. Ale my'lse nemstíme, protóžesePánaBoha bojíme,
svědomí a víra (přesvědčení) nám "nedovoluje, 'abychom, se
mstili.' My .považujeme za lepší tu boží", pravdu, aby. každý
křesťan své nepřátele miloval . ~ .
"
, ' Naijiném místě a při jiné příležitosti 'VYkládal' Ř~hoř, že
náboženství, nezáleží' v,, nazírání na svátost ',oltářní. na" večeři
Páně, nezáleží,~ v názorech o zachování či nezachování podstaty
chlebá víÍla, nybiŽ"'ve 'vzájemnosti opravdu lidské -(v milo':'
vání Boha). K Bohu'se nedostaneš svátostIDi,nýbrž věřiti,zna~
mená Boha milovati, milováním" boha' se' v' něho vtělíš' a' len ták,
jej jiným Ildem '( oudfun) vtělíš a v,lidech uskutečníš; Víra zna- ď
mená, že ty se můžeš vytrhnouti zlému myšlEmí;' zlému jednárií,
víra ve spásu znamená,žejsipřesvědčen, že se ,můžeme opravdu povznésti nad zl(), vyhýbati. se, vzdalc;>vatL se mu, překonati
je a zvítěziti 'nad zlem.
'
Pro Jednotu bylo příznačné,že'jejLprvní vůdco~é byli celi~ ,
bátníci. Bylo to dědictví ·středověku. Pokud. se týčeknězství,
š1iaž do počátků apoštolských obcí. Pokud setýčec~libátnictví, ,
drželi se Řehoře papeže VII. Krasonický se kastroval,všichni '
vůdcové jednoty byli 'svobodní. Jiří St:r;-ejček první vyvolal;,po~ ,
že. se .oženil (roku 1591) .po své,vůliďanikolipodle
éhoršení",
,
.
I

"'

I

a

,
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,řádu a že' si vzal ženu 'nejecfu.omyslnou (patrně nebyla z Jednoty). '~'
,.'.
'
,
'
'"Teprve.u Komenskéh6 ~alezneme~jasnější ,názor jak na dě
jiny nábožénského, vývoje, taknavývojdogfuatu a to jak v Na'pomenutí:(Panegersii), tak Jediióm potřebném: '
"
'.
."
, ' \
J.
R.J. Vonka.
'

"

Jan Komenský, bratranec Jana Amosa. ,',
.Rodin~:Komenských" z ,níž vyšel slavný 'Jan, Amos, byla ,,'
dO'sti početná. Jan Amos byl dítkem Martina Komenského a
• jeho ,manželky Anny, kteří měli "ještě čtyři dcery, Ludmilu,
Zuzanu, Margetu a Kateřinu. Ludmila a Zuzana zůstaly asi ne" provdány.Vímeo nichjén, žepĎchovány byly,i se svýn}i rodiči
na 'bratrském hřbitově uherskobrodském, . při kaplici, kterou
dal roku ,1579 vystavěti pan Lacek Janaurze Strachnova a na
Nedachlebicích» Margeta Komenská provdána byla za váže~
riého měšťana uherskobrodského, Pavla Bozkovského; zemřela
• před r. 1619.2 ) Její dítky \ byli synové Václav, Jan. a dcera'
,Anna. Pan ,Jan Bozkovský zemřel v 49 letech roku 1664 a po-,
chován byl při uherskobrodském farním ch:i-ámusv. ,Jana Křti- "
tele;. zemřel jako katolík; Václav Bozkovský oženil se r.,1630
. s Kateřinou" dcerou bohatého měšťana Daniele Prokopa, leč
,asi,r.1632 opustil město, '"odbíraje se pro náboženství odsud'ď.
, ' Anna provdána byla r.1626 za Antonína Flasriera, mlynáře na;'
.mlýně Bajovci na uherskobrodském předměstÍ, Čtvrtá sestra>Jana Amosaprovdalase za rovněž váženého Brozana, Urbana
, Strumenského, kterýž po delší čas zasedal ,v městské radě á
r. 1616. byl i primátorem uherskobrodským. Když Stiumenský,
r.' 1622: zemřel, provdala \se Kátéřina za Martina Komorníka; ,. '
nejprve služebníka a pak úředníka panského a vlivného měšťana'
uherskobrodského. S)Z prvního jejího, manželství připomínají'
1) Gindely:N~olk ŽivotOPiSU;. A.,K~ (CáS. cius. král. čes., r. 1860, .
str.5ll; upozorňuje zde na vlastnorúčnízápiá J~ /A. K. o pohřbu jeho
rodičfi" a, sester Ludmily a Zuzany)., V ; poslední, době: pokusil 'se prof.
dr. J: Kachníkprokázati, že otec J._A. K; nejmenoval,'se Martin Komen-'
'ský, nýbrž Mikuláš Zmiga,(!) jeho'dfikazyvšak byly založeny na omylu ,
a byly I;madnovyvráceny. (J;Kachník:' PravéjménoarodištěJ.A. K.,
Vychov.listý;, čis. 8., roč:'35.; říjen 1935; odpověď autorátohotopojednání:, "Mikuláš Zmiga.či Martin Komenský?", Cechoslovák, 14. i listop:
"1935, 5. prosince 1.935; Věstník ústř. sp. jednot "učiť. v zemi Móravsko,
slezské, 14. listopadu 1935, roč: XXXII!., čís. ,8.); městský archiv uherskobrodský, Kroni~a řeč; Bartoškova.),' " ď'
,
",..
• ,
. ,,2) Jan Kučera: Nové zprávy životopisné o.J. A.K~ (Casop. vlast.
,mus. spolku v Olomouci, 1891, str. 70.)
,
'
'.
"
,,'
3) Ferd.'Prager:Pozqějši.osudy'rodiriy, Komenských v Uh., ~rodě •
149-'-152.) ď
'"
• (Casop.' vlast. spol.. mUB." 'v Olomouci" 1932, str.
.
,
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se synové Samuel, Jan a snad i Mikuláš. Martin Komorník ze,mřel buď koncem r. 1638 nebo ,počátkem r. 1639 a jého man,želka Kateřina, jak se zdá, již r. 1640 nebo1641. 4 ) , '
V Uh. Brodě měl Jan Amos Komenský ještě jiného, příbuz

'I

ného, svého bratrance Ja n aK o m eri s k é h o, dosud neznámého člena ,:odiny Komenských. Kdo, byl otcem Jana, Komenskéhoatedy i bratrem otce Jana Amosa,MartinaKomenského"
" nelze prozatím zjistiti. RozluštěnLtéto otázky mělo by ,význam
dalekosáhlý, který, pochopíme, vzpomeneme-li si, jaké důsledky
'dály by se'z rozluštění toho vyvóditi. Jan Kučera ,uvádí jako
bratra Martina Komenského jakéhosi .Eliáše Švacha, ten, však
zemřel již pře4 r; 1572. 5 ) Jan 'N., Jelínek ,ve svémznámé
Ill
článku 6 ) považuje za bratry, Martina Komenského Staňka,fojta
komňanského a Staňkovy bratry Václava ,Fojtů a Juru Fojtů"
leč proti pr4ciJelínkově byly vysloveny námitky velmizávažné. 7 ), Máme tedy hledati otce Jana Komenského mezi, Ko,:,
, ,menskými, ve druhé' poloviriě XVI; století, v Uherském, Brodě
usedlými? Roku 1551 uvádí se v Uherském Brodě JalmbKom- '
ňanský,S) r. 1555 a 1556 Tomáš Komňanský.9)Ve druhé.polo,vině XVI. století přistěhoval se z Komně, kde' zůstal jeho pří'buzný,t°) ,Mikuláš, Třebinský, později jen tKomenský zvaný"
" s jehož jménem setkáváme se v Uherském, Brodě v 1. 1575--'
" 1580. VI. 1598-1602 přibyl do Uherského Brodu Jíra Ambrův,
rovněž před tím v Komni usedlý a i on ,byl přejmenován na
Jíru Komenského; jehojmérionalézáme v Uh., Brodě v I: 1602---:":,
1604,11) Nebo máme hledati otce Jana Kómenského, mezi Kom,;.
ňany, nebó někde v okolí Uh: Brodu; kde rovněž byly usazeny
rodiny ,z Komně pocházející ?12) Zřejmo, že zmínek o Komen- ,
ských je, mnoho a vysloviti se určitě pro některou osobu je'
prozatím, na základě dnešních výzkumů, naprosto nemožúo.,
'Roku 1613 měl Jan Komenský vUh. Bróaědům, zaklášte4) RUkop~ knihovny Národního musea, Comeniana, ;sign.1. :C. a.1.
(f. 194ab, st. f. 168ab.) , "
"
"
,
',
"
, 5) J. KUč,l:lra:, Nové zprávy' atd. (Čas. vlast. ;spoI. muz. v Olomouci,

"
"
""
'1891, str: 6 5 . ) ,
, 6) Jan N. Jelínek: Záhady ze životaJ. A.K. '(čásop. mus'. král. čes.,
,roč. LXXXIV., 1910; str. 3a n.).,
"
"., ' '
,
,
7) Velmi vážné námitky pronesl proti názorOmJelinkovým AI. Zábranský (Po stopách Kom., Arch. pro badání o,životěá spisech J.,A. K.,
seš. 5., str. 16. n., seš. 6., str. 17 l i . ) ; ' ,
, S) Rkp. knih. Nár. Mus., 1. C.' a. ,1., f; 25a.'
9) J. Kučera: Nové zprávy atd., 'str. 65.
,"
!
10) F.A. Slavík:' Komna za života, J. A"K.(Čas. Mat. mor., roč.
XXX., 1906, str. 203;r.' 1598 žil tu Martin Třebinský v domě 7. a 43.
,'"
',',' ,
'"
ď
a držel 'podsedek a, ptlllán)."
H) Rkp. knih. Nár. Mus., 1. C. a. 1., f. 27a":"'34a, 91b;'20a (st. 143b),
.21ab (st. 156ab); Slavík: Komna za'života J.A; K., str.,202:
"
C.12) YBlatnicibyidleli r: 1592 Stěpán KomňanskÝ,aEliáš Komňanský
(BoiO.vka:' K otáiceo rodišti Koni., Čas. !vlast. muz. spoLI v Olomouci,
"
/
1889, str. 35, ale i jinde nalézáme,Komňany).
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rem vedle staré školy městské ležící. Kláštertento držel a dosud
drží řád dominikánský, teh~y však 'drželi jej evangelíci, kteří. po
vypuzení katolických kněží z města ujali se klášterního chrámu
a přenesli k němU- též'městskou školu od farmho chrámu sv.
/ Jana Křtiťele, který zůstal opuštěn. Roku 1613 prodali páni'
literátii tuto školu á pro novou školu koupili za 350 zl. .dům od
Mikuláše Uhra Třebického, který stál roVněž nedaleko kláštera.
'Starou_šk~lu koupil Václav Bajer z Frajwalduza 150 zl.,zlatý
po 30 gr., groš po' .7 den. bíl. a stal se tak. novým sousedem
Jana KomenskéhoP) . '
.'
'
.
. '. Od té doby nesetkáváÍne.se '. již 'v zápisech městských se
jrilénembratrance Jana Amosa. Ne: proto, že -by se .snad Jan ,
. KomÉmský z rilěs~ vystěhoval, ale proto, že městský archiv
byl v pozdějších dobách'značně poškozen a .ochuzeno mnohé.
důležité listy, listiny i.knihY. Právem můžeme se domnívati,
že- Jan Komenskýs' ostatním m.ěš,ťanstvemprožíval těžké doby,
které. se i na Uh. Bródpo r.1620 přivalily. Uh. Brodem pro:"
. cházela ,vojska, tábořili v něm suroví soldáti císařští a počínali
." si tu neobyčejně krutě.Poslyšme, co oriich píše starý; katolický
kronikář:....
,.
.....
..' .
'..
"Když po, slavném vítězství nad .rebelanty českými' vojsko'
.císařské byl{) do' Moravy rozložírováno, přišel. do Hradiště'
jeneraI Bukvoj, do Brodu pak dostaly se na zimní kvartýry .
.tři praporce.pěchoty a pětkarnet rejtarů, .celkem na 3000 mužů
a kromě toho mnoho žen a čeledi. Zmocnivše se domů měšťan
ských a klíčů od komor, truhel a sklepů, tak zle činili, žehospo,dáři a·· sousedé pro ukrutné, s nimi nakládání s dítkami svými '
utéci museli a' kteří zámožriějšíbyli a doma zůstali, s manžel- .
kami svými a dítkami vojákům přishihovati museli, abY.ien'
kousek chleba pro výživu dostali. Takové silné .ložirování jak
J; M. císařského lidu, tak i nepřátelskéhopo2 nebo 3lét~ trValo,
role jak při městětak~i .v·.dědinách spustly a.jakonějaký háj'
bylinami a trním zarostly, tak že vlků, lišek a jinší divoké zvěře'
vty časy v takoVýchpustotinách dosti se naplodHo:A lidu po .'
dědináchžádných, ani psa ani kočky nebylo, ti' hladem a zimou'
V hnoji;'náhÍlrách, ve sklepích a jmde bídně mřeli.'14) '. ". .
-Nelz~ s~·.divit,že měšťané tolik zakusivší,od s';ých domů a·
'živností utíkali a: že počet jejich ještě vzrostl, když. začalo se
.proti nekatolíkům přísně vystupovati. .Uh., Brod.byl.zcela ne-.
katolickým městem, s hojným počtem členů Jednoty bratrské, .'
byl centrem evangelíků celého širého okolí. Známe-li všechny
útrapy měšťanstva, nedivíme se,... že r.1628 z celkového počtu
"

