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Prof. Pekař a ČsL~í~keví, .. ~ í 

Dr. V; Sinté1k> 
(j' ~ ~f.,JÝ' \ ď 

, "Snirt prof. Pekaře vyvolala'v celé našíkultnrní veřejností 
.• ' živé pohnutí. Odešel historik známého ~ jména • a vědeckého vě-

hlasu. Jméno prof. Pekaře,stalo se svýIn způsobem u nás po..;, 
pulární. Prof. Pekař byl velmi smělým bojovníkem za své, myš'" " 

, lenkya jeho polemiky našly často ohlas vevrstvách,kam by 
, ,jeho vědecká díla sotva kdy vešla ve známost: Proto jeho od~ 
" . chod, s ,tohoto', světa byl přijat na' všech stranách', Š účasten~ 

, stvím~Tisk všech odstínů rozhovořil se o jeho práci a význa~ 
"~'Jmu. Ve všech těchto' nekroloZÍch byl prof. Pekař přédevším 

oceňován jako vědec, který svůj život zasvětil historické práci 
o českých dějinách, zejména agrárních ve st. XVII. a XVIII., 
dějinách nejstarší doby' naší historie, potom dě.linách' nábožen-
skéhohnutí húsitského a dějinách české emigrace. Ale sou
časně byl, prof. Pekař vzpomínán ,"jako, neohrožený bojovník , 

, 'svých názorů na minulost českéhoriároda.A právě,proto měl 
,za svého života nejen stoupence, ale. iřáďlFOdpůrců. I v po~ 
smrtných ,vzpomínkách ťdenního tisku 'mohli jsnievy~ísti 'vý'" , 
.hradyk jeho dílu,'které činila ta či ona strana, dle toho, jak 
zaživ?- s ním souhlasila či nesouhlasila. , , " ".' ,', ' 

Prof. Pekař vyrostl v' historické dílně prof. ' Golla," kt~rý 
u. nás v historii, razil směr, 'který chtěL odpolitisování dějepi':' 

, ,sectví a odloučení jeho od služeb veřejného života, ,který chtěl 
pěstovati historii jen pro historii ~sciencepour science. Avšak 
prof. Pekař opustil záhy toto" přísné hledisko, a své 'mvšlenky, 
k nimž dospěl svým studiem o dějinách,českých,neváhal ener- J 

. gicky uplatňóvati ve éhVílích, kdy národ ocital se tváří v tvář ., . 
:,vážným dobovým problémům. Právě v těchto otázkách proslulo 

, záhy jméno Pekařovo. ',Odtud také vyrůstala nová filosofie 
:: 'dějin, s'kterou chtěl Pekař čeliti 'dosavádriímu dějinnémupo~ , 

jetí Palackého, které, bylo základem filosofie českých dějin, jež' ' 
~ hájil' president Masaryk. ',' 
, 'A právě této věci.bychom rádi věnovali pozbrnostv práci 

" Pekařově, ve chvíliúÍnrtní vzPoillínky. Nechceme se nijak do-', 
týkati jeho vědeckého díla, které nesporiíě znamená cermé ob 0-

, hacení české vědy, historické, ale pokud se týčé' jeho filosofie' 
"dějinné, máme k ní své výhrady.'A poněvadž tu jsme,se'zvěč- ;1 

,nělým prof. Pekařem i veřejně utkali, zůstává naším, úkolem 
ď s jeho pojetím se vypořádati. Nemůžeme tak učiniti hned,. je 
, to práce, která' nás spíše čeká do budoucnosti, ,čeká riásuž 
proto, že jsme přijali za Podklad svého duchovního výVoje dě;;' 

'. jinnou filosofii; kterou pékař nikdy:.nepřestal ,odmítati a od.:.' 
, suzova.ti. ' 
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Jestliže se chceme PO' této. stránce zmíniti o našemstario-: 
. visku 'knázoru zeslmlého na· . čeSkou minulost,.' nezbývá 'nám; . 
než krátce se vrátiti. k . oriédějirmé filosofii; kterou jsme: při':, 
jali do svého náboženského:programu. Je to filosofie Masa~' 

. rykova,:zdůrazňující,' že:smyslčeských dějin je náboženský. 
, . ')dasaiyk ve svém' nazíráÍlÍVyšHodslavnéhočeskélÍo. dějě~ 

pisce;: ,Františka:PaJáckého:I~Palacký stál na stanovisku ná.; 
; boženskyvěřícího člověka~který 'vdějimiéni výVoji viděl zásah 
",ruky' Páně~'.Nat6mto stanovisku zakládá pak'Palacky svoji 

.' filosofii: českých dějiri.Vůdčí ideou ~ českých dějin jé mu idea 
. . náboženská, aJu' také nejvýše vyzVedaje; UkaZ1Ije, jak se ona 
,u nás: vyvíjela od dob Karla IV., jak .Vrcholila' ydoběhusitské, a jak '. vXVlI. století 'nastal jejíúpadeka y XVIII.žánik.:, 1>8/., 
lackývšak.upOzorňuje, ,že tato idea náboženská neprojevovala 
se u nás snad jensvoti thoológickou povahou, ale,žena nÍspo:. . 
čÍvala: také "idea humanitnÍ; Tutoideti :humanitnf činí palrdru-

., ,'.: hou vůdčí ., ideou" českých'dějin' a vidí její nejlepší, projev 'v,. Čes"" 
:: kémbratrství,v němž prýčeskY)lárodnejlépe uskutečnil své, 
;křesťaristvt',v tom se projevila pravá česká p,řirozenost,usi':," 

,'lující o pravé "člověčství". V tOlutoduchu Palacký viděl mož,,:, 
nost.·pokračování!- Národ může <naváiati přímo na bratrství, 

"které rieklá-de·takovýdůfáZna dogma, jako opravdový život 
'křesťansky. '," - -c. ." - ' .: " 

,','; PojetíPaUlckého ,sejjalďprof.,Masaryk <v leteéhdevade- .. 
.'~sátýchniintilého: století a znovu obhájil toto stanovisko po pře
,'vratu,vé své ; ,Světové revoluci" : Ideu Palackého Masaryk na-

, ZýVá. smyslem' českých dějin; "Pálaéký.v ,ťom· byFveliký; ":praví 
." Masaryk, :"žé nám.· uměl pověděti; co :.'llaše. historie "nám . a světu 
.· ... znamená, ď co je její smysl,.' její :idea" . Jenže Masaryk' tuto' idell . 

, Palackého· rozvádí dál a'dokaZuje,' že nekončí ve, století XVIII., ' 
'. nýbrž ·.·že,; t.iv.,obrozeÍú~jepřirozeným ,. a,' duslédriýni:pOkračo-
.. vánÍrrl. dO,by .dříVější;je 'prýnavaiováníínna,ideu 'a ideály . re~ 
formační .. Masaryk 'věří,že právětento: vývojpřipravil nás na 
demokracii ~a'republikúďpositiVně. ;,V naší reformaci byly polo-
žeriy:iáklady~~modernr humanity a tím i demokracié". Smysl : 

~i'českých~dějin;'ják jéfvyložilPalacký, ukazúje :nám' dle Masa-'; . 
. ryka také směr našeho národního úsilí. Na tomto pojetí založil' '.,.. 
Masaryk. svoji velIkou životní práci politickou a kulturní,. která' 

.. ~ býla·k6runóván:avélkolepýmyítěz~tvím.A -tj duchu této nábo-: 
. ženské tradice,,: tradice našFrefórmace, žádá první, presidertť 
sVůj národ;-aby dálé·vé svém' životě pokračovaL' "... ., 

"~.~' A pr(vě protrk;mutó~jetí českY-ch dějinvYstó\!pitzesnulý 
prof.Pek~ř, ato tiž'před válkou. Po převratuzllovu se vší 'r~ , 

',. hodností ·odmítal: tento' náZOr .. ··A jestliže .. československá,CÍrkev ." 
'v: této' ,době' yešla 'do, života,ďdo~olávajíc' se tóhoto' Masaryková,' 

.•.. pojetí; českéiiůnulosÍ;i '~a :jestliže v. tomtosmysluprohlašovála; .. ' ,. 
·že.cIlce ,navázati· na ,reformační,' úsilí minulé a· y riěm p?~z:ačó~" 
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vati;' pakinusela již, v tomtóoÍlleduvyvolatf:odpor' prof. -Pe..:; . 
, -~ ·~aře_-.'prótr" ~obě.. ". ~_ . ~>-,~~: <::~'-._ -. - - __ .' _-~ ~ :_ :. _ -_-_.~_ f·" ": ' •• __ ', > 

Prof. Pekař ,odmítal' takovýto:způsob c'výkladu č~ských ,dě";
'jiri~: Je to-.pry"ágitačrií boření dějin'.',' při čemž se nehledíi~' 
. zdali odůvodnění z historie; které se tak užívá záměrně kněja

. kéni'ucíli, se srovnává se skutečnosttÚčelemtohotovýkládii, 
.•.. prý je, usměrniti českouvůli k nechuti ke katolicismu. ' .,,' 

,Ač se pokouší hájiti .katolicismus, . přece' ve .' výkladu české. 
.' ...... : minulosti" prof. Pekař nesťojíria stanovisku' náboženském, jako 

'.' . Palacký a Masaryk,nýbrž na stanovisku historiografie'empi= •.• 
'rickopositivistické. Proto také slovo,;smYsl'.',yýsloyuje. svýhrá.-: 
'dami, 'jeho positivistickému nazJrárií se· tento výraz nezdá dobře" 
přijatelným: Především' nechce PekářpřiznatijedriotIivému)iá'-:-,;'; . 
rodu, tedy tíni i českému, určitý, jediný "smysl" 'jeho -děiin. ' 
Každý nároa má tolik '"smyslů", touhy a snahy,' kolika 'duchov,: 
nÍmiproudy průběhem staletí prochází. Prof; Pekař na . příklad'" 

...•.. ' neuznává takový výZnam . husitské doby, . jaký jí dal Palacký. 
': fekařriechce uznati . tvrzení Palackého,že husitstVÍ vyrostlo 
samo z českého ducha a ·prostředí. český duchovní yýVó.fnedáF 

'sepiý samostatně, nýbrž byl omezen' "vlivem;a.povelémEvro:: ..... 
.'::py".Aprávětento vliv mění svůj "smysl"každýmšriadštole:'" .' 

", tím:' Jednou je takový, po druhé jiný,' Proto on "odmítá Výklád, ď 
.,;;;smyslu" českých dějin, jak to učinil Masaryk; Podle'riěhonení; ... 

. ~.·žádiiý jediný smysl českých~dějin:.Místó .smyslu·,dějin:připouští· c . 
....•. : 'raději výraz, pojetí nebo 'filosofie· dějm;, Avtómtopojetí Jd((~~ 
.,:.-:pekařovi. o, "poznání : hlayúích.fáktorů dějillriélíqvývoje a~. y'Ý~r 
<:,;~cklad souvislostí jimLVytvořených~"'·e.. .....• . ., .' 
; ':::'.~J akoprvriího " v~žÍléhO ČiIÍitele:fákt()rá.·v rčeských~'dějirtá.éii· 

. uvádí prof. Pekař vliv západní Evropy na' české dějiny; Tím chee .' 
.:.vYvrátiti· dosa vádrií. názor Palackého· o vlastriC duchové; kultuřé 
.~~.česIréhó náróda> Prý/to,. co únás zoveine kulturou;. bylok'náffi." 

'.; ;:;=. přineseno z cizrny. o vlastní . kúltuře se nemůže u nás mluvit:<~·c:; 
.: .•• ··p~lický tbtižvykládal nášedějinY'jako·"zápas. dvoušy~tft,. 

. slovanského a'. germánsko~římanského .. Slovan.f3ký:,; př~dsta ~ujq':č 
u' úássvobodua mír, čili je obrazem demokracie, kdežto . gez:~; 

; ;:.:-Ínánskýa římanskýzaserepresentuje.sv~t.riásilí-:-:::-čili je obra;,; 
':' iení:feuda1ismu; 'Tedy.; tqn:aš~ ·če~ké prostředíbylovýrazeni •.... 

4obra,to ošklivé,bylo k nám importováno zcizmy;:.Protoičeská 
" reforinace je vrcholnýillvýra'Zem:tohoto· slovanského'. ducha~;: 
~dohra a míru,kterého lze odpOčátki.ľ:v našem. národě zname:, > 

<nati.J e tedy' husitství,' jímž u' nás. reformace počíná,' něčím· spe:; . 
cielriě českým; co vyrostlo' z: půdy českého 'národá; .':>:; " 

. I>rof~ Pekař však tento výkíadnepřij~i ~ dó~ozovál .. ~ezde': 
cO ~~ nešlo o žádné Zápolení dvou světů, t:týbrž o pOuhé přejíniání vý~. . 

:" spěleJšÍch myšlenek sousedů ze. západu. Proto ani o husitství se. _, 
<.' nemůželllluviti, .' jako o. hnutí,' které by ... vyrostlo z ryze. dorriácího.· . 
:';:·óv~duŠí;. éeníje· potud;že,inamenalo. zevropeisování' česk~ho p.á":> 



roda tak dalec~,žese UŽ\dokoncechtěl Odváži~i poučovati Ev~o~ .' 
pu sám. ...• ' " .. , " 

.. ' Tento' duchovní vývoj Evropy, jak'mu i u nás české pro~, 
středí podléhalo, rozděluje . Pekař na období, která jsou prova-, 
zena proměmimi velikých. uměleckých stylu: gotického,rene-

ď 

sančníllo, 'barokního atd. Tedy v. umění postihuje proC ~ekař 
d~ch9vní vývoj evropský. Tyto ,umělecké fáze, dle Pekaře, " vy
konávají vlivná současný život, ať náboženský, ať hospodářský 
anebo spoléčenský apodob.~ A každá tato doba. charakteriso
vaná něktérýmtímtoSlohem,' ma proto ,;svítj světový názor 
nebolisvítj ,smysl'."*f" .' .,',' .' '. ',' ď ,. , 

. Tyto umělecké fáZe výkonávaly ovšem i svuj ~liv' ri~český 
duchovní vývoj. Proto Pekař, zavádí novou pedodisaci českých 
dějin, kterou~ zvláště zduraznil ve . své rektorské řeči v r.1931. 
Dle toho rozeznává dějiny české, v. době nejstarší,v dbběgo': 
tické, v době renesanční atd. Potom ovšem mění se i národní 
život, dle ducha téčionédobovéfázel. V nábožénství seto pr()- , 
jevuje nejvíce. ,Tak gotika přináší u nás náboženské vzepjetí, 
jehož směr ukazují štíhlé věže gotických katedrál:, vzhuru k Bo
hU.Náboženskázbožnost této doby u nás nacházísvuj výraz 

: V . husitství, projevující se v, jakési demokratisaci ,náboženské,' 
člověk se více: sbližuje s·Bohem. Pak přichází reakce v renesanci. 
Buhtéto doby je už skvělým monarchou, člověku vzdálen,hori':" 
zontální linie', renesančnÍh(} stylu sráží' náboženský. vzlet před
chozí doby,k zemi; NábóženstvÍv době renesanční mÍsíse se -
starostmi tohoto světa;sbliŽ1ijese s politikou atd. Tyto kulturní . 
fáze výkládáPekařstřídáníni nazákla:dě zákona o akci are':" 

. akci. Po,doběroZurilUpřicházídoban'ovotářství~ klasicismus 
ustupuje romantismu ~ (renesance' - gotika;' osvícénství-
barókatd.)'. " ,- , . " " 

Tyto', fáze' rilělý prý vliv i. na naš{ nlirodní horlivost, která 
dle tohoby~a větší v gotice než v renesanci atd. Zde Pekař po-' / 
střehuje druhého činitele. dějinného, kterým prý jest naše. po- . 
loha mezi Němci. ' ," ",., -, '.. " ,". 

A konečně uvádí j~kožto vážnéh~ osudového činitele v naši 
historii náhodu .. , Zde velmi jasně se projevuje nenáboženské 
stanovisko prof. Pekaře v pojímání českých dějin. V tom seroz~,. 
chází jak S Palackým, kterému~se vdějinriých pohromách zra~ 
čila ruka Páně, taks Masarykem, kterýv dějinách vidí projev 
plánu Prozř~telnosti.', '- . ". 

I . ,'. ' .~ 

, Tak podle Pekaře husitskou revoluci zapřičinila také jen 
náhoda, onen duležitý osudový činitel v dějinách. (Nerozhodné 
zasahování nenormálního krále Václava IV.-) Ovšem' nesvaluje .• 
to vše na . náhodu, nýbrž uznává iyHv.y vážnější, které spolu- . 

,~ ." . ~ ~ - ~ . 

. *) K této my!llenk~vé koncepci dospivá Pekař studieni německých. 
filosofťi, Max. Dvořáka, Di1theye, Lamprechta,' Spenglera. a. j. ' 
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,'působi1y~ A tu se nemůže ubrániti, aby nezdůraznil, žéjimi .isoll. 
jak praví doslovně: "Schopnost českého prostřédí zanítit se pro 

'myšlenku,pro pravdu,jak říkali, nasadit a bít se za ni až do 
, obětování všeho." ' ,', • , , ,'" 

, Co se týče dějinné kontinuity, 'prof. Pekař tvrdí; žejivy~: 
,tvářela myšlenka národní. Jen vědomí národní vytvářelo pouto,' " 

:které spojovalo ty nepodobné si světy myšlenkové, ty kraje kul
turní, jimiž prý se český člověk po staletíprocházel. Atato myš,: ' 

',lenka národní je mu vlastně "smyslem" českých dějin.' , ' 
Podáli jsme tak jakýsi přehled filosofie dějin prof. Pekaře, 

která nesporně znamená pokus prosaditLu nás nový názor na 
: české dějiny. Tot<?Pekařovo pojetí "smyslu"českýc1!dějin pro
chází a bude teprve procházeti ohněm kritiky: Tento ňázorne- ' ' 
byl všude přijat a zdá se,že dosud vážně ještě starším pojetím 
Palackého neotřásl., Ale konec konců je jedenkráte tady, a: nám, , 

, nezbývá, než zaujmouti k němu' své' stanovisko. 
,:Pokud se týče našeho stanoviska k dílu zesnulého prof. Pe-, 
kaře, tedy neodmítáme je cele, ale máme k němu své vážné, vÝ~ , 

,·hrady, které dnes můžeme zatím jen nadhoditi k úvaze. Pře": 
devším ,nebudeme moci nikdy souhlasitLs jeho základním,po
stojem vůči smyslu českých dějin,sjeho positivistickým.nazí-:-

" ráním na dějinný vývoj. Nelze postaviti náhodu jakožto váž
néhočinitele v dějinném rozhodování.' Sám 'prof. Pekař při
pouští, "že, v historickÝ.ch 'chvílí cl). působily' i 'vlivy' závažnější' 
vedle náhody. Zamýšlíme-:-li se nad tím ,mohutným tokem úply.:. 
nuléhonašeho národního života; ale i jiných národů,'zkrátka 

" .lidstva,vůbec, cítíme,žeto vše spěje k určitému cílipřese\ršech~ 
"'·ďny ty překážky a pohromy, které se tomuto toku do cesty staví. 

" Přímo tušíme tu určitý smysl, který k onomu cíli ukazuje. Zde ,,' 
,musíme opakovat s Masarykem: "Vě~ím s Kollárem, že historie 
národů není nahodilá; nýbrž že se v,níprojevuje určitý. plán 

',' Prozřetelnosti á že' je úkolem hiStorikův a filosofův, úkolem kaž
dého národa,ten plári světový postihovat,ďmístosvé V něm}50-
znat a 'určit a podle toho poznání co možná snejplriějšíma ne} 

, jasnějším vědomím postupovat při vší práci, i politické.'" 
Odvoláním se na náhodu nemůžeme dojítiuspokojerií, nám 

musí jíti o postřeh:nutí skutečné pravdy; jen tá uspokojí.' 
Historie nepodává' nliňi jen pouhá fakta,nýbrž tato' fakta 

jsou spojená v jakési celky zasazené. v určitý dobový rámec, ' 
" ,projevující určitou tendenci dějovou; Podklad její my můžeme 
postřehnouti, ,dovedeme r směr její pochopiti, ,vidíme, jak ta ' 
jedna doba vyrůstá téměř organicky z druhé a při ~om vyt~áří 
jedEm mohutný celek, k němuž připíná se i naše přítomnost;Cí
tíme, že to jest dílo jakési nadlidské myšlenky a vůle; že jeto 

" ,'skutečně dílo božské Prozřetelnosti, která dává tomuto světu 
:, .vyvíjeti sedle určitého plánu, který dá se ivědeéký postřeh:' 
'nouti, jako cesta k lidskému pOvznesení a zdokonalenLDějiny i 

, -' '< -. ' - • ~ -,' .-
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jsou jaksi' pohledeni'z~ěť na'.U~iynulý života .. ·proto z těchto' 
dějin můžeme Vysouditi, jaký,jestjejichsmysl. . 

Pohlížíme-Íi ·tak.t6lÍa našLmiriulost,"vidí~e,' že.iábožensll:Y 
život byl, tu tak patrný a' že, hyl tak· významnou ,složkou v ná
rodnímvývoji, že jej nelze nějakým způsobemódsunouti. A 

. proto má pravdu Masarýk"jestližetuto ~náboženskou stránku 
české mhiulostrvyzveduje 'a' žádá,abychom na ni svůj život ná':' 
váiali, ,.neboť· sev ;:inin.ulosti. osvědčila:' Dějiny' nejsou. nám· jen . 
učitelkou života, ale rukazovate~em;kterýnám ukazuje i cestu.' 
do budoucna; Nedá se držeti zásada, historie ,jen pro historii; ale 
bude vždy pl~titr,z historie táké; pro živ<?t! .' 

, . ProtPekař,~jak bylo prve poýěděno,Íleuznival nějaký aut~-
nomní.duchovní vývoj'český, nýbrž bybli zdejaký,pokládal jej 

· za prostě přija:tý ze iápaduEvropy. Lze 'dO jisté niíry s tímto,. . 
,názoremsouhlasiti,rieboť:vlivzápadu byl zde opravdu patrný .... 
'od rannéhostředověkuáž:dodnes. Avšak nebylo to jen pouhé 
přejímánLPostránce 'náboženské vidíme především, jak du
chovní. vliv Evropy u nás vlastně .. ' dostává zvláštní.' charakteri
stické zabarv~ní. Vidhne, jak křesťanství, nejsilnější duchovní. 

'proud v.minulosti,.docházínapůděnaší vlasti zvláštního vy-
· krystalisování, opravdovějšího pojímání. Toriedělá doba,to je . 
dánoinístnímprostředím, které dovede na tyto myšlenkyreago~ " 

.vatí sopravdovou:vroucností a zbožností. , Tak tOllluje v hu~ , 
sitství, ale LvpozdějšFreformaci. . Když přichází . světová re:' 

· formace, .vidíme; jak i ona' zapůsobí mi naše domácí prostředí," 
,které její myšlenky, dovede zpracovati ve vyšší iJo.iímánínábo-. '.' 
ženství Kristova; uskutečňuje evangelickou jednotu anábožen~ 
skou:toleraIÍci.' Vidíme; jak každý záchvěv nových myšlenek 

,v Evropě: seunás především obráží v náboženském životě: 
Osvícenství umožní dobu toleranční, révoluční ' ideje v r. '1848 
dostávají 'svůj .výraz y reformních pokusech římského kněžstva.' . ~ 
Yálkasvětová; která'přfuesla zásadu sebeurčení národů aposí~ 
lenímyšlenky demokracié;projeVu.iese u nás" náboženskÝIni '. 
hnutími. 'Vznik církve :csl., česlOObratrské, hnutí beZVýzÍlání. . ' 
Nesporně má Pekař pravdu; že duchovní vývoj český byl ovliv,
ňováIlZápadníEvropoU,ale jistě ne tak, aby sám vtomto.vý
voji nemohl uplatnitisve vlastní duchovní po.iímánía přispěti 
mu ze své duchovní: pokladnice. ,Tento náboženský charakter ,,' 
zůstává ,zdeéstálé; je to stálý boj o lepší chápání křesťanství,. 
boj, který vlastně náš národ svádí se západemEvrOpy.Či1i. 
jinými sloyy,je to úsilí českého člověka> pochopiti pravý . smysl 
.učenÍ Kristova a dle něho'svůj život upraviti. Na tuto snahu 
v české reformaci upozornil Mas.aryk,. totiž na ideu humanitní, 
kterou ;uskutečňovaloužBratrství~ . A. dopóručuje-li v tomto 
směru pokračovati,pak toznamenái·naplniti i 'ten veškerý náš 
život se vším jeho dnešním snažením, vskutkU .duchem J ežíšé 
Krista. Atoto snažení bylo vždy v povaze českého; člověka, to 
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. mu' bylo~lastní a dovedl je vždy vtisknouti' kažďéril.it: dobové~ů 
snažení, které k námpřinášef západ Evropy. ',' " ,'ď', 

. Prof. Pekař svými názory stalse.tiáIlmozevelikou oporou. 
'katolické církve u nás; A to' právě tíill~ že odmítalnáboženské 
stanovisko Masarykovo v po'suzovállí českYchdějin;. Zní to jaksI 
paradoxně, ale·je tomu tak. Tím,žeprof.PekařhódnotildějinYi 

.'. jeri s hlediska národnostníhoaodmítalhodliocéní postrárice ná~', 
<,"':boženské, prokázal katolictvíďUnás cenné služby .. Neboť tak 

: mohl ukazovati, že jednotu národa u nás -VYtvořila katolická cír~ 
'kev. Proto vyzvedl kult sv. Václava, který pak jako patron této 
°jednoty měl tu význam stěžejnÍ. Husitství s tohoto stanoviska·' 

,muselo se mu jéviti,jako 'cosi škodlivého, které tuto jednotu· 
ďrozbihanárodrozdvojilo. ' :. ' ď ., .. ~, ' .' . 

" A tyto' lllotivy také vedly próf.Pekafe'ktomu, že popře- .' 
vratu,kdy vznikaláčsl.církev, vystoupil rozhodně proti ní. Právě' 

"takvaroyal před vystupováním z katolické církve vůbec. 'Aitu 
mělnamysli, ne tak stanovisko nábožensky věřícího ,člověka, " 
jako spíše hlediskonacionální. Upozorňoval na Slovensko; 'aby- . 

.... chom si je tímto protikatolickým'počillánÍni neódcizili. Varoval, " 
aby nešetrným postupem vůči katolíkům jsme si :protisobějie.;' 

" popudili ciZinu. Snad tato nacionálnLhlediská níůžeme'uznatiiá 
. já.késidůvody, .ale .. rozhodně , nemohla 'obstáti 'Pekařova. argu-·: . 

.. ' .•. ' mentace:po stráncenábožénské; Přiznál se k matrikovému kato- • 
. Jictví a odmítal výtku, ,že by to ~bylo snad nečestné.' Dokazoval; ' .. 
. že· člověk už z piety ke sVýniotcůmnemá se'Vytrhovatizespo-' 
lečenství,vněmž se narodil.Pr§Lv rámci katolické církvemůžé 

<sloužiti svému' B()hu. podle svého svědoiní. Přijx>mmal' poesii 
venkovského kóstelíka a hřbitova ·atd.,Protičéskoslov~ církvi 
'zVlášť se dovolával tvrzení prof. DenÚle,'který prý pochyboval 
~o její budoucnosti; neboť prý;,nenítuvíry";·, '. . -
,. •. Pekařovy články .' z této' doby, uveřejněné vN árodní Politice; 
vyvolaly prudkou odezvu., a horečnou 'novmoyou 'polemiku. Od-

. pOvídali tehda Pekářóvi zejména: dr.J. Herben v Národriícli Ji
, stech a'potom prof. Emil Svoboda v Nár. politic~~BudeÚkoleín 

. ,,·historika církeVního zjistiti; jak dálece prof.Peká.řsVYmvy-: < stoupéníin: proti čsL církvi poškodil její hnútL Zdá se, že se jeho , . 
Zásah přeceňuje. Uvádělo se; že zakřiklinteligerici.Anrtosene~ 

" zdá odpovídati pravdě. lriteligencesama o sobějevícékonser:< 
• yativní; opatrnická,' sriad našli:ÍnnozÍzáminku, o nižinohliopříti .. ' ," 
svoji nerozhodnost. Každé nové hnutLmusfvícepočítátistím, . 
že si svoji inteligenci'musÍ teprve vychovati. Církev čsl. sevjVí'; 
jela tak, jak stačila: organisačně, se vzmáhajícísejejí organisad 
rosU. i počet jejího členstva. ' . '. ...., .. , .. 

. { .: Katolická církev bude však'vždy prof. 'Pekařovf v,děčn,a:li1, 
službu, kterou jí v této ,době poskytnul.TakéylaStněve svém 
'novinovém nekrologu mu tohoto nejvícevzponiínala. Prof.:pekař· 
<zařadil '.se' svými 'názory do řády kónservativníchpracovníků, . 



, ."~ 

jako takového vzpomínaly ho všechny noviny,a.ceÍáveřejno'st " 
vůbec. Alé kU podivu "Lidové listy", oficielníorgánkatolické',,' 
strany, odmítají názor, že byl Pekař konservativní a: pokládají 
jej' za liberála.' Bude asi těžké prokatolickóu církev tolik' se do
volávati zesnulého prof. Pekaře. Podivhý katolík,kterýsebe ve:' 
řejně označí za matrikového a' který veřejně upozorňuje; že i . 
v rámcicírkve může každý Bohu sloužiti podle svého svědomí. 
Ale nejenom to, jeho positivistiéké stanovisko v pojímánfIninu.:. 
lostinemůže'býtitakététo církvi přijatelným: A tak snad do- . 

, opravdy jíasitentó příslušník nepatřil. Snad jenom své mrtvé 
tělo celé dal V '. moc· církve, ,skutečným životem byl. jí' vzdálen; 
Snad to~ co ho Iiaplňovaloobdivem k ní,byla jen ta záliba histo':: 
rikova, láska ke,všemu" conesena.sobě ználnky' staroby. On, .... 
který svými názory stál ,na půdě, upřílišněného historismu, hle.;. 
daje těžiště všeho jen v minulosti,' bez .ohledu na přítomnost, 
nechtěl.uznati, že přítomná doba, od této. představitelky minu .. 
losti, může žádati, i jiné, úkoly .. Proto . hájil ji pro její význam 
v miilUlosti.' ',' , 

-' 

V čsl. církvi viděl prof. Pekař novotu, která nejenom že ohro~ 
zila tuto starodávnou církev, v které setrvával "z piety k její 
starobylosti". Ale viděl tu nového činitele, který se rozhodl prak
ticky dokázati, že náš program národllí je také i nábožei1ský~ 
Muselo býti pro něho do. jisté míry zklamáním,' viděti zde vy
růstatihnutí, které uvádělo v život názory, které on vždyodmí
tal. Hnutí, které rostlo před jeho zraky jako živý důkaz, že ná-. 
boženská. otázka byla nejen hlavní ideou. české minulosti, ale že. -
má své poslání iv době přítomné. Že souvislost po této stránce 
je s minulostí živá."") A že toto hnutí, poslouchajíc,odkazu pré~ 
sidenta Osvobodile, navazuje na českou reformaci a pokračuje 
v jejím duchu podle duchovních potřeb naší doby, jsouc opro
štěno ode všech starých ťoremcírkevních. 

'Prof. Pekař chtěl zakřiknouti toto hnutí, ale jeho hlas nebyl' 
tak mocný, aby to dokázal. Hnutí rostlo před jého očima. RoZ-; . 
hodl dějinný činitel - náhoda ?ďNe, Prozřetelnost! ' 

. . Ani jeho rodný kraj' nedbal jeho varovného hlasu, právě, 
v těchto končinách bylo hnutí čsl. církve nejsilnější. Do tohoto 
kraje vrátil séprof. Pekař k věčnému odpočinku, vrátil se jako 
poutník unavený po práci,vysílenýmarnýmvoláním. Ulehl na 
hřbitově své rodné farnosti,ulehl mezi hroby; nad nimiž tyčí se 

'symboly náboženského hnutí, které neměl rád a, .iehožvzniku 
neuměl zabrániti. Hřbitov je místo smíření, 'smrt smíří nás is tou. 
nejbolestnější skutečností. I on smířil se se svým krajem, který 

. jinak pochopil smysl českých dějili a ktérý dnes vystlal mu lůžko· 
k poslednmuspánku, z .něhož jej už žádllýspor nevyruší." 

* f Stála by za. to p~áce, která na podkladě' topográfického~áteriálu 
by zjistila, zda nové hnuti náboženské po převratu .vznikalo ponejvlce 
tam, kde bývala kdysi silná střediska . cirkvičeské refonnace. 
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JI. Do s a va dn í řeš e n í s y no p t ie k é 
: ~-, - -

. Dr. F. Kovář . 
.5fj(Yl./i'i';~· 

otázky.l)' 

. Zvláštní aslO'žitý PO'měr shodapřitO'mzáirO'veňruinO'stí . 
v obsahu, fO'rměi rO'zdělení synO'ptických Evangelií byl vkřes:" 

•... ťanské minulO'sti různě chápáni .ve svémvýzilamu různě .. hO'dnO'~ . 
<cen a jako otázka různě. řešen. Jinak bylchápáil ahodnO'cen, . 

. < . dO'kud byla Evangelia čtena ze zájmu PO'uze:nábO'ženskéhO',. jinak;' 
když začala být studO'vána také ze zájmuhistO'rickéhojakO' neF 
důležitější .prameny pro PO'znání PO'zemskéhO' živO'ta' a působení 

. .ďJeŽíšova .. To se stalO' až kekO'nci .18. stál. vlivem O'svícenství.' 
Od té doby se rO'zvíjelo úsilí o' rO'zřešení synO'ptického prO'blému 
a prO'šlo do naší dO'by někO'lika etapami; •• . .'. . 

· L DlO'uho' byla věnO'vána' PO'zO'rnO'st shO'dám, nikO'liv rO'zdí-
.. lůffi ni·ezi synO'ptiky. ZdálO' se ,takřka všeO'becně"cO' se 'dO'dnes 

2ldá prostému a histO'ricky neinteresO'vanému čtenáři Evangelií, '." 
.' že. tu tři Evangelia shO'dným a ·dO'plňujícím se způsO'bem vypra;. ' .. 

vujío živO'tě, utrpení, smrti' a'vzkříšení'JežíšeKTÍsta; DO'sIO'vně 
shO'dy zdály se přirO'zené;'PO'něvadž Evangelia' podle tra.dičních·· 
nadpisů PO'cházejí O'd apO'štO'lů (MatO'ušO'voaJanO'vo)' n'ebo O'd 

,:apoštO'lských žáků (MarkO'vo,aLukášovo), takže shody mezi' ni-
· trii sechápály jakO' věrné a více čFméně obšírné a podrobné 

' .. vzPO'mínky O'čitých' svědků tO'hO', oč'em'Evangelia vypravujÍ; ShO'
dy pa!t se zdály tím přirO'zenější, když Evangelia, byla ch~pána 
jako knihy, napsanéautO'ry,inspirO'vanými Duchem sv. . ., .. ' ..... 

ZtO'hO'to. pO'jetívyplynulasnaha, spojit všechtÍá' čtyřI dO'
plňující se evangelní vypravování vjednO' jediné;úvéstďčtyři 
zprávy.v soulad, ha rmo n i i, v jednu úplnO'u a podrO'bnO'uz'prá~ 
vu o živO'tě, utrpení, smrti a vzkříš·eníJeŽíšO'vě. '. .' . 

Tato snaha seprO'jevila velmi záhy, již v starO'křesfanské 
· cirkvi, ještě než byl vytvořena,-!stálen kánO'n NO'véhO' zákO'na. 
KO'lem r. 160 sepsal . syrský apO'IO'geta Tatian; žák Ju:stina, Mu-' ' . 
. čedníka, spis zvaný Diatessaron, (-: Podle Čtyř); v němž sestavil 
na základě všech 4 Evangelií jednO'tný živO'tO'pisJežíšův a jímž 

:. zamýšlel nahradit užívání několika Evangélií jednhn. JehO' spis 
. býl vskutku v syrské církvi úžíván 'jako kanO'nická, O'ficiální kni-, 
'ha až dOS.stO'L, ale nakO'necpřijala i syrská církev do svého 

ká!nO'nu čtyři "Evangelia O'ddělená", jakO' ostatní křesf: církve. 
,"J?řesv~dčenío shO'dě mezi evangelními zprávamihylo. v křeslo 
~tarověku obecné. Velký církevní otec Augústin zdůrazňO'valkO'l. 

/. "1) ,Navazuji na svůj.článek: Synoptická .otázka·v Náb~ž. revue,roč.· .' 
nlk.VIII.(1936),. č. 6.; str. 353-357,ktery tvoří I. kapitolu této· studie 
o synoptických' Evangeliích. . 
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r. 399' spisem Deconsénsu évángelistarum; ·Že všichni evarigélisté, ' 
isou,v~úplně'shodě." :". . .... . ': , 

. Stejné přesvědČení mělistřed~věk~az:něho 'vy~házela opÚ .. 
snaha o evangelní :harmonie.';Tak napsalzriámý ·kaúcléřpaříž ... :· 

'ské university; člen' kostničkého koncilu a Husův soudce JatÍ 
Gersón(t:1429),spisMonofessaron,unum'dequatuor,v:němž', 
se snažil spojiL zprávy všech 4 Evangelií v' jednu,. aniž hy,ně-' 
i akou perikopú' tiebo zprávú,vypustiI. Vliý/ začína j íéíhohunia

.. nismuprojevilsev iéhospiseAím, že viděla snažil se pochopit 
. . také xozdílymezi:evangeInínii zprávami. Vysvětlovali e" tfni;Že: 

.pry. každfz .evang·elistů měl. své:vlastní' stanovisko, .jeden . sta": ',' 
poviskoďf,!estaél'ei,jiriý. anticipalionis;,jinýrem.emOTationis. ,. •. . 
ď, V refOrmaci, kterápnpisovala hlavní význam Pís~u azdů:: 
raznilavíru. v,oJ eho' inspiraci, nepřestaly- snahy o harmonisaci 
Evangé1ií;spíše hylYzesHeriy.Byli, přesvěačeni, že se' dá sesta;. 

'. vitdokonaláharmonie všech EvarigeHí. Příznačná pro tato pře-
svědčení a snahúzrií plyn-oucí i e evangelní harmonie protestant> 
skéhotheololtaOndřeje ·Osiandra z •• r.'1537,v níž, jak se úž 

.. v. nadpise chlubí, prý podal. evangelní historii. tak v redriovy~· ... , 
.pravóvárií shrnutou, že v ní ani slova, nevynechal, nickťníne-" '. 
přidal' a v ní žádného pořádku neporušil, nic' mimo. své' místo 
,nedal atak všecko písmem.a značkami označil, Že bylo . čtenáN 
hned na prvnímístopatrno,co ie kterému evangelistovi vlastní 
áčo má společné s jinými, a s kterými.2)Tci ovšem zríamemllo' 
rozřezat • evangelní text . a. zároveň uznávat trojí' vyčiště!ní" . 
,chrámu Ježíšem, trojí pomazání, trojí zázračné nasycení atd.:' .• 

. Takové počínání se však záhy začalo pociťovat jako násiWna ' 
. textu a proto se harmonisační úsiIízmírňovalo.Evangelní har
mĎnieMartina Chemnitze z konce'16. st. už připouštěla, ženě .. " 
které evangelní zprávy je tfeba řadit vedle sebe; ne za ,sebou.Bl· 
. Velmi důleŽitý krok vpřed byl učiněn. když r.J776 vydaL, 
profesor na uriiversitě v. Jeně Jan Jakub Griesbach místo dosa,,: 
vadní obvyklé harmonie prvou s y no p s i EvangéIiíMatoušova, .. •• 
Markova a: Lukášova/)vnížpo prvé postavil jednotlivé peri;. 
kopy těchto 3 Evarigeliíve~ sloupcícli~vedle sebe;, takžebýly 
tímto souhledenípátrríy m~j'enshody, ale i rozdíly mezi evan .. · 

, gelisty.· Vtomprávč s,počívápodstátny rozdíl .mezi harmonií a . 
synopsí;.· harnlOnie, 'se snažísrovnaf'různícíse' zprávyv,;jed!1u . 

• 2) Titul. knihyzní:;HarrnoÍ!ia~ .. eva~g~lieae libri IV.gr~eee. el latíne, 
in quibus evangeHéa historia eX'quatuorevangelistísiti,in unum eontextá, 
uť nullius. verbum' ·Unum . omissum,' nihil . alienum immixtum, nullius· ordo 
turbatus, Jnihíl non 'suo loe~o positum, omnia' vero litteris" et notís· Ha, 
distineta sint ut qúid cujusque evangelistae proprium, quideum aliis. et. ' 
eum quibus eommune sít, primó statimasp'eetudéprehendére "queas. .' 

,3) Martin Cli e m IÍ H z: Harmonii quatuor evangelistarum:·1593-1611.. 
4) Joh., Ják. . G r i e s bac h: Synopsis-' evangelioruniMatthaei, Marci 

cL Lueae. Jena, 1776. ," , .. '. " 
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. "'jednotnou a u,c~lenou, synopse,však'ukaiuje nejeiľppclobnosti:.a 
, shody"alei rozdílyniezievangelisty." .'.' ",' . ,: ,': ;C' 

., . Evangefní harmonie nemůže. by ti· proved,ma'hez určHého'ná-:-
'.,>silí na . evangelních textech, ledaby.ovšempřijímalaa vedle. 

'~sebe···.kladla· všecky perikopy,'všech 3.·synoptiků;takže,bYjen 
. opsala texty i ale, pak by neprovedla' žádnou opnlvdovou, harmo;.: 
,nii. Buď vynechává rozdíly a neshody, zamlčujíc je; nebo'uznává 
~'.jako 'vYpravování někólika . samostatných' , tidálo:stí zprávy;' které 
" jsou z~ejmě paralelními zprávami o téžeudálósti. :Pak uznává ne:' . ' 
,jen iiá př. trojí nasycení lidu . Ježíšeln,Jrojívyčištění c~rámu . 

. 'atd., ale uznává i to, že Ježíš prónesl jednoukázánFnanoře, 
,jak oněm vypravuje Evang.MatoušovO" jindy kátzánLnarovině;,. 
'jak'oněmvypravuje Ev. Lukášovo, aže v obouúžiLdósl()Vně. 
týchž vět li odstavců; ač v obou případech mltivil ktýmžúč'ed
níkům;'Jsou však případy, ž'eharmonie arii při takovém způ",: 
sobu, prác.e nemůže vystačit, a . nechává nevysvětleny.· ·některé,. 
éV,aiigelnízprávy. Tak podle Ev. Markova a Matoušova.se Ježíš ..... 

:zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstáníaž.vGaliIei, a tedy 
.' '1'0 velikonocích, ale podle Ev: Lukášova se zjevil Pefrovi,učed-:- . 

. . níkům jdoucím do Emaus a jedenácti v Jěruzalemě:a' to ještě 
,. v den zmrtvýchvstání. Zde harmonisační úsilíselhává,nechce.:.li " 
.:~'~zamlčovato'fakta .. _ ," ','" -, . '.> "_', --~-,:,t' -.~'.: ., .. ,.,,~,' 

, . Podohnýchneshod je mezi zprávami synoptiků:přivšíjejiéh . 
'místy idoslovné'·shodě .' více .. Béreme,;.Iitakbvé;zprávy~jako 
, stejnocenné, vždy>'jedmi druhou rušíá. ,není možno. je' zařadit 
'v harmonii óhě; Násilné harmóriisóvánÍvedlo a~musilovésLkri':' 

tické hadání' k popření hodnověrnosti '~vangelníhó podání a: dq- . 
konce' Ježíšovy historičnosti. ' . , ', 
,ď, Sestavení sYÍl~ps'emělo za následek,ž{; byÍy blíže pozná~ány 
nejen: shody,' ale irozdíly:mezi,synoptikyazačálO:seusi1ovat . 
o jejich. výklad"a', pochopení. "'Je. přirozeno,'žé,musil: odpadnout· 

: výklad : dqslovnychshodverbá.lní 'inspirací. spisovatelů,'·. neboť 
rozdíly a neshody jLvyvr'acely;' , ,,', . .,' . ",: .'" , 

Zkoumání Evangelií, in teresované :také'historicky ,op'usHlo' " 
,'. 'proto již·. všecky . snahy o .evangelní· harmonii.- Už·. jen zástupéové : 
:,pravověrných. ~ruhů cír:kevních,kteří . z důvodůvěróučných-úe-; 
,'chtějí vidět rozdílů a nec:htě·jípřislup(wat .kEvárigeliímsužitím, ' 

, ;lidskéhorozumu,:který . je,.:největším'.Božím' :da'rem.··člověku ,a " 
..: :'0 :jehož užití při čt-ení Evangelií nijak, nerušíjejichnábože'nské'> _ 

., .. ' ceny a účinnosti, se snaží psáti Ježíšův žÍvotve. 'smysliLharmo':" 
.'nie všechnehó aspoň synoptických Evangelií.5),:,Harmónisačni' 

,-snahyvystupují ještě také v zpracování učébnic;biblických dě> 
~~,':, jepr~y_' a' čítane~ p~ro školy; r -- . ~ ... " - "<-,' < • 

: >'~(. :'='~fj)!'_ <~~.~o :pří~~ad' v1z. z p~sl~d~í d~by- ,~~ihY·: .. se. s~ranY· k~tolické:: F.~.~: ." 
, ,W: ill a m a: .Život Ježíše Krista v. kraji .alidu izraél!lkém (Praha,'Yyše4 

• 'hrad, 1935), se strany evangelické: Ferd.K a vk y: Syn Boží. ŽivoLJežíše 
"Kristá. (Praha, Českobratrská icd~ota, inisijní, 1934.) .'. " 

. '. -, - . 



Synoptická otázka a tím otázka Evangelií j akopramenůpro 
poznání historické osohnosti,' Ježíšovy, takto ovšem, vyř~šéna' není. 

2. Při zdůrazňov~ní shody mezi evangelisty nebyla křesťan
ská minulost vždy slepá k rozdílům mezi nimi. Příkladem je zmí
něný již Aúgustinůy spis :De ,cons(wsu ' evarigelislarum, v němž' 
hipponský" biskup, třeba, dokazoval shodu mezi evangeHsty,: se 
snažil pochopit: také rozdíly mezi nimi, a tov souvislosti s vy
kladem' o vzniku Evangelií. Augustin měl za .to,' že Evangelia 
byla napsána vtompořadí,jakjsou zachována vkánonu Nového' 
zákona:', nejdřív Matoušovo,', pak ,Markovo,' pak Lukášovo, jako 
poslední pak Janovo. Markovo a,Lukášovo prýpochazejí od apo
'štolských žáků,' neboť Marek byl žákem Petmvým, ,Lukáš Pav
lovým, a jsou prý velmi vhodně zasazena do. rámce, který po
chází ;pfímo od apoštolů, mezi Evang.' Matoušovo a ','Janovo. 
Každý z evangelistů má prý svůj způsob vypravování a následuje 
'své vlastní insph'ace, ,ale ,J;)ři tom pozdější evang'elistédbalipráce 

'svých předchůdců." Marek ~ prý, šel ve stopách Matoušových, a 
zkrátil jej (tanquám pedisequus ef br:eviator ejus), :což prý je 
velmi vhodné, neboť Matouš prý osvětlil králov,skou osobnost Je- , 
žíšovu a král přec nikdy nekráčí sám; proto je vhodné, ž'e Marek

c
, 

násléduje Matouše. Napmti tomu Lukáš nebyl zkracovatel a jde, 
sám;' ito prý je vhodné, neboť Lukáš prý vymaloval kněžskou 
osobnost Kristovu a kněz vkrOčuje sám do svatyně. . 

Tak vyklád~ Augustin shody a. rozdíly mezi evangelisty zá
v i s 1 .o IS tí jed noh o e van g é li sty n a ,d r II h é ni; a to 
v pořadí, jak jsou zařazení do kánoÍlU: Matouš, je nejstarší, Ma
rek jej slédoval azkrátH, Lukáš sice pracoval samostatně, ale 
neignoroval díla svých předchůdců, Jan doplňoval všecky,' za-

, roveň jich dbaje. ' " , " " 
, TéÍlto Augustinův výklad určil ná'zor celýchdálších sta.letí a 
převládal ještě po celé 18. stol. absolutně, a ani od té doby ne
přestává mít přívržence. Katoličtí odborníci dodnes uznávají, žé ,'" 
Evangelia jsou v kánonu zařazena v tom pořadí, jak vznikala. 
Z protestantských 'dodnes hájí Dr; A.Schlatter názor, že Ma-
toušovo Ev. jé nejstarší a že Markovo je jeho zkrácením.6 ).1 

, ·V feš'ení synoptické otázky i ~ nové doběl byla brána 'v úv~hu 
,možnost, vysvětlit shodY.. a rozdíly mezi synoptiky tím, že synop-: 
tikové" později píšící užili při sepisování svých, Evangelií ,prací: 
svých předchůdců. Shody se tedy vysvětlovaly 1 i ter á r ní z á-' 
vís 1 oS! í na předchůdci nebo na předchůdcích, rozdíly se vy
světlovaly samostatnostíkaždéhoevangeHsty. Této zásady dbala 

,'Od poloviny 19. stol., Baurova 'tiibingská škola prolestantské . 
theologie, spojujíc ji se svou thesí, že dějiny prvotního křesťan
ství se dají vysvětlit jenbojemdvoušměiů': křesťanství ze ži-

,. '. , • > ~ " 

a) ,Dr. A. S O h I a ft e r: Markus, der EvangeHst fíir dié Griechen. 
Stuttgart, 1935. " , ' 
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'. élovstvÍ a:kfesta.nství zpohanstvÍjproto; chápala jedriotIiváEvan-' 
gelia 'jako' 'spisy, . sloužící některému 'z'těchto směrů 'a'tím vy~ 
svět10vala odchylky a různosti mezi IlimV) - .. . 
: . 'LeČ' brzo se ukázala neřešitel:nosfsy~optické Ótázky pouze 
tínitovýkladem~ Ukázal to už sánífakti že příslušní badatelé 
sami pokládali brzo toto brzy onóEvangelium za nejstarší' a. 
vůbec docházelo ke všem niožnýmkombinaCím 'o-tom, . 'kteří ' 
z evangelistů byU užívaní' a kteří uživatelé. Jedriouhylo dOka..' 
zováno, že Marek je "nejslarší a že jeho díla užili oba druzí, sy- , 
noptikovéj hned na to zase, že Marek je nejmladší ze syrioptiků : .. 

a. je pouze uživateleni obou staršíchj konečně že Marek stoj( 
uprostřed jako uživatel Matouše, ale zároveň s Matoušem jako 
užívaný pro Lukáše. Stejně nakládáno s ostatriími synoptiky. 
, . ,Tento pokus o řešení spletité synoptické otázky: nedovede' 

_. vysvět1itpředevším shodya různosti v látce, která je společná 
, Matou!QyiaLúkášóvi a při níž se dá dokazovat,' že rianěkterýcn 
. inístechužn Matouš Lukáše" ale' naj iných Lukáš Matouše; Tedy' 

>' také výkladem o tom, že jednotliví synoptikové užili ,jedendru:-
, "',héhojakopramene,se vtéto všeobecnostinedásyrioptická otáz-

" ., k~ -rozřešit. l .. kdyhy, pak~ theori'e' o,.vi~je~ném :užitf: sýnopti~ů 
vedla k cíli ,vomeieném smyslu; . totiž ták, že hy sédokázalo, -
které z dnešních Evangelií j'enejstarší aže ho bylo užito jako' 

,pramenedruhýmj,· stále by, zbývala .otázka,· jakvysvět1itvznik 
. prvého;." ,... ..,' '> '. ,', " :'. .' .,' . :'.':, ' . 

. ' .. , 3: O t~to odpověď se pokus'nďněmeckýbásnui,filóso,fakritikr 
EphraiinGotthold Le s s i n J!--(t1781VLTendospělknázoruL ' 

,žepřed našimi kanonickými Evarigeliemibylo,nápsáno . vhebrej~' .' 
, skémjaiyce prvotní E v'a tl g e li u m',obsahující. podrObně. 
: celý Ježíšův životopis a nazývané Ev. Nazareů nebo 12\ apoštolů. 
Matouš prý je přeložil do řečtiny, 'změnivjepři tom v dnešní Ev~ 

:--. Matoušovo. Marek piý'z óriginálu, ale podle' nějakého méně 
.tiplnéhó exempláře, pbřídnjiný"j)řeklad, dnešní Markovo Ev;a . 

nakonec z < original u pořídil Lukáš svou versi, dnešní Lukášovo 
Ev. 'Takpiý jsou synoptická Evangelia jenrůznýmil'ecerisemi 
tohoto' prvotního Evangelia' a tím sL vysvětlíme shody i rozdíly 
mezi nimi:'" '. 

Tehtcízpftsob syrioptickéotázky hyl další~i bidateIirtiině 
': pozměňován a st~le více rostl počet přechodných stupň~' čI r:e:: 

censí. mezi prvotním Evangeliem adnešnímisynoptiky, aby bylo 
~ • < "- • , ..-• - • > • " ~ 

'., 7)i Ba u r: Kritlsche 'Unter~uchun'gen iiberdie kanoni~ch~n EvangeHen. 
1847._ . Das MarkusevangeHum nach-' seinem' Ursprting und '.Charakter.,: 
1851._ Hi I gen hl d: Die EvangeHen., 1854 . ..:..:... Hol s ten: Die. dreJ 

, urspriingliéhen, 'noch 'ungeschdebenen EvangeHen. ·1883.-'-, Dié sylÍopti-' 
schen EvaÍlgeHen. 1885.. ." . .' . '.'" , 

. ,8) E.G. Les s ing:' Neue Hypothese iiberdieEvangeľísten: als,. hloS 
::' menschliché Schdftstéller betrachtet. Spis' byl napsálÍ' 1778, ale vydán liž 

1784, po' smrti autorově. " ., . '. 



možno 'vykládát'stále nově: se vynořujíCí ribHže při chápání shod<" 
'a rozdílů mezi synoptiky> Tím 'seukázalo, že arii tato cesta ne-·ď~ .. 

v·edekcílLObtíže ti1bylý'přeneseny z památek; jejichFtexty . 
'.' máme, před: sebou,: do teinnapatriátkyztracené, coŽ·.otvíralo ': .. ' 
dveře .všem mDŽným ·.libovůlím; 'Bylo by' také s· pDdivem, 'kdyby" 

· '. vskutku <něj akétakDvé' ,prvotní E varigelium bylo. 'existovalo; .. že 
· . by býlo zmizeIDbéze'stopy,žéby'se zněho'niénebylozachevalo 
'. a hlavně; ; že bie něm nebyla nikde" vprvokřesťanské: literatuře , 
, zůstala zachována pražádná zmínka:" : •.... . .. , '. ."". ...,.", 
': '.' . Tak ani . hyPDthesa'· o ztraceném' prvot~ím E va~g'eIÍlľ jako' pra~ . ',': 
menúnašichsynoptickychEvangélií není sto, aby'vedla kroz~ " 

· řešenfsYrioptickéotázky., . ........ ". ' 
·"4.-MrioílOAaděj~'::bYlo 'kladeno. do j itié' th~Drie, .'ťi'. níi.dod~es 

někteříbadateté soudí,. že. stačí kvýř-ešenísynDptickéetázky.·J é '; 
..•. to'. tll e od éú s t n í h opo'dá'n L . První' ji. vyslovil.profesDr:.· 

protest. theDIDgieJoh;Xad,Ludw .. G ieseler(t1854)1 .' 
. r.1818.0)Pedleněhó vznikla synDptická . Evangelia zp~acováním' •. 
různě pDzměněnéhe prvokřesfl:mskéhD ústního ,podání <> Ježíšovi: 
To pDdání byloprýpůvodně a.ramej ské áj ednDtrié. Aleřůinými', 

· .vlivy.v prvetním křesfanství,hlavně:tÍapůdě' řecké,':bylop'rý~ 
.' . změněno' Značné .změriy . prý. v něm'· způsobil' apDštol . Pavel a ". 

jehóniisijní dílojvýsledkemtěchtovlivů j-e :prý.-Ev. Lukášovo>" 
JinédDbové. poměry- způsDbily:vlivy, jejichž výsledkem je E,,;, 

ti 

" 

· - Markove a MatDušDvD. Tak shody' mezi osynoptikyprý pDcházejí:' 
z původníhD .. jednDtného" aramejskéhDprvDkřesťanského ·.podání,·~.- .'~ 

· . rozdíly 'z jeho mDdifikací vlivem.dobových pDměrů a myšlenko~ 
. vých:prDudů ... ·~.. '. ..' " ... c. . 

. Tat~ theDrie'séodtédoby v hl~vních svých: '1:ysech . stále . ;> 
· " udržuje' a • j es. různými Dbměnami . dnes zastávária hlavně ka t61ic-.c 

kými' novozákDnními odborníky: . . .~. . . 'r . 
ď Tímto'výklade~sedásice pDchopiti leccoszevzájemnéllo,., 

pD1llěru.evang·elní.1átkY, perikDp,které jsóu' ohsaženy II všechc~ 
neboaspDň ú dvou synDptiků. Ale k vyřešení ·synoptickéhópro:.." 

, blému tato 'theoriesamanestačí;Problém"je příliš slDžitý,aby; 
mDnl býti jen tí111tD.Z'působem vysvět1en. NevysvětIúje na př., jak,;: 
je možno,.že snDda mezi'synoptiky'j de na 'mnoha místech až d():. . 
naprosté totožnosti slDVníhovýrazu"a to nikoHv.vběžných. vÝ-.. ', 

' .. razechdenní mluvy,'ale'vezvláštllích a řídkých výrazeéh;sIDV~: ••.....•.. 
'ních obratech a výrazových'nuancích.LukášovoEv.sevesvé~ " 

úvodě zInJňu je otem,. že ď í; již mnDzLse. p:DkušiIi' sestaviti vypra-::. 
· vevání' a událDstech":. (Luk; hl );' oC'nichž . i 'ón cnce' "zpravovati, :' 
, :a' pfedpokládá'tedy.písěmnépranienynikDHv,pouze Óstn(podání. 
'Ikdybyďte~ysnadtheóiie ústního p'odánfstačiI~ místyna'vÝ<:~:~: . 

.. .' D)':J; K~:: t. G i·'e·~ ; I e r :'jlí~iorisch-k~iiis~h~r' v ersu~~ : íibe~ .: ďie·Ent-:·. : 
.stehung,und die. friihestéti Schicksaleé der :;schriftlichen Evángelien. Léip.~ .. 
:iig, 1818.' . . , . .- , , ~ 

·"e,.. 
........ 



'svěÚeni~rozdÍfů .mezi syrioptiky, .naprosto .. ~eshiči.·k 
.nápadných a často doslovných shod meziÍlimi. .' ~ .: ' 
. :/5; .. Určitým'zlepšOýacím doplňkem:the~riéustnihopodánÍ' je 
'theórie;jejímŽauloreríi: byl protest. theolog a filosof Friedr •. 
S~hléiermachei:lO) (t 1834),a'která se nazývá! heo riLd i e-. 
gesínebofra ginen tů .. Podle této, Jheorie. bylo': prý prvo';' , 
křesťanské 'ústní podání. ° Ježíšovi zaznamenáváno 'j ako j ednot~~',~ 

.··.··!ivé:ósamoc·enékusyči diegesena lístky papyrů,znichžněkteré ~ .• 
obsahovaly vzpomínky na Ježíšova slóva, jiné na .JczíšovY skut-:·· . 

· .•.• ky. Kdo' takové 'diegese sbíral,musil: prý .. dostati lístky, které . ob:- •. 
... ,'sahovaly vypravová!lÍ ()též'e událóstivefonně poněkúdpózmě;-> 
>,,',něné, tédyskutečné. dublety, paralelní zprávy .0' téže.událoštLve 
... ,formě poněkudpozměněné,ale. on jeinohl pokládáte za zprávy': 

. <órů,úíých událostech; třeba podobných. Naši evangelisté prý byli 
; .~·.~.:sběrateli·a· zpracovatélit1ikových-diegesiv celek. Tím, že,pra-" ' .. 
:'\'ďcovali, s těmito písemně již zachycenými zlOInky évangelní tra_~ď 

/diCe, ale každý s jiným a čáštečriěodlišnýmmnožstvímj prý si 
'můžemevysvětlit.ishody i rozdíly mezi nimL ~,. . . '. 
f;C'Ale:anitáto theorie nestačil~ a' nestačí kvyř.éŠerir'sýnO:.pti~ké:: " . 

,c/ótázky; Mohla by.se jí sice.vysvětHtrůznosta příbuznost.synop- .. • ..• "; '.' 
.'; tickélátkývjejímobsahu', .alenestačCužkvysv,ě:tIenLsnodných.·.··· 

'výrazových nuancí .na. mnohýchmístechušYnopHkůariapr_osto· .. 
· '~~nestačík vysvětlení faktuiže:-všiéhni : synoP1ikovév<podsta tě ~. 

:·:.stejn(svou látku> rozvrhli ~·:Zachov(tvájí~témě~'o:stejtÍé.pořadÍď: 
'>.·'zpEáv.·.··Tos'e·.hedápochopit; •. měli;,li k. oisposici'.jenlístky.se.sa-:-· ~.' 
. ·.:,:~oštahíýinia· osamocenými' perikopamLďď·~:·,..:.:~ •..•.• ' ',2>'~. 

· .T,\-6/K:dYž· J)~vidF Hedr; 'Strauss1i) ' . .vYd~i svůj Ži~~(j~žišův'a;' 
· ..• ,·'mythickým. výkladem' ,otřásl .. historickou .věroliodnosťEva.ngélií, 
"::a ~d'yžpak Baurova tiibitlgs:káhohosloveck~ š~ola· vysvětlovala ...... . 
•.•. ··yývoj křesťaiiství F vinik Evangelií ďS(;hematem OstréhókonfIiktu ~~ 
..... ' mezi dvěrilaprotichůdiIýmitendencemi;'židokřesťanstvíní .. apo..;,';' 
.~·hanokřesťaristvím/ ibylytím ',dány nové .p·odilětyk· podrobnému'a"-' 
":.vyčerpávajícímuďzkoumání synoptické otázky. Po, celádesítilett~· 

;-\~~~~.vy:cházelY- od>b~~1.!é ~pisy, _.kt~~~_ otázJi'i{ pro.bf~alY--_ ~e; vš~_ch' _~.sti:~~q;--.-~. ,~~ . 
. <!opodtobností a:do hloubky>Yýsledektěchto usiloynýchprad 

;: .. se časem ukázal V toril; žeť se znenáhla ustaloval ynázory a: do-:
: '::":cháiélose k poznatkům ~tálé 'bezpečnějším. Od korice.19: 'st)e? 
... " synoptický problém v novozák~nní vědě řeší . takřka~ óhecně: t.,zv;; 
~ .. ,t li e o Ti íd vo up ramen ů.; .... .... '.. ..". '. 
. .. ,:Tat~theorie stanoví'adokazuje ·dvěhUwnCthese:1.Ev;Mar:-:" 
<,:kovOďje:"nejstarší" ze synoptÍckýchEvémgdií a .. bylO ' .. pra.menem.·,:,:' 
. :'~pro· oba~ druhé ď synoptiky. Tím se •. vy~vět1u j e,Íízký '. vZJalj\mezi ,'L. 
:všemi třémf~synoptiky ':, látce,.k~erá jé jim.ýšem,.s12olečná .. 2I.ď •. 

:,,?:::~f:~u~~~'·'.~~rfi!,~;~l;~· a che r:; Kritische.r~ V ~~such:ií~e~~~i~· •• Sc~~iHen ~~.~:' '. 
: .. ~ .. 11): n:. F.~Str a u.s.S!~ Leben...JesILkritischbear~eit.et:.2. sv •.• 1835/36."~; : 

"~·c.,_ ~- ; -' ,'1, ~ , .. ' "~;:-"--'-,~~.~~_"~:"'----'-",,--~,_;;-,:'" 



~ ~ 

VedleE:v. Markova užili Matouš a Lukáš ještě drUhéhopr~men~, 
dnes ~traoené sbírky'Jéžíšových řeč( a: výrók'ů, kterou oba "růz_ 
ným způsobem.vpracova1ido textu Markova. Tím se Vysvět1uje 
úzký vztah mezi Matoušem a Lukášem v látc~, která je společná 
jen jim dvěinaa kterou nemá Marek. . . " ' ~, " . ~ 

'V 20-.stoLtbylatheo~ie·d~ou pram'e~ů dále zcÍoko~álován~ ~ 
upevňována, takže dnes má v novozákonní ,yě,dě platnost tákřka 
zjištěného zákona, ri~ už pouhé theorie. Podrobnějším studiem se 
pak dále'ukázalo, že EV.,Matoušovo a Lukášovo nejsoujénkom--

, binacemi z Ev. Markova a sbírky slov Páně, ale že byla doplněna. 
~ještě některým( jinými písemnými,prameny, po příp, i ústním. 
podáním, jichž každý'z obou ·evangelistů užil v látce, která jel jeri 
jemu vlastní. Bližší rozbor Ev. Markova pak vedl také k poznání; . 
že jeho autor užil patrně již psaných pramenu; které obsahovaly , 
sbírky evangelnitradic·e prvokřesťanské. ' . " ' 

, 7; Všechna tatoveHká vědecká. a kritická práce, konaná' ocl 
konce 18. st. ve všech zemích, vedla k důležitýma dnes takřka, 
obecně uznávaným výsledkům ve,.zjištění a poznání dqkumentů, 
pramenů, podle nichž byla naše Evangelianápsána a vzájemných 

, literárních vztahů niezisynoptiky i prameriy. S těmito výsledký 
se však novozákonní věda nespokojovala.- Rozborem a srovná- ~ 
váním evangelních místsé snažila ~,~ proniknout dále, za doku
menty už pís'emně formulované, a stále více ukazovala na před-, 
literálrní období evangelní tradice, na období právě nej důleži-

~ tější, kdy se,' v letech mezi Ježíšovou smrtí a nejstaršími Hte.:. ' 
rárními dokumenty, jež tvořily pramen našich Evan&'elií, tvořily. 
tradice, které jsou u synoptiků usazeny. Atakodborná.práce' 
novozákonní vědy ,v nejnovější době, v hitech 'poválečných; 'se 
obracela k, zkoumání těchtopředliterárních částí evangelního 
podání, dokud kolovaly v ústní ,tradici a než byly zaznamenfl(ny 
v dokumentech. ' , . .. ~ ~ 

K této práci přispěly různépoznatky. Vědělo se ze světský~h' ~ 
dějin literatury, zesti.tdiá. lidového podání, jak je niůžeme. sle;"< / i. 

dovatvpohádkách, hrdinských zpěvech a jiných výtvorech lido-
vého .Ulllění slovesného; že se v takové primitivní literatúřé ústní 
i písemná slovesná tvorbá pohybuje v dosti pevných fo rmá chf 
které mají svévhlstní.zákonystylu. Ze studia Starého'zá~ona se: 

~ ,vědě!(), že i tam se jevftakové formy: zcela jinou slovesnou.· 
, ~ .~. formu mají žalmy, jinou modlitby, jinou prorocké řeči; jinou 

~', ~'historická vypravování. Ze studia židovství dobyJežíšovysepó~ ~ 
znalo,žev. jeho tehdejší tvorbě se předávaly a pak i písemněJ~ ~, 
zaznameriávaly'á sbíraly výroky zákoníků' a krátké historie jako 
Výklád Mojžíšského zákona. Shledalo se také, že slovesná. forma. 
těchto ď židovských, tradic má značnOu podobnos!se sloyesnými 
formami čelný'ch evangelních 'perikop,obsahujícíchJ ežíšovy vý-
roky a krátké historie 'z jeho života •.. 

'.J6 

-
1 



. To byl~ po~n~tky"kterě,vedlykto~u"že sep'řikročil~; k"stú~ '. 
; diusynoptickýchperikop .' s . hlédislút ď jejich'. slovesných forem: ' ..• ' 
Synoptická Evangelia jsousbírkamCperikop, . které jsou mezi 
sebou'značně neuměle spojovány a svázová,ny.jenobecnýnii údá- . 

:ji času a místa, ale po vynechání těchto. údajů' s.e jeví. jáko sariío~ 
<.statnf jednotky různých slovesnýchforem,jakojsoll historie 

'.,' z.JeŽíŠovaživota,'podohenstvíá výroky .Ježí.šovy,leg.endy,·ká~ . 
zání aj; Tyto různé druhy a typy forem byly'.v synoptických. 

"EvimgeIiích podrobným rozborem textů! zjišťoványav jejich sty~ .. ' 
lov'éUstálenosti popisovány. Ve světle životaprvottlího·křesťan-·· 

".stVí hyly h'ledány důvOdy a podněty jejiChtvořenía:jejich"funk.;;., . 
, ce: v životě' prvotnLobce .• Rozborem těchto forem tradice, zjišťo- '.' ., 

,:'váním;"jak,byla .Markova látka měněna' u MatoušéaLukáše,:a 
',.jakU obou různě hyl měněn text druhého jejich: ,pramene, sbírky 

slovPáně,dále sledováním vývoje týchž tradié v Iiteratuře apo
~ryfníaprvokřes'ťanskévůbec, byla hledána proměnlivost i pra
videlnost:těchtoJorem, jakož i zákony jejich vývoje, ausuzo~ 

'ď:>ván'ó>mi. jejich stav a vývoj v období, kdy kolovalyjenústně~ -: . 
· ' .• , .... Byla tedy, . jak' patrno,zkoumána 'historief~rerh 'evangelnf' 
tr~dice;Metoda, kterOU:.se todělo,hyla proto, riazváná~ larm.: 
geschichtliche Me/hode. a' skupinaněmeckýchprotestantských 
badatelů, kteří se této prácLvěnovali; lormgeschichtlichi, S'chú
le.12):Výraz ov~em není ,'dosti.výstižný.,neříkáneodborníkům~ .' 

.oč· jde.Poněvadž tu jde o formy evangelní tradice,. jepřesnějši 
.·mluvifó tomto posledním stadiu řešení.' synoptické otázky jako 
>ozkoumáníd ě j in .e va ng e} n ít r a di ce..', "." ' •. >,.:., ' 

....' ...... '. Toto, ha.dánÍ mázásadní,vyz~ariipro zjištěnI ~stavuprvo-
">,křesťanské tradice o:Ježíšovi právě v obdohí předj ejímpísem- " 

'ným" ustálením ;a sbíráním a pro' vYplněrií: dosavadní' mezery 
v'našem,p'oznán(zprávoJežíšovi z doby mezi jeho smrtí a nej.;;.··· 
staršímLpísemnými záznamy tě1chtozpráv. Není pochyby, 'že'," 
'zjištěním ustálenosti.a zákonitosti forÉ~mnejstaršítradice nábý,:' , 
,vají 'tradice na. významu ávěrohcidnosti ,jako ~istorická .svědectvÍ· '. 
· oJežíšověživotě, neboť ustálenost forem bránila .jejich snadným. .' 

'. změnám.v ústním p~dání a umožňovala jejich přesné.,.zachovál.:. 
'vání a předávání po celou dobu,nežbýlyza:znamenáný písemně;.:. 

. 12)ZMdadní spisy jsou: M. IÚ bel i ti s: Formgeséhichte_ d~s Evange-' 
·,Hums. Tubing. 1919. :.=.. K.;L. Seh m i d t: Der RahÍnen ,der Geschichte. 

, -;.Jesu.:Liferaturkritische Untersuéhungzur iiHésten Jesusiiberlieferung.Ber~ 
lín 1919.:-'- R. Bú I tma n n:Geschichte der synoptischen': Tradifion; Got~ 

·'.ting: 1921,2. vyd. 1931. _ M. Al bertz: Die synoptischenStreitgespriiche~ 
Ein ,Beitrag' zur Formgeschichtedes Urchristentums. Berlín' 1921.."::'::' G. 

'B e ~ t ra m: Dié· Leidens1.!eschichté Jesu und der Christuskult. Ein' form~ .. ' 
,geschichtlicheUntersuchung.Gotting. 1922. ~. P;F i éb ig: DerErziihluÍ1gs~ .. 
· stiL der EvaIigelien. Leipz. 1925. --.: L. Br u 1,1: . Die Auferstehung Christ'i .... 

in· der :urchristlichim Vberlieferun.g. Leip.1925 . ......; P, F i e b i g: Rabbinische ~ .' 
Form1.!eschiéhte und Geschichtlichkeit Jesu. LeipZi1.!;'193L -.:.~. M. D.ih e~ 
l-i us]' Die Botschaft von JesusďChristus. :Tuhin!!. ·1935. '. .'>:, \ .' ...... . 



" Tak díky tók~t01Íejnovějšírn:ú. způsDbu práce' v novozákonní, 
vědě'můžeme časem dojíti k poznání nejstarších fDrem prvokřes- " 

~ 

\ ,ťanskýchtradiC <> Ježíšovi, přiblížit se k přesnému zněnHradic; 
,ježpocházejíod očitých svědků Ježíšova života, přiblížit se tedy 
khistDrickému ,Ježíši.. RDzhDdnějím můžeme zjišťovat, které 
pe1;ikopynašichsynoptických " Evangelií', byly oproti nejstarší 
formě tradic-změněny, jak velké změny se staly a z kterých asi ,', ' 

" důvodů, tkvídch,v životě prvotníhO' křesťanství, byly p:rovederiy. ~ 
Poznáváme· tím také motivy, ,aspirace, problémy a, vůdČí ideje. 
prvokřesťanskéhD ovzduší, .v němž se tradice uchoválvalY. a' po-

- změňovaly. " " ' .,,' ".', , 
, Někteřfzástupcové, tétometDdy práce zašli ve svém kriti~ 
cismu přílišdalekDi' Podle· nich zbylo v'synoptickýchEvange

,liíchvelmimálo tradic, které sahají až k očitým svědkům Ježi- ' 
. šovaživota., Domnívali se, ž'e většinu tradic vytvořila prvokřes-: ' 
fanská obec :pro své účely' a zármy, á přesunula je do Ježíšov~ 
tivota, abyzvýšilajejichautoritti. Ale přílišný radikálismus vy
značuje vždy počátek nového ipůsobupráce. Postupem doby; 
když touto~metodou začalo pracovat vícebádatelů, zvláště také ' 
amerických,1B) anglických14

) a frand>uzských,15) se přehnanosti 
korigují a pDznává se, ž'e histDrie forem evangelní tradice, uži-, 
vá-li se jí správně a buduje-li na faktech, je ]egitimní a' cennou 
metodou práce v oboru novozákonní vě,dy. ' ",' , 

'- K řešení 'synoptické otázky, zvláště k poznání forem á' rázu 
mosaikových kaménků evangelní tradice, z nichž naše synoptická.. ~ 
EvangeliasestavDvala celkový ohrazJ'ežíšovy osobnDsti a pŮ:-, 
sobnosti, znamená důležitý přínos. " , ' 

Pohled na etapy dosavadního řešení synoptické otázky nás 
opravňuje k závěru,' že od konce 18. stol.,donejnovější doby 
přes vš.ecky omyly a bludné cesty, jaké mnohá stádia vyznačují, 
s~ krok za krokem dospívalO' k poznání" které je kprospěch1ll ~- " 
jen našeho vědění o Ježíš?vi, ale i naší víry v Ježíše Krista. 

iŽalmy. ~r~ nlode;ní život.,,; 

Studie o vztahu mezi uměním anál>oženst~m;> 

Dr. A.B,Vernier. 
, , ' 

, . ' Pri'uně~~ému i vzdělanému ,čtenáři bible, zů~távají, nejmi~ '" 
lejšími :ze StaréhO' zákona toliko dvě části; žaltář ,aprDrDcké 
spisy, žaltář však vždy zachovává první místo. Kdyby byl pře': 

" 13),E.J. G~odspeed: NewS~Iutions of Ne~TestamenťProblems:' 
Chica!!o 1927:_ F, C. Grant: The Growth of. the Gospels.New York 
1933. c- FonuCiiticism,. Chica!!o 1934. , j < , :,'" .. ,'.. ,:; , " 

" 14) Vinc. ,T a y 1 o r: Behind' the ,Third Gospel. Oxford 1926. ~ The 
Formation ofthe Gospel Tradition. London 1933. . 
, '15)M. GO!!l1el:-La Vie de Jésus, Pllris 1932," 
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"ložen do dnešní řeči, neb aspoň, náležitě vyložen; stál by: se 
. modlitebriÍlri podkladem a východiskem, vyznáním a: zpovědi 
každého, kdo hledá a nalezl, a.neb byl 'nalezen., Nechci'vyklá:-: 
'd8.ti původ jednotlivých č'ástižaltáře, ani o vzájemně siodpo-:' 
'riijíéíclí J).ázorech badatelů ve vědě starozákonní.2almyvedle 
prorokŮ představujív~chol starozákonní zbožnosti,v nich se 
clostávají 2idétam, k,de podle plánů'Božíéhmělibýti. Nám: 

'ovšemnejdejen o židovstí, nýbrž <> lidství, ozáměrý Božrs člo.:., 
. y~kem vůbec. Bez žalmů by byl kult vykrystalisqval v obřad

nictví, v posvátné formulky, myšlení izraelské by se bylo ochu- . 
. dilo a vysušilo tak, že by jistě skončilo v podlomených vý~' 
křicích .starého pesimisty,Kazatele. Ale' žalmy zpívají nadějí.a' 
,věrou. Musely přijíti chudoba a hlad, aby dávno vyvoleníko

.. nečnězase přinesli ovoce syté náboženské poesie. Našli,Boha, 
<a tak našli sebe. Není třeba podotýkati, že je yelikémnožství 
: učených, odborných i praktických> sbírek 'výkladů' k celému 
,žaltáři; Po vá.lce, snad největší a nejdůležitější se s~l výklad, 

.. ·:Mowinckelův: Upozozorňuji na jiný .. od' běžných 'výkladů ,pod~ 
" átatně odlišný komenářW r a ggů v. Proto odlišný a: svérázný,-
'. že tuk žalmůní a k biblické literatuře přistupujemalíř-timělec.' 

. Arthur vi r a g gvydal zatím někóliksbírekobrazových vÝ'~ 
kladů k biblickým scénám Starého iNovéhozákoná:'Zamýšlí 
sellad jednot1ivýmLveršil a podává pák,' co zíiniini očiina 'víry 
a' vidění znamená. Chci mluvit prozathn' jen o jeho knize" T h e, ' 

fP s a I m s f or m ode r n L i f e; V říjnu1933 výšlo'p·rvníjry.; , 
dání u Selwyna a Blounta y Londýně s veliriÍ c'ennou předmľu,;. , 

, vou faráře H.R. L: Shepparda,a,koncem r. 1934již vydání de-
. ,váté! Několik obrázků z' díla' vyšl() 'napřed: v časopisech, a: 

vzbudily vzrušení,. dokonce někde rózh()řčeru; protóže ď umělec 
svým dílem útočí: Toto knižní' souborné vydání věnuje své 
matce. Ještě jetřébaříci,že toto úměnfbý nemohlo býti před,;. 

.loženo dětem v učebniCích, protóže by mu'nerozuměly.Nénajde 
y něm obliby také umdlená křesťanská duše a' církevní tichá-' 
šlápek, který se. bojí ,činit důsledky ze svého náboženstvÍ; Dílo' 
jako celek je sociálně revolučrií. . . .. ď'· .' ',ď 
,'. ' Nejdříve několikzásadriích 'poznámek.-'Uniělcoví,který"na 

. objednávku má ilustrovati biblický projev,seďpodařízhotóvitL 
" umělecký náboženský předmět, jakých 'Setuctý'nabí:iejív pout

ních místech katoli<:ké církve. Takovýmto náboženským umě
ním se přečasto zabývají ,neumělci. Každé jen objednané dílo: 
zpravidla postrádá oněch rysů, jež z díla Vytvářejí uměnLUměni 
není možno tvořit na objednávku. Je to tak, jako bychom chtěli' 

; ,,' na' prorokovi, ,aby mluvil za. peníze. ,Kdo nepřistupuje k 'uin~.{ " 
'leéké reprodukci biblických zjevení proto; že' m, u s í, nezanechá' ' 
. nám ani umění, anináboženstvL ,Dobr~ umění, které jéijevo
vái1ímživota; ať má jakoukoli formu,yzniká tam,kde.ďnemohu:" 
mlčet,:k~e jeho základy ye mnějsou.hořícím keřéIIl.BědabY 
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mně bylo,' kdybych 'nemluvil, nevytvářeL Nejsem obchodníkem,:'" 
řemeslníkem;· ale 'píšící:' á . kreslicí rukou,která je vedena" a-za: 

'každým :pravÝÍ:numěleckým dílem; hudebním, sochařským; ma;/: 
lířským; básnickýmďznísdruhé strany: Takto praví Panovník 
Hůspodin".:.) Uměiií p.rýští z obecenství, .a:vede kobecenstvL': 
'Umění je. poslušnost ,a povinnost. Nesmínimlčetiaviděnrpo~ 
hřbíHy sobě. V~poméňme, jak č;:tsto, při pohledu na,_ umělecké ď 
~l?:v:še v~llásY:z}rypíneso~hlasem,' někdy! vzpourou" jaksé:. . t 
1 's nechutI obracrme, po~rClme rameny,mavneme rukou .. og- _ . 
cházíme zmatérii nebrozvráceni,ódsoudíme anebaspoňzoba~:> 
vy, 'abychom nebyli'prO svůj .úsudek posmíváni, zmlkáváIrie.·Ale .. 
'nemíváme'neJednáu 'podóbné pocity před strohostí,náročností· 
a útokem Slova_Božího ? Jeri rievyžadujme'práci běžnou, podle 
vz6rú:a: ŠaJ)lony; Nechf:ějme'proročátka na místě proroků; Ne;", 
nuťmek,próstituéitóho,kdoIriá dar vidění a slyšéní.Odbuď-', 
,niěneomalené ď'šoúdce,ktéřímyslf, že mohou vyžadovati i 'na: 

, Úměici;iil,ly, tvořil jen sociaJistlcky nebo fašisticky.; ,krátce " 2,,' 
,orthodoxně!Jak.případně v.úvodu ke knize praví Rev.' snep-. 

pard: Kvítí polní nad všecky krá'syŠalomounovy, 'ať sekorilii 
, líbí nebo nélíbL 'NezáleŽí na tom,dává-limnožství přednost vě~ď , 

cem Šálomounovým'. Není autority, ď jež by měla práva umělqi: 
diktovati, umlč()Vati jejriebo přemlouvati.Umělec;ohlašuje~· 
tvoří v tvarech a barvách, jak sám musí. Můžete se sním přít.. . 

. bu.de-li któmu míti chuti, ale bude-li 'zticha, je vidět, že nemá-' 
coké svému dílu přidati. Fenomenologové ne nadarmo řadí pro~ ) 
roky a umělce blízko sebé .. Obojí na vrcholu své činnO'sti vY~
mýtili 'ze sebe vše, co se vztahovalo toliko k ié.iich osobě. ne::' 
znají sebe, mají dar objektivní řeči. Taková řeč ovšem není pak 

; jen řečí, 'slovem, ále také činem~ Při tom je Iriožné, že i do zie~'; 
.vené,řéči '3, . objektivní skutečnosti umělec i'prorok vneSe "příliš' 
mnoho ze~svého osobního zážitku. Ale'cítí to;eítísvé subjek.; 
tivní jako překážku díla; jež reprodukoval, a vrací se k základ·:' 
nímu viděnému a slyšenému slovU a faktu. Ano, může 'Se státi, , 
ŽErYněkterém svém díle objektivriískutečnosttak smísí s všed~;' 
'nímsvětem,že cítí, že se zpronevěřil a popřel právě to, co měl. 
vyjádřiti: Vander Leeuw.uvádí slovo, jež pronesl O.Wilde,:; .' 
že každý riěkdyzabíjí věc, již miluje: Proto seď tolikrátvraČÍ 
u každého prorOka i umělce táž'věc. Vnitřní vidění .vynucuje 
si' neustále návraC Připomeňme' v' této _ souvislosti ~ závěrečné·ks..; 
pitolý z Rollandova Jana Kryštofa .. -K dílu'se přilepila příliš 
sililá'slupka; jádro'je obaleno hrůznou dávkou balastu, a málo- . 
kómu se zdaří ohlásiti a zjeviti aspoň polovičku toho; co mělo) 
býtlzjévenQ~, Ani 'nepohodU a bída nezabrání vnávatua'v no--
vétri a novém Vynášení z hlubm objektiVního. Útěk a stranění' 

- se tohoto '. zákládu prozatím sriad nedokonale . reprodukovaného 
. znainená,próproróka iproúIDělce smrt, umělecké a nábóženské ' 
'yabětkovánFaživořeiiL . Kolik'ťakových případů smrti zaživa-~' 

~ - -) ".' , <, '-'- , . - - - ',. ,~ < , - ,,-, 
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zn~niez d.ějin. 'l!ábožvEmst~, aumění,;ČJo'.:~k/ p~-e~inejen..; pro~i 
J3ohu,ale 1 probsobe samemu. I>lati, co prlpommaSoederblom, 
a po něm Otto: dokud cítíšnadseoou svaté',;musíš",hodnot'u, 

. již ze svého dřívějšího vzdělání a zkušenosti Iieznáš, a již1:aké " 
"', riemůžeš z čehokoli jiného odvoditi,' protožéje,sui' geIierisa~ sui 

juris, dokud aneb kde znáš ;;svaté"anuminosní, žiješ,tvoříš,' 
jsi občanem Království. Jiikmiletoto zmlkáváa ztrácí se{byI 

.. :jsi .vyškrtnut,a dílo tvé bude ploché; prostředníi'povrchní.';' 
..... Přízemním se dílo stává," když 'Se 'z lásky stalo povoláriC Tady. 
..neplatí docela abolutně, že kdo hledá, nalezne: Bůh dává. podle., 
.svého~ Duch, 'kam chce věje. ZáležínaBohu;aprotó;také'vy- '.' 
··litá, :vytrysklá moc ,(novozákonní charis,dynaÍnis;doxa) ne.: 
,respektuje konvenci a ustálený řád; Nejsem sám'Syůj.: .,<Vy,. . 
znává ten, kdo jev takovém obeceriství.· .... ' .. , 

.' ' ... Má-li toto 'vše platiti o káždém umění, číffi spíše, a Jak by ne , 
'o mnoho více, o umění připínajícím se k bibli. Kompromisaněia

ké niilosrdenství k sentimentálnímu neb všelijak důinvslnemti 
. biblickému umění je hřích. Hřích proti bibli i protiumělc(Dobf~;, , 

, že veWraggovi k bibli přistoupi1skutečně tichý v. zemi abo,.. 
~~ .' ' ..... , .. 

;' Máme před sebouslmtečné umění,a zRchvějenies~ nejedno ti 
tak ,jako se chvěli .zbožní· Izraelští.' před Hospodinem:. Chvějeme. 

'. se'nepřed uiněním,ale.přéd Bohem,jak .nám~Je.i 'uměleé.zVě~' 
-stuje.Svetští kritikovéa'ngličtívětšinou . iui: díle cenili,,-ževy-' 
jadřuje'brutalitu dnešníeivilisRce, život; jaký je . vedle nás, a, '.' .' 

.•.... 'Současně život, jaký má. býti. . Z.důraZňují zvláštní inspirující tón~:. ". 
knihy, 'který vede k opravdovému, důslednémuboji.protiválce, ' 
;',Vykořisťování a krutosti nejrůznějšího:dřuhu;sociálnrcítěnÍ. 
.' autorovo~ 'Ale právidílu·'byli především'kritikové"Z" řad': ·vja-.··· 
kYéhumělecvytvářel. N ábožénští .lidéteprveóbjevili přednosti :". 

'S; hloubku:Wraggových dřevorytů. A odtud, z lůna živé církve, ď 
té CÍrkve, která má své příshišníký ve všech viditelných' církvích;' , 

';z anglikanismu stejně jako ze svobodnýchcírkví,sé':ozvalý', :'.' 
~ hlasy; že tato kniha bude jednimznamenati epochu:J en, uměÍlL 
zase můžeosvět1iti'jiné umění. . Jediný. druh· komentáře, jakého. 
je třeba k žalmům. J. A. H. v British Weekly píše,žetyt6 Uu~: 

,. 'strace spolu s ,textém"který znázorňují,způsobívnás. tákové_ 
pohnutí, jaké- jsm'é zažili v gotické katedrále,kde jsmevyslechlL 

. tyto žalmy zpívané neviditelným" sborem .. A- Church,Timesdo~ . 
:.dávají; žéWraggovy dřevorytyjsoumistrovskévesvémóciá_. 
;hrozné ve své. čistotě .. ~ádné dílo umělecké' z· poslednídoby,ani c 

psané, ani. krelené,nestrhlo tak opravdově' náročivou mask\l .' 
. 1;.modermhoživota,' jako toto ;ďa . při tom: žádné . nebylo , tak Cit: <; . 
livé:k podstatě 'dobra. Pro bohoslovce a kaZa.teleť:;é ta:tokIiiha 

·:neoceriitelnoupokladnicí. myšleriek~. '. " ď' ,,:' '""" " 

,-: <Vidíte-li 'vedle 1. žalmu obrázekstarého·'tišleéliti1ého ; muže,' 
který' na terase velkoměstského činžákupečllvě zalé\r~ květinu. 



.vyhánějící květ k slunci, k němuž je přece tak daleko prá.vě 
'clprostřed vysok>ýchokolníchdomú, továrních komínú a,těžní 
klece,jé~sama o sobě je představou všeho jiného nežzdravéI10 
rozkvětu, stojíte před přesvědčením, tak často dnes znehodno~. 
ceriýni;~ že i uprostřed zmatkÚ zpúsobenýchtechriickou civilisací ' 
á celým" moderním spádem životním je ~možno 'zdravě: čištěď'a 
v mravní rovnováze rúst.Zákán Boží> je potúčkem zachraňují:
~cím.~Blahóslavenství víry uprostřed životní šedi. K tomu' po~ 
sta.vme ž. 27,.13: "Bychťnevěřil, žeužíyati budu dobroty Ho~, 
spodinovyvzemi živých, nikoli bych neobstál," - kde , umělec, r 
předtavuje ' vyhublého nemocného, uloženého do lenošky, ,mi , 
němž je patrno, že se nemúžepohnout, \ aby nezasténal; vy:', 
hublý obličej, ruce a prstyjahohúlŘy; , nedaleko~ kamínka, 
s konvicí na čaj; hlava plná zoufalých myšlenek, alépřece se 
drží,pro1;ože věří!, A takových·výkřikú víry. a přesvědčení, že " ~ 
jen z víry je možno žít, je řada, vracejí se znovu a znovu' (13", 
3 ;72, 6; 86, 7). Tam, kde podle Kralických vykladačú us ou-

, žená církev se utíká k Bohu o pomoc- 123, 1 - otvírá se nám 
pohled do vězení, kde mřížemi k nebesúm hledí a. ruce spíná ně:", 
šťastník jistý tím, že dobře pracoval, sklidil neporozumění,' ale 
očekává pomoc tam, kde je jediná'pomoc. Vybaví se nám řady 
mučedlníkú za svobodu, za přesvědčení, koncentrační 'tábory a 
,politické'žaláře.Ale vidoucí'ani tehdy nezoufá, zdá:,li'se obecně, 
že darnio pracoval. Víra mu nedovolí sklesnouti. Celý, svět ne
zaměstnaných přejde před zraky, když popatříme na:, ubožáka .. • 
zimou schoulériého, ukrývajícího se v tmavém zákoutí, kam ne~ 
múževítr a nečas. Lidé v něm přestávají viděti člověka, protože' 
přespáváv děrách, cihelnách; stozích, ale on se př.ece nepodává, 
néresignuje,lleztrácí lidství, svědč'e -sobě i přesycenýni: (142, 
6): "K tobě volám, Hospodine, říkaje: Ty jsi doufání mé a díl' 
múj v zemi živých!" Zde už se setkáváme se sociálními názory 
uhiělcovými.Jinde opět potkáte žebračku (40, 18) nebo slepce 
:(130, 6), kteří neztratili ani v tak krušném údělu naděje. Není 
většina našeho' života nocí, podobnou oné slepcově; a : nejsme 
daleká chůdší slepce, protože se náni nedostává takové víry a 
naděje ?! ' ' 

, Konflikty ~v'ěd~mí,' j~kýJri je vydán v šanc, a :v ,nichž se pro~ .. 
pa~íi často. nHadý· služebník .obchodu, představuje obchódrif 
zást~pcespěchající za záka.zníky. V obou rukou kufry se zbožíin; 
před očima visí veliké písmeno znázorňující libru šterlinkú, zpří: '.' 
tomňující stálé šéfúv rozkaz i svody vlastního srdce:zisk:ia 
každou cenu, a největší zisk. Který mladý muž by nechtěl být 

. bohatým, kdo by nechtěl dobýti světa, peněz? Tentocílmápř~<:l 
očfmacelá současná' doba. Všecko se ospravedlní hesleni:Ob':':, 

. chod je ohchod., Ale z mládí 'Se ozve otazník-a vykřičník' (.119,' 
, 9) :, "Jakým, zpúsobein očistí mládenec stezku svou? Takovým, ' 
áby se choval podle Slova tvého. " ,A tato výchova se vzpírá všem' ' 
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obchodnímpraktiká~; ukazuje jiné bohatství. NábožEmství platí 
i pro obchod. Ani obchod není samostatnou sférou, svéprávnou~ 

, Co je libra a, tisíc liber před ,blahoslavenstvím, předpokojem 
s'Bohem?! " .', "",' ' (Dokončerií.) 

,Ide'a svobody, svědomí 'v ' myšlenkové~~ vývoji 
Církve československé. 

,:(Pokračování*) .) 
Díl druhý. 

Frani; Roháč.· 
I'~:, 

, O b s a h i dej e s v o bod y s věd o m i p rtZ al o žen i 
če s k o s I o lJ e n s k é ci rk v e. 

, :1. KrÚický rozbo~ lekslu Pl'ohlcíšeničeikoslovenské ~irkve. '" 
:1 . '> .' .' 

: Jako' stěžejní ',Z á s a da objévujese' iclea svobody svědomí 
~v Prohlášení, vydaném 10. ledna 1920. Pro důležitost věci nutno 
, citovati' toto prqhlášní celé. Poněvadž pak, budemenucenizabý-, 
:vati.se jednotlivými částmi Prohlášení podrobněji, označíme si 

. jednotlivé odstavce, ahychom při pozdější citáciIVohli se odvo-
'lati na toto óznačení.Prohláš'enízní:' '.' " 

A NárodučeskoslovenskémuL . 
"', 'Věrni velikému odkazu ' svatého ,,' muč'edníka kostnického;,pr;vdy' 

,\ .každému přejte'~,poveIikých bojích a vnitřních strastech, jimiž rozhá
rána trpí náb9ženská, duše národa českoslóven~kého, uvědomili: jsme, si 
povinnost, kterou:v přítomné dny velikého osvobození ,ukládájí i stavu' 

/duchovnímu.' " ' ',", ,", "[,,' 
B", ' Opět :' a opět usvědčuje nás' vývoj 'veškérého '. života ve, svobodné 

"republice Československé o pravdivosti výroku veliKého našeho' filosofa, 
že česM otázka je stále ještě otázkou náboženskou, otázkou tolikráte 
řešenou, ,ale pro nepřízeň poměrů nikdy nedořešenou, otázkou nejen 
celonárodní, ,nýbrž, znepokojující nitro každého vážného českého člověka. 

C Nadešla opět po staletí doba, kdy může česká duše přikročiti, k roz':, 
hodnutí odvěkého' rozporu svého . .nitra: Být, nábožensky svobodnou 'a, ' 
zbožnou po svém, svědomí, nebo sloužiti Bohu podlezá\konů neuznávané' 
světovlády cizí, která ztotožňuje náboženství se svou, panstvíchtiv'osH . 
a sebe s Bohem. ' " " " " , ' ' " 
. Proto, aby konečně osvobozen byl duchovní' a' náboženský život 

náš a'tím., aby opět očištěno bylo i mravní, rodiÍméa socIální žitíčes- c ' 
kéhó člověka na podkladě dosavadní křesťanské' kultury, jak vyvinula' 
se u nás svérázně zásluhou, apoštolů soluňských,' Cyrila a Metoděje, 
,Mistra Jana' Husa a Českých bratří, přikročilo ,duchovenstvo . českoslo
'venské, sdružené v "Klubu reformního kněžstva", na' svém ,sježdu 
S.ledna 1920 ke zřízení samostatné, církve československé. 

E'" Cí~kev českosloven~ká, , . " 
" " :: - založená jménem "církev'" - t.' j. sbor Páně na základě' evangelia Kri-

,'.: ',stova, přejímá prozatímně až do ustavení vlastníhó zálkona dosavadní,. 
náboženský řád církVe římskokatolické, 'obnovený v duchu demokracie.' 

F 'V· důsledku toho přijato, že stěžejní zásadou církve československé 
je, svoboda svědomí a náboženského přesvědčeni jednoho, každého t*, 
aby se nikomu nesmělo z' jeho dobrého přesvědčenlnic brátianivnuco'~ 

. "rViž Nábož. revue roč. "III .. (1936L stl'.23Č243,299.:.;",.J06\363...:.373.-
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vatí. 'Neboť chceme,- aby:konečně přítrž byla uctnena nábože~skÝm"bO~' 
jůní v národě, a· žádáme si svobodu svědomLnejenom pro sebe, :ný:brž 
i pro každéhojiriého;, buďsi.on kdokoliv:" '. . ". ,.:; .;' ·C,. 

,G, Protó přejímá: církev. československá zejména : i dosavadní bohoslu- . 
. žebný, řáde až do'podr!>bnější 'úpravy, stóu jen po změnou;, že. veškeré 
služby boží ...:.... jejichž účast jest ovšem dobrovolná, konají se výhradně 

. jazykem mateřským~::;'> .' .... ,... . ,.' '.' ".,.,. 
·H.~ Zatímní správu Církve československé vede'církevní výbor;.duchav:,; 

ních; i laiků.·.· "'" '" . . ' . 
. ; 'Úkolemcírkévníhovýborujest,. V jednotě, s kulturními činiteli 

laickými v . národě a za' ppmoéi. reformního duchovenstva organisovat'i' 
církev' československou; . upraviti zatimní řád výchovný:a bohoslužebný, 
ujednati za.tímní poměr: církve československé ke státu a kcírkVi římsko~ 
katolické a pracovati k brzkémusvolánLcírkevního sněmu. ' 

I, / Ná r o de č es k os love n s k Ý I. ....;< 

, >' 

. Uskutečňujíc'e proroctví velikého biskupa' Jana AmoseKomenského, 
že vláda věcí tvýchvr'átí 'se ti opět v ruce tvé, skládáme v těchto veli1 , 
kých- dnech tvého' osvobození do tvého Tozhodnutí ( svobodu: tvého svě~: 

, domí,'přesvědčení,'Ie nebude svobodného národa československého, ne~ 
'. budesvobodllé· repubUkyČeskoslovenské, nebude-li svobodného svědoml 
• ;edn~tlivcovapřed. Bohem. '" ' ' ....... ; ' .. . 

J . Nyní jest na káždél11 jednotlivci, aby odhlášením z církve římské 
, apřihlášÉmím. do církve' československé ,dokázal, že jest mu "zájem 

o svobódu vlastního svědomí, o .mravní povznesení národa a jeho, vý
chovy azdemokratisování i života náboženského zájmem ópravdovým: 

Dáno v P~aze 10. ledna I. P. 1920. ,: " . 
:'. B:ZahradnÍk~Br~dský; '. G .. Procházka, " 

fáiářv Ouběnicích, nyní odborový farář v Jenišovicích u Turnova. 
rada v 'min.' školství' a nár. osvěty. .' , ",' . . 
.,' ,'Dr. K; Farský, ' Ferd. Stibor,' , 
. profesor náboženství v. Plzni. . ..farář v Radvanicích ve Slezsku; . 

Poku~íme-li se :nynívyčísti, jaký. smys! má idea svobódy~ 
svědomí.v tomfoprohlášení, uvidíme nejprve, ž·e se vyskytuje 
na několika jeho místech ve formulaci, která není vždy táž; ~terá' 
iahrnuje široký okruh názorů, které nejsou ve spojení s ní expli- ," 
,cite vyloženy v Prohlášení, ale které nicméně musíme, před-' • 
pokládati vjchó pozadÍ;·. ..,' ,,' 
,::Prosnazšívýkla:d seřaďme siza sebou jednotlivá místa Pro- - " 
hlášenÍ,vnÍchž. s·e mluví osvobodě svědomí: ď " .. ' 
C '. "Nadešlá opět po staletích doba, kdy může česká' dušepřikročillf 

: k rozhodnutí odvěkého sporu svého nitra: být nábožensky. svobodnou." ' 
,a.zbožnou po svém svědomí" nebo sloužiti Bohu podle zákonů, 'neumá
vanésvětovlády cizí, která ztotožňuje náboženstvi se svou-panstvíchtivo~ >. 
sí'á'sebe s Bonem." . "ď , .• • .•••• , •. 

D "Proto;' aby. opět konečně osvobozen' by 1· duševni a náboženský' život ; 
náš a'tím opět .óčištěno bylo imravni, rodinné a: sociálni, žitL,. při';. 

, kročilo duchovenstvo .•. , ke, zřízení samostatné cirkve: československé." 
F "V důsltidktitohó přijato, že ztěžejni zásadou,církve českosloyenské" 

jest. svoboda 'svědomí, a:nábožeriskéhopřesvědčení jednoho každého ta.kl, '.' 
aby se nilkomunesmělo z .jeho dobrého přesvědčeni nic bráti anivnuco-
vati. Neboť' chceme;' aby konečně přítrž. byla učiněna náboženským: bo-
, \\l\\\'~ . \\á.t~Q..~. a 'íá.Q..á.\\\~' "''' ;~;·~~b~Il'i. ",~~Il~\\\\. n.1!.\~'\\~\\\: \l"(~, "'1!.~1!.;'\\~'nť'i. \. . 
: pro každého;iilého,buasi on kdokoliV.".' ..•.. ď.~. ,:" ,: '.' 

'I " ~'"Uskutečňujíce proroctvi ... í~klád~mev, těchto velikýc,? dnech.T~é~ 
ho osvobozeni do Tvého rozhodnuti 1 svobody Tvého svedomi v pre
svědčení,' :že:nebude svobodného národa československého;- nebude svo-', 
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: bochté-republiky .Československé, nebude-li svób~dnélio' svědomí rediíó~~ . 
" ".livcova před Bohem,". ,,<~,.,. . .... '.. ". . ... '.' ", ." 
ďJ .• "Nyní je .na každéni jednotIivci, aby ••. dokáial; že. jest mu zájem 

. o' svoboduvlastníhoďsvědomíio~ďmravnípovznesenínároda'a jeho vý':' 
'. chovy a zdeinokratiso~áníiž'ívotanáboženskéhózájmem opravdovýrĎ:~' 
. '. Z 'obrazu, . který .. dostan~me . tímto o g·eřazením,,' je- především· 

patrno, že idea· svobody svědomí je nejčastější a nejdůraznější 
myšlenkou celého ProhlášenÍ. Nejenom, že odstavec'F ji prohla
šuje za stěžejní zásadu·- nové ~ církvej nýbrž' i ostatní citovaná .. 
místa"jivyzdvihují vícei1ež 'ostatní myšlenky 'PiohláJšení>Tak . 
Ca D ji činí přímo z dr ojem rozhodnutLreformníhokněžstva, ." 

,~adůvodemk založení církve. V odstavci I jé místo,- oní fedna., 
"jícI,jedinýmsouvislým místem celéhO' Prohlášení, které jétiště:', 
no .proloženým tiskem ... Pozornému.čtenáři j·e·tato slmtečnost,že 
. myšlenka svobody svědomí je hlavní myšlenkoU Prohlášení,. 
'které ve svém celku je ,koncipována "právě kol-em ní,přím()b.á-
~padná.V jistém smyslu je idea svobody svědomrjedinou pcisi-:-,. ' 
'tivnLmýšlenkouceléhoProhlášení,nebofprávě jí a jenonl' jí re'
'formní kněžstvo ospravedlňuje svůL,počin před: sebou samým a 
:zdůvodňuje před jinými;'.. ..... . . .... . 

Proti tétoskútečnosti tím. vícevynikné nesnáz, před kterou 
,se'odtneme, pokusírrie-lise:blíže a.kritiéky porozumět:' obs a
.htlidejesvobodY,svědomí, jak jeuložetÍ.a v; jednotlivých cito

vaných.odstavcíchprohlášení. . ..:.',.">"':;' ... ~: 
'::Místo F,kterébývápovažováno.za jediný, výkľad, svobody . 

. svědómí jakožtozásadý,:má:už samo několik obtížÍ: L obsáhúje 
::Ve.dle· sebéťer'míny; ;,svoboda svědomí"a' "svoboda náb()ženské., .. 
ho přesvědčení". Je nyní otázka, jakýjoepOlněr těchto dvou. 
termínů:. MajLtyto dva výrazy býti označením dvojího myšlen'; . 
koýého obsaJhú ?Je svoboda svědorrií '.ně,co jiného než. svoboda . 
náoo·ženskéhO .','. přesvědčení? o.' :N ebo. o'znaČú jí' oba: termínyJýž .. . 
nlyŠlenkový obsah '-1 a je potom užití dvojíhovýrazuvěcí.j'en. 
stylistickou? Všechno, co následuje.vodstavcLEzajehopivní 
:'větou, specifikuje a explikuje jen termín. jeden, totiž svoboda 

.. náboženského .přesvědčení. .. . (Pokračová:ní.) 
-, .- • , ~ - • - • , .;"\ ;" • ,-. ~> ~ •• 

Křesťanství .ve v.ěkJspol~Č~nské 

.. ' i. tfv~de m . kt II e m:~tu. 
, ."Současný' stav ,lidské společnosti vyk~zii~ ~ Více·tendencí 
k'proměně než k 'Stálosti. Společenská organisace postrádá bez-: 

ď pečných opor, které ,by jí:poskytovaly žádoucí míru=vyrovria~' 
." nosti:Odkonce římskéhoimperia,nebylazápadoevropská ,kul-o 
'tlirní oblast ,nositelkou věku takpřevratného,jakojest'doba 

.. :naše.': ',,". .... ". .... '; . ',ď •• ".,' 

Sp()leč~nský. život se vyznačuje neklidem,,: nervasiťoť1; ·ne.-: 
, -/ 



zladě~ýmtěkáním od jednoho souborukříŽícíéh'se zájmů k sou- .' . 
b,orujinému. Tento'poznatek neni ohlasem. předpojatéhokulti,ú·· 
ního pesimismu; Lze k. němu· dospěti věcným·rozborem·dané so~ 
ciální situace .. '. ". . ',"',' .... .... '. 

Všechnyzákladnl společenskeútvary procházejí dnes 'pro
cesem změny, Ať sejedná o rodinu, nebo o stát, nebo o instituce; 
jež prostředkují meziriárodní součinnost,dosavadnízřízení se 
přesta-vuje, čast od základu: Celý civilisovaný svět vede diskusi . 
. ófunkcimravriích á právníchpříkázů, jež ještě před/světovou . 
válkou nepochybně' zavazovaly. jednotlivce i pospolitost. 

N éjpronikavěji . se jeví přechodný stav dnešní společenské' 
organi'Sace v·' oblasti' hospodářské .. Ta. jest zdrojem ustavičných" 
nepokojů, ohrožujících klidné' soužití mezi společenskými vrst-
vami v témže národě i ve' stycích mezinárodriích.. - - . . 
'. Duch tíŽe, zdůrazňující 'převahu hmotné civilisacemid du-
chovní kulturou, neníiIsídlen jen v oblasti hospodářské:Uplat- .' 
ňuje setéžsoučasněvoblásti politické. Vnitřní i zahraiůčnípo-~ 
litika jédnotllvých států jest do nebezpečného stupně urč'ována ~. 
ohledy hmotnými 'a'mocensky prestižními. . .'. . 
· Sesvětštění veřejného života jest~a postupu; Církve ;sou sice /. 
ještě v některých 'případech považovány za 'Strážkyně všelidské. 
soIidarity.Veskutečnostivšak mohou zřídka a jen nepřímo za-

-. sahovati do zákonodárných opatření, utvářejících politickou. 
kulturu dnešní společnosti. Duchovní autorita křesťanského 

. náboženství jest otřesena. Četné protibožské tendence. třpyt
ného kulturního lesku se snaží ve jménu lepší osvěty otupiti 
lidské svědomí pro chápáníkř~sťanských pravd. . 

Proces společenské Změny zasahuje hluboko všechny obory 
.. lidské . činnosti. Funkcionální nesoulad mezi jednotlivými' slož-'" 

kami sociální organisace má'. dalekosáhlé následky. V,. sociálních . 
vědách 'Se bedlivě vyšetřuje průběh společenské změny. Tato 
,změna je nezřídka označována pro svou rušně dynamickou po: 
vahuza' chronickou sociální revoluci. 

Křesťanské .nábožénstvÍ,reagujé citelně na převratná ·.děj
ství ve společenském organismu. V hospodářských a politických. 
zápasech' se soupeřící strany často' snaží o to, aby si opatřily 
· náboženskou ~ sankci· pro své . stranické zájmy. V katolicismu, 
vpróte'Stantismu i v humanitním křesťanství se uznává potřeba .' 
sociální etiky, která by byla duchovně podnětná a přispěla k 
sjednocení lidstva ve smyslu. evangelia. čeká.se od ní, že za
ujme s: hlediska. křesťanských zásad sta,novisko k' sociálriímil 
problému v celé jehošířL' - .'. . .' . 
. : Úkolem tohoto pojednání bude zjistiti předpoklady, za nichž .. 
se může státi· křésťanská sociální etika mocnou silou, jaké svět· 
· potřebuje k 'Své· záchraně.: Předevšun se· .. pokusimo: cIiarakteri~ 
.stiku sociální iměny.Dálenástíním, jak .se vesvětle křesť~n: '. 

. skéhó bohosloví jeVí podstata sociálního problému. V závěru vy- .. 
, - < ~ .' -', ". - '! ,,-,' ~ 
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značím v hlavních rys~ch směr, který křesťanství ~ádále:slě-
dovati, chce-liobohatitipr'oees·' společenské změny' prvkem; 
o" jejíž mravní únosnost jesťo:přena klenba evropské kulttÍry. 
lL Povahasociá1.ní změny.',' , . ." 
' .. ;Povahu 'snoleč'enskéZměny není možno správně vystihnouti .' 
bez uspokojivého vyřešení otázky, jaký jest vzájemny. poměr 

· .. mezi hmotnou a dúševní základnou ··sociálního·.·procesu;' ... ,. 
Jednostranně materialistický nebO: spiritualistický .. výklaď 

· dějinného vývoje a společenského dění neodpovídá nietodolo~ 
< c ~, gickým zásadám, obvyklým p~~ pečlivém vý~kumu 'v' soc~álníc~ 

vědách." . . , ., 
,. Příklad materialistického' zjednodušování' sociálních' skuteč

,ností poskytuje marxistická sociologie. V ní se vysvětluje Prů-
běh společenské změny v celém kulturních rozsahu hospodář-

- skými poměry, s nimiž souvisí výroba hmotnýéh statků. K opač- . 
né krajnosti sahají ti ideologové, kteří jednostranně svazují. 
,současný společenký zmatek s odklonem od určitého nábožen~ 

'sko-filosofického názoru na svět.' Právě 'křesťanští theologové' 
bývají též nezřídka sami nakloněni k tomu, abyuvádě1i různé .' 
druhy sociálních, nepřizpůsobeností v příčÍlmou· souvislost s fak
tem, . že lidstvo opouští staré formy zbožnosti a pravověrnosti. 
" Nezaujatému pozorovateli se jeví splečenskázměnajako 

.. procesdvoustrallÍlě podmíněný. Činitelé hmotné civilisace pů
sobí k vzrůstu kultury duchovnÍ; Současně činitelé, kúlturnívy~ 

, konávají vliv na povahu hmotného podkladu pro lidskou civili
scai. Sociální duch přítomnosti sevyzničuje zřételnou převahou 
prvků' civilisačně tech~ických -nad činitelikúlturněnábožen-
· skými.· .Tím ,jest ,částečně vysvětlena. jedna· stránka'. současné 
duchovní krise. . . , , 

.' . Proč dáváme ,přednost pojmu společenské změny před -
" pojmem společenského vývoje nebo pokroku? Důvod je prostý: . 

· Tento pojem odpovídá dobře experimentální povaze sociologic-
, kéhovýzkumu.V sociologii se totiž oprávněně zvyšuje nedůvěra 

· k hodnotícím soudům, opřeným o· metafysickou· základnu buď 
materialistickou nebo spiritualistickou., .,. . . 

'. Výzkumu společenských procesů napomáhávsoúčasné ,době -, 
· zvláště jedna okolnost: Sociální změna postupuje v přítom-'.! 

nostimriohem rychleji než postupovala v kulturních 'obdobích 
předcházejících. Kulturní sociologové přicházejí k závěru, že 
hybnou silou, společenských proměn je hromadění vynálezů~ 
K pochopení měnící se struktury společenské· organisace. jest 

· třeba porozuměti tomu, jak se kádr dosavadních: kulturních 
prvků'přestavuje v nový útvar vynálezů. Sociologie došla k po
zoruhodnému poznatku, 'že exituje souvztažnost mezi rostou- 1 

" "., . cím počtem vynálezů na jedné straně, a procesem kulturnízmě-
: ·ny· na 'stráně ,.druhé., Intensita 'spoJečenské změny.se zvyšuje 

.... úměrně; k stoupajícímu počtu ,vynalezových serií. Důležitou 

Zl 



.úlphU,přit.tom,hraje stupeň geniálity; kterou se~urči1:ÝvYn:ález 
Vyznačuje, Menší počet pu vod n íchobjevů zrychluje proces 
společenské změny výrazněji, než je.tomu u většího počtu vyná~ 
lezů, znamenajících jen technické, zdokonalení vynálezové serie 

. Qd dřívějška: známé. ZVýšená disposice k společi:mskézrilěně jest '. 
průvodním zjevern každé vyspělejší kultury~ (Pokračování.)~· ~ . 

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

Z:'korespondence .br~ Emilá Dlouhéhó~Pok~r~~h~~, -,,;-, '": ťDokončenL) 

.'. 'Bylo' s~obávati, žé Moráva"půjdeza ,Gorazclem. ď Tlumočil:' 
i sem všechny,' své' 'obá vy br .. Emilovi v' dopise, vyjádřil mu < svů j 

,nesouhlas. Způsobil jsem mu však bolest. V dopise z měsícédub:. 
náL.r. (datúmnení ,udáno) mi píše:' ',' " " '. , 

;;,Otá.~k~()i-di~aé~ 'jé ótázkou'našich'házorď d~gmáti~kich. Když jse'm.· 
'Tvů j'dopis:přéČetl'ďby-1o~mi . do' pláč~. ; . Ani Já', ani., Procházka, 'ani' j án~š;. 
kterýínjsem, dáÍ list, Troj čísti, nesouhlásf s přijetím 7 sněmů ve, zně~í 
ooslov'néín,~ ják tomu tehdyr'ozuměli,nýbrŽnáopak;ústávw zm~ilÍ(a:iohó 
bala~tu ,se zbavit. Hlavníotázk<i je,má-If menšina (případná) na sněmú 
v:yStbupit. a' jítdo'novécirkve>J.i myslí~;když "pravoslávní nechtějí 'vstóu-' 
pit do české 'církve pra.voslavné, ahycho~zt1stali pod jedním kloboukem..2 ~ 
do~ času,. j~k~s;'riádále'pomě~y vytříbí ~ .. jako hyl o r; 1575,při ko~fesL 
-česk~ '. hyli ~n~voútrákvi~té' (Iuteráiii) podřízeni ·administrátoro~i:kónsistoř~~,~ 

'.-' o~l~jŠí;,č~štiBr~Ur(kal~íni) ;éniorovi, al~ před státem t~ořili jede~' celek 
:Sněm. byšt~novil Inin'iniuIIl:i. víra vos~bního Boha, 2: nesm'rteinostd{uše, 
'3. odplata . za: dobré a ~lé (sankce ~ákona),4.JeŽíŠ ~ syn Boží, ~čiteľ a 
'vzor. mra~hosti, 5: Milost _ pomoc Boží k sp~sení, t. j. ,vst~pu'do' říše! ' 
lásky Boži.nevYhnutelněpotřebné;6. ospr~vedlněóísé' stává věro1ťdobrý~ 
mi skutky 'SEl jevící,zachováváním X.přiÚzání,7;'.vůléBoŽí vyjádrena . 
. v X; božímvylóženém . JeŽíšem, 8: milost· Boží se úděluje ve' svátostech." .' 
. p~ostaiokiesfany' ex opere 'operato ". (z vykonaného i,úkonu, pozn.Í>i~.); pró 
novokřesraiiye~ oper~op~rantis (z výk~nu ko~a jícího, svátost při jíma jícíhó> " 
pozn. pis. r pod porovanéhó mil ostí' B ožL Tedy' směr sfarokřesr'ánsk{ a směr~ 
novokřesťariský'. Kdo nad fo: více :věří, (·j.--':':o svěéení,7 sně~ů dO:slovně', 
jesťj~hověcí'á tito lidé tvoří skupinu v celku.' Od žádosti za svěcení.od ,. 
Srbů .... uctivě a; s: poděkováním poděkovati*Ú' a', prohlásiti se" pro systém •. , '.' ' 

.e presbyťerní, ,kdó by nad;' to 'dostal 'odněkud svěcéní, jsa. smýšlení staro- . 
,Křesťanského; má plus, mohl by' býti kp;' od ,konservaÍivníosady . ú'ízeri'-za ť . 
;presbytera, t. j. 'zvolen' apaknějaký,mbi;kupem nadto ~výs~ěcen. ,Vyló~:·. 
'čena, hy byla víra;y'pap(!žskou'neomylnos(Zkušenosf hy ukázala, :z;da::by .•.. 

, 'ú:to~os~ědčilo;kdoby'byl 've. většině, a časem by'mohla 'nasfa:ti rozluklll 
..•. - -obo\['smě'rů.' Zki-átká'musímevzíti jiinom 'PísmO, . a to pokudrozuínmu', 

'stačí, a.tr'adice, a osta0ího, r?zumus~ příčícihosevzd<Í:t,n~z~vrhovat,ale 
, . 

, " , \ ~ 

" "'(Od 'pódzimubYly .. stykY se Sroy6ředně skončeny, pozn;pis. 
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. '. ". řjci: ,2 nechá·peníe., Budeme-li se snažit žit dle Ježíše', bildé dobřě y přFm'ál~' . 
dogm:~te~h 'a málo obřadech ... ,·Jakmil~ bycho111 <přijali tradici od 2~ 

. 'stoleti,máme církev římskou.' Ambrož a Augustinužmáj(virú,v tělo' a 
,krev Kristovu,tedyďía.ké~ přepodstafněnI." . 

:':Z dopisu je vidět:' snahu br: Emila, o 'vyřešení' sporných yěcí 
dogmatických' i 'kázeňskýchzpůs()bem co' nejmírně1j ším,. 'aby" cír-.' 

:: kev:nEmtrpělá. otřesu.:' Je vidět,' že ion'~: při 'vší snazépo dů',,: 
." slédÍÍós!f ideové. ustúpoval ďv. praksi, . v;organis'aci ': církve. 'Za j í-, 
mavy' i e~ i ehó návrh na dočasné aspoň soužití ob'ou směrů. Není 

: t60hlas Goiazdov;a návrhuzpřerovskéhoshromáždění diecés:' . 
,ďního 1. Ovšem. Gorazd chtěl. susp~Íldovat pró sebe ,některé články.. 
~stavy. Ovšem jezajímavo~,žt:: Emil smiřoval se ise ,svě,ceilíni;, 
získá.;1isi ho kdo pro svou osohu .. Předvídal budoucnost?:Je;' 
v~tom,silňá. dávkakonéiliantnósti, Emil6vy,' .• vynucené všaF do 

.velkémír.y 'obav:ami'o'ledÍ1otucírkve; ". , .. ' . 

i Oievřény list br. Emila nemtlezfvětšího ohlasu 'vdrkvi,ani 
., ri~ Moravě, ač Gorazdnaňvčasopise Za pravdou upozorňoval. , . 
. ',' '.' Lid měl ,tědlpůtek a sporů dosti a neviděl až do těchposled-' .. 

, 'ních, kóřenůceléhohoje~' Události vcírkvivyV~jelysé pak 
Jvprvní polovicir.1924)rychlýmspádem:, volba patriarchy, 
'odchod Gorazdův,z církve čsL,sněm.Odch'od, Gorazdův, yelmi . 

. ulehčil siťuaéina. sněmu. Morava'.zůstala ~ .. ·přesvšechny . obavy::: 
::;"7':,;věrna církvi ,čsl. Spokojila se ,na ,sněmu jens:Vou ,réso!}ucí;\~. 
která rieznamenalavšak zásadnírozdílt ódpokTokovéhosněmu., 

, .BY:I()' n.á sněmu rozhódnuto'proti ·svěcéní,~biskupŮ.způsooem sta~.: 
rokřesťanským ,<1 žádáno' j'enzřizování biskupů ;if svěcení knMi , 
,kněŽíinii laiky.~ Br. Farský, sám hyl referenteni .. v:té otázce"a " 
naVrhl tentozpůsob.Naznačeny<:esty,pro 'formulaci učení,změ-, 
něn.1. §1istávy, .v,němž zmiielo, 7. sněmů'starocírkevnícha-:::-: 

•··· .. ďpř-ece něco ~zbylo jenstarolcřesťaÍ1ské p()dárií, aniž' bylo přes- .. 
něji vymezeno, ohraničeno, •. vysvětleno. Nejdůležitější v: novém 

,'1; .§úsfavy.bylo závedeníterminu,;dtichKrislův"namísto "učení 
Kristovo". O teritermín ved'Ema byla v naukovém·výboru delší. 
a pritdšídebata. Br:.Emil účastnilsejednáníjako členvýborii . 

. ,naukového'á1iturgíckéh'o, ale "jen ve výbortisamém,. niko1iv.ple~ 
mi .. Mám zato,' že byl s,výslédkemsněmu,spokójen.A' mohlp'rá:
vembýti spokojen, vždyť šlo vše.pojeho,'aniž bylo mU.třeba:' 
vesfboj'osvénázory.Přispěl k~tomti,nejvícGórázdsámsvým ' 

,odchodem ,z církve' a organIsováním"pravóslavri~srnýšlejícícK 
':Tíniusnadnil rozhodnutí i br. Farskému. .... . :.' ................. ". 

--'-o'sněmtia jednání v "nauko~é;n 'výboru 'Lria>s~'ěniu posliilrni" 
Dr. 'EnííLdopis zé· dne 12. zaří 1924.Kvůlip·orózuměnítomu,,· 

:o'čem píše,niusím'ješfě něco sám dodat. Týká se to "iÍ:riěiiy' •.... 
'l:§ústavy, definiCe církve .čsL . , .' ..•. , . '.: .•. . .", . 

, .' . ten článek byl dělán v.r. 1921, tedy v době, kdystóupenci' 
p~ayoslavrié orientace měli . velky: vliv'vcírkvi.,V, pravósJavné ď 



krisi. působil však. značné ohtíževedení církve, protože .pravo
slavní dovólávalise jeho jakopray-oslavného,. když v něm je řeč 
o 7 prvních sněmech církevních jakozávazných i pro církev čsL-' 
Jedni hráli a chtěWje bráti doslovně, jiní (jak'již řečeno)l jen 
obrazně., zkrátka volněji. Ve Směrnicíchz· r.1921 je řéčo "na
vazovánína poslední, všem křesťanským církvím společný výraz, 
křesťanské myšlenkYijak obsaž'en.jesLve vyznání víry sněmu 
cařihradského á. uznáváme pouze 7· prvních všeobecných sněmů 
církevních". Navazováním neroiuměli stoupenci smění pokroko; 
vého "doslovné přijímání" starocírkevních dogmat, zvláště v' du-" 
chu celých Směrnic,' jež. v první své části .byly tak, radikální., 
V r'esoluci Ústředního výboru církve čsl. ,v Praze ze dne 7. květ..; 
na 1921, kde církev ,čsl. šla;tiik daleko, že zapomněla dokonce 
ina svobodu svědomí, pravilose, že stojíme na"ideovém zákla"; 
dě 7 obec. sněmů a nicejsko-cařihradského vyznání víry", Ideové 
stanovisko -:-'přisvé neurčitosti..c..:, mohlo i pokrokovému směru .. ' 
i pravoslavnémti skýtat moŽnost opory. Bylo pochopitelno tedy,.' , 
Že bude :potřebaziněnit § 1. ústavy a nahradit jej určitějším. 
Bylo jen otázkou,zda. je k tomu vhodná chvíle, 'když pravoslav- . 

. ná krise dosáhla vrcholu. Asi v březnu 1924,kdyŽbr : Farský dlel' 
v Olomouci, tázal jsem se ho, zda hude měněn § L ústavy.' Do~" 
stal jsem odpověď zápornou. Byl jsem tomu rád,.neboť jsem se' 
bál, o Moravu, aby nešla s Gorazdem. Podle informaCí hr. Far': . 
ského iařídil jsem i svou přednášku v naukovém výboru "Věro
učně základy církve československé" a resoluci k ní ve smyslu .. 
starého 1; § ústavy a v debatě jsem hájil, neměnit 1. §~Je1ikož 
však odchodem Gorazdovým se situace pro církev značně' 'zlepši- • 
la, byl br. Farský pro změnu tohoto článku, což mne - ,přiiná'-' 
vám~' značně 'rozladilo; jelikož jsem nebyl před přednáškou •. 

. v tom smyslu informován; Nečinil jsem však žádriýchobtíží ani· 
v debatě nauk. výboru pak, ani večer při úpravě resoluce' pro " 
plenum. ,ZdTŽoval jsem se zásahu do debaty., Ostatní moravští 
~lenové výboru,plaidovaH pro ponechání starého §1. ústavy, ale 
souhlasili paksezměnou, když hylo usneseno', aby přednesli svou 
Moravskou resoluci v plenu. O své. osobní .rozladěnosti zmínil 
jsem se některým moravským bratřím, kteří o,tom zpravili br. 
Emila.. Br. Emil pakpo sněmu o. věci mi napsal: 
" , '"Vím, že se na ~ne hněváš:), ale zájem o naši společnollvěc mne 
nutí,abych Ti s, mé ~trany vylíčil stav věcL ' .' " 

. , Die mého přesvědčení dávného nutno § ,1. ústavy 'změnit; o tom' se 
"věroučná' komise",. zvolená ze. všech' diecésí a v "Zápasu" počátkem kvělt
nauveřejnÚá,.měla r~dit. K~miseta se vůbeé nesešla,' urg~val jsem d~a F, 
~si. 6 neděl před. 'sněmem, řeM, budeš poz'ván,a nestaio se nic,' Ve čtvrtek 

. " Ýeče~'jeljsem d~Nár, do~u na· Vinohradech'O), my;le,' že V ~oslE~dní 

.*) Nikterak I 
*~) Byla tam přátelská schůze. 
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,chvíli, se členové komise 'budoú dohodovat a zase nic -~Mluvn jsem po 
'!.:vém referátěpró změnu,ia dle stylisacedra Kozáka, aby domovské práví, 
v CčS měli i ti s koncily, i ti bez koncilů (jedn~k -, jednak\.ale dr. F. 
při stylisaci večer v pátek (první den' sněmu ~. pozn:' pis .. ) mí řekl, že by 

,'. to byly dvě církv~ pod jednou střechou a' učinil styIÍsací svou, která byla ' 
,,<>dhlasována ve výboru,' že se navrhne .plénu k:odhlasování, tuším, proti" 
}Ilasům Moravanů, kteří měli slíbeno, 'že se § l.měnitnebude'itili na sjezdu 
v Brně:) Genese toho všeho se nám v' na.uKovémvýboru: řádně nepřed

'nesla,nebof by dr; ,Farský .musil tu 'doznat,-že Vám slovo dal 'a že hcÍ: ne
chce dodržet. Já jsem slovo nedával, já byl v Jednání ~olný~V sobotu 
ráno (před ,plenárním zasedáním - pozn. pis.Y se najednou ',ocitl návrh. 
~bynávrh i dra Farského i návrh Mo~avanů (s dodatkem přísně kon;er': 
vativně' dogmatickým '[je to zmíněná Resoluce moravská, přednesená pak, 
v.plenu·; zda' je tak přísně dogmati~ká ,ve svém zakončení a vůbec, nevím, 

'j af posoudí čtenáři sami - pozn. pis.] jl, byly dány jako materiál k práci 
na změnu§ 1., čili Arius s Athanášem, 'aby hozeni byIido pytfe a'tam se 
potýkali •.. zatím § J. měl zůstat bezez~ěny. O . návrhu tom dal hlasovat 

. předseda:dr.Statéčný.Já. hlasoval proti svému přesvědčeni' k'vůlishodě 
~ s Moravou pro tento návrh a myslím, kromě Hůty, , že byl všemi hlasy 
přijat.' (Tak jsem také hlasoval v pátek večer: pro ,;starokř~sfanský" místo '. 
:,prvokřesfanský" kvůli Moravě.) Dr. F~rskýnebýl~ tomuto hlasová~í pří
tomen.' V plenu najednou vyvstal a ostře tuším proti .IÍáňavkovi (nikoli!, ale 
protibr; Nermutovi - pozn. pis.l p~ohIAsil. že by·byl.tím trvá~ím'§,1ho zná- . 
silIÍěn, dal·hlasovati a jeho .návrh prošel vŠ~mi hlasÝ, proti nebyl n~lkdo:'r ' . ; 

,Myslil jsem, že tohle~ jaJko skoro ,vše ..:-' byla práce ,dohody mezi dreJl1I F. 
.a Tebou a Háňavkou. ~', Leč mluvil jsem s br. Lochmanem :avycítil . jsem 

z ,jeho řeči, že jednání.' dr. F. Ti není vhod; tedy., že, mezi Vámi úmluva 
nebyla •.• ,Já ,dvakráte hlasoval :proti 'svému přesvědčení, jen~bych Mo-. 
:ravě vyhověl ..• Až se, naukovývýbor sejde •.. , budu žádat~y;vetIení .;.;: 
Já jsem meritorně rád,jže. změna § 1; tak dopadla, ale::jednáníse mi ne
zamlouvalo ..• Snad by.bylo dle mého mínění směr' konservativní· a 'směr' , 

'pokrokový' _ osoby s důsledným přesvědč~ím' tím neb oním _ m~hl' by ti . 
mezi námi Gorazd.se svým( sto,upencí, jen: kdyby nebyl~ju~isdikční podro
beni círlkvij'iné a nechtěli ná~ strčiti do jurisdikce církví. pra vosla':ných ..... 

. Pomém soudu by dle· Kozákovy formulace mohli, býti' členové s ornáty, 
př~pcÍdstatněním, s<l1kramentalismemj se systémem presbyter~ím ď v tom' 
smyslu, že kněz r~ven . biskupovi v staré ,církvi' a tedy ·moq svátostná i ;vě~ 
cení kněží kněžími, je platna a mohli jsme míti obce s obřady. a názory; 
pokrÓk'ovými. Při dobré vůli by šlo vše. My máme úkol vlůněsvé~ chovat 
i mírné Hus'ity i Tábority a nechatpůsobif důvódy jedny na dr~h-é, tříbH 

. názory .•• .Já' se držím str~nou, i' společensky se' téměř s nikým nestýkám, " 
jeri :jsemchtěl sdělit, že ten "bořite! církve" hlasoval proti svému pře- -
svědčení' pro vyhovění Moravanům ..• Já. .• jsem pokládán za:' levičá~{a a' 
~~řitelé,upozorňuji-li, že, pohyby zleva mipravo,....... i obráceně _ jedněch . . , ' 

,~.) Jak se pamatuji na vě~i,.mně na :dota~ "Olomo~ci br. Farský jen 
sdělil. nic nesliboval. Zda v Brně/něco sliboval, nevím. Nebyl jserrítam; 

., •• ) Viz' Zprávu ... str. 487.' ' '" 
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atÝchž.~soh náin'y ~Čic{učenych HcÚ, kteřfnássléduj( ~nepro·spiVa)i. 
'Práce.v nauk()véni'výhoru', dá~1i Bůh; se zúčastním,' jinak,:i:ů;tanu' str'aÍlóu, 
. protože m~je úpří~násn~ha' se vykládá za ctiÚdost íľ Bůh 'vi co: Ač' jsem· 
hylvevyboru pro zřizováníkÍlěžíi biskupů, nehlásil jsem sev plenu,;, jén 
'ahych~eruŠiI iedriomyslnyp~~ttipJed~ání." . '. . 

~:'yo j.eposi~dn:(dópis "~dlolÚlé': řady dopisti, poslaných mi 
.... ,ev.' dábě 1920-->1924,. v době velkého a : nebezpečného'kvasu mladé 
,církve;~ J e;nálady chmurné, stísněné, ,elegické. Lze si tu náladti~" 

. ,(jako i jiných)vysvětlitúriavoÚ a zklamáním (neosobním, ale' 
věcným). a neporozuměním. Myslím však, že br. Emi1upřílišoval 
've svých'výtkách avidělčernějii.vtom, Co se týkalo jéhó 050- .. 
by~~.ejisto, ,žechtěrhýtí důsledný ,do krajností, ideově, a bylo 
tov p~ořádku.Ale v praksi, donucen okolnostmi a: ohledy na cír.;,: 
kev, byl. a chtěl ,býtíjistěa~v-elÍni kompromisní,jakvidětJ zto-" 

" hoto' dopisu; pokud,mluví ótrpěnLrůzných směrů v. jedné církvi. 
,Sánl' také dovedL sepřemód • a'· nehlasováta nemluvit. pro·, dů:' 
slednost, kde hy tobylorušílo;,jednomyslný postup jednání"; 

. 'jak pravín,akorici)ohoto~opisu~ Ale mohl pochopit, ž·eFjiní; , 
, jemu blízcí a sním ideově souhlasící, musili si činiti neb.dovedli ~ . 

<s(ttčiniti násilí ze stejných důvodů. Proto nehlasoval nikdo proti , .. ' 
• ďnóvé formulacL§1: ústavy. Mám zato,že sjednánímsnělÍ1Umohl, 
'býti' (a byl i)' ,spokojen br; ,EmiL Usnesení sněnl()vru a. jednání 
ďsněmu,to vše býlo jistě do značné míry i výsledkem počínání 'l 

;c.jeho,.jehobojů a jeho' strádánLUžilo.:.li se někdy ostřejšího slo:" 
va --::-ataké jáljsem jich užil, ne veřejně; ale, v dopisech a 'roz .. , 
hovorech, můželhýti br. Emil ubezpečen, že nestalo se tak z ne"; , , 

"lásky, odporu apod. vůči jeho 'osobnosti, ale z 'Obavy oklidny '. 
ca.zdárný JIýuoj církue.:Nejsotl všechny.povahy'stejné. A navzá:' 
jem~třeba si tédyprominout, 'odpustit a--:-l porózumět. 

. Br. Emil po sněmu r .. i 924 zůstával opál vd ~ stran~u. Ne na 
poslédnímmístě jejk tomu vedla únava,přepracovanostastářt' , . 

-A na<klid měl 'po takhottřlivém, namáhavém a práci věnovaném 
'životěplÍlé právo.'.· ........,ď .. '. . .'. .. . o,i ' 

, " Z.d~lší~hJetažd~ r. ď1930j31 mám od,br:Emil~jiŽméněd~:'; . 
pišů,které jsou'vesměs rázu osobníhoďasoukroíného.MenšLpó
čet jejich jé vysvětlen také tou okolností, že ód r . .1925 dlel jsem' 

'v Praze a na místo korespondence nastoupil stykosobnL''v :le;. 
tech1930j3'1 psal tni br. EmHopět víCe dopisů, což bylopodmí~ , 
riě~otím,žé'ještě jednou a naposled vystoupil.ze· své reservy; ." i 

,-ze. svého klidu'a ; věnoval církevním věcem zase zvýšenou pozor- ." . ~ 
..... nqst. Bylo před sněmem r; 19,31; Měla býti měněna ústava, dána ! 

nová. ;Též učení' církvehylo,:esvéformulacistylisov;áino,: při- ' 
prll"\T'ovánoprosněm·. Br. Eniil/člen sněniovního výboruna:uk.ové~. \' 
hO.·a·liturgického, pokusiL se' naposled ještě o . uplatnění někte:': ' .•. 
ry~hsvýchpožadavků naukovYch;i.ústavnícn. Týkalo selo hlav- C • 

ně' názoru' pro duchovní a .~: volhy: biskupů,: zda' doživotně neb . 
. I 

~ 
J 



..j:en!iočas~ě. šlo mu také <> n'ěkte~é (podle. mého 'n~Qrú nepod- " 
, .. ~ statné). zníěnyvchystanémUčeníccírkvečsI: Uvádím' tu:něco .' 

'z j'eho ,návrhu, póslaného tehdy NaukovéIl!uvYDoru CČS:. "Místo: 
titulu: Svěcení kněžstva budiž: zřizovát1íduchovriích;: Zřizováni 

. "duchovních,je ,~vátóst. :.atd.:NaVržený p~ídavek pcišvěcení 
(a oprávně:ní) odpadá. Náznakem svátosti zřizování ,duchovn.ích: 

jest skládání rukou na zřizované. Di.tcnovnídostává zřizování1ll , 
· od církve mocvésHjikjejímucí1iájejímiprostředky:.~ 'Místó' 
\ názvu biskup navrhoval "diEicésní(ev.,krajskéLduch()vní", míst() , ' 

. : "patriaréha ~ústřední duchovní". Žádal, :aby diecésní (ev. kraj
'ský) a ústřední duchovní byli podle ústavY volenLdóčasně (na. 
příklad na 7 let). Zřizování duchovních ať děje se v CčSmodlit,,:," 

• bou a .vzkládáním rukou. Zřizování·duchovních místnícll (sboro-
: c vých) a pomocných koná zpravidla duchovní diccésní (krajský)! • 

,neb ústřední :se dvěma· bratřími,z nichž jeden je duchovní, tíni; 
· že vzkládá na zřizované ruku, říkaje:,.,Osvěcuj ,a posiluj tebe, 
bhl.tře,: Bůh'diú:hem svým svatými Alnen," Při tom podává zři

. zovaným Písmo syaté a kalich. Diecésní (hajský) a ústře?ní dÍt-
.chovní je uváděn v úřad sborem 12 zástupců' církevních; z nichž 
je polovina duchovních, takže přistupují k zřizovanému a sklá-

'dají ruce na hlavu j'eho řkouce: - . '. . 
, "PosHujž.tebě duch boií"bratře!"Vše()beéha'duchovrirm~c ' 
CčS se, uplatňuje ;tíni,' že př~ uváděnI 'v'úřadritfsfĎího (sborové~ 
ho) .,. d~éhovníh()dvěma, zást~pci':náboženské'obce vzkláda j í,na . 
svéhomístllího duchoyní~o'rué~, a.modHs~'~ "Os~ěcuj, a po~iluj 
te~é; bratře, Bůh duchem svýmsvátýml"",'("; ",<ď '.' .•.. :, 
,"', Církev č'eskoslovenskou tvoří.křesťané, . kteří usilují naplniti ." 

." součásné'úšlechtHé snažehí vědecké; mravrii, umělecké a sociálÍlÍ 
, ' ~. diiéhem JeŽíŠovým; jak sé. námčástečně~)jevíy,Písmusvaté1Il. 

· podánístarokřesťanském, '. reformním' hnutí, českém' i, světovém." 
. Pokud se tyto návrhy. odchylují odnaš~ho-přijatéh().Uče~í, 

lzezjistibsrovnáhím jich,sUčením.Týkájí se jen úřadu' ducho-; 
venskéhoaďdeHniCecírkve.Br. Emil háji1 jich veřejriě tiskem, 
hlavně v Htisově lize, roč. lIL V'naukovém výboru o 'nich~jed-

'; ~ nánonebylo. Možno o nich říci, že jsou přímočarým důšledkem 
jeho '.' názOiů', na" církevní systém c piesbyterní-. ve. smyslu; církví ,_ 
evangelických.Podstaty Učení, navržeriéh();D(mkovýni výborem 
a sněmem schváleným; 'se~niktera~nedotýkají.',Uváclímje-jen 

,proto, aby vynikla Emilova důslednost", "'. . . ., .. , ... 
Tím končím,svůj článek.o hr.'EinilovLPsaLjseního jednak-

jako uznání.·jehocírkevní práce id,eové, jednak jako',doplněk~ 
· svého)pisu Ideový vývoj církve 'československé~Uznávám,'žeď., , 
hr: Emil přispěl platně k idéovému:vývojicírkvevesmyslu dOfF< .' 
maticky pokrokovém, jak prokáže srovnání úryvků z ,jeho dopisů 
-s vypsaním ideového vývoje., ,,' . . . , 

-" -... ~~, ~ .. 



,. ' Snažil jsem se U:vést jen to: 60 týká se. věéiia vyhýbáljsem " 
se osobních kritik a poznámek, kde jsem přece ,něco z osobních 
poznámek uvedl, s111lo se,. že jinak nebylo možno. Podrobné kri-. 
,tiky názorů br: Em.ila i 'praktického provádění jejich se zdržuji 
úmyslně a ponechávám ten ,úkol jiným. Mně byl ,Emil příliš 
blízkým. Rád· uvidím, ujme-lise kritiky někdo jiriý,., ten kdo 
znal ovšem;.i ·br .. Einila, jeho, snahy, jeho názory, jeho práci, ' 
iostatníosoby, zučastÍlěné navý.voji církvev době, o.nižitujde. 
Soud dvoi.ľ:il. více .osobbudé objektivně spravedlivější: Já chtělo 
j1veřejněním' úryvků i korespondence přispět k .poznání osob- '. 
nosti br. Emilá a tím mu poděkovafzá vše, co dobrého mi pro-, 
_kázal. " .. , ' 

Vyznání.*) 

Ludvík·Fuček. 

, Církviřím. katolická, nehněvej se na mne, že jsem tě opustil. 
Nejsemnevděčníkem, uznávám tvou péči, ,uznávám tvou snahu, 
uznávám i chvíle blaha, které jsi mi připravila. Ale nemohl jsem 
jinak, ,nežli opustit tvé řady a jíti za hlasem, vyšším" za hlasem' , 

, Božím:. Ne, ne.stal jsem se neznabohem; nezapřel jsem Bbha, 
k Něrnu přiviriul jsem se jedině a zcela. Má duše Otce našla, Otce 
nejlepšího, který deptánicoťnost ,a slabost, který ale nedolomí 
třtiny, který hledá ztraceného syna; na prsa vine jej a stírá jeho 
slzy; balsám lije v duši" láskou překonává. Poznání vzešlo mi, ' 
slunce Právdy věčné osvítilo duši, zjevenLsesťalo 'pokornémé~ 

,duši. Seznal jsem, žé Bůh chce přímo mluvit ,kémně, .že mě" 
poučujé,že mě osvěcuje; žek mé duši mluví: "Své slávy nikormi 
Jsem nedal, ani Kristu ani papeži ni králi, jsou tvorové to pouzí, . 
ani stín ,mé slávy, nemohou ariesmějíani "pomyslit, že by ,mne . 
mohlizastoupitiu'lidí,svýchbratrů,nicek jako oni. V prachu 
př~de mnou.má . se \ kořiti každý člověk, zvláště, jiným .' předsta- '., ' 
vený.PředstavEmý,jiskřičku-li lepšího poznárií mé podstaty má, 
rozsvítit má,toto světlo v duších' sobě svěřených~ Ničím"riení 
svíéé, .vŠíni je světlo pravé, osvěcující kiždého člověka; přichá
zejícího na tento svět.". V tomto světle. nový názorzásvitL mi" " 
staré hradby zřítily se á nové světlo ozářilo živótní mou dráhu, 
pozměnilo životní můj názOr., ,.'.. . ,' .. ," ; :' 

Oslabuje církev duši křesťanskou naukou '0 dědičríém' hříchu, 
kletbou zahrnuje, v záhubu jejvrhá, malátnou,ii činí,nemůže se . 

'. ,,- . " ,- -

~-, ,-,. *-)-, -N-émá.me dosud svěde~tví Žádného, ~bÝv~lých tím~kokatoíickÝch ' 
kněží o.tom, co, se dělo V jejich duších, když opustili starou církev. a' 
vstoupili do nové., Otiskujeme prvé. vyznáni jednoho z nich. Snadl>ude 
podnětem i .pro jiné,aby také otevteli svou duši. Pro mladou generaci: 

a pro (jějiny čsl. ~írkve. t()!len:í l;>ez VÝz.t1imu. -:-:' Re~~' ' . 
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' •... , zvednout, proldetaje'navŽdy~Prokleta: je navždy a s,ní, všechno ,.-
tvorstvo. "Neproklel jsem .tvorstvo, které z lásky jsem jen ' 

. stvořil, ani přírody, která jesfmýlndíleni.'Stvořiljsemtělo člo,;; ,.' 
·'.věka z hlíny, dal mu duši čistou, rOZumeIílnadanou, aby uvažo
val, poznával mé plány, jim se podrobova1. Nevinným a čistým; -. 
svatým přichází člověk na tento svět, jako paprsek z mé vůle 
na svět.přišlý, svatým zůstává,.dokud·neposkvrnLsám,svou·zlou· 

,. 'vůlí, nevinnost své duše, dokud neodchýlí se od mého řádu." - . 
.•. . Hadem: jest zlá- žádost, vášeň;obrácenísetvoraBožfho niístó, 

,kBohuk tvorstvu a věcem stvořeným. Sám člověk vypuZuje se 
.svou hříšností z ráje nevinnosti. Toť dědičná vina;ktei'á,k zemi 

. ,tlačí nás a zaslepuje, která mlhou zatahuje obzor, abychom ne-, 
,-' viděli obzorů věčných. Tu přichází Kristus; pOdává svou ruku;' 
.. zaplašuje chmury a ukazuje cestu k Otci. V Boha'noříse: 3: 
"'s Bohem téměř splývá, alezůstává'přecečlověkem;a příkladem, 

svýmzavazu.ie nás k následování. Nemáme výmluvy žádné, že 
on byl něco jiného nežli my, že mohl snadno Bohu sloužit, když 

, sám byl Bohem .. Zažehnout světlo. vyššího poznání byl. účel, . úkol ',' 
:a -povinnost Krista. A tento úkol splnil celým svýmživoteni. 
i smrtí. Ne smrt, nýbrž život jeho je pro nás výkupným a spás- ď 

'. riým,zjednává nám spásu,-kdyžsédle něho řídíme. ''''~-, '.,. 
,,; " 'Nikoli oběť mše svaté, ale oběť mého vlastníhojlinakříži, 

\. . ,mého života,'mých poviimostí.Já sďKristem musím obětovati 
sebe beZvýhradně věci Páně; musím kráčeti' s křížem'životá tím-

.... to světem až naďGolgatu. Ne'KristmTaQbě(mne vykoupila 'a~ia • ď 
· mne· zadost učinila, nýbrž já sám musím povzoru.ieho. sebe 
Bohu obětovati, zapříti se, vzíti kříž na sebe a' iiásledovati ho .. 

_ Jiné cesty k spáse není. Bohoslužby mi to co nejživěji mají před~ . 
. . stavovat, zpřítoinňovat.ďTu se má díti to přepodstatnění'v mém 

srdci av'mé duši. Odpoutat se od všeho pozeniského apomíje-' 
jícího a přimknoutise kVěč'ůému; splynutí s Bohem~Taková 
proměna a přeměna 'má se _státi se mnou, při každýchboho-" 

. ',. službách. .. ' " . ' . .' 
' ... ,'A' cO je s~přítoníností Krista v' nejsv. svátosti oltářní? ,Tll . 

. proměnilneb vyměnil jsem si za všudy přítomnostboží.-Všude, 
na všech místech jest celý Bůh přítomen, ať'jest to kdekoliv .. 
Tedy iv hostii. Profoproměňuji své srdce vmonstránci a' chCi; 

· aby Bůh stále v něm sídlil,v.e dneiv noci, doma:;- mi ulici, 've 
, škole a na každičkém místě, kde se naJézám.Předrahá nlon .. < 
. strance. mého srdce, kéž jsi těmi nejkrásnějšíini drahokámy 

,. pravých":ctností po,g~ta a ozdobena~ Zavrhnuljsem zpověď?"ano, 
, tu zeVnější a do ucha smrtelníku,' abych tím častěji avr:oucněji, 
ďyyznáVIlI se přímo Bohu svému a hořce a. upřímně litoval všech 
svých poklesků a hříchů. V BOha se nořím a jemu přednáším 
své velké i malé viny; jemu ukazuji své rány~a své slabosti a 
ne9uhy a 'pokorně. žádá~za přispění 'v ~ mé nedostatečnosti: 
Ach, zpověď to strašná,nezakrývající'Iiic a neomlouvající žád..; 

· 3*, 



, nýpoklesek, : drtící veškérŮ pýchu a dOlnýŠlivostf LázeňtóduŠé' 
v . slzách Zkroušenosti áupřímriosti: o Bóžej ve své laskavosti 
a milosrderitví;.zdážneshlédnešna· srdcélakto zkroušéné?;' 
o Bože, mrioho 'milostí' se mi ód Tebe dostalo, a to' zcela'neza-': 

.. ' sloúženě. N avštívil'jsem svaté město našeho' Vůace' Ježíše Krista:; 
'iJerusalem;·navštívil všechna památná místa, mláŠtě·GétSémaÍli.··· 
. a Golgatu. Zajel až k Mrtvému moři; kdež viděl jsem syInboF~. 
zmrtvěié, od Boha vzdálené duše; Odtud jeli jsme'k Jordány:; kde.', 
Jan křtila kázal křest pokání, symbol' vzkříšení a obnovY' du:' 
ševm.' Tam u oltáře sloužil, jsem mši' sv.,: býl jsem. těmi čtyřmr 

. šťastnýrilLvédle 'dra. Wisriaraípozdějšhobiskupa' olomouckého', " .,' 
a' dráObdržálka;} Rád na tó vzpomínám, zvláště na tý .'velké, . 

'mravence, kteříďmi lezli po celém těle, ana ten okamžikstrachut~: 
kdy riámposledrifkočárodjížděl a'nás bybyli nechali tam'i

ď

: c'" 
s niýin velkým ministrantem. Rád a.' často, zaJétám v duchu na'·, 
hórti OHvetskou, odkud byl takpřékrásriý pohled ha' Jerusalem 

,'. aokblLPoněkudníže:hyl kostelík, .kruhový,'na jehož stěnách' ; 
'napsáňby'l Otčenáš.ve 33 jazycích, mezi nimi také v našídrahé; , 
,mateřštině: Vzpomínám též často náto;·že dvě léta,předtím;: 
, r ;'1903 v prázdniny; jako bohoslovec třetího,: resp. čtvrtého róč~·., 
ruku,' byl jsemv Lourdech,Einsiedelu i Paraile moriial, vtisklýse 

, vedle Lourdes hluboce v mou mysl; Tam poznal jsemsí1u·víry. , 
a'její divy, ale i působení duše 'davu. Neodolatelně mocně. puso: 
pily eucharistické průvody'a prnvody světelné; Tameítil se ,člo"· 
věk maličkýin atomem,v.tom moři duší,věřících a: nadšených 
přesveškerutušéď obyčejného života a: přes ohromné'utrpení, 
všech.těch, kteří zde zdraví hledali. Přes všechnu tu zázračnost,: 
v nÍŽ jsem. téměřJonul,stále 'mi něco chybělo; smysly byly pře': 
plněny a přesyceny dojmy, ale' srdce jaksi zůstávalo chladným, 
nemělo. zdépřímé' a prosté' stravy,: lichá ',zázračnost oči' zaslepo.:: 
vala, oslňovala; 'Vidím se klečetLv Růžencové Ira plina. holé, ka: 

<ď mennépodlaze aoslněnm.nožstvím. světel 'žárovek a svícíaté-:' " 
e . 'iněř ohlušen' hlučným ,zPěvem, klečeljsem.'jako přikován. a~ elek-," 

"trisováÍ13.yslZáchjséin;se.téměř;utápěL A přece dnes, když si .• 
... vzpom.enÚ na tu yelebnou.~a·prostou:matku Kristovu a její zá-',· 

. sluhy,vmnohem;větší úctě aobdivu se přédní 'skláním . nežIL 
, . tehdy; kdy. jsem byl ,oslněn a zrovna oslepen .. Dnes vidírri velkou •. -:'. 
závaznóstpříkladu Mariina·života,jakóprosté núitkyz lidu. Je ' 
m.i živým a povzbuzujícím příkladem pravé a čisté. lásky a úcty 

',k Bohu. Neníriii Bohorodičkou, ale pravoupozemskoumatkoú, ' 
'. jaká má býti; čistá a' neposkvrněná, žijíČíaobětující se.jeiíisvé 
rodině:' Hlubohá úcta' próchvívá duši mouk tak vznešené a vzor:' ~. ' 
né matce. Ne, nedám si'vzíti tuto krásnou dvojici, matku a syna, 
z. naší země; zde miďITmsízůsta:ti jako krásný, prostý a tém.ěř 

'. , nedostižriýďvzor .lidL božích;' Mášstrach~že:se rouhám?"Slávy 
své nikomu riedám" ani Kristů ani· Marii," zní to z úst ,božíéh. 
;,N ebuďte~ětinští a neúbírejteniémoudÍ'ósti a mému inilosrdeu- '. 



':ství, domnívajíce se, .žé jáYe.své·.sámobyt~osti avěčnost(měl··.·.·· 
byclÍ:dloUhou chvHi··a že·.·moje dobrota·á.milosrdenstvi~uselo 

. by míti prostředniky, skrze které bych vám hříchy odpouštěl, 
. jako' bych 'sámnevěděl: a nechtěl. vám .. pomoci. Jste: jen ··moji . a' .. 
já dovedu vás k sobě.přivésti a'spasiti. Oni ať jsou vámyzorem. . 
a zářným příkládem,.jak iyymusíte žíti!" ....... ,. .. .' .. 

'. Vděč'en ti; církvi, zůstanu iza ty čtýřiroky.bohosloveckéhó 
studia~ BraljilellÍ vševážhě aopravdov:ě. Ty/kaple semihářská; 

. byla jsi svědkem mých zbožných modliteb a rozjímánL Tam 
'v šeru večerním za svitu věčného světlá často patřil jsem' 
. k svatostánku a nořil se vživat tVůj, Kriste. Tam ve' vůni lilií a .. 

,v lesku svící prosil jsem Tě, :můj Bože, o Tvou ·riíilost.a lásku. 
".= Tam v 'čase adventmÍn každou neděli těšil~jsem se na' zpěv,;A.n~ 

gélils Domininuntiavit Mariáe""který pěl nynější pravoslavnÝ ..... 
. "'biskup Gorazd, tehdy ještě Pavlík, 'a na krásný zpěv: Rorate '. 

, coeli. desuper •. ......:... Vzpomínám; ják 'často.ve volných chvílích; .' 
.zvláště po denních procházkách,: na chodbě vykonával jsemp~ 
• božnost křížové cesty,abych v sobě utlumil~všetělesné aducha:.: ' 
, svého ·posílil. 2ádné příležitosti jsem si nedal ujít, abych se stalJ ' .'. " 
páÍleni sebe sáma, abych. se co nejvíce zdokonálilapřipravilpro .. i 

příští své důležité povolám: Vzpomínám též nadóÍnolomoucký, 
kde skladátelNešverapředvádělďsvá i jÍlládíla;ByI, tosváťek 

'(pro duši, ale rušila' mne. ta pompa,ta štala; naplněná kanovníky 
ď a preláty,touklánění a 'okuřovánCrušilotopobožnost a zdálo. 
se mi, že to' Pánu Bohu nemůže býti milé, že je to spíše lidská .'. 

.... komedie~To ty tóny slavného "Miserere". zdály se mi deptati ce~ . 
Clou tupompu a připomínati všem nicotnostmariJ.é pompy a pak 
. ,hbitý·arychlý odchod do saknstiezdál se mibýtináznákéni,· 

,." ,'. že; tak' by měla' zmizeti. ze " všech' bohoslužeb římskokatolických 
. .yeškerá. pompa .. Vk~stelemáinse' modlit a' konal. p01>ožnosf a 

". ~eOb~vovatpompuabýtijakoy divadle." ... (Dokončení.): . 

'ZE ~SVĚTAM\'ŠLENKOVÉHO~' 

. 'Profesor dějin na universitě V ·BristoluR.B.Mowat přispěl ;doříjnové-: 
hó čÚla letošního' roč~iku" anglické revue The Hfbbert' Journal i:lá~kem 
lsthis a mo.ral world?, který je velmi příznačný pro dnešní duchovní s~-

'.' luaci. ve světě. Přiizášíme překlad článku,. poněvadž. néní pr~ nás beZ . 
,'. '.' . "významÍl .• I ' .. ;' .' ',.', , .. ..... ,e ,.. .. :'. . 

. ." "Byla podnikáTl~ úsilí" aby se, dokázalo zkoumáním dějÍ'n; iekaždý" 
..... '~ zlý skut~k během doby. je potrestán na :lomt~ světě a Ú pravda ci správnost 

'ra.konec .vždývitězí,',Bro'wningovadeliilÍcehrdinyjako. toho/ .. ',. ... 
: kdo TlÍkdy se neobracizpět, nýbri kráčí vpřed, 
nikdy Tlepor;hyb.uje,že se mraky protrhnou, , .•. '. . '.1 . ", 

·lIikdý .. sep,e1omnívá, i.kdyŽ věc právaie'o~tožena, že by zlozvitězilo; 



lento názor. Výjádř~je.: Názor, iejž tu' Browning vysloVuje," byl víc. než vírorl. 
v brídoucnost, víc nei . tvrzením ustclVičného pokroku'. Byl.nad totÚn,;w' 
vyslovil.D~. Inge fv knize The Idea olProgress z r.1920) slovy: "Víra~ 
v· pokrokn(Jjakov ldeál,:alrl jáko v nezvratný lakt, ne jahovúkol pro:: 
lidstvo,' alejako v přírodní zákon je'pracovní vírou západu vposledníi:h, 
150 letech." Idea pokroku;,jako nezvratného iaktu~' v sobě obsahuje myšlen;' . 
ku nutného a stálého vítězení tÓho,co je spravné, ríebofidea pohroku je, 
v 'podstatě morální.A}~-li pokrok "nutný", musí být viditi!lnýjak' v mi-
lII/losli, tak. v'· budoúcnosti. . .'. . . .... . '.' . 

. Dnes je už málo lidi, !zteří by ťot~;přesvědčením~li. To. proto, že víra 
.' lidí v pokrok, t. j .. v bezpečné a přítomné nebo aspoň brzké víiězslví toho, 
• c'o je 'správTlé, je otřesena laktem, Ú pozorují převládat myšlenkovy, 'mrav-
ní ,i politický zmatek. ... .• '. . ." 

Obnova ideje' pokroku> by byla' posi/ou. prozápadní svěl, vznášející se 
mezi pessimismem, kťerýje. jednou z' nemoci svobody, a latalismem;kterÝ 
j; ~ásledkeni . otroctví: > Posílila by rej. pfi . pohledu na . zmatek nynější' gene:-' 

· race ujištěním' o Tostoucí harm'onii pro budoucnost. A mnozí lidé se' snaží 
si. namlouvat, že historie potvrzuj~ takové ujištění. Al é to může být. jen po':' .' 
vrčhní pohled na dějiny,neodzivodně~ý přísným "zkoumáním laktů. A jest~: 
liže lakta tento: názo;'·neosp~avecÍlňují, musíme -se ho vzdát a musíme hle; 
dat 'vskutku platný důvod ~'. je-li jaký .'-:"pro víru v 'pokrok. :', . 

Při takovém~koúmání. je obtíž, že h.istorik ~ jako každý jíríý- ';!Ci 
sklon, naléZti, co hledá; a. že - iako každý člověk -.: ztrácí kritický zrak"; 
před 'úspěchem. HiSťodk zdůTazňuYet~, co se mu hodí,a n~dbá toho, coď~ci 
mu néhodí.'J enesmírně nesnadné,> táhnout čárzimezi .' tím, co bylo správné 
ať mezi" tím, co bylo Tlesprávné v dějinách. Zkoum~t na př., zdali římska 
říše, . která byla zalo,ženavětšinou: na výbojich, si počínala mravni?správn~' 
či nesprávně, byz~vedlo'badatel; doriekonečné kas·uistiky. .-- . 

• ' Př~s to j ~ s t u~čitá čára mezitím, co je a' 'co není' správné, či .::.;.', 
přésněji řečeno.,-- co !je 'spravedlivé' a nespravedlivé a ta čára ;je dosá- .. · 

,žitelnákaždému.' Málo . lidí snad dovede delinovatspravedlnosl.·Platon'na'" 
psal 10 ;knihRepubliky, ~býto dokázal; a stěž.í. se mu to' nákonec' podařilo., . 
Přes-to, třeba člověk nedovede spravedlnost. delinovat, přece k(lždý ví>c~ •. 
:je, spravédlivé, a pozná, Ie jedna. věc ;e,spravedlivci a druhá není; .Tah 
pójétíspravedlnosli pO'prvé v lidské mysii vzniklo, nem'ůžeme řic'i,nebÓr . 
ório Je tujiž po tisíciletí, jak daleko sahají dějiriy a zákon, ktérÝí jde vždý 
sa.~ji;"ámi: II rozdil. mezi' správným a nesprávným je také prvý 1!1ravniso/ld~ 
který každéďdítě činí. Je .to uznáno, jakmile je' o tomprvd zmínka: ,;aká": •. 
záZ. ti, člověČe, co je dobré; II co. chce od lebe Hospodin; 'než abysčintr:~ 

· spravedlnost a miloval milosrdenství a.hráčel pokorně s_e svým BoÍzem?" 

Aplikujeme-Ú tuton o rm u, která je. každému' přist~pn6,~a děj;riy,. 
inůžemese táz~t, jsme~li oprávněni tvrdit, že spravedlnost vždy~hy vítězí. 

· Odpověď~';sí bÝti záporná; Dějiny nedokazují aniž/? vítězí, ani že ne: 
vítězí. Je 'nemoino na základělaktů :tvrdit, že v~c vítězů byla správedlivái . 