'

,

"

(

','

13) Rkp. Nár. Mua., comeiů~a.; 1. C. a.l., fol.18a.Sláva Rfižičká:: . '
novoutrakvistické. a bratrské škole' uherskobrodské, Cechoslovák, roč;'
·XIV., čis.15-17.
.'
." .
. ,....
.•
. . u): J .. Kučera:, Paměti-král., m(lsta Uh;:Brodu, str. 220.
"

o
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320iněstských domů (pó~etten není sriad přesriý, domÚ:bylo
o něco více) 'zůstaly jen 74 domy osazeny starými rody, 111
muselo býti osazeno noyýmirodinami;\z nichž 4.8 bylo židovských, spustiých domů zůstalo 77; rozbořených 38, 13 požárů,,'
o 7 domech nic ,bližšího není známo. Oněch 38,doniů rozbořili'
éísařští vojáci, chtějíce takto přinutiti nerozhodné měšCany,
aby se z města odstěhovali, když nechtěli přijati víru katolickou.
Velké části města zůstaly zcela opuštěny, tak i ta, část, kde
měl r.1613 Jan Komenský svůj dům. 15 ) V té truchlivé době, či
'jak zápisy městské ,říkají, "v čas lidu vo.ienského" odešel
z iněsta i Jan Komenský a jeho dům ,potkal tý'ž osud .iako domy
jeho sousedů. Jan Komenský uchýlil se pravděpodobně na blízké
Slovensko, kam odcházeli i ostatní uherskobrOdští exUlanti. ,Tam ~
uchýlil se i spolumajitel panství uherskobrodského, pan Ma-.,
, , xinlilián z Kaunic,který pobývalv~ Ska1icitakjako i j~ní Brozané,16) Poslední evangelický děkan uherskobrodský, Rochotius
našel útuiek na panství Kašpara' Ilešházyhoz Ilešházu':v. komi, tátu trenčínském atd,17)
. ' ,
. '"
Leč Jan Komenský v exiliu nezůstal. Asi r. 1659 vrátil se,'
do' Uherského, Brodu k svým' příbuzným, '. kteří tam žili, snad' ,
ku Strumenským 'či Bozkovským.1B), A,31. března' toho' roku, '
odebral se ,do/jesuitské 'koleje v Uherském Hradišti, aby tam'
přijal ,víru katolickou. Jeho obrácení ,přija1iuherskohradišťští
, jestiités velkou radostí, vždyť jiinbyl() \dobře "známo jméno
slavného příbuzného Jana Komenského, Jana Amosa.O událostí
té bylo zainamenáno toho roku do kroniky uhersk()hradišťské
:koleje toto: ' ""
".
' . , " ,"",
'"
" :,"
Jo a n ne's Com en i u s; 'c e I ebl:'i s.il1 i'u,s i nIlo I an~
dia Commenii (sic),scr'iptor,lsm ultum'eniditi,
.,patruelis 31. MartU Hunobroda'huc,venit,'ut
'infide orthodoxa a nostris instrueretú:i.19 )
, Jaká byla'další životní pout Jana Komenského'a' 'kde Ljáké
20
její skončení pro naprosté umlčení pramenů řícinedovedeme:
)
>,
j

"

•

' l "

,"

•

,Ibidem, str. 222'-':235.
'
"i
L. Hosák: Po stopách emigrace na Slovensku. Uh. Skalice (čia.
Mat. mor., v. xLVII., '1923" str.201).
,
,
'
17) F. Hrejsa: Česká konfese, str. 583, pozn.
18) V
Uh.Brodě nebylo tehdy jméno;,Komenský"zcela neznámo.
Při prodeji domu, za rodný' dfim J. A;' K. mylně považovaného" r. 1666,
čteme,' žena 'domě tom mají urč. sumu "nápadnici Komňanšt1" (Rkp.,
, knih. N. M., ,1. C. a. 1., 44ab (st. f. 495ab).Byli to Bozkovšt1;, Strumenšt1,
,Jan Ko'menský?
,',
'"
.
"
',,'
, "ď
19) Zem. arch. mor., Cerr. sb;, čis; 201, Historiá.CollegiL Soc. Jesu
. Hradistii (rkp.), f. 58 b. Pokládám za svou milou povinnost poděkovati
tu panu dr. J. Volfovi, řediteli knihovny:,Nár. Musea za neobyčejně
laskavou pomoc, kterou mi při zapůjčení tohoto rukopisu poskytl." ,.
20) F.A.Slavlk: Neustálenosť'jmen rodinných atd.' (Čas: Mat. mor.,
roč. XXIX;, 1905, str. 135, pozn.(Slavlk pravi, žev I. 1656-1670 arii'
v Uh. Brodě ani v jehook<?li nikdo se "Komenský" ,nejmenovál.;
15)
16)

,
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Dům, který ,r.1613 'držel Jan Komenský, byl snad onen,
,který držel později,i-. 1754, Josef Fiedler' (označen jako "cha~
lupa v dominikári:skej ulici"); nebo namístě,kde stál, stál r.1779
domek, který tehdy držel Peter Kolovrátek ("chalupa nad kláš:'
terem"). Na místě, kde stávala stará škola; kterou koupil Václav"Bajer (r. 1628,bylo to místopusté,bez stavení, podobně
jako místo, kde stál domek Kolovrátkův), stál domek; který
drželr.1772 Jiří Dlabá1.21 ) Novější majitelé domků najdou se
jistě v archivu města Uh. Brodu; ,
Sl. Růžička.
"

<

ROZHLEDY PO pISEMNICTVL

R'e f er.á ty.
Ch. 'E.'· J e ff e r s o n, ,Ježišfiv"
, eharakter. Přelo~ti1 i. Z. S.(Slanina.) ,Vydal sbor Jeruioty' Českobratr-.
skév Klatovech i: 1935. Stran' 275.'
. neváz.. 20, Kč.
Cena výL
Spis. velmi účelný v hojné litera-,
.tuřesvětovéo Ježíšovi. Kdežto zrní:'"
něná literatl.ľraho'dnotí Ježíše, jenž
sestalr~zhran~ věkfi, jeho dílo i
.jeho':osobnost se stanoviska ideového, myšlenkovéh.o, věroučného, his"ťorickéh.o, tento spis vytknul' si cíl
m.nohem· skromnější; ale zat.o Účel~
nější, totiž upozorniti na póvanu,
, charakter Ježíšfiv: To má dnes velké výhody. Autor neodpudí, nikoho
.svými slovy, ~ýbrž získá,synlpatie
I·'
všech,.ať se dívají na Ježíše se stanoviska církvi (dogmatÚ:kY) nebo'
se .stanoviSka "vědy', (racionalistic~ ,
ky). Ať' ideově zaujímáme postoj
" ':kterýkoli k.JeŽíŠovi, .ať kdo uzná, vá jeho božství nebo zamítá, nikd.o
nemfiže upřít"že Ježišjako charak"
:ter(i čistě, lidskylllyšleno) jest
zje~' v . dějinách duchovního života'
'jedinečný. Autor spisu je ,sice positivní theoiog, totiž. uzná:vá vyšší pfi~
v.od· Ježíšfiv než pouze lidský, ale
v tomto spise vyhnul se naprosto

všem jakýmkoli učeným výkladoln
a spekulacÍIn .o osobě adíleJežíš.o~,
vii. Nemluví za žádnou církev, ani '
za vědu.' Kresli jen' a' jedině povahu
'Ježíšovu, jak se nám obráží v evan-'
geliích;. Zná a uznává novozákonní
kritiku poslední doby, ale zároveň
jest si vědom, že moderní sebepříB~
nější kritika Nového záki:ma'a evangelií nedovedla a nedovede popřít
vynikající> charakter J ežíšflv., Jsem
přesvědčen, že
dogmatickým~, cír~
kevníkflm bude to málo, o. čem mluví autor spisu, ale oni nebudou moci popřít zvláštní kouzlo a teplo"
knihy, 'které při četbě pfisobí' na
čtenáře, byvší tam vloženo autorem;
vystilÍujícim ..obdivovatelem zjevu
\JežíšovavŽivotě a dějinách. Zato "
, však ,všichni, kdož odmítají starocírkevní dogmatický výklad Ježíšova zjevu nebo kdo chtějí .jej hodIÍo- /
titse stan.oviska'dneŠní doby, aby
rozuměla Ježíšovi dnes a dala se
jím vésti ve zmatené situad ,dnešní, jednot1ivcfi ináIodfi ,a křešťari:'
ského lidstva, všichni, kdož, znají
Ježíše z evangelií a nemohou jej
přijímat od 'starých církvi, vděčně~
přivítají tuto' knihu Jeffersonovu ,a

21) Rkp. knih. N. M;,1. C. a.1.,L 228a (st. f. 157a),f. 227a (st. f.
'221a),f. 225a(st. 217a). , . . . . , ;
'.
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budou' vděčni
její překlad a vy- jest nám nade všechilU pochybnost.
dání u nás. Je 'to knihamilll. Po' I nám je JeŽíš":"'- přes všechno'odúvodu, v němž ,autor vytyčuje.svfij 'mítáDí staré theologIe o riěm~
úkol
cÚ v. knize, totiž nakresliti mistrem,' pánem, . normou:. I' •. nám
, pr~stě . a. všem,srozumitelněch!Í~~' Ukazuje cestuďk Bohu, Otci všeho,
akter Ježíšfiv, aby Ježíš mohl b~i lidstva., Naši bratři' a naše sestry
nám všem cestou, pravdou a živo- najdou
knize mnoho povzbuzení,
tein, a po vypsáni dfivodfi jeho stu- aby následovali Ježíše ve svém ži- .
.dia JežíŠe v tomto směru (hlavá' .votě.!
,'
Al. Spisar:
druhá)' a upozornění na pramenY"
V o n k a R.J., Náboženské kasvých úvah' (hlava třetí), totiž pou:' ménky. První hromádka. VycházezeévangeIiav dalších 23 hlavách, lov Přelomu 1933 a 1934. V Praze
rÝ~úje spisovatel po\ráhu'JeŽišovU 1934. Nákl. vlast~ím ..Tiskla. knih:"
mluvě
Ježíšově síÍe, upřímnosti, tiskáI"IiaPlachy, a spol.; Praha"
rozumnosti,rozvážnosti, brigínalitě, Vršovic~. Stran 47: Cena neudána.•
úzké cestě, všeobsáhlosti,dfivěře;
Je~tto řadapOjmfi, slov, terminfi"
bratrskosti, optimismu, rytířskosti, ,často užívaných v· životě: nábožen. stálosti, . štědrosti; opravdovosti, ském, předevšímvďučeni a životě
enthusiasmu, radostnosti, pokoře, křesťanských církví, 'dftležitých p'ro.
trpělivosti, statečnosti, rozhořčení,
nauku a' dogma. ' Autor připojuje .
úctě, svatosti a velikosti. A ve všech
k nim vysvětlení, jdoucí až, na ,ko~,
. slovech autorových uplatňuje se je- řen znění a první' počátek jejich,
hl? 'slovo se strá~ky 29, totiž: "Do- užití, čímž získává správnéporozkud y něm (t.j. v Ježišovi, pozn. umění terminft, v duchu myšlení a,
pis.) 'nepoznáme svéh~ přítele, ,ne- nazírání dnešní' doby. "Kaménky'"
ziskárUe od něho to, co má pro nás výcházely v bývalém Přelomu, ča-,
připraveno.' Možná;' že někomu Z 'sopise československé církve, a bY7'
nás byl Ježíš přeměněn v 'pouhé ly tildy připravovány ,v prvé řadě
dogma: Toť velký den pro duši, pro čtenáře, n:aší' církve a' dává.J:l jim..
když Ježíš po prvé stane před ní význarn v duchu naší církve, na,
jako člověk.",A tomu úkolu zfistává' rozdíl ,od tradičního-významu; zdospisovatel věren, až do konce. Tím mácnělého ,ve starÝch církvích hl"získá si velkou, obec čtenářskou a storických. Výklad sÍov tvoří n~
umožní sblížení. dnešního člo!věka ,mnoze kratičká pojednání ve '. slohu,
s Ježíšem. Kniha pfisobí sugestivně, ď lidovém:
/,'
Spi.Sar.'
a nevadí ani častější opakování se
H n í k, F. M. PhDr. Pohnutky.
autora, které je .podmíněno tím,že dobročinnosti" v křesťanství: Edic!i'
. stati v knize vypsané byly proslo- Blahoslav.' Knihy o náboženství a
veny jako úvahy před, posluchači, pro nábqženství. XI. Řídí dr: R. J.'.
většinou' mladými lidmi, z nichŽ
Stejskal. Praha 1935. \ Cena ne-,'
mnoho' bylo studentft. Ctenáffim z udáná;
. '.
naší církve' čéskoslovenské, kterým 'Kňilia je' věnová.D.arozboru vztažmohu spis doporučiti,' bude ,spis> ností ~ezi theologií asociální služ~; ,
tento, duchem svým biizký. avyho- 'bou.~e.' thema kníhy' je časové;,
vující: I když naše nauka neztotož~ je" jasné' kiiždérnu;' kdo si,uvědo;;
'ňujese vhodnoceníosobno~ti, Je- muje,· v'jakéin 'rozsahu je' pěsto~:
. žíšovy' se, starokřesťanskými' theo~, "árii sociální 'práce, v" posledni.
'logy cí~kevnimi, charákter JežíŠfiv době:,Písenúůctvi'ťsvětové oj?Jývi'
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bohatostí IIpisíl a pojednáni' z obo~ skutků; Celou úvodni čáIIt potom
sociologie, po v~ech stránkách. věnuje rozboru a úvaze o významu
I u ná.a ,..:...; smime-li maléna~e po- 'SV,ětového IÍá.zoru pro sociální dobměry přirovná~at k poměrům veli- roČinnost. Pro nás v cirkvi zvl~tě
kých národú':'- je živá činnost je důležitá staťnadepllaná: "Dosah
knižni, a 'článková na poli < s,?ciálni sVět~véhO, názoru pro výměr sociálpráce. Pracovníci, zabývaji se ní p~áce", v němž zdfivodftuje au'praksi" i ,theorií, ,ač prakse, totiž, tór vlastně celý' svůj ,~pis věnovaný
praktické návrhy 1I0ciálni práce má pak rozboru ~odá.Iril práce v křes
převahu ~nad theoretickými' úvaha~ťanských ,církvích od počátků, křes
,mi ~ zkoumánmi. theoretických zá- ťá.nství až po dobu riyněj~i. Vedle
kladfipraktickéčinno;ti sociálni. ' 'toho podává. autor spiSu v úvodni '
A přece nejen že neni theoretické čá.sti zdůvodněnľ své práce V této
; zdfivodněni nepotřebné" nýbrž na- knize i po ~tránce formální, m;etoopak je naprostou nutností prakse, dické a věcné; Z dťÍvÓdů daných výJ
má~li prakse býti vědomá - a ne
vojem křesťanské my~lenky a vtě~
konána jen náhodně a naslepo. I ve l!}nim křesťaÍlstvi Vurčité typy cír~
",zdůyodněni, sociáhl1 IIlužby lze za- kevni doprováze~é a zdůvodňované
,znamenati značnou literaturu cizi. ,určitými typy theologie rozdělil
U náspakpř~devším'stoupenci'ka~ svou práCi' na pět částí, z nichž v
'tolického / světového, názoru věnuji ,p~i hledá, předpokladycirkvi,
značnou pozornost zdfivodněni so-" křesťanských v evangeliu Ježíšově,
:eiologické práci' principy katolickÝ~ a' to po stránceprincipielních ~ákla
ml. A CO: my, křesťarié českosloven- dfi práce sociá.lní; jakož i první zá- "
, ,ské církve,? Jako ve všech oborech ,pasy o uplatněni' Ježíšovy lásky k
literární. činnosti theologické' jsme ' , Bohu a k bližnimu v, nejstarších
, I , V .. začátcích, tak i v theoretickém
útvar~ch křesťanské kolektivity, u
zdfivodněnísvé cirkevnícharity a
Pavla a v církvi poapoštolské. v:
- což ještě dfiležitějši '- v kladeni tlruhé části,: IInaži se vystihnouti
-fueoretických základfi socialistické- sociální filosofie katolického stře"'
, 'ho studia a sociální' práce vfibéc. do'věku, ,při, čemž je nucen věnovat '
" , Nemáme nadbytek ani článkfi, tím pozornost předevšim vrcholu kato:méně spisfi, ač právě v sociálníprá~ 'lickétheologie středověké v ,dÚe
ci musí se' naše 'cirkev, uplatnit,
Tt1m~e Akvinského a zabývati se
" <chce~li konatpráciÍ?ro nynější do: jeho
sociálními 'hospodářskÝmi'
'bu. Jeť naše doba sociálni kat' theoriemi,- kořeny a ovocem kato~
eksochén; ~ Tím více ,vynikne hodno- lické charity, jakož i odklonem od "
"ta ~pisubr. Hnika, uv'ážime~1i toto' evangelia Ježíšova, ne-li v theórii,
"V,Ilechno. Br. Hnik podjal lIe vděč- ač br. Hnik i zde ~á své výtky,
ného úkolu Úkázatnám, pohnutky ,tedy jistě v praksL r Sociálnífilo.'SoCiálni ,práce, ,pokud tyto ,pohnut~ ,sofii reformacé' je vě~ována čá.st
k y byly a, mohou býti ,čerpány z' třetí, v niž lIevyrovnává br. Hnik se
"křesťanského, náboženství. J ellkož směrem lutherským, kalvinistickýffi
"Vědecky zpracovává křesťanské ná.- ,a puritanismem - vše se zřetelem
ooženstvi cirkevnitheologie,zabý- nazdfivodněni sc;>ciá.Iní práce, na pová se autor spisu vztahy theologie' hnutky těmi siněrY a jejich zakla:křesťanské k sociální službě. Již v . dateli.,'lItanovené a uplatňujicí se
'Předmluvě poukazuje na, dfiležitost 'búď zpfisobem povZb~ZUjíCi~n~bo
náboženské motivace' dobročinných retardujícím. Násy, církvi Česko~
IU
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,slovenské bude zvláště zajímat roz~ bude míti některý čtenář v podrobbor a hodnocení sociálni' filos,?fie nostech úsudek Jiný,:iIe tomu nelze, '
novověkého humaÍl.ismu cirkevniho,' se,' vyhnout v Žádné vědecké kniZe.
k němuž' naše církev jeví skÍo'ny, v. celku bude jistě' souhlasit každý
aniž by se s nÍm ,chtěla ztotožňo- 'znalec cirkevni a křesťanské filovati; ale chce uziiati dobré stráD.ky , sofie ,sociálIii, jak byla vytvořena
, a myšlenky, ať je nalézá v myšlen-' postupem časft ,v', rftzných ,typech
kových: proudech starých' nebo' no-' církvi' křesťanských: Naše' církevní
vých formaci církevních. Část pó~ ideové hledisko na dobročinnost tl~
s~edni '(závěrečná) líči a rozbírá muČí kniha správně.' MysUm, že ausociálně ,theologické předpoklady tor zaslouží si Uznáni' za svou' pildobročinnosti s' hledislta' českoslo- )noua hodnotnou knihu, která je,
~enské církv~,kde autor:konfron~ ce~m přinosem ,nejen pro naši' \.'
tuje ',' s naši' církví (hlavní 'církevni církev, 3.Ie' pro naše' písemnictví, z /
a theologické typy staré, historické, oboru sociologie vftbec. Kniha jé zá-, '
y knize probírané a naznačuje ideo-roveňpodnětná pro výffiěnu názorft
-vé stanovisko naši církve v. chápáni : těch, jež theoreticky nestojí na stej'evangelia Ježíšova se zřetelem na ném hledisku s autorem. Doporuču-,
sociální práci a ch~ritu u nás. Jmen- jeme ke studiu hlavně' našimbra- " '
ným rejstříkem, končí spis/čítající "třím duch~vním, ,učitelfim a učitel348 stran velké osmerky.
kámnáboženství, jakož k probírá~í
, Práce br. Hnika je jedním slo-' v Jednotách mládeže.' , 'Spisar. '...
vem práce / dobrá, jak, po stránce
Dr. Jo s. K r ato c hv U, Medi_ l
formální, tak obsahové." Autor pO-, tace věkÍl. vývoj filosofického myšstúpuje metodou' čistě vědeckou, ,lení. Díl ,I., V Brně 1935. ILpřepr.
"roz~ěluje a třídíbohatt materiál
a rozmn. vydání. Nákl. Bar\:,ič a
jasně; přehledně, vytyčuje svftj úkol
Novotný:
'Zdá' se, že naše obec čtenářská
a přesně se jej drží v, dalším. Práce je dělána na podkladě bohaté~ přece není tak bez zájmu o otázky
ho studia sociologického, jemuž au- ,filosofické, když v poměrně, krátké
tor se věilUje ,s 'nevšední pili a ve- době je třeba vydávat druhé vydáni
likou láskou., Z, bohatého' materiálu spisu' značných' '"rozměrft, jakým
dovede br. Hnik vyzdvihnout pod- jsou Kratochvílovy Me di t ac e
statné\ čeho. je třeha, 'aby 'byla
v ě k ft. Autor, pilný vědec 'a plod~
Ozř'ejmena a 'vyjasněna these,' jíž je ný spisovatel oboru filosofickéhO a
,kriiha věnována. Hojná literatura především dějin filosofie, podjal se
je uvedena na konci každé kapitoly' od r: 1927 úkolu slibného, totiž po~ J
a citována' pod 'čarou. Po '. stránce dati 'če'skému obecenstvu dějiny filo, metody nelze snad ,spisu nic vytý- sofie od nejstarších dob až podobu
kat. Formálně mohla by býti mluva 'nejnovější a zhostil se;svého·ne
trochujednodušši. Zdáse,že jeau-' lehkého Úkolu V pěti letech"což
tor přiliš ovládán, stylem své četby isv~dči'věruovelképřipravenostla
a' svých, studii.' 'réž by, snad bylo "pili 'autorově. ' Ve ' čtyřech' svazcich;'
možno ,vystřihat se opakovánim ' jímž dal název 'společný "Meditace
, .stejných . myšlenek, čímž by' spis' věkil", napsal dějiny filosofie;všech:
ziskal na'" koncisnošti.
To jsou, ,však'věkft
anárodft.
I
: '
,
formálni maličkosti; jež' " naprosto'
Zde máme Ii', dil dila, ~ totiž' dějiny, ,
neubíreji ceny velmi hodnotné '. knlo: filosofie starověké; začinajicí 'filosoi i ze po stránce vědecké; ď Věcně ·stiad
fil orientálni (indickou
činskou), .',
J