· když ·fÚmanéá Karthagiňciné. bojovali " ~ nadvládu nad Středozemním mo-~ 
řem II kdyžkarlháginská říÚbylazničena; nebo když:Angličdné a Němci 
bojovali o vládu nad mořem v 17: stol. a N ěm~í prohráli'J e l'ravdaf že 

- - : - ~ -. ~ . ,- ' / 
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ď.~im~né a Angličani věřili a dokazovali ~i, že jejich věc' byla spravedlivd: 
,~le Karthaginci a Němci s nimi nesouhlasili; a kdyby Karthaginci aN~mci' 

, ,byli zvítězili, jejich ~ázor by nyní platil víc než platí. Jsou připady,'kÚrd, 
" jasně dokazují, že ~espravedlnost~ můÚ zvítězit _ podle lidského soudu 0\ 

',VíÍězství. Vpadnutí, do' Slezska, a jeho zabrání Bedřichem II. r. 1740 na př., 
bylo, jasně proti 'spravedlnosti a bylo to uznáváno ,tehdy a je uznáváno i 
dnes. Bedřich sfm přijJUstil tu nespravedlnost, kdjiž,napsal ve své Histoire 
dé mon temps, že jeho pohnutkou býla touha, 'učinit, seinámým. Tvrdí seli' 
že porúž ka německé říše' byla nl!mesí za čmnexi Slezska,' ale je absurd ni, 
to< tvrdit: za pT'Jé, toto 'tvrzení nezná mnohost příči~;; za druhé, světová 
válka byla většíporážkouRakous~a, jež bylo nevinnou ob~ti PruskcÍ r.1740, 

>./ než Pruská (a také kalamitou'pro všechensvětj; za třetí, jéobecně.známo; 
že povaha věcí ukládá "p~ávo promlčení". Lid nemohl r. 1918 pykat zato,' 

'~ 'co učínil, nebo co učinili jehoaufokratir. 1740. Hiedat Božísoudý v dě
jinách je marné, z toho prostého důvodu, že: by býlo možno naléztvkai-

, , dé,in okamžiku dějin národa neštěstí nebo nezdar, který by, mohl býti po
kládán za "soud" za nějaký. špatný 'skutek z, minulosti. To neznamená, že 
Úny; vykonané v určité době. némaji vlivná průběh události-ar ,ríapovahu 

" národa ,v dalších dobách,nebof, tak tomu vskutku 'jest. Znamená to jen, 
že n~ní důvodu tvrdU,že nespravedlivé skutky jsou vždy dodatečně' vy-

,'-. 'rovnány na tomto 'světě něčím, v čem by lidstvo m~hlopoznattrest. ď" , 

Dějiny nepodávají oporu' pro takový nazor; ,N espiav'edÚví jediľotlivci 
, měli, často zdar a úspěéh:Ne/souvšichni,podvodnícl odiz'aleni.,Podob~ě· 
, i národy ';ohoiJ~ít úspěch špatnými skutky;n'emohou být s to, dbyukryU 
lakt, svých 'špatných, činů;' ale ~ohou 'být 'dost ~oc~í, aby' se vyhnulr'lrest~ 

,ruk~masousedů.Tvoříce budoucí politiku svého' státu,'nemaíí' vládcové 
. '_ azákonodá~ciji;toty, zaru'čen{sludiem minulosti, Ú jefichzemě budě bei~ 

, . , pečnější, že její "zájmy" budou víCezabezpeteny,kdyžp'ůjdou přísně ce~' 
stami spravedlnosti. Bismarck. vypravoval Biilowóvi,. že"udělal'" tři války: ' 
1864, '1866; 1870. Prvé dvě byly jistě nespravedlivé se strany' Piuska; př'és. 
to: pád Bismarckovy říše r. 1918; n~můiebÝtpokládánza následek Bis;' 

.. ' markovy nespravedlnosti, :nýbržjeiz faktu, že menší muž, než 0/1 vlddl v Ně
mecku. Německo kvetlo v Bismarckově době a on s ním. 

" Smlouva' o Společ~'o;ti národů, stejně/ako záko~ykaždéiemě, se snd-
ží zajistit,. aby sledování sobeckých zájmů nepřestupovalo přesné"hrantce 

'. spravedlnosti, a aby 'se ,nespravedlnost ve věcech mezinárodních ani ná-;-
, rodních nikdy nevyplácela. Ale 'italsko~habešská lJálkadokázala,že smlou- ' .' 
~:va toho nezajišfuje. Nespravedlnost seltalům vyplcÍtila,: vtom smýslu, že 

dosáhli, čeho si umlnili dosici lIS tenevou,bez ní či, proti ni", jak řekl ji-
" jich vůdce. Nikdó přirózeněnem~že říci, jaká ;biJdoúcnost ltali;' čekd; ale 

'neni pochyby, že italská vláda dosáhla, čeho si přála, bez velkých ~běti 
. n;bo risika.' " . . , .' 

,'., Al~ p~ všem lom,' co bylo řečen~,zby.váješÚněco,· ~o musibýt 'ři;~ 
čeno a zdůrazněno: lespravedlnost, i když je poražena, není prolo o nic 
méně spravedlností. Vojenská vitězslvive Slezsku a I! Habeši 'nemění ';,ri11-
dp spravedlnosti a nespravedlnosti, 'anine.odstraňuji čáru;: klerá ďabsoluhlě 

"oddělule spravedlnost:- od nesprávedlnosti." A, povinnost,. kterou ;většina , ci. 
- • '. • • " -". '." > , 



'r ~ " 

'., , 

~ ~iliso~anéÍl;:lidstva : u;n~v~, • neúchylně následovat spravedlnosti"" z;ůstává;,' 
íáž:ar:íot~' úsili~č~kdllá úsp~ch či ~eúspěch~Robert Loúis Stellenson '~d ," 

~ tOTrI'p~vidku 'o'Vikingech,ktefi jdou dobr~vol~~do' bitvy proti,rizoc"' 
noste';; tem;lO.iY,~č:v'ědí, Ú.prohrají.'., " C • 

"~ .. Př~s.t~, \žévi~spravedlnosti, mriže za určitých. ~koiností . 
a'věcnespravedlnÓsfi ;zvítězít, je. moudré a' přiroi'ené p;ociviiisovaTii Udi;' 
zajistit, aby takové. okolno~tinenastávaly: uvnitř států známý a 'spravedli
iJ~ zákon,: uznané, provádění zákonodárství, zesílené mocí vlády;zájišfující 
JJcelku, aby nespravedln~st nevítěiila, a aby spory byly'urovnány podle' 
';cikona' a riepodle 'lysických šil sporných stran. Rozumní lidé musí uznat, 
že týž režim' spravédlnosti by, niěl. býtizřizen, mezi státy. Je jistě! v obec~ 

'- ném z'ájmustátů,; aby iákonvládlbez výjimky; V,hatonov~ Rep~blict! 
. pravi solista, že 's,hlediska sobeckého ,zájmu n.ejžádoucnějšfvěd, je; aby:: .• 
',člověk mohl. bÝt úplně nespravedlivým, bez jakéhokoliv omezení,a ženej~ ',' 
'horší' věcí ,je, být stále postihován nespravedlností, bez. možnosti uniknout." ' 

. A tak, ~vysvětluje, poněvadž lidé, se:netěši z prvého a přeji si uvarovati. 
,seciruhéh~iZřidili, spravedlnost, ,střed mezi obojím. Společnost ná;~dů po~ 
skytuje,běžné praktické prostředky; aby . se předešlo'na, jedné straně ne':' 

,', o6mezené nespravedlnosti nějakého' státu a ,na Jruhé straně' neobmez~né 
bidě.;eho,obětC Společnost národů je určena (abychompřizpůsobilŽjiný 
výrok Platonův) k tomu,zaj;stit,aby;,horšívěcnebyla silnějši". 'Úč horši' 
,věc' jako' Úková v 'sobě ,neobsahuje nějaký takový ~édostatekikterý ,by 
~činiljeji nezdar iistýmiánLn~mádobrá věc V ,sobě fakovoúvlastnoSt, 

.'~ .kíerd by jí zajišfovala' 'úspěch. Zprlsobilost Společnostf národů, zabezpičžt 
víÚzstvrďob;é'vě~i,;ávisí -jakokáždá jinálidsk'á působnost .~ na~ 

,poúci; 'horlivosti a p;ostředcích IÚli,kÚf.iza ní' stoji. Snad lIiděla veřep , 
.!losl· ve; SpoÚč~osti ndrod'a příliš, tiniÚI e,který má předejít vdlce a ne 

',~dost~či1!ite!ei'kt~;ý ',mcÍ ,pomáh~lmíru;tyto 'dvě věc~ nejsoutoÚ~. , ; ,.' 

/'Možná, však, že lidstvo 20.stol~tr není s to; aby podniklo, toto úsili.· 
'Uá~$e;žezápadni národové Zircitili, schopnost rozhodovat od té doby/co 
.byliúčasínLsvětové.vd!ky. Ziratili důvěru v 'sebé samy a ve svou moC', 
ovládal, běhudáloslí. To' vysvětlúje, že se vynořili a převládli mužóvésilné 
vůle, 'zv~n(diktdtoři,u nichž vynikajícími vlaslnosÚnijsoudůvěra v sebe~ 
a,'rozh~dnost.;Y této doběa'spoň s~ 'zdá, 'že .'národové· ztratili'viru 'v 'demo":: 
)Tacii,t~"jesive. vládupřésvědčovdníin, ~~~Úř ,státa:i mezi. sláty. llalsko~'" 
habešsM.: 'otázka; ,španělská' občanská válka~ 'js~u .přizndkY' tohoto obecného:~ 
:pessÚnismu. "'o.' ',,">,.: . ',. .', """ .. 

. Ystupuieme tedy do nového "temného" nebo ;;železného"věku, kdy 
nebude roz[išovánómeii, spravedlnosti, anespravedlnosÍi,kdy ,nebude Spo

,retnosti ,národ,} ,a' biide' platU jen siÍa,~z6kon~lčí smečky a džu~gle?' Mož
ná,:"";; nebotspolečn'ostje' slóžen~zlidictexistuje to, co 'oni uiiní. Nic 
~n~nit~k přesvědČUjÍcí jakovítě~ství, málo hlav je d~st pevných; aby'odo
lal~"jeh~; ko;;~lu.~Jestliže,síla; rozhodnost. ~,'pouhé' sledovánísobeckych 
~árodntcf,.,zájTnů b~d~u mít Úspěchy a dosáhnou~kvělých výsÚdků, budo;~ 
lidiúidět víc:a' víc' posÍlovdnysvé 'skryté předsudky:.a vášně a,osvoji sl 

'íilo~oiiisíly a- rozhodnosti a .. pouhého sledování sobeckýchzájmri. Již d~es 
.itj~mé:v:~~';z.duši;na~yceném.váikou. " ' , .. ",' 



. Nic . ztoílO~šá1z'neimě~íničehóna;prabealnosti, která zdstááČí,i6I, 
nezměnitelná, věčná, nezávislá na okolnostech:' Odezíráme-li od 'času, mci'~ , 

'. me-li: ria,zřeteli' svět věÚiý, . pak všichni Íidév'ěři,žetakový světie': sprCl-:' 
v~dlivý., Snádkáždý státník by , s tímlo 'názorem souhlasili 'ale vytrvClle ~ 
by ,odpovídal,' že to nenaplnižaludký jehonárodá,animu neopalřípro-. 

: sloT k hospodařeni ,"":"a.lo je óv§em' pravaa. Přéstovšaklo nic'n~změni 
;n~' přehradě, která děli spravědlnos{od nespravedlnosti; to .. je, ííěco;nal • 
nemá,' vlivu žádné' rozho:dnuti vlády ~ .. čeho nez~ohoÍt ani nezničí Údné 
'armády. " . , ',.." 

"", ,To v§ak nedává!. žádného důvodu k tvrzení"že svět není ani'morálni 
cmi'n'émorál~í, . sprapedlivý. ani . nespravedlivý, . nýbrž. pouze k tvrzení,' ž~ 

"'lidé; 'konformujíce svoje .. skutky ··s· měřítkem·' spravedlnosti;, přispívají, ll' lo~' 
mu, dělat svět, spravedlivým, aniž by při toin měli jistotti,' že jejich strana ,. 
%vítězí.V. celku zkoumání dějin se zdá ~ukazovat, že~ač nespravedlnost 
'čClsto:anadlouho převládá;-::-přece. jsou nespravedlnosti' po;tupně:potla~' . 
čovány, nebol př~s/ všecky zlé 'sklony je určitá ušľechiilost, v duši obyčej-',' 
ného muže· i ženy, klerá reagu{ena proroky; ci žádné st~létí· a skoro Ud .... 
ná generace nejsou bez p~orok~. 'Naše doba' po léta· vyhlížís~ěhópr(P 

. roka, .' ale' nenalézá ho.', Hlas' polnice. takového Rousseaua : dosud' ne'zazněl. 
Virá . ve~ v~c spravedlnosti·. slábne, : vzdávajíc se '"logicé fakfů",-'- úplně 

· irrélevantnímu činiteli' v určováni' věčné. hodnoty 'sp:'ávno~li či nesprd;nósti.'" .' 
;',' ~ ... ' . _, " . -", • , .. ,,/ ',.,' , - h.:"' _ "," ~ 

.. " ......... .... . .... *', *ď* <.:";'. '," .~. 
N enL pochyby, že z čláriku· vane'. značný pe'ssimismus;' na 'němž: jistě 

.má.;načný podíl ánglickévěd~míslabósti;s nímž tato nejv~tšr;noc světa 
, .... vyšla % průběhuitalsko-habešskévalky. Yná~ je dosuď víra ve sprClvédt:' .. 
'no~t;věřímé, žé pravda ~ítězí . . Článek' nás' v té vd'e' miÍie' jen ;posilit~; třeba .. 

;:ovšem ji může také' očistíi odďpřílišnihooptíinismu .. Rozh~dňě .pakmdfé'" 
.C' • posílit vůli," abychom' stcÍli .z~' pravdou i spmvedlnosfi'aodporoiiali .. Zlu.'· 

-' > -~. ' - - .' - • < - F. ~K.'.~J 
;. .. ~ . 

. . TA'Kse' jinenuje "čtrnácÚd~°riík kulturní a politický", kterého 
R.I. M alý,autor Kříže nad, Evrópou, shrómCiŽĎilliterátY á publicisty ( spíš 

• -o publicisty než literáty) útočného katólicismu : u nci~. Ideologicky}e <podle-, 
dosud vydaných tří čisel_ tato- revue nésena základní my:š!enilou zmíněné '_ 
]mihy R. I. Malého, Ú éra-hospodářského·, politického a kulturního ,tiber'a- .. ' 

· 'lismu muÚ býti vystřídána' obdobím řádu;' Malý říká;' že' tenlořád 'inaže býti <, 

6nosný jenom Úhdy, bude-li·fu~dovánnábožensky.Jehopolitick/m výra- .' 
,"zem má by ti '"kvalitativnídemokraéie".Až, pótudbynebylo celkem sporu, 
<ale: Malému a. jeho družině se všechny tyto pojmy jaksi křiviv rukách •. , 
ďiejiéhkonfusnUogiky:~kvalitátivni demokracie rovná! se fašismu,nábóž~niký _ 
. řád r~vná se katolicismu. A odtud také celátenděnce TAKu, 'kÚrásŽifíká.' 
,ie: je "revoluční",. rovná sereakcionářstvi.Torseví,žereakcionář;t~f; 
:>zapirané (úŽ Ha~1ičekpřecé řekl,ié toto zapírání patří k 'poditaťě 'reakCeI 
· 'že si nikdo' neaá na dveře . visitku: X;Y;i reakcionář);'Tatotendénúie 

~ ."., ' ~- ~ .. ~. .-



v této své podobě někdy obratně maskována, ze]mena o úvahách kulturní 
povahy; alezató se někdy až groteskně projeví na izějáké !Jedlejší kolejí 
(jako ve 2., čísle V 6vaze,' dovozující, iekvalitátivní,demokracíe 'by 'riíěl~ 
obnovU šlechlick6 predikáty). Vcelku pokud jde, o pT:ogram, který chce 
TAK vyjadřovat; l(!t~ program katolické superioritya osobitosti;' katolicke 
vlády rř'ečenopřesně: nadvlády) v' politickém i kulturnÚn životě náróda.' 
Je'ol?šeÍri varovným znamením, jak.se pr~měnilovnitřní utváhiJí našeho 
národniho života, když vůbec je možno, aby mu tento program' byl preseÍl': 

'(ovántakto bez ostychu .. Nicm~ně Útočnost,s' kterou. se vyjadřuji, je, mys
lím, nebezpečná jenom zdánlivě: je křečovitá ér láme, se sama v sobě. Pokud 
jde o jeho představitele,' zůstdvÍí v nich ~ejlJýraznějšim R .. Z> Malý (výr/u", 
nosli 'd~cha,posedlého jed~ostrannou ideou). Některá z jmen ~tou se 
v TAKu s ironickým přízvukem (RudoU Medek, SiěpdnJež)., F.R. 

ROZHLEDY,PO ŽIVOTENÁBOŽENSKEM A CIRKEVNrM~ 
5[', ;", L'''-. I., Ir ,,-

, '/ ~ -, • .lV1l.-, L..(Vfv't.., " 

,l, Z AngUe •.••. : ' ' 
výZnam.' Anglie. 

'Anglie je dnes středem mezinárodní politiky, na jejím rozhodováni 
závisí osud a stav věcí evropských i světových. Ale Anglie je 'dnes vý_ 
znamným ,místem také ve věcech náboženských a církevních: Ne na
darmóbývá Canterbury, jako sídlo hlavy anglikánské církve stavěno proti 
Římu. Ekumenické hnuti je nyrií soustředěnó v Anglii,' v OXfordu bude 

'letos pokračování. stockholmské' konference o Životě a dile akong~es 
svobodných církví, v Edinburce bude letos pokračováni lausanÍlské kon
ference o'víře 'a zřízenLCirkve mají v Anglii také. neobyčejný vÍivna' 
veřejné mínění. Vzpomeňme, jak velký význam' měla anglikánská' cír~ev 
v nedávné krisikrálovské.Anglikánský biskup to byl, kdo první veřejtiě 
upozorniÍ 'na úmysl králtlv, vzíti si ženu třikrát rozvedenou, a projevil 

'nesouhlas s Um. V době krise byl canterburský arcibiskup prostředníkem 
a rádcem a je nemalou' jeho zásluhou, že krl-se byla vyřešena bez otřesu' 
říše;· A I?0 králově· odchodu p~ohlásil týž arcibiskup V rozhlase celé biit
slté říši a světu: "Btlh mu svěřil vysoký, svatý .úkol, a přece se ho vzdal, 
ze své vlastnI vtlle. Složil svěřený úkol a s významnou otevřeností sdělil 
své pohnutky: toužil po osobním štěstí. Musí to:..být podivuhodné a smut.:. 
né, že pro takový dtlvod zklamal tak veliké naděje a zradil tak velikoú .. ' 
povinnost: Ještě p~divnější a smutnější je, že svoje štěstihlédal takovým 
zpflso bem, který' je nesrovnatelný s křesťanskými základy·' manželství,-' a " 
tov takové společnosti, jejíž pojeti i zptlsoby. života jsou všem tiejlepším 
instinkttlm a tradicfmnároda cizí. Ti, kteří patří kjeho 'kruhu,mají dn~s 
vědět; .žebYli .odsouzeni nárOdem; který svého krále Eduárda miloval." 

Rozmanitost a životriostanglických náboženských poměru nás musí 
vést k tomu, abychom , si jich pozorně ,všímali. Je. tam. živé křesťanství " 

'nekatolické a néprotestantské a jé v něin silný proud, který jénám velmi 
'blízký~PříÍítě všimneme si Óbšírněji,modernistického srněru.v angíikán'" 
'ské církvi. Dnes pohlédneme dříve na' celek. 
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Spor s, !talií v otázce, habešské přeSvědčil Anglii o její vojenské ne
dostatečnosti a proto nyní rychlým, tempem dohání, v čem tu zflstala:' 
pozadu. Ale pečuje také, o svou ,vnitřní silu'" o mravní výzbroj ,národa. 

"A v té věci má nábÓženství a církve velký úkol. Že jsou si' ho vědomy, 
" ukazuje' velká řeč:canterburskéhoarcibiskupa, kterou pronesl přiboho

službách,v noci před Novýmrokem'a která bylavYl'lílána všemi sbinicemi 
" 'britskéh'o .rozhlasu do, celého b~itského imperia, a vlastně do celého světa. 

" , , ' Řeč vzbudila takév celém světě pozornosť a vyvohilavelkouodezvu. 
AngÍické časopisy byly' po celé týdny plný' zpráva dopisti o tom, jaký 
,ohlas všude v, říši vyvolala. Anglikánská. církevasvobod~é 'církve vy"' 
tvořily zvláštnťv'ýbor, kt~rÝ má' uvésti v život podněty, které 'arcibi~kUp 
svou řečí dal. Ve své řeči totiž arcibiskup ,volal obyvatelstvo britské říše 

; z pět k n á bož e n s t v i a k mravnému životu. Jeho projev, pro svflj 
obsah" zasloÚží, aby byl iúnás znám,' má význam' 'obecný, nejen pro ,. 

'Anglii: Tam ovšem m:á význam zvláštní vzhledemkespojeni s chystanou 
. kráÍovskou korunovaci. Z toho, jak se arcibiskup dívá na C významtét(} 
" korunova~e, pochopí~e;že církev nemohla -souhl~sits korunovaCi. Edu.l. .' 

arda:' VIII.; ,trval-li naza.mýšleném sňatku, a že vskutku mu nezbylo než 
odejít. 

'Hlava anglikánské církve volá zpět ,k náboženství . 

. " ' ,v t1voduse arcibiskup zmínil o inin:u1émro~e, ale dodal, že; raději 
chce mluvit <> b~doucnostia uvažovat o tom, co by upe~niloiáklady:ná~ 
rodního~života.A pokračoval: '"V této chvílihYchrá.d učInil z v láš t ní ' 
a';l avno stni výzvu ke s~ým Kr aj antJ.m~ Nečiním to'na 
prvém' místě ,.jako hlavni. funkcionář angÍikánské církve; nýbrž spíše, 

: smírn-li tak říci, jako představitelkřésťanskéhoživota v národě. '.Je to 
volání: ,zpět k náboženství. Je to výzva, abychom zase záložilisvflj život, 

,', osobnlinárodní: na bázni; Boží:IÍa,zjeveni BOhá, jeho vflle a cíle pro 
lidské, pokolení, v Ježíši Kristu" na záSadácll lidského chování, které, Ježíš 
stanovil. To je jistě základ; na něIÍlž je postaveno všecko, co je nejlepší-

, ho a nejušlechtilejšího v životě našeho národa, .v· této, zemi, i v' zámoři. 
,Táži se: p~zby;li jsme nebo upevnili jsme' svóuoporu na tomto základě?':' 
, 'Nelze pochybovat, žé' je potřebí takto volat zpět ke křesťanskému ' ,', 
náboženství. Nemám kdy mluvit o nynějším stavunáb()ženstvív 'jiný~h 
zemích. Stačí říci toto: Víme.příliš dobře, že v,Rúsku jsou široké vrstvy',,' 
otráveny útočným atheismem a učením. o ,třídním boji, které 'Je proti-
. křesťanské, a musíme bdít,' abychom předešli. tomu, . aby tato otrava , ne'
nakazila náš vlastní lid. V jiných· zemích je ohrožení méně otevřené, ' ale 
zato· zrádnější. Tam' i ve jménu náboženství si modly rasy a státu usu~-

,pují kralování Kristovo., ' " " . ',',', 
Ale 'vraťme se k, vlastnímu národu; Zde vidím' tři skutečnosti.' Za, 

,'. ,pr:vé, není pochyby, že je tu proud: pryč ód náboženství. Je přirozený" 
',nevyhnutelný. Uvažme vše pronikajícivliv' světské civÚisace, tak úplné, 

tak bohaté, v prostředcích vědy, že" se zdá, jako .by na .všecko stačila; 
: Uvažme vliv vědeckého názoru na svěť a na život člověka v něm,'_ ktéí-ý 

. s~ ',zdá'. ukazovat, že, není místa pro osobního Boha nebo pro' ceml',lidské 
duše. Uvažme" snad nejvíc ze všeho, stále vzrflstající chvat a ,neklid a 
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·rozptýi~~ost;~~od~rnihoživota .. Bfih'Íleni ani/tak popírán. jak~vytla" 
, . čován;~.Právě· . tak' jako', když, KristÚs • přišel. o ',prvých vánoclch . a" ne bylo. 
IIÍístaproněho uvnitř, tak dnes nenLmísta pro něho v hluku á,spěchu 
hospody Ínoderniho života.' ..... , '.. . .. .'" . .. .' 
.' '. '.To všecko sebou přináši.u~olnění,. někdy i.opuštěnístárých zásad 
křesťanské ~ mravnosti. Vidíme tona' př. v úvolnění pout·. manželství' nebo 

. ,vuvolněÍlísebekázněve. věcech sexuálriích.: .MťJ.žeme se" práveÍl1. tázat:. 
'ka.m:nástento proud ponese?MťJ.že nás donést k·soudu. 'Jak často skvělé. 

nadání zklamalo, népřineslo. ovoce,.' nemělo-li, kořenfi v' ~áboženské' víře· a 
-.vinravních pdncipech;Tak četné dary, kteréBfihp~skytlnašemu.národu 
a:'říši .:.....jakovelký dar pořádku: a svóbody- . zklamoů, . nesplnf svého 
účelu, nebudou-li hlúbokozakořeněny ve:víře a v bámi Boží. Dejte pozor: 

. na slova" pronesená' před;' dávDElm,národu izraelskému:. "Zapomexieš-li '., 
•. vťlbecna HospOdi~a:,iBoha svého -;-svědčiÍn proti tobě,žejistězal1y~ 
. n:eŠ. ". Ptí~ná' slova, ale·v 'období z~ěkČilosti á.~erozho~osti· je potřebí ď 
~přísných slov.,. -.' ,. ',," . ... 

.:. Ale: já:jsem"zadruhé,přesvědčen,: že ~ lidských srdcích je .instinkt', ." 
náboženstvf azdravémravnosti;~ije v podvědomém životě na!)ehoná- .... 
roda; Čas od časú se vynoří'zjev~ě a,cl~jemně. Ale je nehrČitý.Chybínú.Í 

'. vřelost ~í~y.1i. sílapře-svědČ~~ia··tak má.málo 6p6fyvmysliamálovlivu·· 
na VOli.. . ", . 
. 'zatřetí, á tim to instinktel11.: li zároveň jako jeho doklád, jezáfe~ 
o náboženství, :.; kritický, netrpělivý; ale upřímný a snadrozšířenějši . 

. neŽ, kdy, dfív. Zájem, ano; a -;-právě mezi těmi, kdo. nemají určité víry 
. .:.... . touha ·PO. tom; co jediné.' náboženství mfiže dát. ",Oko není spokojeno / '. 
hleděním. ani ucho poSI6ucháním>;'Js6u hluboké a nevyhJadltelné potřeby'" 
lidské. přirozenosti, ktElrý.chnichnwtnéhonemfiŽe nahradit;~ Zťlstává, 
stará pravda: lidský duch je nepokojný, dokud nespočine v Bohu. ' .. 

. .... ; Čeho je .. t~dy • potřebí:" je: . nové,. uvážené avytr'Valé .úsÚí· zastavil: t~n 
,proud, vyburcovat a posílit ten instinkt a upokojit tu .touhu. Áto.je,co 
'nazývám.výzvou: zpět k nábóÚnství.Mohla :bybýt časovějŠí.,příležitost 
pro takovou výzvunežTokkorunovace.?Za;5měsícfi;'dá':li Bťlh, bude •. 
náš: král' zasvěcen .svému Vy~okémuúřadu a bude jím oděn jako. posvá.t~ 
nouzástavou;NejvyšŠihO. Í3óha.slávnostním . a svátostným ,obřadem; který 
se zachová~á.již tisíciletí: Nenechejme jej přistupovat' samotného k to~ . 
• muto jeho zasvěcenL,Jako '. představitelnáróda~musi ,přivéstsvfijriáx:od 
.sebou. Vznešeúýobřad,·.by byl zbav:en všehovýznaniu, byl by ,pouhou :: 
skvělou podívanou, kdyby se náród. se svým králem a skrze něho ;:ne'; 
zasvětiL sám pamlÚce a. službě Boži., . Chovám naději. že vMcové n.ábo-' 
ženství, ať patří ke, kterémukoliv' vyznání \ a ať'pokÍádají kteroukoliv 
cestu· Za, nejlepší, připraví Íid, aby. měl účast na této velké 'udáiosti, Dej ~ 
Bfih,. aby, znamenala nejen počátek nového kralov~ní,. ale začátek nového 
návratu národa k Bohu, nové ()ddanosti jak králi tak také ,-.--' a přede
yším- králLkrálft.V .příští~h měsících nechť je uprostřed 'všeho ps~úi 

. a mluveni: o korunóvaéi slyŠet.také hlas, kte~ý nám říká:, ,,0 lidé ·mfij, 
vrať,se k,Pánu:~husvéniu." ď c"':" .'. '. .... ',' ' .• '<' 

Co~jsem:tekl.tak)ledokonale,neřikám jen do ,prázdna, :r.ryslítp.,na-· 



'~uže a ženy, ' kteřinaslouchají "SlovtUn :nebO kteřl' si je později 
, ,..přečtou.·· Dovol!e mi,' . abych, se' nejpr()stš!mf sÍovy' 'P?k.USi};ryložit, yám ,: ď ,." 

. ; ... > to . bliž. " ,.... ".. . ' 

, ' Mnozí z ~ás,mYSlfrn, se drží velmi volně' cest a forem, náboženstvf. , 
. Ale máte v: srdci nějakouyiruv'Boha, nějakou Úctu ke; Krťst1!-: 'nějaký., 
respekt ke křesťanské víře. c Jinak,myslím, byste nenaslouchali'mým 
slovllm nebo . byste jičh hečetli. N echceteob~átit tyto neurčité . citYi V· ně:- " 

· 'i' jaké určité Skutky,'jimiž uznáváte Boha ? Denní modlitba na př.-' :oe:-, 
záleží na tom, jak krátká ňeb~ prostá;'jen:když upřímná~ ~ebo,ná:' 
vštěva bohoslužeb v den Páně: Takové skutky, jako tyto, budou články;' 
třebá malými, v řetězu, který d()sud 'poutá' vašLzemi k ,jejímu pravému 

'přistavištLv Bohu.' ,~'.' . 

, 'VásvšechnY,a zvlášť ty, jimž nějaká míra vlády 'nebo postavení při: 
. náší' odpovědnost.vlivu) a příkladu, žádám, . abyste vážně přemÝšleli; zdali , 
'riYriější' tendence mravnostinesouná.šnárodní 'živo~ a vedoú: k návratu, 

k starým křesťanským meřítktun: Radosti musíte mít.' Bfth ví, jak, jsou. 
p'otřebné' jako; prostředky' k uniknutí námahám života. nebo'jednotvár-

· '.' nosti práce. Hled'te jen, aby byly :zdravé, aby víno nezanechávalo trpkých ' 
~ kvasnic. Pomáhejte udržovat celý zpflsobnašehospolEiČnéhoživotázdra-::' , 
"vý;čistý a řádný. OčeMvám, že'mnozíz vásjsou.uvědoměÍí křesťané; , 
"členovéněkterékřesťaÍÍské společnosti; Kvám: músímmít zvlášÍÍlípřánf .. 

:.: Věc výzvy k návratu národa ke křesťanskévíře·a: cestěŽivota'nemfiže ' 
';:' být ponechána služebníkfim náboženství;' Musí" se: týkat . všech,: kdo vy- •• ,.' 

znávají, že jsoukřésťany a ~azývajf se jimi; Alebýtkřest:anem nezná2 
. mená.vyznávat 'nějakévyznání,třéba upřímně;známenátopřlZnatpovo.;. 
·,lá.ní: To znamená být povolán; : abych vydá vá.Isvěd.ectvi životem: živému 

.' "Pá.ňu:<:Lidé nebudou přivedeni k víře, 'žé:Kriátus je':Živou'mÓCi;jestliže 
" Životy těcI1,' kdo vyznávají, že jspu' jehoučedniky,se liší 'málo .--.:' jen zá.;.' . 
,chováváním něktérých,náboženskýchzvykfi. -.od,životfi jiIiýCh lidí,ckteří 
hl.k()vá ,vyzriání nečiní. . 

~ ,: Naproti tómuživoty, které. se' zřejmě změni1y:':jéhoduchem, ,vydá
. vaji nejlepší svěd~~tví o jeho moci a sile;. zniěnit~lidskOU povahu'· jak! v ' 
národech. tak v jednotlivcích:. A :jsou-li ':vaše životy'tak změněny, pak vy . 
ijá se. musime zceléhó'srdce ,odevzdat:jehóvládě; Církev;: zářící ,tímto-
druhem svědectví, 'se Ukáže . vskutku těle~.Kristovým; v němž ,a :skrze -
,něž o~lukazuje svfij soucit ~e 'Zástupem; s jeho těly i dušemi; přisnost .. 

i mÚosrdenství'svého mraviiilJ.osoudu,;· svou'mocvykoupit,a,oboh~tit 
. veškeren lidský život. Svědectví takové církVe jistě. zavolá národ; zpět 

k n~boženst.vi. " " . , " .,- .,' ,..,'..', . 
. Nuže, vyslovil jsem své- přání. Žádám své krajany, aby se' v nastá-

• "vá.jícim' roce' věnov!1li' tomu, znovu· objevit .. ' oporu : národa'. ~azákladech 
ď pravéhonábožellstvi. N emfižeme. říci;. jaké Změny .·a osudy·' ten. ' rok·' při~ 
nese.A.levzpoméňme, co Kristus. sám praviÍo stavbě ina'těchto zákla~ 

,dech: "SpadLdešť,' přišly řeky, zavály .větry a·vrhly,'sena.ten dtun,ale 
· ''-nespadl, n~boť byl založen náskále." Na' této . skále ,postávime ná!! 'stát. 
,Pak' sé·· ukáže, .• že "Blahoslavený je národ". kteIÝ· má ; Hospodina " svÝm,' • 

• _.0 __ 



'Prohlášení angloka,toliékých knMí,' 

Anglokatolické křídlo duchovních anglikánské církve bylo stále po; 
'dezříváno, že je ochotno se spojit s církví římskou á třebaL<?ptUlUt 
anglikánskoucirkev. Nyní vydali kněží anglokatolického smýšlení pro· 
hlášení,jÍmžtyto, ol>ávYI zcela rozptylují a zaujfmajíjasné stanovisko, 
takékcíd~vi římské. Prohliš~ní je uveřejněno v Church Times Z 8. 'ledIÍa ' 
1937T s podpisy duchovních. ' 

'Prohlašují 'v', něm, že pokládají" anglikánskou církev, za pravou část 
jedrié, Ilvaté, katoÚcké a apoštolské· církve Ježíše Krista aže jsou roz~ 
hodlluti žít az~mřít v jejímspolečenstyía v uznávání kanonické posluš: 
nostik její' aut()ritě, synodálně vykonávané., Uznávají, že Bož( prozře. ' 
telnostíse kdysi dostalo Svaté stolici primátu ctiavt'ldcovstvi spolu s od: 

, povědnosti k celé' církvi Kristově,ale prohlašují, Že nynější papežské ná~ 
roky ná: :supremacii nad Obecnými koncily církve nebo na bezp~ostřednl 

, jurisdikci :v každé diecési nebo 'na neomylnosť ve všech rozhodnutích ex ,,' 
, cathedra' ve věcech víry a ~ravfl; bez ohledu na souhla:s církve, nemajl 
, "'ekumenickou autoritu. Přejí si jednotu se všemi církvemi li. společnost~l, 

pokládajíce je zaspolupracovníky:na budování království Božího a v, boji'" 
proti útokflm'nakřesťansItou 'víru a mravnoSt. ' '" ," ' 

, Je zřejmo, že anglikánská církev nejen pěstuje horlivě stykyeku~ , 
menické, ale že také uvnitř pracuje k větší jednotě, která se někdy zdála: 
býtohrožeria. ,",'t;, , 'F. K. ' 
,. ~-{!:vt ~ .. VJ;. 

2.Z 'Něm-ecka. ' ' 
. Učí-li nás Anglie; učínás neméně názorně a dfltklivě,Německo, třeba 
zcela jinými lekcemi. Musíme, si jich všímat stejně pozorně. Navazují tu,' 

", na přehled, který Jsem: o situaci v Německu podal v minulém ročníku na: 
st~. 108-112: ' ' ' " 

'V církvích' klidněji. 

Uvnitř církvi samých nebyl v posledniďobě veden vášnivý bojjaím 
tomu' bylo, dříve. Úplný klid ovšem' ani na frontě vnitřní nebyl. ' " 

Ani'c í rk e Ý-ř ím s k o ~ katal ic k á nenízceÍa'jednotná. Poměry 
vyvolaly v ní hnutí, které se nazývá Kathol1Sch-NaÚonalkirchliche'Bé;. , 

,wegung. Vydá,vá časopis: Der Romfreie Kátholik.Hlásají, že je třeba se
třást římské jho. Chtějí prý zflstat věrru katolicismu a přece být zcela 
'a plně občany třeti říše. ,Chtějí také myšlenkově přiblížit katolicismus 
nové době. Někteří si přej(sblíženi s církví evangelickou. Situace ovšem 
nevypadá na tO,že by toto hnutí mohlo počítat na nějaké větší úspěchy; 

V eya nge I i c k é ci r kv i ně m e ~ k é nevystupovalý' v posle9ní 
, době na veřejnost žádné velké boje, ále" krystalisování ' v' ní pOkraČUje. , 
'Anivyznavačská.církev,celá ani 'němečtí křesťané všichni se 'nepostaNili 
naprosto proti církevnim' výborflm, dosazeným vládou, ale také ne na
prosto za'ně. Ale část obou Ilměrfl se postavila za výborý, část proti nim. '" 
'T~zv. duryIÍ:skýsměrněmeckých křesťant'l" který má při

vržence, také v:Meklenbu'l'sku,' Bremách;LUbecktÍ a Ánhaltu' a nazývá se 
: nyní. Bund,' fUÍ" deutsche Christentum,' se" jediný :odloučil 'od státních., cír· ' 
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· kevních' . výboro. a neuznává. jich. I církevní výbory se jim zdají málo 
.: . státu a režimu pfíznivými,clÍtějí'něniecké křesť~nstvívesiužbách re~ 
- .:Žimu. Prohlásili: "Nám není církev v třetI říši p~rtnerkou -s'tátu;která 

by s ním mohla vyjednávat otoni,~ co jí patří 'a'které má úkoly,nýbrž . 
pohzevnějš( formou pro obecenství. všech Němco., kteří se se svého 

· křesťanského· stanoviska víry· cití povinni,' být nejvěrnějšími'. národními' 
.. ·.socialisty a. následovníky· Vůdcovými v boji ··za·život· a budoucnost ně_o 
..••. meckého národa." (Protestantenblattz3. ledna 1937.) Druhý směr ně~' 

meckých křésťano., /vedený RehÍn~ni: se smířil S církevními výbory 'a 
spolupracuje animL. .' . '. . ..... . 

- Stejná je situace ~ezi stoup~nci v y z n a v ~ Č s k é c í r k v e> Cást 
doufá, že bude ~ožno I udrŽet jednotu německé cí~kve e~a~gelicki á. spo-

_"lúpracuje s círk.výbory.Drúhá část si 'přejeradějiodl~ky .ód státu; aby 
· byla úplně svobodná: Vnitřní poměry, a smýšlení 'vyznavačské církve po

známe dóbře. z těchto rad, které dává členo.m dr. otto. Schmitz: ,,1. RI-
· ltejrrie své ano a ne, které říkat máme, vždy, podle ano áne Ev~ngelia . 
. Néboťje~'.fak zťÍstanemeve svobodě, ke které nás Kristus 'osvobodil. 
Jinal!:budemedostávat zákon pro s;é církevU:i' jednáni od mo'ci; které 

--," "-, jsou církvi. cizí, ať -už proto~ že povolime jejich nátlaku,. ať. proto, že.: se 
neciláme hnát falešným . protikladem' k' nim: 2. Držme. jaZyk. na uzdě, 

'. mlt'rvínÍé-li Ó' sobě nebo, o jiných. Jinak bude ď naše pravda 'hořká;' jeŽto 
· ztrati1aJAsku, naše láska budeiabarv.e~a, ježto ztratila pravdu. 3. :Mhlv_.' 
me vespolelt zcela otevřeně, zcela bratrsky a zcela trpělivě 6' torri, co , 
~ezi' námi stojí .věcně a" osobně .... 4. Nezanedbávejme· pro ná~al' denní' '
práce modlitebníshromiždění a Slovo Boží. Neboť. jen tak budé~e slyšet 

.ďhlaspastýře, který své vede. Jinak budeme hříčkou dójnifi, které na nás 
.: zvenčí doléhají, nebo propá.dnem~ . klamu své vlastníbytost( která nás 

z.nifra:oklaÍnává; 5. y círk~vních rozhodováních~ y svém osobním životě .. 
zo.stávejine pod křížem' našeho Pána. Neboť jen tak se :sklánímepod Boží' 
sl~bost,v níž se Boží síla dokonává. Jinak se' dosÚtn:eme do: sítě lidské 
.mocenské vo.le a lidské potřebyuplatňová.t se.' 6.VrozerVanostiazmate
nostisituace skládejme svpu do.věruvmocVzkříšeného.Neboť jen tak 

C podržíme radostU:ost víry, 'která ;e nedá mást. žádnými přechodnostmi. 
'. 7 .. 'V bezmocnosti a nejednotU:osti vyznavaČské. církve prosme o vedení 
· Ducha sv." • (Kirche im Angriff, leden. 1937.) . " . ". " .' .. ,.' '. 
'ď Mezi evangelíky samými je ještě také s t ř,e dní 's měr; ktérý.ne
chcé . patřit ani Ii' vyznavačské církve ani k německým křesťano.in,. ale 
chéepřl tom v praxi živ9ta' a bez bojo. žítživote~ křesfanským, ať se 

- " děje~ kolem cokoliv., Příkladem takového .smýšlerií,ječlánek Martina 
: HUrlirÍlanna veyánočnímčisle Berliner Tagblattu. Farář a laik se' do~ 
· stanou do debaty. Farář trvá na vy,znání víry, laik přiznává,co už z něho.< 

... věřiť neniMe,a pokračl*: "jsempohánnebo křesťan? Vyříká.te: po-
. ,han~,Já pravím: Chci být kteáťanem. Vy říkáte: rozhodnuti seCděje vy
"znáním,vírou. Já pravfni: Rózhodování se děje každý den; mým,chtěním, 

mýnÍjednáním. Vy říkáte: to je mravouka, žádné křesťanství,i kdyby 
'stím' bylá.~poje~a.nějaká citová p()uta se zděděným náboženstvím. Do
. voliÍbycl1 sÍ.projevit, ještě několiksVýéh. vice nel;JO ~éně"racionali-

.' - ',- - • " . ',' .- ,> - '-.<. " 
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stických"iny~lenek'<Pak :náSleduje laikfi~.~klad,že2;trnulédi>~a a' 
vira:vně;užneni silou, která by cirkevin0!lla zachránit. Clověk prý ne~ 
potřebuje žádné dogma; Osud křesťanství prýnéni totožný s osudem ně> ' . 

. ďkt~~é ~·jehócí~kVí.A dálelaik pronášl své W~ki:."J~~všák něco, éojé' 
zaručeno, přes vŠecky výklady, neboť. topfisobi ze všeho, co, <> iéžiši , 

~'- _o. • ': • -.. ',," -, ,'. ~ .", .• -'"I" >, , ',_ ~,_ ': , , 

víme, S jedinečnou silou: přikázáni lásky. I když dogmata dovoluji, aby, 
. rbzumtu,atam"přimhouřil,oko'~, při' t()mtopřikázáni nepotřebuje ani. 
riejostřejší rozum přimhuřo~at oko. Přikázáni ,lásky se dotýká člověka 

'. přirodověÚcky, "osvíc«;lného", neméně ,než neciVi1isoVa?ého'á 'duchem . 
. prostého, platí pro, ditě jako 'pro staré, jde ke všem lidem, ať bydiíkde~ 
kÓlív, ať vyznávají cokoliv, objímá živé i mrtvé. Láska je větší n~Žd~lr . 

'. rota, jak ji káŽe morálka'; ale neodp'oruje jí, nýbrž doplňuje: ji: Láska: 
je silnější· než poznáni;alénepopírá' je; nýbrž . naplňuje. je.' Láska je moc- ' 
'nějŠí než\ríra ; odnímá jiosten nesnášEmli~osti. J ak~ by neřekl Pável ~-:-:
t3.k <Často citováný",-:- Že láska: je největší'ze všeho I'" (ChristL' Welt; 
;~937; č:2:)·. ., " ..••.. .... .... . . . 
. ..Jak za nynějších poměru vypadají přesuny vyznání, ukazujepřiklad'" 
jedné náboženskéóbce évangélickéve Velkém Berlíně.Přesuny jS()uvy~ 
'jádřenynásleduHcími. 'č1sIY! které. znamemijí počet ,'výstupfi zev.cirkve·, 
zatím, ~o čísla ~ závorce uvederiá . znar:nenaji počet přistupfi do téže ~ir~ 
kve: í930: 517. (27), 1931:639(46); í932:399 (69);1933:90 (657)', 
'1934: 93 (162),1935; iÓ2 .... (104),. '1936:230(66);' PočetvÝsttipfi. tedy.' 
' .• Vzro:stl,přístupfi: odpadL Zatím • pak, co v prvních ·letechvystúpová.Uděl~ :. '. 
llíci; nynívyst,!p~je' lnteÚgence: (ChristL'Welt,1937, Č. 2.) • • '.. ' 

. Zásahy. státU. 

, ,Národně soéialistickýrežim dnešniho Německa zasahuje sice v k1Ídu 
. a poÍn~u, . áles jistotou. v cÍlil prostředcích. do nábožensltých. poměru. > ." .. 
říše: Německý stát je ideologický a svou ideologii prosazuje s totálitnínii. :, 
požadavky a s. 4iktátorskoumoci. . Ta ideologie ale' .. není .křesťanská;" '. 

"rtýbi'ž zna~ená.nahr~zení· křesťaIÍství přirozeným náboženstvím,které se 
. rodI Z ··k~é··a pfidy.J3.ko hláSá ·aprovádí.Německo·autarkii . hospodář;' 
skou,tak i-ku1tu~í, myšlenkovouanábóž~nskou. .,: 

'. ' •. :~. KarI. Barth napsal' v.:lednuv,Brltish . WecklY, . že, německý stát. sám. 
je drkví, církvIs jejipompoua vším příslušenstvím, S čarovným apa

:. rátem pror~ct~í a: : mysticismu, a kultu: Tato nová "'vira hlfuoá: Bfih učiniL 
:' . třl smlou.vý s Iidmi:.prvouskrzeMojžiše,d~ot(skrzeďJeŽiše,t:řetiskrze"; 

.'; Hitlera. V. dúchutotálnih~rasového, partikulárniho nacionalisIlÍúodinita. ...• 
'. táto nová Víra ·.u~iversálni, všelidSké, také' :křesťans~vi.. KřeSťanStví, pro~'·.·." 

.. " hlašuje zásmlouvu' dnes' překonanou. Křesťan.ství prý je nemyslitéÍné bez 
nauky; o'hříŠIlosti člověka: a,bez disciplinárni myŠlenky, pokory. A právě • 

,: . tatodvě:stanoviska' jakonebezpečnáducho~nimú ~tanovisku nordické 
řasy.mus1'být co nejostřeji potíráná.:(Protestantenblatť z3; lednaÚl37.) 

.. ~. sáIÚ •. briský . zahra,niční .'. min.istr Anthony .. Eden pronesl V londý~kém 
pariamentěobavy z toh9t~s~ýšleni: "Zde je velký nárOd o 65 mi1.'oby-' 
vatelťi,' ve~tře;duEvroÍ>Y, ,který povýšil' rasu. a nacionalism na vyznáil1 . 

'vírÝ, kťér6 je prákÚkováilo s touž :knícenosU; á jakou je hlás~rio. Celý,. 
:' '" ~ . '~ '. - ' . "" " ., ,/ ,.. -:, . 



nauka povede Německo a kam. 
,~:všecltyF , ' " 

, Něúiecký'stát v této ideologii ,ci1ce;vychovai před~vŠimmládež ,a 
ehce ji mít proto zcela ,ve svých rukou a to jak ve škole tak mimo školu, 
v ()rganisaci' Hitler Jugend:' Y ,Něm'eék~ je stari zařízení škol církevních 
a cirkveměly; také živé organisace mládeže. Tyto ,církevní organ.isace , '" 

'však nyní byly rozpuštěny a všecka mládež mUsí být organisována a'ď 
'~ycho~áváná v: Hitler Jugend.Církevní 'škOly sice ~atím zrušeny nebyly, 
: ale proÚ nim se ~řizují školy veřejné a na rodiče se činí nátlak, aby ne- , ,," 
.posílalY dětí do: ~kol ,církevních, nýbrž jen dO'veřejných'. Zrušenícírkev-: 
,nich škol se,yšakpfipravújea patrně provedeno 'bude. :," 'e' 

, ~~"'iPočátkem února bylo' o tom' provedeno "lidové 'hlaSování vnejkáto~ 
ličtější zemi·riěmecké; v Bavorsku,aveliká'většinalidll se prolilááil~,pro 

"závaznost školy, veř~jné;Ani 5' prócent ObYVll.telstvariehlaSovalo·prOIPo~\' ,:' 
'nechání škol, církevních. Bavorští biskupové', sice',prohlašují,že hlasováni 
'se dělo,pod nátlakem, 'ale na věci se tím nic nemění.' Vláda prohlašuje, '" 

má' votum národa pro zrušení cirkevníclÍ ško1. ' , , ' " 
'; .Že: německý režim užívá veřejné školy vědomě a plánovitě k výchově, 

;vesvé ideologii a proti křesťanství, ukazujeřečfíš. ministravyÍIčovárii: 
Rusta,: kterou pronesl do rozhlasu při otevření Snových vysokých škol' 
"pro vzděláni' učftelft. Mezi jinýmřekI: "Národně': socialistický. stát' :je' 
první, který'žije z vlastní světmlázorové sílY:·DÍive' stačil~'vyznánL 

, , k, státníformě. utvá:ření duševníchsi1,Inr~vnich; ~álwženškých : sil i sil 
mysli bylo přenecháváno :éírkvim a'v oblasti ,škol b~ho,podřizénocir~ 
kvím.' Ale národně socialistický stát 'je sáni s to plnit z vlastního pří

':kazuúkoly, k nimž stát bez světovéhonáZoru schopen nebyL To mliroi_ 
" '.' ,hodújicIdftležitost, v' dObě,kdy církve·" šir~kých 'oblastech' světa' zřejmě 

'<. , • - ",' • - •••• • 

, , "ztratilymocnad duchy. 'Tím vzniklo pro něnu;ckéškoly,~výZnanin'éroz; 
, "šířenLúkolft, lano' úplně nová odpovědnost ... ' Přiznáv~~e'sé k"ně'IDecké' 

,; škole a získává~e:ztohoto pomání'a~y~ná~íonu sílu, \Tíry: a vftle, bez 
,:nížn~š nápor nemftževést k cíli." ("Deutscher Glaube,'prmíinec1936 . .) 

,;" Oimlčení "německý" ' stává' se ponenáhlu opakem slova "ltřeáťanskýi.,~ 
>'a je' to ovš~m velmi pftsobivá 'zbraň propagandy 'totalitnlli~ státu: Je to. 
• ~jedna" z metod ~Emápádného boje protiéirkvím, 'jimŽ' má.býf odňata 
, 'veškerá '. dftvěra veřejného' mínění a, ovšem všechén vli~.UŽíVá'~ se' k tomu " ' 
'prostředků. zdánlivě nenápadných;," '" ' ' 
'~', Patří k nim např. takénovývýnos'řiš.ministra; vnitra o nové : 
úpra~ě oz~ačení' náboženského vyznání', na 'vetejných listiiIáéh, , v" domov

,'nich' seznamech; při sčítání lidu atd.' Dosud' bylý:jen 2, skupiny k .tomuto,' 
ď'označehí: buď příslušník' některé, církvé anábož. 'společnosti státem 
""uznan{ nebo· "disident"~Nynrjsou Zavedeny 3: skupiny:: 1. příslušník 

,cirkve nebo nábož; společnosti státem uZnané,- 2. ten' kdověří v'Boha ' 
, '(gottgliiubig), 3. kdo nemá víry (glaubenslosrPoněvadž tEm,kdo patří do 

'Lrubriky,' věří také v Boha, mftže být touto terminologii vehni omezen' 
póčet těch; kteří ,patří do církvi. Zato do'2.rubriky mohou být:zapsáril 
'i" nékřésťanéa: prof. dr. Hauer už vyzval stoupencé' hnuti německévíÍ"y, 
'a by se do této skupiny, přihlaš~vá1Cčasemse mftže stát, že církve. křes-
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. ťanské Dudou mít podle statistiky malý početčlentJ., zatim co německlÍ.·' 
víra protikřesťanská" bude' mít: veliké, množství, stoupencfl .. 

" '!Že, tato 'ténde~ée je, ukázuje i jiný pi'íklad.Říš. ministr války vydal 
'"výnos,' že vojenská ,přísaha na prapor je náboženskou přísahou, ale,žé 
nepředpoklá.dá křesťanské vyznání. Hauer opět vybízí stoupence něniecké. 

",víry, že mohou příSahat vojenskou formulí "bei Gott". (Deutscher mau
'::be, prosinec 1936.) 

, Boj se státem. , " 

, To jsou jén něktefé příklady a ukázky boje, jemuž se církve v Ně
'mecku vyhnout ,nemohou aj nevyhýbají, pok~d je to ovšem možné, a, 
,pokud se bránit mohou. 

Římskokatoličtí biskupové z Německa měli v polovině :lednave,Ful
,dě obvykÍoukonferenci a vydali z ní dvě provoláni. V jednom vybíú!i/ 
věřící,"abystáli věrně.p~i legálních právech na církevní školu a varovali 

, se ,škol veřejných;, které jsou nástrojem' na 'ubíjení víry, a 'křesťanstvi 
v mladé generaci. V drUhém sé prohlašuje, že nátlak na svědomí je ne
;sÍučit~lny skonkorditem; katolíci Í!e nesměji dát žádným útiskem přimět 
.ktomu, aby opustili svou církev nebo aby vzáIisvé děti z katolických 
, škol: • Po ',konferenci' odjeli Í1ěmečti kardinálové do ,Říma podat zprávu 
papeži. Kard. Faulhaber a Bertram se už zaSe vrátili, ale nechali v ŘiIně 
kard. Schulteho" aby tvořil spojku mezi Vatikánem ,a německou vládou 
ve vyjednáváních,' která se, dějí, aby bYl' německou vládou, dodržován: 

, ' ." 

,uzavřený konkordát. , , " ", ' 
Evangelická ~irkev něme~ká vydála memorandum ,;Církev a, veřejná' , 

škola": v němž háji církevní školy proti výtce, že jimi a vflbec rozdě~ , 
- lením na církve je oh;ožena jednota německého národa. V memorandu> 

se pra:ví: "Konfesní rozpolcení znamená bez' pochyby těžké zatiŽeni pro 
'jednotu'náro'da. ,Ale nesmíme přehlédnout dvoji:, vášnivá opravdovost'j' 
s kterou právě německý člověk zápasil o pravdu ba'ží; ne~tižila vždy ně· : 
mecký' osud,nýb'rž také jej neslýchaně zúrodnila. Ne nadarmo, se ,ně-

. mecký národ stal "ná~odem básníkú a myslitelfl", "metafysickým" ná
rodem.' Mimo to, se konfese staly dávno saInozřejmýmľ duchovniIni,do
~ovy,v'nichž' německá 'bytostóalezla rflznévýrazy, si~e polárně proti, 

. sobě naplaté, 'alé navzájem se' oplodňujíéi. Dále třeba' připomenout, že ., 
ne teprv ÓdedIÍeŠka, ale při. nejmenším od' renesance, a' osvícenství pro~ 
bíhá národem jiný náboženský rozkol. Je to protiklad mezi životnijed
notou, branou z imanence naší historické' existence, a založenou ve 'sku
tečnosti živého Boha. ,j tento rozkol má tragickoutihu, právě 'v přitom- , 
ností, ale ani onnemflže býti odstraněn formální, konstruktivnijedno- . 
tou, nýbrž musí být snášen v Úctě před náboženskÝm osudem soukme-' " . 
novcfl: a v naději napravoú, Bohem danou jednotu.Vzhledémknábo~ 

" ženským 'frontám, ktéré národem probihají,mají ~tát a hnuti nesmirnj 
, - úkol, sjednoÚtvšecky němeCké lidi na pfldě jednoho politického světo
>,vého názoru.', čim zřetelněji evangélický člověk' zná r_eformačni rozlišo~ 
ďváÍlí mezi "duéhovnfm"'ll." ,:světským",tim radostněji aroZllodněji buc:e, 
'spolupracovat' na ,tvoření a uskutečňování; jednotného, a závazného ně-
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. -, . 
nieckéhosvětového názoru.' V žádném případě však není 'úkolem ěkoly, 

'překonávat konfesní'-rozpolcení. Proto odpovídá ěkolá, roztříděná podle 
křesťanského vyznáni: historickému' osudu', německého ~ároda. Se' věi, 

, vážnosti seněmeckáevang. církev brání výÍ:ce, že konfesní ěkolá ruší jed-
notu německého národa." 'ď "', , ,,' " ,,' " ' 

Deutscher ,Glaube v lednovém čísle již' naznačuje, které dtlvody še ' 
,'postaví proti obsahu memoranda. Poukaz na historickou zásluhu křesťan~ 

'.' , " ství prý, nestači k' tomu, " aby' byla prokázána' oprávněnost křesťanské 
,'. viry, v dnešní~' německém prostoru.' To prý' nemťIže býti ,dťIvo4em' pro 
zachováni konfesní školy. Německý národ prý je pro jednotmlU ěÍtolu ve-

, <~ řejnou. Předpokladem existence církve je prý rozlišováni mezlduéhov
,,'~riim a světským, mezi politickým světovýni názorem a náboženskýnizá-

';kladnímstanoviskem. Ale, to prý už dnes nestačí,dnesse projeVuje stále " 
'silnějivťIle, zakotvit podstatupolitiČna v metafysičmi. Tvrzetii pak, ,že 

,.úkolem ěkoly' nemťIže být překonávat konfesnirozděleni národa,prý 
'ukazuje úplnou bezmocnost a rozpaky křesťanSkých kruliťI vMi otáz-
kám' dnešního Německa.' , ' 

Německá víra . 
• ' ',' - ~ >-

; - ,- " 

Deutsché Glaubensbewegung, 'jej1rllž orgánem je 'měsíčnik Deutscher, 
::Glaube s podtitulem: Zeitschrift ilir arteigene Lebensgestalt~ng,~Welť

, ", ," schau ~nd Frommigkeit, redigovaný nyní samý;n vťIdcem: hiluti, prof. dr. 
, T W. Haúere~, vychází z přesvědčení; že křesťanstvije ne~lučiteliíé á ně~ 

" 'mectvím, ,a snaží se tvořit, tu vlastní německou viru, shodnou s národně 
, socialistickým světovýmďnázo~em; Usiluje'tákéoorganlsaci linutí, afe ' 
,:sám hr. Reventlow, kdysi zhlavnich'vťIdcťI hnuti,přiznal, že' vr.,1936 
',se n~podařilo vytvořit" velkou nekfesťanskou náboženskou', organisovanou' 
:~polečnost. My,'3li, všák, ž~"pro ,budoucnost to vyÍoučenoneni, ježto prý, 
.jé v Německum~oho:lidí, kteří cití nábožensky a jsou odcizenikřes~ 

. .fanství;' jsou prý,vŠak zatím n~ůjasn:ěni. :Hlavně~, mládeži prý je t()uha 
,po náboženském prohloubení. (Protestantenblattz 10.1ednaH}37.) 

, , , -

, HÍlUtí 'není myšlenkově nijak' vyhraněno., Hlavni vťIdcové, Hauer, 
", 'SchOll,a Bergmannvyznáv~jí monismus a panvitalismus, ač' Hauérje, 

, v něm • značně umírněný. Všecko děni je prý vývoj b()žství, které se " ' 
v tomto světě takřka vylévá. Neni prý,'třeba sehát slova Gott, neboť' 
prý je to' prastaré slovo, pocházející, ještě z doby indogermánské. Zmi- ' 
niéná prý nejen osobního Boha" ale, vťIbec, posleďrií" řídící skute'Čnost, 
která se pr~jevuje v rťIzných mocnostech života., Tato ',věčná' skuteČnost 
:mťIže pry býtiz'ažita a myšlena buď osobně nebo neosobně. Jeto symbol 
pro věčnost vťIbec.' CDeutscher Glaube; prosinec' 1936.) " " , , 
, " Podle, Bergmanna je BťIh mravní idea, kterou podkládáme věčné 
,tvfirči přírodní síle, která ve světě a v člověku. pťIso bí. Víra v mimo
světného nebo záhrobního Boha není prý' indogermánskéiío, ale semit-

',ského pťIvodu.lndogermáni prý věřili 've věčný a nestvořený svět. V čÍo-' 
,;'věkuse BťIh - mravnUdea'stává skutečnosti, člověk jémístemprozro_ 

;ze~í Boha. ' , , . 

poďle',Scholla' je BťIh život s'ám, věčné,neosobni,' nad.iákonné,)l.a<l~ . 
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·hodÍlot~é,na věkytvfIrčí; nezdfIvodnltelné ,;Ono". Stane-li 'se ;,jednotkou" 
c 'riadživotém, osobou,:vfIlí,;která tvoří;zac::hováváařídí,svět, pak 'prýj'e 
~'toíogÚ:ký BfIh,duch, židovský Jahve. BfIh,semá stáleznovastávatá ',' 

'rodit v Člověku. ' ',,',' , '" 

Je 'přirozeno, ŽEl neuznávají rozdíl mezi' tělem a duší. Věd~~í lidské 
je, prý neodlučitelné od hmoty:á,ve ~své existen~i ,vázánonaprost~':Ó.a. 
hmotu; Ovšem, nemfIžé být nesmrtelnosti duše. (Vizčlá'u.ekprof. dř; 

<Ludw.Faulhab~ra:Unsterblickhéit"dasFoítleben nach dem;Tóde hi 
christlicheréund' In deutschgIaubigér, 'Auffassung~ 

,'leden 1937.) :,,' "",' ',' ;" 

To všechno, není zpfIsobilé k tomu,aby,zajistilo,německémunnuÚ 
; víry v lidu nebo \,: inteligenci nějakou oporu. Tu dává jen "režim, třeba 
, to oficiá.lněnefíká.,Hauer stáje opakuje, že toto hnutí jé ve shodě s nd-' 
'rOdně: socialistický~ 'svět~výÍn 'názorem a roste z něho,zátim ''co l{řes~ 
'ťanství mu vnitřně odporuje." F. K:' 

"o' '~\~'~~~",,' ' 

-: 3., Církev a 'stat. ' 
..' . . ~ 

,Ángl1C:ký náboženský'týdeník The Guardia~ z '15; ledna 1937 pi'inesL 
, úvahu () tomto problému vzhledem' ~ chystané oxfordské církevní koií~ 
ferenci., Poněvadž vidí problém. ve světovém rámci: uvádim z článku 

. / - - ~. "-/ . ". ". ," - '. 

,několik myšlenek., , ' ,. " 
"',', ;,',' Otá.zká,poměr~církvea'státuje z nejpalčivějších otázek dnešního' 
, světa. Obecna'u'otázkou jitÍčinil vZI1Ik totalitních státfI, které slčin.f ď. 
nárok na naprostou vládu nad těly i dušemi všech občanfI; 

, V Rusku byla' hotová válka proti, nábóženství,vedem'i. ne~li" státem, 
,:é tedy aspoň s jeho plnou'podporou. Ideologie marxismu se tam,stala stdt~, 
, 'nim náboženstvím,yyučováni náboženství, je zakázáno. V Německu na
ďstalzápas nl.ezi ,církví a. státem. Národně; socialistická strana vyriálezla, 

, novou versi náboženství, )nspirovanou ideály, krve a pfIdy , a ~nažÍ se' ji; 
.vnutit~írkv(; 'ale, křesťanství odoÍává; M~solini' zapřáhl řím~ko-katolii:~ 
Jmu církev" V ltaiUaVatikándo vozu italského imperialismu:'.v,ešp~

: nělskuiiovstaÍcL masakrují protestanty,,:a komunisty, ~komunistéma-
. SakrujL mnichy a jeptiŠky. ',,; ,," ',' ,ť 

,':' ,Problém,jekomplikován dvojím'daÍším zauzleniní:~ýcho~óua fi-" 
llanceníLTotalitni státyžádaji absolutnivládu nad mládeží. To jev Ně-, 
,meckuhÍávni,příči~otÍ konfliktu s církví. Rodiče jsou propagandou pře
svědčováni, abý,vzali své',děti zcirkevnich škol· a mlMež 'jevychovd~ 
- -. ".,' - _, .', ,-. -', ' . ' • " - "_, ,c. 

°vána. .. v Hitler,Jugenď,za,vfIdcovstí Baldura von SChirach, kde se učí 
evarigeli~k~e apfIdy.LeČvýchovajeněco duchovního: comfIže kvést 

," ' 'jenyovzduši svobody; 'stát~íovlá,dáni- výchovy:mfIžé být tak !lkodli~é' 
,pro :jeji účinnost jako' ovládáni náboženství. . , , . 

'<I. pro . náboženství ,i pro vÝchovu z~amená obtíže 'otázka Íinan, Č~í: .. 
y ~mÍloh'ýéh •. státech ,Evropy nese stát, fina.nční c náklady·. na . náboženství: 
Vsocialistickémnebo>kolnunistickém,státěnení peněi"pro soukromé ••. 
účely. Státní podpory jsouvšaknutIié;inaji-li cirkvežit.:.Vněkterých' 
f!táteChjSO,ů podporovdnyvšecky náboženské společnosti. Leč ltam, kde 
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. ~e uznává princip svobody,~ mfiže být. tatofinančni závislost na státu 
.' zhoubná pro skutečnou autonomii církve. ~ 

. ..JespráVné, že tento palčiVf p~oblémbúdeprojedllá.váIl na I')·xfordské 
~kónfeienci církví o . životěJ' a díle. Bude probírári s velkou dflkládnostf. ' . .... ~.~ ... .,..."1L~tA;C. ..:.... . . . . F.K •. 
. :4.' Církev.a mládež ... 
':.' .The Guardian otiskl"O této. otázce' článek,který . zaslouží také naší 
~pozornosti., Proto uvádím i něho. hlavni myšlenky. 
·.·.Vnaší době je.riový' dflvod, proč se věnuje pozornost mládeži., Ob
•• jevilo 'se, že se. z mládeže. mflžeudělat. velmi mocný. Ilástrojpolitiky; .. že 
·dět1.vzaté:užod k~lébky mohou. být. libovolně ~formovány a že' mohou 
. být do n.ich' vpraveny ideje, jež pak budou vlišnivěhlijifjako·své.vlastIlí 

<objevy,. . '.' ..... ~ . '.' 

Toho se chopily totalitní. státy, V: Rusku komsomolci;pioIlýti,a·· 
.•• 7oktobristé byly nejvýznačnější 'útvary pro. přéměntl . země .V . atheistié~ý 

komimistick,ý stát. Vštěpuje se jim fanatická' loyaÍita, "Komsomolec: 
: musí být nejene~gičtějŠí; nejopravdovější a nejodvážn.ější,bojovník, na
~próst~ Óddaný revoluci..·, Je aktivnímd,ělníkem na kulturn( revoluční. 
frontě.' .. Musí být~ připraven každým okamžikem hájIt· sovětSký svaz 

',' ·zbrani". Je na 5 miÍ.mladých'Rusfl, zformovaných takto. v dobré komu- .' 

" .. '-} 

·nisty. Mladý Ital přichází 'tíl-křka .·už od'.kolébky 'do organisace Balila' 
'., . nebo Vlčata a učí se nejen nosit zbraně, ale: taképóvinnosti, užít jich 
::'okaIl1Žitě, jakmile přijd,e pokyn Vftdce, V~Německu. se rovněž:yHitler.·' 
.:"Jugend. mládeži vštěpuje slepá oddanost Vfldci.Comflženastat" až tato .;...... 
:"výchovapřinese ovoce, o tom není:ra:dostno 'trvažovat/,~>< '~',. . 

Je žádOucf,3.by· clrkev' napOdobilá týto m~todya: :~yclÍová.~al~ svou . 
,,'-, - -. -, ", . -;,'. . , ; -' '. ~ '." . ' '", ~ I'· 

mládež také.kpodobné slepé, nerozumové víře? Jistě ne!. Ač lze,v.urči~, .. ' 
i ďtérilsmysltÍ ď řici,žecírkev činL~pravdu ,totalitní n:ár~k nasvéčleny,':-

<Ídporovalo. by to principflm Ježíšovým . a~ degradovalo by,tť)ď ,v m.liúlých '''. 
: lide~h' jejich . lidství, kdyby .. se z nichdělalý ioutky .. ároboti;Kf~sťanu. je: 

. dán . rozum a "fllě, . aby; jich užival. .' N eÍnflž~ '. tedy: být křesťánského . p~o-. 
tějškú ke komsomolu, Balile a Hitler Jllgend. .' . .' 

Je vŠak've světě, i' V ,církvích, j~ště jiné n~bezp~Či:stává sezvy~ , • 
~k~m, '.' že. se musí 'poSlechnout, když ~rganisov~á ,mhldež ,., riěco"Žádá. "" 
, MladiUdé píší knihy o tom; co staří mají děiát~Ale nÍ.ladUidé musí být, 
vychováváni k tomu, že budou adékvátně piniť:své:po~inn:osti teprv: až 
budou muŽi, aže nemohou' odstrimiť muže, dokud ještě JSOU ,mladíky: 
Nikdo není neomylný, ani mládež; aleumĎohýc:h: ~mladýéh, liď(bývá 

<často ve 20 letech domnění neomylnosti: Je"třeba.v.tom m.ladé Údiv'arÓ" 
vilek vflli nim' samým. Je prerogátivou' miádí,·Že snidiio, řeší vŠecky 

.. ,:~,'~problémyvesni.íru. Ale oby:čejně se>shledá,že kdo t~ činí příliš radiká.lně,: 
~ je.~liskvalifikován,. když na něj dolehne. oc:Ípovědiíost, :'aby 'to ~ opravdu 
cpělal. Mladí lidé se musí učit ze zkušenostLstarýcha čitÍí~Utak,jejejic1Í 

":.' ,. čas . velmi dobře využit, Je' povinností. starší 'generace, .~ aby připra~ila' 
>:mladéJidl.pro úkoly, které je čekají,tall:abY, když' budou od,voiá.ni.z řad, 
byl(~ah:razenr nováčky plněvyzbrojenýrrii.:' .. F. K; . , 



ROZHLEDY PO pfSEMNICTVf. 

'John Macm urray:Křes
fanstVf a'kómunism. (Tvfl.rčl spo-

" . lečnost. Studie .o poměru křesťan-' 
,stvía k,omunismu.) ,Přel. Fr. Lin~ .• 

< har!. Knihovna Nové cesty, svaz. 
i. Praha 1936. Nákladem Nové ce-

nový, neboť již častěJi (i v minu':: 
, losti i v přítomnosti) byl činěn z 
. nejlépšíCh úmyslfl. a je či~ěn lod , 
Macmurraye,· totiž zachrániti křés
ťanství i komunism pro nový, so~ 

.' ciálni a kulturní řád . jako· mócl . 
ideově 'spolu úzce souvIsející. . V 9 
kapitoláchpokoušI se autor o dfl.
kaz, že obě zniíněné ideovém6éi k . 

. ~ty, Praha-Dejvice 1672~, Cena' 15 
Kč. ~ Spis zapiďá. ideově do i-ánÍ .. 
ce úsili, snah á. činnosti .tSk zVáué~. 
ho "náboženského socialismu", 'or- 'sobě pa'ttíaže navzájem' se'dopl~ 
,ganisovanéhovesvětovém ,íM:ezl- 'ňují a podmiňují. Je to pokus' víc 
národnim svazu náboženských so- filosoficky podnik~ý než nábožen
cialistfl." za předsednictví Švýcara ský, ač autor' stoji na .pfl.dě nábo
Leonhárda' Ragaze, s českosloven- ženské a . křesťanské;' rozlišuje 

, skou odbóčkou"SďruŽeni riábožen~ovšem náboženství a křesťa~tVi', 
, ,skýéhsociaiiStfl."; jež vede u nás falešné ód pravého, při čemž fa- ' 

prof. Husovy' fakulty d~. , Frant. lešným v obém směru nazývá'uá
Linhart a jehož listem je "Nová boženství i kř~sťánství, pokud obé 
cesta", letós II. roč. Snahou našich . přetrhává spojení s realitou sku-

'náboženských socialistfl.. je' pracovat . tečného ,žfvotaa oddává." se jen . 
ve směrnicích' a v duchu'T. G. "ideáln!" své stránc~i .;,transc'ellr', . 
Masarykových o synthesu kř~sťan_ dentni"~ totiž pěst'uj~'. jen víru ,:;. 
stvl a socialismu; Na propagaci Boha a lásku k němu a zapomíná 
programu tohoto ideového směru a povinnosti k člověku, k lidstvu a 

, na' jeho· vy,světlení i, zdfl.vodnění lásky k bližnimu.· Pokud áutor u;;< 
přeložil prof. Linhart shora jmeno- POZOrňuje na povllinosti ktésťan~ 
vaný spis anglického filosofa Johna stvi k člověku a člověčenstvu,' je 

':M:acmurraye . (vy~l.· Makmareje), jistě plně v právu. Ježíšovó králov. 
profesora 'filosofie' na universitě', ství boži je pro lidi,. jiŽ 'pro. tuto 
londýnské (od r~' 1929), ,a to proto, zemi, a nikoli teprve pro záhrobf,1,. 
že, ideově je tento spis spf.ízněnýs. 'jak je interpretovaly mnohdy ~írkve 

, p~ogramem' "n'ábóŽeÍlskéhóf:lOCla- historické.ačel:wž musejí se vy
lismu".JÍlkoL; Ragazovi 'tak i . 'varovat cíi'kve nové. Ještjen oba
Macmurrayovi jdéo refornm, ba o va, že člověk, celou svo~podstatóu • 
vytvořeni 'novéhosociálÍÍího řádu; apřirozéností jsa jednostranný; ne. 

, . jenž by odstranil zlé ná~ledky libe-vyhne se jednostrannosti ani v· ře~ , 
-ralistického .' kapitalismu, pfl.sobící .. šeni problémfl. 'sociálnich na zákla
rozvrat v dnešní spoÍečnosti. Autor, dě křesťanstv(JeŽišova, totiž: pro 

.. bystrý pozorovatel a znatel psyého-, reální stránku' křesťanství zapo~ 
Íógie a sociologie dneŠní doby, je- mene na onu ideální,zdfl.~azňUje 
jich" nedostatkfl. á 'potřeb, uvádí hmotné požadavky společnosti a je:' 
spisem svym v 'ideovou blízkost, jich porozumění, na straně křes-

.ne-li t~tožnost, komunlsnia JeŽí-' ťanstvínevšimÍl~ si dosti silněná
ŠOVO křesť8.nstvtNení to pokus . ,boženského zdfl.vodněnihospodát. 

I 
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'ského vývoje křesťanstvimJežišo-
,vým. A. přece Obé, , ideáini ireálni 

, ' patři' k sobě jako, přičina a násle
"dek. ,Aufor spisu jmenovanéhO sna~ 
, žl, se býti práv i křesťanství i ko
',mú'nismu, což Čini spis jeho sympa
<tickým vyznavaČiun Ježíšova krá~ 

, álniclÍ opravách,' aČ bere si na muš
ku neméně i církve, tedy, křesťa~, 
ny), která získá jen více na své 
'přesvědčivosti dfirazem na', nábo:'
ženské zdfivodněnismyslu světa i 
dění v něm a búde, potom teprve," 
vysvětlena : náboženská • stránka' ko-

: lovství božího, 'nevim však, zda munismu. Překladem spisu získal' 
Výtky 'činěné komúnismu naleznou / si překladatel zásluhy ó naše rnÝ- , 
pochopeni a uznání na straně ko~ šlenkovéovzduši na pOlisoci~hii ' ' 

'munismu. Je jisto, že ,nemusi se reformy, jež stává se dnes tak na
"měnit ideologie Ježišova, jako se léhavou. Překlad je plýnný, ač pro
,nepotřebúje měnit .ideální komu- zrazuje anglický originál, jehož 
, nism, pokud se jim rozumisociálnizpfisob myšleni a vyjadřováni (to:' 
. a hospodářská demokracie a spra- 'tiž vpravdě anglický) nedá se (Í

'vedlllOst. Zato musí se změnit po- ' plně nikdy setřít. Spisu přejeme 
dobně náš, skutečný komunismus rozšířeni. Upozorňu1i však, že, tře- c" 

:(i socialismus), totiž jak ho nalé- ba se do něho napřed začist, totiž 
záme uskutečňovaný v Rusku, a to do originálni ideologie a dialektiky 
směrem k uznáni Ježíšova "boži- " autorovy. . '~). Spisar. 
ho" království - má~li komunís-
'mus a sociá.Iismus míti ideový, 

, trv'alý základ adfivod -"jako se 
musí měnit i křesťanstvi,' Mac
murrayem "zváné, "organisované", 
to jest církevni, aby zase, mohlo 
'říci, že jeho víra v Boha není, ilusí, 
Že: nevěř( v ideu Boha, nýbrŽ v 
Boha, jĚmž ukládá povinnosti' nejen, 

" k Sobě, ale též.k člověku; ,Autor 
" spisu je ~ddán určité filosofii,jež 

pracuje v oboru myšleníá hodn()
cení určitými' formami a,terminy 

""-'--' zde ,totiž dialekticky (klad '~' 
Rrotiklad a synthesa) , což neni ne
správné. Jest jen otázkou, zda mož
no Ježíšep~kládat za tak uvědomě
lého dialektika, jakým ho vidf 
Macmurray:, Církvi čsl. nezbývá, 
než aby" vyhýbajic sejedriostran"-' 
l!-0stishora,zmíněné, kladla' stejný" 
dfiraz na oba přikazy Ježíšovy lás-: 
ky, totiž' k Bohu i k člověku; Pro 
jedno nezapomínat na druhé. Spis 
je významný svou argu~entaci (a 
snad je 0llrácen více' k těm, kdož 

, opomiji náboženskou složku v soci_ 

'R~čenka HUSOV~ Česk~loveitské" 
,evangelické "faku~ty 'bohoslovecké v' 
Praze za rok 1935-36. V Praze'1937. ' 
Nákladem Husovy fakuÍty. Stran 
38, cena Kč. 12~. 

, RÓčenk~ obsahujeproděkanoyu 
zprá.vu o Husově fakriltě a řeč dě~ 
kana ,SlIivomila Daňka: Verbum' a, 
facta Starého Žákona. ' 

,Proděkan prof. dr. Ferd.Hrejsa 
zaiámoval svoji zpráVu o studij

'ním roce ,1935-36 doširši1Íó rám~ 
ce • svého ',' secÚnnáctilétého . pfisobeni " 
na fakultě a tím jeho zprávanaby
lavýznamu izajimavosti, neboť 
podává stručné dějiny první neka
tolické bohoslovecké fakultý' v Čes~ " ' 
koslovenské' repubÍice po převratu 
od jejího zřízeni až podnes. 

'Slavomil Daněk,'profesor staro~ , 
zákonní vědy na Huaóvěfakultě, ' 
ukazuje ve své děkanské řeči," ják 
'se dívá na. St. zákon' a jak 'se staVí 

, k názoru, že Starý zákon je Slovem 
božím';' Hnednápóčátku praví Da-
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,něk. Jlřúrio, že: Písmo není ,Slovem ' . .lem " Zll a,m e n i'~ (19) .'Tedy, zá> 
C božini,: SIDVO •• ' boží, není. ani; v. něm: zraky, .. rflině .' vykládané; . , přiroze
'Slovo. 'bDŽ( je ;~PíSIll~~: J~k sku- ným, z,pfiSobem yYsvětÍované'>atd. 
~ečn~si • <Starého. .záko~a 'ukazuje, .' .. Daněk . dokazujé. na~· příkradu, ,:jak:' 
:"Písmo' " se' ,'bo.Žíin ' .. Slovem ,teprVe ,Moše (Mojžíš) obrátii. řeku, v krev, 
ďs~~á: "A,t~ sÉvsnaží. Daněk: právě "že řada staro~ákonnich:di~fi.; padá 
.dDkázat,:' proč je· starý', zákon', ne- "tím" že' vznikly teprve tradičním 
šprá~ě ~hápán :a,odmítán.JehD pochodem... Zapomnělo ,se, nebo 
~hl~di~ko: Ljeho, zpfis~bvědeckéhó, ~ianedbalD" že, jedno. slovIčkótu 
badiníjsoÍl ~véráznou kritikou do-znrunená haruspicium' a z kultické

·,sava,d.~í prácéstarozákonné.vědY', "ho :. výjevu se: stal ... · přírodní 'di~" 
jejím ,hla,;,nímďhříchem,je, že ;,se d20) . 

. nedívá ,?a fB:kta:vlastríím~ ~čima, ' Tak nový pohled na fakta mění. 
ol1epracuJepo sV~Ill,nehledlsl své- 'i stanovisko: Ale fakta"saináne-
,ho,.' ale. 'Dhlíží se, CD': tom. u říká~á 'rozhodu" '. ·'b· ~ •. j' '" h 

.' '.','. , ď . '. .." '. Jl, ny rz ' eJ1c 
jak:to :dělá kdekterá,věda;: jejíž ';,p'r o.č je tradice zažnamenává". 

, ,o.b~r se t; dotýká, trad?vaných ~,řed- ;A funkce 'se j!lví'Daňkovtzasetro_ 
, .mětfi, ,od hlstoneptes.zoologll až ... ·:z .P.ob .' . T '. hlásá Sl"o . ". ,'.' ...." ' JIm pus em." am se - , 

,k, astroIWmWo' (1?) . Minimálním pO-. vo boží ve StaréIll zákoně, kde kaŽ~ 
žadavk~m,. kla~en~m;star?zákonní .. ' .dé· jméno. -:-' i . boží~'ůstupuj~ před;' 
;Vědě" Jest,~preonentovab,se na'svědectvím,kde'všecky věci'ustli"' 
.psychologii' ,prímitivní,,:lépe: .. an- . pují na sóudu;:kdeiznluueníKaj
tick?, n~ I o.rieIltá~nI ~píše , než jen novo 'ustupuje zaslíbení:'~ ; Svědec-
,sem1tske'" (14), ' .'. tví 'je tradičním, záměrem, soud' 

, SUmt()odfivochiěnýin :'pozri~riini(jenž 'vpojetístarozákonnín; při;; 
přlkročujeDaněk kfaktfim Staré-náší' "restituci božského údělu ':a 

,ho zákona, jejichpódánl a jejich ,práva, oněž svět a'hřích oblrá člo~ 
funkci: Pro něhO je podánístaro-v~ka"[29j ):jetradičnímzájmem ~.'., 
zákorinícli ,: fakt": :charakt~Í"isováno . a zaslíheníje : tradičním: závěrem; 

,trOjí l1dobou: 1: tradičním. námě- ,Konec koresp6nduie '~e :' začAt
tém;2;lradičníÍnrámcém,3. tra- kem. Slovo sestává",protožesló
~ičnímnázorem., :;' vo'boži platí": Tak vlastně konečný 
: . Trad' 'č·;'.'··á"·ě· t .•.. , . f á~ .ě· ' sin.YSl S.taré.ho. zákonase:objevuje 
'ď. 1 mm n m . em, Je p 'ev zn .... ,~.,., ., ':' ". ; .' 
.po. stav a,určenávlastním j Ín é- az, v :-r0v~m zákoně. , > 

.. 

Ii em; Tu je ťilUžnÓmítna paměti,. ,,1?aňk:()va práce je p!lána' velmi 
že naše :pojetí ,jrriénase liší znač_.zhuŠtě?ě;.mám q.ojem,kdybycIi se' 
ně'odI>ojetíátaro~ákonního.,podle pustil do výkladu obsahu, ž~ by to. ., 
něhož' jméno. je' zárukou, existence:', ,vydalo ,ví~. n~ž originál, jeIlž Il'!-á?, '; '-

. oSoby. Na Starý zákon se' také ne- . něco přes dvacet stran., Věty jsou, 
'mfižemC dívat ,jako.. na dějiny;rá-. psány .• exaktně •. věde?ky, • ale sroz-;, 

jnecstarozákonníhopodáníje při: ',um,itelnostivěci. to,' myslí!?, není 
ležitostně: nasazen a: je nezávislý ?a, pi~spěch., " .... . 
na'. dobové .souvlslostLk konečně ,Je ,to záslužná práce; přinášející " 
trádlČnírh'náz'orem;je;perspektiva .mnoho novýchpodnětfi, Ukazujé' 

I s tvo. t e·Ji i: ;,jehož 'specifický,uka~ našim' duchovníma učltelfiní, čeho' 
.z~tel má ve Staré~ záko.ně'symbo:' ,jepotfebí k pronikntiÚ . záhad sta~ . "- ',' " ',;, { ,. '" 
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~:rózákonnich" jaké 'přípravy a. jakémemlkého;je "naší největŠ{pýchou, 
: :I~ltY:. k. předmětu. nejpádnějším' dfivodem' našeho prá,.. 

:~Scelkovýmstanóviskemmfižeme va. na život veliký a svobodný, 'riej-, 
'souhlasiti. Náš názor na StaIý:zá~ ,jistější záruko~'naší' budoucnosti: . 
kon neníodlišný,třeb:lže užív~e I, osudy' náro'dfi vládne vyšší sp~a-

:mnohdyjinéterminologie: ,vedlnost.Proto obět. kterou jsme 
·Dr. Miroslav Novák. přinesli lidstvu, nebyla' ani pro' nás 

, marri.á. Myšlenka; pro':niž jsme sé 
Kamil Krofta: Žižka a hu-:obětó~alitak, žejSm~'bezIl!:álapro:' 

,. sitská ,rev~luce. Laichterfiv'výbor padli zkáze,> zase nás ,vzkřísila k 
,nejlepších :sp·isfi"· pouČných"kniha 'riovéniuživotu. A"právě;husitská , 

.. , ,54. Praha, Laié:hter 1936: Str: 184, " 'nllše minulost;' .povznášéjícnaše 
. ){č 28.-, váz .. Kč46:-,-: '. > '. sebevě<;lomí, dávala a dává nám sí-

Tatoknihajeodp~vědí historika lu·k riovýma novým bojfimU (183). 
na dÚo historika nedávno' zemřelé-"N ejen . historické .'. studiuIl1,nýbrž 

... ho; na Pekařfivspis . Žižka a, jeho·i' praktická činÍlost politická utvr-
, doba.' Pekař si mohl Kroftovu kni- zUje\remně .. víc a více přesvědče~ 
,Itu' ještě' přečíst,. ale nemohl na ni' ní, že v' husitské revoluci přes vše
již odpo~ědět a těžko' by; byl odpo~chny 'její StínY,cmfižimlespatřo'váti· 
.vídal. . Kniha je věnována'. Masary-nejen svou pýchu, ď nýbrž přímo 'své 
kovi á už to naznačuje, že seproti Štěstí: Ona zajisté: především dala., 
'Pekařovi hlásí s. Masarykem' k Pa-' nám.' zp~lÍ;obilost:. vYmaniti ,.' se plně . 

. :Iackého hodnocení husitstvíapojetí· znázorfi ařádfi ~ Íninul~stidáVno 
'smy'slU:českých dějin.' Toto stano~' překonah~;jež mnOhým 'jiným.ďná> 
visko 'kniha'odfivodňujeprávě' roz- rodfim jsou dosud. škodliv~upřítě~ 
borem I>e~~řo~aspisu, at~ vedvou ží,avčleriiti .B.é do::no:véhořádu. 
částE:)ch,' z nichž prvá je yěnována, sVětového',jemuž. přes všechny, ,re- ď ,i 

_, hádriocení Žižkovy osoby, druhá. ákčni záchvaty tu ,a t~,sevysky-: 
. hodnoceni husit~tví. V prVé části tujícínál!'iží .• budoucnost" (t8~); 

dává Krofta po dfikladném rozborÚTedy duchovriíini ideályžij'é a trvá . 
v ~nohéi'n zapravdu Pekařovi., Ale národ; To . je' smysl husItské' revo- . 

'vdruhé části po neméně dfikladném' luc~, U-ašich dějin" a odka~ do. 'bU~ . 
. ·rozbOru. dospívá. . k iávěruopačné~doucnosti. --..: Tato kniha byne~ě- ..... 
'mu než Pekař. Přiznává sice, žé' la chyběti v knihovně žádriého'tia~'" . 
husitství i. bratrstvíbylov své dá- šeho ; duchovního a' měLbyse kÍlí 

,.' bě po některé stránce kr~kem zpět,často vraceti četboup~o . sebe 'a 
..• 'návratem k názorfim a,' zásaddnl. '~ív~ím, pro výchovu 'všech' .člerifi 
,výrazně středověkým, tehdy již vi- ' církve. Poskytne" mu: doklády pro 
"ce ,méně překimi.mým.Alezato vy- našé'přesvědčen(že,Videálech; 
~ sOko cení význam husitství pro ná- které hlásal Hus a·za něž bojoVa~ 
, rodní a státní život a pro' cíle. na~ '10 husitství, se; projevil duch Kri~ 

. 'šeho.národnfuožlvota v přítonino-stfiv;.h~·i;:"1( lw: ;.,..~\.>F .. I{; 

.~'.sti·ipudouénosti."Ne to,ž~ js~e:'" ";, ',., 
',bylLmocnouříŠí. za Př~mysla II. 
":nebo,Karla'IV" Il;le že jsme pod- . 

niklI boj. zá,veli~ou ideu, že, jSme 
)idstvu.d3;li Hu.sa;Chelčického, Ko~ 

'W a lt Wh H ~ a n: "Vl:hlídl{y: 
'demokracie. '2.':vyd. nově~.přelož; - " 
Přeložila E. ·K. Škrachová;" Před-

. 'niluvu:napsal F. :X. Š3:1d.a-: otázky 



a názory, sv. 8. Praha, .Laichter 
,'·1936. Str.' 157., Kč 18.-,·váz.,.Kč 

'nápravě,zná. 'j~n' jediný prostředek:,' 
zduchovněni, života v'd,~riiokraciÍ •• ' 

'33.=-.-, ,',' A to zduchovněni ,má provésti lite; . 
V novém překladu' vydávaná kni- '. ratura a" náboženství. Literatura' , 

haamerickéhó básnika Whitmana musí. být vfidči .duŠí demokracie, 
(1819-1892) o' vyhlfdkáchdemo- proto mus1.véstk zduchóvIÍěnia 
kracie je (}odnes aktuálni,· třeba:, zlepšení člověk~., Dušiduchovni li- , 
byla' napsána před půl' stoletím~ teratury a tedy vlastni duší de~o- . 

" Autor ji psal pro mladou demo-: ' kracie však je nábóženství. "Vrcho_ ' 
kracH ~eÍ'ickoua mnohé z toho, lemIÍteratury' a básnictví' ~bylo 

• co.v ní napsal' se, hodí"na naši vždy náboženství- a vždycky bu
mladou.demokracii a hlavně.p r ode'" (107)~,,:Óemokracie je v jádt~' ' 
ni. Demokracie není autorovi jen' nakonec, živel. náboženský" ' (39). 
formou politického zřízení státního, V tom všem máWhitman pravdu~ 

'nýbržzvláštníin životnun stylem, AlE; nemá už pravdy vtom,éó roz~ '" 
;,novým náboženskýmstylemci, .jak 'umi náboÚnstvím. NáboženstvL je 
praví Salda "';,,' předmldvě: 'Účelem' pro něho jen pantheistickou n:Úa~' 

'demokracie podle Whitmana je " u-' dou a zidealisováníi:n, člověka. Zá~ 
kázat, že člověk patřiČněvychova~kladním kořenem náboženstvi .po
ný v nejzdravější, v, nejvyšší svó:. 
bodě, mfJ.že a musí se stáť zákonem 
a souhrnemzákonft, sám sobě,zá'
'koml, které by shrnovaly a uprá.~', 

"vovaly: dozor nejen nad ním')ako 
"'jednotlivcem, ale i jeho 'vztahy k 

druhým. a ke státu" (str. 26). De-: 
, mokracie je mu světovým' názo-

rem, který má řídit život demokra~ 
, tti. 'vevšech, oblastech jejich 'živo~ 
'ta. . "Nestačí, aby· se nová forma 
. demokracie 'oživová!a poUze pro~ 
středky ,politickými, všeobecným 
prá.vem volebním, zákonodárstvÍlll' 
atd.; mně je jasné, že její síla bu- , 
de nalomena,' jeji vzrfJst pochybný 
a že bude zbavena svého předního 
kouzla, nepronikne~Hhlouběji, ne
zmocní-U,se alespoň tak' pevně. a 
vroucně lidských srdcí" citti. 'a viry, 
jako své doby feudalismus nebo ciI'_ 

. kevDictví a' neotevře:'li, své vlastni 
trvalé zdroje, pramenící věčně Z je-

~jího. středu"" (13): Autor, viděl, že 
ani V Americe se to dosud nestalo . 

. Viděl . v : americké o: d.emokracii své 
doby mnohé nedostatky,' v: knize je 
výPočítáváa ostře kárá. 'Kjejich 
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dle něho je: "vztyčit a udržovat v 
čele' za každou' cEmu prapor bóžské 
hrdosti, člověka' na sebe samého". ' . 
Takové náboženstvi by nestačilo, 
aby bylo duší demokracie. Jest'jf ,', 
vskutku, ale jen tehdy,' je-li ,nad 
světem a člověkem Bflh otec, je'
hož jsme všichni dětmi, které se. 
mají navzájem milovat, jako Otec, 
j~ miluje. Demokracie vyrostla z' 
křesťanství a' je živá a pravá jen 

'tam, kde má tuto duši, ducha Kri::' 
stova. Jen' v tom jsou ď vyhlídkY: 
pravé demokracie. V tám si potře~. 
bUjeme doplnit tutó knihu, která 

. jinak plně zaslouŽí, aby byla co 
nejvíce ,čtena. F. K.' 

O s k ar O d st r čil: 'KřesťanskÝ 
stát. Kriihov.Postup;.sv;7. Praha;, 
nákL Svazu českobr. mládeže' ev-an-, 
geL, 1936. Str.' 16, Kč ,1.-. 
. Brožurka obsahuje: látku, o ,niž 

autor,' přednášel na ," sjezdu 'česko
bratrské mlll,deže, vČásla~i v, červ:' 
nu 1936;.Je odpovědi na~projevený , 
názor, že prý je jedno, zda máme, 

'režim fašistický nebo komUnistic
ký: či jiný, jen když. je 
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svobodně kázati slovo boží. Autor ' třeni' světa a dorozuměn!, mezi ná-
".ukazuje iJ.a rfiZIÍá pojetí státu \T mi.~ 'rody, pracovat promira niéziná~: 

ěídobě a vede. k poznání, jak je rodnisolidárituv duchu KristovY. 
" nutno chápat stát ve světle Ježíšo- j lásky"na jejímž uplatnění v život~' 
. va poselství. Ukazuje dále,' jak' re- . , záleží budoucnost Evropy i našI' 
formace byla cestou, k demokraciI 'vlasti;Doporučujeme tuto dObráJ·, j 
a na Masarykově pojetí'demokracie křesťanskou. broŽuru našim dÚc~oVV:'. 

, demonstruje, co je, křesťanská, de- ním a Jednotám mládeže. F. K., . , ' .' 
. mokracie.Tím podává odpověď na P. Dr. ,J a n Ev. U r. ba n OFM:' 

'otázku, která forma státního zří- li Bohu.Vfid'ceduchovnihoživota.·c .• ' 
" ,zení nejlépe odpovídá duchu 'křes
" ťÍmstvi. Kdyby bylo slovo boží svo

" ,bodn~ kázáno, nemohl by se bolše': 
vism, fašism anacism udržet; pro~ 
to jejich stoupenci próiIásledujíje
ho vyznavače; Je to aktuální a cen-

katolické inteligence. 2. rozmnož.' 
vYdání.Práha, ; ,Vyšehrad", 1936.: 
Str; 572, Kč 25.-'-. " 

Prvé vydání této knihy' bylo, bě
hem jednoho roku rozebráno, 2. vy:"" ' 
dání je rozšířené a' vytištěné:, ná, ' 

ná' brožura,kterou doporučujeme tenkém indickém papíře, tákže' při; 
,našiI?' prac?-y"'nikfim aE.řis}~níkfim. ' .: rozsahu '. téměř 600 stran tvoří po-
, . /0.n.J'd,..ic t:':N7<I'.F. K. ' měrně malouknižku kapesního for~ 

J'a r os I a v Š i m s a: . I{rist~ mátu. Má býti ':stálým prfivodc~ni 
'ivůrcemíru' mezi národy. Kníhov. a vfidcem du~hovniho životá, kato- , 

Postup, sv. 8. Praha, naklad. Sva- lického inteligenta .. Má laikovi na':. 
zu českobr.· mládeže evang., í936. hradit misál; rihlál; breviř, du~: 
Str.16,Kč1.~.·· chovni Četbu., a. duchovní vedení~ 

Je to přednáška;> kterou' autor Má.5 oddílfi;. Prvý je Věroučný. a·, 
. pr()nesl "na 'sjez,du českobratrské, mravoučný,má dát katolíkovi. pře-. 

, mládeže v Čáslavi V červnu 1936. svědčení' a ' rozumovou' i mravní' 
'Šlo muo. odpověď na otázku; co pevnost. Obsáhuje základnf pouče~. '. 
má dělat'mladý křesťan v 'této do_ ni katolické věrouky o životě,Bo':': 

, bě, která' je dobou mezLmírem ahaa ojeho cestě k člověku, jakož: 
válkou. Dnešní svět je vy~načen i o cestě člověka k Bohu, dále zl1.- ' 
nejistotou; nepořádkem, ~edfivěrou, klady, .. mravouky, o katolických·," 
nepokojem a nenávistí" paterým ideálech,·o. překážká~h na cestě k' 

,'záporem, který všecky lidi ohro- ~ním, oduchovnim.vedení (také o' 
žuje a rozleptává svazky víž1C:i li~ 'katolickéakci), o desaterupřikÍi
dik sobě. Proti tomu je třeba svě-, zán!, o 'církevních přikázáních, o~ 
tu jistoty, pořádku, dfivěry, poko-.. pokání, o záSadách života.: Druhý' 
je, a lásky mezi lidmi. To je. ovšem' až čtvrtý díl jsou modlitebni,obsa::'" 
otázka, duchovního přerodu: lidí. hující "poučení o ,svátostech,' jejich 
Příkladem avfidce~ k němu je rituál, misál .voriginále i. českém, 

j Kristus. Jeho láska jeuniversálnipřekladě a konečně modlitbylitur'" 
'silou,. která přeměnila a přeměňuje, gické Lsoukromé .při rfizných. po-
svět.' Nacionalism a' etatism jsoutřebách' a.příležitostech. V 5. díle, 
hlavni hříchy dneška. Křesťanství" ,nazvallém;,zdroje", jsou, citáty'z.: 
je,nadnárodní. Ne stát, rasa aná- klasické .katolické literatury. 0-..' 

rod, ,.íJJeBfth Ježíše Krista je ,pá_' zbožn~stí. KnUia má s hlediska .ka-. 
nem: života; Třeba usilovat o sbra- tolického vysokou úroveň, a ukazu,;:, 



. . ' .'é, , hS:li ~ ~ "ď·l 
.. ' '.. .' '. ~ Itófl/\r... " 1 " '. .... . . ,., ....... J ... ,. 1 '" j: výrnluvně,.co s~dnešní katoli- mohly poskYltllout dosti látkY.k",. I 

.clSmus snažídát cenného své inte:-,promluvám na tato. ·themata, zpra~ / "'.. I 
ligenci. Je',tuvybrán6vskutkuto covaná v: duchu naší ,nauky. F.'K. I 

nejhodnotnějŠ(zkatolickétisíéileté' . Otakar :M a cha tk a:.SociáÍ
dllChOvnitVOl:by,:~; Kniha~ bUdí',ně potřebnérodinyv hlavním mě
to.uhu,abychomi myměUobdob- . stě Praze. 'VydalStátniúřadsta- C 

',.nou knihu v našemd~chu, švy-.. tiStický;praha1936,si~. 302. Cena 
.uiití~ jednak bible,jédnak nejlep-" Kč 65;.....:.. . . 
Šich duch~vnich hodnot jéště. delší' .' ,Dr .. O. '1>'Iaéhotka, docent Komen
tvorby celókřesťanSké . zbožnosti., • ského university v' Bratislavě, obo~. 

&/I.J,;'-"'ť. ~V;;::...·F.K. , hatil sociologickou~ědu'novouvý~ 
,:D r., T ~ ~a m é 1': T 6 t h: Věřím.znamnou. IltUdÚ. Kdežto v pfedpo: 
Autorisovaný překlad z maďaršti~· slední kruze,' ~Něnované ' sociologii 

- ny pořídil Dezider PavloviČ, Praha; rodiny, ~přispěl k prohloubení stati-· . 
' .. ,;Vyšehrad",.· 1936~· Str. 180. 25 Kč stickéa.individuální metody,zflstal 
' .. váz... . .:., .... ' .při dalším badání sice.v oblasti té~ 

Vtétoďkhize je obsaž~iÍ překlad hož. sociálního pole, ale zaostřil vý-
· 15 kázání, profes~rá;: budapešťské ~kum k . místně' i časově' omezené
;kato!. ~boh6sléív . faKulty a prosÍulé- mu výseku společenské skutečnosti. 
'lio: k'áz~těle.Popularisuje" .nich ':v r.1931 bylo rozhodnutopodro
.katoliéKou apologetiku a fundamen- biti městskou chudinupražskou'po-
tálku:PrÝá část obsahuje kázání drobnému výzKumu .. Ústřední soči:- , 
~ . víře,.co znáinená' zděděná víra,o ální úřad hiavního', města • p~ahi . 
štěstL,věřícUlOčlověka, 'o neštěstí chtěl získati :Vědecký podklad k po_' 
~evěříciho, o tom, co přivá.dí k ne- skytování sociální pomoci. Vzal si 
'věře (polověda;' nedorozumění;: ži- za úkol povýšiti dosavadní chudin- . 
vot, srdce), a jak zesíliti víru (mít 'skotl pracovn(techniku . na "osvfce:, 

.. odvahu věřit,ovírUpeČo~at).,Drti-. nousociálnlpéči, kterávraci po-
M' čá.st,obsahuje ve foÍmě popu- třebného jedince jako zdra:vého čle:
lárních kázání zpracované známé na společnosti na jeho místo.- V' 

· d.filtazy existence boží : : ze stvoř~rii. letnich m:ěsícich řečeného roku bJŤ- .. 
, ,světa, ze svědectví 'národfla slav-' 10 vyšetřeno skoro 14 . tisíc rodin, 
.', '. ných niužfl, ~ z m.ravního zákona, z 'zanesenýchv chudinské . kartotéce, 

· touhy ·pó pravdě a,štěsti, ze života podle' dfln1yslného plánu. ,. . . 
·spoleČnosti. VpOSledníchS'é' doká~:.Na základě pečlivě zpracovaných . 
zuje, . že člóvěk :musí:věřit.poně~ dotazníkfl rýsuje se V knize.zřetel~· ~ 
~adž jejk tomu pudi rozum, mrav~ ný profil sociálněpottebných rodin; 
• " _.. '. ".' . ." • - - -r. ~..., - , , ~ " ".' - " t.>··. " 

ní. svědomí, utrpeni i.zdraví. Svým . V dotaznících se :vyšetřovaly ,kro- . 
<> bsahelll jsou to známé~ katolické' mě .domovské a cirkevnL příslušno~ , 

'. nauky;'A však·~ dflvody, ...... jimiž '.' jsou. . sti též· povóláni,. 'populační, rodinné, 
• opirány.' a' hlavně "formou • podáni' . bytové. i .• hospodářské < poměry; . Ma~ , . 
js~u 'n~~é;jSOUživotnějšLa jsou '. chotka.se, nespoíťojiljen 'tím,' aby, 
podány zajímavě, přÍstupně a po- nastínU' nejdflležitějši . souvztažno:' 
pulárně, protkány přikíacÍy ze sou_ . Sti,vkterých se zrcadli sociMní 
časného' života. Kato!. kněŽím mo- '. znaky' pražské chudiny. Součinnost 
hiHI dobře posloužit jako vzory ká~c soéiologova se pronikavě projevila. 
zání. Našim •. ďduchovním, by také tam; kde Machotka přistoup!llt zá-' • 
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, věrečným, soudfim". o ' spole,čenské ' ' F 'r a II g o i s Maur ia: Klubko 
> povaze " závislých'; rOdh-t:' :Sociálně:cZInijí. PřeložiÍ' Jos:Heyduk~. Laich~ 
,"~potřebné rodiny považujEl.za ď spod": .' terová 'ďsbírka' ,krásného ~,písemnic~ • '- " 
, ní okrajóvou.vrstvu v· společenské tví,' áv, ,,41. pralia" Laichter, 1936. 

'organisaci. Chudoba' mu předstá- Str:' 296. Kč 24.-, váz, KČ39.~. 
~vuje soubor vlastnosti, ktery-mise " 'Román, který dosáhl ve ,Francii .' 

slabí v 'lidskéspolečnósti nápadně '145' vydá.ní.<Jistě· případ mimořád~ 
odlišuji odživotni,úrovně, k níž do" ný:a;jistěsvědectví omimořádl1~
spělprfiměr obyvatelstva; PopisSO- ď sti ,dila:"A ono:titkové vskutku 'je. 

'J cíálních skutečností si též, u Ma-'" Už' svou formou., Je ,to deník star~' 
chotky. vynucuje užití hodnotících "ce, který jej zprvu píše, aby si jej 

"sudideL Autor neopomene připome- po jeho' smrti přečetla jehože,na' a' 
nouti, , že jde o hodnoty relativní, ,poznala,. 'co. všecko proti ni'měl.,

~obměňující se 'v běhu společenského AI~ ona zerÍlře dřív než on. Píše jej 
soužití. Mnohé poučení poskytuje ale dále pro svého synovce, ale ten 
tu rozborpříčin,ď které podmiňují pádne ve světové.válce., Píše jej' 
poldes velko~ěstské 'chudiny pod . tedy dál pró: sebe, ale smrt jej za-' , 

'práh soběstačnosti. ,stihne" než 'jej 'dopsál, právě ve 
ď'Spečliv~Stí ZkOunlá Maéhótka chvíli, Kdy'začínal psát svou];ej
hmotnou potřebnost vyšetřovaných dfiležitější zpověď. Jako· odpověď 
případfi, jejich, duchovní potřeby 'na, jeho' d(mík, jsou připojeny dva 
však ,podceňuje. Závěry, <> významu dopisy,' syna a vnučky;N'eóbyčejné 

',církevní příslušnosti závislých ro- je také· 'hluboce, psy;chologiéké 
~ din.js~u zmate~é. Ú3rovnej na pf. zpřacování rómánu; g, pronikavým ,: .-
úsudek ó vlivupřestupfi k církvipolÍledem do lidské duše. A ,'je-Ir: 
čsl;' na ráz'sóciální'potřebnos&.) forffia-~i~óřádná,<tim~spíš'obsah;:. 
Požadavky., ideálního typU Člověka Stařec ukazuje v 'deníku-:své' ote~: 
podle Machotkových měřítek jsou vřené srdce jako klub!to zmijí'
určovány převážně hl~diske,m civi-plnýchjedu: všemožných vášní,' 
lisačně technickým. Z dvacíti před~ hlavně' ' lakoty;: 'nenávisti, 'zloby,; 

':pokladfi; pro vzorného' čľověÍta "(zžárlivost(pomstychtivóáti. ,Ale ,1 
, dolnílÍ'o konce sociál~i hierarchie), spoleČnóst, kterákolerÍl něho žije, .• 
. předpisuje' devět zásad podmínky" žena, děti,'příbuznV itojé klubko, 

bytového zařízeni: P~i ideá.lní~ ty" zmijí, plnÝ9hjedu. Zijí jako~ !!Orli
pil:: člověká, je autorovi' lhostejné;' ví katólícivnějš'tzvykovou ,zbožc',' 
jak íidé' smýšlejí' o: ,cíli svého lid~':: ností," ale jejich· živót ,', jest" opakem' 
ského'určení.Vyžaduje použití ob- " křesťanského, života; "Stařec;'trpi 
j~ktivistickl metody V sociologii, ' vší zlobou, které se Vfiči němudo~ 

, abÝ' se ztrácel·' smysL pro poměr~pouštějí, ale chce je: překonat ještě 
nostmezi soCiálními potřebami lid- ,větši.zlobOU:. Teprv-ev .poSlední 
skéliotěla a ~~zi potřebami lidské chvíli před smrtí Úninou se pře" 
mr~vnI bytosti? Zájmy lidské duše svědčí, Že ona byla ~ jiná; n~žjak 
u velkóměstski chudiny ustupují u ji: viděl;mnoÍ1ém lepší. Ale: už', 

. MácllOtky ještě dohlubšího pozadí, po~dě. At~ i o jiných to zjišťuje 
',než. které bý Odpóvídalo praktické-" a také' o 'sobě a jeho-dětí-zase'; O 

'" mú-rázu vyšetřeného' materiálu. 'něm -.::. ale vždy až je pozdě; Jak. " 
, " , ,.,','" F. M. H. , jinak by byl ten život vš~chvypa~ď 
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~stáni vzdalujeme od" ~ho; po 'čem 
toÚžíme." Ve srovnání s běžriou,li~ 
teraturou' je to 'román vskutku ml. 
mořádný. Křesťané' by jej měli' čist ' 

" 
",dal, kdyby si byli ukazovali tákě' 
'ty lepší' stránky ~a projevovali 
aspoň trochu lásky!~SÝětbybyl 
jiný, kdyby bylo' viclásky., A v 
tomtopo~náí:ii je cU románu. ie 
ilustraci slov 'sv. Terezy, AvHské, 
'která tvoří motto románu: "Bože" 

·"považ; že si, sami nerozumíme, že, 
'nevíme,; co chceme, a že se : bez 

, vnejvětšrInpoČíu a' pozorně, třeba 
pocity,které vyvolává, jsou Ínísty .. 

"neÚbé, 'zneklidňujicí/a pochmurné. 
Takový je život; ale na náS je; aby 
byl jinY. T.'! <1 ' !;... F;. K. ' 

Tt$:/"" ,~.::;, 'L~ V~;:- " 

RŮZNÉ. 

N ábožeriská příslušnost středo- měli by, vypracovat jednotný, plán. 
'Školského žact~a ~ v ČSR., Nábož;, Práce YMCY, mezi středOšk. mlá~, 
tímsko-ki:ttol. ' ,bYlo žákft ' 89.929, deži se daří. 
teckokatol: 2'002; arménskokatol. 2, Výmluvná statistika knižní pro

'-pravoslavnéÍlO,,' 686, ' . řecko-armén~ 'dul{ce.' V Čes k o s loven s k u' 
'ského,2,starokatoI. 189, evarig; byl vydán'za r. 1935 ztěchto.obo~, 
česk~lÍratr.4640, ev. augsb.v.5981, rfi tento počet knih: vědy sOciálni. 

"ev. reform."861, 'československého a,-právni2353; krásná literatura 
10.847, izraelského 8420, Jedrioty 2353, ,umění,' sport, zábavy 1408, 
bratrské ď 236; Jednoty Chelčického vědy užité 999, dějepis a zeměpis 
16, baptlstick. 37, svobodného bra~ '832, dUa obecná 561, n á. b o Žen ~ ,', 
trství 2,metodistll 28, unitářll33, 's tví 477, matematika apřírodni, 
přátel' hlasu Svědomí 1, nové' cir- vědy 289, filologie 193, filosofie 96" 
'kve křesťanské2,jednoty. advent.; úhrnem 9218 knih (vr. 1934 bylo ,,' 
13, advént. sab.' 4; , svedenborgského 9958" z 'náboženství' 497). V S O· ' 
1,christliche Wissenschaft 1, vět s k é m svazu bylo vydáÍlo 
~ohamed. 1, neuvedeno u 18, bez, za léta 1918-1934 pět á pill ~iÚ", 
vyznáni ,8809. Celkem 133.064., ardy knih,.iUoho připadlO na be-

,..Jest zájímavé,že,pomě~žactvapo~ letrii a knihy Ó Ún1ění 25 proc.; na' 
dlevyzná,ní neodpovídá poměru vy- ' literaturu sociálně" poÚtickou 22.3 

," -znání ,pť?dle' sčítáni z r. 1930.- Tak proé.", prakticky naukovou '16.6' 
,', řím;' katolikll, bylo podle sčítání proc., dětskou 10.4 proc., dějepls-

73.5 proc;, na stř. školách 'však stu- nou 'a zeměpisnou 6.5 proc;, přlró
,oovalo 'jen 67.5 proc., vyznání čes- dovědeckou á. matematickou 4.9 
koslov. 5.4 proc., ,ale' studentstva proc.,' pro ti n á b o žen s li o u' 3 ' 
přes 8.2proc.; ,židll 2.4 proc., stu~ proc:, sportovní 1.5 proc., ostatni. 

",dóvalovšak 6.3proc., bez vyznánI 9.8 proc. V N ěme ckubylo, v ~. 
bylo 5.8 proc., studóvaló6.6, proc. 1935 vydáno celkem 23.212 knih, z, 
(Věstník čsl. prOf~sorfi, roč. 44.,č. toho nejvíc připadá na beletrii,' 

:9-10.) Činíme dost, abychom tuto 3989 knih, hnedna to přichází ná.
-svou ;budoucí' inteligenCi proposlá~ boženstvía theologie s 2561 knlha
'ni církve trvále 'ziskali'alt živé tt~ mi, pák vědy právní s 1521novin-' 
čaSti na,jejím životěpřive~:lli ?'Našl 'kami. Mezi-knihami z oboruná:bož., 
'středoškolští, profesořiriáboženstvl a theologie je však, celých 45 proc, 
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~1140 .spisť'1), malého rozsahu; do 48 me 'socialisty. a novopohany vyvra~ 
,stran, ,brožur a leták-fi, příznak ml- .' ceta potírat, nýbrž máme' všem, 
mořádných poměrfi náboženských socialistfim i novopohanfim, hlásat' 
v Německu. Z oboru náboženství slovo Boží.. Naše kázání jsou dnes 

. má., tedy Německo největší počet no- ještě namnoze takóvá,' že musíme 
'.vých. knIh,' 11 proc. vši knižní pro- trnout. strachem, aby na ně nepři~ 

dUkce, Československo jen 5 proc': šeľnějaký nábožensky hledajlcf 
nábož. literatury, sovět, Rusko 3 člověk. ď 

.. e '~llroc. _ ale protináboženské lite~ I' Bludný' krúh. " "ftimsk~ ,katolík 
,ratury; rozmlouvá s anglikánem: ft.: Fa-

. " . pež je hlava círk~e a proto je ne'::" 
V Londýně patří 36.5 ~ proc. obÝ.- . . . ' , 

· va, te.ls.tva k, s .. tátní církvi anglík .. ·.rud.- . omylný. A.: Jak to dokážete?: R;: 
'. Jsou místa v Nóvémzákoně, kt~ra. 

. ské a mají tu 1558 kostelfi; k. cir-
. připisújí neomylnost· sv. Petru a 

kvímsvobodnýmpatří 33 proc,o.-
papež je jeho ,nástupce. A.: Vím, 

byvatelfi a mají tu 1385 kostelfi; k která místa míníte, ale všichni . 
. církvi římsko-katoUéké patří 6 ' 

. ,křesťané nesouhlasí, že takový je·,' 
· pr.oc .. obyVatelfi a mají 247 k9stelfi. 

jejich smysl. Jak tedy poznám, že . 
Ve VÍlitřním měátě připadá jedenříÍnSký výklad je správný? ft.: . 
kostel na 170 obyvatelfi, v před': 

, Poněvadž to církev říká; A.: MysU~ . 
'~ěstích na 4000 obyvatelfi. teasľ církev římskou? ft. :'Ovšem; . 

. Neplatijen o'fímsko-katol~ kně-. to je jediná prává církev. A.: Ne
Žícb. '. VfdeňBký katolický profesor pohybujete .se při' svém' dokazování' 
PfÍiegler vytýká tyto chyby nyněj_ v bludném kruhu ?Uvádite místa z 
,šfmkazatelÍ"una kázáním: i. Ka- Písma, . abyste dokázal papežovy 

· zatel ,'propadá snadno '. lacinému .nároky: a pak:, pravíte, že'římský " 
šlágrovitému k~t~lstvi nebo žva-,v)'klad musi být pravý, ježto řím:' 
'něni,.kterésvědčí, že podle jeho skácírkev je,jedině pravá církev; 
názoru lze ,každého přesvědčit 0- jenže.....:... to se právě ~ělo' dokázat!, 
brateIll: ruky:. Právě proti tomuto: -Dodatek k rozmluvě: Je to zd-·. 
kazatelství' se dnesobracl nedfivě- roveň i, sila i slabost~řimské posi-' 
i·8, nejvážnějších náboženských lidi, . ce, že není nezávislé' autority; ke 
ktéří chtějí., být slovem BožínÍ' po-,' které by .se ,mohla odvolat· na 'pod
vzneseni nad spory všedního dne. a .poru svých .nárolÍ:fi.Její . posice·' 
nikoliv. do nich vtahováni. 2. Pro': vskutku je vždy. tato:: je to tllk, . 
padá'snadno touze, přinést také jen poněvadž. to ftíni praví. Ale uzná
něco světského, poně:vadž to' lidI' ní 'neomylnosti musí, být vždy.ak-'. 
:Zajímá z nóvin a ze scMzí.AI~ ta~' tem mého osobniho úsudku, a pro~ . 
~kO~á, .themata patří do spolkO.,ne, to, dokud mfij úsudekneni neomyi
na kazlltelIm;3. Bylojednou z nej- ný, nemohu si ,být neomylně jist· 
.podstatnějších slabostí v kazatel- papežskou neo~ylnostf.Neni pros- , 
stvl posledních desítiletí," že kázání tě 'neomylné autority ,na' této zemi, . 

· bylo vždy pozadu za aktuálními věc- což arci neznamená, že není. auto~ 
ini,ďTak byl po desitiletípotírána' rity vfibec.". (The, Quardian.) .' 
,vyVracen socialismus; - bez jaké~ Víra anglického' krále; ,,;Královo 
hOkoIiv výsledku. Mnozí kazatelé', prohlášeni, 'že je "věřícím prote-' 

, ' .. jsou VždYp?zadU za věci.Neniá~ stari.tem',', bylo učiněno Jeho,VeU-; 



. čensfvemv ~nimovnělordft~pťi za- .'skutečnou situaci ': skutečnéh~'člo~' 
· hájeni~. rióvéhOza:s~dáni: pi"rla.men- věka dost <vážně, ajrybizísvým' 

tu .. Prohlášeni " nynější formě. Je .beznáboženský~ď Il. .•.. protikřes'ťán~ 
. nezá.vadné; ježto hist~rickyriezna- .skýnl' aktiviám:em' sVědomi'któmu,. 
mená nic~ežproiipapežstvi . (anti~odh~dlát se ke křesťanskÝm' Či-. 
Papalism.): :Při' korunovaci'. pak nfim.":(Z·knihyprof. 'dr. H.Fric. é . 

skládá panovník přísahu, že bui:1e Ira: ď DeutschlancÍ imierlutlb' der re-
"tÍdržóvat.protestantské, nábožen-' digiOsen.Weltlage; BerlÚi1936.) , 

:.stvi ·stanovené)lákoneni .... Slova, ., ':Jen~'tykřcsťanské činy'cbYbí!. 
vložená 'do korunovačního řádu" "Kvyléčenrzlamáme~prostředek 

·.parlamentem těsněprcd koruno.- lidštější a'účiÍmější(!1ežkomu~ 
;vací' Viléma a. Marie,' kdy prote~ 'nism); 'lék křesťanský; Nikdo. ne~ 

· stantské ' .šílenství'v· zemi bujelo, staví / vÝšedfistojnostlidskou: Ne
mohou být<bránajeÍl jakO nepřes- . vidíme ,."člověku jenom zvIře ró;'~' 
né . ()značeni angli15ánské'. církve.'.' umné; nýbrž .'. Sypa . Božího,' . Nikd() .. ' 

~ď('rhe Church,Times.) .. ;:. 'ne'cíÚ;tak širocebratrstVí,protože 
, , Nový. 'svět, ~ové úkoly. ,;Lidé· .Íný ho "nejenom neomezujeme na 
dnešnihopokolenI stOJí na počátkul;asu aněbo' třídu, nÝbrž my mnU", 

. celýsvěÍ;obepíriajícího:'· náboŽen- jemevše'chny rasy a vŠechny třídy. 
, ·:ského. celkóvého·vyrovnávánLs~, o Nikdo' , není." pokojriějŠí,: prot~Ú 

. ;' ně~ž se dá tušit,' .. že jeho vlastni místo, a:bychom vynášeli boj a ná- .' 
těžké' boje jsou teprv 'před' náníl.sÚí; které dává. vznik sociálním bo~ď 
Émplricky' nevím:e .. nic .• vrce·· a: .. nIc jfim ' a; krvavým válkám,' když chce' 
m'éně než 'voják 'v bitvě, . totiž jen ltřesťanstvÍvystavěti novýsociáI-

;;;jedno:ženaše vojskozápásí s/ne- ní řád, ocivoláváse na spoiuprácl 
přítelem; .. :.2á:cÍnátradiční thěo~ všech ve spravedlnosti a lásce. Jsme 

::·.logie· " nedisponuje ~myšlenkovýnil .daleko toho rozděliti; svou vlast na 
prostředky,' aby beze všeho. mohla . dva tábory, ~ýbržpodávámetaké 

.' zvládnout životní~tázky,které tu ruku~všem;ikomuniátfim, 'bez" ja~, 
vznikají: Jak6sikdyslvsta.ré clr-. kéhokoliv ..•. postranního, 'skrYtého' 

. kvi~apologetimusili teprvvytvořítú~y~lu; -Chceme ale pracovati '" 
zbráně,abyobstáÍi .~ boji.na Život .tomsměru a v žádnémjiném,prO~ 
a na smrt, tak stojí před theologii ·tože < víme, že jiný Íieučini nikoho 

'dneškajako jedna z :největšfch Úloh šťastným." (Na hlubinu.) ,,' . 
budóucnost1: '~patřit, tu. duchovní Křésťanstv{ ~ mír. "MezinárocÍni 

" výzbroj; která. je vhodná pro, tyto válka musí být " odvrácena,' nemá-lÍ .'. 
'zcel~ nové 'problémy-náboženSkého civilisacezahynout.~ Nemfiže se 'ji 

.v;y:rovnávání· se.;· .. ; Má se" dostat ďpředejít povrchÍlími ;~patřéními' me
kultura ',2;" náboženství, či se má' zi. těmi,. kdo si nepřejí války li tě~ . 
zase' státná1:Íožeiultvím? Má platit ini, kdo jsou'ochotni ji.vyvolaL'Je 

jenjedna.cesta:-,-, pevná spoiti~ . víra' v Krista, .čr Víra bez Krista? 
PNkladem stanovisko' , nepřátelské-

· honáb<:>ženství je, bolševismus, při_ 
kladem stanoviska nepřátelského. 
Krištu:jeněmeckéhnu1J viry. Ból-' 
ševismus ukazújeexištujicímu<~fés- . 
. ťanství, že' jeď v nebezpečí nebrat. 

'prácemezi ·.všemI, . kdo jsou jišti,,' 
že nemfiže být větší pohro~y nad 
válku. Odvaha. a virapřemolÍotÍ I 
:zm.a.tek i zÍobu.Zde jevhodn:á při
ležitosť pro síly křesťanství." (Thé' 
Quardian.) . '. F.K. 
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'Dr. O.' 'Rub-Ze. 
. '.. ó7--h . '. 

.NábO'žeriské spO'lečnO'sti a . círk:v~se různí 'vnitřní. ~truktu
rO'Uí t. j. principy, na nichž je zalO'žena církevÍlÍ. theO'riea praxe'.' 
PrO'j evy nábO'ženskéhO' živO'ta, vněj ší uspO'řádání a'. O'rganisace, 
se, fO'rmují pO'dle prinCipiálních základů~ Vnitřní učlenění řídí 

'prO'jevy zbO'žnO'sti, mravnO'sti a nauku. .. 
, Princip autO'rity je jed~ím zřídícíchičinifelŮvýstavbycírkve. 

Autorita, jakO' sankce, pravd CÍrkví hlásanýéh aautoi-itájakO' .. ' 
· pramen a zdůvO'dnění zbO'žnosti a mravnO'sti· j sO'ufundmentálními 
prO'blémytheO'IO'gickýmL' ZpůsO'b jejichře,šení půsO'bímO'cným 
vlivém 'na theO'rii i praxi církve. PrO'tO' různé pojdi autorityná- . 
bO'ženské bývá uváděnO' za dělidlO' nábO'ženských a církevních 
typů v kře'sťanství.1} KatO'licismus i prO'testantismus řeší prO'blém 
nábO'ženské' autO'rity ódlišným způsO'bem.' , 
_ StanO'viskO' církve. vůči, O'tázce autO'rity prO'jevuje se zvláště 

· významným způsO'bem ,v praktickém povO'lání náboženskéhO'. vůd
:ce, kněze, kazatele, pastora, faráře a všech, kteří, nábožensky 
vedO'u. AutO'rita:náboženskýchvůdců je' zkušebnílll kainenem . 
. nábO'ženského života církve. Je štítem ,vzapase s kO'nkrétní sku-
· 'tečnO'stí živO'ta;PrótO'že nábO'ženští· vůdcové . priricip . autoi:ity 
v církvi konkretisují vzhledem k praxi, mO'žnona riichriejlépe 

, ' sledO'vati jehO' účinky á půsóbení. NábO'ženštívůdcO'vé·č~stQ.ná
. c bO'ženskO'u autoritu představují,zpodO'bňují nebO' zastupují; N~;. 

, bO'ženský vůdce se" tak stává vyjádřením autority nábož·enské i" 
autority církve., Zvláště v, nábožeristvích nižŠíhořád1.l jsou' empi-' 

, ričtípředstavitelé nábož'enské autO'rity pro věřícíhO' ztě,lesněním 
tétO' autO'rity vůbec. " '.' . 

I; 'Óbecnéfypy náboÍ:enských vůdců;, 

AbychO'm pO'znali pO'vahu ápůsO'bení' autO'rity; nábožensktch 
· vůdců, bude ku prospěchu, . přehlédnO'uti několik 'typů vůdcov
ských autorit ták, jak se prO'jevují v mnohotvárné ,náboženské 
skute§nosti·lidstva. Uplatníme . při 'tom genetické iněřítko, pod- 'ď 
pořerié historickým rámcem vůdcovských typů.,' _," .• ' . 
'. -. Typ může. býti pO'uze.· pO'můckO'u třídění konkrétníchskutečč 
nosU; seřazení typů nepředstávuje .přesriou· definici ,vývO'jO'v:ou. 
Definitivní vývO'jO'vou linii. mO'žnO' utvO'řiti teprve na: základě 
zkO'umání proměn,. jež nastaly uVnitř uzavřeného celku. N~bO':. 
Ž'enské· celky, ,církve, nábO'ženské ,: spO'lečnO'sti a skupiny' se vy
.víj~ly. Spolu s' nimi i typy, náboženských vůdců. -Je však mO'ž':' 

1) James Martineau: The.Seat ofAuthoritYin,Religion. London ~898. 

5 Revue. CCS, roč. IX., č. 2., duben 1937.~ 65 
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, no 'určitý konkrétnLf~kt'po~vednoutina sytp.bol, nebo typ faktů 
" příbuzných, nikoHvšaktotožriých. ' ," , ," " , 

Typynáboženských vůdců budou representovati typy určité~ 
ho nazíiání;určitého postoje k ,základnímu' principu nábO'ženské 
autority. a určitý způsob vyjádření té autority;, " 

'HlediskO' genetické bude zde doplněnO' hlediskem analytic-
kýln a: popisným: '" , " ,', ", ' , ',"~'" , 
> L Náboženstvínekulturních národů poskytuje' druh ,nábO'Žen- , 
ského vůdce,'jehO'ž funkce riám dává možnosttypisovati jeho 
vůdcovské vlastnosti. Je to severoásijský, kam,,'nebó ,šam, jenž" 
je v Ev,ropě znám', pode jménemšaman.2

) ,ď, ", ",,' , 
'Náboženství náredů severoasijské oblasti má ráz strohý a' 

utilitární. Náboženská potřeba je cítěna, utilitárně,' což má vliv 
i napříležitostné nábO'ženské obřady, jejichž vYkenavatelem a ' 
vůdcem' ješariian. DomO'rodci' se ebracejí na' šamana povětšině ' 
v záležitO'stech, jež jim.samým půsO'bí nepříjemnost,' nebo pří
moneštěstí. Vládcové světevých, sfér, Bai-Ůlgon a Erlik rozhe-, 
dují o osudech lidských. Proniknouti de jejich světů a vrstev. 
vzdálených od země, může, a smí jedině kam. Činí tak pomocí , 
svých předků, šamanskéhO' ,transu a š,amanských obřadů ,a prak- , ' 
tik k toniupotřebných. Tak u vládcůsvětovýcn s.fér zprostřed:-' 
kúje prO'sby" oběti azakIínání a 's, lidmi sděluje příkazy a přání 
vládců světových,vrstev. ,-', ", " " " '" 
,I Jediný šaman,smí a může tak činiti. Z tohO' vyplyvá-'auto:, 

rHa; jež hO' činí náboženským vůdcem prvého řádu. Šaman je 
rezhodujícím činitelem života Altajců nebo Tunguzů. Bez něho 
by praktické' živetnípO'třeby byly neuspO'kO'jené. a. neřešitelné. 
" Šamanská autodta pramení z podmíne~ a příčin subjektiv- ' 
ních, z,jeho osobních schopností a náboženskéhO' odborniclvía 

, sO'učasně z příčin ,objektivních, jež jsou mime 'lidskoukontrO'lu: 
'Šam~~~m se stává obyč'ejněpříslušník 'šá~an'skéhóřodú, pro-

i tože musí znáti šamanské'praktiky, spočívající ve znalesti říka- " ' 
del, zpěvů aniythů, jimž sebll,doucí kam naučí v rodině svéhO' 
otce~ To jsou subjektivní faktory; způsobující uznání nábO'ženské 
nadřaděnosti: ' ' ", . ' , , 

"," Vlastní :půvóda:utority je'vŠak nadosobní, riádindividuální. ' 
NeprainCnív§ak'v'sanké:i. kelektiva, protože zde pravidelné nábo-, 
žEmské skupiny; ~n(pra videhiéhokultu není. Moc zastálv~ti ~am<l:n':'( , 
skou'furikci přijdenáhle, jakO' náhlé povolání a: přímý dár před- ' 
kův~ dar ápr6jev autority nadosO'bní, objektivní. Stav, v němž 
kam své pevólání,přijímá a prožívá, jenábeženskou zkušeností. 
Vzepření se transsubjektivnímu příkazu 'přináší kamevi utrpení 
a ilý,osud: ,: . ~" ',"". ,,' " 

Autorita' 'šamanská je autoritou primitivně charismatickou. 
Nepůsobí 'stáles~í úřadti,ve?leněného v' organisaci lidsk'é spoléč- ' 

- 2) Dr. O~ P~rtold:Nálíožen~tví národů n~kulturnich. Praha 1925. 
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. nos ti , ale objektivi~ou, již mu p'ropůjčuje náboženská, zkušenóst, 
jako praktické poznání, nadosobního řádu.. . " ' 'c. 

. Charisma.tická autorita je charakteriSována' průlolÍ1em,zje~ 
,vení nadosobní skutečnosti v osobním, personálním životě' nábo
'ž'enského -vůdce. Vyrůstá z:podmínek subjektivních a objeKtiv':' , 
nich a působí dále v povolání a' funkci charismatika. Psychické 
stavy, vyvolané náboženskou zk~še~ostí, jsou spontánní, dosud 
neobj ektivisované ve formální prostředek, spásy' a v racionální 
formulaci.. ,..' 

; . Pr<]tože katolictví má pevný tyP, autority' charismatické, jak~ 
,prvek autorityďkněze a poněvadž existují ještě další typy nábo
ženských autorit charismatických, 'dlužno šamanskou . autoritu 
označiti ,za primitivně: charismatickou. , . '. 

, . V tomto pojmu je částečně obsažena klasifikace i genetické 
zařadělú. Charisma šamana, pokud!.' se hodnoty a projeVu týče, 
je primitivní., Pokud se funkce týče, .je nesložené, jednoduché 

> a proto opět· primitivní: '., .' 
Šam, kam je představitelem určitého' historického útvaru.,' 

I Šamanský typ se projevuje všudetani,kde převládá nevyjádře
né a neučleněné charisma; . (Saul mezi proroky, transové stavy 
nábož. vůdců.) , ' , . . . ." ' ", , 
. 2. Šamanská autorita se projevuje i v náboženských utvarech, 

seseveroasijským šamanismem, nikterak nesouvisejících .. Proto 
šaman' je v abstraktních rysech'svéfunkcepředpokladem vy tvá- .. 
ření autority náboženského . vůdce· složitěj ších ' typů. 
" Druhým takovým předpoíd~dem poidějšíslOžité skutečnosti 

je náboženská autorita, projevující .se v to·ťeIIlických skupiriách. ,I 

Je to typ náboženské' autority kolektivní.' ' I . . , 

Náboženské řády totémické ,~kupÍIlyjsou nerozlučně spojeny' 
, s řády spólečenskými. SpolečD:ost, skupina jako celek sociální a 

kú1turní j·e přímým, představitélem autority náboženské. Tote':' 
mickýprincip, jakési totemÍcké mana váže všechny členy tote-· . 
mické skupiny v .' riadindividuální celek. Společenské zřízení -'
endo - a exogamieje sankcionováno' náboženskou autoritou a' 

. opačně, náboženská autorita je přísně: udržována společností, jež 
přestoupení"příkazů společenských i náboženských ,trestá. . 

Kolektivní autorita obsahuje především prvek tradice. Tra
dice je itělesněním života a jeho neměntlým .zákonem a náplni. 
Tradice řídí společnost' a, vládne řádům s'polečénským i'před

:staváma I úkonům náboženským. Tak, jako, jedinec se vylučuje 
,ze společnosti, pakli jedná proti jejímu řádu, porušuje posvát
nost,posvátného a účinnOst obřadní, jestliže jedná proti přesné . 

• až mechanicky působící tradici. I když jedinec žije svými zkuše
nostmi. schopnostmi a silami, " jejich náplň je náplň. tradiční •. 
Tradice a společnpst propůjčuje autoritu individuu. Australský 
.aIatunja,"jenž řídí totemické obřady zmnožovací, ,je vůdcem, je-
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hóž autodta je' odvozena z tradice ~ společnosti. 'Jeho vůdcovství. 
neníautonomní,ani tvořivé~' .' . 

Kolektivní autorita. podporuje '. současně,. náboženskou' auto-
ritu starších.' . 
. ' Primitivní aitto~ita st~rŠích j·e mocná,.Jevíse·v kulturní tra
dici, v představách o alcheringa, o času předků, v představách 
ol. zv. -původcích, t; j. osobnostech, 'jimž se přičítá kulturní 
učitelství a projevuje se přímo v životě klanu. 

Starší jsou nadáni vyšším náboženským pótenciálem, mají 
.. ' silnější mana .. Jsou odděleni od neinicioyaných.· Mladíci, kteří 

procháze'jí inicia.čními rity,. j,sou zcela pod' autoritou tradice a 
starší ChL jako učitel ů tradice. " 

Kolektivní autorita jé tedy autoritou' nadiIl.dividuální,vnější,. 
objektivní a tradiční.. , . , 

I.primitivní taÚ1é: společnosti jsou vybaveny druhem aútO'rity 
kolektivní. Vůdci stupňů tajné společnO'sti půsohíznalostí obsa- . 

'hu tajné tradice. I když osobní vlastnosti tu nabývají . nového ' . 
. ,důrazu, přece špolečenské postavení a tradiční, neměnný. řád 

tu rozhoduje <> tom, kdo'se vůdcem stává. 
Pok~d světští vůdcové: (náčelník, král) mají taktéž autoritu 

náboženskou, je to z části autorita kolektivní .i tenkráte, jestliže. 
jejich funkce je spojena s funkcí kněžskóu., ..' 

,3. Novým a odlišným typem nábož·enského vůdce je kněz .. 
. Kněžský úřad a·kněžská autorita vyrůstá z· nového stupně 

náboženství i. společnosti; Společnost je organisována' ve .vyŠ~í 
útvar a náboženství obsahuje nové složky a prvky. Především 
pravidelný kultus a vyvinutý systém náboženských přédstav, jež 
někde.přecházejí již v systém naukový. Funkce kněze předpo-, 
kládá spedelněorganisovanou společnost světskou a nábožen-" 
skou. Někde . jsou tyto. sféry neodlišené (král'= kněz, otec. =. 
kněz, náčelník '~ kněz), jinde již jasně rozlišené (náboženství. 
sekuridérní). ' . . -' ' 

Nábožensképředsta:vy '0' božstvu jsou pokročilé taK; ž·e bož- ,. 
st~o s'e stává, metafysickou autoritou' náboženskou. Všechny . 
autority konkrétního náboženského života odvozují autoritu svoji " 
z této autority metafysické. ! . 

Osoby, ná~oženŠtívůdcové,jsou .zástupci autority. božstva. 
Kněz 'je konkrétní představitel boha, 'nebo božstva;' někdy je 
i bohem sám, nebo alespoň odvozuj·e svůj původ od b:oha '(bož_ 
ský .původ králů);.' , ' , . 

Božstvo je i původcem a autoritou, tradice nepsané, nebo'pí
semné. Zjevení je prostř~dkem, jímž se tato'autorita uplatňuie 
a ,projevuje~ , " . . I 

Náboženský řád (kultní) i řád mravní (v různém pochopení 
a poj~tí) m,á svou sankci v božstvu. 
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',Kněz je vykladačem a u~itelem tradice; Je jediným autori..;' ' . 
. tativním vykladačem zjevení a' interpretem božských zákonů a 
řádů. Jeho autorita jej pozvedá nad,průměr věřících li: stává se 
prostředníkem mezi člověkem a božstvem. Ba, někdy bývá J 
účastníkem božských plánů. Jestliže tyto jsou objektivisovány 

, v nadosobním řádu kosmickém, je kněz ve styktl stakovým řá
dem a jeho autorita je takořka rovna autoritě božstva (brahmá
nismus). ",' . ' " 

Tam, kde tradiceje obsažena v posvátných knihách, Je kněz 
autoritátivním vykladačem Písma., , ',' '. 
, ' Kněžský typ autority je typem autority objektivní. Objek-. 
tivní řádurčuje autoritu kněze. Je zároveň autoritou kolektivní 
a vnější, protože individuální a subjektivní zážitky nemají v ob.;. 
jektivním řádu hodnoty. , 

'Kněžské vůdcovství je umozneno v nábož'enstÝí, typú zbož
nosti formální, vněj ší, tradiční a legální. Židovští zákoníci i sou 
pouhým důsledkem odloučení racionálního~ a zákonnéhoelemen- . 
tu z autority kněžské. Prvky, jež jsou jinde spojeny v typu 
kněz'e, existují v židovství rozděleny. Určují tam rozdílné druhy 
náboženských vůdců: kněze a zá:konníka. 

4. Nábožensky život Izraelitů 'náni dal vyhraněný typ auto": 
rity- proroka - jako typ nábožensKého vůdce katexochén. ' 

;' Prorockými rysy je vybaveria autorita zakladatelů nábožen':', 
stvÍ, proroků a' reformátoru. Prorocky typ nábožÉmskéhó vůdce 
je ,současně také základem vývojové, linie, na., níž rostly tyPy 
náboženských vůdců křesťanských.' .', ' ,..,. ď", • 

1 ' 

, " Židovské náboženství bylo plodnou půdou, ve které nábožen-
" 'ská autorita hlúbóko zarostla svými kořeny. 'Jahve znamenal 

vždymocný autoritativní princip, jeh'ožzákon vládl národu. " 
Boží svrchovanost a svatost s~ projeirila i v ná.božen~ké auto- ' 

rltěprorokli.Její důraznost působila jak proti autoritě kněžské" , 
tak proti autoritě tradiční a z ákonické. 

Autorita prorocká je proto, také autoritou, objektivní; Její 
, objektivita není všakzaručenavnějšfm řádem kněžským, nýbrž 
vnitřní hodnotou' a ,vnitřní zkušeností, ve které prorok uznává 
apoznává autoritu Boží. 

Prorocká auto~itaje transsubjektivnííi když působí pro-" 
střednictvím osoby. ' Je nezávislá na osobě' a nemá povahu sub
jektivního výkladu (Ježíš učil jako moc maj'e a ne jakozá-' 

konníci.) ", - ' , ' 
. Prostřednictvím osoby'mluvínadindividuální autorita. Neděje 

se, tak vnějšíin zjevením, nýbrž vnitřní náboženskou zkušeností. , 
V náboženské zkušenosti mluví k ;proroku Bůh ,a proto' jsou 
, vní účastni oba'činitelé:, subjekt i objekt náboženského poznání. 

'Prorok v nábož'enské zkušenosti osobně 'prožité poznává vůli . 
BOŽÍ; -Se, strany Boha můžeme mluviti o ,zjevování sebe sama, 
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· o zjevování své vůle, se strany pr0!l:"oka: o prožití a ~jednocení 
s Bohem.' . . . .'.. . -

Izraelští pr~roci cítili dobře 'tuto' obj'ektiÝitu Boží vůle 'a její 
nezávislost na svych osobních přáních a chtěních" Jak často ne': 

"příjemně tuto objektivitu cítili. Jak často by ,'se'rádi zřekli své~o 
, 'poslání. Nemohli. Vůle, Boží byla mocnější' a její příkaz bez..; 

výhradný~ Jejich vlastní nedokonalost i riedokorialost'světa byla 
měřena' transsubjektivní, skutečD.ostí - Bohem. " . " . 

Objektivní prvek jim propůjčoval zároveň jistotu: povolání 
· prorocké není odvislé od lidí, od tradice, kultu a legálních usta- , 
'novenÍ. -Prorok ,nezodpovídá ,také lidem, ale Bohu. (J:ežíšovo:'" 
"ale já pravíni,vám".). " . '. " 

, Autorita prorocká je sublimovanou autoritou šamanskou. Po:.. 
volání obou není odvislé od subjektivního chtění: PřiChází jako 

'. skutečné' povolání (Izaiášova zkušenost V, 'chráÍně). Úkolem -pro-
I .. roka není vysvětlování, ale zvěstování Boží vůle. " 

Prvek poznávací, rozumový,' značně vyspěl .u kněze a zákon
níka, 'je zde podřízen vůli '~ a činění slova. Pokud ·tu pojmové, 
myšlení a poznání pojmy vyjádřené jest, je spojeno s bezpro
středními praktickými důsledky (J e'žíšův Bůh-Otec). Požadavek, 
obrácení života a pokání j'e důsledkem naléhavé autorityzvěsto;-' 

, vatelské. Tradice, legálnípříka~y, vše je přetaveno v ohni pro
" rocké náboženské autority (naplnění zákona, nové víno vno-
, vých nádobách). ' , . ',.' 
• Autorita p~orocká je vnitřní, spojující ve vyšší celek' subjek
.tivní a' objektivní ,prvek autority. Její jistota není ve výkladu' 
nauky a zjevení, 'jako, jistota kněžská, ale v prožití Boží vůle 
a .ve sj'ednocení s Bohem, jež nemá charakteru citového, nýbrž 

,spíše volní. ." I (J.lokračování.). 

Synoptická I evangelia .. 

. (Pokračování.) Dr." F.Kovář .. 

'III. 'M a r k o v ~ Eva n g, e liri m p ~ a m e n e m. " 
, . Srovnání ďevangeln~ látky, která je společná všem třemsy

'. noptikům, vede k nepochybnému závěru, že Evangelia Matoušo
vo i Lukášovo čerpala tuto látku z Evangelia Markova, a' ž,etedy 
Markov~ Ev. jako pramen Ev. Matoušova a Lukášova' je,nej-

,starší ze synoptických Evangelií: ' " ' , 
, 1. Pravděpodobnost tohoto 'závěru vyplývá již' z po V,Š e c h

n é h o s r o v n á ní společné synoptické' 1 á t k y:' Marek' má té , 
· společné látky 93 procent, Matouš 58 procent, Lukáš 41procent. 
svého celkového obsahu. Už z foho .lze soudit, .že Marek tu byl 

, , I '( . 
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dříve a že Mato~š převzal 'do svého' EV,angelia devět desetin 
" obs'ahu' Ev; Markova,'. Lukáš pak více než polovinu obsahu ·Ev. 
-Markova. Lze to pochopit a' vysvětlit snáze než vysvětlit, proč 

hý byl' Marek, kdyby dělal výtah z Matoušova Ev., které by 
v tom případě bylo, nejstarší, ,vybra'l z něho jen :historie z Ježí:" 
šova života a nikoliv také 'Ježíšovy řeči, které by si zase hyl vy-

, 'bral Lukáš. ,Rozhodně snáze Izepoch6pit, že Matouš, čerpaje 
,z Marka, vypustil ,z ,jeho 100 perikopjenS 'méně důležitých ' 
perikop, než pochopit, proč by Marek, čerpaje z Mátouše, byl 
provedl len ten výběr, který je nyní v jeho Evangeliuačini' 
42 procent textu Matoušova,' a proč by byl vynechal tO j co nyní 
je u 'Matouše a Lukáše, ale není u Marka. '...',' " ' 
J, 2. Závěr: se stává bezpeč~ějším, srovnáme-li p ~ř ad í'l á t

ky, společné vš·em,třem synoptikům. Toto pořadí zpráv je totiž : 
u ,všech synoptikův celku totéž, sledujíc historický' a geografický 
rámec Ježíšova života, od přípravného vystoupení Jana.Křtitele, 
přes Ježíšův křest a pokušení, samostatné půsohení v Gálilei' se 
střediskem v Kafarnau, přecházení· za hranice Galileje, cestu do' 

,Jeruzalema, slavný vjezd, půsohení v chrámě, poslední' večeři, 
zatčení. utt:pení, ukřižování až po ,vzkříšení. Ale v Markově Ev. 
se toto pořadí. zpráv jeví jako původní, u ostatních synoptiků 
pak jako ,odvozené.: Markovo pořadíevangelníéhzpráv j·e nej-' 
,jednodušší. Matouš a' Lukáš je v ce'lku zachovávají, jen na 'ně-

, kterých míst.eohmajítu ten, to onen; nienší přeskupeníperikop. 
Do pořadí Markovych perikop však Matouš ,FLukášvsunují lát-, 

, 'ku jinou; která u Marka není. Tak Matouš 'do Marko;ya' pořadí 
zprav vložil 'velkouvložku Mat., ~7, obsahující JéŽíšovol,{á;.. 
,zániria~hoře a ;doplňoval Markovy histode z"Ježíšovaživota, 
Ježíšovými výroky, jichž u Marka není. Lukáš pak do Markova 
pořadí zpráv vsunul dvěvélké vložky:: Luk. 6,20-8,3 a 9, S1~ 

,18,14. I ,v tomto případě snáze pochopíme Matoušovy a Luká-
'šovyvložky jako ,vsuvky do kratšího textu Markova, než bychom 
poohopili vynechání tak důléžitýchzpráv" jaké jsou u ,Matouše 
a Lukáše, Markem, kdyby hyl psal poních a podle nich, nebo 
,~spoň po Mátoušovi a podle Matouše. ",' , , ',' , ď', 

Změnil-li Matouš nebciLukáš na' některých místech Markovo 
pořadí perikop,nebo vynechali-li některé Markovyzprávy,vždy 
můžeme z textu vysouditi, proč tak učinili. Tak na př. Mat. '3, ' 
11-A,22 má za sebou '5 perikop,v tomtéž pořadí jako jsou u 
Mar;~ 1;7-20. Nato;'ynechává Matouš zprávu Mar.l,21-38 
opos'edlém 'v kafarnaumské synagoze,ježtosemu tato perikopa' 

,:před kázáním na hoře nehodila ~. po, něm zase už riebylo vhod
,', .' ného místa pro její zařazení. 12, 4~SO má Matouš ,perikopu 
'o matce a"bratřích Páně, léměřdoslovně·shodnou s Mar. '3,' 
~31~S a v tomtéž pořadí zařazenou jako u Marka. Avšak:ll 
Marka: navazuje tato perikopa na 'jeho: dřívější ,. zprávu, Mar.3,. 

, 20. 21 o,příchodu Ježíšovych i příbuzných, kterou Matouš vyne-

71 



cha1. V textu: M~toušovějeto vynechán.{hned patrné, nebot 
'objevení se matky a bratří venku. není nikterak odůvodněno, při:' 
chází náhlé,zátím co u Marka je jejich;příchod předtím ozná':' 
níeria je'sděltm i důvod toho příchodu. To je,jasnýdoklad, že 

, :Markův. text je starší a byl pramenem textu Matoušova, 'který, 
',' :svoudruhobiostprozrazujevynechánímveršů, důležitých pro 
" 'poiozuměnísouvislosti. '",' .",;.. ','~ , .' 

, Že také Lukáš je v pořadí evangelních zpráv . závislý přímo 
na Markovijáko pramenu a ne snad prostřednictvím Matouše. 
ukazuje na, př.,místó Luk. 4, 31-44, kde Lukáš uvádí 4 peri:
kopy'zcela podle pořadí ,a textu Mar. 1, 21---.:.39, zatím co Ma
touš dvě z, těchto perikop vůb~c vynechal' a dvě, zařadil na 

", pozdější- místo svého Evangelia. ' . ' 
, ,Srovnání pořadí evangelních zpráv. ,u všech tří synoptiků, 

samo tedy stačí kpoznáníjže Matouš a Lukáš jsou závisHna 
Markovi jako na svém pramenu.' , 

é3.' Tento z'éÍ.věr' pak p.abývá nepochybn()sti,k'dyž srovnáme 
společné synoptické!exfy mezi sebou v i e dn o t I i v ci st ech. 
, ',i'l'a' prvenství Markovo ~kazuje předevšÍm 'rozbor a vzájemné 
sroVnání ,j e,d not I i výc h' per i.k op'U: všech' synoptiků ... 

,Vširiměme si' blíže na př. pe Ti k o py o u zd r,a ven í ' 
ochrnutého' (Mar.2, 3~12 - Mat. 9,1-8 " Luk. 5, 
18-::-26)', kterou jsmé si sestavili 'v synopsi.*) Jsou to jako by 
jéri3 verse téhož vypravování. Ani tři očití ,svědkové by ne-

, mohli o téže události tak .shodně vyprávovat. Slovná shoda ce;" 
lých vět a shoda v takových nápadných podrObnostech, jako je 

- na př. to, že všichni tři evangelisté stejně přerušují. Ježfšovu 
řéč a stejně pokračují, dokazují, že jetu poměr závislosti Hte- ',' 
rámí" vzniklý ,užitím, téhož písemného pramene., Že tím, prame

ď,nembyloMarkovo Ev., ukazuje bližší srovnání. 
, Mezi Ma~kem a Lukášém je tu takřkaúplná shoda ve z~ění; 

jevíse to i v synopsi stejným sloupcem telxtu' u obou, .kdežto 
,Matoušovo vypravování, je krátší. Nemohl tedy Lukáš psát ,na 
. zákla·dě vYPJ:1avování Matoušova. Ž'e pak psal na zákládě vypra·, , 
vování:Markova, je vidět z celého rázU obOu. Zatím éo Markova ' 
zprá'Va má ráz Hdového vypravování, je ll" Lukáše, už spIsova:- ' 
,te>lsky přepracována. i\1arek' uvádí přítomnost zákoníků až ve . 
chvíli kOnfliktu, Lukáš však hned na začátku celéhovypravová~ 
ní, ,aby připiaviIčtenáře na to,' co, přijde, a,' d~dává S tým'i ' 
úmýslemiovněž hned ,na, začátku, že moc Páně byla s Ježíšeni; 
aby mohl léčit. To dokazuje, že Lukáš měl prosté lidové vypra-' 
vování Markovo před sebou a,že jestylisticky,po spisovatelsku 
upravil. Marek v, řeckémoriginá:lumáprolůžko, na němžochr
nutýležel, výr:az krabaftos, ale Lukáš už'jejnahradil spisov:, , 

- riým výrazem kliridion. ,Marek ve, shodě, se, stavebními poměry. 

',*) Viz Nábož.'~evue, roč. VIlL'(1936),'str.354. 
" 
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palestin~kými uvádí, že mužové,nesoucí nemocného, odkryli 
, plochou střechu domu" zřejmě 'odhraháním 'svrchní vrstvy ,hlíny: 

a rozhrnutím, větví stropu, a vpustili tímto' uměle utvořÉmým, 
, otvorem nosítka s nemocným do místnosti před ,J'eŽíše. Lukáš, 
který psal ,pro "čtenáře světa řeckého, nemohl předpokládat, že 
znají tyto stavební podmínky palestinské, a proto změnil vy~ 
pravování ,v tomto bodu tak, aby mu jeho čtenáři rozuměli ,podle; , 
znalosti., stavebních ,podmínek svých, domů: napsal, že: spustili 
nosítka otvorem v cihlách" ve střeše; takové otvory byly'v do-

,'" mech řeckých i římských. To všeéko ukazuje na původnost vy;. 
, pravování Markova a odvozenost'vypravování'Lukášova. 

Stejně' jé ,tomu v poměru mezi vypravováním Markovým a, 
Matoušovým.' Již v sestavené synopsiukazuje, kratší sloupec 
texttÍMatoušova, že Matouš celé vypravování zkrátil. Že vskut
kuzkrátH delší vypravování Márkovo 'a že snad ob!áceněne
rozšířil Marek kratší vypravování Matoušovo, je' patrno zvý
znamné okolnosti. Matouš nevypravuje 'nic o tom, že nosiči vy- ' 
stoupili na stř'echu domu a spustili nemocného k ,Ježíšovi otvo

,rem ve stropě. Že však tuto část vypravování znal a jen vyne
chal" je nutno soudit z jeho slov: "Jél!kmile Ježíš uviděl jejich 
víru." Jato slova následují u Marka po 'zprávě o' odkrytí stře-

"chy a spuštění nemocného" otvorem. Tím právě proj'evi1i svou 
víru v, Ježíšovu moc a ochotu. Mátoúš' těchto slov' užil také" 
ačkoliv sám neuvádí, z čeho Ježíš mohl vidět jejich víru.l když 
tedy Matouš neuvádí, že muži odkryli střechu a ,spustili nemo~~ 
ného otvorem, ,z ,dalších j'eho slov: je vidět,~ že tuto okolnosti 

,znal, a že tedy měl před 'sebou jako pramen'vypravování Mar-
kovo a pouze je zkrátil. ' " .' " 

, 'Rózbor a srovnání textů tétoperik6py tedy ukazují, že ~ar
,kóvo vypravování bylo pramenem pro Matouše i pro Lukáše. . 

_ ' • K' témuž" poznání ,'doj deme -rozborem a srovnánímp e r i k 0-

" py oJež~š-ově,křtu (Mar; 1, 9-11 = Mat 3, 14-;-15= 
Luk. 3, 2t-22). Marek o celé udáIosti vypravuje jako o věci 
samozř'ejmé, ,při níž není obtíží. Zato Matouš již cítí potřebu 
,říci, že Jan Křtitel se s Ježíšem setkal už dříve, že ,se tedy znali; " 

'Jannechce pokřtít Ježíše's odůvódněním~ že spíše sám potřebuje 
.býti pokřtěn od Ježíše, a ustoupí teprve na Ježíšovo upozórněni, 
že je to ,vůle ,Boží. To ukazuje na sekundární ráz Matoušovy 
zprávy a na ,původnost i prvenství zprávy' Markovy. Stejně je 

,tomu při, zprávě Lukášově. Holubici, kterou, podle; Marka viděl ~ 
Ježíš sám, vidí zde i Jan a lid, rovněž hlas z nebe slyší všichni 
přítomní. Co bylo u Marka jen vnitřním' zjevením Ježíšovi sa

-mému, stává se u Lukáše -veřejným prohlášením"J'ežíše za me-, 
siáše .• Priorita Markova, jé t~dy.i zde nepochybná;, 

Takto byéhom mohli sledovat v iózboru a, srOvnávání všecky 
,dálší' perikopy, společné všem, m~m ,synoptikům. Pro' náš 
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\účel~šakstačiaspoň tyt~ ukázky, a, omezíme se. v dalšímna 
vytčení některých o b e c n Ý ch z n a k ů,. které plynou ze . sro\>-: 
nánípódrobností synoptických zpráv. a které . ukazují, žé Mar
kovo Ev. bylo pramenem pro Ev. Matoušovo i Lukášovo. 

Markovo Ev.- ~bsahuje ve svých zprávách .. některéú d aj e . 
oJe Ž·í šo v ě o s o b.ěa jeh o m o ci, které sepozdější době, 
kdy úcta k 'Ježíšovi vzrůstala, nezdály dosti ohleduplríé a úcty
plné; a proto je Matouš i Lukáš vynechali nebo změnili. '" '. 

. Tak TI,a př. Matouš. a Lukáš vynechali nebo opravili podrob
nosti Markova Ev.,. které se jim zdály obsahovat '0 meze n í 
,nadpřirozené,moci Ježíšovy. Marek vypravuje, že' 

v Kafarnau přinášeli k JežÍŠovÍ "všecky nemocné a posedlé zlý-, 
ini duchy",.aže on uzdravil "mnoho lidí nemocných (nefe!dy . 
všechny) ... a mnoho démonů vypudil" (ne všechny 1, 32...:.-:34). 
Podle Matouše na paralelním místě "přinesli mu mnoho' lidí po
sedlých zlými duchy. I vyp1J.dil zlé duchy slovem" (8,' 16). Podle 
Matouše'tedy ú~dravi1 všecky posedlé, které, mu přinesli, a 'ne 
jen mnohé z nich; jak má Marek. Stejně Lukáš praví na paraleI-

\ ním místě; že "všichni, ... kteří měli nemocné vš'elikými neduhy, 
přivádělijekněmu, a'onna každého vložil ruku a, uzdravil je" 
(4,40). Matouš a Lukáš už nemohli snéstmyšlenku, že by 'Ježíš 
neuzdravi1všecky nemocné a posedlé. Markovi to ještě nebýlo 
nesnesitelné, je svědkem' staršího' pojetí; ., ',' 

Na konci zprávY o J ~žíšově činnosti'; jeho domově, v N aza-' 
;retě', praví Marek:"A nemohl, tam vykonati ani jednoho moc- ." 
ného činu.;. Divil se jejich nevěře" (6, 5-6). : Matouš na pa-, 
ralelním ,místě tuto zprávu' zeslabil ve prospěch J'ežíše: "pro je- " 

'. jich nevěru tam neučinil mnoho' mocných čiriů" (Mat. 13, SB)L 
, Marek vypravuje o uzdravení hiuchoně~ého tak, j~koby 

"JežÍš při tom užíval, čarodějných léčivých. pI:ostředkui : vkládéi .'. 
ruce do uší nemocného, dotýká se jeho, jazyka 'slinou atd.·· (7, 
31"'::::'37).ďMatouš a. Lukáš toto vypravování vynecháli, 'nezdálo sé 

. ,~jim patrně dost důstojné Ježíše, který uzdravoval jen slovem .. 
Z téhož dtivoduještě vynechali' celou perikopu o uzdravenísIe~ , 

,pého v Betsaidě (Mar. 8, 2~26); , ' ' " , 
Podle Marka proklel Ježíš rieplodný fík 'a:ten proto běh~m' 

'.24 hodin .uschnul (Mar. 11, 20). Podle Matouše, však uschnul 
. ihned po pronesení kletby (Mat. 21, 29).: Ježíšova moc jetu 

tedy vyšší než u Marka, . . , . . 
, .' Té všecko,s~ědčí pro původnost, prVenství a vyšší st~říMar-

"kovavypravovánC, ,. ."" . . • ',." 
i V jiných perikopách Matouš a Lukáš vynechali neboopraviIi 

'Markův 'v ýr a z, kte~ý se mohl zdát u r á ž,l i v Ý nebo p (, hor š
li vý pro Ježí š e. Tak Marek praví, že ,Duch "vypudil" Je
.žíše na poušf(l, 27). Matoúš a Lukáš tento silný a pro Ježíše. 
nedůstojný ,výraz z~írnili; Matóušnapsal:;,byl vyveden Du-
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(4, .1), Litkáš: ,',bYI.Duchem"voděn popouští'" 
." > '.. ' 

,. 'chem na' poušť" 
(4, 1,). 

Marek uvádí" v několik~.případechJeŽíšoyy' li cl s k é ciťy, 
ale druzí dva synoptikové už jevYnéch~tli.' Ták ve 'zprfivě 
C, uzdravení malomocného praví Marek zprvú, že se Ježíš ,',nad 

, ním smiloval" ,(1;'41) a pák, že se "na něj, obořil': '{1, 43);)Tyto 
'dva projevy Ježíšova lidského dtu.nejsou na páralelních místech 
ani u Matouše ani u Lukáše., -', 

, Vpedkopě'o uzdravení člověka s uschlou'ruko~ praví Ma-, 
rek: "Ohlédne se hněvivě a se smutkem nad zatvrzelostí jejich 

'srdce a řekne" (3i 5). Naproti tomu má Matouš pouz·e':;,Potom 
řekne tomu člověku" (12, 13) a stejně Lukáš:í,Podíval se .,po. 
všech a řekl; .. " (6, 10). Ježíšovy lidské city jsou itu 'vy
puštěny. , , ' . ,; . 

Když si farizeové' přáli vidět od J,ežíšé znamení s ríeb~;Je
,žíš podle Marka "videchl v duchu" (8, 12), dav'taknajevp ne- ' 
voli. Ma.touš ani Lukáš tuto podrobnost o Ježíšově lidském citu 
nemají. " ' , , ' , " ď ,; 

V perikopě o,dětech, ktE;r{jejich matky přinášely k '.Ježíšovi, 
jsou u Marka uvedeny dva projevy ,Ježíšova .,lidskéhocítění, 
které. Matouš, a Lukáš tiž vynechali: j'ednak Ježíšova rozT1lrzelos:i' 
na učedníky, kteří hrozili ,matkám, jež dětipřinášehr (10, 14), 
jednak údaj, že JežíšbrpLděti do háručC(10, 16.) " , ' 

, ,Na vŠech těchto ~ístech. j~ 'Marek zfejme bÚžŠí p~vokřesťan~ 
, ské tradici, která dosud neztratila vzpomínku na lidskou stránkú 
',Jež~šovyosohnosti, a jeví se starším zpravodajem než ,Matouš a 
, Lukáš, kteří jsou na něm ja,ko na. pramenu závislí, ale pozměňuji 
jej ve smyslu pokročilejší a pozdější křesťanské, tradice. 