'
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předevšim řecko,u; základfilo,~

,

čtenAt

pak
'každý' filo,So,f: '
. nikdy' a v niso,fie západo,evro,Pské dosud, a řim- čem nemiiže se SPo,kojitijen s' jedsko,u, Po,kud l3e Řunané vtlbec o fi- no,ll kniho,u a~ jednim auto,rem. Telo,So,fii 'za.slo,užili a ko,nčící nábo,žen~ prve četbo,u více spísfi a vlastním
sko,-filo,So,fickým synkretísmem, no,- přemýšlenun, da;pracu;je' se ' svého
~ vo,Pyth,ago,reismem~ a no,vo,platonis- stano,viska, jež bude !>P'ět do jisté
mem. Auto,~není no,váčkemv' o,tO- míry subjektivní. To platí přede
ru filo,So,fické pro,dukce. Od r. 1905, ,'všuno, filoSo,fii. Ale nutno, zdfirazkdy vyšla první jeho knižní práce, nit, že Krato,chvíl snaží se' a usi-:až do,dnes napsal značno,u řadu spi- luje ónejvětší nestrruÍ.no,st.
sfi z dějin filo,sofie. A tu' o,pět o,bí~' Spisy jeho - a to, platí též'o,
ra.! se hlaVně filo,so,fií antickoU. a I.'díle Meditací- vynikajipřehled-,
----c jako,kato,lík- středo,věkem~
no,sU, jasností látky, slo,hem velmi
Spisy svými pro,kázal platno,U' služ- , lehkým', a přece vědecky přesným.
bu čtenářstvu, nebo,t; nemáine, Irl7 / čto,U a studují se velmi snadno,~ Au~"
kterak nadbytek příruček dějinfi- ' to,r přináší řadu; literatUry, čímž
Io,so,fle. Nepo,dceňuji ~ nikterak E. opět velmi do,bře Po,sIo,uží čtenář':
Rádlo,vy Dějinyfilo,so,fie(dvasvaz-' 'stvu.• V jedno,t1ivositechbylo, by
ky), ale četba Rádlo,vých Dějin fi-' ' mo,Žno, snad)ýti jiného,názo,ru; ale
Io,so,fie předpo,kládáslušno,uznalo,st to neubírá ceny dílu jako, celku.
vývo,je filo,so,fie. Pro studium dějin' Nenajdem~ filo,So,fické' dílo" ani dě
filo,so,fie II začátečníkfi, jeho, DějiIiy jiny filo,so,fie psané tak, aby ani, v
nejso,u. Velmi,do,bré Drtino,vy, ději- Po,dro,bno,stech nebylo, námitky.
ny ve 'fo,rmě,Úvo,du do, filo,so,fie ne'
, SpisaÍ"~
"jSo,U do,končeny.'A,takkdo musí
Němiro,vič Dančen·k'o"
nebo" chce se' seznámit s, dějinami Feďka rudokop. PřeLJ. Veselo,vský.
filo,So,fie ,celé o,d nejstarších do,b 8.ž, Obrázky nakreslil Pro,ko,P Laichter:
Po,do,bupříto,mno,u, musí sáhno,ut' Pěkné kDihy pro mládež- XXVII.
po sp'isech Kratochvílových. Snad Vydal Jan Laichter'1935.
by se mohlo někomu zdát, že bude' , ,Literatura pro mládež je dnes u
vadit v objektivnim vypsání vývo,je nás velmi hoj hou u srovnání '~, do,filosofie autorovo katolické 'stano,- bou, kdy jsme rostli my 'stáří. Je
,visko, nebo lépe řečeno, kato,lická však, se, záplavou ,knih též jejich
příslušnost církevní. Mohu, říci, a, umělecká. kvalita v ro,vnováze? Sotřekli to i jiní, že J. Kratochvil je ve va možno přisvědčiti.'Kdo byl nu~.
vypsání pro,blémfi filo,SOfických V je- cen vybírati v době vánoční'::"':, a.,
jich vývoji velmi o,b~ektivní,polmd , imiÍnotu do,bll-;- vho,dné knihy pró
'pe objektivita r v dějinách ,vtlbecděti/ nejednou se zklamal; Úvnějšek
možna. Dějiny nemohou býti snfiš- mno,hdylibivý a výprava pěkná, ale
, íko,ujmenadat~Nevyhnéme se obsah, nevhodný. Tim spÓkojEmějš1
hodnocent'Tóplatijistě'i pro, dě~ , jsme, přijdeme~li naknižkujako je
,jiný filosofie. Aíe autor Meditací, Da.nčenkfiv Feďka rudokop. Ostatsnaží' se býti, o,pravdu, co nejobjek~:. ně
dob~ou kvalitu knižky' této, ,
tivnějši. Ostatně stará do,ba filo,- jak po stránce, uměleck'é, tak wav;;:
sofie nedává mu' arii ,mo,žnosti" aby né ručí' nám spisovael' sám.' Je, to
nějak uplatÍíovalnebo stavěl do po~ - kIÍížka starší, ale - či snad právě
předí své 'náboženské vyznáni. Je pro,to! ~Ji:valitněvysokostojii::t '
filosofem, má své 'stanovisko (no,vo,- ,:Výchovně pfiso,bí na mládež; hochy, .
IdealisIIl),
ale' .to, "má,' a . musí míti ' ,velmi blahodfu:.ně,· podobně
jako 'táR . '
,
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tvů.rčí. činnosti předevšini tinulké
a 'čtenái', jemuž' nebylO přáno sledovat literaturu římskou ve škole;
mMe vhodným způ.sobem doplniti
své vzdělání.. Ovidiovy Proměny'
. (vedle jiných děl) jsou četbou velmi příjemnou, byly ji vždy, a budou
jí i dnes. Dnešní člověkwla.vený
zmatkÝ 'a Ilhonem ~vé doby, obrátí-li se k Ovidiovi, bude jako v idÝle a poskytne ulehčení svým rozdrásaným, nervů.m .. EáIlně. se čtou
jako lehká novelistika, která náIl
zároveň uvádí do' ovzdUŠí tinulkéleckyhodnotně. Pěknéobrázkyzvy- ho světa na přelomu naší éry.~Pro-.
" šují její cenu. Úprava- ,aČ jedno- měny jsou četba lehoučká, jsou psáduchá prostá - je bezvadná. Ce-,. ny veršem plynným a dokonruým,
na 20 Kčnenivysoká. Doporučuje- lehkým, jakým se nevyznamenával
me naši mládeži.,
'Spisar.
žádný jinÝbállník římský. Ve fa~
1. O v i d i u s, Proměny. Přeložil, bulích a obrazech čerpaných ze ži-"
Ferd., St i e b i t z.Jan Laichter v vota a světového názoru římského
Praze 1935.. Sbírka krásného· pisem- najde' čtenář .' znD:olio ~šelidskéhÓ,
nictvt
neboť Ovidius.byl velký malíř lid2. Výbor z· římské pOesie V pře~ sképsychy a lidské duše, své doby,
kladeclI;. Uspořádal, úvodem .a po- ale' .i všeho .lidstva.. Byl skvělým·
známkami opatřil Karel Hr d i n a. vyprávěčem, dobrý!h malířem po- ,
Sborník školní četby ;,Světla;'. Sv. vah, předevŠím však vášni lidsky-ch,
a tu opět zvlášť lásky,: ať milenecXX. Jan,Laichter v praZe 1935. ,
1. Kcénným překladů.m klasic- }ténebo ma.D.želské nebo mateřské.
'kých děl velkých epikfi řeckých a' Chápal a dovedl postihnout utrpení
i"ímskS'ch (Homérovy" lÍiady ·'ai.radóát,. odvahu i zpupnost, trest i
Odysseiy aVergi1iovyAeneidy) z odměnu lidských činfi;vše sice. v
•twrčf: dílny' nadšeného znalce
rouš~. antickém, 'ale S· pozad1m.vše: tiky Otmara iVaňorného druž( se lids:kýIrl, neboť člověkzů.stává ve
, neméně .cenný. překlad Ovidiových svých' sn3.hách, . přánich lchy;bách
Proměn z pera Ferd. Stiebitze, vše- v jádru týž, ať,nosiÍ ántickóll tógu
chno
ideálně ďobětávém naklada-' nebo.náš moderní šat. Proměpy rie. telství Jana' Laichtera. Statný sva~ . bo Metá.morfošy Ovidiovy ,byly vždy
zek '. '618 stránkách" je dokladem milou' četbOu •nejen u" svých vrstev ~ •
velké pr~cea velké pile překladate~' nikfi, .ale i později, ve středověku"
lovy; ..nepřihlížÚne-li ani k .vzorné-v době humanismu,' a. jsou jí i dnes.
mu překladu, jenž uznán byl znRlci Vždyť, i my jako studenti jsme
jako překlad' vynikajíci. . Po .Homé- ,Ovidia měli' ze všech těch klaSikfi.
rovi a'.Vergili6vy, činí 'se našemu latlnských'nejr3.ději.:Vliv jejich byl
širokému obecenstvu. přistupný'Ovi-' patrný vždy au všech náródfi kuldius,ď po básníC1chzrozkvětu vel-. turnich;bylpatrný i u 'nás v.době/.
ké epiky antické básnik 'drobnéepi- nejnovějŠi.: 'Stači " jmenovati, jen
kyadoby. již úpadkové; Tirll do~ Vrchlického, Zeyera, Machara, :k~
plňuje··· se účelně' obraz .básnické ráska, Th~ra,' abychom si' u~ěd~.·