" , , . I . . 

" Totéž, co jsme tu ~ synoptiků pozorgvali- při poměru jejich' 
'zprávo Ježíšovi, můžeme pozorovat při srovnávání jejich zp rá v . 
o ,a p o š t o I ec h. Také apoštolé byli v křesťanské tradici. po':' , 
stupem ,doby, jak přibývalo let od smrti JeŽíšovy a jak rostla, 
autoritá apoštolů, obklopováni stále větší úctou. Proto Matouš a 
Lukášvynecháva1i nehoměnm ve zprávách, jež čerpali z Marka, 
takové údaje, kterés'e zdály být na ujmu. apoštolůtJl. ", " 

, , Tak 'Marek, konč'í perikopu O toni, jak JeŽíš k~áčelpo vodě 
jezera; těmito slovy o apoštolech: "lhyli nadmíru užaslí,nebof 
nechápali, co se stalo s bochníky, ale jejich srdce bylo zatvrzelé" 
(Mar. 6, ,Sr-52). Naproti tomuto, údaji, nepříznivému apósto
lůro, má Matouš údaj jim příznivý: "Lidé 'v 19.disemu klaněli a, 
říka.li: V pravdě jsi Syn Boží" (Mat. 14, 330). 'Zprávu o,farizej
ském kvasu končí. Marek otá:zkotik učedníkům': "Ještě'nechci"', 

, pete?" (8,-21). ,Ale Matouš má opáčný závěr: "Tupochopilf~ 
, (16, 12). žádost synů Zebedeových, aby seděli v , královstvíBo- . 
, žím jeden po pravici, druhý po levici. Ježíšově; byla podle Mar':' ' 
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ka pronesena jimi samými a Ježíš je za to pokáral (10, 35-40), 
pod.e Matouše však přednesla žádost jejich matka (20, 20J," 

'. takže oni jsou jaksi bez viny. . ..... 
. .To všecko svědčí, že Matouš a Lukáš ve smyslu pozdějšího 
smýšlení pozměňovali starší tradicijuloženou v jejich pramenu, 

· Ev. Markově.' '. 
·Důkaze~, prv~nství Marko~a Evangelia 'jsou dále případy; , ' 

kdy Marek užívá k, označení nějaké věci nebo' děje d vou vý-
r a z'ů, Matouš a Lukáš však,čeroaiíce z něho, volí z těch dvou 
'výrazů jen jeden' a to každý jiný. 

Tak Marek praví: "Což se přichází s lampou, aby byla polo
Žena pod nádobu TÍebo pod postel?" (4, 21). Z této dvojice .vý
razů,zvolil Matoůš na paralelním místě výraz "pod nádobu't 

· (4, 21),Lukášvýraz';,pod postel" (7, 16).- Jinde mluví Ježíš 
'podle', Marka o zanechání' domu "pro mne a pro evangelium"" 
(10,·29); z této dvojice zvolil Matouš výraz "pro mne" (19;29)1, 

Lukáš výraz "pro království Boží" (18, 29), který je náhradou. 
· za výraz "pro evangelium". "'-.' Jiný Ježíšův. výrok zní uM.arka: 
"V pravdě ti pravím, že ty dnes; tuto noc, než kohout zakokrhá, 
třikrát mě zapřeš" (14, ,30). Na: paralélním místě v téže větě"mÍi 
Matouš pouze: "tuto noc" (26, 34), Luká'š pouze: "dn€?ts" (22). 
34). -;- Jinde pravLMarek, . že nemocné přinášeli k Ježíšovi 
"když nastal večer, když slunce zapadlo" (1, 32). Z této dvo-

. jice časového údaje vybral Matouš údaj: "přišelllečer" (8, 16~, 
Lukáš Jidaj: "při západu slunce" .(4,10). -Ve vypravování, 
o.uzdravení malomocného praví Marek: "Ihned zmizelo u něho'; 
malomocenství aon byl očištěn" (1, 42).', Naproti této dvojici 
má Matouš jen: "A hned bylo jeho malomocenství' očištěno" 
(8, 3l, Lukáš jen: ".A malomocenství hned od něho odešlo," 
(5, 13). '. ' , , 

Tyto případy nelze vysvětlit jinak než že Matouš a Lukáš 
čerpali z Marka jako z pramene a že' kaŽdý z nich vyhral z Mar

" ,kových výrazových dvojic jen po jednom výrazu,' ve shodě se~ 
." svým slohem;" .. " ' . . .' " , " "" 
., Pro prvenství Markovo svědčí také jeho údaje,' které Matouš ' 
a Lukáš ~ vynec4ali' z . toho důvodu;' že: je. shledali ' nesp,rávnými~ 
Tak vypravuje Marek, že hladový David vstoupil ,do domu Bo-
žího,za vele.kněze' Abiatara a jedl tam posvátné chleby (2, ~6). 
Matouš a LukáJš na paralelních místech. (Mat. 12, 1...:..:.s, Luk. 6; 

.,1~) údaj o veleknězi'Abiatarovi vynechali, poněva:džse. z 1. 
Samo 21; 1-6 mohli.přesvědčit, že veleknězem ve svatYni v Noh; 
kd'e .seto stalo, nebyl tehdy Abiatar, nýhrž Achimelek. Abíátar 
byl podle 1. Sam.22, 20 jeho 'synem. _ . 

. '·Proprvenství Markovo svědčí také místa, kde Marek má 
údaj obecnější a proto ne přes n ý, a Matouš nebo Lukáš tuto 
nepřesnost odstraňují. Tak v perikopě o uzdravení Petrovy tchý-

\ \ - ./ ' , 
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" ně praví Marek, že, když Ježíš'vešel doPetro.v~d~mu ';,hnedmu 
, ,o. !lí pověděli" (1, 30), co.ž je výraz neurčitý a může mít více vý
znamů. Lukáš na paralelním místě neurčito.st ~odstraňuie přes
'nějším výrazem: "žádali ho pro. ni o. pomoc", (4, 38). 

, Ze vše~htěchto do.kladů vyplývá riép~chybný závěr, že vypr~
vovam Markova Evangelia' bylo pramenem pro spisovatele 
~vang. Mato.ušova i Lukášova aže tedy Markovo Ev. je nej.: 
starší, Tím jsou vysvětleny shody, ,příbuznosti a podobnosHí 
které jsou mezi synoptiky v látce, která je všem třem společná 
a která tvoří v Markově Ev. devět desetin: jeho textu,vMato.u
šově Ev. něco víc než polovinu, v Lukášově Ev. něco méně než 
polovinu j'ejich ,textu. 

, '" -. '\ ' 

4.' .Jsou tu dále určité důvo.dy, které .opravňují k názoru, že 
tím pramenem, jehož užil Mato.uš a Lukáš, nebylo Markovo Ev. 
přesně v dnešní své podobě,-nýbrž v, podoM poněkud, odlišné. 
K tomuto. názoru vede zjištění, že Matoušovo a Lukášovo Ev. na 
,několika málo místech, čerpaných z Marka, se spolu shodují, ale 
liší se o.d dnešního. textu Markova. Nejlépeje'tovidět na peri
kopě ouzdravení náměsíčníka (Mar.9,14~29 = Mat. 17, 14-:., 
21 = Luk. 9,37....:...43). Markův text této perikopy jezn~čně ob-

, šírně'jší než text ,Mato.ušův a, Lúkášův, zat() te~ty těchto dvou 
synoptiků jsou situvélnii blízky. Soudí sezď toho,že,Markův 
text, jehož Matouš a Lukáš jako pramene užili; byl také jedno
dušší, aže byl později přepracován, v dnešní svoje ro.zšířenější 
znění. Stejný po.měr' je v některých jiných ,delších perikopách. 
Soúdí se i toho, že dnešní Ev; Markovo' je určitým přepráco.:';, 
váním původní, nejstarší jeho. podoby, které 'užili jako pramene' 
Matouš, a Lukáš. Tuto předpokládanou nejstarší podo.bu Mar
ko.va ~v"nazývají někteří badatelé Prvo-Ma,rkem (Pra
Markem, Ur-Markus), jiní synoptickýmz'ákladrií,m 
spisem nebo syno.,ptiko.n: ,,' , ' , 
, . Stalo~1ise však takové přeprac~v~nískutéčně, záleželo. j'en 

,v některých'rozšířeních původního 'Markova' textu, V. malých do.
da.tcích, nikoliv ve větších ,nějakých změnách> Mato.uš 'aLukáš 
také svůj pramen krátili, takže nelze ze všech ,míst, kde dnešní 
Markovo Ev. má obšírnější znění než 'páralelní' místa U Ma
touš'e ,au Lukáše, nebo kde se Matouš a Lukáš 'shodují oproti 
Márkovi, soudit, že dnešní Markův text je na ,tom místěpřepra
co.váním původního Markova, textu. 'Je proto' třeba opatrnosti, 
aby snad nebyla každá shoda textu mezi Matoušem a Lukášem 
o.proti 'dnešnímu' Marko.vi, pokládána za' starší prvo.tní znění Mar-
kova Ev.,' , " 
, Lehké přepraco.vání nebo lép~ doplnění původního. textu 
Markovavdo.bě pozdějšíl.než byla podle něho. napsána Ev. Ma

"", to.Ušovo a Lukášovo, -nelze však zcelavylučovat,jakukazuje' ně.;; 
kolik míst; P?do~:mých perikopě a uzdravení náměsíčníka, třeba 
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ovš'em žádné podstatné změny původního textu při tom ,.prove-
denynebyly."" •. ' '" "', ,... . ' •. , .. .. 

5. Na místech, jež jsou u Matoušeá.u Lukáše'čerpána z'Mar~ . 
·ka, nejsou jen ,vzájemné shody, podobnosti a příbuznosti, nýbrž 

'. také vzájemné různosti, a to rozdíly nej'en mezi Matou~em 
, a' LUkášem, 'ale také mezi nimi oběma a Markemariebo jédním \ 
z nicha Markem. To ukazUje, že ani Mátoušani LUkáš svůj prá~l 
nien i en tak zhola' neopisovali. Matouš a Lukáš' se' rádi. drželi 
Marka jako pramene, zvláště v podstatných hOdech;, místy jej 

ď pře'jímttli dosl<?vně.· Ale zároveň si poČínalisvobodIÍě. 'vvbírali, 
co se hodilo pro účel, pro nějž psali, měnili; krátili, vynechávali, 
ale také doplňovali svůj pramen:, I když přibližně polovinu svých 
zpráv převzali z. Ev. Markova; je vidět, že pro č'etná ta vypravo
vání měliještě:.takéjiné prameny. Především patrně,,živé ústní 
podání křesťanské, jež slyšeli při bohoslužbách; při křesťanském 
vyučován(a při osoDním styku s křesťany. Mnohého z toho pa-., 
tmě užili vedle Markova Ev .. Matouš a Lukáš moh1imít dále 
k disposici také některé jiné pís'emné, záznamy,' sbírky prvokřes
fanskétradice a také k těm.mohlipřihlédnout, užívajíce Marka; 
Lukáš, výslovně doznává, že "jižinnozí se pokusili sestavitj vy
pravovárií o událostech mezi námi ověřených, jak nám je ode- .. ' 
vzdali ti, ktei'í od počátku byli očitými,'svědky a stali"se služeb- ' 
níky!ohoslova" (1, 1. 2). . ',' , . 

. Proto. i e ~ceÍa dobře ~ožno, . že v. některých podrob;ostech ,to .' 
Matouš, tu Lukáš, změnivše znění Markovo, nám zachovali původ.' 
něj ší a staroby lej ší znění' prvokřesťanské' tradice. než Marek sám. 
Třeba tedy je Markovo Ev; nejstarší a bylo pramenem Evan
gelia Matoušova 'a LUkášova, neplyne z toho, že ,bymezidneš;' 
nímievang'elními texty byl text Markova Ev. -Jždy a v každém 
případě nejstarší, nejsprávnější a historicky nejspolehlivější a 
že by mu proto musila být dávána vždy přednost před textem' 
Matoušovým a· Lukášovým. .. ,'" 

" Skutečn~st,že původní 'text Markův byl patrně' mí~ty iehc~ 
přepracován,' dále skutečnost, že v době, .kdy psal. Matouš a Lu':' 
kášbyla v oběhu ,ještě také živák,řesťanskátradice, á. konečně 
skutečnost~že v téže době' byly patrně ještě tak'éjiné písemné 

.. prameny, jichž mohl Matouš a LUkáš užíti i v těch částech,. které 

. v podstatě čerpali z Ev. Markova, vedou k z álvěrtt , že je nutno 
při každém jéďnót1ivémdílčím evang'elním textu přímým, kritic- , 
kýin ,rozborem příslušných míst hledat důvody pro rozhodnutí, 

, které asi znění j'e nejstarší anejpůvodnější. ..... 

Při těd;'to výhradách a omezeních Izůstávávšak nepochyb. 
ným poznání, že'v celku přievangelhílátce, která je všem třem 
synoptikům společná, j'e. text Markův nejstarší a byl pramenem 
pro text Matoušů~a ,Lukášův; , . (Pokračováni;) , 
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Žalmy pro' 'moderní život.'" :i , ........................................ -..... 
(Dokončení.) '. 'Dr. A. B. Verner.; 

" , 
'. Obrázek odsuzující bázeň' před dětmi a lásku k pohodlí; ~jev 

. tak obecný, že stačí pouhý záznam, představu]é,;matku, obdaře
nou mnoha dětmi, zatím, co na protější stěně je provokující ná
pi'S:kontrola porodů. K tomu verš (45,17): "Místo otců svých/ 
budeš míti syny své, kteréž postavíš za knížata po všízemi.'.'." 

. U paty' stromu ve vysokém lese sedí výl~tník, jehoŽ' yei~:" 
ciped je opodál. Je tu sání a ve stínu korun stromových' jako 
v chrámě. A přece umělec 'Se zpovídá slovy. starého pěvce·. (84, 
ll):· "Nebo lepší jest den·v síních 'tvých než jinde tisíc;" Od 

, nedělí v'přírodě aod běžného, dnes tak rozšířeného weekendu' 
. tam, kde jedině člověk opravdově pookřeje; . , . , 

Známý obrázek, pokorná tvář, lysá hlava;, bIÝle nanose~ 
Tak,ale právě tak bývá malován Gandhi.' Je inámý obrázek: 
Gandhiho obrázkem WrággovýÍn, či užil umělec zúmyslně foto
grafie tohoto muže? Není jasno z verše '(102; 19): "Budeť" to; 

. zapsáno pro budoucí _potomky, a lid, kterýž má stvořen býti, 
chváliti bude Ho'Spodina;" Právě zde podoba Gandhiho. svědčí. 
pro' náboženskou i národní velikost umělcovu, jestliže' nekřes.:. . 
ťana a odpůrce, anglického postupu v Indii, dává' ia:' vzor. 
Jaká. ušlechtilost! Že nad' takovým . obrazem mnozí bylipohor": 

, . šeni; je jistě. pochopitelné. Vmysleme se do obdobné situace, ,co 
,: by řekl náš Kocourkova Hulvátov.. " 

" Úzký kroužek tří žen, hlavy' dohromady, . jedna domlouvá 
druhé (52,4): "Těžkosti obmýšlí jazyk tvůj, j::tk břitva naqrou
šená lest provodí." Neznáme tento výjev z každého domu,' ze. 

, své blíikosti?' '. 
, Záchranná sťan'ice pomáhá člověku, jehož potkalo neštěstí., 
Shluk . zvědavců rozumujících a kritisujících, Kdyby.byl'·Bůh, , 
nestálo by se, praví. opovážlivec. : A 'přece právě milosrdenství" , 
jež 'Se již chápe nešťastného,. vyvrací posměšek. Bůh o nás ,ví. 
i v našem neštěstí, ví okaždéehvíli;- o každém hnutí i slovu' 
(139, 7). K Prozřetelnosti Boží směřuje ještě několik' jiných 
<>brázků (37, 40; 104, 23; 15, 16). Víru v Boží péčiprokazu-

'.jl?: také scéna v operační síni, kde věřící. se svěřuje lékařskému 
.. zákroku statečně u víře (23, 4): "Byť mL'Se dostalo jíti přes 
, 'údolí stínu smrti, nebuduť se báti zlého." Hle, odevzdanost do, 

. vůle, Nejvyššího. . . • . '.' . . ' .' ď' 

PomíjejícnosUi efemernost ÚdskéÍlO ukazuje ná verši, (90, 
~9) :. '"Ke skončení' let 'Svých' docházíme jakořeč.'.'--:-:.,Co, 
jsou hodiny, co mládí, stáří,kalelldář? Člověk je na čas, Bůh," 

, na'věky; ." 
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'Nělwlikiát se obrací Wragg proti přílišnérilU sebevědomí á 
pýše, odsuzuje . tak nemilosrdnost a bezohlednost kápitálu:Za' 
žalniiStoVým ,výkřikem (30, .7): ,,1 jáť jsem řekl, když mi Se 
šťastně vedlo: Nepohnu se na věky," ....::.. uměléc svému na'Syce:' 
nému, jemuž jsou štítem a ochranou domy a' továrny, dává vo
lati: Co' se mi může stát ? Mám 'bohatství a vše . ....::.. Muž' stojící ' 
na haldách knih, pyšně 'Se' rozhlížející,' ve vztažené ruce k ne
besům, v níž má otevřenou knihu, dlouhou trubkou vysílá k ne~ 
beSŮIn a do světa hrdost nad vším poznáním. .iehož se zmocnil 
,člověk. Řekli bychom ~ Nietzscheův vědec~nadčlověk. Po 
straně.čteme verš, (14, 1):. "Říkábláien v srdci svém:ťnení 
Boha'." - Titanismus dostává svůj díl. 

I' • -, ' 

Myšlence čistoty srdce a mysli umělec zasvěcuje řádku obra
zů, vrací se k ní tak často, jako starověcí' žalmisté. Vidí ve 
vzpouře proti ní zase jinou tvář lidského titani'Smu . ....::.. (6,2): 
,;Hospodine, netresci mne v hněvě svém,. ani v prchlivosti své 
kárej mne,"volá žalmista a Wraggův muž přecházející neustále'. 
na jediném místě. Trápího výčitky svědomí, stydí ,se před lidmi' 
'i. před sebou. Zahalen 'do svrchníku s vysoko vyhrnutým lúÍlcem; 
aby nebylóviděti obličej. Oči strachem a úzkostí vyvalené; Místo, 
kde chodí, je spoře osvětleno 'svítiln!:m, jež dává možnost přečíst 
aspoň částečně nápi~ na zdi: Pohlavní choroby, léčení v naprosté 
tajnosti, :diskretnost ctí zaručena. - (69; 20): "Tyznáš poha~ , 
nění mé, a zahanbení mé,i potupu mou: před tebouť jsou všichni 
:ri.epřátelémoji" - modlí se žena, již si koupila, vykořisťuje 
vášnivec za jedinou libru.· Muž zpit rozkoší, žena zmučená, její 

, duše volá po vysvobození. Jeden z nejhroznějších obrazů celéhó 
- ' díla. -:- (4, 3) : j,Synové lidští, dokudž sláva má v potupě bude? 

Jak'dlouhobudete převraceti slávu mou v hanbu," naříká sve
dené těhotné děvče. - (17, 8): "Ye stínu křídel syý~hskrej . 
mne," prosí nevinné děvče, v bídě, bloudící ulicí, rukama zaclá
nějícísi obličej. Jsouť to rozhodné chvíle, kterou cestou se dáti .. 
...:... Sem náleŽÍ ještě doprovod'k'žalmům 44; 26n; 82, 5.'. ' ' 

MotiV:em jiIié skupiny dřevorYtŮ je volání po Božím:rnilo; 
srden'Ství; když lidé jsoutak necitelní, že neslyší. Jsou to, obrazy 
namířenéproti dnešnímu společenskému řádu, a jejich základní 
hlas,' se vrací víckrát· později ve skupině. scén protiválečných: 

'Všem by mohl vévoditi nápis (36,4):"Slova úst jeho jsou ne
pravá a lstivá." Magnát, snad železářský nebo ,jiný ne~orunó
vaný král,furiantsky kráčí ulicí, na jedné ruce ,pověšená ,hůl, 
ve' druhé drží cylindr. Pohrdavě přehlíží prosící a domáhající 
se spravedlnosti. Vyčítají mu listiny,jiriliž 'jim :SUbĎval a zaru-

" čovaI., Ale co je slib a smlóuva těmto lidem? Bezceny cárna:
píru. Jsou' to přece jendělnícL .. Ale jednou procitnou! - Prav- ' 
dÍvost a hrozivost této skupiny' je taková, /že jazYk vypovídá 
'Službu (60,13;12,6). , 

Bůh netrestá lidi za nepravosti nikdy tak, jak se trestají oni 
" ", 
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sami. Ale i nejzoufalejším přichází milosrdenství y' Kristově 
I,kříži, odpuštěnía náděje(78j 38). ". . . ". '.,';, 

,"Na motiv- jednoho z nejdojemnějŠch výkřiků:zbožnýchŽidú 
v zajetí (137,4) babylonském: "kterakž bychom měliZpívati pí,;; 
seň Hospodinovu v zemi ciZozemců?" --: malíř několikačaramf 

- zavěšuje do' oken domu nad sebe klece svězněm-'Ptáčetem.:A 
ptáče mlčí. Doyedete lépe vyjádřiti přání svobody a nezávislosti? 
'Ná přechodu k válečným a protiválečnýmvýjeVfun jetupří~ 
padný obrázek nacionalismu, klíč'e tok tolika napětím naší doby. 
Kdyby žádný jiný, tedy aspoň tento obrázek by měl býti vsaZen 

, do čítanek všech národů. Jako válečný moloch, jehož srdce ztuč';
nělo z krve a násilí, sedí na trůně nmž a šerpou přes prsa hlá-

, ,sající nápis: patriotismus - vlastenectví! Pod noháma mrtvoly 
žen a dětí, zmrzačené postavy, o něo!)řen těžkou obuví, ,v jedné 

. ruce granát, na, hlavě královskou korun,u.UrJ~utný, sobecký; 
,sadistický pohled .. Pravé oko přimhouřené, druhé kruté. Nos 
ohnutý nahoru. Hloupá; omezená tvář. Tak, vypadají hurávla
sten Ci . v:šechzemí, Ji, . kteří mluví' o lásce k vlasti, ale dojde-li 
Je válce, žijí v přepychu qaleko zl:l.frontou a' shrabují miliony. 
Tento falešný nacionalismus je stejný v Anglii, Německu, . 
Francii, !talii i ČeSKoslovensku. Žijezpošétilosti 'prostýchlidí" 
pracujících a ovládaných. Nad trůnem klenou se nebesa;zavě,;. , 
šená na sloupech. Když manifestujeme: Pryč sválkoti.achceme 

., mír, tyto trůny pracují pro válku á protf míru, ~nebezpečn.Ycll, . 

. ". chvílích i podepíší s vámiprotiválečný manifest.'Vždyť jde jeI,1 
cl,o podpis; Zdá!o -se"že jim světová ,válka ~adrhnesmyčku kolem 
'hrdla,zatím však pookřáli a těší se na nové zisky.- A proto: Ať, 

kvetevlastenectví! Pryč s vlastenectvím! --..:. Upatyóbrázkúje 
ušlapaná pravdaveršíčkú (55, 22) : "Libější než máslo bylaslo
va úst jeho, ale v srdci boJ Měkčejší nad olej řeči 'jeho, avšak 
byly jako mečové." ---':Jedenz nejvydařenějších obrazů; alebiké 
.nejvíce napadaný... . '..' '.", .: , "',.. 

"Nebývejte jako kůň a jako mezek, kteříž ro~unelll:ají, 
kteréž uzdou a udidly, ozdobou' jejich, sevříti musíš, aby se '. 
k tobě nepřibližili."(32; 9). Tét9výstrahyužíýáumělec, aby" 
varoval ty, kteřL se příliš snadno zapálinápisy a plal{áty, prO 
vojenství a podporu vojenských zřízenÍ. Za nápisy zvoucími 
k . námořnímu , dnu pro' mládež, .k přihlížení armádním m.a-

.. névrům, k ,pozorování leteckého dne, skrývá se kostlivec oděny 
,stejnokrojem vojína, opatřený karabinou a'bo<;'[lem;'zaním šle.;: 

. hají plameny. Nebývejte jako kůň: .. ; když se psychologicky 
dobře volenými prostředky připravuje yálka. ,·."....A 'přidejmé' 

.. sem :žalmistovo připomenutí (94, 8), "Rozumějte, vy nesmyslní 
v lidu; a Vy blázni, kdy srozumíte?" - Nadšence pro zbrojeni 
a války, slávu. a.velikost říší, lidi ospravedlňující vlasteriectvím' _, 
všecky věci, . kárá mrtvý ležíCÍ ,na iemiv ,masce protiplynové,', 

• která nepomohla: ,:Maska" uchránila částečně, . ale zásah přišel 

6 Revue CČS, roč. IX., č. 2., duben. 1937. ~ Sl· , . 
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odjinud, anynívylit~ krev volá k nebesům; Vedle' leží i zasa
žené ,dítě, výčitka nejtěžší. Není 'svatých válek. 'Jsou jen liříš-

'ní lidé . ...::....(2. 120, 6n.): "Dlouho bydlí duše 'mezi těmi, kteříž' 
nenávidí pokoje. Já ku'pokoji, ale když mluvím, 'onLkboji." 
Modlitba před oltářem vybudovaným z granátových střel. Muž 
klečí avolá,knebesům, ale nezapomněl vzíti s .sebou pytlíky- , 
s ·penězi. Smysl obrazu může 'býti 'několikerý, ,ale vždyvélmi 
bohatý a výÍnluvný; ,Jistě je Znázorněn také dnešní církevník, 
který' se přicházípravidelněmodlit,~ ,ale vnáší před Pána Boha 
i celou atmosféru, v níž žije, atmosféru války. Modlí se zá pokoj; , 
ale béře s sebou peníze, a tak prosí,' aby Bp.h zachoval stav, 
jaký je, neboť peníze a shon po nich dělají válku:' Duše jeho 
bydlí stále, i v okamžicích, jež mají býti nejintimnějšími, s těmi; 
kteříž, nenávidí pokoj. Protest Wragův je adresován i církvím. 
Jsme pro mír neopravdově, 'protože jsme spokojeni s tun, co 
je: Sobectví yede<k válkám. To není duch církve Boží, ale kome-, 
die. --.:. Obraz příští války zachycuje i kresba k výkřiku (122, 
8): '"Pro bratří své a přátele své již žádati budu pokoje tobě. 
Ze' země k" nebesům" šlehají ,plameny požárů 'a výstřelů. Děla, j 

pušky, tanky, domy, vše v ruinách. Clověk se ztratil, jen v pla-
'menech šlehají výkřiky, :. znázorněné ,notami stále menšími a 
menšími A jak jea bude svět sjednocen ve svém volání po po:' 

, moci - pro, bratry li přátele -, znázorňuje zjevení kříže, je:-' 
muž 'Po stranách svítí kladivo a srp na jedné, a' půlměsíc ,na 
druhé. -.A opět: "Nedoufejtež v knížatech. v synech lidských, 
v' nichž není ;vysvobození." (146, 3n~) Z ,pudy k nebesům vy-. 
rŮ'stá ,hrozivý otazník. Země mírně zvlněná i horami zkráš-1 

lená je poseta hřbitovy křížů. Na vše si člověk troufal, všude 
vystoupil, všude si hrál na boha.' Ale kde bylo lidské' poslední 
nadějí, vyrostl kříž. Nevěřte člověku, přivolává umělec, kralo
vati ,bude Hospodin na věky, od, národu do pronárodu.' - AI~ 
naproti chmurnýnl fotografiím našich snahia tužeb svítí vidiny , 
pokoje a bratrské lásky, ( 46, 10; 133, 1). Ujištění; ž~Bůhbude , 

'míti posledníslovo v našich bojích, neboť činí přítrž bojům ,až 
'do končin' země. Bílý prapor rozvíjí se nad iemí. ali<J.é děkújí 
pohlédyupřenými k nebesům'nebo zabranými v .sebe, naslou- , 
chajíce slovům' hla'tlatelovým., Jiní klečí 'jako mnozí v 'dnešním 
lidstvu, ve všech národech li jedinou- tužbou, aby byl. zachován' 
mír. A, dále klidné mírové ovzduší, plné shody á. zdaru, kde,~ 
všichni se sbratřují, aby budovali životy své i svých 'dětí na Tom, ' 
který, je prvním i posledním.': , ' , 

, V'elebnostasvrcho~anost BOžíprokřikuj~ té~ěř ze všech 
stran umělcova díla, ale přece této myšlence zasvěcuje několik. 
obrázků zvlášť. Vzpomeneme~mi Kantovo: Hvězdné ,nebe nade' 
mnou, kdyžvidímemiriá.dyhvězd,a,čteme žaIInistovo: ',;Ne
oosa'vypravují slávu Boha silného, a dílo rukouJeho obloha 
zvěstuje." Ale zakončíme bezKanta,protože žalmy odpovídají . ' 

" '.' c' .,' 
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-j sWraggovým' dílem lépe. 'Svrchovanost Boží a ~icotnost čla": •. 
vě~a (19; 2). Bůh je Bůh, a může, co 'se mú zlíbí (135,7). Jak' 

- , bych. neopakoval, když se· 'S umělcem drobnohledem dívám na 
kaleidoskop nejmenších světů, vděčně:. "I já důstojnost tvou 
budu vypravovati" (145, 6):' . . 

Vírou, naděj(láskou, vděčností dílo Wraggovo začíná i kon
ČÍj umělec zpívá na každém kroku. Již předsádkaknížkyuka":' 

, zuje citlivé ruce dirigentovy a houslového orchestru, v, němž -
všechny tóny zvučí: "Chvalte Hospodina" (150,4). Pak při pře
plněné koncertní síni zraky i sluch jsou napjaty a upřeny k po-

.' diu, kde virtuos'na klavíru povzbuzuje k' chvále a vděčnosti,'a 
I>Oslušnému nasloucháni: "Oslavujte Hospodina na harfě; na 
loutně o desíti strunách žalmy zpívejte Jemu." (33, 2). Vždyť 
činil s námi veliké věci Hospodin, a proto veselíme se" (126, 3)~ 
Mámé I>řed sebóu rozkošný obraz rodinného štěstí. Před ra
diovým 'přístrojem je shromážděna celá ,rodina ,a nábožně po-

'slouchá. Co poslouchají? Hudbu? Snad, možno, že kázání,' což 
, je tak č'asto v anglickém světě. Při pohledu na tuto harmonii a 
vděčnost napadá nás: nezapomínáme my býti vděčnými? Ne
chápeme tento žalm jen hi'storicky, jako pouhý zápis dáVno 
minulé události, . vzdáleného díkůčinění . židovského lidu za vy .. 
svobození ze zajetí? A tak' nenaříkejme, nebúď~e škarohlídy, .' 
ustrašenci; fňukálky,nedův:ěřivci a pesimi'Sty. Veliké věci učinil 
s námi a. pro nás ... Ostatně jen: ".pa kratičko trvá v.hněvě· 
:svém,všecken pak život v dobré IíbezriO'Sti své; jen z večera 
potrvá pláč, ,ale z jitra navrátí se prozpěvování" (30, ,6» -::-' 
připomíná ,závěrečná. deska Wraggova díla. Jen ztratíš~li sočí 
'svět duchovních hodnot, ,nastává zatmění a ovládne pesimis:' 
'mus. Ale pohled vzhůru vrátí naději a' prozpěvování. . 

;'Kdyžpročítám popis obrázků; .stručně zachycený, cítím, 5ak 
je nedokonalý a nepřesný, někde snad křivý. Někde nerozumím. 
Ale takové je všecko umění pro neumělce. A není takovou bible 
a Slovo Boží'pro potřísněného, hříšného člověka? Zavřená kniha. 
'Jen z části poznáváme. Až budete. nad některým obrázkem cítit 
odpor, vzrušení, až se zhrozíte a odvrátíte v snaze, abyste ne- \ , 
poskvrnili duši, až· se vám bude zdáti, že vá'S umělec uráží, bu~ 
dete:-li se domnívat, že tvořil z hysteri(\ze snahy popo,pularitě 

.' a dosažení sensace, 'odložte knížku, a vraťte sek ní pO čase 
. znovu. Ani 'Sensace chtivost, 'ani hysterie, ani exotičnost. tady 

nepracovaly. Takový je náš svět! Přišel .iednou zase někdo; kdo 
. uměl vidět. a slyšet, kdo krásu představil tak, abychom si uvě- t 
domiIi, že je krásou, a hrůzu tak,' abychom se opravdově za
třásli, až by nás mrazilo. Angličané neužívají vždycky, 'chtějí-li 
p~omluviti o 'Str,achu a hrůze,·pojmuawe aaweful, ale o těchto 
obrázcích (některých) jich bylo užito víckráL R.Otto. užil to-

,- .hoto pojmu. když psalo pocitu naprosté, závislosti naBol!u a' 
() numinosním.a mysteriu tremenduve své knize o Svatu. Rekl 
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apo něm mnozí, žepatří k náboženství. 
,'Všecko, co předvádí, je živé; skutečné, a nezveličené. Jak by' 

mohl~niluviti o míru a štěstí, kde míru' a štěstí není! 'Neroz- , 
umíme-lihne'd, .což roZuměli před dávnými ,věky prorokWl. a 

, rozuměli ve ,všem reformátorWl.4 a rozumíme my všude R' ve 
,všem Pí'Smu? Co nám Wragg předkládá, je' bohatství, protože 
je to pravda.- Říká to, 'co je a co musí být.' Rev. Sheppard se' 
ptá - a jeho otázka je také naší - i umělci: Je či'Stý? Má 

, ~ěéo k zjevení? JeN něm něco, co' musí býti? Měl vidění? A rádi 
slyšíme odpověď: Ano, všecko to má, a ,tím je. A kdo má"uši 
k slyšení, a oči k vidění" pozná, to. Čisté dílo čistého člověka. 
Pravé umění, a proto povznáší. Nejeden verš žalmistův oživne 
a promluví.' ' , 

Idea, svobody svědomí v myšlenkovém 

církve - československ'é. 
vývoji 

(P okraČování:) Frant: R~háč. 
, , ' 

, ,Zdá se ,mi pravděpodobné, že idea svobody svědoiní, jak je 
vyložena v' tomto odstavci, ,vskutku byla myšlena jakó obsahově 
totožná, s myšlenkou svobody náboženského přesvědčení, že vý
razy,;,svoboda svědomí" a "svoboda nábQ.ženskéhopřesvědč~mí" 
byly, autórovi prohlášení výrazy synonymními,27) Zdá s'e mi,to 
býti potvrzeno jednak stylistickou povahou celého Prohlášení, 
, jednak obrazem, ;který nám dává vývoj ideje svobody sv:ědomf 
,jako zásady v prvriímroce československé církve. " 

" 'Stylistická povaha Prohlášení je dána zřeteli, pod ,nimiž bylo 
prohlášení koncipováno . .Jeho účelem bylo oznámiti založení cír.; 
kve a působiti jako výzva ke vstupu do ní. Proto jednotlivé od
stavce mají povahu nikoli soustavného výkladu, nýbrž heseUS) 
-Tato povaha dotvrzuje předpoklad, že užití, výrazů svoboda svě
domí a, svoboda náboženského přesvědčení, je spíše jenom styli
stická pomůcka, řečnický pleonasmus než vědomá logická" di
stinkce. 'Pokud 'jde o náš poukaz k dalšímu vývoji ideje svobody' 
svědomí, stačí, ,uvědomíme-li si, že sjezd církve československé 

27) Tímto výkladem opravuji dohad, který jsem jako pravděpodobnější 
vyslovil ve svém článku Svoboda a svědomí V časopise Nový zápas, roč-
ník 1., č; 2. " , ' 

,28)' Tí~ si také ~ysvětlíme" Že autor _ možná nilkoliv docela věd~mě _ 
staral se méně o logickou' čistotu jednotlivých parťií Prohlášení a jejjch 
souvislost, než o účinnost tek's,ht na čtenáře, jimž, byl určen. To nás nabádá 
k' jisté opatrnosti v posuzování tohoto tekstu a určité reservě v dedukcích 
z' jeho slovného znění. " 
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8. a·9. ledna 1921 výslavněkonstataval, že církev . zásadU: ~v~ 
bady svědamí chápe. jaka svabodu nábaženského přesvědČeni, 

V panětízakladatelů církve vyskytovala se tedy idea svobo
dy svědomí v. koinCidenci. s myšlenkaů nábaženskéha přesvěd
čení. A tak i mfsto F Prohlášení jsme nuceni chápati tak,' že 
v. něm svoboda svědomí rovn6 se svobodě 'náboženského př~~ 
svědčení. .. , ( , ' 

V. této padobě představuje myšlenka nábaženské ~vobody, 
jako jé vyslavena v . Prohlášení, především. ~znání I náboženské 
snášenlivasti,' nábož·enské tolerance.' " 

I ' 

Nábože~skd tolerance byla ovšem vdobě,"kdy českosloven:" 
ská církev vznikala, myšlenka běžná a samazřejmá. To platí ze-, 
jména <> té její podobě, kterou je tolerance interkonfesijní, t. j. 
v té padabě náboženské snáš·enlivosti,· která praví, že. svahody a 
volnosti dOl stává' se konfesi, církvi jako celku a že tato církev 
má se chavati snášenlivě k vyznáním jiným. Právním důsledkem 
téta interkanfesijní tolerance j~ rovnost vyznání, před zákanem. 
V této souvislosti váže se myšlenka náboženské ;snášenlivostína 
. paměr mezi církví a státem, jak: to dotvrzena bylo i tím, že 
uznání ideje svobody svědomí za stěžejní zásadu církve česko
slavenské přivedlo tuto církev. k tamu, že. uznala správnast roz-
lukycírkv'e a státu. . ..' . ' ". ' 

'Řekli.:.1i . jsme,' .že myšlenka interkanfesi'jnf,tolerance '.' byla 
. v letech, . Kdy zakládala se církev českaslovenská,sa:inozřejmá" 

, . tedy neznamená, že ,by byla obecně praktikavána, ,ale kulturní 
:zápas, který o tuto myšlenku byl veden, byL'už vybojaván, ve
řej né mínění. uznávalo, že náboženská snášenlivost má býti a 

·'že je žádaucí.. . 

Y Prohlášení církve' československé je toto. uznánUnterkan
fesijní talerance výslovně'potvrzováno slovy,,;nehof 'chceme, aby 
konečně, přítrž byla učiněna .nábožénským bojům v národě a žá
dáme si svabodysvědam..r nejenom, pro sebe, ale i pro' každého 
jiného, buďsian kdakaliv". ' . ' 

Tímto uznáním 'ná.boženské sv~body'se arci 'myšh~nka svoba
dy svědomí .~ třebas je chápána jako svoboda nábaž·enskéha 
'přesvědčení - nevyčerpává docela. Ba právě prato, že nábo-, 
ženská snášenlivost byla už obecně',platným požadavkem ~ultur-: 
ním, není na ,Prohlášení ideje svobady svědamí nejcharakteristič
tějšj uzriání této v jistém smyslu abecné pravdy - nýbrž jiný 
jeho rys: Zakladatelé církve nerozuměli zásadě té jenom jako 
platné extra ecclesiam - ad aIteros, nýbržuznávaIi její platnast 
i. uimitř církve samé: "Aby nikamu z je~o dobrého přesvědčeni / 
riesmělo .se nic.bráti ani vnucovati." Nikomu, tedy ani příslušní-:
ku vlastní církve. Že tamutak bylo a že tím myšlenka svabady 
svědomí nabyla nového rysu a nové složitosti, a' ž'e právě ide 
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'bylo za ni kladeno nejvíc otazníků" to náínitkáže pozdější její 
vývoj.' " , 

, ,,' Jinou nesnází ve výkladě odsta~ce F Prohlá~ení jekontekst, ' 
v němž se odstavec nachází: Celý odstavec F je ,uveden slovy 
"v důsledku toho~'. Položme si tedy otázku, v důsledku čeho při
jata byla idea svobody svědomí za stěžejní zásadu církve čésko
slovenské. Patrně v důsledku něčeho, co odstavci F předchází 
- tedy buď celého předchozího tekstu nebo části bezprostředně 
předchozí:, odstavce E. Souvislost prvá je méně důležitá. < Od
stavcem D totiž je uzavřena celá úvodní část Prohlášení, ,která 

, končí konstatováním, že, reformní kněžstvo rozhodlo se založiti 
'církev československou; ,Odstavcem Epak začíná nový myšlen

kovl celek, ,který má vyložiti, co tato nová církev je. Z této 
souvislosti je tedy' patrno, že úvodní slova odstavce F "v dů
sledku toho", meritorně navazují ,především na odstávecE Pro-,' 

" hlášení. Tento 'odstavec zní: "Církev československá, záložená 
jménem, "církev" ,-:-' t; j.sbor Páně, na základěevangeliá. Krk' , 
'stova, přej ímá prozatímně ~ až 'do ustanovení vlastního zákona ' 
dosavadní náboženský řád církve ,římskokatolické" obnovený 
v duchu demokracie." " , . 

V důsledku toho, že byl přijat dosavadní "náboženský řád, " 
Církve římskokatolické'" (t. j. řád kultický ~'jak ukazuj'e ,od- ,',. 
stavec G, řád organisační; jakukazuje dodatek "obnovený v du~ 
chu demokracie" a řád věroučný ~ jak ukazuje podmínka "až 
do ustanovení vlastního zákona"), byla přijata zásada svobody, 
s~ědomí? Vždyť právě nejtě'žší výtka reformistů ,tomuto řádu 
byla, že vylučuje ,svobodu svědomí. 

Z ,tekstu saina je tato obtíž O(;?řéšUelná. Je siCe možno po,:, 
, kusU se o výklad tohoto kontekshi29

): zakladatelé církve přejali 
z obavy, aby senová církev neocitla v náboženském a věrouč..; 
ném vacuu,30) prozatímně nább'ženský řád, římskokatolický, ,kte": 

'rý s'ami neuznávali, hodlajíce jej nahraditi "vlastním zákonem"., 
Pociťujíce, že. nemohou clo té doby, než vlastním církevním' sně-

, mem učiní, to Církev' sania,zavazovati věrou a starým nábožen':: 
~, ským řádem příslušníky nové církve, dávají jim do té doby svo- ' 

bodu svědomí. ,Jako přechodné, je převzetí náboženského řádu 
římskokatolického, tak přechodná, je i platnost' zásady svobody 
svědomí: . , 

Je možno, ž~ tu byla nějaká podobná myšhmka, ale 'nebyla 

,: ',29) ,V mírně formě '~činil tent~ výklad A. Spísar v článktildeové dílo 
bratra patriarchy, ve Sborníku Dra Karla Farského, 'str: m. 

, 30)' Převzetí, dosavadního kultického, 'organisačního ai vÚoučného, řádu 
římskokatolického při založení církve' československé. stalo. se jistě podle' 
analogie převzetí právního řádu rakousko-uherského, při vyhlášení samá'
statnosti repubfiky' československé. kdy toto převzetí bylo opět učiněno 
proto, 'aby nenastalo "vačuum, juris". . -
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nikterak zI>lna vyslovena a. mohla vzniknoút spíše jenom z ne
j asn.osti a rozpaků než proto" že' by ,mohla být i řešením otázky, 

.jíŽ mohla být navozena: otázky o poiněru závaznosti a 'svobody 
· ,vyznání. Jaký smysl by měló prohlašovati opatření přechodné 

za stěžejní zásadu nové .církve·? Opírat podobné dedukce o to, 
že odstavec F úvodními slovy' "v . důsledku ,toho" váže zásadu 

. svobody svědomí na prozatímní převzetí náboženského řá:du 
římskokatolického, je věcně .nemožné proto, že souvislost .mezi 
Odstavcem E a F tištěného tekstu Prohlášení je náhodná, . jak 
ukáže 'pozdější náš rozbor rukopisu Prohlášení. . 

I' ... Mohli> by se zdát, že dódatek, "aby ~e nikomu nesmělo'z je
ho dobrého· přesvědčení 'nic . bráti ani vnucovati", naplňqje.· 
myšlenku svobody svědomí krajním náboženským individua-. 
Hsmem, ba anarchismem: každý ať si smí věřiti a vyznávati, co .. 
se mu chce a líbí. A přece myslím, že tento výklad není docela 
práv už ani odstavci F Prohlášení. Už v něm je positivní jádro 
ideje svobody svědomí,které je vyjá~řeno tím, že,' vykládá;.li 

· Prohlášní zásadu svobody svědomí tak, že . nikomu nemá'být nic 
bráno ani vnucóváno, tedy při tom praví, že' z jeho dobrého 

· př·esvědčení. Měl tedy autor Prohlášení. na mysli, že" ne .všechna 
· přesvědčení jsou stejné povahy. Liší 'mezi dobrym a 'ne - dob~ . 
. rým přesvědčením. Tó znamená, že, přiznává;.li Prohlášení jed- . 
notHvcůmprávo svobodného mínění náboženského, činí tak za ' 

. předpokladu, že oni sami. bu~ou usilovat otO, aby toto jejich 
· mín,ění bylo mínění "dobré~', to j .. zdůvo'dněné a složené z :idejí, 
~jejichž' pravdivost neberou v' pochybnost sami jejich vyinavači' 

, .a která podržují jenom proto a jenom potud, pokud poctivě jsou 
· přesvědčeni, ž·e tuto pravdivost mají zaručenu. 

Z ostatních míst Prohlášení, pokud obsahují' myšlenku. svo
body s~ědomí, je nutno blíž~ všimnout sijéště dvou: odstayc:e G 
a I ProhlášenÍ.' .'. : ; '. :. 
. V prvém ,z nich vidí se založ·eníčcskoslovenské církve řeše
ním odvěkého rozpoTuV duši českého člověka: '"Být nábožensky 
svobodnou a zbožnou po svém svědomí, nebó sloužit Bohu podle' 

i···· zákonů.neuznávané světovlády cizí, která ztotožňuje náboženství 
se svou panstvíchtivostí a sebe S' Bohem." Myšlenka svobody 
svědomí nabývá tu polemického rysu: je,odbojně.namířena.proti 
katolické církvi. Reformní kněží ve jménu svobodY.svědomí od
mítají nejenom dogmatické nároky své mateřské .. církve, nýbrž 
i její hierarchický princip autoritativní: papežství. 'Ani. v této 
:podobě není idea svobody svědomí negativní.' Odmítn~tí papež
.ství děje se proto, že i reformisté alespoňtuši1i, že papežství 

.. je nábožensky nepřijatelno proto, že ruší pravý poměr mezi člo
věkem a Bohem i mezi Církví a Bohem, že je nepřijatelno proto, 
Ž·e v iIistituci papežství, papežství právě ve věcech víry a' mravu· 
nomylného, absolutní norma boží je .ztótožňována s lidským zří-. .". ~ .' 

;. 
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"zením a proto zbavována své abs~lutnosti a urážena ve své sva-
'ťOsti. OdpOr proti svě~ovládě; která "ztotožňujé sebe', II Bohem", 
:je proto takpathétický,že jeto odpor především náboženský a 
mravnLAproto Fvtomto polemickém 'zaměření ,zásada svobo~ 
dy svědomí- není ve' svém obsahu negativru. 

" " : .J~j í., po~itivní ,pozadíj e nad j iňé patrno v odstá vd,' I l'rohlál- ' 
šení:"Nebudé svobOdného národa českoslov'enského, nebude svo- . 
bodné republiky Československé, nebude-li svobódného' svědomí 

:'jednot1ivcova před Bohem."31) 

Tuj'e 'Svoboda sv'ědomí vyl6žena jako svobodné svědomí před " 
.Bohem; t. j; svoboda svědomí spočívá v tom, že si uvědomuje 
svouodpovědnosfpřed Bohem. Svědomí ,je tím' svobodnější, čím 
'víc~'se cítí váZáno příkazy mravního řád.u, jemuž je' odpovědno, 
poněvadž' tato. odpovědnost mu dává, svrchovanost nade všemi,' 

'závazky, do' nichž přivádí člověka jeho postavenLve světě, svo-
, bOdasvědomíjev, tom,' že toto svědomí jeposlušno Boha" před, 

jehož tvář přédstupuje::svobodasvědomí spočívá v jeho nej
,větší nesvobodě, ',v jeh'o nejpok~rnějším poslušenstvL 

1"':' ~ .' , I • 

" 81) Za Um:, že 'Pr'ohlášenízmiňuje seo tom, že nehude sv"ohodn:ého ná
roda a svobodné republiky česikoslovenskébez, svobody svědomí jedl.l,q~ 
livcova., je možno poznati' souvislost se zvláštním míriěním reformních kněží 
o odluce cíÍ"kve a státu. V 'době, ,kdy se formovalo reformní hn~tí a vznikala, 
církev československá, bylo v républice ustáleným přesvědčením; že dojde 
co nejdříve k naprosté, rozluce církve a státu (mimo jiné v!iz o tom; Masa
rykovy presidentské projevy, uveřejněné ve Cestě demokracie,' sv. 1.). Re.; 
{ormní kněží byli pro rozlukú; pro "svobodnou církev' v~ svobodném státě", 
ale nechtěli, aby svoboda byla dámt ikatolické církvi před uznáním reforem: .-

, obávali se, ,že by tím církevní hierarchíibyla dána volná ruka' v zákroku 
, proti reformám; Mínili, že by bylo' správnější; aby stát jako představitel ná~ 

rodní vůle dopomohl kuskutečnění reforem Um, že je na církvi bude žádat 
a feprvepotom,až zlomen ,bude hierarchický, t. j. "nesvoho.dný" duch církve 
katolické, ahy, provedena byla odluka. Bude-li odluka provedena' po usku
,téčnění Jeforem~ bude národ vskutku svoboden, p'oněvadž i jeho většina.: 
katoIíci,budou "kulturně svobodni .... Samotnou odlukou bez reforem, t. j. 
,bez svobody svědomí, národ duchovně osvobozen, nebude, nýbrž naopak, bude 
jen zbaven iógerence na to, co učiní církev. , ' 

:. ,Kdyžk uskutečněnírefore~ hyl o n:tn~' z~ložiti samost~tnou cír~ev 'č~s~ 
koslovériskoú, pozbylo opodstatnění i toto zvláštní mínění reformistů o' roz
luce církve a státÍ!. Kněží zakláda j íCI Cír;kev československou viděli pak už 
osvobození národa ne',v podmínečné odluce, ný!brž, ve vystoupeni. z' církve 

" katólické>Mravním motivem tohoto' vystoupení' byla á. měla býti svoboda 
svědomi. 'Proto' "nebude, svobodného' národa a' svohodné republiky, nebude-li 
svobodného svědomí' jednotlivcova' před Bohem",t. j. nebúdesvobodného ná
roda a svobodné republiky, dotud, dokud jeho většina ovládána bude impe-
,rialistickou duchovní moclŘíma. , ' , ,", ' ". ,". '. " ' 

'O tom vizčlánky:'v Právu národa' roč. I. Č.3. 1918 "Reform~církve 
katóliÍ:kémožna a nutna", v Právu národa roč. II. č. ,1; až 2. 1919'"Odluka 
církve od stáťÍ! a reforma"" ~ 'Právú národa roč. II., Č. ,12. 1919 ;,.odluka a 
reforma" 'a ,souborný výklad autora těchto článků profesora Dra' A. Spis ara' 
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,Vedl;,.liodstavec F k výkladu svobody svědomí 'jakožto for
, málnézá:sady, tedy zde v odstavci I je vyslo;ven obsah a v'jádře 

plný, obsah této svobody, Tu nejde o prázClny,p'ředpis vnějšího 
chování člověkova, nýbrž o nejvniternějši jeho mravní opravdo:. 
vost, o plný obsah jeho mravního usilování. Tu je idea svobody 
svědomí převedena, na poLe, na', němž jedině může býti, chápána 

've svém kladném a, positivním charakteru, na pole mravní, A 
'jenom za předpokladu, že svoboda 'svědomí bude pochopena 
v této své úplnosti, může se také stát pravým zdůvodněním sná
šenlivosti k druhému "buďsi on kdokoliv'\ snášenlivosti, jež je 
jei1vnějším jejím výrazem: jenom 'ten, kdo vedl a vede poctivě 
a nesmlouvavě uvnitř sebe sama zápas o svoji mra'vní jistotu 
a myšlenkovou čistotu před' Bohem,' jenóm ten je k druhému 
snášenlivý, nikoli z lhostejnosti, která odmítá souditi, jednání 
a rozlišovati mezi míněními, hledati ,zdůvodnění činů a zkou
mati pravdivost nároku na 'uznání toho či onoho mínění, nýbrž 
z úcty k'dušiáruhého, Zťicty k duši, o níž, ví, že je poddána 
stejně jako, jeho nárokům, boží sprchovanosti nad lidskou myslí 
a srdcem, Bylo dáno zvláštní povahou myšlenkovéh'o vývo·je 
církve československé, že byl v diskusích o ideji svobody svě
domí více zdůrazněn odstavec F než tento poslednLNe vždy kU 
,prospěchu církve a ku prospěchu myšlenky svobody svědomí. ' ,: 

(PokmčovánL) , 

/' , " 

v Náboženské revui roč. VII. č, 6. "Ideová příprava církve' československé', 
, Spojení myšlenky svobody svědomí s' představoU rozluky Církve a státu 

jasně pak prokazuje článek "Rozluka, demokratisace církve a odpolitisován~ 
náboženství (slov~ k našemu programur~, uveřejněný těsně před založením 
drkve československé: "Společnost moderní chce žit nábožensky, naprosto 
podle hlasu svého svědomí, kterým mluví k člověku Búh neméně zřetelně 
než římskýni papežem; mnohdy mnohem zřetelněji a božštěji. Moderní člo-

. věk nechce žít nenábožensky, poněvadž cítí, že to nemožno; ale chce nábo~ 
ženství uvésti ,v soulad se svým nejvnitřnějším přesvědčením. Dobrovolně 
chce sloužiti Bohu a nikoliv z přinucení, Náboženské přesvědčení musí býti 

"naprosto dobrovolné a bez přetvářlky, má-li býti' mravně cenné, i přl;d Bo~ 
hem. Náboženství nedá se vynutiti, má-li býti přesvědčením, podmiňujícím 
jednání člověka; Tak rozuměl náboženství Kristus, ta'k rozuměli mu apoštolé, 
jim'ž bylo hříchem, co nebylo z přesvědčení. Církev, dokud byla pronásleoo
vána, domáhala se, svobody svědomí' pro sebe. Ale" bohužel, nabyvši' svo-' 
body nepřála svobody nikomu; Dějiny o tom vyprávějí celé svazky. Dni!s 
odlukou ,má bý'ti opět vrácena svoboda svědomí každému. 

Náboženskými bo,ji vybojována svoboda 'svědomí pro jednotlivé konfese, 
odlukou dána bude svoboda víry a svědomí každému.' 

, , Odlukou docílí se odcírke~něniveřejriého' života, (j,veřejnf život poli-
tický zbaven bude nadvlády církve. Náboženství, příslušnost náboženská k té 
lleb onéeírkvi 'a projevy náboženství ,zústanou ,ponechány na vúli jednot-
livce, jehož se týkají .. " 

P~ávo národ~III, č. I. z' 1~ ledna, 1920., 
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Křesťanství ve věku společenské změny. 

(pokračovánq , -Dr; F. M. Hník. 

, V moderní době se však' stává pokročilý proces sociální zníěny" 
ožehavým probléniem. Kulturní a civilisační složka, předsta
vující dosaženou hladinu společenské dědičnosti, se neobměňují 
v rytmickém 'soúladú. Kulturní oblast reaguje 'opožděně a ne
úplně na sociální výsledky, jež způsobila svými pokroky hniotná 
civilisace. Vzrůst ,technické civilisace odvisí od vynořování, se 
vždy nových vynálezovýéh seril.,Na rozdí1od toho závisí rozVor 
kulturního bohatství od zdokonalování sociálních postojů. Ty" 

, 'jsou však svou povahou nesnadno měnitehíé. Vynálezy v hmotné 
oblasti pokračují rychleji, než si na ně jednotlivé generace d(),,: 
vedou zvyknouti. Zde 'jest klíč k porozumění resentinientu, 'z ně
hož roste názorová přehrada mezi generacemi. Kulturní socio-
logie nás poučuje, že ideje jsou konservaťivnější 
ne ž,vě ci. 'Sama nám nedovede odpověděti na otázku,' k jakým 
'důslEidkům povede překotné~ objevování vynálezů stále nových. 
Kulturní úroveň' společnosti jako celku jest, nadprodukcí Vyná:- ' 
lezů vyšinuta z rovnováhy.' :Ani zdaleka nejsou kulturní statky 
zpřístupňovány všem vrstvám obyvatelstva do té míry"k níž by 
oprávňovala dosažená civilisační hladina; " . 

K nerovnováze mezi společenskými silami dochází dále též" 
'proto, že každá myšlenková oblast zápasí o,svou pre.stiž na' 

vlastní pěst. Není dsažena koordinace mezi jednotlivými kultur
nimi' činiteli za' účelem racionálního zužitkování všech' dílčích 

, objevů. V důsledcích toho jest zabráněno vědě, ,umění, filosofii" 
a nábóženství, aby vytv,ářelyjednotnouduchovníkulturu. Vzp o:. 

, meneme jen, jak nepříznivou reakci ve světě náboženskévíiy 
vyvolal rozmach přírodních věd v,18. a 19. století. Více než jedna, ' 

,generace zaplatila za búdování světového názoru na vědeckém, 
základě ztrátou náboženských a mravních jistot" kte'r'édříve 
lidem poskytovala víra v Boha. -'7- ' ," -, ,_ ,'o 

, N esdílime se' sice s marxistickou sociology o její poučku, že 
celý společenský proces jest jednoznačně podmíněn činiteli hospo
dářské výroby. Nemůžeme však popříti, že za dnešního stavu má 
hmotná civilisacev ě t š ívliv na duchovní kulturu, než aby 
tomu bylo, naopak. ' , ' '," ~ , 

Sociální dějiny křesťanského náboženství nás poučuií ,o tom, 
že náboženské zásady vykonávaly vždy významriý vliv, na uspo
řádání společensko-hospoq.ářského řádu., Tento " vliv' byl tím 
větší,čím rozhodněji se podařilo duchu evangelia zapůsobiti na , 
ducha určitého kulturního ob dobL Feudální výstavba' společnosti 
nalezla své, zdůvodnění v' thomistické' sociální filosofii. Maxu 
Webrovi se no dařilo nalézti ,souvislost mezi duchem refórmač
ruho 'protestantismu a mezi individualistickou sociální ' etikou, " 
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v níž ,jest ideový kořen kapitalistické, společenské organisace; " , 
Jak by bylo možno předem vylučovati, že též v moderní době při-

, spěje křesťanské ethos k stanovení zásad pro novou' hospodář-
. skou, poli~ickou a kulturní' úpravu společenských vZtahů? ' 

Křesťanství se nemusí dostat do konfliktu s civilisací, pokud, 
, taťopředstavuje jen materiální podklad k sociálním změnám. 

- Církve jsou kolektivními orgány křesťanského smýšlení.' Mohou . ' 
'bez námitek vzíti na vě9:omí, že dnešní technicky :vyspělá výroba 
hospodářských statků jest nezbytnou součástí společenského· 
zřízení. Strojová civilisace jest sama o sobě činitelem mravně 
Íleutrálním~ Démonickou silou sestává teprve tehdy, když jest 

: vyřazena' z mravní, kontroly. křesťanského' náboženství., Křes-
, ťanství nemá důvodu k tomu, aby zatracovalo racionální pra

covnínietodu; umožněnou moderními vynálezy v oboru prů-'
myslové výroby. To však neznamená, že bez výhrad uznává své-

. zákonnost hospodářské oblasti. Podobně nesmí ztratiti zájem na 
tom, k jakým cílům se vlastně. hospodaří. -

Kromě hromadících se vynálezů jest uvésti ještě dalšího dů
ležitého činitéle společenské změny. Jde o mravní meze

, ru; která vznikla vdůsledcích,civilisačního pokroku a'při.nedo
statečné koordinační vybavenosti jednotlivých společenských 
funkcí. Vývoj hospodářské etiky néudržeil krok s rozvojem h()s-, 

',podářské techniky. Problém, ,jak překonati tento, fatální ned~ , 
, stlitek, jestv plném slova smyslu problémem nové doby. Teprve 
. období průmyslové revoluce opatřilo společnost nezvykle veli~ 
kým počtem nových nástrojů" že se jich nenaučila používati 
k společnému blahu všech lidí~ ",. '., 

, " ',' Má, v' sobě křésťanství dostatek potřebné síly, aby mohlo 
" přispěti' k překlenutí této etické mezery?, Křesťanská sociální 
etika stojí před úkolem, aby prokázala, že sociální 'otázk:;t není 
zájmovou otázkou jedné společenské vrstvy;' má ji osvětliti jako 
ústřední mravní problém,týkající se lidského určení celé pospo-' ' 
.litosti. Křesťanské sociální etice se mMe podařiti, aby překonala 
duchem evangelia ducha tíže: Může přitom osvětliti, pokud má: 
individualismus v oblasti hospodářské výroby dosu.d své opráv-' 
nění. Může působiti k tomu,' aby jednotlivci pojímali svůj pra
covní úděl ve světě za povolání k božímu dílu. Tím sé již zasa-

. zuje ,o tvoření mravně, únosného postoje věřícího člověka vůči 
Bohu i vůči bratrskému společenství bližních., Současně· tvoři 
předpoklady k vyšší synthese illdividualistických a kolektivi
stických tendencí v procesu společenského vývoje.' 

, Právě křesťanskériáboženství jest vnímavé pro skutečnostt 
'že protichůdné, zájmy různorodých sociálních vrstev mohou při- . : 
pravovati nebezpečné úskalí v procesu společenské změny. 
K třídnímu zápasu v'novodobé společnosti dochází proto; že bo:" 

. hatství a' sociální' prestiž jsou v ní rozděleny ,velmi ~ nestejno~ , 
,měrně:' V různých státech'se seskupují jednak stoupenci zavede..: I 
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llého hospodářsko-právního: řádu, jronakstoupenci 'radikální 
přestavby dosavadní společenské,organisace. Celek sociálních zá
pasů se ještě komplikuje,tím, že Se různosměrné 'zájmy v oblasti 
politické 'a hospodářské navzájem 'prolínají. Sociální radikálové' 
se mohou za určitých'okolností spokojiti 's. dosaženým' stavem .. 

'politické výstavby.spoleěnoti, jako jest tomu v případě komuni';' 
stického režimu v SSSR. Naopak se zase mohou, stoupenci ná
,vratu starých politických a hospodářských řádů utkati vbo]i ' ' 
's legitimními. držiteli výkonné státní', moci, jako, je tomu" pří
paděpokusuo vojenskou diktaturu ve Španělsku. Jednaspole- ~ 
čenská vrsj;va' se může jednou postaviti na' odpor. silám, jež 
usilujíozměnu daného.hospodářsko-politického stavu. Po druhé 
se. opět, může za jiných, okolností, ztotožniti se silami, ,'kterými 

. jest nesena změna., , . , " " ' , ',,' 
Společenský život přítomnosti, skýtá křesťanské etice výji~ 

mečně bohatý materiál k, další myšlenkové tvorbě. Celý součas~ 
ný věk je přeplněn 'experimentováním. Sociální změna není:na 
štěstí jen tokemnezachytitelných událostí. Jejímu významu mů
žeme rozumět a její dósah můžeme,předvídat. Sociální vědy nás 
seznamují s bezpečně zjištěnýIDi poznatky ospoleč'en.ských 'sku
tečnOstech. Křesťanská sociální filosofie se tu ,poučuje, žemož-

, nost jednotliycova zásahu do společenského procesu .iest značn~' 
omezena; Člověk sice pomáhá, spoluutvářeti obsah i formu spo
lečenského dějství: Ale též jednotlivcův životní běh jest, do 
značné míry určoyánzvnějška. Kdo by mohl přezírat působení 
nadosobních sociálních sil, jejichž oprava' přesahuje ,rámec jed"; 
notlivcovy'iniciativy?' , ' ' , ' ',., \ , ,I," 

, o. lidském životním ,slohu rozhodují síly kulturního nátlaku; 
jimž: se každý z nás musí podříditi. Společensko-kulturní dědič
nost se uplatňuje podstatnou měrou při VYtváření jednotlivcova ' 

,karakteru. A tu by měla křesťanská etika vzíti y počét úlohu " 
sociálního determinismu a nově zkoumati, pokud se ;lidská po
vaha 'obměňuje v procesu společenské změny. Výsl~dky badání " 
v sociálních, vědách přinášejÍ. novou látku k, revisi ~qhoslovecké, 
nauky o naprosté mravní zkaženosti člověka vdůsledcích dědič- ' 
ného hříchu. Stejně však vedou k šetření, pokud jest zdůvodněna 
nauka o vrozené dobrotě a důstojnosti každého ,člOvěka. Čino~ 
rodý zásah jednotlivcův do .společenského dění, jest umožněn, 

, faktem'sociálnÍ změny. A naopak nelze si. představiti změnu, 
.. cílící k spoléčEmskému zdraví, bez úsilí .iediriců"kterék sobě"pojí 
určitá idea v architektonický útvar vyššího ~ádu. , 

III. 
·Křes ťanství aso ci álníp ro b lém . . " . , . ~ .. " '.' . 

Soudobásp'olečensk~ situace není vystižena jen kategorií so
ciální změny. ,Akutní pOvaha sociálního'" problému, jest dána , 

,tím,'že'se'nacházíme na přelomu dvou dějinnýcll epoch. Evrop- • 
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sIrá, pevnina .poskytuje typickÝ doklad nemoci západoeVropské 
kultury. Stará Evropa s. přežitky monarchistického Unperiá,;,
!ismu; kastovního zřízení a sobeckého šovinismu nezmizela zdě.: 
jin na konci .světové války. Nová Evropa.,o jejížbudov-ání usi
loval T. G. Masaryk s politickými'osobnostmi sobě blízkými; se . 

. může zatím jen nedokonale opříti o potřebné mstituce meziná:" 
rodního právního pořádku. Mezi starými ideologiemi a novými . 
utopiemi dochází k napětLNeklid ve'spOlečEmské organisaci 
není ničimnáhodným. ,Jedná se tu o průvodní zjev, souvisící , 
s výměnou společenských soustav .. " . ' 

Dosavadní vlád~oucí hospodářská Soustava jestv krisi: Její 
mdividualistické ethos je vyznáváno jen sociálně úpěšnou tří,; 
dou,která je, v, menšině. Společ'eDky' závislé, vrstvy jsou nespÓ':' 

. kojeny s danou úpravou sociálních poměrů; 'domáhají se ná
. pravy. Věda o společnosti nám vyvětluje, v čem záleží dnešní 
společenská choroba a čím jest podiníněria krise soudobého spo-
lečenského řádu... ' .', .' , 
, ' Dr. Bláha dospěl při svém rozboru příčin dnešní společenské 

'krisekzávěru, že kritický stav jest podmíněn poruchou základ
ních funkcí společenského 'života. Tato porucha způsobuje otřes . 

. mezinárodní solidarity. Rozrušuje vzájemnou so~iální ,,' vázanost, 
' .. jíž jsou jedinCi pojeni ve vyšší skladebnou jednotku. Řa.da mysli

telů v sociálních vědách spatřuje závadu v tom,\ že dnešním 
~ormám sespolečenštění neodpovídá jednotně uznávané sociální 
ethos., ..., '. :.". .,., . . ":" .' - . , 

." Duchovní jednota Evropy jest rozvrácen:a~ Nad duchem vše
obecnosti vítězí duch bezohledné soutěživosti.. Tendence . k spole
čenské ,soúdi'žnosti jsou potírány kvalitami asociálnímL . Ani 
kritičtí sociologové nemohou v sobě potlačiti stesk nad úpadkem 
výsostného.ducha,z, něhož vyzařují mravní hodrioty a který· 
jest zdrojem sociálního zdraVÍ. Upozorňují sami na, to, že, fak
tům sociální . proměny v oblasti. civiIisačního pokroku neodpovídá 
přiměřeně vyspělá mravní soustava. VedouCí náš sociolog shle
dává podstatu současného sociálního. problému v krisi ducha, 
v krisi morálky, v krisi ideologické. Soudíme, že prof; Bláha 
mohl napsat s plným opráVněním:"Změněným sociálním sku-
. tečnostem -nédostalose racionálního výrazu v totalitních' (celek 
obzírajících) ideologií sociálních a v totalitních sociálně, cito- . 
:vých systémech, t~ j. v hodnoceních, oceňujících části se zřete": 
lem k celku a osvobozených ode všech partikulárně . egoistic- . 
kých hledisek.". (Sociologická revue, roč. IV., str. 15.) 

Křesťanské náboženstVÍ má zvláštní zájem oprozkóumání 
této ideologické rozpolcenosti" kterou se vyzÍlačuje proces sO-, 
ciální změny~ V katolické i v protestantské theologii se věnuje 
značná. pOzornost rozboru současné' společenské situace., Závěry 
se v, méritu věci, shodují se sociologickým nálezem, . že choroba· 
společno~ti jest podlníněna' atomistickým duchem naší doby. 
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, KřesťanštL sociální teoretikové ,ovšem' zvláštěvytýkajíj 'že ,se' 
soudobá spůléč'nost odpoutala od stvořitelských řádů. Theol<r 

, gický rozbor přítomné duchovní situace se shoduje s rozPoz
náním/sociologovým, že současná krise hÓf1podářská je spolu
podmíněna krisí myšlenkpvou, že souVisí s rozkladem mravních 
norem. ' , \: '(PokračovánL)' 

Vyznání. 
'\ , 

(Dok<)llčěllí.) " Ludvík Fuček. 

Atak se dostávám k výtkám. Nejzákladnější výtka týká se 
toho, žejsi se odchýlila od prostého a jednoduchého, ale oprav
dového a životadárného Krista, jak nánÍ jej evangelia předvá:, , 
dějí. Často, se rozčiluješ ústy svých sluhů, vysokých, i malých, 
nad zkažeností 'lidstva, a nezamyslíš se, zda sama'nemáš na tom~' 

, hlaVní vinu, zda sama~přÍIÍlo nenavádíš k 'různým chybám, zda , 
. sama nejsi vinna tím, že nechceš přiblížiti se kmodernímu duchu' 

a k'vymoženostemmoderIÚho badání a výzkumfun, ale že.chceš, 
,aby vše bylo tebeposlušno,' aby raději nemyslilo, když je to 
proti toběá. když se to tobě nelíbL Zda sama nezneužíváš všech 
,vymožeností ve sVůj ,vl~stní prospěch, k udržení 'svého ,panství 

" a nadvlády? 'Jak můžeš ,se rozčilovati nad protekcionářstvím, 
úplatkářstvím, mid'prospěchářstvím,' nad sobectvím, nádpýchou 
,a be'zcitností, když sama všemu tomu své, děti učíš ve jménu á 
pod, titulem náboženství!? A co jiného nežli protekcionářství 
jest přímluva svatých? Když Pán Bůh-má na přímluvu P. Ma
rie a svatých vyslyšeti naše prosby, ba konati i zázraky? Co, 
jiného nežli úplatkářství jest,kdyžvybízíš sV,é děti, aby daly na" 

,'" mši sv. a na modlení; že jen tak nakloní si Pána Boha a získají 
odpustky a prominutítrestů? A když možno Boha uplatiti, proč 
by nebylo možno uplatiti člověka, úředníka, správce a jiného?' ' , ' 

, Což jiného nežli sobectví a prospěchářství jest, když ve všem a 
, vždy máš jen sebe sama na mysli a svůj prospěch?' Když všude 
v kostele i politice,máš jen jednu jedinou devisu, prestiž. a, pro-
spěch svůj vlastní?, Próčdo politiky se pleteš? A když již v ní 
jsi; proč neužíváš zcela objektivně anestranně na všechny stra
ny zásad svého náboženství? Proč snižuješ' se k pomluvám a lži? 
Proč,'nenecháš na odpůrci ani nitky čisté, zahrneš ho ,kalem a 
špínou, že ho ani není vidět, že v něm nevážíš si obrazU božího 
a nemáš úcty k jeho lidství? Či nem každýčlověkbližní? Či i,na 
tvého úhlavního nepřítele nevztahuje se přikázání: Miluj bližní-, 
ho svého jako sebe samého?, Máš strach o "své pozemské pan
ství? Což slovo Kristovo: ; ,Království mé není s toho světa" pro' 
'tě neplatí? Ty raději máš království, panování zde na zemi a 
svým věřícím s1ibuješráj až teprve po smrti. Ta faleš, a ne .. 
upřímnost se trestá a nedá se skrýti. Ven z falše, neupřímnosti, . " ,'. ' 
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mravnost, poctivost a spravedlnost, ba zrovna svatost musí či
.~eti zrovna z každého řádku, který vytiskneš auveřejriíš! čest 
a dobré jméno i odpůrce timusí býti svato,aby svítilo světlo 
tvépřed lidmi! Bezcitnost ti musímvýtknouti, a to nejen k od~ 
'půrcům, -ale především k tvým vlastním kněžím, kteří ti sloužÍ 
celým svým životem. Činíš si z nich nevolníky, zrovna otroky, 
kteří jsou loutkami v tvé ruce, nemajícími práva na lidský ži
vot! Ciníš z nich divotvůrce, ,povyšuješ nad všechny anděly, 

, . nad Marii, .matku Kristovu, ba nad samého Boha, 'který musí na \'. 
jejich slovo sestoupiti do hostie a zatím oni ubožáci nesmějí míti 
ani vlastní rodiny - jsou "evirati, sed non ecastrati" a stane-li 
se některý. z nich otcem, nedovolíš mu dítěti dáti jméno. Bez
citná, krutá jsi, nemáš srdce, tvá vůle, neopřená vůlí boží, je 
.VÍce nežli blaho tvého dobrého pracovníka, nežli _ čest 'matky a 
zdárná' výchova dítěte. Pohrdáš Sparťany, že na Taigetu poha-:
zov-aIi své děti-mrzáčky ~ a jsi ty lepší? Něco by ti ubylo, n~co 

, bys ztratila? Kněz by tě teprve měl ráda nedal na tebe dopustit 
, a sloužil by ti opravdu a upřímně.' A matka s dítětem neměla 
by příčiny tobě a otci klnout! Než těžko 'jest slepému vykládati 
o barvách a ještě tíže zaujatému chtíti dokázati opak. Kdo ne

. , má vlastních dětí, nikdy nepoZná, co jest to býti ,otcem a mat.:. 
, 'kou. Mnoho si, má drahá církvi, troufáš, chceš býti· nad. Boha. 

a Krista. Bůh je tvůrcem člověka a dal mu schopnost býti otcem 
a Kristus řekl: _ "Kdo můžeš pochopiti, pOchop." . Na~uram si. 
,~urca . expellas tamen ultra redibit. ' 

, ' NezaslouŽÍš si odvolávati se na Krista, n~jdeš v 'jeho' šlépě
jích. On přemohl zlého ducha'o trojím pokušení a ty jsi-muúplně 
podlehla. Kristus přemohl v. sobě pud obživnýa nade vše cenil 
slovo boží. Ty.ale předpisuješ 40denní půst, jako by on byl hlav-, 
ní a nikoli slovo boží. Není půst hlavní, ale ,ponoření se v Boha, 
úvaha o věcech božích a o spáse, vlastní duše. Poukazuješ na 
postní kázání? Ta jsou jednostranná, ukazují utrpení Krista, . 
ale málo věnují pozornosti, že jsme povinni vnořit se do při;
kladu Krista v bytost boží, ve svou vlastní, duši v povinnosti 
k Bohu a k své vlastní duši. Ne zástupnost, a osvobození,. ale 

, 'má vlastní odpovědnost a povinnost nořiti se v Boha a napro
stá a nepodmíněná součinnost s Bohem. Podruhé praví. pokuši-' ' 
tel: "Skoč'dolů!".Kristushned pochopil, co chce; a odpověděl: 
"Psáno jest, nebudeš pokoušeti Pána Boha svého/' Nežádá od 

'Boha, aby k vůli němu, ačkoliv dle tvého ;učení byl pravým , 
, ,Bohém, . žádného zázraku; nechce Boha pokoušeti, když toho, I 

/,nenÍ třeba .. A co činíš ty? Jsi plna zázraků a tajemství, projdi 
jen Písmo sv. a životy svatých a svéucení. Vzpomeň jen na 
osoDu,Krista a jeho matky Marie; vzpomeň jen oběti mše sv./ 
a což je jedno, nejsv. svátostioltářní,zdaž bez potřeby nežádáš 

~. od Boha zázraků? Zdaž Pána Boha nepokoušíš? Ano, to se
stoupeníz věže, z poVýšeného místa, se ti nechce, pracná ná- , 

I '. • _. .' , 
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maha přesvědčování a poučování se ti nelíbí, nejraději spoléháš 
na zázrak a tajémstva.Vrhla jsi se'střemhlav s věže dolů'mezL 
lid, a drze jsi si řekla: Musejí a budou mi věřit vše, co jim k vě-
ření předložím, jinak jim pohrozím peklem. Neodolala jsi tomu 
pokušení, zléhó, ducha, který žádá zázračnosti, aby podporoval 

, lidskou pohodlnost. " , , 
, A nejnápadněji, podlť)hlas',třetímu pokušenÍ; Kristus, zavrhl 

království tohoto světa, nechtěl míti bohatství a království to
hoto světa, tys však sáhla, chtivě po moci a slávě, po bohatství 
a pariství, ťymáš nejen svůj stát, vlástně státeč'ek, aby to bylo 
ještě pozoruhodnější, aby ještě více' tvoje, hamižnost, chamti':': 
vost a touha po moci 'a majetku sé ukázala, ale ty sníš o nad~ , 
vládě nad všemi státy a nad celým světem. Tak úplně a naprost~ , 

,podlehlas duchu pokušiteli; duchu zlému a naprosto se zprone
věřila duchu Kristovu. Ano, tys 'tak vychytralá; že dovedeš za- ' 
stříti své pravé úmysly starostí, a péčí o' blaho lidstva, jen abys 

, se nemuselavZĎáti svého majetku a panství. Promiň mi, že-to 
tak otevřeně a . upřímně píši, ale Bůh dal i mně. malému člo., 
víčkovi, duši; obdařenou rozuniem a neodepřel' mi světla svého,' 
poznání. A tento jasný paprsek zazářil mi, nehodnému; a ob': 
jasnil velkou záhadu, proč ty, tak mocná a,bohatá. máš tak 
malý vliv na běh světa, proč tak málo pů.sobíŠ na zmírnění bídy , 
v lidstvu a' vše přenecháváš dobročinnosti svých laických, dětí • 
aneb některým klášterUm, které byly založeny lidmijBohem 
nadšenými. Nevím, zda dovedeš nepředpo]atě přijati těchto ně
kolik upřímně míněných mých slov a zda dovedeš uznati moji 
poctivost a bezelstnost á. zda budeš míti ke mně tolik uznalosti, 
abys mi tento můj poctivý poznatek nezkreslila a nevyložila ve ' 
zlé. Nechci si snad dělat cestičku, neboť vtěchtověcech, jak tě' 
znám, jsinekompromisní 'a já zase natolik charakterní a pocti- ' 
vý, že neódvážil bychsevů.bec taKového kroku. 

Věčný, Duchu, řediteli, všech kroků lidských' i osudů celých ' 
národů" dej, ať paprsky Tvé převelebnépodstaty pronikají duše 
všech lidí a vzněcují .v nich nejen pravé poznání Tebe, al~ ať 
též zažehnou srdce všech pravou láskou k, Tobě~ neboť pak bu- . 
dou upřímně milovati i, svého bližního. ,Církve obyčejně milují 
v Bohu jen sebe, neboť chtějí z této lásky lidí k Bohu jen tě
žiti pro sebe. Dej nám v Tobě poznati svého ,pravého Otce, který, 
opravdu otecky láskyplně o nás všechny bez výjimky se stará, 
a pečuje a jenž není přijímatelem osob, jenž právě tu ztracenou' 

-óvečku hledá, jenž nedopustí; aby jeden využíval druhého a pod ' 
žádnou' záminkou, ani pod záminkou spásy dúše: 'nevyždllnuje," 
svého bratra,ale poučí ho, že má" sobě předrahou perlu,kte':' 
rou musí sám vyčistiti a k lesku přivésti. že má v sobě. nádherné ' 
hřivny ,-rozum -'- sr<lce - dobrou vůli ...:.:.... které nesmíne:
chati ležetiladem. Otče můj á Otče všech lidí, vyslyš tuto pro-
stou prosbu svého služébníka! " ". ",., c 
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, B'r.Dr.' Karel Farský,' vzo'r 'duchovního církve 
. československé. 

K 10. výročí jeho smrti; 

"Příklad zajisté dal jse~ vám, abyste/jakož jsem já činil 
vám, i vy činili," (Jan 13, 15,) 'c' ~.' 