mnohá k:úížka americM anglická,
s Um rozdílem, že slovanský, (rus- '
, ,ký) Feďka je citově
celou p~y-'
chousvou naším hochů.m bližší než
AID,eričané a Angličané. Je dobrodružná" což upoutá čtenáře mladé,'
je smutná i veselá, jako byl život
na sebe odkázaného hocha. Vyphovává k samostatnosti, pracovitosti
a k optímismu' životnímu. Divoká,
příroda urálská okouzli obraznost i
smysly m:ladých čtenářů. a zároveň
rozšíří jejich znalosti zeměpisné.
. Psána je svěže, srozumitelně a ~ě-
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mili,náš dluh Ovidiovi. Jsem pře-' se propadla. Zo.lltaIy z ni.
'" svědčen, že i dnešní čtenář český, krajové zby;tky., Zachránila Ile jen
,i ten, jenž nemá klasického vzdě vybraná čállt tamního obyvatelstva.'
láni, ale I ten, jenž' kdysi lIe ve, Byla to PhLtonova' Atlantida a zaškamnách llkolských' těšil z' lehkých , ~hráněiné Zbytky obyvatelstva jest
veršo. .Ovidiových, . že dnes se. pobaví nordická rasa;' Ta je. povolána k
a osvěží četbou Proměn. Překlada- vládnuti ~věta.; Všechnoostatni
tel doprovodil spis úvodnúU slovem. "lidstvo"· je určeno k službáln. a
·0 Ovidiovi a dr:G. Hejzlar krátkou' otročení nordické rase. Kdo se bude
studii o vlivu ProměJi na výtvarné vzpírat lladvládlfnordické' rasy, '
"u'mění. Spis je·opatřen poznámkami' musfbýti vyhuben.' Slované ,jsou
k jednotlivým básním a misto.1n; ja~ ~asa méněcenná. Jsou určeni jenom • , <
;kož i s~amem, 'vlastnícli jmen. k tomu, aby sloužili nordické rase.
nada obrá.zko. (ilustrací) od uměl- Italská rasa kdysi ovlá.dalá celou' .
co. svěitových zdobí překlad a do- ,Evropu. Co neovládala, to byly médává. mu vzácné ceny. Úpravci zev- .něcenné pralesy a stepi: Je povo. ní --:.jakou Laichtro.. Cena spisu lánaznovu Evropu ovládIiouti.,Sla~
,.48 ,Kč ~. velmi. laciná.. , . "
. "bí a· slabší musí zahynout. To je'
2. K Proměnám OvidloVýmdtÍiží přirozený přírodní (zákon. Nebylo
se Výbor z římsképoesie,pfeklád nikdy jillé politiky; nežli dObýVač
z', řady Msniko.tímských< rfizných né. Nikdo .nenÍo.že· zabrániti, Ita1ii,
dob a básnirfizného druhu: Je .to 'aby se nezmocnila Hab~Še. Vždycky
řada kratších i delších ukázek k ú~' musí" národ vzdělanější 'ovládnouti ,
čelo.m školským, poslouží však dob:;
plemeno. nižší. ' Nižší pleméno, to
'ře i zájemco.m, mimo školským.. Pře-' jsou Habešané. Vyšší plemeno, toť
klady pořízeny jsou ro.znými pře- Italové, stoupenCi fašismu. Fasces
kladateli. , Výbor· uspořádal znalec - to' byl' svazek prutťi a okolo vá~tntiky K. Hrdi~a. Spis vyšel ve lečné sekery. Svornost s údernicSborníku školní četby "Světla", tvím, to je symbol fašismu. V Ame'který řídí Jan Čeněk, ,ředitel, Ma- rice ovládla jen" nordicko~anglo-'"
sarykovy reálky V Práze,: Je to XX. ,~askárasa.. Tu' představují tajně
svazek Sborníku. Prospěje žactvu organisovaní kux-klanisté, organisai čtenářstvu., Za 'překlady" ručí ,ce Kux-Klan. Ostablíje,méněcenné.,
osvědčená péra v' tom oboručin-' Osvobození černocho. byl kulturní
nostL Cena 13 Kč.
'A. Spisar. omyl. Setření Indiáno. je. nesmysl.
.Swing Gram R., ForerumiersRovnoprávnost jé'hloupost, jež lidA~erican Fascism. (Pfedchfid- stvozabíjí. Společnost národo. je
cové 'am,erického fašismu.) . Fašism; pitomý, utopism. Organisace dělnicněmecky. hakenkreuzlerský, směr' a
tva, podlamují' prfimysl, 'Zavádějí
americký' Kux-Klan vycházejí, z té- , dělnictvo na\ scesti. Ohrožujiame~
že. psychosy,', úchylného., duševního' rický prfimysl. Mezinárodní dvfir pro
stav,u: 'Jest jenom jedna. skupina spravedlnost je jenom zdánlivě ne- ,\
lidstva, o níž možno říci, že ječis- vinná utopie, ve skutečnosti je to netá;- cenná avýznamná. Je torasa'bezpečí pro' Ameriku. Hlasatelem
vitězfi.Mezi německými lidmi ko- , těchto myšlenek je římsko-katolíc, iuje' představa.' o 'nordické rase.' ký farář CoughIint (Kauglena), po.Kdysi dávno rozkládaIaIirý se mezi • vodem Ir. Nejasné státnípřísluš~ ,
Gronlandem ď á Německem, severně nosti jako Hitler. R~cÍ si pochU:tná~ "
od· AngIie pevnina: .Pohyb~m po.cÍy vá"na. dobrém jídle, neodpírá si
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sklenku dobrého, 'miluje dobré ci- cházelo duchovnímu zotročení Ragarety, neváÍtál ~'chutí zaklítí, když kouska• ."Vydalo Freigeistige' Verei,toho prý vyžaduje řečnický úspěch, nigung der' SchweizvBernu 1935.
zač;U v Americe' používat 'radiové Dr. Leo H. Skrbenský zná rakouské
,služby. Umi vyhovovati' duši davU, poměry. Dokazuje klidně a vědec, strhuje posluchače. Diktuje'dnes ve- kou stručnou metodou, že církev,
řejnému m~ění americkému;. Z je~
rozuměj
římsko-katolická církev,
. ho vťlle odřekl americký senát po- usilovala.o Jrozbití E.akouska·· bez
litiku Hooverovu a Společnosti ná- Habsburkfl, Rakouska zbaveného
rodfl. Křičí. proti americkému kapi- , Habsburkfl a pomáhala, aby z re~
talismu,· :ve skutečnosti mu pracu- publiky rakouské byt vybudován
je do rukou, příměl' .Ameriku, že stavovský' stát katolický. Skrbenamerická vláda rleničlenemMezi- ský cituje z nové státní ústavy ranárodního dvoru. pro I spravedlnost kouské. Co Ise v Rakousku děje,.
v Haagu. Má dnes velký aparát má zákonnou formu, alé ovšem ja- .
spolupracovníkfl.. V době nezaměst- koul Strfljcové nové rakouské ponanosti je to veliká .věc. Obklopil litiky jsou skryti v zákulisí. Spolé-.
se skuPinou mužfl, podobnou skupi- hali, že roku 1935 bude katolický'
ně Rooseveltově, presidenta americ~ sjezd .v Československu 'oslavnou
,kého, říká ji mozkový trust' a co příležitostí. velebiti zřízeni· stavovtento truSŤ:i odhlasUje, to se. pro- ského státu nejen v Maďarsku, Ra,vádí..
kousku, Polsku, ale i na posledním
, 'U:nás kdysi Pllal J. V. Sládek o ostrově demokraéie v, Českosloven
zápasu Irčanfl za svobodu. Bylo, to' sku; Počty, se jim zatím nezdařily. /
'v Básních z roku 1875. Bylo to po V. Rakous~u' nedbají meZinárodprusko-francouzské válce.' Němci ních smluv. Nikdy jich nedbali! R:~
um,ěli buditi mezi Irčány nenávistkouský konkordát; ujednaný S dvo- ,
proti. Anglii. Protestantské, Němec- rem pal?ežským, a projevy odpověd
ko štvalo katolické Irčany' proti ných, avšak k odpovědnosti .nepoprotestantskéAnglii. Za světové hnatelných ~užfl to potvrzují: "V
války' spoléhali Němci na. hnízdo . onen okamžik, když se, ozval po-,
ponorek, Umístěné kdesi na irském sledni úhoz na hodiÍ1ách, ohlašupobřeží. Sládek se dal mýlit, když
jících· pťllnoc před nastupujícím
- psal: Vy pušky máte, my' jen, holé prvním květnem 1934, nastoupil v
ruce, my právo jen,vy máte ná~, Rakousku nový státní, řád a já mám
sili, námtitulYI se zrádcfl udílí, vám zvláštní ·čest· zde v prostorách, pre-'
'za zločin se dává absoluce (rozhře- \'3identské' kanceláře- rakouského
šení, odpuštění).o'.J en d~l tak po státu požádati vaši excelenci, osvísvém, vyi vaše. chasy!, mypo~vém c~ného zástupce jeho ,svatosti pa. též;',' snad zas nás porvete, nechť', pežePia XI., abyste laskavě vy~ z naší krve mstitel ·vykvete.' Čí .jádřil' náš dík a p~zdrav' jeho sya~
vítězství? - to dopovědí časy., Ta- ,tosti ,římskému papeži; zástupci
ké 'Victor Hugo psal pro Irčany, Kristovu na zemi." Tak pozdravo- '
my vŠak-,vidíme do ,zákulisí irské vali převrat v Rakousku!. (U Skr-.
politiky a vidíme z knihy SWingovy' . benského na str. 12.) Nový stát je
_do politiky římského faráře Cough- organisován na náboženských' a .
lina.
rjv.
mravních zásadách římsko-katolic-,'
S krb e n s k Ý H. L. dr., Die Kir- ké církve (str. 13) . Z vyučování
chesegnet ~en ,Eidbruch.Co'před-býti odstra~ěno všechno, co se pří-'
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a ná-vláda se ,houževnatě, domáhá, aby
obyvatelstva., jíbyl'iJacob vydán
rukou, zuřivč '
(Dovětek kprotóítolUv článku:VI. cfi"k riiÍnž patřigenerálvo;nSeckt.'
a' druhéhoodstá,vce.) Kdyby unás
případ,je~dóklad oúpadku ve~
,platily takové síly, Jako v Rakous-řejnémravnosti v, Německu, ,oná, ku: do roka by bylo' po, českoslo- vratu do středověku; o kultu hrúbé
,venské národni ~írkvi" ale ovšem mocí; ,zbranL a :Peněz.
", ,rjv.
, 'také dó dvou, tří, let by byle> po ' ~ S 1 a v o ~ i l Dan ě k:, Tři filocírkvích' evangelických. '
rjV.', sofické> vykřičníky. ,(K~iSe kritiky.) "
C a w il H., Der FalI Jacob. Cu- V Praze v říjnu 1935. Vydáno vlast- :
ryCli; Je ,to strašná obžaloba nej- ním nákladem jako prvni skupina
, ,vyšších osobnosti v Německu. Bylo v řadě biblických otázek: Včera i
• objeveno, 'že riejstarší syn, býv8.Iého, , dnes. Stran 44, I cena ,10 Kč. ,.', •
, k()runniho prince ně~eckého, 'Hó- " Klližka. je' určena i odborniktUn i
lÍenžoller, sl~uží v německém, voj- písmákfim a Daněk V ní na něko~
sků, že nosí, starou, říšskou', i.mifor- lika příkladech pozvedá hlas, proti
mu, jindy že ,slouží oblečen' jako přemrštěnostem" biblickék~tiky
občan, jindy žeje oděn 'hnědou uni- tak, jak je pěstována hlavně V Ně' \ ...
formou. Je z tohoto odhaleni po'" mecku.Slabinykritiky literár-/
plach., K .p()plachu,
přistupú.jizprá~ , ni ,'ukaZuje Daněk na ,příkladu z
"
"',','",',,,
, .
'I
-,
'>,
.
.:
'vy. o ..vraždách,' jež, byly vykonány , knihy Genesis ,42, 27; rozko~sko:, ,',
za zvláštních okolností" zavražděn{ váni ijedné'věty na více pramenti,
'byli bez obrany usmrceni, zastřele- podlejednotIivých I slovíček a poukani: utlučeni, utopeni, oběšeni, vše- zováni na činnostredaktorá.; jsou
chno ukazovalo, že vrahti je skupi- vychodiskemz nouze. Daněk klade
na! i která se 'řídi, starými šjlenými dfirazna znalost skladby' 'a jejích
metodami' fémovými, to jest středo- zvláštnosti'"ve starozák. hebrejštině
~věkYm odstraňovánim odptircfi,a že
("skladba starozák.ďhebrejštiny"je
za touto skupinou vrahfi stojí vy- čekankou i nejnovějších a, největ
': /
soci hodnostáři" anebo 'vysoko' po~ 'ších gramatik" s.,9) -'-a jistě: má.
stavení'jednotIivC1z prfmlysloVého vicepřikladfi, když prohlásí: "Zodsy~ta .. Uká.že,se, i ,že" členové,' této
povědně, proto jen konstatuji tedy"
'skupiny ' - , obecně, se u nás říká: že 'literárná kritika,'pokud vidím, ,
, Bandy.·~ vzájemně se odstřelují"aby pracuje veskrze s prostředky nena sebe nic neprozrÍLdni. Při ,soud,:" ; správn~inebo nedostatečnýffii.
•.nim ,říiení proti "zrádcftm"vystu- Pokud pak literárný,rozbór má z,,
/ pujíneznámi. i svědkové;' velcL ne- .povahy stzák. písemnosti Vobec ja-'
známí a vyklube se, že je tona 'při-kou oprávněnost fa vyhlídku, jsou
klád' jedén.z nich generální ředitel 'všecky dosavadní ;,výsledky~' či po'"
společnosti velkoprfimyslníktiBerli- kusy pochybené anebo ,předčasné:"
ner KarlsrUher Industriewerke A.. (Str. 15.)
,G .. Aktien-Gesellschaft. ' ObjeVitel
V. . druhé" kapitole žádá Daněk
těchto strašn'ých vražd aj strašných "Slóvník bez historie!" (Jehezkel
sVědkri, ,byl do té' doby. neznánlý17) a nikoliv slovník s dějinnou in~
žúrnalistá Berthold Jacob. Skupina terpretaci. "Dokud nevíme spolehli-'
-spiklencti jej vylákala na německoU: ,vě, co vězí nebo nevězí za některýni
pťidu s přeďstiráJiim;' že ,mu dodá jakkoli pochybným ; slovem v dané
novýmateriálproti'hy~nám;Jaéob'souvislosti; 'nemá-"do' výkladů' co,";
je' švýcarský příáiuš:ník. Švýcarská mluvit kritika sebe vy;šši.;'Je jistě'
,
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, nedostatkem, když :;Je to dělá obrá-nig-Bff.' Bibliothek zuHÍLnnover'
ceně, tótiž napřed e xe g e s e a pak
1895, ,Couturat; Opuscules et, frag~
, slov n i k, zvl~tě je-li prováděna, ments inédits de Leibniz 1903,
" lehkomyslností, jak uvádí. třetí Schmalenbach;Ausgew. ' philosoph:
čá:;Jf knížky: ""Podání' nejen, výklad" .
Schriften ' in ' Orig.'-Text "1911>, TheóMísto v knize Rut 2, 20, mfiže být dlCee, hrsg. v .. A.Buchenau· ,1924',
přeloženo tak, že Boaz mtlžebýt, a j . ) . '
,
"
zaměněn s Bohem. Tu se má ozvati
Je tedy pro dnešního pisatele' o'
k r i t i k a t h e 0.1 o g i c k á, aby Leibnizovi dosti spolehlivých spisfi,
určila, co je pr a v é. ,
a literárních pómficek, o ,které s~
Klližka Daňkova přinutí'}t , za- mfiže opřít; Nezdá se však, že by
myšleni nad problémy Starého zá- ' Stammler této' příležitosti dobře
kona u každého; kdo touží po po~ využil. Srovnáváme-li jeho knihu
,znání, pravdy a nalezeni spolehlivé s jinými monografIemi o Leibnizo'cesty.',
Miroslav,' Novák.
vi, . znamenáme tu nejeden rozdíl,
.' ,
-'
nikoliv
však ~a prospěch autorfiv,
,
G. Stammler, Leibniz, (Geschi~hte d,er PJ:1ilosophie' in E~nze~..
A je, přece Le:ibnlzova filo,s,Ofie
darstel'lungen, Abt. IV., Bď. '19).. stále vděčným, třebaže ,ne zrovna,
Reinharctt, MUnchen, 1931, p. 183.
,lehkým,"předmětem historicko-filo~
O Leibnizovi' existuje ve ,filoso~ sofické interpretace. Až n~, závažf1cké,literatuře mnoho monografií • né nedostatky, které máme na
a větších, nebo menších speciálních. mysli" to knihal Stammlerova sapqjednání, nehledíc,., ani ',' k obsáh- ma dokazuje.
, lejšimstatimve větších kompen"
"
,"
,
,"
.Stamm,l,er' postupuje při 'rozboru
di,ieh dějin filosofie. Jest to ',filosof,'
,
,
osobnosti i díla Leibnizovaneobjemuž se dostalo prostěté'cti,' býti
'
často zkoUmánu. Mahle de
'vyklýmzpfisobemutohoto, :druhu
"Boútroux, Ch." 'Secrétan, L. ,Stein, 'práce, a zavádí ,do, ni novou' histo~
. ricko-filosofickou ' methodu, ,které
,B. Russel; piát, BaruZi, Daville,
"
,
,,"
,
" , ',"
řiká, •"mťlthoda " hypotheticko-,for-,
Fonsegrive, ' Lévy-Bruhl, Fis;cher,
'Smalenbach, E.Rolland a jiní po- mální".Tato mjElthoda podle jeho,
, '
, mínění, jsouc použita ,v"oborufilo- '
dali v,eřejno,sti sv,é práce o Leib,ni,
".,,'
sofických 'textfi; přinese. nové. zhod~
zově filosofii, snažíce se ji pO,cho- ,noceni toho kterého filosofa., v, dápiti a pokud jim to bylo možno, něm případě pak Leibnize. Až dopřesně vyložiti., P, ř,i této práci' arciť
~.
"
"
sud, , se pra,covaloj,inak a,' výsledky,
, značně\ napomáhaly edice Leibni,
"
,
zova dila podnikÍLnéuž, brzy po je~" ovšem, byly také, jiné,
'
,ho smrti a' to souborná' vydání
U' Leibnize s~ zdfirazňovalo jeho
(Raspe, 1765, 'Dute~s, ,1768, ,Er4~ propracováni',~etafysického, plura~
, mann 1840, Janet 1866,Buchenau lismu,' monadologie,' ukazovalo se,
, a Ca.'lsirer 1916-25, Pruská'aka~, jak .i, on těžce-tápal, maje vYSv~t~, •
demievěd1923), nebo věci jednot-liti vztah duše áJtěla, ak~nčílv
.' Iivéď(GrUber, 'Correspondances1745, ',.theologii, kde nestačif,filosOfií
,:Weesenmeyer;,' Leib. ' Epist, • ad '(učeni o předzjednané hannonii).
SChmÚUum 1788, Rommel, .' Leib~ Vyzdvihoval "se, význam, jehÓ theo'~ ,
niz und der Landgraf Ernst von, dieee $ \ jeho krajním opti:ffiismem
Hessen-Reinfels 1847, Bodemann, a kladným hlasempro'tentosvět i
,;Die Leibniz-Handschriften der, KB- ospravedlňová.niIÍl Boha' s poukac.
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zem na pfivod zla v božském, roz- voval' a byl jimi s tohoto stanoviska
" ,'u~u a ,nemožnost pochopiti lidem vždy příkře, kritisován.
Stammlel7 je, však, mezi spisova~
metafysický celek, a tédy i přesně~ ,
správně::a
spravedlivě zhodnotiti
telí o Leibnizovi opravdu bílou vrazlo .. Někteří komentátoři' jeho díla nou. Pro něho je Leibniz hlavně
snažili se, rozlišovati mezi, Leibni,,;velkÝm typickým representantem
,
zem filosofem a Leibnizem theolo~ baroku" a: autorova studie se nám
,gem,. s ,jeho náboženstvim pi'iroz~~ pak přeru;;tavuje jako "stilgeschich- "
ným a právem při'rozeným, hledali liche Untersuchung". Nejde mu
jeho pravý, poměr ke Spi.IÍ.ozovi a tedy o zachycení lidské, badatelské
jeho filosofické soui;tavě a: zrovna a myslitelské osobnosti, jakož i o
'tá:k k -DescarteSovi s jeho tvrze- pokud možno přesnou interpretaci
ním, Ú /dění je pohybem ,a suma Leibnizovy, filosofie, nýbrž ,o "ja~
jeho ve' svět~ že je stejná (Leibniz kousi essay, při niž tvfirčí síla au-,
zavádi pojem tendence-síly,: identi- torova modeluje velmi odvážně, ale
fikuje 'klid' a pohyb, které jsou mu zároveň přetváří, neportretlJje tedy
jen formami, téhož; ,sily) . An8Jy- pouze. Výsledek neni Leibniz a nejsoval se zevrubně, Leibnizfiv postup nutnější. dávka subjektivniho po,'při vynlezováni' s~obOdÝ vfile s m~ jeti autorova, nýbrž Leibniz
tafysickýmzákladem a jevo para- ,Stámmler, ,při čemž o výstižnosti
lysováni . determinismu, . k ' ,něInuž "barokního Leibnize'~ mohou' býti
vede pouhý rozum, jiní všimali si ,libovolIl;ědlouhé spory mezi fílofiofy.
zase/zvláště jeho učení o nesmrtelFranCouzská filosofická veřej
nosti duše, o nezničitelnosti dušev~
niho života a o plynulých řadách' nost nepřijala Stammlerov spis,
duševních inteligencí, mezi nimiž je nikterak přiznivě. Autor je obviňo
lidská duš~ jen stupněm, ato jed- ' ván z krouceni, nepochopení i špat:ného překladu francouzských 'a,lanim 'z mnohých.
,
V ethice, v niž Leibhiz jeutilita: tinských te~tO" spisfi Leibnizových
ristou" i idealistou zároveň, zdstá- a dílo označeno za,konfusni.Nevalo vždy zajimavÝm jeho zdOraz-' stalo se však žádné neštěsti, neboť
ňováni, láskY' jako' altruistického jak už, svrchu napověděl,' neni nou-"
projevu udržovaného', dobrou' wH, ze o spolehlivé, stručnější' i podroblásky, která nekoliduje se sprave~ né interpretace filosofe Leibnizovy
dlnosti, poněvadž k cíli' posvěcené~ a možno tedy obejíti ~illU Stammmu a, Určenému láskou 'postupuje lerovu jako nepřesné i, kuriosnl dílo .
beze škody.
Podzimek. '
prostředky rozumnými (z rozumu). '
'
Prof. Dr. A. Musil, D~ešni
Theologfim Leibniz obVykle' vy- Orient, v politice světové. Sbírka
hovoval,' ba býl i jejich' IfilosOfelll, :přednášek a rozprav e~tensevyso
což pěkně dokazuje na přikl.:' za kých škol pražských. Svazek ll.
války vydÍl.ná velká monografie ,Pi- Nákl. .Jednoty čsl. 'matematikfi a
átova: 'Není divu,nebot" všechny fysikfi v 'Praze, 1935. Str. 18.
stěžejní'problémy' -:-: '" metafySický,
význam Orientu v' současné svě
, pSYChOlogický,
ethický
(včetně
'tové pOlitice je čim dále tim aktuál~
právni aplik~ce) ,řeší posléze theo- nějši.Ba budoucnost dodá politicIcgickY. Filosóffim 'opačného sta- kému 'Órientuještě větši,ne~li do~
. novlskaarciť
' LeibDiz
' zaSe "nevyho- ,konce rozhodujíci'tli'lležitosti,ď neboť'
.
! , .
,
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zájmy evropských mocnosti, ať už
staršího data, jako tomu jest u Anglie
Francie, či data, nejnovějšiho, máme-lina zřeteli !talii, pak
'vice méně kryté tužby Německa,
obavy sovětského Ruska, Anglie a
Spojených státo. z .Japonska,
ovšem zvláště s ohledem na· budoucnost hodnocené nebezpečí právě z této země - to všecko nám
zrovna~nucuje uznáni opravdové
závažnosti všeho, 'co se dnes k Orientu vztahuje., '
Z těchto přičin přichází také přehledná azhu'štěná publikace od ta"
'kového odborníka, jakým Musil ve
věc'ech orientálních' jest, veliée
vhod.