" c Nelzevhodněj šímislovy vyjádřiti činnost spoluzakladatele 
církve československé než těmito slovy Písma svatého, ,;Dílo" -
jak s ,oblibou říkával - zanechal nám. a naším úkolem je v jeho 
činech stále, neúnávně,' radostně a věrně pokráčovati. . c. " 

. I '. 
I. '0 
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, mu slovu' čili boží vůli vyj ádřen'é' v líčení vzniku' světa typié-, 
kým: "I řekl Bůh.:', "Ale vůle boŽí - .tof (i podle katolické věro
,uky) podstata ,boží sama - Bůh sám,' atedy-vě'čný zákon vše
homíra ,~' Bůh v přírodě,' lidskou vědou člověku čím dále doko
naleji :...-třebás že jen nepřímo a vždy, nedokonale - pozna-
. telný" (str. 194). ' , ", .' 
',', ,Tll;ké,v posledním odstavci "zázraky" (str. 216) ,vracÍ- se 
k poznání 'Bohll;: "NenLpochyby, že člověku vždycky zůstane 
mnoho;a mnoho nevysvětleného a nepoznimého. , A čím hlou
bějivniká ,'duch lidský do tajů zákona, světa avěčnosti" tím ne-

" 'smírnější rozevírá se, před ním celý jeho soubor. Neboť Bůh je 
, , . nesmírriý. Na člověku j·est, ,aby snažil se Ho poznati. Ale do

konce ,Ho nepozná nikdy. A v tom je i tajemství věčné' snahy 
tvorstva á člověčenstva o pokrok." , 

K Bohu vede' člověka Ježíš. (Farský' ovšem píše 'dt1sledně' 
dloůhéé.) Ježíš učí ',;usjednocovati se s BoheJf1l vševládizým" 
(str; 195); Ježíšova snaha. je "usjednotit každého s Bohem"; 
Ježíš -,~vládu božího řádu v licJské duši 'jmenuje, království 
boží" (str. 195) . Ježíš n'azývá ,~ty lidi, kteří nabudou víry uvě
domělé, sjmy božími" ,(str: 197) ,Jéžíš slibuje "živénadšení boži, 

,božské 'oduševnění, Ducha svatého, t. j. proniknutísíly boží č[o;. . ' . 
věkem" (str. 199), "důsledek evandělia jest Tavnost všech, svo-' 

, bodaosobní' a bratrské i sesterské sOužití celé společnlosti.'" 
'(Kristus,aotázka sociální, str. 200), zásadou Ježíšovou je: "Hle

dejte především krdlovstvi božího a spravedlnosti jeho, a tohle 
',oslatní bude vám všecho přidáno," t. j. žij spravedlivě, poctivě, 
,čistě, konej si své povinnosti, a přijde ti· živobytí samo sebou" 

(str. 201 Kristus, a otázka hospodářská). Symbolem Kristovým 
je kalich a kříž. "Kalich jest nám symbolem" náznakem oběta~ 
vého, díla podstoupeného prólásku kbližnímu" '(str. 201), Kříž, 
který nebyl nic jiného,' nežli šibenice' popravní, stal se' námvy-, 
razéni'obsahu kalicha, Kristova a, připomínkou, že' boží' láska 

, k Ii4em úklá4áčlověku í utrpení,jehož se všaK nutno nebáti po 
'vzoru Páně~" (str; 202 Kristův kříž ,a kalich): ,,;My v, ohledu' 
'náboženském uznáváme duchovou' auloritu 'Ježíšovu. A cíl "ÍÍáš " 
tudíŽjes't tam, kde by Člověk o sóbě mohl říci jako Pavel: ',,:žiju,' 
ale už, nikoliv já, nýbrž žije ve mně Kristus" (Gal. 2, 20), ,(str. 

·203 Kristus z mrtvých vstalý). ' 
K.Bahnv duchu JežíšovuvniCÍ se opět br. Farský v, od

stavci "Mravní příkazý CČS", které zakládá na Desateru přiká-' 
'zání, Starého" zákona, J ežíšovýchdvoupřikázáních lásky, od- -
kazuM~Jana Husa a Šesterú Jana Amos-e Komenského, těmito, 
,slovy: ,,,Bůh jest jeden;, Avševládný. A dobrý,přesvatý. Proto 
mají lidé naplniti se láskou'boží a tak· se sjednotit ve společné 
touze nesené týmž' směrem, volajíce k Bohu věčnému .společně: 
~,Otč'e' náš'" (str. ,205): ' . . . " ' 
, . Kriticky posuzuje Farský~ bibli v odstavci "Bible", církve.· 
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, v odstavci "vír~, ná~žénství, církev" (str. 1%), svátosti ,~ ,jná
boženské úkoriy zavedené obyčejem prvokřesťanským ve jménu 
evandělia Ježíšova (str. 205) - v odstavci'"Tajěmstva~ili svá:' 
tosti" (str. 205-213), dogmata římská v odstavci .. ,Poznámky na 
vysvětlenou~' str. 213.--::..216. " " " 

K těmto názorům stále se vrací, je zpracovává, rozvádí, -vy~ 
světluje, rozšiřuje, případně opravuje a nově formulujé. 
, "Stručný výklad náboženské nauky" přidal br. 'Farský 

, ik třetímu vydánív'Praze 1923 na stránce 209-236. ,Tištěna je 
týniŽpetitem jako v prvním vydání. Celkem se kryje s prvním, 
stručným 'výkladem, v něčem se' vŠak přece liší. Už začátek 

.: ;,Sumavšelikého zákona" je nový. V něm jsou výroky Kristovy 
'a apoštolů (str. 209). Novf je i odstavéc "Duše". Rozšířený, je 
~dstavec:"Bible" a ",Modlitba". Jinak se, celkem, shoduje 

, s ,prvním. " , 
. , , Tyto' ideové 'základy daly" p'odně~ ke 'katechismu, který 

, v dvou vydáních vyšel v Příbrami r.1922. PrVé 'vydání ,schvá;; 
leno bylo usnesením diecésní rady' pražské' ze dne, 13.ď srpna 

, 1922; druhé i usnesením diecésní rady východočeské ze dne 
3. října 1922. Přinesl jsem ná'čd katechismu o prázdninách z Ji:., 
čína a zpra90vali jsme jej za několik dnů v jeho bytě v Praze
Holešovicích., Bratr Farský tvořil; já podněcoval, psal, opravo,:, . 
val, auprllvovaI. " " ' , " ,', ' , 

Tyto ideové základy tvoří také hlavnÍ' obsah' knížky ,~CčS", 
, I "vydané br. Dr. Fraským ,v Praze r:'1925\ jako' "stručné'infor

mace o' ,náboženských názorech" úkolech, a' organisí:ú:i církve 
,československé" v 32 kapitolách. PředniinLna str. 2. je'úvod:-, 
"Bůh?" J.e ,to zbožné, vyznání Farského o Bohu,' zápas O' Boha. 
Nemělóby se na ně zapomínati. Cituji: , r 

.,DDkazDvati BDha nelze. P~jem BDha vy~yká' ~~, 'lidskému'pDmyslU:. 
"KdO' nechce věřiti, že Bůh' jest, tD~u nikdO' toho nedDkážé. Ostatně není 

v zájmu lidském"dDkazováti, že Bůh, j~st. Neboť jestli Bilhje,' doJdŽe svoji 
jsoucnost lidem Sám a lépe, než dovede kdo z lidí. Bůh nepDtřebu j e, aby 
lidé Ho udržovali v JehojsoucnDsti: On není odkázán \l13. m'iIDst člověka. 
člověk, jest součástečkou tvorstva vesmírového. Aco může Boh~, : j,:st pouze 
to, míti otevřené, oči a smysly a rDzum a mysl, a nezavírati jich a ďívati se 
;ll diviti, jak velký j~st Bůh a nesmírný, jak dobrý a ~ilý, když hlasy, \ jimiŽ 
k člověku mluví z veškerenst~a ~šehomíra, jsou tak velebné a slavné. 

*' 
.' Nikdy jsem neuvěřil nikomu, kdo' in~ě' dokazoval, že Bůh, jest. Ale zna

"menámhlasy 'bDŽí, mluvící ke mně z méhO' DkDlí 'blízkého i vzdáleného, 
'.z. mého nitra.i z',veškerenstva dálných .. světů hvězdných, zn~ménám je" jako 
'Znamenáme je ,vš'ichni a jedenkaždý, kdo nežije, bezduchově; a nei, že,bych 

, :'věřil, ne" já vím a vnitřní zkušeností js,em přésvědčen, že Bůh jest; 
,', To j~ nm~ samozřejmý, sVětlopatrný a evidentní, předpoklad, všeho 
JSDucna a děníve mně a mimó mne." , 
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Jako s Bóhemtákvyrovnávid .sebi-.Fárský i s osobností. Je
Žíšovou .. Činil tak . y uvedených pojednáních, a zvláště v Posty- . 
lách, které psa.lkaždY týden od září 1921 jako úvodník do·, Óes
kéhozápasu, a z nichž některé vydal jako zvláštní knihu: "Naše 
'poslyla. Sbírka prostých výkladů a úvah k evandělíu Ježíšovu", 
ŘadaL v Praze 1925. . . . • ". \." , ' '.' ...' ' 
, 'Je to 72 úvah o 'životě. a 'díle Ježíše Krista od jehO' naroz·~ní 

, aždO"podstaty učení Ježíšova a: jeho vlivu v naší době a naši ' 
. církvi. Každá úvaha má svůj nápis a překlad Z bible, 'z největší 
části .z,evangelií, kteremtÍžto překladu věnoval br. Farský veli~ 
kou péči a práci říkávaje, že nad některým slovem i létapře~ 
mýšle1.účel· těchto pO'styl naznačil v předmluvě: "nová církev' 

, chc·e štípiti původní křesťanství KristovO' na, kultúru dnešního 
života", Dále praví: "TytO' týdenní postyly to byly, jimižpře~ 

, vychO'váno čtenářstvo listu ve všech náhoženskýchobcích v nové 
věřící." Některé 'Postyly mají pozoruhodné' nápisy: ,,0svíceno!St 

,-C.. základ,náhoženského života" (2);'"V lásce není strachu", (69), 
j,MHosrdenstvínezná předsudků" (37) . atd. Největšípozomost 
.věnoval, podobenství o, "marnotratném synovi". Jemu věnováno 
celkem sedmpostyI č. 15-21" strana 57-87. . ,.', 

Rozebíraje .činnost Ježíšovu, jakoby rozebíral sebe. Tak 
v postyle 57. str. 218 čteme: "Kristus je si vědom, že ač mlád 
a daleko ještě nehotov s životem, přece s tikolem' života hotov 
jest. On vykonal ,dost. A v tomto přesvěd~ení odévzdá,vá:, ducha 
svého Bohu u věčnou náplň veškerenstva". 
, "Pozastavil jsem se.déle II této ideové'činnosti bratra,Far-::
ského, neboť v ní je základ jeho díla a o ní platí slova Písma: 
"Hledejte nejprve království božího a spravedlnosti jeho a· toto 
vše bude vám přidáno," (Matouš 6, 33.:)!, , . .' ' 

, A toho, co k tomuto ideO'vému dílu přidal hr., Farský,hylo 
mnoho. Br,atr Farský byl kněz a znal' proto potřeby lidq i cír:
kve. Viděl, jak vyrůstá ze starých poměru a přizpůsobuje se. 'no
véiííu, duchu. Poznával však i, jak někteří ukvapeným jednáním 
mohli by dílo poškoditi. Někdy až zbytečně se zalekl, dokonce
i zaváhal -,; ,jindy však nebál se ostře zakročiti. Tak zastavil 
třetí vydání Katechismu, když pozoroval odpor, pravoslavných~; 
proto néchtě~ poslati' Katechismus, do Anglie, aby nemusily' h:ýti 
přeruše~y ',~tyky \ mezi církví čes.koslovenskou· a . anglikánskotf. 

, ď II ' .. 
" Jako dobrý .psYcholo'g staral' se hr. FarsKÝ ó jedilOtulitur-,' 
gie, ,. boho:služby, a její. přehodnocení. Ještě před prohlášením. 
církve československe·· překládal latinský m~sál do jazyka 'čes;. 
kéI1o.S počátku je to' jen pouhý překlad, od čtvrtéhos·ešitu,však· 
tvůt"čí' čimíost v duchu církve cesKoslovenské. Do misálú nejsou' 
vloženy j"m -vyňatky, i Písma, svatého, alé'i . úryvky z .význačnýcn 

,projevu českéhoživ!Jta národního a náboženSkého.' '. . 
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lNejvelkolepějším Činem však tu:jé liturgie:_ Byla .rydána 
v Praze' 1923 nákladem vlastním. PozorUhodný je jejímtpis: 
"Liturgie (mše) pro církev československou. Navrhuj,e'Dr: Karel 
Farský. Nápěvy upravil J. Pícha/' :Má; v sobě; prvky římsko- , 
katoIické,pravoslavné, evangelické i nové naše československé. 
Struktura' zdánlivě římskokatolick'á má dušeVní náplň českoslo
venskou. Naše liturgie, není opakováním nekrvavé bběti Ježíšovy 
na Golgotě, nýbdVečeří Páně, při níž zpřítomňuje se nám Pán 
Ježíš ve formě chleba a vína.' " .' ',', ' 
_ Už obrácení kněze k' věřícím' bylo činem' revolučním a zá:-
klademnovéhopojetf bohoslužby.' ' , 

Sám s'e pamatuji, jak starší duchovní;přicházejíd z "církve, 
říms,ké do církve československé, s počátku zachovávali přepod.:. 
statnění" (trarisubstanciaci) a krví Kristovoú' v Kalicnu žehnali 
(br. Janda u ,sv. Mikuláše). " ' 

,,' Bratr Farský velmi delikátně řešil v' své liturgii probléni.' 
"zpřítomnění". , ' I 

Těžko někteří odhodlávali se přijati Farského liturgii, ale 
konečně zvítězila v celé církvi československé a zcelila Církev 
j'ednotným obřadem slavnostním. ," 

Tato 1iturgi~' oduševněle přednášená získ~la náln lictu' a' pří- ' 
zeň.V ní prvek obřadu spojoval se s živým slovem promluvy, 

..:která při, žádné liturgii podle slov Farského neiněla' scházeti. 
Měloto být slovo živé" ne čtené nebo naučené, vzaté z osvícené, 
hlavy 'a vřelého srdce ,kazatelová i věřících. ' , . , 

K lih~x:gii přidružiIa se příručka,' v níž, byly obřady,' obřadní 
modlitby mimoliturgické. Bude jednou třeba je srovnat s jinými' 
návrhy - i pozdějšími i římskými- a ukáže se, có tu jetvo-
řivésíly v duchu evangelia JeŽíšo,va. ' 

Jako Farský pfehodnotil liturgii, tak přehodnotil' obřad křtu; 
úvodu' rodičky, oddavek, veřejného pokání, poslední útěchy, ne:' 
mo'cných, svěcení kněžstva, i pohřbu; Farský tak učinil zoela 

. v duchu Ježíšovu: "Nedomnívejte se, že bychp,řišeI rušiti zá-, 
"kona aneb' proroků. Nepřišelť jsem rušiti, ale Japlniti.~' (Mat. 

5, 17;)'" ", " ' 
Mnohé z obřadů' hyly improvisací, odpovídající okamžité po

třebě - sám' o tom vyprávěl, - ale byly .toimprovisace velmi' 
šťastné 'a výstižné. Zachytily slovy vanuti ducha božího. Ti boho

',slovci, kteří poslouchali ,Farského výklad příručky, měli 'by po-
.. datijeho vykl-ady, ne,ž hudou' zapomenuty, '. " " 

III, 

Bratr Farský byl básník, zpě~ák a hudebník. Proto staral se 
,o, 'sboTOVÝ' zpěv, ,sám tvořil, přetvořoval a: jiné k činnosti PQ
vZ,bUzovaJ. Ztě,chtdsnahjeho vzešel L"Zpěvník písní duchovnícn, 
:doporučitelných bratřím a sestrám církve československé", První 
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. vydáni'~ Praze' 1922 .. Búde úkolem budoucí.ch posouditi toto 
prvotní'dílo a srovnati je s vydáními pozdějšími a zároveň uká
zati,jak br: Farský přetvářel text starých písní, které přejímal 

, z domácí tradice, které 'z Cizí a které byly nově vytvořeny; Mno,;, 
hé z nich v naší. církvi. a "různých obcích staly se velmi oblí-
benýmC',' .. ". , .' 

Vezpěvníkú je i vodítko' pročéská nebo. zčeštěná. jména 
křestní, různé modlitbypříIéžitostnéa 'Obřad pohřební s oblíbe
nýmloučením indického básníka Rab. Tago1re; '. ., ..... 

I v tom Í'e viditelný doklad, jak br. Farský . byl ideový ra
zitel nových, cest. a spolu praktický člověk, jenž nechtěl nové 
víno nalévati do starých nádob. . . 
. . Zpěvník i za jeho života dočkal se několika. vydání, . fl. bylo' .. 

'až' bolestné,' jak nové vydání zpěvníku připravoval na smrtelném, 
loži. . .' " .' .' ..' . . ' . 
. 'Zpěvník byl' vydán' pro vŠecky členy naší Církve, d'Ospělé i 

mládež. Pro školní dítky a: studenty připravoval učebnice . . ' . 
, , Nejprve vydal rozvrh učiva "Vyučovací osnova' náboženská 

>v Církvi čsL z r. 1920~1921" v Praze 1921, poté v Čes. zápase 
se navrhl a hned pracoval na ,učebnicích náboženstvÍ; 

Z učebnic vyšel' Starý zákon v· dvojím vydání: pro školy 
obecné a pro školy. měšťanské i stř-ednL S počátku'církve' mnozí" 
podceňovali Starý zákon; ale bratr Farský zastával stanovisko, 

. že ten, 'kdo zná zásadyďStarého, zákona, zná i učení Ježíšovo. 
Učebnice Starého zákona . má všecky přednosti modernídi 

'učebnic nábož'enských. Články děH obyčejně v tři části: výklad," 
,vlastní vypravování biblické a náboženské a mravnípoučenL Ke 
každému článku podán je odkaz na píseň, která má býti k němú 
~zpívána. _: " ".' '. . .'. .' 

. Umělec. Farskýnezaponiínal nikdy zkrášlitnábože,nský vý
,kladpřiléhavoupísnL Učebnici začíná praotcem národa ,izrael
ského. Starobylá vypravování o stvoření-světa a lidském pravěku' 
jsou uvedena v.zadu jako ,,,Dávné zkazky Orl-entu"; 
.. Z No~ého zákona· zbylo torso, . psané j~ho',rukou nebo ci~í. 
Dojemné. jsou poslední články, které- sám už nemoha"psáti
diktoval bohoslovcům. Mám jich zachováno, něKolik. ' .' \, 

. Pé~e O' budoucí kněze védlajej K jednání s Husovou fakul- '. 
·tou, k přednáškám a rozhovorům, které měl k . prvním .našim 
bohoslovcům, a. konečně. ke zřízení bohoslovecké koleje, jejíž, 
vznosná budO'va je takřka architektonickým ztělesněním jeho 
vysoké postavy a touhy po ~ysokých ideálech. 

IV., 

.. Dr. FarskÝ'nebyljen ~čitel, ~Ie' propagátor, řečník, debatér. 
novinářský referenta· redaktor. Propagace br. Farského dála' se 
v rozrušenýéh' 'dobách' skvělými projevy" řečnickými na veřej-
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ných táborech, často velmi ,rušných', (vzpomínáffi na tábory., a 
schůz'e naPříbramsku'hv Lucerně, naStaroměstskémnániěstí;' 
Václavském náměstí), na veřejných debatách (vzpomínám na 'př. 

, tábora na Střeleckém ostroV'ě o, katechismus oS ,profesorem Mare
šem) , skvělých řečí v církevních shromážděních (mi př. v smí~ 
chovském Národním domě), výrazných, fasných a klidných pro':: 

_ ,slovŮ náboženských, které většinou improvisovány, nesly pečeť 
darů Ducha božího, prorockých proj'evů,jimiž dojímal vzrušené 

" mysli a uklidňoval rozbouřená srdce: Těchto řečí a bohoslužeb 
bylo na, sta - u nás na Příbramsku na př.' za dva 'dny: pět 
(večerní schůze v Březových Horách, ranní bohoslužba II koste

'líka, dopolední tábor lidu na náměstípříbramském, odpolední 
tábor v, Podlesí a večerní tábor v Drahlíně). To bylo v únoru 
27. ,a 28. roku 1921. A všude rozdávány byly letáky, písně,.pro

" dávány .byly knihy a brožury. Byl to, duševní ruch a' zanícené 
n'adšení, při němž necítila ,se tíha námahy ani nepřízeň, okolí. 

Ale FarSKý nepůsobil jen živým slovem, nýb.ržsmral 'se',O 
organisaci tisku. český zápas, týdeník, redigoval z největší části 
~ám; byl jeho redaktorem, hlavním při~pívatelem, censorem ,a 
usměrňovatelem cizíCh příspěvků. ,/ . '" ," ': 

,Protó staral se i o novou tiskárnu a knihkupectví, nakladá~ 
,telské družstvo, kde, všude podně,covalkpráci a chtěl' ,'postaviti 
církev na vlastním základě. Dnes i tyto instituce, které. často, 
'V chvatu vyvolával v život, nesoů známku jeho tvůrčí a organi~ , 
sátorské činnosti. ' (Pokračování.) 

'-, 

T "Rudolf Otto. 
Dr. Mirosl~v Novák. 

,Československá cířkev je mladýlri' nábožénským' útvarem 
a přé.ée dovedla za pár let ,svého . trvání 'získati 'neutuchajíCí 
zájem vynikajících' lidí za hranicemi; 'a ve většině případů to 
není zájem, podnícený zvědavostí na novoty,nýbrž vlasmítou::, 
ha nalézti lepší výraz pro opravdové křesťanství a ,vrátiti svě- , ' 
tu náboženství Ježíšovo v nejčistší formě. , . , 

A že důvěřují č'eskoslovenské církvi, ževyhledáv,ají její 
spolupráce? Možno říci, že ,částečně je to. způsobeno známóstí 
našich náboženských tradic v cizině,zejména tradice husitské 
a českobratrské. Vždyť ve jm.'ěnu jejich byl veden boj za osvo
bození utlačovaného národa.; Zdálo se tudíž samozřejmým, že 
odstraněním, útisku náboženského vznikla svobodná česká éír~ 
kev; Její vznik byl připraven a očekáván a její působení má 

"býtsoučástí světového hnutí a nesmí býtomezeno pouze na 
. ČeskOslovensko. ' . , " 

_ ' ,Skoro ,ve, všech zemích, má naše církev. upřímné ',přátele, 
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. kteří sestarajL o její propagaci, o pravdivé 'zprávy' o nás, á' 
našÍ' práci, nedopustí, aby byly o nás šířeny záměrné lžL Zdá 
se, jakoby tvořili' neviditelny kruh na' óchra,mi~ T,ento kruh byl 
nyní 'citelně prolomen náhlým odchodem RudolfaOtto,profe- , 
sora systematické theologie na protestantské fákultě v.Már
burku ,nad' Lahnem. Tím citelněji, "že profesor Otto byl důle;. 
žitým spojovacím' článkem mezi mnohými;· s ~nimiž., nejsme ,v 
tak úzkém spojení. , ',.' , " " " 

, Prof. Otto byl vynikajícím všestrannÝm theologem, jemuŽ 
neušlo žádné hnutí ve světě ať náboženské, politické, či soci- / 

, ální; u něho bývali hosty profesoři 'zeSovětskéhO' Ruska, Ja
ponska" Indie, stoupenci různých směrů jako třeba národního 
hnutí indickéhO' nebo angličtí misionáři, s nimiž se nemohl 
shodnout pro jejich koženO'u dogmatičnost. Při své práci, když 
pronikal k podstatnému ("das Wesentliche") v náboženství ' 
nebo ve víře, nořil se dO hloubek svatosti a tu dovedlspbjovati' 
mystické zření s přísnou vědeckou methodou. noninívám,' se,. 

, " že nejlépe jeto patrno ze spisu' "Das Heiligé" (vyd. roku-
1917) s podtitUlem "Uber das Irrationale in der Idee des Got-:
tlichen ,und sein Verhaltnis -zum Rationalen". Místo vzletných 
spekulací stojí. u něhO' na počátku zamyšlení nad náboženskou 
zkušeností samou, tak jak ji nalézal v sobě nebo ještě více u 
mistk-ů náboženské zkušenosti minulých dob.' Jeho "Selbstbe
sinnung" vede dále k "Sachbésinnung", neboť ják se OttO' do-. 
mníval může člověk proniknouti k podstatě věci samé, nikoli 
jen k své zkušenosÚ o věci. Jíti toutO' cestou za tajemstvím ~ 
Boha bylo' mu theologií. Bůh má primát před náboženstvím 
a proto je východiskem knihy náboženský předmět tránscen~ 

, dentní. Kniha DasHemge (vyšla nedávno v 25. vydárií)j je 
nejvíce čtena a třebaže je těžká, je to kniha velikého misio.; 
'náře; kniha,budící k větší víře a přesvědčující ,každou strán
kouo nutnosti i možnosti návratu k Bohu, když člověk pozná 
jeho svatost. Tento spis byl přeložen dO' mnoha jazyků, (do 
špánělštiny, angličtiny, norštiny, japonštiny', atd.) a v Němec-
ku samém je možno hO' sp'atřitv .knihovnách učitelů, profeso~ 
rů, lékařů i advokátů. OttO' 'sám ,se však bránil tomu, aby jeho 
'kniha,Das,"Heilige byla ,považována za křesťanskou dogmati,:, 

, ku;, věroučné názory uložil ,částečně ,ve spisech'pozdějších, 
", ;,Die Gnadenreligionenlndiensund dasďChristentumU, (1930r 

a "Sunde und Urschuld" ,(1932)"; Jeho' poslední dílo je "Men
schensO'hn und Reich Gottes", kde pomocí methody nábožen-, 
sk~dějinné staví Ježíše ,dO' proudu ',výchO'dních hnutí' nábo
ženských ahledávliyy, jež působily zejména na JeŽÍŠův názor 
na mesiáše, který teprve jako . trpící a zmírající stává se krá-
lem v království BO'žím~· ", ' ' , 
, 'JakotheolO'g, universitní profesor i jako Člověk, byl vždy 
." ", • > 
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'. vychovatelem, který nikdy. nemluvil aniž nekonal co říkal. 
Viděl úpadek· náboženství, opravdovosti ve víře, ve. zbožnosti,' 

.3. to mu bylo podnětem k založení náboženského musea v Már
,burku. Tam shromáždil mnohé vzácné památky primitivních 
i vyspělých náboženství (Číny, Indie, Japonska a j.). Většinu 
věcí získal sám na svých cestách a tak o každém kuse věděl .. 
odkud ho má a rád vypravoval, jak 'se mu ho podařilo získati.., . 
Chtěl i touto cestou budit zájém o náboženství.· , ;.' 

. ' . ~rof; -Otto se zajímal o br.hoslužebnou ,tvorbu a . k. toip.~ 
. cílľ vydaval spolu s 'G. Mensclimgem a Rene Wallau "Llturgl"; 

':sche BHitter". NaŠe liturgie ho zaujala tak, že se přičinil o 
uveřejnění jejího ,němec}{ého překladu. Měl proto velkou ra-, 
dost, když ,po vydání. své knihy "Zur Erneuerung und Ausge
staltung dés GottesdiĚmstes" (1925) měl příležitost podívat 
'se do Prahy na. mezinárodní kongres a zúčastnit se našich 
bohoslUžeb v' chrámu u Mikuláše' v Praze I. Dojernbyl neza
pomenutelný, prof. Otto často na Prahu vzpomínal a říkával: 
"každý, kdo přijde na vašé bohoslužby, musí se stát vašim 
příslušníkem." Liturgii naší .rozuměl v originále, neboť znal 
rusky a, rád chtěl proniknouti i do: záhad češtiny. Když jsme 
někdy "luštili" Český zápas, ztroskotal jsem několikrát, na 
vysvětlení původu českých slov, neboť etymologie mu šla až 
k sanskrtu do, nejzazších počátků, kam jsem sním nikdy' ~e-
mohl.' . . 

Převratem ~Německu se prof. Otto nezměnil. Navštěvoval 
.. jsem ho často přes půldruhého roku v době před Hitlerem 

(1928-,-1929),pak jsem měl příležitost býti u něho ažvroce 
1935 a samozřejmě jsem byl,zvědav, kam se postavilv novém 
německém, třídění " ,duchů,. zeďména po ,stránce náboženské.' 
Otto' se sice - pfiklonil k hnutí německých křesťanů, jež se mu 
v základě . zdálo správným, ale silně kritisoval prováděnou' 
praksL Jeho ideálem zůstalo nábože)1ské hnutí, jež by:bylo 

v zároveň národní a universální. To. mu splňovala ve své ideové 
základně Církev če.skoslovenská. . . . 

Prof. Otto upozorňoval na naši církev mnoho svých zná
mých a jeho přátelství bylo branou .doprofesorských kruhů 
theologických v Berlíně, Lipsku, Heidelberku, BonnU, -nebo, za ' 

. , hranicemi .v Holandsku a Anglii a samozřejmě v . Marburku' 
samém. A jéhozájem o naši církev 'zůstal mu až do smrti. . 
Neutu~hal ani ve chvílích, kdy již jen jeho silný ; duch ho 
udržoval při životě a ještě z posledního lístku, který diktoval,' 
své sestře, vanula naděje, na uidravení, ,neboť končil nabídkou, 
že "malá světnička je na prázdniny k disposici". , . 

, I •. : Protože prof. Otú) byl pro mnohe zárúkóu pravdívo:sti >a 
upřímnosti' našich snah, jemu naše církev povinna hlubokou 

-vděčností' a vzpomínkou. 
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. ZESVETAMYŠLENKOVÉHO. 
q::u~J»ř."t;.., ~Jl.: 

. ~vrchovanost B()ží a důstojnost člověkci. 
, " 

Kažďý . theolog ví, jak. ddležilé jsou pro theologii filosofické základy.' 
I; naše nauka'· má. své filosofické základy ,a' pozadí.' Roste ze zeéla" určitého " 
základního· postoje k světu, člověku. a Bohu. Bez 'pevnosti Íěchtozákladů 
neměla by pev'nosti' nauka, sestavená ~ebe logičtěji. K t~m základům' je. 
nutno se vracet. Na pilíře základů, které. jsou tak'é našimi zd klady, ukázal 

. velmi jJobře prolesor na koleji sv. Jana v Cambridgi J. '5. Boys Smith 
v lednovém čísle' anglické revue The Hibberl Journa( v článku The 
Sovereigntyof Goď and the Dignity 01. Man; iJp~zornil v. něm také, 'jak 
z těchto základů roste' celé . stanovisko k světu a jeho dění, na př. k demo
kracii a diktatuře.' Ukázal dále, jak jiné základy, na př. ty, na nichž staví 

. theologie .Barthova, musi vést k jiným' důsledkům. Především všdk odll
vodni! pravdivost základů, na nichž i my budujeme. Poněvadž článek může 
velmi 'prospět každému,' komu·z6ležína upevnění našich základů, přináší-' 
mejeho př~klad, ač nejde o' členi sn~dné...' '. 

"Pokrok v lidském myšlení a v lidskýchvÚech je zřídka stálý. nebo 
přímý'. Každé období dosahuje svého vlastního hlediska, v reakci. na období, 
které, předcházelo: pravda před tjm přehlížená bývá' znova odhalena~ebo 
nově zdůrazněna, pravda jednou živě uchopená bývá ,zatemněna. Leč, ač. 
vývoj je. nepravidelný a každý stupeň jednostranný, jeho opravdová roz-, 
manitost . slouží ke korigování nevyhnutelných omezení lidského rozhledu; 
'konflikt a kontradikce jsou lepší než. souhlas, získaný jen; trvalým nedbání'!l_ 
nějakého důležitého aspektu. pravdy. . , . 

Tato· povaha vývoje myšlenek 'je jasně ilustrována theologickými i poli-
.'" tickÝ11li ideami naší doby. V politické o.blásfi je silná reakce proti ideálům, 

i proti metodám předešlého století. Demokracie utrpěla vážné zaražení; 
zájmy {jed~otlivce jsou' ppdřizovány zájmům národa, rasy nebo třídy, n~bo 
je prohl~šováiza totožnost obou; víra ve svobodný projev mínění: ustupuje 
spoÚ~áni se ~ametodycentrálně řízené propagandy. V theol~gické oblasti 
jsou 'doklady podobného vývoje. Pojetí Boží. immanence, tak' vlivné ve .v~tší 
části 19. stol., ustupuje obnovenému zdůrazňování Boží trcl/Iscendencer. dů
věra ~ lid~ký rozum'. ustupuje rozšífené touze po autoritě; a důvěra v člo
věka, v to, ~eho dosáhl, i v:to, čeho je. schopen, je. nahrazována pesimismem 
ci nedůvěrou v jeho síly. (Tato teTldencejé' velmi rozšífená, ale . spisy Karla 
Bartha a Emila BruTmera jsou snad 'nejnápadnější její ilustrací.) 

. Tyto dva směry, politický á theologický, maj.í:někdy společnou' Cestu; 
,častěji vša\k jsou silně protichůdné, .ježto politický má tendenci k 'zesvět
štěnía v . některých. případech je vědomě nepřátelský' křeslanské tradici: 
Ale i 'když jsoU proÚ sob~, ,mají tyto dva směry ~nohospolečného; nebol 
v . oposici protise'kulárnímupolitickéimi .hnutí náboženství se nedovolává 

. individuálního svědomí a rozzÍmu,dýbrž, autoritativního slova Božího!, zje
vení, 'které Se· chápe jako vstupUjící (podle ,metafory pnes moderní) "verti
,kálně" do běhu dějin, jako nadpřírozéno. které~řepadá a převrací přiro-
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~~no. "Může se stát, že se objeví i tvrzení, že podmínkou víry v Boha je 
nedostatek víry v člověka; podmínkou víry vůbec. pak: popřenípověkovy , 
schopnosti poznávat. A tak,.ač jednomu směru člověk '.jako, národ n'ebo rasa 
je vším, zatím co druhému není ničím, v obou případech rozum a svědO/1!í 
jednotlivého, člověka jsou podřizovány autoritě, která vládne nikolivodvo-

. láváníni se na jejich nezávislé, soudy, nýbrž' utlačovaním jich. ' 

Jakovělšina reakcí, tak i tafo nejnovější lendencev' th~ologiipoložila 
důraz na' něco důležitého. V oposicí Ti protináboženskýmpolitickým smě
rům.a v reakcí proti dřívější, theologii immanence" položila nový :důraz na' 
realitu a suverenitu Boží. Důrazně upozornila, že člověk dochází své spásy 

';jen když nalezne trvalou realitu za měnícím se procesemsvětci;;'Myslím 
však, že theologie by 'se přes to měla postavit na (odpor lormě, kterou se 

· tento nový směr snaží rozumět Boží realitě a suverenitě; nebof' stejně je' 
pravda, že člověk nenalezne svou spásu, dokud neshledá, že tato: sv~t.á rea
lita je to, co dává cenu a smy~l také přírodě, tomuto světúi lidskému 
životu. Základní problém 'je, jak uvést ve vztah přirozené a nadpřÚozené. 

·Je to problém .vlastní přirozenosti člověkovy; a .myslím, že nedostatky pří
tomného směru v theologickém myšlení jsou nejvíce patrny v jeho pojetí 
autority, a v tom, jak si počíná s odpovědným jednotlivcem; a· právě po 
této stránce se shoduje s politickými směry, s nimiž v jiných ohledech je 

.protichddný.' Skutečná povaha theologie; nauky ~ Bohu, se nejlépe pozná, 
když si všimneme jejího přínosu k 'nauce o světě a .. 0 člověku; a právě k to

'muto, aspektu otázky, k přir~ze~o~ti, člověka;. obracím; proto. zvláštní 
· pozornost. . . 

Autorita; jdk jí Íidský duch důvěřuje a jak jedině je' správno ji uzná-
':rJat,není nikdy pouhým . ~ásilím, a·není vůbec nikdy v podstat~· násilím. 

Aby něco bylo opravdu autoritativní, musi vládnout vždy. tím, že apebje 
~a člóvěkůvvhled. Poslední autorita dovolává se p~otaposlušnosti jedině 
svou vnitřníp~vaho'u, pravdivosti 'nebo hodnotou. Dále. má autorita pravou 

.. autoritu; t~kže lidský duch se jí. může podřídit, jen potud, pokud setata 
její povaha skutečně vidí, je uznávána. Ten vhled může ovšem být ,více 

,nebo' 'méně neúplný a nepřímý; jsou také. podružné autority, stejně jako 
konečné; poslední autority;. Ta.k můžeme správně pocifovat nutnost, přijmout 

. 'nebo zachovávat něco,· do čeho' _ pokud jde opravdivost 'a hodnotu toho 
c'-' nemáme plný' vhled, když na př. přijímáme mínění nebo posloucháme. 
,příkazu jiného, kvalilikovan~jšího než jsme my. Ale, kde tak sprái"iě činí
, me, je to proto, že věříme a myslíme, že máme důvod věřit, že ten druhý 
má přímý vhled do hodnoty toho, co přikazuje. Tato vnitřní cena nebo 
pravdivost je jediná poslední autorita; a jen když, -'- přímo či nepřímo ....:. 
získáváme vhled do ní, se řádně podřizujeme její vládě. Je mimo to mnohé, 
co může s' úspěchem vynutit naše podřízení se, mnohé,' co z chytrosti nebo 
ze strachu. nás inůže přimět k poslušnosti; ale'Odpadn~-li to, . nemá . věc uŽ 
autoritu,. jakou lidský duch může řád7i'ě přijímat.' Tento' princip, který: ne~ 
,připoušlí výjimky, nachází svou ilustraci jak ve věce"ch víry) tak ve vě
,cech ch~vání, tedy jak v oblasti náboženství, tak ,v oblasti politiky~ Apel 
· k vhledu, skrze nějž autorita vykonává jedin~ pravou vládu; je .. tedy nútně 
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, . apelem,-zas bui{ prrmym nebo neprrmym - nailldividuál~í lidskou 
duši., Mluvit o autoritě, znamená tedy inluvit také. o odpovědném- jedinci. 

Immanuel Kant, . když si sámpoloÍil' otázku, co le' o'svícenstrií, néj
významnější' výkon jeho doby, si odpověděl, že je to vymanění se člověka 
'z nezletilosti, do které se sám přivedl. Nezletilost, prdvil, je nezpůsobilost 
užívat vlastního' ro;umu, bez řízení někým 'jiným; a člověk se sám do ní. 
přivedl,. je,žto příčinou její není nedostatek rozumu, ale/nedostatek roz

.hodnosti a . odvahy užívat ho.' uA tak heslo osvícenství jl?: měj odvahu (užívat 
svého. v I a s t n í h o rozumu!" A jak všecko jeho \ myšlení; zdůrazňuje, má 

to hluboký vYfriam; nejen že 'se Sl tím stáváme nezávislými, nýbrI proto, 
že. jen když užíváme vlastního úsudku, se stáváme autonomníTni, d, pravda 
a dobrá jsou ná~ zjevovány vé své vlastní přirozenosti vůbec: jen tak ~y~ 
konávají opravdovou ,autoritll. Tato pravda nebyla ~nová, třeba snad ji' dří-

. vější doby nikdy tak jasně neviděly. Musíme. mít odvahu hlásat, že jednou. 
, uviděná, nemůže být: nikdy \ zcela zapomenuta; af však je 'zapomenutanebó 
ne, je rodovÝmprd~em lidského ducha, aby přijímal poklady a aby, když 
je nutno, je hájil za cenu ,všeho ostatního. Táková je povaha člověka a'zá-' 
roveň. taková je situace Jeho největších~ýkonď i vnímavosti největších 
darů, jež mu móhoubÝ,t dány; af v jeho' pfJlitice či v jeho náboÚnství:' . ' 

Skutečnost, že nic nemůže vykonávat 'opravdovou autoritu,odlišnouťod 
pouhého násilí, leda ápeluje-li 'to svá~ vlastníhodnolou na vhledindividu
'álníduše, může vést na scestí, jestliže se výkládápřÍliš.' úzce: Může' být 
'špatně vykládána: buď že znamená apel' na pouhfcit člověka, nebo ,že 
. nedbd jeho I širšího pozná,!í a zkušenosti, nebo Ir! apeluje na poiIhou móc' 
argumentů místo na celý rozsah! a hloubku jeho :zkušenosti, nebo zase,. že 

'ápeluje na jeho zkušeriostbez ohledu' na jeho členstvive společnosti ,nebo 
na 'zděděné ~ tradice. Hlavním ~mezením osvícenství samého' bylo, že mělo 
také tendenci takto omezovat.:L'eč jestliže nějaká autorita 'činí svůj 'apel 
některým z těchto omezených' způsobů,je to jen dokladem, 'že má .omezenou 
. azlforitu. ' . , '. 

Ale dnes .převládá ještě větší neporozumění, alto nes'; sebou ještě: váž
nějšínásledky.Skutečnosf se špatně vykládá, jakoby znamenala, že člo
věk; je opravdu měřítkem všech věcí, že:on sám ívoři skutečné. normy dobra 
a pravdy, které jej vedou. Pak ovšem dovoláváni; s~ práva, že, siď člověk má 

,tvořit: nezávislý' úsudek, a ié je· povinností myslit, a konat jen t~, co člověk 
,vlastnimaočima vidi jako správné, je vykládáno tak, jako by fo· byla člo~ 
věkova zpupnost,; kladeni vlastní vůle pro,ti světu, honosení se, ·že nesmírnost 
světa se musí k~nlormo;at úzkým' hranicím lidské mysli. Ale ,ioje nejen' 
neporozumění, to' je hrub~ zkroucení skutečnosti; a dnes jsou doklady toho 

:,zkroucení jak v politickém, tak 'v theologickém 'myšlení. Rozhodnout se, že. 
sedám vést }ak v myšlení, tak v jednání:. jen tím, co vidím, že je správné, 
znamená 'rozhodnout se státi proti všem jiným' a' menším uaútoritám", proti 
,všemu, co :se sražís touto aútoritou. 'Ale toto rozhodnutí je tak daleko od 
.toho;: být lidskou zpupn'ostí" že je to' jediná pravá ,pokora, čistota a, upřím
,nost mysli, ktérá jedirié činí' možným, slyšet 'hlas pravdy a vidět cestu 

• dobra pozorným~ ušima a nezavřenýma, o,čima. ,To není dělání osi nároku . , 
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na to, ,byt, měřítkem všech vec" nýbrž naopak, je to pliIé' nedbdni vtech 
pouhých sobecký~h' zájmů; pozorné očekávání,' Ú uslyším hlas 'nejvyšší rea-
lity, mluvící přímo k lidské duší.' , 

, ' Toto ,rozhodn~tí tedy iJ s~bě neobsahuji!' popírání' transcendentna, al!to~ 
"ritativna, které je' nad všemi prospěchy ~ ósobními zájmy; naopak. je tó 

rozhodnutí, chápát je, nebý~ určován ničím "menším, být určován cele jím 
a\jen jí,!,. Být veden tím, co být má, pravdou a dobrem, jak, jsou aktuálně 
chápány, je velmi odlišná věc od toho, být veden osobními z6libami' nebá 
nechutěmi, i /ldyby bylo také pravda, že jen kon/ormitou s ÚmitQ normami' 
,mlže člověk dosíci svých nejplnějších Výkoml 'nebo nalézti, svdj. vlastni 
pokoj. Všecky ostatnl .. autority··· buď nejsou žádnými autoritami vůbec, nebo 

" jsou sekundárními' autoritami" závÚlým( na této. Je ovšem prav~a, že zrak
'žádného člověka nemůže dosíci plného rozsahu toho, co tyto normy v sobě 
obsahují;niůže tedy,ípři upřímnosti, více nebo' méně ztratit ~vou cestu; 
a, v ně~teréní případě budi! vždy třeba čekat,že se mu'uzavře; Ale je ' 
pravdouzÍíkladní důležitosti, ie'jen člověk - a každý individuální tlověk 
-:-:který úžívá své vlastní mysli a svého svědomi, může viděl. pravou autoritu, 
vůbec; nebol tato autorita je prostě svědectvím reality samé/ která mluv' 
přímo do jeho duše. Jen k mysli takto rozhodnuté· může vůbec mluvit 'to 

, poslední' autoritativnó; od něhož není odvoláni.' Jediné oku' roz~mu a hlasu 
s~ědomí se může nejvyšší realita otevřít. Býf veden- fim, co je tak ~iděno 
a slyšeno, je býl viděn tí~, čemu se člověk může plně oddat, a tím, temu 
jediné se člověk· může vůbec podřídit. Atak ro~hocfnouf se,že se budí, 
řÍdit.svým vlastním nezávislým 6sudkem- a vhledem, a konec' konců ničím 
mimo to, neTÍí nikterak v protivěk'vÍře' v realitu a suverenitu Boha a jeho 

. zjevení s~' nám; naopak, jeto nezbytná podminkd skutečného jeh~ ~hápá~i , 
. a přijÚnání, jehó vlady.' Znamená' to~ že. ~sud člověka je do 'určité' míry 
v jeho rukou,"aby byl pf-ijat nebo zámítnut, ják on rozhodne? Ano, z1Í'l
mená; .a .jen tak se vůbec dá chápat člověk~lJa dosahování nejvyššího určení. 
Znamená ;totaké, že 'člověk je ponechán' v tomtoď světě ·bezpomoci"bez 
přispění ve svých potřebách? Nikoliv,neznamená" předpokládajíc, že le 
ta,ké pravdou, . . ie realita, kterou flověk poznává, je ,realitou, v jejichž' 
očích dosažení každým člověki!ín jeho pravého určení má nejvyšší éeml, 
realitou, která mu přispívá 'jedinou cestou, jíž 'se mu může přispěl: tím,že' 
mu . ukazuje pravdu. -'.. ..'. ' 

, Á právě ~ této mravní a rozumové odpovědnosti spočívá podstatnd dů
'stojnostčlo~ěka, nikoliv v tom, čeho skutečně. dosahuje, .v' úSl;'ě~ích.A to 

, právě také dává každému jednotlivému člověku imitřní cenu~. takžé je'j ne
~ůže· nikdo jiný nahradit, Cz t~kže nikdy bez svatokráďeÚnemůže býfuči-

\něn pouhým .nástrojem pro cíle jiné, třeba moh~u být sebe ~šlechfileiší. 
To je také důvod pro úctu, kter~ přísluší každéitÍdividuálnílidské duši' 
a'pro'ohled, ,kterým je každý člověk povinen svému bratru; a totáké 'jěJ 
činí dítětem ~L nikólivpoirhým náslrojem Božím. Uznávání této podstatÍié 
důst~jnosÚ člóvěka' není' neslučitelné s lehó hříšností· nebo s jeho nedosfatky: 
:Že . je odpovědnou' osobou, což mu dává jeho' důstojnost' a hodno/cl,' čiiil 
zároveň 'jeho hříšnost možnou; a číní plněji tato' přirozenost clověka'jeée- . 
něnaj tím plnějŽ'iaké búde uznáváno zlo jejího' vědomého zneužití a zvlášli 
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jejího zneužití V zneužívání, druhého. Tedy 'ani zde uznávání člověkovy ve
likosti není známkou zpupnosti, nýbrž přináší sebou pokOru; kterou muže 
vyvolávat jen pocit odpovědn~sti. Ale jeho dustojnost není/zničena jeho 
hříšnosti, i - kdyby byla sebe větší. Nedá se oddělit od jeho přirozenosti, 
ježto ~áleží nikoliv ve velil?ostitoho, čeho člověk dosahuje, ,ale v ómoi. 

'nos/ech pro dobro; možnosti, které nejsou ztraceny,' ač mohou být zkřiveny; 
možnosti; kterých pouhá věc .nikdy nemuže nabýti. Nad to Je, todostatetný 
duvod - a jediný dostatečný duvod ...:... pro láskukhřišnému ,a zlému 
člověku, pro soucit, který poskytuje odpuštění chybujícímu. a nalézá' v hříš
níkovi, co muže ještě vyvolátlásku a ohled. ,Kde se tento 'ohled 'odpirá 
ne.bose po'kládá zá nezaslo~iený,tam odpuitění a vykoupe~í :jsou úpině 
zbaveny svého smyslu.' Bez mravní a rozumové odpovědnosti, a '. proto, bez 
člověkovy i1ůstojno~ti, je' darování. " nejvyšších darů . člověku; udílení' Boží 
milosti samé, nejen nemožné, ale nemá vůbec smyslu. Proto, theologie, která 
Uznává milost a odpuštění Boží, a která tvrdí, že 'Bůh .dává slunci, svítit na 
zi"é i na dobré.a sesílá déšt,na spravedlivé i nespravedlivé, je mítně vedená 
k . uznávání důstojnosti člověka,' každého jednotlivého, člověka a člověka' 
jako Úověka. Opravdu, odepřete tu t ~ ,velikcisl člověku a. není pak už 

'\ žádného smyslu v duchovní theorii světa; nebol tím by byla odstraněna čto-
, věkova schopnost rozumět jí. r· . 

. . Když se tento smysl pro důstojnost člověka 'ztrácí, máío těžké násled~ 
ky. Pak je jednotlivec, utiskován nebo obětován nějakému neosobnímu Jl~bo 
podosobnímu cílí .. Můžeme najít dost příkladů v sklonech politické theorie 
ačinnos(i našich dnů. Leč pojetí a metody~. které vedly k trmiufoi urážení 
lidské duše, mají nako.nec více důsledků než částečné příklady, v 'nichž 
li některém okamžiku se to urážení zřetelně jeví. Chci úkázat jen na jeden 
aspekt této· otázky. Pravým cílem výchovy a jistě také vlády je, podporo-o 
vat vhled a nezávislý úsudek. To má být cílem vlády a výchovy,1 al v ob. 
čanské společnosti, 'al v církvi. Ale v naší době vidíme kolem sebe, nejvíce 
v politické oblasti, ale i v jiných, na př.'v obchodní, silné použí~ání me
tody systemalické a centrálně řízené 'propagandy. Hmotné prostředky pro, 
její používání nikdy dřív ani zdaleka nedosahovaly dnešních. Tato metoda 
není metodou vychovávání :nebo poučování nebo pěstování jednotlivcova 
úsudku, nýbrŽ pravý í!pak toho; j~ to metoda výběru a o~ládání tv~zení, 
která se stavějí před mysl, a stálého jejich opakování, .takže žádoucí víra 

·.se vnucuje velkému počtu 'lid'í, kteří' jsou' si stěží tohoto 'vlivu<vědomi. 
Těmito prostředky může býti dosaženo mnoho :užitečnýchúýsledků,ale'také 
mnoho hrozných; ale' jedním z výsledků, ktéry.ch tato metoda svou povahou' 
nikdy nemůže dosící, je 'výsledek, .který jediný má poslední cenu:, 'rozvoj 
odpovědného úsudku, moc ,osobního' vhledu, která je skutečnýmk~řenem 
velikosti lidské duše. V praktických záležitostech volba pro;tředků je ně. 

,'kdy důležitější než volba cílů. Cíle isou častopříli§ vzďálené, co' je určule,' 
je často příliš složité pto naše ovládání: ale .. prostředky jso'u vinašímoci. 

Podstatnádůstójnost odpovědné osoby je neméně důležitá v jejím theo
'logickém aspektu, Ač; velké . výsledky theologické spekulace, stejně :jako 
'Výsledky spekulace v jiných oblastech, ,mají neocenitelnou' důležitost, roz
šířily roz,sah lidského vhledu a očístily nábožensiví od nízkÝ,t:h prvku,. je 

110 

~ 

.~ 
#",; 

'~ 
;! 
~ď 

II 
"j 



~ 
I 

, ,I 

také pravda, že se' člověk znova a znova uk~zoú~l větším než 'jeho 'the~- , 
logie; Často připisoval sVlÍmu 'Bohu věci, kterlÍ by poklád~lza nehodné připi~, ' 
'sovat 'svému bratrovi: a mužeme jít dále a 'říci, že občasné opětova~é uplat- , 
ňováni některých základních prvků v lidské přirozenosti jsou~pětovně' 

,spásou ,theologie,'přinášejíce osvobození od' abstráktního' schematu, , které 
přestalo vysvětlovat, co člověk 'vidí; a které žilo, jen aby o'mezovalo' jeho 
pohled: Zmínil jsem se už o obnoveném důrazu, který se dnes klade' na 
sevérenitu ',Boží, z části jako/reakce proti "immanentismu", který vyzna
'čóval theologii rómantickéhoobdobí a doby následujíci. Toto obnovené 
zdůraznění jeo sobě 'třeba vítat. Ale Forma, kterou nyní vynikií,ovliv
něná 'bídou 'a sociálnímn~klidem, činí z n'ěho spíše reakci nd opravdový 
'pokrok, a udriuje, třeba novou Formou, jeden z hlavních deFektů myšlenl~ 
vůči němuž je silně IV protikladu. Systémy 19., stol: nestačily vysvětlit in
dividuální osobnost, kterou1S. století (svým způsobem) uznalo: individuum 
bylosevřeno'v' uníversálnímíJZoru kosmického proc'esu. ,Nynějši 'Úndenc~ 
mýšlení, na kt~rou ~arážím;potlačUje 'je jiným a vdžnějším způsobem. Boží' 

, suverenita se' vykládá jako neodolatelnéa nevyzpytatelné slovo Boží, vstu.' 
pujíci věrtikálně do 'historie" jako' zjeveni,' které ňapcidá a' převrací ,', přiro-
'zeno.:·Před .. nim je člověk vázán uinávat 'svou" vlastní bezvýznamnost, b'ez
mocnost 'svých vlastních rozumových sil a nap~osto se p~dřídit. V tomto 
schematu není ,místa pro' odpovědneho jednotlivce: nebo pro jeho' důstojnost, 
jako osoby; Ale to není j jeho jedinÝ, nedostatek. Božípřirozeilost, : takto 
chápaná, 'není taková,' aby ji člověk mohl sp'rávně ďuznat jakó " největší"aulo- '. 
'ritu; 'je to 'pouze nejvyšší moc; nebo(slovó Boží, lak'tochápané, neni'hlas' 
pravdy, a dobra, mluvící, jak musí mluvit,k 'pokorné mysli,' 'která se' učí 
rozumět: člověkovo podříze~í se musí tu být v strachu, nebo'v zou'alsl~í. 
ale ne v úctě; jeho sebeponížení nebud~, u,ctiváním. " . 

,Co j~ ohroženo todt~ thiologií,nenÍjenJíod~otnii p'ojetí člověka,: alei 
"hodnotné pojetí Boha.' P0Z1í6vat Boha os~bníhó a dobrého, je možno jen' 
,"osobní zkušeností, v, níž. člověk, sám racionálně a morálni' odpovědný, se 
'rozhoduj~ neuznávat nic jako konečně autoritativ~í, vyjma to, co vlastní 

"myslí vidí, že je správné, 'nebo.co odhaduje,. že jé. dobré." ," F. K. 
1 'I ' 

KULTURNí HlíDKA. 

Drama bez katharse. 
(Poznámka k, Bílé nemoci Karla Čapka.) 

Nebylo u nás dlouho dramatu, které by upoutalo tolikverelne pozor-
, ; nosti skutečné' i předstírané, opravdové i neupřímné,' jako Bílá nemoc. 

::Etablována i přijatd jaka humanitní hra,demokrafické,apaci1istické :ten
dence stala se předmětem diskuse, v níž její souhlasné či odmítavé hodnocení 

, "obecně ,kulturní a ideově politické,estetické i morální ňabylo bezm'ála; ano 
,jistě; povahypo;návacího znamení duchů ješfěa už ne demokratických-, 
Ještě ne' a' 'už própadnuvších' totalitní lvášni naturalistické pověry 'dob)'" 

'lil 
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třebas j~n.om v duchu a ideji, když ne _ z pnc/TI vnějších - ve skuteč-, 
nosti viditelné. Tato povaha patří Bílé nemoci plným právem, pokud zů

staneme na póli orientace pouze politické. Tuuskutku odezva;. i; níi byla 
. Bílá. nemoc přijata, mohla té;"ěř b~zpečně kvalifikovat di~áka. Pokusíme-li 
, se však viděti hlouběji, i když necháme' stranou souzení ryze estetibk~, t. I. 

otázku,' nakólik je Bílá nemoc vskutkudrqmatem a nikoliv. jenom traktá
tem moralisujicím a úvodníkem politisují~ím s 'jeviště 'ta ona je toi olázká),: 
a sondujeme-li vlastní její obsah ;ideový, neujdeme 'pocitu, že určení Bílé 
nemoci bylo poněkud nadneseno lam, kde byla prohlašována za prubířský. 
kámen duchovní odolnosti. . . 

Zo'pakujeme si stručně, nedbajícespleti, morální i dramatické, která;se 
kolem základní dějové i myšlenkové linie hry nakupí, oč běží: Lidstvo slojí 
na, pokraji Války, do které. j~ štve ,:dynamismus národa z~ozenéh~ k vládě". 
Zároveň zachvacováno je pandemickým morem, proli kterémúvěda celého. 
světa marně hledá lék. Koneč~ě 'jej najde, dr. Galén, leč ten vydání -léku 
váže na podmínku,! že lidstvo, upustí od války. Po~ěvádž jedině on můie 
přemoci mor,klerý) neodvratně zachva'cuje lidstvo,' stane se tato nemoc jeho' 
spojence'm: terorisuje $polečnost a iejLvládci'dilem~tem:' buď mír -
nebo neodvralný, zánik. Tento' .teror je jedinou zbraní' dobře namířenou; 
právě v, okamžiku, kdy mar:šál, navzdory dilemalu Galénovu, vžime 
svět do války. Jenže tu, právě'lu, selÚ.účinnost této ,zbraně: ve chvm, 
,. , . I, 

kdy by ji mohl Galén použít kladně, nikoliv jen k zástrašení odpůrce. 
nýbrž záchraně lidsk~hq rodu;zahyrÍe ď a 'osudovédilemd řešíse,v$is;"ěš
nou beznadějností: válka i mor, totální smrt. Galén zahyne v nesmyslné 
hádce s davem, kt~rý -ve hře,' kdeka.ždý herec značí typus - je no- ' 
sitelem histo~ické náhodnosti. Její škleb ukončí drama, které chtělo a mělo 
být katharsí dnešního duchovního a mravníhohřichu a sociálního a materiál
ního rozv'ratu Evropy. Chtělo a mělo ~ ledy neni? . Žel, není. Není' proto, 
že chybí poslední myšlenková a mravní jistota, že nad historickou naho-_ 
di/osti vládne logika iboži vůle, která ln ů ž,e odčinit nesmyslnost žívota dú
chovně i hmotně zbídačelého lidského' rodli; r o z h o cin e -li se f é TI' to' 
r o ci' ~ d vol a t. i s e k n í. ,Konec doktorq Galénd, konec Bílé nemoci,: nemá. 
smyslu' _ proto není Bílá nemoc katharsí doby v divákovi. Vyslovuje, za
jisté někdy otevřeně, hrůzu d dés před propastí-ale jenom hrůzu a ,děs;' 
nikoliv novou naději. Nechci říci,ž e, by n e m ohlo ,b ý t i dramatické 
nutnosti. a zákonitosti, 'mravního smyslu a ideového opodstatnění,v tom vy
vrcholení, které Bílá 'nem~c má. Mohla,' ale ;za předpokladu,' že mr-avnl a 
myšlenkové ustrojení toho,' co tomuto vyvrch'olení předchází, bylo by jiné. 
Takto tam tohoto smyslu a zákonríostine~í.' Malé srovnání, ukáže, lépe; 'než 
dlouhý výklad, proč. ,V jednom ~ mohutných a krásných míst dramatu, 
v dialogu mezi maršále;n a Galénem, padne slovo, poslání. Diktátor odv?lává 
sel na to, že má poslání; ve" skutečnosti má ovšem, jenom. jeho negativní 
karikáturu 'a ,destruktivní lalšilikát; teprve v ,konlrontaci se smrtí pochopí, 
že "dělat ~ír, to.' také je poslání" -' t. j, pochopí poslání nějak' positivně, 
v jeho Ivůrčímdosahu.Lečtolo ~poslán.í, n(,dojd~ už~svého, zpředmětnění. Na-, 
proti tomu Galén od:zcičátku 'nemyslí než na mír.' MáJ tedy on vědomí 
o svém poslání lako poslání positivním, mravně a sociálně tvůrčím? Zdálo 
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by' se -leč nikoliv: Galén nemá poslání - má jenom p o' sed' los t. Tu 
je ono místo; kde Capek nechal smrtelnou trhlinu, klerou uniká jeh~,dra
matu' lakořka, všechna mravnÍ! síla, ki,erou do něho mínil vlo,žit a po ki€r~ 
loužila naše mysl. Poněvadž je Galén veden' posedlostí, třebas ušlechtilou a 
nejušlechtilejší, z tra t í o' d p o v ě dno, s t ve chvilí, kdy nedbat ničého, 
nejméně pokřiku davu, a lít za svým posláním, bylo nutnější a důležitější, 

'než dát se utlouci v nesmyslné hádce. A,poněvad,ž proti poslání špatnémll 
nebyl veden bOl posláním dobrým; nýbrž pravě jen dobroú vášní. a posed
'lostí,nezůstala nad smrtí jejího! nositele' žádná záře víry, která by před-' 

znamenala vítězství ,kladné a tvůrčí ideje nad chaotickou nesmyslností a roz
padem lidskéhq ducha.; Tento, odkaz, či aspoň náznak jeho, k metafysické 

,jistótě chybí":':" a cOTrllptio optimi pessima _ Čapkovu dramatu" krásnému 
'vůli, silnému a srdce svírajícímu v jednotlivostech - a přece nevysvobozu
jícímu, v~ celkú. Nebof: "Každé' umění musí být;, nějak zakotveno, vyvěrat 
z nějaké' základní jistoty, aby vůbec mohlo růst. fl edostává-li : se mu tohoto 
pevnéhobódu, tápá v bezradných úzkostech a jediným metafysickým jeho 
svornikem se hrozi stát bída propastných zmatků, jimiž,se rozevírá svět, 
pozbyvši svých základů." Ano - zde vskutku jediným - a proto žádným. 
Odtud ta tíseň', odtud ten stesk nad !,Bílou' n~mocí. ,~F. Roháč~, , 

, ~A" '/ 
. K úmrtíF. X. Šaldy. ~",',~k'l?.[lť:~::·' . ' , ~. ~Ci,:, 

Nebylo snad imisfa v duchovní oblasti našeho národního _a daleko 
víc' než jenom národního -.:. životd, kter~ by nepocítilo, ie ztrácíme z ne/-: 
větších při odchodu ~ F. X" Saldy. 'N ánamenal mál~ ani pro drkevč'esko
slovénskou. To ne"í řečeno z potřeby re,klamovati si něÍakori,so/istikou také 

, pro sebe alespoň kousek jména mrtvého, který jako málokdojiný, vedle T. G. 
Masaryka, patřil celému národu. Vysl~vuji tím znova !jenom to, co ,'jsem už 
za jeho života napsal: také u něho, právě u 'něho, měli bychom se všichni, 
lidé duchovní zvláště, učit, pokorně a čistě, aniž bychom se pokoušeli vy- ' 
chloubati se tímto žákovstvím, co je 'to' království ducha a jeho služba, 

, F., X. Salda, básnik akřesfan. Jpho křesfanstvi šlo nad a za hranice kon-
, fesi, i, té, ,ku, které pátřil podle jména, které se cítil bytostně nejbliž- a 

které Ipřec nebyl poddán. Duchové, vskutku křesfanští; nikoliv svatoušci a ' 
nikoliv cirkevničtf borci, jsou vzácní mezí dnešními mistry" naší kultury. 
:Tim vzácnější, že jsou vzácni vůbec. Je proto naší-povinností a bude jenom 
k našemu dobru, abychom chtěli rozumět,'dílu, které'nám, také nám, zane
chal a bude jenom k naší cti porozumíme-li mu. Ani Šaldovo křesfanstvi, 

" ani:nepřehledněbohatý a přece 'k jednomu střed~ tíhnoucí dar jeho u~ě-
1ecké i filosofické práce nedá se vypovědět ve formulce krátké poznámky, 
psané spíš' pro útěchu srdce, než pro. co víc. Ani veliká a obsáhlá s,ludie, 
které by sis naší strany zasloužil ve svém náboženském profilu, : by jinak 
nesplatila naše dluhy. te lu jsori,o lom necht svědčí alespoň jeden citát z,;z 

celé jeho dílo ostatní. Poněvadž jediný, budiž prominuto, že, delší. ' 
"Česká emigrace vracela se ho'ufně do vlasti, osazovala .své ;někdejší 

statky a obnovovaia na nich řády evangelické - nebo spíše fI·e 'obnovovala 
'slarajícse předem o své časné pros~ěchy soukromé., " 
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Komenský; nebyl spokojen s jednáním těchto '. emigrantů a nejen jim" 
nýbrž celé české emigraci k ncipoménutí' naps~l svého, "Znova .ožiléhó 
Aggaea", Aggaeus byl totiž prorok starožidovský, který trestal Zoróbdbele a 
Josue a jiných židů proto, že si \vším~li, kdy! se byli vrátili. ze zajetí 
babylonského, svých domů a palá~ů, rolí a vi/lic, ale ne stavby chrám II bo~ 
Žího. Jako nový Aggaeus předstupuje tedy' poslední biskup !českobratrský 
před,vrchnost i lid, aby,;k;cestám božim přiložili srdce a při
činili 'se o vzdělání zase a spořádání domu božího! :což jest církev;" ", . ' 

. Ne jinak než prorokstarozákonný předstupuje Komenský před svůj ná-
rod,lida vrchnost, a mluvi k němu božim jménem. "To, co přednáším,není 
lid;ká rada, ~ni mozku něčího zdáni, ale jistá vůle a rozkaz samého Boha,". 
Obviňuje, káře, tresce, napomíná, radí, přikazuje _přísně, n;ústupně, nebo
jácně .. Pád český jest mu zaviněn vadami a 1 hřichy českými, poklesnutím 
'české duše a její . síly: a vyjíti.z něho. jest možno jen hlubokoÍlproměnou 
všeho života, veřejného ď i soukromého, církevního . i národního; jen. p o d
s' t a t n o u " r e for ma ci, vše cha. vše ho:: i i d u: k něž i, v r c h
n o s ti i -,-r e for mát o r ů s a mý ch.:, 

.Zde čtyřicet let před pietismem' hlásá Komenský zásady pietismu: totiž 
odpor k neplodným sublilnóstem: hádek theologických a zř e te I k 'r e~ 
for m a ci ž i v ota. Zivot především' třeba napravit ci uspořádat v.duchlt 
evangelia Kristova, to se ozývá neustále z knihy.Komenského:.a 'vrch" 
nostem, panstúu, duchovnímu i lidu vyslechnout jest tvrdá slova kárná, Ve" 
Francii, pravi Komenský, persekuceproleslantslví 'od sedmdesáti lel; Irv'a
jíci zplodily na tisíce mučedníků evangelických. ;,U nás nic loho! Proč? Vy, 
duchovní, příčina ste, neučili. sle lidu Krista saméhó, než učili sle hád~ 

kám, což se v pokušeni jako ~osk rozplyne', neučili ste svornosli;' než roz-
, Iržkám, odkadž co pojíti mohlo, než což vidíme. A tak na vás ty spuštěné 
,země, na vás ovše,!! zavedené duše naříkali ! mohou." N ebof to jest jiná 
veliká úůdčí myšlenka· Komenského' v této kniz~: s tar o s t o i e dno t
noli česko-moravskou národní církev. Všichni vraftež se· ke 
Krislu! Nenazývejtež se ani Husita, ani Luterán, ani Kalvínista, ani Říman, 
nýbrž K rí s I i á n, kře Sf a n ! 

Duch pokoje; a' smiřlivosti,klerývane zde z Komenského, není slabost, 
nýbrž síla, jako' s p 'r o s t n o Si t,. 'již se neustále dovoléívá, není Chudoba, 
nýbrž·bohalslví duše, povýšené nad sváry a roztržky světa jev~vého, 

Každý, kdo si pročte tuto knih~ 'Komenského, řekne.: e/hle, pr()grani 
rzašeho modérního státu československého. A mnohý snad dodá: zmoderni
sujeme-li jeho myšlenky! Ale jáodpovídá~: nikoliv: jsól1 moderněj~í, než 
se ti zdá: jsou modernější, nei dnešek tuší; jsou modernoslsdina,Synov~ 
ství k Bohu, bratrství k lidem....c: .bratrství důsledn~,ne~astav~jící se před 
hmotnými předsudky a neurážejíéí: se oně - kde jest comoderně;šíh~? 

. A kde bylo to vysloveno důsledněji a ryzeji z ducha větší lásky? 

'. Ne' prograrr:, ale samo duch~vé poselství našeho nového státu předjcito 
jest v této' knížce Komenského, ~ ... 

Nebol: (Iesmi být v. našem' státě duchovního, který by. sloužil hmotě; 
nesmí být člověka, který by 'vinou naší na duši své újmy utrpěl: .nesmí, 
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být ~huďasa, ktěrý by prodával sílu ,svého těla a s ni, silu' svého dúcha; 
nesmí být rabst;a aniduchovniho ani, těles~ého;' Říší,bratrstvi musí býl! 
cele a úplně .tento n~vý stál, a v den, kdy se zpronevěřl, tomuto poslání 

, 'svému, vytat bude z k~ře~e a p~ach jeho rozmeten, po, tváři vší země!" 

(Radostný :..-- psáno k 28. říjnu 1918, znovu, otištěno 'v knize "Časové 
i nadčasové" na ',str. 254, a další.) " , 

Nebylo v těchto řádcích plněji ,než kde jinde vyslovéno 
vlastní smysl a určeni církve, která éhce býtcírkvínárodni? 

také. jaký je 
F. R. 

ROZHLEDY PO' ŽiVOTE NÁBOŽENSKÉM A CíRKEVNrM~ 

:'tiiŠSky církevní výbor, ,který po ztroskotání činnosti ,říšskéhobis
,]{Úp~;Milllera p~~tavilv říjnu 1935 říšský ministr pro církevní 'záleži
'tosttv čelo německé evangelické církvi, se~eosvědčil také.,' 
Vyznavačská církev se zdráhala uznávat jeho autoritu; ,poněvadž byl 

'dosazen státem, ,byl, jí málo církevní. Německým křesťanfim zase byl 
, i ".' , :. 

málo státní. S říšským ministerstvem pro církevní záležitol3tipak ,byl 
',v poslední době v stálém napětí. Proto' tento výbor 12. února 1937, 

z';,vlastního podnětu" odstoupil. Nato nastalo všeobecné napětí, jllk bude 
krise vy teše na. Bude vláda jm'enovatnový výbor,'v nové foiměa sji-' 
nými lidmi?', Odevzdá řízení celé církve vyznaváčské skupině či skupině 
německých křestiánfiči neutrálfi? Neb~ ponechá církev jejfIIl zma.tkllm 
a jejímu osudu?, 

NIc' z toho, se"však nestalo. Sá:m Hitler 'vytvořil,~cela jinou situacI. 
, • ,"', " - c '., _'. • ",' • 

.Již 15: února 1937 byl vydán výnos, p()depsaný vlastnoručně "vfidcem a. 
říšSkým kimcléřém"; tohoto znění: "Poněvadž se církevnimu výborU ne
'podařÍlo dosíci' sjednocenicírke1riích skupin ně~ecké evangelické církv~, 
nechť, ~inyní církev v 'plné svobodě a podle vlastního určení' círk~víiihO ' 
lidu (des Kirchimvolkes) dá sama novou ústavu a tím novýřád~ Zmoc
ňuji' proto říšského ministra pro církeyní záležitosti, aby k tomuto účelu 
připravil volbu generální ~ynody, a' aby učinil potřebné k tomu opa
třenL" 

K tomu bylo dále úředně sděleno: "Volby mají býti provedeny všemi 
čÍeny'evangelické církve jen na církevní pfidě, takže budou skutečným 
předpokladem pro povolání tělesa, která, má být, složeno jedině podle 

'vftle čIEmti církve. Jen takové těleso jepodle"vfile vfidce aříšskéh~ kane-' 
léře zárukou pokojného řešení sporných otázek v protestantské církvi. ' 
Do vytvoření generální' synody mají dosavadní vedení zemský~l]. církví,' 
ať, jsou kteréhokoliv směru" zfistat ve, svých úřadech; takže budou, mlť 

,také možnost sami řídit volby".' ' , " , 

Toj~ roZhodnutí závažné' a, dalekosáhlé. Volby a hlavně jednání g.~-' 
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nerální synody ukáží; dovede-li se německá evang. církev sjednotit. 'Le
tošní rok bude pro~,'ni rokem osudovým. , 

~ Volby ovšem budou znamenat vyvrcholení vzlÍjemného boje skupin. 
Jeví se to jiŽ riyní na provolání~h, l,terá jednotlivé skupiny k volbám 
vydávají; Tak V provolání, které vydal vMce německých' kře~ťant'lW., 
Rehm, se mimodiné praví:;,Evangelický lid sám má nyní určit, ,kterou 
cír~ev chce mít: farizejskou, od národu odvrácenou,sektářl3kou cirkev 
~yzna~ačskich bratrských'rad, čisnárodemllpojenou evangeÍickou i'iš
skou cirkev, :t.zv: vyznavačskou církev, která, jak je prokázáno,udr-

, 'žuj~ ještě uvnitř i navenek obecenství s žido~stvím, či,odžidovstvf osvo
bozenou; svébytnou evangelickou říšskou církev; církev, v níž jsou faráři 
pány víry, ,či' církev, v' níž jsou' služebníkY( víry; církev mrtvé pravóvěr
nosti a vnějšího mechanického drženi za 'pravdu, či církev radostné a 
silné víry, která je činná ve službě a, V boji za, náš' národ a za 'jeho 
.. ;-:::o(!e; církev, která je útulkem mizející inenšiny věčně zítřejších1idl, 
a která v, nevděku k božímU velkému řízení živoří smutným životem, 
~neŽ úplně z8.hyne; či ~írkev"která' je Bohu a:našeÍnu ';'Mcivděčna za 
nový vzestup a která ~plnibožI příkaz k svému nÚodu, povolanému 'Bo-
hem k velkému dilu." . " , " .,'., ; ď '. 

Jaké smýšlení je u člent'ltéto skupiny,' mfižeme poznat ze .slov říš
ského vikáře D. Engelk~, žeBfih se zjevil v Adolfu Hitlerovi podobriě 
jako V Kristu, že je nutno l3e zříci Starého zákona a že také Pavel a 
Jan ~usi ustoupit do pozadí. 

Zatím co evangelická církev v Německu se chystá k volbám, které " 
budou pro ni: mit ,rozhodující význam, ř í m s k o k a t o I ic k á, c í r k e v· 
vstupuje' již takřka V boj s vedením. státu. 

Již v pastýřském listě z konce roku 1936 ,si biskupové stěžovali ve
řejně: "Potlačování svědomí rodičfi v otázce školy na sebe vzalo, nesne" 
sitelné formy:. :My biskupové nemfižeme Uznat nábože~skou výUk~, která' 
z mladých du'ší vytrhává víru. v' Krista a která je udělována učiteli, 
kteří, už nestojí na pfidě katolické věro~ky a mravouky ... 'Musíme žá
dat; aby se mládeži a lidu uŽ: nenamlouvalo, že po přemožení bolše~ 

/ vismu jako prvého nepřítele státu přijde, na řadu katolická církev jako , 
druhý nepřítel ,státu". " " 

'v červenci 1933 uzavřel Vatikán s Hitlerovským Německem kon
kordát> jehož 25; článek' sfanovil:"Nál:Íoženským řá:dfim a kongregacím' 
se dovolí zakládat a řídit soukromé školy ve shodě S ustanovením obec
'ného zákona a za podmínek stanovených zákonem: Tyto soukromé školy ~ 
budou postaveny naroveň státním školám; pokud budou odpovídat poža
davkť1m pro státní, školyohiedně výchovného, programu". Německá' 
vláda však tento článek v poslední době porušovala; Rušila církevní šk'lly 
a zakládala školy státní. Do~olávala ~ se při tom vfiÚ~národa:. V Bavorsku 
se přihlásilo pro státní škólyvíce než 95 procent katolických rodíčť1, ve 
Wlirtenbersku' 9'8.9 procent rodíčť1 katolických, 99.89 proc. rodíčť1 evan-

, ' " " . ' , . ' , 
gelických., 

, rU~ská církev zasáhla ,do těchto poměru rázným, činem., Na květ- , 
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nou neděli 21. března 1937 byla' čtena ve všech katolických kostelích, bez 
vědomí státních úřadfi do' Německa poslaná a 'po farách rozeslaná pa
pežova encyklika, v níž papežrytýká vládě porušení konkordátu; odmítá 
nárok totalitního státu' a vybízí katolíky" aby byli připraveni k boji; 
Papež praví, že byl dosud trpělivý, ale nyní je jeho trpělivost u konce. 
Národně. sociální vláda prý se odvážila boje proti křesťanskému Bohu 
a pokouší se ',zničit křesťanské náboženství a zřídit místo něho jakésI 
'nové náboženství. Papež, to odsuzuje: ,,,Každý, kde odlučuje rasu nebo' 
národ, nebo stát nebo formu státu' nebo vládu od dočasné stupnicehod-:, , 
not, vyzvedá je, jako by byly nejvy;šším vzorem a zbožšťuje je modJář
skou frctou, falšuje Bohem stvořený řád věcí." 

Obdobný soud o poměrech v Německu pronesl také KarI Barth, při 
sv~ přednášce o velikonocích v Londýně. "Nejde, pravil tu, jen o otáz~ 
1m' svobody' církve, jde o boj církve proti novému náboženství; nikoliv 
proti nějaké filosofii nebo idei napsané jen v knihách nebo časopisech, 
ale proti náboženství, které je representováno státem a osobami jako 
jsou Hitler a jeho přátelé. Je to nová moc ve světě. Nikdy od doby Moha
medovy nebylo křesťanství tak ohroženo jako je nÝ1lí v Německu.". 

, Na ,čin Vatikánu odpověděla vláda zatím vyšetřováním, jak mohlo 
'být rozeslání encykliky utajeno, že úřady o, ničem nevěděly. VOlkischer 
'Beobachter pak napsa,l, že konkordát se stává smlouvou pro stát nesne
'sitel~ou, Jakmile zkušenost ukáže, že jeho podmínky 'mohou ohrozit 
blaho státu ať ,doma ať navenek.". 

Strana národně sociálnise, nétají svým protikřesťanským 'smýšle
ním. Hitler je sice formálně kátolík, ale již r.,1933' prohlásil na velkém 
,šhromáŽdění str~ny, že Německo ovládá trojí světový názor, ", křesťán~ 

, ský, marxistickÝ' a národně ~ocialistický; prvé dva' prý, jsou individuall- ' 
'l)tické," jen, třetí prý má právo na plnou exi~tenci~ jen ()n se shoduje' 
,s germánsktm d~chem a jeho r~zvojem. Ve smy;slu tohoto ná~rú; řidl 
činnost strany- její ideový vfidce Alfred Rosenberg, autor Mythu 20. 
~toletí, dále' vfidce mÍádeže Baldur v.Schirach,Vfidce ,sedlákfi Darré a 
vfidce dělníkfi dr. Ley. Ti všichni jsou vysloveně protikřesť. smýšlenl. 
Z ~írkve vystoupil také HitIernv náměstek',v~ vfiiIcovství strany Himm~ 
ler ~ Šéf říšské pracovní služby' pluk. Hierl. Podle jejich příkladu vy
stupují z církví všichni, kdo touží po kariéře. 

Hitlernv smir s Ludendorffem posílí asi také novopohanské hnutí, 
které tento generál, se svou paní řídí a které prý má 75.000 zapsaných 
člentl. Hauerovo hnutí německé víry mi prý pouze asi 4.000 stoupenctl. 

, ,Ze tyto události mají vliv na příslušnost k církvi, je, zřejmé. ,Lze 
to pozorovat i na úbytku posluchačfitheologie. V zimním běhu 1933/34 
bylo v Německu ještě 6.641 posluchačfi protestantské' theologie; v zim
ním běhu 1934/35 již 5.356 a v zimním běhu 1935/36 již jen 4.112. Mini
~sterstvo vnitra zakázalo oznamovat veřejně, zvláště, s kaZatelny, jména 
těch" ,kdo vystoupili z církve. 
, ,Náboženské a církevní poměry v Německu nemo~ou být lhostejné 
nikomu; ~ejen křesťanu, ale ani tomu,komu ,záleží na evropské kultuře. 