"národo. atd.: Zvláště dějiny Anglie
'vykazuji nejeden népěkný rys, '
uplatňované hrabivosti vMi cizimu
území, v čemž· bohužel bývala ,tato
země následována ijinýD:ů velmo- ,
cemi. ,R. ;',1708 'se Anglie' zmocnila
Gibraltaru, za' válek napoleonských
'Malty, r. 1839 zabrala Aden a brzy
i ostro.vek Perin, za, války rusko-,
turecké dostala Kypr, r.1882,' se:
' zmocnila Egypta. "V Malé Asii a
v Persii se upevňovala hospodářsky
, i osvětově. Afgánsko přetvořila na
stát. náraznikový a v Činském Turkestanu a V Tibetu. od r. 1904 poroučela:Japonsku "pomáhala,' 30....
ledna 1902 s nim smlouvuna vý-'
boj a odboj uzavřela •.. Na při
mluvu francouzskou se domluvilo.
Autor' začíná svoji úvahu geo- 1907 Rusko (po nešťa'stné 'válce.'
grafickými' a politicko-historick:ý~ rusko-japonské) s Velkou Britanií,
mi reminiscencemi na starého sou~
ponechalo jejimu vlivu asijské Tu-,
pere Rimano. Persii, která slula recko, jiŽni polovinu Persie, jakož
tehdy u Rimano. "Imperium Oden.
'
,
i Afgánsko, Čínský Turkestán a
, tis". Soupeřství se projevovalo práTÍbet." Tak tomu bylo s' uchvati':',
vě ve věcech východních. a vliv, v telskými činy' Anglie a to, jsme se
tom směru, neboť jak pisatel ,di, nezmínÍli ještě o Indii a celé:'jižn1
obě řišechtěly dozírati na obchod- . ,Ásii, kteréžto.državy' už dřiveza
ni cesty, po kterých se z Indie a brané uzmula Velká Britauie Frandálného' Východu dovážela vzácná , cou:i:fun,1), jako tito před tim zase,
kořeni" kadidlo, hedvábí, drahoka-, NizozemcťJ.m.. ZaHm se Francie
my,zlato, za něž se .;, př1stavech 'zinocnila ado dneška podržela' AI. středomořských vyměňovaly plodi- .ž.Írsko (1830), Tunis (1881),. Marony· a, výrobky evro,p,ské a africké.'
", ko~ Italie zabrala r. 1883 egypt-ský"
'" A od doby tohoto soupeřství, kte- ostrnveka přístav Massaua a Eriré skončilo válečnou úÍlavo'ua vysí~ tréu (to'pod patronátem Anglie lenim Rimano., později Byzantinco. " která vo.bec řídila rozdilení jidel na,
i jejich rivalo. Peršano. ye ,stol. 7., cizi tabuli)~ pokusila se o Habeš~
,následuje na východ nápor za ná- ale' tyto plány, pochovala r. '1896,
'porem, vystřídaĎ.ý na .čas· náporem aby' se ,reprlsu pokusila snad', v romuslimského ,Orientu na' Occident. . ce .1935, r. 1911 se. zmocnila TripoVzpomeřuÍle jenom křižáckých ~isu.Ved1e zájmťi anglických,fran-·
válek, vystoupení Portugalco.' 20. couzských a italských komentuje
i autor ,také interesy ruské apak ně.května 1498 v Calicutu astim 'sou"
visejicí pronikáni do Číny a jiných 'mecké, které se arciť potkaly na.'
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AngliČano.