,F. K. 
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'2. K sifuaci' v Rusku. 
/ 

K poměrůÍnv sovětskémRusku oznamuje DeiItsche - Zukunftze 14. 
března 1937: Vedle oficiální hierarchie vznikla V Rusku ,během posled~ 
uíchlet" druhá, tajná pravoslavná hierarchie,která dostala ,svěcení ód . 
,někdejšího petrohradského metropolity Josefa a od někólika, jiných 
pravoslavných ,biskupfi, 'kteří,,'nyní pÚlí kasematy, sovětských' vězeni. 
'Biskupové,patřící k ,této druhé, tajné hierarchii, si pospíšili vysvětit 
řadu 'klerikfi,' kteří konají 'svou službu rovněž potáji.Většina těchto bis
~k~pfi a klerikfi nemá, stálého sídla a éestuje od místa k místu, koná 
.bohoslužby v -obydlíéh věřících a žije z jejich :'llmužen. Mezi těmito . 
pocestnými strážci víry jsou dokonce obrácení komunisté. Tak pronikly, 
do tisku zprávy o jakémsi otci Konstantinovi,který byl dříve politickým', 

, komisařem, v rudé armádě a skrývá se nyní v lesích úrálských, kde plati 
mezi, domácím obyvatelstvem za velkého kazatele. Také syn dřívějšiho 

,'lidového komisaře p~o; výchovu lidu Llmačarského prý, se stal pravo
'slavnýrit duchoVním. P~čet těchto tajI1ých klerikfi jde do mnoha, tisic . 
.Ačkoliv ruské' obyvatelstvo v nynéjší době vykón~vá nábožen~ké oby
čeje: v mÚ'e značně menší než před revolucí, a pohřby se konají zpravúua 
bez kněze, přece je křest dětí dodnes obecným zjevem; přirozeně s vý-
'jimkou dětí; které přišly na svět v 'sovětských jeSlích a domovech. 
(Christl. Welt, 20; III.' 1937.)' ' 

. , Stalin prý řekl deputaci stoupencfi Stáchanovského hnutí" že boj 
,proti 'uáboženství,'které je jedním z největších nepřátel sovětské moci., ", 

.J 
I 

,a komunismu, trvá dále, ale nebude už veden s použitím násilných pro- ",~ 
.stř~dkfi, llýbrž, bude \ veden jen duchovními zbraněmi. (T~mtéž.) , 

Korespondent' Morning Postu v dlouhém' článku z Moskvy oznamuje, , 
',že ruské mládeži se již omrzela atheistická propaganda. Protinábožen-' 

ská literatura se nečte, protináboženská musea už nejsou populární a 
některá byla zavřena. Zbytek náboženských lidí nabyl odvahy obnovou 
,občanských práv kněží v nové ústavě, a atheističtí vfidcové sami tvrdí, ' 
že církev si osvojilá novou inetodu. "Kněží se 'snažídokazovati'prole
tá~ský pfivod Kristfiv a líčí jej jako prvého komunistu. Usilují odemo~ 
krati?kého ducha ve fttriiostech a přivádějí kolektivisované sedlákya. 
dělníky,zvláště ženy, do, svého ovčince." The Church Times (z 27. III. 
1937)1 k:této zpráVě dOdává:ď,~Nepochybujenie o pravdivostitoho,ale" 

'obáváme' se,že,'ježtojevelmi rozšířena' indiferentnost;: není návrat 
'k víře příliš obecný. Mimo to; 'třeba poÍitika žádá na ·čas, aby přestalo 

, pronáSledování, je bolševický komunism v základě nepřátelský křesťan
'stv!, stejně jáko nacism.Mfiže mezi nimi být příměří, ale nikdy ne 
'trvalý mír. Papež správně praví ve své' posledI1í encyklice':,;Nauka lro
:munisrituje založena n'a principech di~lektiékého a historického mate
~ialismu, jak' je hlásal Marx, a bolševici prohlašují, že oni jediní je 

, 'správně vYkÍádají.' Podle této nauky je ve světě jen jedna skutečnost -
,hmota, jejíž slepé sily se vyvíjejí,tu v rostliny, tu ,ve zvířata, tu v lidi. 
Záironem neúprosné nutnosti a za ústavičnéhoboje sil se hmota vyvíjí 
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"ke konečné, synthese beztřídní společnosti." V této filosofii není místa 
p'ro 'Boha. Mftže se podařit, že se bolševický komunismvyvíne v křes

,ťanský komunism; ale to mftže zpftsobit. jen změna filosofie a ~ěna 
srdce." F. K .. 

h,vJ,.-:,.a. '~ \Y . 
, 3. Sociální krédo amerických církví. 

Americké církve sestavily před 20 lety své sociální ideály a poža
davky. Nyní je' revidovaly a nově formulovaly. Federální rada' Kristo-, 
'vých církví v Americe' je pak přijala ve znění, které následuje -; podle, 
revue The Journal of Religion, leden 1937: 

Církve se mají zasazovat o toto:' 

1. Prakl;ické použití křesťanského 'principu blahobytu ,na získáváni 
a uŽívání' bohatství; podřizování motivu spekulace a' zisku duchu tvoři~ , ' 
vosti a spolupráce. 

, 2. Sociální plánováni a kontrola úvěrových i peněžních systémfi a, 
hospodářských procesft pro dobro všech. 
• I 

• 3:' Právo ,každého člověka' na živobytí; spravedlivější ,rozdělení ma-
. jetku; pro dělníka mzda, nutná k živobytí, jako minimum a nad, to podíl 
na ~isku prftmyslu a zemědělství. ' 

4. Ochrana všech <dělníkft, městských i venkovs~ých,předškodlivý
mi 'podmínkami práce, před bezprávím v zaměstnání a před oneÍnoc-" 

-něním. ' J, ", 

5. Sociální: pojištění proti ne~lOci, úraz~: nOllzi a nezaměstn~osti. 
6: Snižování 'počtu pracbvníchhodi~ podle vzr:ftstu' produktivnosti 

prftmyslu; klid od práce aspoň jeden de,Dv týdnu, s vyhlídkou .na kr~tší 
pracovní týden podle možnosti. ' " ' 

, ' , 

7. Taková speciální, úprava. podmínek práce žen,. aby bylo chráněno 
jejich dobro, a dobro rodin i spOlečnosti;' , 

8. Právo zaměstnancft stejně ,jako zaměstnavatelft, organisovat se 
pro kolektivní smlouvy" asociální, akce ; 'ochranu' obou při vykonáváni 

. tohot~ práva; závaznost obou, pracovat pro veřejné blah~; podporovánI 
kooperativft a jiných órganisaci mézi zemědělci a jinými'llkupinamL 

9. Odstranění práce dětí; přiměřená opatřeni pro ochranu, výchovu, 
duchovn~ . výživu a rekreaci pro, každé dítě. ' ' 

10. Ochrana rodiny, ve jménu čistoty; výchovná" příprava, pro irian~ 
želství, vedeni domácnosti a rodičovství. " , 

11~ Hospodářská spravedlnost pro' zemědělce V zákonodárství, pod
:pórováni zemědělství a dopravy,' úprava cen z~mědělských výrobkft, 
s ohledemna'lltroje a, potřeby, které musí kupovat.' , 
, ,'12: Rozšíření základních vymožeností. kultury a sociální péče,- jimž 
. se těší obyvatelstvo městské, také na venkovské rodiny. 

"13. Ochrana' jednotlivce i, společnosti, 'abý: 'nebyli sociálně, hospó
'dář~ky . a', mravně poškozováni' obcho'dem s opojnými ft' omamnými 
látkámi. ' 
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14. Aplikace křesťanského principu spásy na uplatňování práva 
,obrany; reforma trestných i, nápravných metod, institucí i postupu 
, v' soudnictví.' ' " , ',', , 

.' 15 .. Spravedlnost, příležitost a rovná práva pro všecky;" vzájemná 
dobrá.vfile a spolupráce mezi ,rasovými; hospodářskými a náboženskými 
skupinami. ' ,!, , '" ' 

, 16. Odmítání války, omezování zbrojení, úČast v mezinárodních jed
,nání~h pro pokojné uro~nání všech sportl; budováni světového řádu na 
'. " . .' . , '; 

, ,~spolupráci. . ' . , '.' . ' . 
, 17 .. Uznávání a ~achováváni práv i odpovědností ve svobodě pro-. 

jevu, 'Ve svobodě shromažďováni a ve svobodě tisku; podporovánísvo-. 
body ve výměně niizortl jako cesty k nalézání pravdy.' F. K. 

~,~;fJ~ 
4. Ekumenická rada mládeže křesťanských církvi 

v Československu. 
, , Sblížení a spolupráce mládeže rfizný~h církví nabyly jasnýchobrysfi. 

Dosud jEm čas ód čaSu sešly se organisace mládeže v interkonfesijním 
'výboru, ale již od mohutné manifestace, 2. prosince, 1936 v Husově sboru 
na Král. Vinohradech' by~ousilováno o' vytvoření československé od-' 
'bočky ekumenické komise mládeže při Světové alianci pro přátelstvl 
'mezi ,ná~ody prostřednictvím církví a Radě ,pro praktické křesťanství' . " 

'v Ženevě. 
7. dubna 1937 konala se již ustavující schfize a k spolupráci se pf'~-" 

~ 

,,. 

,hlásily org,anisace mládeže církve československé, českobratrské evang.o • 

'Jednoty českobratrské, Jednoty bratrské, Bratrské jednoty Chelčického· 
(čsl, baptistfl), methodistfcké církve ev., evangelické církve slovenslté 
tl. v., německé evang.církve a maďarské 'církve reformované. 
',' '\ 

Schfize byla' zahájena referátem prof,. dra, Žilky, předsedy ,čsl. od~ 
bočky: Aliance pro přátelství mezi národy prostřednictvím; církví. ' 

Prof. ŽÚka ,uvítal'zřízení Ekumenické rady mládeže" nebpť ti, mla- ' 
dých vidí ,lepší schopnost ke ,sbližovací práci; mládež není' také .zatížena 

, oclpovědností za církev. Prof. ŽÚkanastinil vývoj ekumenických snah 
mezinárodních a ze své bohaté činnosti poskytl cenné rady 'p~aktické.' 

'Jako, rámec, v němž se spolupráce~šech skupin bude pohýb~v~ti, 
'navrhl M. Novák' statut, uvozený slovy Augustinovymi, "in necessariis 
unitas, in: dubiis libertas, in omnibus caritas". Účelem, Ekumenické rady 

"mládeŽe je podle t~hoto statutu: ". ' , , .. " 
1. Spolupráce mládeže kře~ťanských církvi na uskútečňováníJéŽí

šových zásad ,lásky a bratrství ve styku mezi církvemi ď a národními 
větvemi v Československu. ' . . 

2.~ Přispívání k~vzájem~ému poznání a odstraňoyánípřekážek ply~ 
noucích z neznalosti a nepochopení. 

8. Q):>rana. křesťanství'v boji. s ,protináboženskými ten,dencemi. , 
, ',4. Spolupráce :iui' konkrétních námět:ech(z podnětfi: vzešlých ze že
nevského ústředí nebo. z vlastnI iniciativy). 

120 

j , 
j 



\ 
~". 

5. Informace mladé generaci' církevní' o .. ekumenických snahách mezi
národních. 

.. Toh~to svého účelu chce' Ekumenická rada" mládeže dosáhnouti spo
, lečnými schfizemi, konferencemi, tábory,projevy v' tisku, v rozhlase, 
, na Illanifestacich, ,zřízením studijních ,a diskusních kroužkft aúča~tína 
,zahraničních konferencích."" ' ' , 

Zřízením Ekumenické rady vřadila' se mládež většiny nekatolických 
církví v ,československu do světového ekumenického, hnutí ,pro sblížení 
církví a národi'l. 

Přátelské styky jsou', navázány, záleží nýní na všech 'pracovnících, 
kteří' byli' do Ekumenické rady vysláni, 'aby upřímně se chopili díla a 
na církvích, aby poznaly, že v jednotě je síla křesťanova'. ' 

Dr,. Miroslav Novák. 

ROZHLEDY' POpfSEMNICTVí. 

Fran~ois Mauriac: Život JeŽíšuv. 
Podle 2., doplněného vydání přelo~ 
žili MilošKrej~a a Otto Albert Ti
chý. Praha; Vyšehrad, 1937. Stran 

,267. Kč 30.-. 
',' Francouzský romanopisec, Člen 

Francouzské akademie, o jehož ro
}náněKlubkQ zmijí jsme ps~li-v 

, ?línulém čísle ť s. 6l) , se odvážil 
, ,úkolu; na, němž ztroskotali přemno

zí. Jeho život Ježíšfiv,je,však jiné
ho rázu než přečetné životy ostatní. 
Především neučinil autor nic, aby; 
pochopil Ježíše v jeho d~bě a pro~ 
stt~dí. Neoddal se .žádnému spéci~ 

, álnímu studiu, 'aby 'poznal, dobu a 
"prOstředí, y nichž Ježíš žil a ,odkud 
by :se mu snažil porozumět: Bere 
evangelní zprávy tak; jak' jim roz
umí dnešní člověk, ale bez zřetelfi 
kritických. Mimo to jest jeho Ježíš 
v celku katolickým Bohočlověkem'
Autor však' dokázal to, že evangel-

, ní zprávy promyslil hluboce psycho
logicky a takto proniknuté snažil se 
je pochopit a spojit v obraz J eŽÍ
'šo..;y osobnosti a Ježíšova ,života. 
Zprávy,o zázracích nejsou pro ně- , 

jen to pSY,chologické, co je za ni
,mi. z jednoho údaje utvoří si před
stavu o JeŽíšově smýšI~ní a cítěnf 
a vnáší. ji do, jiných zpráv. "Ježíš 
je mu Bohem, ale co činí, mluví a 

, cítí,je tak lidské,jako u' kterého~ 
koliv, člověka naší doby. Jeto te
sařský, dělník, ale mluví a jedná ja~ 
ko Bi'lh. Že Ještě nikdy' nikdo ne-" 
mluvil a nejednal j!7ko Ježíš, je 
autorovi základním', východiskem. 
Ale snaží se pronikn~ut' a psycho
logicky pochopit, co sé dělo v .. jeho 

, duši a V duších těch, kdo byli ko
lem něho, když se dělo' všecko to, 
o čem Evangelia vypravpjí. Autor 
nemá' cíle ani vědecké ani věroučné 

: ani lÍáboženské. Ježíš' jeho knihy 
není j,ežíš' historick~, arii Ježíš čistě 
dogmatický,ani Ježíš jako zbožný 
člověk. Tento Ježíš je předmětem 
autorova hlubokého psychologické
ho myšlení. Kniha je literárním dí
lem, uměleckým:výkonem 'katolicky 
myslícího romanopisce', kt~rý, je 
inspirován četbou ,Evangelií. A po
'něvadž 'jde C? umělce, mimořádného 

• • , t , 

hožádl,lOU obUží,nezastavuje se u ď 

:l1.lidání pro psychologické proniknu_ 
tí 'hloubek lidské duše,' není to kni
ha obyčejná. Ale nic ,víc vám_.ne~, nich, nejde mu o jejich obsah; vidí 

" " 
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poví' a nic víc vám neznamená, než' : boženství. 'Každé, pravé náboženství 
román, který je 'cele výtvorem má pftvod nadpřirozený, bylo člo- ' 
tvftrčí fantasie. Pro lidi literárně'věku dánO;' není tudíž' výtvorem' 
vzdělané a umělecky' interesované rozumové, citové a' volní činnosti 
mftže však býtsvětiem, které jim' lidstva.' Pravé náboženství jest ód 
osvětlí, o čem dosud neměli tušeni, Boha a jde nad kulturu, jest oži~ 
a které 'je'mftže vésti k tomu, aby vující silou kultur, na kultuře' ne~ 
sami otevřeli Evangelia a ,začali závislé, svobodné á universálni.' .. 
sami, hledat svou' cestu' k tomu; Toto nadpřirozené nábožen~tvi 
~.terý je pravo~ cestou'ryravdou a bylo však y nové době poníženo, 
zlvotem . .1\'~'1,;hje.t I:'J.;IrIJI.. F. K. sesociologisováno. Stalo se' . věcí 

Jacques Maritain:Náboženství a kultury, otročilo kultuře, 'místo aby 
kultUra. Pieložil Leopold Vria:, Vy- ji pozvedlo' a ,zúrodňovalo. Celá 
dal Moraván,spolek katolických moderní kultura podlehla selmlari-, 
akademikft, v Brně jako 7. svazek ," saci. Antropocentrismlls se s~al du

"edice Ako~á, r. 1936. Stran 73.' Ce- .chovní dominantou nové dobý. Mo~ 
na Kč 9.-; " derní, protináboženský. postoj pro-

PóVybranýchstatrch filosofic- jevil se vtom, že politika ahospo-
,kých, které vyšly r. Ú)31u'KÚricí~' dářství' se vymkly z podřízenosti 

ře" vYdávajíčelítí katolíci další pře- '~ravním pravidlftm. , " , '" 
klád hodnotného dílka předniho,Maritain jest přesvědčen, že pro
franco~zského novotomisty -J.Ma- ti dnešní kultuře musíme,postaviti 
ritaina, Náboženství a kultura. vý- křesťanskou koncepci kultury jako 
klad obou pojrnft a jejich ~zájeÍnný skutečně lidskou, humanitní. Křes
vztah jest nesmírně dftležitý pro ťariské pojetr kultury bude v rozpo-' 
káždého církevně-náboženského pra- ru s dnešní kulturou jen potud, po
covníka. Maritain řeší otázku, se kud tato jest nelidská. Veškeré na-
stanoviska' křesťanského bohosloví še úsilí, musí v dnešní zmatené a: 
speciálně' s hlediska filosOfiCkýc~ nejisté době směřovati k tomu, aby 

',principft Tomáše Akvinského. Kul- nadkulturní, jednota církve byla 
'tura, jíž še rozumí "rozumový roz- znovu promyšlen~ a obhájena. Věci 

voj bytosti' lidské ve vší její úplno- tohoto světa musí být podrobeny 
sti·~, náleží do oblasti časné,pómíje- 'řádu Evangelia, a ,rozumu, neboť, 
jící a proto musí býti podřízena živo- 'rozum lidský bez vztahu '(k Bohu' 
tu věčnému, jakožto cílprostře<;lku-, nestačí k' t6mu, aby zajistil blal].O' 

, jící cíli' věčnému. V tomistické hie- lidstvu. Církev zasahuje do kultur
rarchU, hodnot' jé'~tBfth, hodnotou ního dění, vytváří určitou ku:Uuru; 
nejvyšší a z toho vyplývá; že kultu. ale sama není kulturou utvá.řima., ' 
ra jest podřazena náboženst,vi. Zté- Nadpřirozeným poutem církevního 

" to podřazenosti kultury cíli vyššímu, společenství' jest, Duch svatý, který , 
neděje se kultuře Žádné příkoří, ba má vládnouti všem nároclfmi; kul
dostává se jí vnitřního povýšeni v turně a poÚticky rtIzriorodým. 
její vlastni oblaslivšechĎ.a vyšší Nelze Maritainovi upříti, že svfij , 
pravidla, jimiž se umožňuje kultur- úkól. skončil se' zdarem. Dne's má,. 
ní pokrok, pocházejí" z' řádu "nad~., me zajisté' všichni' dosÚ zkušeno
přirozeného. Každý mravnÍ' a' du~ stí" že náboženstvi, chápané jako 
chovní pokrok lidstva 'si ;žádá ná- věc k~Itury; k 'ničemu nevede. 'Má~ 
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li jaké mravní poslání, stáv~ se ko_ 
nec ,koncfi nenáboženské kultuře 

nepohodlným a jest vytlačeno,' na 
periferii 'duchovního života. Nemá 
dosti vnitřní sily, aby odolalo,' po
něvadž nemá vědomi svrchovanosti 
a vftdčího posláni ve světě. A kul-

'tura sama' bez, zúrodňujícího vlivu 
náboženstvi upadá. Této cenné zku
ilenostimusíme v zájmu duchovní-

: ho posláni naši církve dobře využí
ti. V definici naší církve čteme, že 
"Církev 'československou tvofoí křes_ 
ťané, kteří usilují naplniti současné 
snaženi mravní i' poznáni vědecké 

duchem Kristovým. .... Z citované-, 
"ho, dosti' jasně nevyplývá nadřaze
. nost náboženství nad kúlturou. Sta
čilo by snad, kdY9Y slovo "naplni
ti .. se nahradilo slovem podříditi. 

. 'Rá.dibychom též od katolických 
'1Íohoslovcfi slyšeli, když mluví o 
nadkulturni a, nadnárodní jednotě 

',církve, že tím ,nemají, na mysli 
,římský imperialismus. My se proti 

: nadnárodní jednotě křesťanské ,cir
, kve nestavíme, ba právě ve jménu 
křesťanství i museli jsme :;;e i posta~ 
viti proti římskému církevnímu 
imperialismu, ' což m~sí 'býti n~ši. 
ctí./tJd •• ·b'\. Ví\ .. k.úť~ A~ V. 

Dominik Pecha: Smysl člověka. 
Knihy: duchovní orientace. Edice 
'Akord' v Brně, 1936. Stran 78. Cena 
Kč 9.-. 

Autor· patří ·mezi ty katolické 
theology, kteřínesdllejí názor o Ďa
.prosté neodvislosti filosofie a theo:' 
logie, nýbrž zcela správně uznává," 
že' filosofie a theologie patří k, so
,bě.A dokazuje to konkrétně na fi
losofické ,otázce po smyslu člověka, 
dávaje na ni. theologickou odpověď. 
Nejprve hodnotí odpovědi ,přírodo- , 
vědeckého materialismu, který cha.
pe člo~ěka jako mechanismus. u-

kazuje na nesprávnost biologie bez 
života a psychologie bez duše. Upo:" 
zorňuje ,na základní omyly psycho
logie, funkcionální, behavioristické 
i • hormické, Freudovy psychoanaly
sy i Adlerovy individuální psycho-, 
logie. Odmitá determinismus a uka_ 
zuje, že člověk není jen,' souborem 
fysiko-chemických dějfi,' ani splet~_ 
ninou pudfi, ani· troskou bez' svo
bodné vfile. Na, otázku po smyslu 
člověka však odpovídá nesprávně 

nejen naturalistická věda, . ale také 
pantheistické náboženství aorien~ 
tálni mystika. Člověka vfib~c nelze 
vysvětlit imma:nentním . p~incipem~ . 
Pravdu o člověku je U'eba hledat 
nad člověkem. Člověk je bytosti 
schopnou jít nad sebe, překonat pří~ 
rodu a život., Znepokojuje jej úzkost 
před neznámem, touží po nekoneč_ 

, ných hodnotách, po absolutnu. ,Clo- , 
věk je obrazem božím, a jeho P'O"' 
vinností" je,' podobati se Bohu. Ale 

'je obrazem božím' nedokonalým: . 
Dokonalým obrazem ,božím je 'Kri~ 
stus. Smyslčlověká je tedy v ,Kri
'stu, v LogU: Logos vstoupil v člo
věkaa ,dal mU,život a svobodu. A 

, dal mu i smysl: i člověk je logos. 

. Takovéto theologické pojetí' člo_ 
věkanení jen teorií. Plynou z něho 

'dalekosáhlé dfisledky prouspořádá
ní života jednotlivcova i' společno~ 
sti. Autor má pravdu,ďže řád nelze 
obnovit .v, ob~asti činu, dokud nebyl 
obnoven' v oblasti ,ducha. Z' ne
správnéhO pojetí" Člověka . plyne ne
správné' řízení života' jednotlivcova 
i společnosti: V oblastj ducha je 
třeba nejpn'e nápravy, a autor k ní ' 
ukazuje cestu. Je to ce~ti křesťan~ 
ského náboženství. A.proto je i ce
stou naší. Tato kníha, pracovaná ,na 
základě dobre' soudobé světové li
teratury filosofické i theologické, 
a napsaná pěknou essayistickou 
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formou, mt'tže proto prokázat dob
.rou : službu všem ~ašim duchovním 
a vzdělaným la1kt'tm. -.eov ní zabí-. 
há dokatolickéllO dogmatu,poznají 
~nadno sam" i~~-....rda..t'"' F K . 
... . '.' ,tCo.vF-'I..'·· " 

Rudolf Říčan: Kapitoly z církev
níchdějin; Řada 1.:. K červánkt'tm 
reformace. Knihovna· Bratrstva, sv. 

,9., PraIia; Svaz' českobr. mládeže 
evang., 1936. Str. '153. KČ12~-'1.\ 

Docent cirkevních dějin na Huso- . 
vě fakultě podává tu populární vý-

. klad prt'tběhu církevních dějin od 
počátku křesťanství až po Jana 
Viklefa. V úvodě poučuje o církey
nich 'dějinách a' jejich významu.' 
:Pak kresli svět V době . Ježíšově, 
:Zmiňuje' se krátce -o Ježíšově živo
'tě; pópis~jeapoštolskou církev, u-' 
'pozórňuje, čímkřesťan'ství' vítězilo, . 
jak .vzniklo a čemu sloužilo vyzná
ní a učení církve, jak vznikla ka,:
lolickácírkev. Nato popisuje, proč 
'a jak' nastal rozchod katolické cír
~ve na ch'kev pravóslavnou a· řím
'skou a jak církev pfis?bila' mezi 
Germány a Slovany.' Líčí boj pa~ 
pežství o . světovládu, podrobněji' si 
všímá středověkého' křesťanství u 
'Čechfi a'v zemích sousedních, a.na-
k~nec se zástavu.je u. - církevních 
poměrfi těsně před českou reforma
,ci. Autor si přeje, aby jeho knížka 
, sloužila -k poznání dějin křesťanské 
církve především mládeži' česko-

- bratrskýchevang. sdruženi. Volil 
_k. tomu .metodu pohledfi do církev_ 
ních dějin V rozhodujících obdobích. 
Nejde mu jen o poučování o minu'
,1ých událostech. Chce ukázat, jaký 
smy~l mají církevní dějiny a jak 
je třeba 'v nich číst, aby bylyopo~ 
rou' a: učitelkou pro dnešek. Cír
kevní dějiny se mu jeví jako· ději
ny božího vedení a lidské neposluš
nosti, kterou Bfih svou milostí .pře_ 
máhá. ,v, dějinách vidÍ. jen boží ve-
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, dení,nikoliv' boží zjevení, jež je jen 
v Písmě. Všecko. dobré.vdějináclÍ 
chápe jakovýsÍedekpfisobení Du
cha sv: na lidi.Události·a činy v 
dějinách církve soudí' s' otázkou, : 
zda členové církve a ,církev jako 
celek Boha poslouchali či rleposlou-. 
chali. PosÍlzoyáním minulosti má-; 
me bystřit zrak. vfiči sobě' samým, . 
abychom sebe - vždy opravdověji 

stavěli před boží soud. Církevní dě
jiny nejsou mu tedy ani snt'tškóu., 
dat o minulosti, ani hledáním pra
videlnosti a zákonitosti dění v lit!'-
ské společnosti, nýbrž prostředkem 
náboženské a mravní výchovy v, du- -

. chu českobratrské církve evangeli~ . 
cké. ~ádný historik se, nevypne 

, hodnocení' a proto je oprávněno i .
hodnocení s, hlediska víry. Záleží 
jen na tom, aby nebylo tendenční 
aaby'pravdu nezamlčovalo' ani mi
zkresl~valo.fiíwM"\·l~ť. r-F. K. 

~60·r;vl~ . 
, . Dr. Augustin Neumaiúi: Ožehavé 
Impitoly z českých ději~ církevních. 
Myšlenky a život .. knihovna soudo-· 
bého katolického myšlení.' sv, 4. 
Praha, Vyšehrad,. 1937. Str. 123. 
Kč 12.-. 
. Podle ú;'odu je' účelem knihy .. o~ 
čistil: obraz naší minulosti od zkres_ 
lených jeho částí a tal\to předvésti 
]{atolickému čtenáři české dějiny 

náboženski 'tak, jakými skutečně 
byly". Je to tedy 'knihaapóloge.;, 
tieká. Římsko-katolická církev, jitk 
známo, se ni!tdy. nemfiže mýlit a 

,také nikdy nemfiže mít žádné viny. 
Zato ti druzí se vždycky ~Ýlí a 
mají vždycky' vinu. pr'oto' má 'řím, 

, ská církev ~vfij výklad všech histo
rických ... událostí, namnoze odliš
ný od pojeti vědeckého: ,ve služ~ 
.bách katolického pojetí české mi-
'. . , j 

nulosti· je i· tato knížkakatol. pro-
fesora církevních dějin. Autor v ní 
r0!'lbirá české dějiny od doby české 

h' 
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reformace až do doby nejnovější,kazuje, jak je potřebí nestranných' 
a dokazuje, že římskokatolická cír- lidových českých dějin nábožen-_ 
kev nikdy. neměla na ničem viny, ských, které by' spravedlivě zváŽily . 
nýbrž jen zásluhy o český . národ. skutéčnosti.a dokázaly. pravdu, S e:!' 
Zato potestanti' a nekatolíci . měli . kterou nelze provádět kejkle. F. K. ' 
viny a žádné ,zásluhy. 2ivot kněží Můj boj. Hitler o sobě a svých 
a církve v doběpředhusitské ne- . cílech. Zpracoval Dr. Fr. B a u e r. 
IIlohl být žádným podnětem k čes- 3. vydání. Poiltickáknihovna, ř. II . 
. ké reformaci, všecko bylo v nejlep- kn:22. Praha, Orbis, 1936. Str. 227. 
šímpořádku. Co světská historie Kč 35.-. 
mluý-Lo Janu Nepomuckém; je ne-, ' Bible národně socialistického Ně
pravda; pravdou je jen' katolické mecka, HitlerftvspisMein Kampf, 
učeni'o něm: Hus byl kacíř a.nijak je u nás zakázán. Dr. Bauer však 
se mu neukřivdilo; rehabilitace je-' z něho vybral hlavní. myšlenky,v \ 
ho procesu není možná, i když to této knize,je zpracovává a dopro-

, . žádá prof. Pekař. V době. husitské vází poznámkami. Připojil .talté.. . 
" trpěli katolíClmučednictvi. Na Bílé stručný nástin vývoje politických 

hoře neměli viny 'kato1ici, ale pro- poměrfi v Německu od r. 1926; kde 
testanti. Dostala~li katolická cír-.·· vlastně Hitlerova kniha končí, do 
kev po Bílé lÍoře. statky, bylo, to r.1936, Hitlerova kniha je částeč-

· jen její odškodněni. Co' se píše o 'ně jeho životopisem, hlavně však 
, době Temna, je. nepravdivé. Na ná- obsahuje jeho posuzování politické 
rodnímprobuzeníměÚ zásluhu jen ' situace NěmeckáJ:loválce,jehovy-

, -katoHci,nebylo žádného ria:vazová~ znáni víry a program pro Třetiří
ní na českou reformaci. Český od~ ši. Kdo chce poznat ducha dnešní~ , 
boj za světové války a obnova čes- ho oficiálního Ně~ecka, pro' toho 

· 'késamostatnosti jsou zásluhy ka: je tatO kniha ne ocenitelnou pomfic-
. tolíkfi: Tyto a ještě jiné these jsou kou. ,O Hitlerových náboženskýéh' 
v . knize "dokazovány", namnoze názorech není v Bauerově výběru 

. pouhým tvrzením, formou a mluvou mnoho, řečeno, jeÍlantisemitismus, 
hodně neumělou. Užívá se přiroze-' všude ,proniká. Ale.' i z tohoto vý~ 
ně, autorit,' hlavně' Pekařovy, ale běru . chápeme, že' duch, který. stojí 

. 'když' je třebá, postaví se proti Pe- za knihou Meiu Kampf, není duch 
kařovi zase Novotný a Krofta. Knl_ .. křesťanský .. Tento Caesar. je zcela 
ha je dokladem klamání, které vna- p~otiježíšovský a blíží se spíše 
'ší zm3;tek a' nejistotu mezi lidi. U- Nietzscheovu Antikristu. F. ,K. r-

1~1 .. 4,,; hk, I~\n,{''''. 

RŮZNÉ. 

Církev vskutku, římská. The 
· Church Times z 27. března 1937 re- . 

ferují . o papežově listě, který byl 
na' Květnou neděli čten ve všech 

. římskokatolických kostelich v Ně
mecku, a který - znamenal takřka 

ultimatum národně. sociální vládě 

\, 

německé. K tomu dodává: "Times 
otiskly tyto dny, protest proti ital~ 
ským represáliím v, Addis Abebě, 
podepsaný. řadou významných lidí, 
v čele s arcibiskupem z Yorku.·ry~ , 
to represálie jsou zločin proti civl
lisaci a,: proti náboženství, na němž 
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civilisace spočívá. Protest prohla- ni o neodporování zlému. 'Ále je 
šuje: "Italíe jest jakoniy křesťan- pro nás, nemožno ignorovat fakt. 
skou mocností a' my jako, druhá' že demokracie 'a ná.boženstvi jsoú 
křesťanská mocnost máme hluboký , ,ohroženy fašismem. Je nemožno, 
zájem na tom. jak se vlá.dne mi- nevěřit, že jestliže demokratičtí ná
lioritlm Afričantl. Nám jde o to,. rodové skryji svftj meč' do pochvy. 
,abychom přesvědčili domorodce, že útočné ambice fašistických mocno
maji přijmout pokojně civilisaci bě_ sti se nepusti do akce'. Jsme: pře
lochtl., řídit svťÍj život jejími nor- svědčeni. 'že nic d()brého, -nemO:Že 
mami a vyměnit je za své." Celá vzejít z války. Sóuhlasíme' s;Ber-

, Afrika hledi na Habeš a Afrika ni- trandem Russelem. že: .;jestli se do~ , 
kdy Dezapominá a nikdy neodpustí mníváte. že vyváznete se svou svo
bezprávi' a nespravedlnost; Ale bodou neporuš~ni; i ,kdyžbtide vy
řimskokatolickýklerus ~,třebane 'bojována válka pro vitězství svo
papež- prohlašovalhabešské ta- body; mu;ite být lidmi velmi opti: 

, . I . , ,". 

žení za svatou válku 'a 'represálie mistickými. Nic si nedovedu před: 
nebyly" s římskokatolické strany stavit. co by víc rozšířilo ,'fašism:'; 
odsouzeny. Podobně se Spanělskem. jako ,válka proti fašismu. ,Chcete-li 
Posilajíc pluky' "dobrovolníktl"ge-' ,porazit Hitlera. 'dokážete, to, ,jen 
nerálu Francovi, poslouchá' Italíe když' se stanete sami doma Hitle~ 

, výzvy církve. Hlas ,Řima je mocný. rem.", Ale podnikne-li Hitler,útok, 
MlčeniRima je ještě mocnější." Je "COŽ není nemožné., a vy nebudete, 
to nový doklad stále téže skutečno_mít prostředktl k obraně. co, bude
sti. Kde, mocenská 'posice a poli- te dělat?/ rmemma je srdcevrouci. 
tický 'zájem řimské církve žádá 'Ale jsme nuceni věřit., že ozbrojené 
mÍuvení. tam papež a církev mlu~ 'demokracie j$OU aspoň nějakou zá~ -: 
vi. kde' žádá mlčení. tam mlčí. Ne- rukou pro mír. Zatím musí ,být vy
jde o království boži. ale o králov- trvalé a z přesvědčení vycházející 
stvítohoto světa. Mocenský zájem úsilí o, zbudováni mezinárodního 
žádal. aby se proti Rusku a Němec_ zákona. S plným pochopením.: ž~ 
ku mluvilo, proto se protestovalo. vlády zákona se nedá', dosíci ,bez 
MocenskÝ ~ájem žádá. aby se ve oběti absolutní národní svrchovano~ 

- věcech Habeše a' Spanělska mlČelo" sti. která' je zcela neslučitelná" s 
'proto se mlči. třeba v Addis Abebě: mezinárodní autoritou. (The Church 
Italové jako represálii ,za atentá~ Times27. III.1937.) 
na místokrále povraždili tisíce ne- C· kv' • kř' '.. ' tví'\; .... z' ' 

. • _ '. _ • Ir e, nejen es.ans .' ~'Le ľ 

v~nnych: zen a, děti, a treba vysllá- ,studentycambridgské university na 
mn: ~oJska_ d?Spanělska se pro- diskus~ím večeru se většina 'vyslo
dluzuJe vrazedná občanská válka. vilá pro' další trvání organisované-

ho náboženství,' církvi.' Zahajovací 
přednášku pro diskusi měl děkan 
od sv. Pavla. Pravil. ,Ú.vyslovit se,' 
proti organisovanému' náboženství 
'znamená vyslovit, se ,proti lidské 

Tíha doby. Anglikánský arcibis" 
kup z 'Yorku dr. Temple pravllv' 
tyto dny. že mnozi křel'lťanéjsou v 
této době krise zmateni pokud jde 
o' otázku války a míru. Mnozí cítí, 
že úplný pacifismus je jedině ktes
ťanský směr a že svět mtlže být 
spasen. jen přijme-li Tolstého. uče~ 
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Předevšiin proto, že neoI'ganisova~' 
né náboženství.' které je' čistě indi7 
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viduální, nemá trvání.' Jeho inspi- ré by jinak V něm zfistaly neroz-:' 
race je pouze dočasná. Každé ná- vinuty: Náboženství i budí tvfirčí 

boženství, které ukázalo schopnost ,vfiU v možnost něčeho lepšího než 
žít, 'se odělo ;; sociální ,o~ganismus,. je, to,co existuje. Rozšiřuje člové~ 

, ježto člověk je sociální tvor. Prá- ' kfiv, obzor, až člověk za tím. vším, ' 
,vě ta okolnost, že náboženství tvo- čeho' byl dosud dosáhnul, začíná vi~ 
ří společenství; je. uschopňuje, aby . dět, něco cenného; co dosud není" 
uchovávalo, individuální svobodu, ale má ,být a mfiže se stát skuteč~ 
svých členfi "proti těm, kdo, by chtě-, ností.ď, To známená: že, náboženství 
,Ii d~kťovat n:ej~n' jak má člověk bylo, je a vždy bude rodnou mat
:jednat, ale, i 'jak má myslit. Za kou člověkova, idealismu .. , Vybízí 
druhé proto, že náboženství jako člověka k věčnému hledání nového 
společenství má. také vnější, nejen nebe a nové země. A těm, kdo vy~, 
vnitřní' dfisledky. Činná, vira spo~ hovují této' výzvě, skýtá jinou po
lečnosti se snaží nejen, udržet svo~ třebnou "službu: uschopňuje je, aby~' 
bodu; ale i podporovat mst světo- se stali pány sama sebe ... Nábo~ 
vého řádu, založeného na vlastní ženství dává víru, že život stojí za 
,víře, ve věčné hodnoty a, pravdy. to" aby byl žit. Zjevuje cíle, které 

• Pr9tokaždácivilisace, známá ~ dě- stojí' za to; aby se pro ně žilo. 
jin; měla. náboženskou víru za se- Živí touhu žít pro takové cíle. , 

, ,bou, a společná víra' je jediný pÍat- Tvoří' vise . a, vnuká oddanost, "kte-
" ný motiv pro vytvoření společné ,rých je potřebík dosaženíjednoty 
civili~ace. (The Church Times, v rozděleném a nesnadném životě: 
5. III. ,1937.) Náboženstvíj~ proto pro, ště~tí ,tak 

, Cena náboženství.' "Náboženství ' podstatné" že ,bez ,něho nemfiže čl07-
Je ,člověkovoti vírO{z . V moc, jež, je věk vfibec nalézt. hlubokého a trva
větší a lepši.než on; je i,člověko- lého štěsti.'~ (])r: E.F.Tittle: We 
vou odpóvědí 'na tu~oc. Kdykoliv needreligion. N .. York, 1931, s. 17, 

člověk ztrácí' smysl pro ni: odnáší 94, 63.) 
to škodami. Jeho umění se ~tává. Vyl~óúpení. "Výkupná síla nábo-, 
~hudou partikulární věcí, ,i pouhou ženství spočívá' v 'jeho schopnosti, ", 
abstrakcí, která mu nepři~áší po- posiÍovat: mravní úmysly ,v člověku 
sily a neuvádí jej v radost. Jeho a ve společnóstido Úlkového stup
politika se stává maliche~nou, pro-' ně, 'že mfižé, překonati' disonance, 
vinciální, a ani v tom není poctiv~.· kte~é -existují v duši člověka, v je
Jeho filantropie sestává povrcp.ni, 'ho společenském. životě,' iv.jeho 
nejde k ,příčinám bídy. Jeho poku- vztahu', ke : světu ... Síla křesťan" 
sy o výchovu jsou mařeny nedo- stvL j~ko ~ýkupného nábožen~tví je ' 

, statkem vhOdného ,'předmětu pro odvozena .z neomylné inttÍice, s kte~ 
, oddanost. Jeho věda začíná po ně- rou jeh~ ústřední' osobnost, Ježíš; 

jaké době. ztrácet' svou' víru v cenu odhalili a 'zjevila duchovnipovahu 
,vlastního úsilí. I, jeho pmmysl za- skuteČnosti, a z dokonalosti, s ,l{te~ 
Číná";být ' soužén 'podezřením, že rou jeho vlastní život ztělesnÚ, a 

-,snad všecko je marnost. .. Rozši- symbolisoval to, co on odhalil." 
'řujíc člo'\;ěkfiv obzor,. budí v 'něm, (Reinh. Niebuhr:Christianity and 
náboženství touhy,; jichž, by jinak Redemption. ,N; York" 1936, !>tr. 
nikdy nepoznal, VYVOláVá. 'síly, kte- 113.) , , 

" '"'.\ 
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Dvě měřítka. "Církevní křesťan-, , že pravých, upřímných křesťanft jé 
ství užívá iněřítka věření. Věříte? opravdu málo. A zvlášť souhi~sí
Věříte takto ,a nikoliv takto? vě- me,-, a vřele bychom sipřáli'Od 
říte ~ ji~totu spasení? .. Ale Ježí- všech katoIíkft,slyšet ' a ", činy do_o , 
žovo 'nlěřítk~ je' jiné : Ne každý, svědčený ,vidět týž souhlas - s 
kdo mi fíká: Pane! Pane!, vejde'do dalŠími slovy dra Braita: "Musíme' 
království nebeského;, ale ten, kdo " se spojiti všichni, kteří vidíme ,v • 
činí vůli mého nebeského Otce... Kristu nejlepšího přítele duší a 'ži- . 
Po ovoci jejich, poznáte je. ~. !{do votft lidských, musíme vytrvale '. 
činí vftli Boží, to je niftj bratr, má hřmíti do svědomí mocných' a bo
sestraa matka." (Dr. E. F. Tittle: ' ,hatých, všichni vytrvale a' stále. 
What must the church'do to' be Musíme stále obraceti lidi odkřes_ 
saved? N: York, 1921, s.83.) ťanstv( formulek, návykft, vnějško-

Živá církev. "Kréda a kulty jsou vostí k plnosti uchopení 'a prožiti 
pouhou slavnostní. zábavou, jestli~' celého Kristova poselství: celou du-, 
že na jedné straně netryskají spon_' , ší, celou bytosti, v každém povolá
tánně· z živoucího spoleČenství s ní a ve vše cll okolnostech": My' sa
Bohem a jestliže na druhé straně mi o to' s pomocí 'Boží usilujeme 
neberou životodárnou sílu z kon- co nejupřímněji. ' 
krétnlch 'úkolft, 'nárokft a zájmft; 'Stále sporná otázl.a. Mezi histo-
které jsou aktuální látkou lidské riky je stále nerozhodnuta otázka,' 
činnosti. .. Církev je příležitost,', byl či nebyl-li apoštol Petr v Ří
nikoliv systém. Je to spása 'sociál-' mě. MinuléhO: roku vydal známý 
ního řádu, kterou Bfth vyvolává z německý protestantský církevní hi~ 
proudu dějin.'" (F. R. Barry: 'rhe storik KarI Heussi spisel{ WarPe-, 

, rele~ance of the chm'ch. N. York, trus in Rom ? (Gotha, Klotz,1936:j ,. 
1936, s. 190.)' Po ro~boru všech, historických svě-

Jen ty křesťanské činy chybí! dectví zodpovídá, otázku záporně. 
, Pod tímto nadpisem jsme v minu- Brzy po jeho spise vydal jiný zná- ' 
!éni čisle, (s. 64). uvedli pěkný citát mý protest. historik, nástupce Har
z i. čísla, dominikáÚské revue Na nackftvna berlínské, universitě, 
hlubinu. Ve 4 .. č.téže revue ~e dr. Hans Lietzmann, spis: Petrus ;'0-
Braito táže, 'čí obžalobou náš nad:mischer Martyrer (Berlin;,.Akadé~ 
'pismá být. Odpovídáme, že před~_ mie der Wissenschaften, 1936). Po
yším církve římské,'která by, kdy~ dle něhoj~ velmi' pravděpodobno, i 

byv' ní: nebylo jiné teorie ~ a jině že' Petr vsktitkú zemřel. v Římě,' 
praxe, mohla ,se svými hospodář- mučednickou smrtí. Heussi' odpo
skými a mocenskymi prostředky, vídá. 'n.yní článkem War, Petrus 
kdyby jich užívala .v duchu Ježišo-,'wirklich' romischer Martyrer? ,v, 
vě, podávat velmi účinné křesťan- časopise Christliche Welt' i: 20; úno~ 
ské ,léky dneŠnímu světu. Slova ta ra 1937~ vyvrací. dftvody Lietzman
'jsme však zároveň chápaÚ jako ob_ . novy á trvá' na ~vé ,negativní od-
žalobu všech křesťanft. SouhÚl.síme, povědí. ~.. F: K. 

Náboženskou revni, r. VIII. (1936);' v krásné bílé, plátěné vazbě lze 
objednati v kanceláři ÚstÚdní rady ,čsl: 'církve v Praze-Dejvicích, Vuch
térlova 5.Dopor~čUjeme vřele br: duchovním, kteří mají rádi pěkně vá-
zané knihy ve svých kniho~nácl1.," , 
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Br. :Dr. Ka~~1 F~rský,vzor~'uchovního".cír~ve 
československe. 

'(Dokončení\) F.Kalous; 

K 10., výročí jeho ,smrtL 

v. 
~ '~ , 

'Ohtížnáhylajednání s vedoucími politiky našeho veřejného 
života. Bratr Farský, nejednou si stěžoval na čétnáneporoZ\uně;. 
ní. J.áko vždy v'revolucipřezíráná byla' ot~ka. náboženská. NIě;. 
kterým' bylo nemilé, že' vytvořila se riová Církev. Nerozhodno.st 

'a přeziiáníodvádělo mnohé: kněze' od nového života Církevního, 
'pobuřovalo ty, kdoobávaIi se 'okIid v riově vytvořeném' státě 
(pekař), zmalátňovalo zvláště 'vrstvy studované, nedt1věrouapo

'hrdáním naplňovalo zejména 'vrstvy dělnické,,' odchovanémoder~ 
,nímisměrysocialistickými. Jedni v nové církvi viděli nový vzrůst 
, ',rieznabožství, (kolikrát Farský byl Vyhlašován zanezria:bona!), 

druzí zase návrat ke staré pověře s riátěrem červenobílým. '1" 

,,', ,Marně Farský vysvětIovalrozdíl mezi náboženstvím a círitví, 
, márně ,poukazoval na mocenské, politické a hospodářské, posta:."'" 
vEmícírkve' římsko.;.katoHcké. 'Myšlenkově: se jí nebál; itle jako 
praktický' člověk vidě~ sílu nospodář~kou, poHtickoua finančni;~, 
• Proto zahloubal seodo českých 'děj in náboženskýcn a poměru, 

církve á stá.tu á z jeho t1vah ačláÍlků:vč'eském zápásuvzešJá' 
kniha: "Stát a církev". Poměr státu českého k církvi římské od 
prvopočátku až do roku 1924; V Praze 1924. Nákladem , vhistním., ' 
, • Džv předmluvě, vysvětluje br. Farsk§, 'že "dějinÝ,české jsou 

SKoro jedním ,řetězem sporů a bojů nábóžensko:'církevních". Vy~ , 
svět1uje, žej,pojemcírkve jeststáleještě'ztotožňováin s, pojmem 
náboženství". A pokračuje: ,:' , " , • " " ' 

~ ••• - » • I , , 

"To pochází odtud, ,že tu po celých 300 let předešlých'nebyla dovolená, 
jiná vira nežli církve římské. A církev římská,' sama" v, sobě pozůstatek' 
starého světového imperia, (vladařství) římského, organisovaná zcela' jako' 
svého druhu ,stát, pronikající druhými ,státy, vpravila tu n'árodu za ty čásy 
před sudek, že ,ona i,est jediným oprávněným zřízením nábožensikýmna světě. 
Odtud omyl, že co církev; to náboženství, ať co papež, tozástupce,'a ná; 
lTIěstek boží na :z:emi. Že se tento bludný omyl vryl národu, do tlUŠe)i neni 
divu; nebol prvních 500 let svých dějin český národ byl odkázán ve věcecn 

, náboženských výhradně na tu'; jedinou' církev,', když" mu nátlakem,' německého 
panství pod panovn.iky přemyslovskými. původní jeho nábóženstyí' vzato 

, a zakázáno. Círlkev římská' byla tu po, více než 500 let úplně ,bez soutěže: 
~ jiné církve nebylo - nesmělo být. Od vystoupeníM. Jana Husa začíná osvo
c bozovací boj národa z pod panství řlmského. Není dobojován., Ale- bude' 
'dobojován ,tím, dnem, kdy siveškery lid národa' českóslovenského uvědomi, 
že, církev není, náboženství' a náboženství že není církev, že na světě Jj e 
mnoho náboženstVí různých a mezLnimi jedilO křesláriské, že .církev římská 
n~ní jediná cír\kev' křesfanská, nýbržže,křesfanských' církví je mnoho, 
asi' do 300,inezi' nimi, také církev česk~~lovenská, že člověk může míti 
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náboženství bez církve, .ale že může,. být v církvi a nemusí mít ještě' ná-
· boženství, a že kaŽdý národ má zajisté právo míti ,církev SVOll tak,jaKo 
.má svou církev římskou národ italský. V knize této jest vylíčeno úryvko-
'.vitě úsiUcírkve římske podmaniti .si národ český a ujistiti si v něm."své 

panstVí i zase ,úsilí riároda;který se' bránil. Z těch dějinných příhod ma
telnajestslabost a mnohá nedůslednost v. národním našem snažení proti 
odpůrci s . kulturou silnější a se starou školou politickou a diplomatickou. 
Ale dobře znáti· nejen udatné počiny předků, nýbrž také jejich chyby. 
Dějiny nám majL býti školou' budoucnosti." ., 

.Ta·k psal Dr. K. Farský v květn~ 1924. , 
~ .. Proces, který,v něm osobně se odehrávál a' kterývidělá chtěl 
yéstLv: naší národní spóh~čnosti, líčil v různých. článcích, brožu-
!ácha spisech, které mají přiléhavé názvy. " ď.· ' , •. 

. ,Už před. založením. církve československé vydal v Hajnově 
sbíréečasových věcí v knihovně "Vojna a mírU v Prai~1919jako 
,IX;.svazek:;."l?ro/~;;ThDr."Ko.Farský:· český .,problém.církevní.·~. 

Ke konci praví (sťr. 35)\: _ 
':-;,Světe~ váne·~žci.Y noVý soubor pravd a.ideC Ty nejsou nÓvél , 

Když před pěti sty lety veliký český Mistr kněz bolestně si stěžoval 
- domů,'žekoncil církevní nechce slyšeti pravdy, nebyl ani tak příliš dalek 

od svého Mistra, který před devateriácti věky.vyčítal odpůrcům z VySoKé 
rady: "Když pravdu .pravímvám; proč mně. nevěříte?" či odkud odjinud 
vial český Mistr své krásné heslo, když piše (ve V.ýkladu viery,' desatera 

-a páteře, V. Do): ,;Protož věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdui'uč 
. , se. pravdě, . miluj. pravdu,.,prav:pravdu, '·drž pravdu, braň, pravdy až do 

l'mrli." Vzal je z výroku sviíhoMistra:: "Pravda osvobodí vás" (Jan .8,'32), 
'" jehož' se dovolává. A,když před sto lety zaznělo ze zkrvavené Francie 
· světeni':liberlé, egalité, 'fraternité: svobod.a, rovnost,! bratrství, byla: t,o'opět .' 

jen ozvěna oněch úst, která dávno učila lidstvo řikati komusi Jednomu 
,Neznámému svorně: Otče náš! '0' Tehdy Ho za to pověsili. Jen prováděti 
- měli tehdy ve Francii té heslo méně. krVavě, ač nevím, kdo.víc toti. krví 

vinen:' ten, co ji prolévá.l"čiten, kdo ho k- tomu v:yprovokoval. A' kd.yž 
dnes po své ukrutné < krvavé ,lázni lidstvo ústy téže Paříže dovolává se 
smilování samo nad sebou, zvouc, národy. k založení Svazu, .aby mohlo 
býti. čeleno nelidskému· válečnému vraždění pro budoucnost" duch lidství 
lidstvem utýraného nedočkavě třese a chvěje se očekáváním, kdy a odkud, 
zazni konečně heslo všem národům, ,zvoucí: Sbratřeme sel"·· 
: •• < --:To,~o'žádáme"není, žádné novotářství, tol. je'n " požádavek, ~bý náš 
náboŽenský a: církeVní život· byl zbaven. přítěže, kterou jej naivně zatižily 
Ilobybarbarské, á o nichž by, řekl Kristus totéž, .éopřed 1900, lety, když 
děl: ,,;Svazujil věru břemena těžká a nesnesitelná a, vzkládaji na ramena 
lidská:' ale_prstem svýmnechtí jimi pohnouti." (Ma:t.'23, 40),.- -

" , ,Nuže" pohneme ~Hmimý. ,A nepůjde~li za ,námi třeba.hn.ed celý svět; 
,zavděčíme _ se, . alespoň> přítomnosti a, budoucno~ti svého národa" aby, měl 
o 'tuto jednu veli.kou bolest ·méně.... _ ' - ,ď 

-VL 

, Sdrkvířimsko-katoHckou rozešel· se: lehce~~~še~ po bo': 
lestnych'událostéch' světové':válkYo'VyIíčiI tuto r'ozluku ve'vzpo~ '-

· mínkovýéh fe1!illétoneéh; které' Výdál v' Knfžée: Dr.'Kaťel Farský: 
Přelom,:v,Praie,1921.- ',. 'c ", ,. -, , 

, > ,,·Knížka, tato 'je i:dokladem, 'jak 'CÍrkev. československá Výr~; 
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',stala.iako~ravní hnulLz ~ozporu me~itheoriía .praxí církévnL 
, Mocné dojmy z Huynova biřmování a střelby do hladových, dětí ' 
,riaplzeňské ulici jsou toho dokladem.' Farský píše ~na str. 42: 
'. ,;A já když jsemchodival denně pakna pópravné misto těch'děti, 
,vyznačené zelenými, věné::i:(dnes tam jsou zasazeny památné kameny). řekl,' 

., jsem si: Cirkev, která si takhle nekřesťansky počiná. nemá pravdu. ři\ká-li, 
, 'Že' ona il náboženství Kristovo je jednoa totéž:',' . , 

'Vznik církve Českóslovenskévylíčil prof. Th. Dr. Karel Far
ský ve spise "Z pode).jha" v

ď

.Praze1920, nákladem "Klubu re
formního duchoyenstva", která vyšla'; druhém vydání "přepra": 

. čovanéni a rozšířeném" v závěrečných částech' od sti. 47 v Praze 
".1921, nákladem'vlastním. ' .','" '.,' " " ' ',. 
, "Dohasíná požar světové války ... " ' ", ." 

"Čeho však záčíná se v národě československém :jeviti nedo
statek už skoro povážlivý, je mravní charakternost" (str. 6, II. 
vydání); ;,Hla:vní" příčinou 'vzrůstajíéího' nedostatkŮ:' diarakter":, 

, nostL v národě českOslovenském je nedostatek přesvědoenfá 
života nábožens·kého," (II. vyd. -- y. prvnímI: "ne4ostatek pře-' 
sv:ědčenínálboženského"). "Je vneztenčené platnosti Výrpkpre
sidenta Masaryka, že,,,česká otázka jé stále ještěotáikou nábo-, 

, ženskou", avšak, kteří Čechové nebo kdo v' národě má j i řešiti, 
zůstává ještě otázkou" (str. 13 ~ I. vyd.): pále' jedna o přípra:-' 

:, válcha konečném prohlášení církve čsl. 10. ledna 'l. .P. 1920; na . 
',němž za "církevní výbor" je podepsán' B: Zahradník-Brodský, ' 
;Thdr. K. ,Farský; profesor nábožénství'v:Plzni, 'G.· Procházka.a 

·;l"erd. 'Stibor. ,výzvou k veřejnym 'činitelůmkonč,í.spisv ,2;~vy
,dání na' str; 47:', '.", "., ", ' 

"Na veřejných činitelich jest, aby, jsouce sr vědomi své zodpovědnosti, 
jednali ,ne blahovolně, ani laskavě. ani politicky chytrácky, nýbrž ditsledně 
mravně a spravedlivě. Zabezpečte cirkvi' českoslovimské, t. j; sobě samým, 
vhodným ,zákonem jeji práva, a ona ujme se svého posláni/v národě a státu. 

'bohdá s lepšim úspěchem pro' národ ,i stát, nežli mu ,zabezpečiti mohou 
chvilkové starosti a 'pochyby dnešni jeji, kritiky. ,', ' , 

, '. Cirkev českosJ. je tu, a už" nezahyne. Nepřátel se jí báti netřeba; jen, 
af ji neubližuji, přátelé!" ,(Str. 47, lL výd.) , ' 

Tito ;,přátelé" nebyli jen mimo církev 'československoú, nýbrž 
V jejích vlastních řadách. NeviděH jasně jako hr.K. Farský, ne,,: ' 

. spoléhali na sebe, ale na jiné, cizí. Jedno jho opustili, do jiného' 
',' jha byli by přišli. Církev československá byla bi přestillabýti 

církví samostatnou; a stala by se částí jiného' světa, byfpřáteI
ského a nám/Slovanům ná1"Odně příznivějšíhO., Byla' .to' vpočát.:. 
cích' církve, která těžko hledala sv'oúvlastní ideovou základnu; 

"tak řečená 'krise pravoslavná. Jí platí poslední věty "Přelomu": 
"Nébylo po celou dobu nášich starost! o CčS ,ani. jediné nÓci, abych 

byl pro 'ni nespal nebo špatně sp.al k vůli cirkvi řim.-kat., ale 'ze starosti 
:a nesnázi, činěných dilu našemu neblahým "pravověrectvim", jsem za ,ly 

" '2~roky sešedivěl: a nepřeli si jich ,zažit vicekráte." (str. 80.)', ,ď 

,,',:: Apře~e br. k. Farský, který hyrpokládán;a nepřítele. "pra- , 
.' y':osla~í':, ve. své ; liturgii užil pravoslavných prvků liturgie'pravo-
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slavné, ,vydané jako ,;Mfepmvosíaimá svatého Jana Zlcitoú~té- .' 
, hoH V Praze 1885". ' , ',' " , 

Srovnejme Farského'liturgif a mši:' pravoslavnou. ,Zároveň, 
, z . těchto ~ ukázek, možno posouditi; j cik; bra tr Farský' dušévně ,pra-, 
'coválaciií' duchovně' přetvářel' v duchu Církve '. českoslov'enské: 

Poněkólikapokusech a' zejmén,á marném, jednání' s, br. ,A. 
Tuháčkem" .vydal br:F arský svou liturgii; ktea-á.rozšířila' se VrŠe. 
obecně V církvI československé a stala se hlavní, jednotnoubo~' 
hoslužbou. Je vytvořena dle liturgie římské, ale ipravoslavné. ' 

, .' Pravoslavné rysy ,v,' ní . bude . tř~ba. ještě vyhledat., 'Je" jich '. dosti. 
Ukáži na dva,' v ni:chž jeví se způsob, jak a co br., Farský pře_o: 
jímala jak zpracovával. . ." " 
.,ďpozpřítomnění zanotuj~ kněz y, církvi českoslóvenské:"Po~ 
k10ňme se Pánu"; Lid odpoví: "Bohu Hospodinu", což, později 
upraveno:,.Bohu, Otcisvému·~. Pak následuie Osvědčení: "'Bože, 
l)uchuvšemocnýLMyneskláníme hlav svých předdnikým a .[pů,:,,: 

. vodně]) ničím, ani před chlebem' a. vínem; aniž před tělem anebo 
před krví, leč jen před Tebou, Tynevystihlý Tvůrce náš a věčný 
lékaři duší.",' , , '" " " " 
" ~ O této části vyprávěl 'mně, narážeje na transubstanciaci, žé je 
vzata ze mše pravóslavné.Vypůjčil jseni si od něho tuto mši a: 
tu:na str. 77' českého textu čteme: [Mše 'prav'oslavnasvatého, 
-'ana:Zla:toústého. K tisícileté památce úmrtí sv. ,Methoděje" 
arcibiskupa Moravskéhd, 's" č'7ským,'překhidem' vydal Josef Rank. 
Praha.' Tiskem'/dra'Edvardá'Grégra 1885: Nákladem vlastním.]' 
'"Diakon: Skloňme hlavy své před Pánem;' " " -
,,sbor: Před Tebou, óPane. ' , " , 
',;K~ěz~ÚŠé;;;Děkuj'eme>f~bě;ó králin:eviditelný, 'jenž, )S1 ne,;, 

smírnou (nesčetnou) mocí svou vše stvořil a v hojn.osti své mi
losti z ,ničeho 'k jsoucnosti přivedl j' sám,ó' 'Pane, 's nebes :shlédni 

", na;sk!Qizivší. hlavypřéd Tebou;' neboť nesklonili se před; tělem a 
krví,alépřed Tebou, Bohem, strašným. Ty, ó Pane~ zále.žitosti 
naše k .dobréÍilU ,všemnám;řiď, -každému dle jeho potřebY': plav 
se s pla,vícími, cestu) s cestujícími a ne duživé zhoj, lékaři. duši, 
UěI.'!: (Podtrhuji sálIi.) ,,.:. '. ",:. " 
, " 'Dále' ~" pravo~la~né mši. modlí se' kněz. tiše: ~i: " 
.' :,~Vy$lyš nás, ',' ó Pane' JeŽíši-.Kriste, Bože nas,se s~atého 
obydlí svéh!J' a: s- trůnu slávy království svého a 'přijď, posvětiti, 
nás; jenž na,hoře' s Otcem sídlíš a . zde s riáminEivíditetně pře
býváš, j učiň' nás h6dtiymocnou rukou svou podati riámpřečislé 
tělo<T-vé.a; drahocennou "krev, a,námi . liduvšemu.~" (str; 77J~ 
V československé . liturgii· začíná: Při j írilání • modlitbou knězovou,:' 

. (v původní ,litUrgii , sti.'3<W",Vys(ýš,nás,Pane·J éz.ú.Kriste,'~'trů:" 

.' nu věčn,é slávysriéa přijďapo.s,!ěfnás!.Učiň sináshodity,sani 
při j atipřé'čisté ta j emstvO' chlebaákalicha vúčastenstvístehóti;" 
':' V římské liturgii' (Čes. Misál štr:XI) kněz se modlí : "PřiJetí 

1'32: '~, .1 
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Tělatvéh~, Pane Ježíši Kriste, kteréž .já' nehodný,přiiati:s~:,od-
"',važ!lji,' .. :atd.". " " - ", " " .' '~',"', /<: 

,. ,'Nejzajímavější.V, této' čá:StLje,,'jakbr. ;Farský,~.:pravoslav
, ně [i římské] : "tělo Tvé a drahocennou ,krev" nahradilslóVy: 
'; ,taj emstvO' chleba a kalicha".MO'dlitba, kterou dále., kněz se 

" .. modlí, je vysvětlováním tohoto tajelllstvá.V slovenské, úpravě, 
.' (poslovenčř! Rudolf Bieringer, dra vydánia 3.v Praze .1925) de. 
,totO' pO'kračování knězovy.modHtbyv.zavO'rce.- _, , '. ," 
, ,', A takových zají~avÝch drobností,' jimiž'p~O'nikánie, do' du~' 
šev;ní ,dílny br. Farského,najdese velmi 'mnoh(). : ," " .. ,:,:,' 
, "Pravóslavná krise"',- poškodilaja:ka' každá bouře, ale pra-, 

voslávíiá krise očistila církev. Československou; stmelila jí á 'ósa-
, Ínostalnila. Byl konec nejasllého kolísání, a církev našeiľa~Ia 

sebe.' ' ,,' _ ": ' , " ',', , 
To býlo,pó:čemtoužíl br; Farský a k čemuhouževmitě; tiše, 

opatrně, ale důsledně: pracovaL ,.Neradmluvil otétokrisi,ale 
tím více ji překonával. ' , 

VIL, 
. " 

Nemusil 'taK zápasiti jen" ~ konservaÚsmemřímským, , ale.,' 
"is',pravoslavným, který zbytečně poměry , kompHkovala'PO'd 

rouškou slovanství čsl. cíl'lKev zaváděl'na sceStL Br. Farský., byl 
-také nucen zápasitI' i's'e,směry; volnomyšlenkářskými, které 

, "vzdávaly se toho; cO',je základem' náboženského' žfvota;.á,verstátě 
toužily po odluce státu a církve, kterou 'vedou<;í politikové z rů'z
'tÍýchdůvodů oddalovidí. Br; Farský počítal.s danýmLpoměry a' 

, zajišťoval svou církev prO'~budoucnostv zápa~e ozákf}.n kongru~ 
ový. Br; Farský mezi dvěma směry ~dnes bychom řekli nej-
krajnější'levící a pravicí -7- udržoval směr střední; , ", . 

: Nechtěli aby státní orgány: zasahovaly' dO',vnitřiíích' zálěži-
tostí církevních'a vyplácely kněze 'národní církve'" která'~ejvyšši 

, autorihi bude míti v našemsfátě;ProtoodmítIi aby českosloven:' 
, 'ská' církev byla církví' kórigruáfní. ,"", . "..'" 
, ·Na di-uhéstraně však poznával,jak,těžko i v naší církvi platí 
se dobrovolná daň církevní á jak stát žádá a hudé žádat služeb 
od církve a'jak vybírá daň' pro církve kongruální i odpřísluš
nfkůcírkve českos-lovenské. Proto Farskýžádalj -,-,(a: obracel se 
oproti těm, kteří vyčítali pokrokové církvi československé, žene", 
staví se ,na nekompromisní . stanovisko , odluky církve a státu)' 
áby stát zdanfodváděných příslušníky církve českoslóveo,ské 
přispíval, dotací ,církvi .československé dlepočtujejícU, příSľUš:;, 

'níků.TO'to ,stanovisko také obhájil 'a tak .Církev finančně do bu:' 
'. doucnosti zajistil a 've vnitřních! 'věcech' zbavil poručníkcivánístát;. 

ního .. Církev žíje i po stránce finanční svým životem z příspěvku 
státníhoi náboženské daně.sVyc.hvěřícícn., ; ,;. ,,' v 

" .Ožehává :byla.otázka zabíránířímskýchkostelU.~ratrFar.-, 
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škýbyl pro zabírání kostéhi:jsouto éhrátiny náródní,národje 
stavěl, 'žádni cizí' dělníci, Q,árod má' na' ně pTávo~ 'nehledíc 'ani na 

,starobylé zása:dYl)r~va staročeskéhO' a ideologii římskOu, :'dle llfž ' 
církev užívá jen majetku, jinak je chudá, bez majetku. '" 

. Když zabírání kostelů působiló vnitropO'litické nesnáze, byl 
Farský,,'už vedoucí v ,církvi českoslOtven.ské po odchodu Zahrad
níka-:Brodského' a odloučení Matěje Pavlíka, pozdějšího pravo
slavriého,biskúpa,Gorazda, prO'. v.ydání těchtO':chrámů, ale'žádal 
rozho;dující čin'ih~le,aby' přispívali·určitou kvolou na 'stavbu 
chrámů (sborů) čeiskoslovenských. Navrhl jsem, aby chrám,česko.. 
slovenský byl nazýván sborem dle terminologie staré Jednoty 
českých bí-atří.idle slovanského. názvu církví pravoslavný~lú 
sabor., Farský název. ten přijar-adnes užívá se. tohótó názvu ,vše-
·obecně. ,. . '.".". ". 

'VIII. 

, Bratr Farský nesmýšlel úzkoprse nacionalisticky, chtěl na~ 
,iazovati styky, sesvětovymi církvemi křesťanskými. :Řím znal, 
s církví ří-mskokatolickou, kterou poznal jako útvar politický, žíti 
v přátelství nemohl. Tu byly styky jen nepřátelské. . 

S prav'oslavnými církvemi ~ 'vlastně jen s pravoslavnou' clr:":' 
kví srbskou-.: navazovány byly.' přátelské styky, ale když pra- " 

,.voslavní začali zasahovati,do vnitřních záležitostí církevních' a 
némohlí přijati'zásadu svobody svědomí tolik zdůrazňovanou". 
v církvi československé, O'dltičoval se,od,nicn'br. Farský a;;ko,.:. , 
nečně se s pravoslavím (ač těžce . -' on věřicíkřesťa'n a Slo:van)t 
rozešel. .' " '. .,., .... . 

, ,Nescházelo ani styků s církvi'anglikánskou, jejíž pO'selll;>yl 
i v Praze. A'le anis,tou.- někteří čekali i hmotné pomoci ~ ne
dóšlo/zvláště po vydání katechismu,- k dohodě a' užš(spohiprálCÍ. 

Proto .navazovánY -styky se svobodnými církvemizápado-· 
evropskými" a··.severoamerickými·i obdobnými proudy v·'církvi 

' .. římskokatolické u ,. jiných národů (Francie,Polsko, Chorva.tí)i.·-. 
· _ ' 'Ale především byla tu tradice' prvokřesťanství '(bývaly 1 spory 
· [Hůta], niá-qi se' mluviti o ·tradiCí' prvokřesťanské nebostaro:: 
::;,křesťanskél},:Písmo svaté,osO'bnost Ježíšova,' tradice staroiá-' 
konníchproroků,naše národní tradice' prvO'tníhO' křesťanstvířec-' 
koslovanskéhoi nábožeIÍlske úsilHíusitské' a českobnitrské'a'také . 
duch nové doby vytříbený mysliteli 'tÍovověkými, duch;' který 
prošel' tolika 'revolucemi; zvhíštěfrancoUzsKoU ď a :světóvou re'"' 
.volucÍ; Z- doniácítradiceúsíliHusa' a jeho drUhů, Ch'elčickéh'oa . 
Komenského, . mužů) našeho obrozellí' Havlíčk:a,.Paláékého a,'Ma': 

· saryka; prohlášerií státriís;ámostatnostipo staleténi·životěv. ci.:. 
zích 'službách. '. '. , .. ,". " , . _ "," '" 
, Vše· to 'působilo na. . ducha F a:rského;kteí-ýnemilovai slrnulo~t· 

.a bezmyšlenkovitost, který' vtipem' aobdivUliodriým klidempře-, 
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,konával.chaos doby a~kteiý svouvysokouPostavoujakobý léPe ' 
,viděl než ,postavy meriší; který~vým protáhlým 'nosem' jakoby 
vycítilnebezpečnén,ástrahy méně reálriýéh duchů.' , ' .>, 

IX. 
'Dovedl stejně. žit vinalém prostředí; jako v sí~íchpřepychu 

(ani ten nezavr~oval,ač,zdál se aske:tou a přísným, ba krutým, 
k soM). Dojemně líčí v Přelomu, jak přišel do Prahy a' hledal 
byt:' ' , 

" ,uA tak jsem n.astoupil v téhdejších ošklivých zasn.ěže:ných dnech listo-
padových (r. 1919). 14 dní jsem, hledal byt, až jsem konečně zásluhou br. 

'Procházky, (t.j., Antonína, tajemníka)zíslkál nynější byt v Holešovicích, 
, 'ovšem, až od února; zaUm jsem po mnohém .' bloudění Prahou, pátrání a,: 
, prošení nášel jakés takěs přístřeší - u Milosrdriýéh; zprVu' jen na někol!k' 
'dní, pak až do přestěhování. Tam ,v chudém, neúpravném kumbálku, který 

sloužil mezi dnem' za' holírnU,' bez kamen, přespával jsem celé' 3< měsíce\ 
a o večerech při petrolejové lampičce' (poukázku na láhev petroleje isem 

,si vyžebral u jistého známého v ministerstvuzásobovánífpřclkládal a upra-
voval jsem první dva: sešity Čes, misálu a brožuru "Z pode jha". Tam jsem '-
bydlel až ,do pol. ': února 1920. tédy ještě 5 neděl po založeni církve čsl. 
N~ neděle'jezdil jsem do svého bytu do Plzně: Neméně neutěšené bylo 
mé úřadování v ministerstvu; Mrznul jsem tak v· neupravené, n,ečisté míst
nosti, bývalé to koupelně v, bytu' vicepres. V. v atmosféře, prosycéné čp a
výmkouřem,kterým mě dohřívala výpomocná kamínka." , (Str.' 73.) 

, .. Je,hopozdějŠí byt V Holešovicích fBel~~diliouI.í sklá'dáL se, 
z dvou pokojíčků : kuchyně, ,která byla zároveň pracóvnou, někdy, 
i jíd~lnou,s oknem .obráceným do"Cl;vóra;ď a' pokoje,kterfbyl . 
sálonem"přijímacím~,pokO'jem· i·. ložnicí, a-pokojem, hostinským .-<." 

(někdy nás tu spalo několik), také s jédnímoknem,ale do ulice. ' 
Byl to pravý mládenecký pokO'j ~s věCmi ruzně.ro~l().ženými, 

sknihánii, nO'viÍ1ariti;: rukopisy; náibytkem,ohrazy.a ,ozdobami. 
Vedle krás'néhO' 'obrazu mariánského ,obraz papeže Pia X:, 'na 
nějakém diplO'mu, květnový ma~ifesCčeských spisovatelů a při~ 
saha národa československéhO'. ,- , ' " .', ",. : 

Ani když se pře,stěhovál'doDejvi:c do koleje, nehyLvjeho 
bytě ten pO'řádek, jehožshážcem. v domácnosti bývá žena. ., , 

Žénynepoznal,~ ač po ní tO'užiL Několik žen ucházelO' >se O' jeho 
'přízeň, snad lásku. Ale nebyl by tO' Farský,kdyby - on ·citový 
člověk - podlehl. Měl vyšší cíl, než rl.ěfaké výhO'dy hmotné,nehó 
teplo klidného krbú rodinnéhO'! Stejně: jako JeŽíš; šel za.vyšším .. 
posláním, které se vykupuje těžkýini holestlni osobními ať ducha 
nebo těla~ ,. ,. ",', .' ' - '" 

V tom nesměla mu překážeti žena. PrO'to ve .svéni bytěžeri ' 
.nepřijímaľ a ~aniposluhovačky .neměl. Občas mu pořádek údě~ 
lalašvagrO'va, paní jehó bratra. A to ještě vehni zřídka., Jinak 
vše ·si sám ,O'bstarával: vařil,čistil~ uklízel -:.. i. ho,ty Vyčistil .. 

, ! -v:noci .těm,. kdohylLu, něho- na.návŠtěvě .. Néčiniltó z: něják~vy~._ ' 
',střednósti, a'le prostě proto, že nebylo tu nikoho, kdo tuto práci 
. by vykonal a hosta' bylo třeba,.,Úctít,PO'~ostit a upraviL , ";' ' 

135 



: , N enL .j istě:, nahodHé;',Že. do biblické čítanky, (Starý.záko!l~)i 
,z ~ velépísně,přelóžil, píseň,' v; které ,dívka nevěstá. tOťlži 'po 'svém: 

'I' (8' 1-' 2"L:, "Zl,;,' ' . : .. , ,ci" ml em" - , v-:-:- ' , .. " ' 
, "O ,kéž byl bys miláčku 
mým, bratříčkem! ,:' , 

, Abych zlíoati tě směla 
, '" třeba venku ' 

, Bratrem rodným. . " " 
oa~ojénfm mojI matinkou! 

na potkání." " " ,- " 
á nikdo mi toho nesměl·" 
',brátve"zlél 

Neboť láska mocná je 
jak smrl 
A ta, její touha ' 

:' neúprosná" ' 
jako hrob," 

'~ : A'za těmitoveršiďláskYÍ?~eložen je žalm 103 "(Úr, 201): 

"JeHž·ái:. t~f'ohÍl.ě Žár a. pl~pol boží, " " ' ' " , , 
,Žá~noú spoústouvódy, rielze uhasiti. lásku, 
lásku ulit nedókážoupróú.dy žádné, ' , 
A kdyhý stÍadvšecko jmění ' , , 
někdo člověku chtěl nabízeti za láskw.=, , , 
láskýnevzdal by se člověk ani za nic," (Sk 200.:....201. I. vydání.) 
"Blahoslav. má duše. Ho·spodina,"', ',,' ,': ". \ ',. 
a vše. éojest ve mně. jméno 'jeho sva.tél ' ' 

"Blahosláv. má duše;' Hospódina. /' 
a., všech dobrodiní jeho vzpomínej I 

Oní to' jest. J~ž odpouští· ti provinění tvá. 
,,z nepravostí tvých' On léčí tě, 

Ze záhuby vymaňuje život, tvůj •. 
milostí svou II svým slitováním ,věnči tě," 

Tyt~projevy - hyf překlady Starého' zákona nově Far
,skym přeložené - jsou ukázky dvou nejkrásnějších strun jeho, 
~~itového života: 'lásky a zbožnosti. ' 

X. 
, " ,Vrafme se v'šakk jeho kanceláři. I tu bylo by třéba jít po 

stopách začátků církve československé. Soustřeďovala se nej
prve v malém krámečku na StaréritMěstě, pakvškolní budově 
Starého'Městaí z níž byla ,nucena ,ustoupiti TěsnopiSnémuústa- ' 

',VU, Kanceláři Jakubského, kostela českobratrského, pak v Šmi
• ·loVskéh'o'ulici na KráL Vinoh'rádech; vhývalé restauraci a, 
" pos1léze v Dejvické koleji. , ,',,' , '" ' " 

'.', . Byla: ,fo cesta tiniťá, plná starostí a nejistého zítřku '- a 
,Farský šel ,jí radostně, humorně, obětavě do krajností, tiše v od
říkání.ápřelÍiýšJ(mí,' jak zachránit pro budoucnosťdíló nábo-' 
,žehské obrody .národa- československého l protí< cizí;nepřízni a . 
. vlastriíďmalichernosti á netečnosti: '" , ')," -
~.< V: Dej viékékolej i.došeF částečného cÍle, Ale' přišlo': nové 
ut!pellí. ' " ,,' -,,' .' ',,;'::;' 
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.:. '.':,' i,Kdýby někdo:pos'louchal,' jáltv noCi'bólestí'sténátn··. zp~so-', 
: bem' riepatriarším-=':'mělby. divné 'míriě!J.Ío patriarchovi Církve 
.českoslovénské." Tak :ulevil si vnestřeženém' okamžiku v nej
užším krDužku svým známým. ;Trpěl mod,erní nemocí, .rakovinou 
ynitřn$ho orgánu, -'-nadledvinky --':'kteréžtD chorobě' podlehL 
V podolském sanatoriU. vyprávěl, jak ,jednomu sedláku otevřeli 
břicho, aléneoperovali, poněvadž, bylo plné rakoviny. Myslil.tím 
na sebe? ,... 

; • Snad chDrDbu získal népravidelnDu,živDtosprávou, kterou 
nesla s sebDu rozrušená doba, V níž žil a církvi se obětDval bez .' 
ohledu na své zdraví s ohromnou vůlí· a silDu nervů; ,která,sé 
llkazDvalav . dobách . nejsvízelnějších, snad· k tDmu' přispěla, 

. i cesta dO' Spojených státú severDamerických, kaÍnDdjíždět tiž, 
. churava pO' níž úspěchy za oceánem nebyly takDvé, jak hý.: si 
přál, neboť toužil stále výš a výš, na podkladě širšíma zákla-' 
dech hlubších' než' dosud. . . '. 

XI. 

Tak, jehO' ŽiVDt v éírkvi českDslovenské. od' jejíh'~ založeni, 
. , při kterém stáila jélž vyhlašoval (to. ledna 1920) až dO';jého 
.. smrti (12. června 1927') je jediné pásmo práce, óběti,sebezapl

rání' a různDtvárnéhO' upravování života církve českoslDvenské, v 
,dobáJch nejrDzrušenějších, ale slavných.:,,, ,,' '. '.~ . ,(' , 

Velká dDba vzniku a růstu . československé církve našla ve 
Farském muže nejvzácnějšího:., .: ....... ':~ .. 
'"Blahoslavte Pána všichni zástup'ové jeho,.;. 

, služebníCi jeiho, kteříž konáte, CD 'chce;: .. ' , '. 
".BlahoslavtežPánadílajého všúdé pO' všem okršku!' 

.A ty, duše má též, HDspodina svéhO' blahoslav!" '. , 
, ' ';(FarsliéhDpřeklad žalmu .103I~) 

"'Idea- svobody . s~ědC?mí v' myšle~kovéni 'vY'l~ji 
cí rkve·,. Československé. ' 

, (PokračovánL) . 'Friml. Roháč. 

Některé nesnáze, dO' nichž" j stÍté se' dO'stali, při' pokusu 0", vý
klád tekstu. PrO'hlášení, . nám' pO'může' odstraniti . zjištění' aut Dra 

, tekstu Prohlášení a porovnánítekstuO'tištěného srukopisem.,. 
, . Na základě niateriálu, který 'mame'po rucé z'aidlivu Společ

. !nosU ThDra Karla Farského v Praze, je možno' s bezpečností 
tvrditi,. že, tekst Prohlášení konCipoval sám' ,Dr .. KareLFarský. 