úsili ' Nizozemco.,'
a Francouzo. s obsáhlý-

mi . kolon1sačnimi, dějinami ,těChto
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výsledky, mnohem men~ se, že tady bude brániti i jiné a ~e
šimi.'
,,' , , "
pouze sebe. Budováni. nesmírné pev-, ,
,Po světové válce, 'kdy vítězové" i , nosti" singáporské "je ,tu znamením. '
na východě územně získali, nastala 'Musil, se do~nívá, že toto japonské \
změna proAnglÚ,změnadO jisté neb~zpečí prospělo Brittun, na No-'
" míry, k horšímu, byť, Rusové ' a' vém Zélandě, v, Australii a v InNěmci ,z, kolbiště ustoupili. Velká dii,kde by měli Japonce' mnohem
Británie' ztratila, na 'vliVu v' Afgán- meně rádi než Angličany~
sku, ,v Persii, Egyptě (uznává jeho
'Pěknou" svoji, iD.formačnl. kIiížku
nezávislost 1922). Jako Anglie bývá ,končí' autor" těmito význaninými
většinou dobrým a uvá.žlivýnÍ páSlovy: "Obavy Velké Británie" (z
ne,m kolonií, ,dopustila' s~ Francie Japonska) sdílejí Francie: i Nízo~'
, jistých chybv SY,rii;rozdrobivši ze- zemsko a obě jsou jí vděčny, že sta,mi, a ohrozic,ji ,tak, hospodářsky. ví pevnost singaporeskou. ,Obě se
Nepatrné koloniální změny při chvějí o své državy při Tichém oce~
n~slaválka, ltaHi 'úprava 'hraníc' ánu, 'Nizozemsko, o ostrovy MalajEritrey_a Tripolska, připojení úvodí ské; . '~s :50 miliony, Francie o
dolní' Džuby, k .italské,mu Somál- Končinčinu s' 21 miliony' obyvatelfi..
slm):' Za to však požadavlty Italie Obě spoléhají, na pomoc britskou a
rostou, v 'posledních létech; ,zapříči- , americkou, neboť Spojené státy
, ií.ujíc takit~lsko-fr-ancouzskÝ spor. drží nablízku souostroví Filipinské '
"A jako Francie žijé po stránce,ko-" s, více než 12 miliony obyvat~lfió
lonií:v jistém napěti sItalií, tak se ' SjedIÍotise
spojí se proti Japon'bojí. Velké' Britanie, na niž je ve cfim? 'Ujmou se Ruska" které je
spojeni se ~vými koloniemi zcela dnes ~ejvíce, ohroženo,? N apřispě
závislá' (Madagaskar, Končinčina v jí-li mu na' pomoc, podlehne, monIndickém oceánu,který je britský; golské davy asijské' se znova ,pozává.žnost Gibraltaru' pro africkou hrnou na: západ a kdo ví; kde se •v
državu francouzskou). Láska' z, ta- Evropě zastaví. Nedójde~Hkvál
kového 'poměru' ovšem také ne- ,ce rusko-japonské vdozírné době,
roste. '
' .'
budou "Japonci pronikati Činou;
přisvojí si ji
Oyelké Britanii samé piše au- 'jakostatně již ohlásili;
."
..
>ženemádnes ,v Orientě ,také ,a žluté plémě bude určovati dějiny'
na rfiŽích,ustláno. Potíže v Egyp- nejen O~ientu, nýbrž i Occidentu.
, tě, SUdanu, v Palestině a ovšem v Muslimšti národové Orientu to vě~
Indii ji ohrožuji; To všeje znÍímo; dí,: proto se v posledních'dvou lezvláště velké hnutI'indické. Odtud 'tech 'Úžeji přimYká.jí k mocnost~m
i 'pochybnosti ď místokrále lorda Ir- Occidentu,'" třebaS kóloIliá1nÍIÍl.'~A·
',',' wina' a, jeho napomenuti vládě La- tak staré obaVy a stará varováni
bour Party s ohledem na tuto vel- ze. žlutého nebezpéčí asij~kého opět
kou' zemi už vroce 1929 a ne zrov'- " před námi ,vyvstávají.
podzímek.
na" čisté' jednáni' spojené •s ,vyďánírri
"Communal"'Avard" ,v roce; 1932,'
jakousi to náboženskou a zájmovou' K n.i hy.
lučavku na možnou indickou jedDvě knihý v Německu. NedáVno'
notu národní.
byly ,vydány v: Německu dvě' knihy, ;
Než v této době už naráží Anglie , ktéré jsou velice zajimavé:První
na. výhružný, tlák japonský' a' zdá'kniha. jest nazvána "Biblický MoJ,východě S
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žíš jako výrobce prachu, 'náČelník také . ženu svého
chlebodárce'PutiI ' . ,.,
"
.
•
,loupežÍúkfi a prabolševik", a diu.há fara. Jiirgensovy knihy jsou pozo',kniha má název ,,0 biblickém, Jose- ruhodné, ježto jsou to knihy, které
fovi"; Autor obou kníhskrývá se jsou v Německu úředně., schváleny.
"za pseudonymem JellJ3 Jiirgerui. V ,VďNěmecku rousl býti nyní 'káždá
těchto dvou knihách vyvrcholilo :D.e- kniha, nežli ,m"fižebýti vydáIla, pro':
, 'přátelské taženi, radikálnfuo křídla ·hlédnl.lta,.příslušnýini úřady.
nacionálně socialistické strany proti
M.Z.
bibli a zvláště proti starému' záko- ,
nu.'Podle Jense Jiirgense bylMoj- ' ,~~a,sďop i S y,.'
žiš synem žioa "a egyptské králov~'
,
,
"
'Růžovy"'p' alouček, roč. XVI., č: 3.
skédcery a jákotakový domohl se
vysokého ,úřadu; 'stiů se ředitelem K 15. listopadu 1935. Komenského
číslo. Na památku smrti J.A; Ko~
egYiPtských dolfi a věhlasným znal~ 'ménského j5. XI: 1670.
cem metallurgie a, techniky třaska"
vin. Všechny zázraky starého zákoRfižový palouček je měsíčník pro
vysvětluje Jens Jiirgens tirn, že' děti církví evarig. Orgán Svazu ne~,
,židé Vyráběli ve ,ve~ém,množstvi dělních škol. VycMZi>vždy y polostřelný prach a dokonce i dynamit, vici rn,ěsícemirnoprázdniÍly. Redakkterýmžto věcem;se naučiliv,Em- tor: Frant.Kučera, řed. školy,v Pratě. Desater:<> přIkázáni nepochází od ,ze VII. Vydává nakladatelství Ka, Mojžiše, nýbrž Mojžíš přijal je od 1ich v Praze 11., Jungmannova 15.
arijských a. germánských nár~dfi. Předplatné 10 Kč.Listopadové:,Čís~
Inkové znali prý desatero ještě před IO,jeVěnováno J.,A., Komenskému~
MojŽíšem. Podle názoru Jense Jiir- Na málo prostoru ,podává pro své,
gense stal se Mojžíš,náčelníkem lu- účely mnoho: Básničku Velikému
pič"fi, ,kteří konali vpády na území' Bratru. odkaz ", Komenského.. Data
národ"fi arijských a podmaňovali si ze života Komenského, z jeho mod~: '
je., ,Byl prý .krvežíznivý, 'louPeživý '1iteb,' Komenský v 'Anglii, Komen~'
. bolševik a hromadný vrah. Podle ský a Masaryk, výňatek z knihy
německého právámusel by býti od- ,~S pout~ickou hoU" a jiné drobné
souzen pro podvod, krádež, hromad- věCi; Časopi!'ldobrÝ;
,,
riou vraždu, rušeni míru, vyzýváni
Listopadové číslo "K ř ~á ť a nk třídni nenávisti a k bigamii nej- s k é ", R e v u e" přináší delší úvodméně ke 100 rok"fim do káznice a niIt J. L. Hromádky: "Thiilmann"fiv
'nejméně stokrát k smrti. ..:..,. Podob- proces a., evropská civilisace", stu"né dílo jest i dnlhá kniha pod ná- dii Mil., Trapla: "Emanuel RádI a
oZVem ,,0, biblickémJosefoviIi.Jens s!'cialismus", . a). bystré ,postřehy
" .JUrgens liči.Josefa, syna Jakubova,' red;'Jar.Širruiý:: "Ještě:, 'jednou ,
.' jenž byl prodán od svých bratří do "O'Nei11.a naše ,divadelní kritika" a '
Egypta, jako žid~vského ministra podnětný ;,Program pro mladou infinanci a egyptského říšského kanc- : teligenci". Pozornost jistě,ďvzbudi'
léře.' .Jednou nazývá JUrgens .Josefa" otevřený dopis" M. KoMka' prof.
"Rotschildema Morganem",ď jindY' Hromádkovi ,,0 Ragaze", Rádlovy -,
opět "Rathenauecl,' Leninem a,Stá.- "Poznámky" zprávy z meznlá':
linemstarého, Egypta". JUrgensliči rodniho hnuti mládeže,a posudky
.Josefa' jako lichváře velkého stylu" literárni rubrlce.- Redakce Křes
který připřavil Egypťany ,o p"fidu a, ,ťanské', Revue je ",vPra.ze II:,: Na ' '
všéchen' majetek. Josef znási1ÍůI prý Pořičí12~ YMCA.
~
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V obci San Sebastiano V Ab~- správce kostela
Anny v Lenin.zách přestoupilo 300~byvatel k'cír- gradu, Oskar Vilém Simon, byl ve
.kvi methodistické a postavili si svftj Střelně zatčen a jeho farní kostel
,vlastníkostel: Hnutí přeneslo se i 'uzavřen.
.
....
'na 'okolní obce; římsko-kaťolická
Biskup Ingra~ V Londýně vydal
církev byla timnucÉma poslati tam' vyhlášku' proti spiritismu.'
,
misii, č1tající. 7' otcft jesuitft,'kteřípruský ministerský předseda,' a'
;však tam nic nepořídili. , '
náčel~íktajné státní 1policie generál
Klášter sv. Michala v, Kyje,:"ě v Goringzvl:ištním výnosem' nařídit
.Rnsku byl zbořen ana"jehomístě státním úřadfun, "aby ,všemi probylavystavěna.budova pro centrálstředky postupovaly proti člent'im.
ní k()mité komunistické strany. Ká-' kleru; kteří Zneužívají autority' svéthedrálasv. .'Zofie·VKyjévě, která . ho duchovniho postavení k .pOliÚc.:
.rovněž měla býti zbořena, bude jako kýnl cílftm" .. výnos je namířen
"
\
'.
'
'. stanovisku jisarchitektonická
památka, zachoproti "odInítavému
,vána.
, .. .
, tých kruhft katolického kleru k naRuský pmvoslavný' chrám ve pionálnímu socialismu a jeho. i~ti.;
'V:dni, který stojí vedle sovětského. tucím".
.
ruského vyslanectví, nabízí totovy~'
NaciČmálně socialistický. stát, --;-,
~Ian€ctví veřejIlě ke kOllpi:
tvrdí sev Goringověvýnosu ---" za.- .
, Syrští Diciha~edáni .. vzdali patri- bezpečuje. nedotknutelňost .' katolic- ' '
, archoviMaronitft Aridovi svftj' dík, ke církve a. poukazuje, se, že tim'
.že .se jich zastal proti monopolním pro církev odpadá jakýkoliv podplánt'Ún francouzskéhovrchnihó k~~ nět vykonávati v oboru nábožeIÍmisaře. V prftvOdtÍ byly neseny ze-, 'ském politický vliv. .
.
lené korouhve,na nichž ,byl kříž s ""Katolická církev nesmí. se~ani
'poloffi.ěsícem.
dovolávati Bohap~oti tomuto státu, .
PoštOVní úředník v Solnohradě ~ ani nesmí organisovati vlastní po-,
byl potrestán policejním ,ř~ditel-litické síly sodftvodněním, že' se "
stvím vězením 1~ měsíce ,za to,:žeďmusi hájiti proti nebézpečí, kterým
. demonstrativně vystoupil z římsko- . jí stát hrozí."
katolické církve. .
Podle výnosu jsou dále' napadány,
Faráři Gierlovi v Me'ranu bylo za': . svazy katolkké mládeže a vyhrožukázáno z politických dftvodft ryko- ,je se\ jim rozpuštěním. .
iIláválÍí úřadu.
.,
VýD.os podepsaný prus.kýnl miNěmeCký katolický' farář .v Sul-' nisterskýnl , předsedou. Goringem,
. denu .v jižních Tyrolích byl odsou~ 'znamenající zjevně vyhlášeni'války
zen na' 3 leta do vyhnanství, že po- katolickým kněžím, kteří odmítajl
,dle: udáni. rozdělil dětem své far- nacionálně ,socialistický stát, jé ponosti peníze od německo"rakouské~. ,suzován jako odmítnuti noty, kteho alpského spolku, jenž v jižních rou Vatikán .zaslal Německu jako
Tyrolich 'od dávných let udržujeúz- protestpróti porušování nedá~no
ké .srdečné styky s Německem.' "I
sjednaného, konkordátu.
·E~angelický. farář. SimonKludt: :;"Figaro" 'sděluje z Londýna, že
v Novo Nikolaje-vskU byl" odsouzen . nová vlna pronásledováni v Němec
k smrti,.. protestantský' duchovn!, ku, na.mířená jak. proti katolíkftm·
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a protestantťmÍ, tak i proti židfim, zv. sňatek civilní. CírkevIÍí oddavvyvolala vAD.glilvelkérozhofčení. ky buďtež popřány jen párku,jellž .
:r,.ist pozna,n;.enává: "Smíme~li v:ěři- . věrně stojí při církvi. A další noti . určitým' politickým informacím,. vinka. má býti zavedena. Při obřaje anglická vláda rozhodnuta pro-, dech vyzve ještě oddávající duchov'Vooti v Berlíně' diplomatickýzání. ženicha i nevěstu, aby slíbili, že
,krok." "Populaire" píše o zmatené . se po celý život nedají rozvést: ,Odevnitropolitické 'situaci v: Německu. ! • pře-li ženich nebo nevěsta toto pro"Petit Parisien'"
poznamenává: hlášení" má, kněz právQ oddavky
"Hitlerflv režím nařizuje v poledne' pře.rušiti. Tímto nařízeiilin. má býti
to, co ráno zakázal (narážka na zamezena rozvodová ho"rečka, jež se
. zákaz Streicherova listu "Der StUr~ v Anglii nebezpečně v poslední době
mer" a jeho odvolání po několika rozmáhá.. Je ovš~motázka, kolik
hodinách). .
"
,
.
párkfi, pfijde po této réformě do
'Zatčení šesti arijskýchžen, které
kostela.
"zneuctily rasu" ve Vratíslavě, doV RUsku byl, vydán zákon, jímž
dalo odvahy saské filiálceřišského mají býti omezeny rozvody v'SSSR.
ministerstva propagandy, aby sd~ Podle dekretu rady komisařfi bude
, lila veřejnosti, že na území saského napříště: třeba z rozvodu souhlasu
,/ státu bylo v, roce 1935 zatčeno již obou rozvádějících se manželfi. Až
14 žen a jeden Němec pro obcování dosud. byl možný rozvod na Žádost
's židy. Pokud šlo o cizince, byli jednoho z manželfi.,Teprve' kdyby
bezodkladně vypOVěděni ze země,
obá manželé neshodli, rozhodne
ostatní byli dopraveni do koncent- soud. , Již . llted tím byl na rozvod
račního tábora. V'úřednímodfivod- staDoven poplaťek 100 rublfi, obnos
:něIií se praví: "Zapomenou-li se ně- představUjící, u obyčejného občana
'mecké dívky do té míry; že'naváží mzduza:pfil měsíce. Humoristické
milostný poměr se židy, pak je nut~ listy ruské vysmívají se.dnes rozváno takové bezectné chování potres- dějícíni se, špatnýni manželstvím
tati nemilosrdně,' aby se tá.k pfiso- právě tak jako dříve ~mály se man. bilo odstrašujíéím zpfisobem také na želstvím řádným. Stalín nechává se '
'ty, kdož, dosud nepochopili přiM-' fotografovati dceruškou, Světanou
záníchvíle."
'
jako dobrý otec. Dnes je.v SSSR
V Anglii chystají jak bylo ,kampaň za stálé manželství, za lepsjednáno na nedávném . církevním·' .ší výchovu· v .rodině, škole, za pokongresu -.:.' některé změny při od- řádek a di~éipli~u.
,davkách v kostele • .v budoucnosti
Prójevyoddanosti, přímo servilmají býti oddánI jen ti. lidé,kteří n~, u Němcfi k Adolfu Hitlerovi
nejen .že náležejí k protestan~ké prakticky neznají již žádných mezí.
církví, ale také se objevUjí praví- Tak ve Frankfurtu nad Mohanem
delně v kostele a přistupují k zpo- hl~va talnější protestantské církve '
vědí. Toto opatření je zaváděno pro- sé. své kazatelny prohlásila násléto,že je mnoho lidí, kteří se ne- dujíc1: ,,,Veliký jest Kristus. Avšak
objeví kostele' po celý čas, v· dog~ po pravdě' musím vám říci, že náš
máta církevni nevěří, ale přes' to "FUhrer", Adolf Hitler, je ještě vět
chtějí míti ze~polečenských ddvodfi. ší!" ~ Jmýprojev servilnosti jest
". církevní sňatek. Takovým - 'míní možno denně čísti namnrtních
.anglické duchovenstvo ..:.-..' postačí' v oznáÍneních,' kteráž j~ou·· z3končóvá. budoucnosti obřad na radnici - t. na.sl<?vy: "Náš drahý zesnulý ucho- "
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vává SVOjineOb~omnou vi~ v A.<l~í- nyn,ítvoři již del>etinu'ob~átelstva: '
fa Hitle~a."" ',' , .•. ' .
.'
,8, kteřimaji vlaBtni obydli, zříZeni
•. ProfesorWhlteIIÍo~e' odkryl při" katolickýCh škol II katolickými uČl.;.
pracích, .spojených ~ obnovou slavné teli, což vedlo. při volbách do měst~ ,
mešity Aja Sofia nádhel'Ilou.mosai~ skérady v Edinburku 8, Glasgově
. : ku; představujíc(cisaře KOnStanti- ,k protikatolickým demonstracim:
'na'aJustiniána,kteři přinášejíka,,'Nový me.x.ický ministr vnitra Siltedráludarem Kristu.aPanně' vano' Bárba Gonzales ilařidil, aby
Marii. • "
"
" b y l y katolické, kostely, . které byly' ,
Ve dnecb od 2. do 6.' pr~since 1935 ,na rozkaz státniIio guvernéra za-. ď
'. zasedal v piaze-Vinolir3decb sednÍý' vřeny, pro bohoslužby-znóvu ote'. synod českobratrský církveevange- vřeny.
." •. ,ď
, . ' . ' - .' .•.
llcké. Synod j~ svoláván každý Úeti.
Na Borneu konala seprvni'~yno-'
r~k. Podává se' na ně~ zpráva o davšech dajackýcli obcí a"bylo pro-. '
stavu církve a čini sedfiležitá usmi- hlášeno, že jest to první krok k sa~'
seni,. závazná ,pro'celou církev. V ,mostatné církvi dajacké.
.
rámci synodu připomínala si Česko<.. Japonští blUlhisté dali raziti· na: .
bratrská, cirkev' 5.' prosince 1935' památku 2500.' naro~eniD.. Gautamy\'
400.vÝroČi sepsáni Bratrské konfe~ BudhY'jzvláštni, medaili; dvě byly
se z roku 1535.. Českobratrská· dr- věnovány i dvěma· německýnÍ' účen-~'
kev evangeÍickáčítá 1621 farních cfun.
..
.
obci, '30 obci fili:Úních á 2íi" sťaSvatý synod pravoslavné '. cirkve'
nic. Hlásí se kní podle posledního' v Jerusalemě zvolil arcibiskupa Tisčítání lidu 299.000 . duŠi.
. nÍothea, patriarchou,' kterážto: hod-:
._ . Noviny' přinesly zprávu, že ně-: ,nost nebyla od r; 1931 obsazena.'
;' mecké evangelické kostely v.Mera:' " Sést obcí církve reformované v ď
llU a Y BOlzan,u-Grlesu .byly zavře- Jugoslavii ~useloz nedostatku. finy. Kostely ty však' zavřeny neby-! nanci·· obsaditi farářská. mista: pO~·
ly, ale farářfim nebyla podle nové- ' mocnými kazatelI. .'
, : " .•....
h'o italského zákona udělena potřeb-.
Tajná. státní polIcIe v Německu'
, ná aprobace.:'
.
zapověděla náboženským . spolkfun
, SynodaPresbyterian' Church .of. ' mládeže veškeru čiruiost; jež by ne",.,
Engla~d usnesia', se. na rozpuštěni byla čistě náboženského rázu" zvláš~
. výboru p~o připuštěni .že~ k ú'řadu- tě činnost politickou' a sportovni. .
'farářskému, 'ježto dosud není toilo
Badenské ministerstvo vnitra rozI nutně zapotřebL
" '.
'. _ '
, ~ustil() katolické sdružeÍlimládeže
Američtimisionáfi . Habeši" pro- .;,Deutsche JugeÍldkraft",' jměni jeho·
hlásili,: že:: by ~ neuposlechli ,ro~kaZu zabavilo' a zakázáIo ;všem orgaÍlisa':'
amérického'Vy,slanecťvi, aby opus-'cim mládeže! .které nenáieŽí k'ná-i
tili zemi, vzhledem na ··svou práci '. rodně' socialistickým organisacim'
,v nemocnicích. .
..
.. mlá.de!e, . veškeru Činnost·· ve . volné ~
SkotSké . ~konodánitviumožnÚo . přírodě, jako tělocvik a sport.
t8.mDimpřlstěhOValým Irflm,:kteří
..
,.
. M. Z.
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Z redakce. Podepsaný vzdává Se z důvodů zdravotních red-:
akce "Náboženské reVue" a děkújevšem přispěvatelům za pOmoc a spolupráci:Redakcipřeve' bratr profesor dr.. Fran.;.
tišekKovář. ".
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