; Tento materiál tvoří' tři rukopisnédok~umerity z'pozůstalosti. 
". :Dra Karla Farského:' .,' .' ,... .' , 
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" ·1.iukopis Prohlášení;I{terýje psá'nrUkoú Dra Ka:rla, Far:': 
ského na archu,kancelářského papírU foliového fonriátu, kterY' j~: . 
podél přeložen' na poloviiúi. Rukopis'je'psán vždy rialevéinsloiíp':; 
ci strany'- dodat~y a opravyjsoů'připisovány bud mezi'řádký: 
nebo (jsou .. :li větší) na volné pravé polovině 'strany. V přepise· 
je tekstrukopisu tento3:!]: " . ' 

L sloupec. 
· .• A:, 

Národů.: československému I 
Věrni velikému odkazu svatého' 
mučedníka kostnic~ého(,) "Právdy. 
každé~lU' přejté", po velikých, 
(vnitřni~h) b~jích (vlastních)á 
ynitř~ich strastech; jimiŽ rozMrána .. 
trpi (duše) . náboženská dušen~roda 
československého, (i) . 
. llvědomílíjsme si' (my) 
povinnost, kterou. přítomné dny 

. velikého osvobozeni~kládajii stavu' 
duch~vnímu: " , 

B. ' 

Opět,a opět přesv~dč\.tj(í)e nás vývoj 
veškerého žívota ve (životě) svobodné 
republi{ky)ce československé (též) o pravdi .. 
vostí výroku velikého našeho filosofa, 
že česká otázka je stále ještě 
otázkou nábóženskou, otázkou 
tolikráte. (a také), řešenou a pro nepřízeň 
poměn't nikdy nedořešenou, 
otázkou nejen, celonárodní,' nýbrž 
(otázkou). znepokojujicí nitro ď každého.· 
českého člověka; 

c. 
Nadešla opět po staletích doba, 
kdy může česká duše přikročiti , 
k (.zodpověděni) rozhodnutí odvěkého ~ozporu 
svého nitra: Býti (křesfanskÓI.l) nábo-
že~ský svobodnou' a zbožnou po svém', 
(způsobu) svědomí nebo * (pódimperi .. 

. ": ~ 

*vážného ','. 

* (uctivatiBoha) '. 

32) Přepisuji; teksttak í že . zachovávám původnf řÚkování;škrtydávám 
do,·iávorek (r v celcích, v jakých bylo škrtáno, dodatky, mezi řádky a, pc 
straně cznačujikursivou a . dodatky na s:traně •. Ostatně, nech! ~í, čtenář. 
srovná text s rukopisem dr. Farského na str •. 142-:.145. Značeni odštavců' je 
shodné s cznáčením při opise. tištěného tekstu Prohlášení.' . . 
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alistlckou vládou cizí) .sloužiti Bohu 
POcll~'(n~ři~ení) zákonů (panstvichUvé). neuznávané 
světovlády cizí, která (se) stotožňu;e ná~oženst~í .' 
se .svo~. pa~sivíchtivostí a sebe s Bohem, ' 

'J 

II, sloupec, 

':n,' 
Proto,aby konečně osvobozerr 

. byl duševní a' náboženský život 
. :-n'áš a tím/~čiště~o,aby opět bylo ~-I 

i mravní, rodinné a sociální. 
Žití českého člověka n~ podkladě;· 

.. dosavadní křesf~nské kultury 
jak vyvinula se u nás * 'zásluh~u 
apoštolů sqluňských Cyrila a 
Metoděje, Mistra Jana Husa a 
českých bratří 

Přikročil(i)o (jsme k) duchovenstvo 
· československé, (orga) sdruÚné 
v "Klubu reformního kněžstva" 
ku zřízení samostatné církve * , " 
(samo) 
(Církve českóslovenské) 

E: 
Cí~kev ~eskoslovenská 
olimén~ I svý~ (se' opírající o) 
"církev" (se opírající) 1. j, "sbor 
,Páně" na (půdě) 'základně 

· evangélia Kristova,·.přejíniá 
* (členstvo, zříz) až do stanovení , .. 
vlastního zákona' * (zřízení) n6.boženskf řád 
církve římsko-katolické, obnovený 

.. v duchu demokracie, 

F, 

· V důsledku toho (přejímá) 

(Církev československá zejména) 
· (do) (nynější řád bohoslužebný 
,ří.msko-katolický s tím 
rozdílem, že služby boží konají 
se výhradně česky) * (?) 
že stěžejní :.zásadou .církve.·. 
če~koslovenské jest s V ó bod a 

.' .. 

s ~č do mí a n á b o.ž.e n sk ~h <> . pře.s Y:,ě.cl~. '. 

." 

':-' , 

* na svém sjezdu 8,: leJ. 
na 1920' 

* založend, 

* prozatímně 
* dosavadní 

* "řijato 
, . 

./: 
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lIL sloupec. 

č e n'i, j'ednoho každéÍio fak, {že) aby" se 
"nikomu nesm(í)ělo>z'.jeho·' '""':, ' 
dobrého přesyědčení nié' (býti) 

'brátianivnucová(')(no) ti. * 

Q 1 

Proto přejí~ácíI'k~~. 
'čéškoslovenská zejména' 
dosavadní bohoslužebiý 
řád ažd~ podrobnější" úpravy 
s' tou jenpozměnou" že ,veškeré 

's i u ž by b o ž í, jichž účast jest ovšem 
,dobrovolná, konajís,e, výhradně 
, jazykem (českým)" m~teř~kým. ď 

H. ' 
'ZaUmní správu' CírkVe' ',' 
Č~skoslovimské vede církevní 
,výlÍorduchovních i laikú: 
Úkolem, církevního výboru 

, ,jest, . v jednotě, s kulturními 
,činiteli laickými v, nátodě,' 

" a 'za' potn~ci reformního • 
duchovenstva, organisovati " 
Cí~kev" československou,upravit{ 
~atímní řád výchovný,a -
bohoslužebn'ý, ujednati zatím ni 
poměr' církve československé 
kEl' státu a k církvi římsko
katolické a pracovati k brzkému 
svolá.ni církevního "sněmu. ' 

L . . . . . 

l> 

N áro de čes k os loven s ký! 
'Uskutečňujíce proroctvivelikého" 
biskupa Ja~a Amosa Komenského, 
že "vlácÍavěci Tvých vráti seTi 
opět V ruce .Tvé", skládáme (i život) 
v tě~htÓ, velikých dnech Tvého , 
osvobozeni (i vládu) do Tvého ,rozhod-

"'~:ntÍtíis~oboduTvého svědomí (před Bohem) 

I" - -« 

IV. sloupec. 

v přesvědčeni, že n e u ď es v o b o d-
lÍ ého' n á i-'~ cl. a č e k o s' ľpve n s k é.h,o, 

HO 

*Nebof chceme, aby ptt
'trž ','byla " učiněna', nábo
ženským bójům v iiárodě, 
a' žádáme 'si, sv~bodý 
svědomi a'"iiábožensk6ho ' 
přesvědčen', nejenoin pro 
sebe 'nýbrž i pro kaž
dého jiného: buďsi on 
,kdokoliv. : 

, " 

; ~ 

,°l. ' 

:r.: 

.. 

.,-



'l-", 

, . 

ne bud e s vo bod n é Tli P u bl ik y 
čes k o s loven s k é, n e bud e -I i , 
s v o bodné ho s věd o m i j e dn o t I.Lv ci ov ~ 
'před Bohem. 

J. 
Nyófjest ná' jednom 

,každém jedn~tlivci, aby· přihláše
ním do Círk~e československé 
dokáz~l, že jest mu náboženský 

',zájém o svobodu vlastního 
svědomí' a • o zdemokratisováni 
i náboženského života zájmen1 

, opravdovým. 
Za, círk~vní výbor 

" 

,* Qdhlášením z. církve 
římské a 

·o~ravní p~vzncsení 'nd- , 
'roda a j~hovýchovy 

., Dáno, y,Praze 10~ 'ledna 1920 v neděli :po Třech králích L.' P. 1920; 

, podpisy. 

Druhé dva dokumenty jsou' 'poznámky,které 'si. připravil 
Dr. Farský ke schůzi Klubu reformního kněžstva dne 8. 'led~ , 
ná 1920, kterou ,řídil. Byly publikovány ve Zprávách společnosti· 

,Th.Dr. Karla Farského, roč.L, č.4.-:-:6; z 14. června ,1934, 
str. 13. a 14.: ' " " , I 

K červnovémú výročí smrti prvního: patriarchy církv~ 'Čsl. Dr. Ká~l~, F ar-
skiho, uveřejňujeme' text dvou', dokumeniůz archivu ď SF. ď Tyto 'dokumenty , 
vrhajLnové světlo na historii počátků d~kvéčsl.,zvláště na schdzi 8;led-/ 
na 1920'; Jsou textém vlasin~ruČních poznámek Dr; Fai-ského.·· ' 
Prollrafo:valného sjezdu rl!!. ' duchovenstva 8.L1920v Nár. dámě ,na 

Smíchově. 

Uvítáni. Předseda Dr. Fars,ký 
uvítání žurnalistů. ' 
Význam sjezdu: J. přehl/ddos~v., 2.' direktiva. , 

"i.Přehled: a) 15.9. Zalol.láubu po valné \hromadě 7. 8. arozejiU O/miska.: 

b) 6.9. jmenování Kordače na arcibiskupstvLv Praze; 14, 9, vystoupeni a: 
ohražení proti tomu ilNár. L., bhraž~ní Cz Klubu' aohr",klubůpolit: 

,cl zákaz "Práva ná~oda" ze srpna, uveřejněný konce1!Z zdř;, - -, 
dJ pers~kuce duchovních, kteří vzdali s; celibái~, j~kož' přivrIcnců s~~h 
reformních. ",. , 

e)Zákaz, českých b9hoslužeb. , 
,Prdce klubu: aj organisace členstva, 

b) informování veřejnosti tiskem 'a schůzemi.', Dí~y' Nár. 

'Séhůze: Kladno, Rakovník, Chrudim, Tábor, Liboc, Vodňany, Lužriá, Lišariy • 
. Stěpánov.' . " o '" ' " 
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k vá~ocům1919; 
d)koupeno ;,PTcív~~ndroda'~,' 

" 'e) inlormačniséhůzedůVirnlků :Klúbu: 27:11., 
I) d~~ini" sjezd. ' ' 

Přízeň" Proi:i'eíél~osti: netlstupnost Hm.hierarchieJKord.,Skrb., Gross i 
,HůlkaF budicí odpór, c"" ',' ,', '",' ,. 

,dvojakost "Jednoty" v otázce Kordače; Prává~ár.; Jánóé, bežhc:dčij~' cď 
~ost, reforem z' Řima ' , " ,.', 

. persek~cezahájené past. 'listy' a 
V){sledek: Právo vychází 'dál, suspen. 'žádné. 
',česky se 'slavi, a ' 
,národ, za', námi. Ale: 
Z požad~vku relorém, požadavék svobody svědo~ia osoby; 

~úkoliineška:l. uvážiti flásledky (pr: Ch()c) , 
',' .-:- - -, _.', -

2. rozhodnouti se o ,důsledcích 

J. příp. ,učinit, opatřeni z nich 



Ovšem bude hlasováno, tiskokii nikdo nezamýšlí; ,nejméně my" kteři celé~ 
mu dílu stojíme v 'čele.' My jsme ochotni postoupit· své. tikoly ď ~kamžÚě 
kom u k;)!iv. , ' , 

V~lba předsedniclva sjezdu. 
Druhý dokument jsou poznámky k zatímnímu řadu nové církve'. připravené' 
DrenľFarským pró schůzí S.Jedna 1920: 

'Zatímní, zásadní řád no~é' cí~k. reorga~isace .. 
Jriténo:,Cirk(!V ·českoslov. (kato!;?), , _, 
Poměr' k dosavadní c. ř.-katol. ,Co čs. přijímá členstvo, du~hovenstvo a zří-' 

, ~ení c.ř.-k., obnovené podle změněných poměrii doby a jejích poJadavklL' 
V diisledku. toho přijímá C. čs. až do' pf.ijetí zákona na valném sněmli círk: ' 
veškeren doscivadní řád s tím roidílem, že 

, 2. služby boží' konají se výhradně česky, 
1. trváme na zásadě svobody svědomí- a náb'oženského přesvědčení jednoho 
každéhó,:nechÚjíce,~bY,komukojiv z jeho náb.přesv. byl~ có bráno ~ebo 
vnucováno. 

ZéItí~ní,' org .. řád. 

Zatímní spravuc. čs. vede círk.výbor. 
Úkolem C. výb. jest v -jednotě s kulturními činiteliJcii'ckými v národě a ref. ' 
duchovenstvem o~ganisovati obnovenou církev, upravit provisor~ě řád -vý~ , 
chovllý; 'a bohoslužebný, a praco~aá k' brzk~mu svoiání círk. 'sněmu, 

Složení círk.ÍJýborLÍ. - " 

. C, výbor je 12členný, složený polovinou z laikii, a polovinou z duchovních, 
\ " s patřičr;zým zřetelem kpoměrnému;astoupení zemí a krajii. 6 čl"éniidu-, ;" 

chovMch zvólí,dn~šní sjezd; členové laicí budou kooptovÍini. Ustaví se Úm
způsob~m, že zvolí ze svého středú: 
starostu,: 
2, místostarosty a 
kan~léře. 
Celá církev rozdělena je podle ,dosa~adního. způsobu na' vfkaridfý zatím 

.v mezích vikariátů dósavadních.FunkCi vikáře, pfevezmou laráři-důvěrnicí.' 
Každý duchovní zůstarie na, mí~tě svého působiště a ve 'svém' úřadě . 

. , Domnívám' se, že po srovnání těéhto' rukopisnych dokwnentů 
nemůže být, pochyby O' tom, ,že, rukopiS' PrO'hlášení nej enom ,psal; 

"nýbrž ikO'ncipoval Dr.' Farský. To dotvrzuje nejenom povaha 
rukopisu Prohlášení' svými, škrty a,'opravami, ale ,zejména ruk~ 
pis "Zatímního zásadního řádu nové církevní reorganisace", ve' 
kterém jsou' celé věty" které byly místy doslova z těchto sou~ 

',kromých poznamek' Farského převzaty 'do', tekstu ~,Prohlášení. 
Týká se to Zéjména odstavce,' který mluvLo svobodě svědomí;. 

,SrovríáĎl~:.1i rUk()pis 'l'lróhláš-ení' stekstein otištěným, 'vidíme, ' 
že' rozdíly, které'jsou mezi níni a původníinkonceptemrukoptsu, 

, týkajfsev celku jen stylistických dmbností; Jen na jednom ., 
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I , 
~", 

, \ • ' ~,"' • < ~ 

,místě,byl původníkontekst rukopisu jiný před tím, -než ,býl: 
škTtáním opnven a, než jak byl uved'en v otištěném tekstu Pro~, 

" hlášení.' Je to kontekst mezi 'odstavci E, F,Gotištěného tekstu 
Prohlášení. škrtaný rukopis nám ukiizuje, 'že' za' odstavcem E' 
otištěného tekstuProhlášenínásledoval odstavec G, takže pů-
vodní souvislost zněla takto:', " ,', ,',', " , 

"Círk~v českoslove~ská založená jménem "církév"'t, 'j,' sbór Páně' na 
základně'evangelia Kristova, přejímá' prožatímně až do ustanoveníviastního 
zákona dosavadní' náboženský řád církve římsko-katolické, obno~ený v duchu 

,dem~kracie, ' , ' , 

ď"Vdů'sledku toho' přejímá církev českoslóvEmskázejméň~_nynější řád' 
',bohoshlžebný římsko-katolický s tím rozdílem, že~ .. :', , ",' 

_, Te~to původní kontekst, je dosvědčován také' ;,Zatímní~ zá,.. 
sadnímřádem", kde logická souvislost celéhofekstu je úplně 

"jasná:". ',', ' 

_ ' "C.' čs. -přejímá členstvo, du~hovénstvo a zřízení ř.-k., obnov~é Í>~dle 
,'~ěněných poměrů doby a jejích požada~ků, Vdůsledku toh~ přejímá až do ' 
přijetí zákona na valném sněmu círk.veŠker~n dosayadniřád '~ tím roz.. 
_dilem; -že~. . ,.' 

2. služby bož~ konájí se výhradně ~esky.' . , "" , 

1. tr~áme na zásadě svobody svědomi'a nábožé~ského přesvědčení ,jed-, 
noho každého, nechtějíce, aby,komukoliv·zjehoriáb. přesv,býÍo co bráno 
nebo vn~cováno,"' " 

, ,,/ ,O~riačením těchtodvoupóiad,avků čí~iiceJl1i'i. a2. v po,řadí 
:obráceném 'než jak byly původně' napsány; bylo učiněno patrně 
proto, že si Farský uvědomil,' že požadavek svobody svědomí je 

'povahy principiální a proto jej chtěl dáti na prvé místo. Narukó.; " 
pise poznámek můžeme poznati, žE? totópřevrácení pořadí obou :, 
požadavků ,stalo se až ~odatečně,číslice jsou v P.ořadí2-1." 

:ď přepsány přes původní-1 '~2.,· :' , 
,Týždův~d,že požadavek svobody,svědomí jezákladni-po~a

hy, vedl Farského' asi k t.ornu, že m,ézi dnešní odstavce EaG 
"tekstu Pr.ohlášení" které původně logickynásledovalý za: sebou; " 
'vsunul ,odstávec F,chtěje předtím, než 'rozvede korikTetní,otáz
ky církevního převratu (bohoslužby, správa církve, poměr kstátu 
a církvi ř; k), zdůrazniti zásadusvobodysvědorní;neuvědomiv' 

" si' dohře, 'že tím zrušil logický sled původního' kontekstu, .oh
zvláště, poriechal-li i k novému odstavci ,(Fr jak6úvodní slova 
začá:fekpůvodního znění dnešního .odstavceG:"V dusledku to
ho. , .... Je túdíž :jasně patmo, že toto uvedení ,tV důsledku tóho .. ,' 
není možno bráti 'za základ ke konstruovánísouvislosthlH~zi P!l"~' 
?:atímníin . převz'etím 'náboženského' řádu', římskokatoIickéh'oa ' 
prohlášenLsvobody s'vědomí za zásadu ,nové. církve. ,', 
. " ,(Pokračóvání~) " 
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. Syno'Ptic:ká'~' ev~ngelia': 
. ď(l)9krač~vání;) .. ,i •. Dr ~F;Kovaf.. ; . . :~ 

ďobrafmenýnípozornosťk;látce, klerá je spólečná,Évan'gě:; 
liu. MatoušOvu ilLukášovu, a které. není:'v Evangeliu Markově.: 

, }e.tóasi 200'veršú, asi .40 perikop i V EvangeHu. Matoušově tvoři 
alsi 2/11 jeho celkového textu, v Evangeliu Lukášově' asiI/s jeho' 

". celkového textu; Po· stránce· obsahové jsou to skoro vesměs vý-
roky a řeči Ježíšovy. ':.. ..... ~.' . _ .... . 

." . J; Shoda .texluriatě.chto místech je v obou Evangeliích na- .' 

. fl.lnozéještěvětŠí a bližší ·nežshodá. textu na místech; která; jsou 
'. společná všeintřem.synoptikům,ďa která Matouš a: Lukáš, jak 

,c'jsmepomali, čerpa1ii:Marka. Nejlépejeto opět vidět nasesta.;. 
~:venésyriopsitak()vých:mísV _< ' .. : ' '.' 'i 
....•. ;.Všimriěme si. n~jprveněkterých . krátkých. výroků Ježíšových. 
9h,ě .Eva.nge!ia .je. uvád~jí doslovariebo.takřkadqslova stejně ... ,: 

Mat. '6, 24: "ŽádnÝ' 'nemůÚ slou~ Luk: 16,.13~ ,:Žá'dnt č~ledíii 'ne-', 
, , žiti dvěma pánům:' nebofbucLbude - .může sloužiti dvěma pánům; btid tci,;" 

: jednoho nenáviděti a druhého milo.. tiž jednohó. bude nenáviděti a drú-,··· 
vati;'nebo jednomu; dá' přednost a' ,hého milovati;' nebo jednomu·dá 
druhým 'pohrdne" Nemůže sloužitr' přednost a druhým 'pohrdne.N emů-
Bohu' a mamonu." . že sloužiti' Bohu. a mamonu. 'O ;. .' 

:Mdt:7,ď3-5: .. Jak' pak' vidíš tÍlr~u Lrik. 6, 41: 42: .. Jak to, ~evidiŠ 
. v' oku svého bratra, ale v svém vlast-. mrvu v oku svého bratra;. ale kládu 

ním oku népozoruješ'.kládu? Anebo ··ve. vlastním oku nepozoruješ? Jak 
jak - můžéš říkati svému 'bratrovi:můžcšřikati svému bratrovi: Bratře, 
J)ovol,vyjmu:ti Il1rvu 'z okala .zatím.~ . dovol, . abych' ti. ·vyňal'.mrvú,kte'rou . 
máš kláduv>sv~m vlastním oku? Po- . máš v.okul a sám .. ·nevidíš,kládu.v. 
'krytče,vyjminapředzvlasblihó oka' .. svém oku ?Pokryiče, vyjmi napřed 
kládu, a tepiveiirohlédneš, abys. kládu ze. svéhó oka,' a tehdy pro~.·· 
mohl vyjmouti· zokil' svému, bratrovi,' 'hlédneš; ,abys m'ohl vyjmouti mrvU, 
mrvu .... ',' .. ', . .... . .' kterou.mávokú.tvůj.biatr.'!.,· . ,ď 

• ~M~~:"1í:4~6: .. Jd~í; a·dejteJa.: Luk. 7, 22_23: :,Jděte a povězte 
novi ~,zprávu o tomjccislyšíte a ,vi.'" Janovi, co jste uviděli a' uslyšeli:. 
díte:~oslepínabývají, zraku,: ~chromi' slepí nabývají zraku, chromL chodí, 
chodi, malomocní jsou.' očišfováni, malomocní jsou očišfováni, hluší sly- . 
hluŠí·slyŠí,riirtvi jsoukříšenia:chu- . ši,mrtvívstávají" chudýttn se káže, 
dtm . se' zvěstuje evarigelium.' Blaže" . '.: evangelium.' Blažen: kdo se 'nade 
ri~,k~o·sénade mnou' neurazí/' .... ', . mnou, neuráží." ' 

.Shoďaobot(text~';atě~hio místech.je z.ajisté taková, že je 
'·zcela· neni:ožn:o,~ aby, každý z těchto textů vznikl zcela samostat~ 
ně.·'Yypádáto,;'jako. byjédéiievange:Jista' přejal svůj text' od .' 

'driíMho;:neb'o oba'ze···společriého pramene.' Při · •• těchto krátkých" 
.výrocíchďby:slf ~'arci takécdalo soudit, žě:tím::'spoléčným pra~ • 

" :meneňtbýloďústnipodáni,:,kťeřé' by Jéžíšovy vyroky zElchovávaló> 
~osloVně,' takže; ~y: je .obaév'arigelisJé 'mohli převzít· ~ Ústního 
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podání ,ve stejném znění: Pak by ovšem to ústní podání rn:u'siloc 
'býfřecké, neboť shoda mezi oběma evangelisty:jev: řeckém: 
: zněnL',Dóslóvné ústriípodáníJežíšoVýcn výroků si ~šak dove;' 
',deme představit ještě' v zněnLaramejskéni,v úzkém,kruhu Ježí,,:, ' 
šóVýchstoupenců ,.v Jeruialemě av Palestině,alénik()Iiv Už 
v znění řeckém v široké óblastiříšeřímské. ' .. ,' ". "., ' , ' ; 

" '_ Mimo to doslovné nebo .takřka dosIovné zněnípb~ú evange-
" 1ist~ se' týká' néjenkrátkých- výroků',Ježíšových,"ale' i delších 
, výroků, 'a to nejen Ježíšových, ale i jiných, a také vypravování; 

pokud jsoit.spoj~na: svyroky.- '" ' " , 

. ·,Poró~nejme,další skupinuJe~tů: ." 
',' .:Mat.3;7-10: "PI~meno zmiji,kdo "Luk: 3,.7'::'-9:~"Plemeno _Zlllijí,~kdo 

vám dal pokyn,abyste -prchli před, vám ukázal, :jak máte ,utéci nastáva
nastávajícím hněvem? Vydejte oVo-. jícímu hněv~? Yydejteoyoce;,kféré 
ce, které by bylo hodno toho póká~ .by bylo hodno toho' pokání; ne
ní; nemyslete si, že můžete u:sebe 'začněte sizas říkati: My máme otce 
'říkati: My máme otce Abrahama. Abraháma!nebof vámpravím, že: 
Pravím vám, že Bůh může Abraha- Bůh může:Abrahá.movi,vzbuditiděti 
lnoví vzbuditi děti ztěchto.kamenů:· z těchto kamenů, Již jestí sekera 
.JiŽ jest přiloŽena sekera ke kořeni přiložena ke kořeni stromů;, každý 

, stromů; každý strom,. který nedává, strom, který nedává dobrého ovoce; 
,dobrého ovoce, bývá utínán a házen. ~ýva,' utínán·.l. házen ,,~.o óhilě ... • ;., ' 

do ohně ... · " "_ 

Mat. S;, 8-10: "Četař však ~dpo-- 'Luk.: 7.' 6-9:ď,;Pa~e. neobtěžtij sei 
. věděl: Pane, nejsem hoden,abysve-,- ,Nebof, nejsemhoden. 'abys vešel pod: 
, šel ,pod mou střechu. Ale jen řelkni' mou střechu; proto jsem ' si'.takéne':~ 

slovo, a můj.sluha bude, uzdraven. troufal sám k tobě'přijiti. Ale řekni' 
Vždyfi já' jsem člověk' podřízenýi , jen slovo a můj 'sluha bude vyléčen. 
vréhriosH á 'mám pod sebou vojáky; "Vždyť- ijá jsemČlověkpo:dřízéný 
když 'jednomu řeknu:' Jdi:; tedy, jde, _ . vrchnosti a sám; mám pod sebou .vo-, 
a' jinému: Přijď, tedy,přijde; a slú:',jákyrřeknú~Ii, jednomu: JdH,: jde, 'á 
,hovi:.Učiňtoto, tedyučirii.. Jak .to' ,drúhému:;Přijď!" přijde"ásvěmu' 

Ježíš uslyšel, 'podivil se a řekl těm,-'služebníkovi: Učiň totof,učirii.~Jak-_ 
kteří ho následovali: Vpravdě vám mile to:Ježíštlslyšel,'podivilsemu;
'pravím: U nikoho v Izraeli jsemne~ 'obrátil se k zástupu,-, jenž ho;násle-
nalezl t,ák v~lk,é víry ... •. ,: ooyal, a řekI:pravím. vám;~ anf.v, '" 

, ", . Izraeli jsem' nenalezl, takovou viruf'~ . 

Mat.' 12, 4i~45:, "Když 'nečistý " Luk.' 11,24~26:"Když ~'~čistÝ. 
'duch vyjde z člověka, ,procházíniísty duch 'vyjde Z," člověka, prochází mí
bez vody a hledá klidu, ale nenalé~, 'sta ;bez vody a' hledá 'odpočinek; po~ 
zá. I řekne si: Vrátím .se do domu, něvadžho nenajde, .řeknesi: Vr~tfm 
od~{Ud 'jsem vyše!. I přijdea'naleznei ,se do svého domu, . odkud jsem v.y
dům prázdný; vydrhnutý: a yyzdobe~ šeL Přijde,=naleznéjej vydrhnutý a ~ 

,ný. Tu se vydá na cestu a přibere si vyzdobený, tujde'a přibere si sedm" 
s sebou sedm jiných duchů horších jiných duchů horších. než je 'sám; ti 
než je,sám"apak vejde a-přebývá vejdou aďusídlísetam,.takže;jsou 
tam. Poslední věci toho'člověka jsou poslední věci toho člověka horší než 
horši než první...· - první." ' ' 

:':I>osloyrié,nebo skóro d,osl?vné s~Qdy na: mí~téchtohotci dtuli!i::', 
" se'nedajívysvětIit tak, že .byoba evangelisté čerpali z:ustriíl}o" ", 

, podání řecky kolujícího~Dají se pochopiLjen. jako literární iá- ,. 
vislost; převzetí z písemného prameii( ". ďď - < r ' 

,.' .",-
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'2. Není však možno tyto sh~dy'vysvět1it tak, 'žejedenévan
geHsta čerpal z drUhého, Matóuš, z Lukáše . nebo Lukáš z M'!-
touše, ták jako oha.čerpali z' Marka? Leč tato přímá litérární 

,zavislost jédnono' z ábouťevangelistů: na dí-uhém jé vyloučená, 
'jak plyne ze'srovnání:některých ,míst; Tatotižukazújí,'ŽéJ ná 
některých Ínístedl by musil. hýt ,Mat()uš závislý na' LukášocVi,na 
jinýchmístech:Lukáš na Matoušovi,oož je O'všemnemóžrié ...... . 

" Mézi' MatO'ušem a Lukášemnenf totiž na místech, :jéž j'sou 
jim společná, 'jen shO'da; ale také rozc!íly a srovnání takových 
míst ukazuje, že' brzo Matouš, brzo Lukáš' má:zněnLzřejmě,star-:

~. ší, 'půvO'dněj ší a že brzo· MatO'uši . brzo Litkáš. změnil, text, :z ně:
,hož O'bačerpali.Čerpali tedy oba evangelisté ze společného pi-
semného pramene;řeckypsanéno. K tO'muto závěrú nutně vede 
srO'vnání míst, která výkazují nejen shody, ale irůzno:sti;': .: 
: : Všiinněmesi' nejprveně~kterých' míst, která ukazují, žeMa~ 
toušovó znění jepůvodriější, a že hy tedy byli musil Lukáš čerpat . 
z Matouše.~· . ',. '... ..' '.' , 

• -. t • 

-Mat. 6,24: '.';' Luk.' 16, 13_15: . 
;,N eshromažd' II j te ' sipokladůna iemi, 'e . ,;Prodejte svů j majetek. a 'rozdejte. 
kde jeničí mol á červotoč" jej v almužnách; . udělejte si měšce, 
'a kde zloději se vlupují a kradou.' ,které nevelšejí, získejte sL poklad, 
. Ale shromažd'ujte si' poklady v' nebi, který se nevyčerpá, V nebi, kam se 
kde mol a červotoč jich neničí. zloději nepřiblíží a kde mol nekazí • 

. a kde se zloději nevlupují a nekradou; Neboť kde je váš ,poklad, him bude 
nebof kde jest tvůj pokladl, ' i vaše srdce.", 

, tam hudet i tvé srdce." 

.. Že Matoušovi::)zněnítohO'tO' ~ísta jepůvO'dnější, dokazuje už 
jeho ,vně j šL fO'rma, symetriCká básnická stavba, jaká se zachovala 

. ti četných JeŽíšovýchvýróků.LukášovO' znění je přepracóváno 
nejen postránce~formální, nemajíc básnické fO'rmy, ale 'i po
stránce ohsahoyé;vyslovujíc mnO'hem . radiká'lnějšípožadavek . 
než zn.ění 'Matoušovo. Zatím' co Matoušův texLvaruje před ne- . ; 

.... správným hrO'maděnímpO'zemskýéhstatků, Lukášův žádá přímO' ',' 
.rozdánímajetkuý:almužriách' chudým. Lukášův text jeodezvO'u .. ,. 
, ppměrůprvótní obce křesfanské,,'JežíšO'vi se. ttikla:dé ,do úst 

jako pO'žadavek','cosev 'pivO'tní O'bci stalO' skutečností. (Sk. ·ap. 
2 44 .' . )1 ,e: ...... :.' .! . , ' .. ,' 
'" í 4, 34.,35 .. ~', ' '" .'., .. ". '. 
... Mat: 8, 22: ,,'Ježi~mú odpověděl;. Luk. 9, 60:' ŘeH~u:Ne~h; af 
Násl.e.duj mne a nech,af mrtvi po- mrtvi pochovávaji své mrtvé. Ale ty 
chováv!ljisvé mrtvé:', .:. ' 'jdi a zvěstuj království Boži," -,', 

, Zde . Lukáš~v' dodat~ko' zvěstová~í 'království .. BóžíhO' zř'e·jniě.,··' 
vysvětluje a činí ,zřetelnějším starší výroK" jak je . zachO'ván . 
u MatO'uše. . , I,,' . 

" Mat: 11; 8:,;C6 . jste tedy .vyšli u:.', Luk. 7, 25: "Co tedy jšte .vyšli 
vidět? 'Člověka ,oděného 'měkkým uvidčt? . Člověka oděného měkkým , 

,rouchem? Hle, ti, kteřLnosi .měkk.1 rouchem?Hle, lidéve,skvělém:rou
roucha, jsou v domechkrálovských:~ /chua. přepychu JSOU! královských' 

" . ,,' palácích;'" " . ,.' .. 
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I zde Lukášova slova' "ve skvěMm rouchu á přepycnu": jsou' 
pozdější změnou; jež není ,v souládus předešlou větou, jako je' ,ď . 
tom~ II , Matouše. Vš~cka taková místa by. znamena.la, že při ' 
,přímé závislos~i' byl by Matoušův text starší a byl by, Lukášem 

. ~ i ,po~měněn; '.,. ...• .' ". . ... "..' " . .' 
,Jsouvša~ď zase jiná místa,zn~chžje . nutno soudit, .že Luká':: 

šovo zJ:ě~íje původnější ci že by tedy:byl musil Matouš čerpat 
z Lukase. ' ., ' ' ',e ,' .. ' '; , 

K tákovým místům 'patřína pf. Otčenáš.' , 
, M~t. 6: 9_13: "Náš· Otče, jenž jsi Lrík; 11, ·2-4: "Otče; svaté, budiž 

.,' v nebesích/ Svaté budiž .Tvé jméno/ Tvé jméno, ,přijďTvé králóvství;. 
Přijď Tvé království! Staň se Tvá náš denní chléb dávej .'námdenněa 

. vůle, jako v nebi .tak i na zemi! Náš 'odpust nám naše hřIchy,' vždy! i my 
denní chléb dej ·nám dnes/ Odpust odpouštíme každému, kdo se 'provi

"nám náše viny, jako i my jsme od-, ňuje proti nám; a neuvoď nás v poo: 
pustili .těm, kdož se provinili proti ,kušení,". . ' 

. nám, a' neuvoď Ílás' v •. pokušení,' ale ' 
vysvoboď. nás od ,zlého/" " 

, Není zajisté možno mil, za to, že by Lukáš byl zkrátiÍ teXt· " 
modlitby Páně, kdyby jej hyl čerpal z Matouše. Matouš má 

!, rozšířenější znění, liturgické, pozdější,: známé· tákéze staro·' 
'křesťanského spisku Didacne. . ' 

·:Mat.'5" 39-42: '"Slyšeli Jste; že 'Luk. 6, 29~O: 
. ,bylo řečeno:.Oko za oko, . zub za .~-, '"Tomu, kdo tě bije na-tvář, na

·zub.Ale já vám pravím:Neodpirejte' stav i druhou;. tomu, kdo ti bere, 
zlému, nýbrž udeřf~li tě kdo na pra- ,plášf, neodpfrej ani košili, Dávej 
vou' tvář,nastav mu; i 'druhou, a každému, kdo těprosf, nežádej ni-
chce-li se kdo s" tebou souditLá, vžíti čeho zpět od toho, kdo ,ti bere tvé' 
ti' košili, nech mui plášf,a nutí-li "věci."· " :" .... 

. tě kdo ,na jednu milí, jdi s'ním dvě. 
Tomu, kdo tě prosí, dej, a neodvra-

, cej se odtoh'o, kdo si od tebe chce 
'vypůjčiti." " . 

Lukášovo' i Mátoušovo znění je smyslem -.::podstatně stejné, 
rueMatouš.niudává· formu antithese, pOněvadž tento Ježíšův , 

. výrok zařadil do kázání nahoře, 'v němŽ uvedl několik JéŽíŠa. : ' 
vých výroků: ve fórmě antithese. Lukášův te~tukazuje svou pů;;. 

,vodnost ibá:snickou' formou,'naroz~íl od Matoušova .• '-:":. 
,Mat. 7,' 22: <,Mnozí mi řeknou V, ,Luk. 18;26: "Tu vy začneteřikatii 

onen den soudu: Pane, což jsme ne- Vždy! jsme, s tebou jedli a. pili'a .. 
prorokovaH tvým jménem? a nevy- "učiljsi na,našich'ulicích/" ' , 
háněli jsme zlých duchů tvým jmé-
nem? a nečinili jsme mnoho moc-

, nýchčinů . tvým jménem?" 

Znění Luká:šovo jeví s~' i zd~původnější,: poněvadž seiffe .' 
těch, kteří, s Ježíšem žili .. Matoušovo znění se ukazuje jako:p,o- . 
zdější, ježto' se týče generace po smrti Ježíšově. ď '.ď> ,', 
... , Ze srovná:nítěch'to míst, jejichž počet hy -bylo snadno roz.:. 
množit, plyne jediný oprávněný závěr': Mátoúša . Lukáš čerpali, 
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místa, ' j ~ž .j sou jim' společná, oba ~,·z třetího,: písemnéh~,; řécky /,' 
. p.sanéh'o. pramene: Po : příkladu '. Harnacko:vě :označuj í 7 němečtí ',; a', 
~ngličtibadatelé tento.prame'IÍ-zpaČkou'Q, t,. j,QueUe,.ďď:, 

Máto:Uš;a~ukáš ,z,tohoprámene místy čerpalidosloyně nebo .'. 
- skoro doslovně,mfsty jej-pozměňovali, ctu tEm; tu.onen;Je:však 
". táképravděpodobno;. že každy' Z nich měl už před sebou' poně-:
.liudjiné inění 'pramene, ',Ukazujeďna 'to . srovnání . uvedenýéh 
. míst, ,k nimž připojíme ukázky další; .. ., . 

. Mat: 6,' 32.33:"Nebóf~ to .všecko
c
Luk:12,30.31: ,,0 vš~tó u~Útíjí 

usilují pohané: Vždyť váš nebeský' sv.ětšti ; pohané; yždy! váš Otec.ďví,. 
Ofec' vi, že, toho: všeho' potřebujete. . že toho, potřebújete.Jen usilujte o· 
Usilujte·tedypředevším:ojeho'krá~ ,.jého lirálovstvL atoto.váÍn bude při- . ' 
lovstv~ a:' spravedlnost, 'a toto' vše dáno:.'" . . _ .,:. ::. 
b.udevám • přidáno~:: ~::":.ď ':'"" ' •. . . . ..'. ",". . 

.' -'){~í. 23, ~23: ;;Bědav'ám~pokryieč- '" :Luk::ll,. 42: ',;Ale běda . vám; ,~fa-. 
ti< Zákoníci' a .fariieovél Dáváte .. de-. rizéové, že dáváte' desátek": z máty,. 
sátky'z máty, z:kopru a'zkmilm, z routy a.ze všelikéz~leniny, alene
ale zanedbáváte: důležitější: předpisy dbáte spravedlnosti a, 'lásky -BOŽÍ; 
zákona; totiž spravedlnost, milosrden- ' . Toto je nutno činiti, ale onoho nez,'l-' 
stvíá ~věrnost. Toto je"nutno činiti,. :nedbávati." . > 

aléon?honeza~?~bávati::>; <,. .....:. " ", ".' " " . 
'"" Ztěchtó dv()umíst" je pa:trno, že buď oba evangelisté poně- , 
'kucl 'změiíili svůj, původní' prámen,'- nebo'spíše; že' každý z •. nicn;' 
rněLpředseboll poněkud odlišné jeho znění,: když z něho:če!rpa:l..' 
~~~; 3;cúsudek, že 'Matouš a; Luk'á,š čeťpali~vángelní látku, která: 
. je qběma'spo'ečná,. a která není u.Marka; z..e společného prame.;. 

. n~,ďpotvrzujíďnám~t;zv, dublety, dvOjic~,:t..j,takov<imísta., 
která jsótiu'MatotÍše iLukáš.e nebo je)11 II Matoúšea jen II Lu.;:' 

,kášeuvedena dvakrát,ato proto, že jedriouje.čerpali z Marka, 
'po druhé z prameneQ;U Matouše" je takových I dvojic' 24; , 

u Lukáše 18, " . . .:;",""'" , . 

" 'N ej lépe jeto>opět p~ trtl~ . ze" sestavené synopse, 
.":"M~r."8;;34.' 35: <Z~- ":Mcit.16, 24. ď25:"Teh- ',Luk. "9.23:24: ;,Všem 

. volal sizástu.pse s.\rými dy řekl JéŽíšsvýmu-":.pák .řekl:,Chce~li kdo 
učedníky ,a' ,řekl.,. jhn:,". čedníkům: éChce~li :kdo'jíti zamnou, zapři ,se, 
Chéefě~lininékdo)lá:: > přijíti za moou, , za při vezmi, na sebe" každý 
sledovati,.' zapři' se; ,ve-.~.se,vezÍni ňa sebe'svůj" 'den svůj . kříž a'násle- " 

- .zmi,nasebe'svůj;kříŽ á,kříža 'riáslédujninelduj mné!Nebofkdo' hy 
následuj .. mne ! Nebot .Neboť ,kdo by si chtěl sLchtělzachránitiživot, 
kdo .by si: chtěr úichrá~ . zachrániti život; ztratí ztratí. jej,.,kdo by ztratil . 
iiiti :živót, ztratCjéj;kdií jej, ,kdo však' jej ~ ztraU ď 'svůj'-životpro mne, Jeri 
by však. ztratil' svůfži.> pronirie,'naleznedej:: ;. jej" zachrání,'" . . 
vot pro mne a'proevan~' ~" 
geliurn,zachránLjej;" ,-

.~ .. ~·é· -srovnání tol~~to textu,. který mají ,všichni .tři:synopÚkové;': .', 
je'patrnoj že Ma:touš 'a Lukáš .tento Ježíšův výrok ó kříži a ztrátě 

,,' i :zá,cht:aně .. života' čerpali ,j ako','z pram.ene' z • Evangelia. Markova; 
,;,,"Avšak Matouš:aLttkáš·íriájLJeŽíŠŮv výtok ještě·každý"na 

, jinénf místě svého Evari!!elíaa sr6"nánLlěchmíst' ukazuje; že je; 
'oba:· č~rpali z,praoiene Q ,;' ' '. '. " " 
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, MaL 10, 37-:-39: "Kdo ,má rád otce Luk. 14,26-27; :;,Přichází~li' ně:~. ' 
nebo matku více než mne,' není mne kdo ke .. mně 'a nemá ,v ,nenávistisv~:"> 

-'h~deri;kdó má rád syna nebód,J;.eru. ho otce,' syou matkú,,:ženu;{dětC 
. více než mne, ~není mne hoden i' kdo: bratří a' sestry; ano isvůj)ivot,né-' 
'nebere svůj kříž' a chtěl by mnená-':' rrnlže býti mýniučédníkem. Kdo chce 
sledovati, není mne hoden; Kdo na-. jíti zamnou a'nenese svůj kříž, 'ne~ -
lezne svůj život, ztratí jej ; kdo' všal~ ". může býti mým učedníkem:': .' 

,'ztratí svůj ,život pro mne, nalezne, 
-'. jej.11 ,_ "-:-,. . . . ; . - '._. _:_. ; .. _ 

· :,',JeŽíšův'výrok O kříži je tedy u Matouše i U'LllkáŠe;. JeŽIšův 
výrok o ztrátě a nalezení života aspoň u Matouše duhletou; VY7 

· skytitjí se ti niéh na. dvou tÍiístéch,Na prvém 'niístě:má~výrok;; 
,paralelu' u Marka aje z něho' čerpári,-Nadruhém nemá,paraIehi· . 
u Marka, ale shoda kontextu i textu meZi Matoušem a Lukášem:~ 
ukazuje, že pro toto místo použili oba spólečnéhc,: píseninén()'" 
pramerie, 'odlišného. od Marka a že' každý z nich, použil" zněni,', 
poně~udjin:ého.. ':', ,." " ":/, ' .. ',' ... ' " 

, ,~ 'Jako další příklady dublet uveďme si v synopsi další dva 
Ježíšovy výroky, které má Lukášovo Evangelium. V obou' pří

"padech shoda prvého místa S Markem ukazuje na tento praIllen; 
c'šhoda druhého místa s Matoušem tikazúje naspoléčný pramen'Q, 

Mar. 4, 21: "táž se přichází s'Ia~-," Lúk.ď S" '16:~IINiI~do', 'kdýžzapálí 
'pou, aby byla položena"pod nádobu lampu; nepřikrývá ji nádobou ani'ji, 
nebo pod.postel? Ne, aby bylapo-nestávípod 'postel,· ale staÝi'ji<na 
ložen.a na svícen?" ,.' ;', svícen- aby ti,'. kdož vcházejí," viděli, 

světlo:!' . . .... 

. Mat: S, ľS: "A když někdo zapálí . Luk.,n,33: , :,NikdČl;:,r~z~~ítí:li;' 
.lamiju", nepostaví ji podkbelec, ný- :1a:ÍIÍpuíneposhlvl :jí do 'sklepa' neb';· . 

. ; brž'na'svícen"i svítí,všem',vdomě:'; pod nádobu; ale 'na svícen, aby ti,' 
:.,:: ' '. :. " ·kdo vcházejí, viděli zář:' , . " ' 

· :·Mar.9,:40: ,;Kdo není proti:náÍIÍ, o'Luk:9,SO: IIN~boť kdo není. proti ,.' 
je pro.nás!' ,vám,jé's vámi." ,...:.'. 

Mat. '12, 30: "Kdo není se nmou, :L~k. 11;23: "Kdci· neníse mnoU; . 
je proti mně, a kdo neshromažďuje ";jé 'proti'mně,a'kdó neshromažďuje. 

" se mnou, rozptyluje." . se mnou, rozptyluje."', 

" ď 4. Přehlédneme-li místa, společná jen;Matoušo~~ a Luk~šoyi. ' 
můžeme: usouditi, že pramen Q obsahoval zprávu o kázání Janá 

.' .. Křtitele" o Ježíšově pokušení ria poušti a pak téměř samé Ježí-
šový výroky a: řeči jvypravování událostí j en pokud tyto 'tvořily 
rámec pro Ježíšovy' výroky ,např;: o uzdravenf.slúžebriíka'v Ká- ;ď " 

farnau, . Pramen tedy obsahóval sb{rktiJežíšových' sIov,Pódle~" . 
řeckého výrazu pro;;slova" =.logia"říkáse tomutopram.enu 
také Logia.c, . ,".' '" ,.' , . -.,.~ .,' 

<O existenci Logií svědčí neren'uveden~vÍ1.itřní.. duvody,'srov-" 
····.nánímíst, jež, isou společná Evangeliul\1ato,ušovú,a·Lukášovu; . 

Svědčí ,o ní: také . vnější' svědect.ví, pocháž·ející ze starokřesfan~'ď" 
ské 1itératury'Papi~š, biskup "Hierapolive,Fiygii,vrstévník 

'Justina' Mučedníkáj ',napsal'někďykolem r.' 120'po Kr', spis 
0.5kniháchstihilem Exégéseis'/ogiónKyriakón- Výkla:dY"slov .' 

·Páně. Tento spis se nám sice' nezachoval, ale některé'zlomky" 



_ ~ riěho se přece _zachovaly ~- starokřesfanských spis.ovateÍů, hlav
ně u Jů,storika Etisebia ze 4., stoI. V jednom z těchto zlomků, 
'Eusebiem zachovimýcllsepraví: "Matouš v hebrejském jazyku: 
sestavil slova (logia) jvykládal (hérméneusen, což může zname~_ 

-nat také "překládal") pak je každý, jak dovedl." ,Tato zpráva 
'. se 'nemůže týkat dnešního Evangelia Matoušoya, neboť -to, obsa": 

huje nejen slova,ale i skutky Páně. Mimo_ to- ne'ní dnešní Ev~ . 
Matoušovo.překladem z aramejštiny, nýbrž bylo napsáno v ori~ 
gimHeřecky. Konečně pak: by byl Matouš, očitý svědek Ježíšovy 
čiímosti, neužil k napsání JežíšOva života jako pramene: Evan;. 
gelia Markova" jak _ to . učinil: autor __ dnešníhoE vang.·-Matoušova. 

,Zpráva Papiášova se tedy netýká nynějšího Matoušova Ev., ale, 
jednoho. z jeho pramenů,·LogÍÍ • .Tradice, mohla dobře -připisovat 
Matoušóvo Ev; autoru jednoho z jehopramenů, podle nichž bylo 

, _ toto Ev. napsáno, když tento pramen sám časem přestal existovat. 
5. Srovnáváme-li místa, společná Matoušovi 'a' Lukášovi, čer-

_panáz Logií,vidímé;:že zatím co Ježíšovy výroky se v oboU 
Evangeliích .shodují;koTltexty, do kterýcll oba evangelisté. vý-, , 
roky zařazují, avěty,jéž jim jako úvody předesílají, ,se u obou 
evangelistů značně liší. " '.. _ ,_.' ' . . 

Tak na př. Otčenáš zařazuje Matouš do JeŽíšova kázání na 
, hoře, odůvodňuje.jejpoitkazem na mnohomluvnou modlitbu po":'.' 
-hanila uvádí jí větou:. "Modlete se takto" (Mat: 6,7-13.) Naproti . 
. tomu Lukáš jej uvá.dí-jako samostatnou událost, kterasestala 

"jednou", odůvodňuje jej poukazem na modlitbu Ježíšovu' a 
Křtitelovu a touhou učedníků po správné modlitbě, a uvádí jej_ 
větou "když se modlíte, říkejte.~' (Luk. 11;1-2.)'.._ ' 

'Velkou řeč proti farizeům a fárizeismu pronesl Ježíš' podle 
Lukálše při své učitelské činnosti na venkově, n~ hostině u 'ně-

. jakého, farizea (Luk. 11; 37...:-44), pod'le Matouše V posledních .. 
driéch' svéh'o života v nádvoříjeruzalemského chrámu (Mát. 23,-
1~36). '., " ,._, ..... __ ' .. - ..' 

Z toho nutnÓ soudit; že Logiá. obsahovala Ježíšova slá-va bez 
časového a lllístníhozará:n:lováníj byly to asi jen volně k so~ . 
řazené JežíšoVyVýioky~ Teprve evangeHsté,.čerlpajíce z této shír- .. 
ky, zařazovali výroky časově a 'místně, a předesílali jiril úvody,>, 
jimiž je kladl( na' vhodná místa svých Evangelií. . ,.... . ... 
. _ Užv Logiích' však byly Ježíšovy výroky spojovány ve větší 

. . celky, které. pak Matouš a Lukáš převzali do svých' Evangelií, 
'pokud toodpoyídalo jejich cíli. '. . . '. ..: ' 

. . Největším z těchto celků byla' Ježíšova řeč, kterou Matouš 
uvádí jako: kázání na hoře (~at. 5, 1-7, 28), Lukáiš pak j~ko 

. kázání ·na. rovině (Luk. 6; 20..:....:..49). Matoušovo kázání na .hoře .' 
je ~ mnohem delší než Lukášovo· Kázání :na roviIlě.Ma jí však. obě . 

. tóuž disposici.á Lukášůvtext je takřka celý obsažen v Matou~, 
šovějale tieíiízkráceným výtahem z 'Matouše: Ze sr,ovnáD.í textu 
kázání riá· hoře a kázání na rovině musíme soudit, že každý 

-154 

:::. 

..... 

, :,.;1 

1 

'.tll 

'~-'.'.'-



, . 

z obou evangelistů měl pře'd ~~bou po~ěkudjiné znění Logiíja,; 
kb pramen. . , .",-' . . . - > .. 

.. . Jii101r větší sk'upinouJežíšových výroků, která byla: vytvo. 
ď'řena užv Logiích, je 'dlouhá JežíšOva ~ečproti farizeům a fa
. rizeismu; uvedená u Matouše (23, 1:-36) i U Lukášé(l1, 37-44)1. 
'. Ze 'srovnání je opět vidno, že oba evangelisté měli' před sebou 

r(lzná znění Logií, aletakéjžeMatouš původní text místy,roz~ 
. šiřovál, zatím co Lukáš je:j zkracoval. .... '., . -:-' '.' . 
, 6. Dovedeme si dobře představit,z jakých důvodů sbírka slov, 
Páně mohla v prvotním křesťanství vzniknout. V listu Galatum 6, . 
6, praví a:poštol Pavel:' "Komu se dO'stává vyučování 'v slovu, ať, 
se s tím, kterývýučllje, sdílí o všecky svéstatký." Tato slova ; 
ukazují, že už v době Pavlově hylioh1:ácení křesťané.vyučováni; 
a to učiteli, kteří :Za to dostávali živobytí od: těcn, jež- vyučO'vali. 
Učitelé asi přicházeli dO' nově zalO'ženýcll obd z center, kdeuz' 
křesťanství delší dO'bu žilo. VyučO'vali' nové věřící asi Ježíšově .. 
nauce.' K tomu účelumě'lipatrně jako pomůcku písemnou sbírku .,. 
slov Páně; v, niChž měli nejstarší křesťané normu' a pravidlo 

• sv~hosmýšlenU žiti; ~íry. i mravnosti;' ,', , . , 
, , Je pravděpodobno, že již apoštoIPavelzrialsbírku'slov·pa-', 
ně. Dovolává se' totiž několikrát slov Pá'tně jako normy pro život. 
věřících'. Tak 1. Kor .. 9,4, chtěje konstatovati prá.vo,kterémaji 
ti,kdo káží'eyangelium, na živobytí od obcí, píše: "Tak! i Pán 
nařídil; 'aby ti, kdo zvěstují evangeliúmměli svou óbživuz 'evan~ 
gelia". 'Naráží. tu zřejmě na' Ježíšova slova;' jež' mámezach'o
vána II Luk. 10,.7 a Mat. 10, 10,a jéž:pocháiejí'z-Logií. LKar. 
7, 10 'praví Pavel: "Ženatým 'a vdaným nafizuji':""" vlastně ne 

.• 'já', nýbrž Pán: Žena ať se nerozvádí od muže.", Je to patrně ,na'; 
rážka 'na Ježíšova' sl,ova <> nerozlučitelnOsti 'manželství, uvedena 
u všech. synoptiktt.· .' , .'. . ...., . . " 
. Z toho hy plynulo, že' Lógia v' něj áké podobě existovala liž 
pře;d r.SO.po Kr. Proto' není nikterak· nepravděpodohno,že . 

" sbírku ,slov Páně, sestavil apoštol Matouš. Byla' to; však' asi nej
··.·starší' ánejkralší její podoba,'která mohla být doplňována~ Byla-
. Ii Katechetickoti 'pomuckou, mohl, každý křeSťanský učitel. míti 
svou' vlastni sbírku a mohl si ji dO'plňová.ti připisovánímdalšícn' 
Ježíšových' výroků, jak kolovaly'v ústriíIDpodání. Pioto také 

.mohl míti Matouš jako pramenporucě poněkud jiné znění než. .! • 

. ", Luk'áš. Doplňování LogB bylO' zajisté usriadněnótaké' tím; že vý-" 
roký v nicll obsažené byly nejspíševohíě seřazOvány, .bez chro- . 
nológického nebo' geografického nebo věcnéhO. plánu a: pořadí. , . 

.',: 7;Sesfavil.:H nejstarší sbírku slov PáněapoštoFMa:touš, byla, 
·tojistě· sbírká. aramejská, ,jak! praví takéPapiáš. Záhy ovšem 
musila cbýt překládána pro; PO'třeby ',vyučování křesťanů řecky, . 
mluvících,' riiim'oPalestinu; do jazyka řeckéhO. Papiášova Zpráva, .. ' 
pák; že ji káždý překládal či vykládal' já.kdovedl, zní velriů . 

. . pravděpodobně~ Různost 'překladů vedle různosti 'rozsahutexlu 
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v Logiíchpakmůže,zcela dobrevysvět1if jak shocly, tak ,roidíly 
, mezi Matoi1šem á:Liikášem V téxtu périkop, "jež čerpá li z Logií. 
Oba naši'evangelistě:'Čerpali, již z' řéckéhopřekladu Logií, ja,k , 
dokazují slovné'snody četnýchjejich,téxtů,','" • ď> .,., 

I 

<Že'původrií :,já:di-o[ogÍÍc bylo:arame:jské"to dosvědčuj( ně-:- ' 
která' Maloušovaa,Lukášova místa rvdnešním',svém,iÍlěnLTak 
Ježíšův'vyrokU Mát,' 23,' 26 C znj: ," "N apfecLvyčisti' (kCítharison r ~ 
vnitřékčíše, a. pakbudé čistý tak'é~jéjí zevnějšék." Luk. ,ll, 41 
ria paralelním místě 'uvádítoúž větu slovy: "Raději dejté, co. 

, jeuvnitř,jakoalmužnujdote'eleémos)mén), a hle, pak. je vám 
" všecko čisté. ~odivné ; znění' Lukášoyoi,vzniklo, 'patrně ,tílIl" že-. 
řecký:překladatel tolloexempláře, Logií.;jehoLjako 'pramene' 
užiL Luká.š,'četl:v aramejském ·jéhoiukopise místo slova dakki 

:' ',čistiti slovo zakki -:-': dávati"ápřeložil doteeléémosynéiz 
,', dejte almužnu, ,místok'utharison '..:.:.... očišť; ják'správnč,pfelóžila, 
předloha, které užiL Matoúš. "" ' ',,' , '. ' ,'. " : 

Mat;' 24, 27sepravío'blésku,:želáinetáž= vychází; Luk;' 
17,24,íížívá v téževětěo blesku výrazulampei =zářLŽé tyto 
dva výrazy jsoupřeMademt~hož:-slova' y semitskémoriginMe; , 
dokázuje obdobtiýpřípad jiný,. žétotiž 'hebrejskésloyo jezhiru ~ ',' 
U Dan'- 13, 3 jevstarém'řé'ékém 'překladu, Starěho'ď zákoria,~ " 
v Septuagintě" přelož'enoslovesem lanúsžn ,=' vyjdou" vpozděj-" 
šímřeckém překladě St;' zákona, 'Theodotionově,'slovešem 
lampsúsžn" , zazMí,tédy,toitŽ dvojicířeékýchvýrázůi,kťérá"h~,' , 
u,Matouše' aLuk:áše,z, nichž každý,. jaK'patrno, měl Jako pra:' 
men jiný" řecký' překlad Lo,gií. .' ", ,/'",," ď u,,';'.' . 

. , Totéž'ukáiúje jinýpříklád.MaL24, 28 ve' větě, ,o mrfvl)le' '. 
a supech se užívá' výrazu ptómamrtvola, kdežto Luk. 17,37 '. 
vďtéževětěužívá výrazu' sóma , ' ,tě'lo.Iv tomto případě jde ' 

, odvojí různý řeckýpfeklad téhož semitsKého slova;ják: doka': , 
zuj-epřesnáobdóba,že'hebrejskés}ovo pigrékerit V Num.' '14; 33 
přeložili Aquilaa Theodotion'slovem ptómata ,'mrtvóly, k~e.~~ 
t() Syrnmáchus slovem:sómata =tělá., ",." ,'~, ' '~",.,', 
"Původní aramejská sbírka slov Páně; zvaná snad Dibré Ješúa', , 
" Slova: Ježíšova/ byIátédy iJéltmě ,záhy překládánado'řečtiny~ 

hylý iůznérecehse toh:o překladuáďrůzná,ne zcelatotoŽriá. Vy;;' 
dání řeckých' LogiaKyriú' ' Slov Páně,:zvláštěkdyž byla ,stále , 

, zvětšována ve' snazé, ,á.bys'ehrala Ježíšóvy' řečI' a výroky. z úst;,; 
'níhopodánrco :nejúplněji.··· ':. . '. . ~. " .. ' , " . ,. ' 
ď~: .8; Autor' Matoušova' á autor, Lukášova Evangelia užili ' Log.ií 
v: řeckém znění' j áko' pramene, ď a'le ,nezávisle '.' j eden.< ml" druhém 
a:Užilijichrfizným způsobem., Matouš' seskupil nejvěfšíČásflát .. 
ky, kterou' čerpal z LogÍí,' dokázání' na' hoře,; ale' 'vedle toho 
J éŽíšový' Výroky, z Logií' čerpané, připoj ovalk vypravování: udá
JosU: i Ježíšova "života;' která: čerpaJ,z Marka: Lukáš táké ma -
velkou: vlóžki!,:četpanotlz ;LogÍí, á toW 51~18, 14. Z 38 pei-i~ . 

'.' kop,:ktéié; Lukáš celkem převzal z Lógií; umístil jich v této vel:--
• , . ~ ',,' . ."" -,' I· ~: -. -'~, -: • 
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~ .. 

kévložce'26j' ostatní'rozplýlil' do ruznych částí svéhoEva~ge1ia;', 
,'Poněvadž Matouš, á LukálŠúžili' každý jiné recense.Lo·gií. 

pOIiěvadž jich 'nád to. různě užíváHataké pozměňovali, nemůže': : 
mepokládati anijeri . text Matoušův ď ani :'jen lextLukášův'Zá 
původní znění Logií adávatipřednostjedn6mupřéd druhým; . 
Je. třeba kritickým rozborem' textů 'v' každém "jednotlivém přípa~' , 
děuvažovati důvody a rozhodovatk který text, je původnější, 
historicky spoléh1ivěj ší a skutečnýni Ježíšovým' slovům, bližší., . 

. " . '(PokraČování.)' 

'Autorita náboženských' vůdců.:, ; '.' 

(Pokračování.) , 

~,'II. Ty py'ná bo.ž e nsk Ý ckv ůd c ů v ~k;' es {Clns/vi . .... 
o'; 1. Prorocký typ vůdcovský,taktculbstraktní aoJj~~něpláťící;" 

... se.stal konkrétním Východiskem vVvoíovélinie křesťanství. Ježíš 
je' dokonalým projádřením 'tohoto: typu. Jehopr~rocká autorita; 
jež V jeho osobě dospěla: k vědomí mesiášskému. sestalazá: • 

. : :' kládemautority jeho církve. V historickém křesťanství je 'všude, 
'piitrnodědictvíStarého zákona, zvláště ·v.kládné'složce -"p'o.:· 

ď jeti riáboženské autority. ....... .". _ . . ... ,..:. 
, ,'. Vývoj 'křesfanstvíiiení všák p'římoča~y/"A:ni 'vývoj"'pój~tr 
él.utority; pokud se vztahu k nábožénským.vltdcům' křesť~~stvi, 
týč~j nenavazu j e přímo a' bezúčhylriě

ď 

na prorocJ{ý. typ nábóžen~, 
. . ské aufóntYi ležíCí II kolébky křesťanitví.. Autorita apošto:lská", 

~'. ' učitélská' a autorita prvokřesťánských proroků' je. pouhým od.', 
': leskem piorocké' aulority' zakladatelékřesťanství.·Ihned· z po· 

, čátkuje 'zřejmo, že vývoj vp,ójetíaútority'y' Církvi dostane nový 
srriěr.,.CírKev'· křesťanská vd ůsl edcích '. svého' styku' se současnou '" 

"kulturoU' vytvořila; Dové7 druhy. nábóženskýcllvůdců,·. j éj ichž' bez-' . 
ď' • prostřédriívůdcovsKáautorita pramenila:zodlišných zřídel,než 

.tom-ubylo u Ježíše. . '., .ď ',' • •• " ,; • 

. ďDuchové proúdynáboženského a'ku:1turního'života v oblásti 
;pánve střédomoiíské přinášely .v· době prvotního .křesťánství :lid •.. 
. stvu no,vé. touhy, . ztělesněné.v náboženstvích spásý .. Na' kulturní .: 
,'.Křižov'atceď Středomoří se objevil" synkretismus'. všeho> druhu .. , 
V tomto prostředí 'vystupovali s~U1iozvaní.vůdcove ke 'spásé,kte-:" 
rým sec'skoro' podařilo' vybudov:ati 'mohutná lidová. hí1Utí," jimž, 
nebylo nic společné, než základní' 'po'dvědomá:,iuvědomělá' . 

··• ... touhapo jistotě'náboženSké, zvláŠtěpakjis{otě věčnéhoživóta; " . 
• Tak vyrostlo' mnoho nábOženství; niysteri jních," jež. přinášela .' 
s sebOu nové druhy. náboženských' autorit;: ',. > ď ,:. " • i 

. ",Dosavadní·autoritativní řády společenské' i i1áboženské
ď

po-,: 
zbývaly'své váhy. Le'gáJlní autorita 'kněze řeckého čí římSkého, 

. ztrácela .vícea vícena·své síle.: Kněz' přestalpředstavovati'vůdce :: 
. 'v.,-otázkáchživota, a smrti: Jeho autoritě zůstával téměř .ráz fór~,:ď ď 

·máIÍlě':oficiální. "..' , ' 



. SktiteČIiými náboženskými'vůdci 'byli hlasatelé' nábóženstvL 
spásy, vt1dcové a"kněží. mysterií. ,,> 

Mystérijní náboženství: vytvořila: typ '<aittority ,inysferijní. 
Mysterijní autorita ,byla založena> na ,pramenech ,dvojího druhu:, 
'na zvláStníin mystickém.(pneumatickětD;)i. póznání a na speciál- . 
ních sa;kramentálníchúko~ech jako znameních i prosHeddcJl 
spásy. Mysterijní, autorita je, jedním z prvků kríěžské:autOrity 
náboženského vůdce v katolicismu., .' .', ' .:' 
'. 2. Katolictví dalo vznik II vytvořilo podmínky kněžské auto~ 

. rity prvého řádu. ,,",," ',', " ',,' 
", Kněžský typ autorityv~katolictví je určen několika prvky.' , 

,Předpokladem kněžské autority. je pojetí církve jako mystického' 
,těla',KrisloÝa, rozčleněného' v hierarchický ,řád. ','Zákládem ,této 
abstráktní nauky je.touha, zkonkretnitiautoritú Krístovuvcír- , ' 
kvi' samé. Božský původ církve je zárukou absolutní .autority 
církve;' TakOvým způsobem. se církev sama, stává pramenem a 
zdůvodněním všíautórlty vůbec. Nejen autority' náboženské; ale 

. také autority králov:ské" panovnické, zákonodárné. Tím se blíží 
'"rázu:autói-itY,kolektívní." " ' '. 

, Za tohoto pře'dpokladu se vyvinula v katolicismu autorita_, 
dogmatu. >' " " .; 

Pravda je explikací pravdy KristoVy. Immutabilis veritas za-
'kládá neomylný učitelský úřadkatolicisinu; ČástL výkladu prav,;, 
:dý Kristovy je posvátné kazat~lství Slova Božího; jímž. se. vy:' 
.kládá zjevení. Stejně tak . rozumová a theoretick'á autorita kon:.. 
cilůteprve sankcí 'církevní dostává charakter pravdy absolutru: 
Rovněž i. papežova 'prohlášeníexcathedra. Dogmatická, pozná-' 

, vací stránka, jež činí kněze výkladačem tradice a ,zjevení,je' 
,rovnocenná, : bav praxi' podřízená stránce ,obřadní. '" • , 

: Autorita svatosti :je' ne'jmocnější 'a ,nejúčinnější autóritou 
,kněze.' SacraIÍ1.entUní ordinis propůjčuje knězi vyšší riáboženský! 
potenciál" jenž ho pózv;edá na prostředníka meú posváitným, a 
profanním; mezi, Bohe.m a lidmi' ivicevema. Svátost, jako' ná,;, 
stroj,vehiculum spásy,je v rukou kněze jediným oezpečnýni 
prostředk'em spásy. Není tedy m!mo církev spásy pou~e pro 
,pravepoznání, ,pro' dogmatickou jistotu nauky, ',' ale: také pro 
jis,totuspásY'skrzesvátost. Církev je vlastnící jedinečného ·de:':. 

'posita 'spásy, jejíž objektivitu 'a jistotu zaručuje, 'Tato jistota 'se 
představuje·.:očím' věřících 'v podobě: hodriě konkretní a'imite~ 
riální.Materie'aforiría: je' nevYhnutelnou, součáStíkatoHckýcn 

<,obřadů, na př. objéktivní autorita: dramatu~ bohos!lužeb ,působí 
~kónkr~tně-.v, tělé,sn~ 'přítomnosti Kristově p~' iá'irakupr~mě':' 
ňóvání,ť ." '.' ~. ", ". . ',',' -, " ," 
.:' K těmto prvkůrilkněŽskéaútority,'přistupujeprvek legálizt. 
,. Prorocká 'autorita zdůrazňovala autoritu a absolutnOst Božíhd 
zákonajBoží vůle;. kněžská . autorita, ,jako vykladačka' Boží. vůle 
zdůraZňuje pírkevní a kněžské . předpisy. Protokasuístika souVisí ,-
158 

"'~ 

'--

'..-.: 

·~·1 
'~ 

~ 



:.8 podstatou kátó1icismu; Vnitřní jistota náboženské zkušenosti . 
. 'prorocké, objektivita Božího příkazu, jistota víry se ·proiněnilá. 

, . '.' .... zde ve vnější jistotu dogmatickou,sakramen,tální a legální. Proto 
'. kněžská autorita katolicismu může. býti charakterisována jako 

. vnější, dogmatická, sakramentální a·legálnL Všeéhny prVky jsou 
spojeny v mystické autoritě Církve, jako ústavu spásy .. '. . 

3. Protestantismus. byl reakcí na. tuto vněj Ší. sakranúmtální a 
legální autoritu v církvi. SvýlU zdůrazněním" prvokřesťanství a 
.zvláště pavlovství, i v pojetí autority církevní navazoval na 
Knstaa jeho jedinečnou autoritu. ReforIlÍačnf zásada, .že Krimus 
jehlávou církve; je odpovědí na vnější pojetí církevní autority 

· . v katolicismu. .. . .. , . 
Avšak i protestanti~mus uznal' autoritu zjevení a tím funkCe' 

náboženského vůdce v protestantismu podržel a. své určení v j ed~ 
'nom z prvků kriěžských: ve vykladačství zjevení. V iásadní 
otázce : tradice a Písma nebylo. mezi katolicismem' a reformacI· 
velikého rozdílu; Namnoze naučné' zásady zůstaly spole·čné; 
Protestantism přinesl. však nový Výklad' Písma. Milost· boží lze. 

• . zvěstovati slovem. Víra ze slyšení, slyšení pak skrze slovo 
BožP) Autodta protestantského náboženského vůdce . spočívá' 
především na zvěstování a výkladu slova.'. Slovo. je obsaženo 
v Bibli. Vyhraněnou podobu této' autority. předs~avujenauka 
o :slovní inspiraci Písma. ". ..• ". . . ...... . 

. - Protesfantism vytvořil autorilu slova. '. Z : níprýštEautorifa 
kazatele.' "Bible je objektivně . danou .autoritou; která nepřipouští 

'. pochybnosti a·kritikya vyžadujépouze' pokornéh'o, kajícíh'o 
sklonění, hlavy/důvěry' a poslušnosti" .2). Alfréd FucIťsS,)bemýH, 
jestliže se domnívá;žeprotestantism . zakládá funkci duchovního 

•· .. ·pouze na' náboženském odbornictví;:. (DokončenL)' 
" ' "-, ' 

Křesťanství \,evěk~ společ~nské změny; 
(P~kmčování.) . 

Boho'sloveckáCllagnosa i zdůrazňuje zvláště j~deÍ1 důle
žitý moment: Sociální krise jestspolupodmíněnaodvratemce.:

. lých společenských vrstev od. náboženského života. Světská 
oblast pronikla příliš daleko napole zasvěcené. Zato svět byl 

'" málo. prostoupen' a přetvořen duchovní silou křesťa:~ského ná:' 
·boženství .. " / !.'. . . . .' . -, ,.' ••.. , 

· .:,Křésťanskému mysliteli nestačí, abyodvozovaLspolečenské . 
konflikty jednoznačně z rychlého střídání po sobě. následujících ..... 
yYllálezových. serU. Béřev počét· též neblahé důsledky odldonu 

....... 1) J. L. Hromádka: ... V boji o katolictví','. .,> 
., 2)J. L;. Hromádka: Gesty protestantského theologa· str. 45; 
• . 3LA-Fuchs:Autorita str. 50. . 
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od filosofických' a' bohosloveckýdi soustav, . jež usil.ovaly o'vy .. 
:' stižení' úhrn'néhosmyslu', celé sociální . skutečnosti.'Partikulitri.. ' 
; stickýďráz ' doby je' též spoluurčován upřílišněnou specialisácí 

_vjednotlivých : vědách. 'Ta nezřídka spíšepřekážíjednotIÍému 
, pohledu na vyšší určení světa: a života; místo aby jeJ'podněco .. 
'vala.'~.ď'é '<. :,' ", \ ď "ď,' ,,' >' ,'~:'>;< 
ď>'" Při tom jest třeba, přiznati,žeúpadek , dějinnýchútyarŮ 
křesťanského náboženství ,sám přispěl v nemalé niíře k;dnešní- : 
mu kritickému stavu společnosti. V naší době se nelze"spokojiti' . 

, smeéhanickýni ná17l'atem ktradičním hístitucím 'společenského " 
.' • řádu; KřesťanstvÍ' jest postit venD 'před úkol, 'aby se utkali>' v zá":' ' 
I pase s démóriickýmisilami dnešního světa, aby zajistilo Bóhu 

vládu nad současným 'hospodářským, politickým a, kultúrriím • 
" řádem.' Křesťanská' theologie se má pokusiti o stanovení so .. : 
ciálně etického "progmmu' pro , přestavbu; světa, aby' se "tato • 

. země stalam:ístem,na'němž jesbúskutečňovano království božI. ' 
-. " '. - . '''' _.. ~ -. - . '.," ~.. 

, . Oasvéhó vznikús~ktesť~nStvívyYíjelo jalm universálnína,>: 
bož~nské ~nutí.Síní sopráýněnýnľdostiučiněnÍIřl ukazovatLna .• 

,to; že bylopředníni' průkopníkem dúcha celistvosti. Zosobnění . ' 
"tohotoc ducha ď celistvosti naléZalovábsólutnÍ podobě"ve'všeob

jímajíc! ,lá'sce avdobrotivéspravedlriostinebeskéhó Otce. 
V' Bohu 'nachli'zely partikulafistické" zajmy a částečně lidské 
Zřetele předobraz,svéh({yyrovnání; .odhěhó,vycháZelpříkaž 
k:bratrské'součinnostiak pokojnému soužitflidí dobré,vůle. 
Mezi křesťanskou: vírou a skutečnostmi vnějšího světa bylo vždy" ' 

,'napětí. To ·vYtvářelo, ve svýchhruhotných následcích' ochrannou 
vrstvu, proti' otřesůni, pocházejícUu' z kulturn'ích změn.' Při.' vV':" 
'měně:dynastií; při'střídání politickýéhrežimůa'y převratných 
soéiálních 'zápasech zůstávalo křesťánství nezdolnoU duchovní 
silóu:Katolicismus přetrval výměnu' feudálního řádu společen

,'ského řádem ~ kapitalistickým; Světský asketicismus,' vycházející 
., zmravriích důsledků. kalviriistické theologie, položil zákládyk 

moderní civilisaci.' ' . ' . ' 
, , ;: ď Dějinné zkušenosti mohou křesťanské' éírkve poučiti o tom. " 
, ženenížádoucí,'abyjle ztotožňovaly s daným společenskýni řá;. 

dem; Ten 'se ~totiž ~ ve světle, božího zákona jeví jako 'řád nédo-: 
'konalýa hříšný. K řešení sociálního problému se křésťanství' 

: ...•. blíží s ,kádremllrčitých ď náboženských á mravníchiásad; ty , 
chce vtiskÍlóutive jménu božím světu. Křesťanství 'vždy přistu~ 
povalo k reformě' světa, s jistou výzbrojí, bohcisloveckých':pou,;. 
~čék; Bez'nich by se'vystavovalo,i'v llaší době nébezpečí, že Se 

' .. stane 'jen': resonanční deskou' protichůdných' dobových nálad; 
'., Jeho ď poselství by, neobstálo bez ',pevné'myšlenkové struktury; 
, bylo by znásilňováno jednou nátlakem ideologie fašistické, po .. 

~.' druhé nátlakem ideologie: komunistické, případněc jinými, mo':';, " 
.', censkýmivlivy 'bez zřetelného. ideologického· podkladu.'; . ,'. ", " 

Křesťanská sOciální etika není" myslitelná bez 'duchovního ' ' 
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pozadí křesťanskévíry.Vycházízpoznatku, že člQvěk stálpřes 
svou slabost a malátnQst:Bohu StvořitelLza tó, abyae'kněmti 
přiblížil jako Vykupitel, a aby je.j uvedl, jako Posvětite!' dOl • 

království své věčné slávy.Osnovnouilátku·poskytuje křes
ťanské sociální etice duchovní prazkušenót,že Bůh' 'účinilčlO:: 
věka středem vesmírné pozornosti, že se svým zjevením v Ježíši 
Krisťu. ztotožnil s. tragickým osudem lidského pokolení. Křés
,ťanské evangelium jestradostIlou.zvěstí o tom, jak.Bůh ve své 
lá sce dal Svého Syna světu, aby kdo v něho věří nezahyriul, ale 
měl život věčný. (Jan 3, 16.) Kdo věří v' Ježíše Krista.jako 
Spasitele, nosí ve své nesmrtelné ,duši vrcholný cíl svéhQ určení: 
"VždyťBůh neposlal svého Syna na svět, ,aby soudit svět, 
nýbrž, aby svět byl spasen skrze něj." (Jan ,3, 17.) Učeníilá.
boženství křesťanského pro věřící církve. čeiSkoslovenské vy-

, slovuje tuto zásadu slovy :"J ežíše Krista, že působí svým. dílem, 
. v' křesťanu' vnitřní mír, pokoj a blaženost čili· spáSu,. nazýváme 

. Spasitel. " " " : .. ,',". 
Pravdě evangelia o výsostné ceně . lidské ' bytosti,. PQkud se 

tato Qpírá Ol milost boží, neodolala instituce .,otroctví.Muselo jí 
ustoup.iti domnělé právo otcovské. nad životem a smrtí dítěte. 
Před ní neobstál duch caesaÍ'ského absolutismu, založeného na 
panovnické libovůli. Duch evangelia máv sobě i dnes dosti síly, 
aby zlomU', pověru o . svézákonitosti ' hospodářské. Óblasti. 
S výšin křesťanské víry' se osvětluje pravá, podstata. dnešního 

'prumysl()vého , otroctví. ,Právě" návrat k sociálním pravdám 
. evangelia ,Ježíšova vrací utištěným jistotu, že' zástava . božího 

synovstVí dává lidem před tváří věčnosti nekonečnou hodnotu. 
/'. Kapitalisticko1~iberalistic!ké společenské soustavě č~ní po-

tíže, má-li :výhověti základním předpisům. přirozeného práva.' 
Což. teprve,~je-li,měřenanesmlouvavýmihledisky práva nadpři-

, r07.en~ho~, ,Křesťanské, ethos vidí nemorální stránku, kapitali
stickéhoindividualismu vtom, že si v nění hospodářsk~ statky 
'zíkávají vládu nad .člověkem, místo aby mu byly. poplatnýID.i. 
Finanční zřetele se tu staly činitelem samoúčelným. Úspěšné 
řešení' sociálníhQ problému s hlediska křesťanské sociální., etiky 
nutnĚ. předpokládá, aby byla odstraněna hegemonie fnančních 
zájmů a kapitálových reserv nad osudy člověčenstva. Křesťan
ství se má přičiniti o to, aby se člověk stal vlastním účelem 

'hospodářského procesu s ohledem na vyšší smyslsyého život-
ního ·určení. ' ' , . . , .. ,. .' , .' . 
. Důležitým úkolem křesťanského sociálního 'myšlení zůstává, 

, aby bylo jasně vyznačeno místo,· které náležIzákládním hospo
dářsk;ým; politickým a kulturním činnostem;' mají·U .býti ve 
. shodě s ustanoveními stvořitelských řádů, božích. . • .' , 

Jestliže má křesťanská sociální etika získati.potřebnou. du
. chovní' autoritu, .jest, nutně :třeba, :aby se orientovala biblicky. 
~Své"z,á:věry musI měřiti obsahem nábo~nské, *.ušenosti žal-

. 11 R~~ue cc~. roč. IX.. č. 3,. červen 1937. 161 . 
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mistu, proroku, apoštolu a především radostnou Zvěstí Ježíše 
Krista~ Ve světle Písem svatých Starého i Nového'zákona:se 
teprve stane' patrným, , proč nesmí křesťanství uzavírati kom~ 
promisy,s démonickými.silami' světa. Křesťanství jest nábo
ženství absolutní pravdy. Musí se proto utkati v rozhodujícím 
zápase se všemi protibožskými,' silami,' které' brání tomu, aby , , 
nad světem vládlo království boží lásky, spravedlnosti amilo~ 
srdenství. 'Tím, se' stané' i ,v moderní společnosti protiváhou so-

'ciálního' defaitismua kultuTIúho pesimismu. Nesmí ovšem 
samo 'podlehnouti' základnímu omylu positivistické' filosofie 'á 
propadnouti klamné domněnce, že k 'reformě světa stačí křes
fanskámorálka bez křesťanské theologie: Spásnou mocí sene:. 
může stát v, dnešním' procesu sociálních změn náboženství bez 
Boha,' sezrelativisovaným pojmem pravdy. DynamickoU: víru 
v evangeliUm ,Ježíšovo nelze', nahraditi, snuškou pouček, vypuj-:
čených znlzných ideově nesourodých teorií o světském řádu 

, ' společenském.' ' 
Současný převratný věk potřebuje získati od křesťanské so-

'ciální etiky závazné směrnice k dalšímu' řízení procesu, spole
čenské 'změny. Křesťanství 'niá proniknouti do 'světa zdTavými 
a životadárnými mravními zásadami, jež pocházejí' svýmpůvo- . 
dem z krajin nadsvětných,:ale jsou 'určeny pro tento svět. 
Křesťanské náboženství má dnešnímu lidstvu dopomoci k tomu, 
aby zUstalo věrno výsostné ceně lidské, duše. Ta ,je stavebním 
kamenem,' nepostradatelným při výstavbě království božího. ' 
, (DokončenL) 

'Něco o' milosti. 

'Ludv'lfuč~k. 
, , 

, ,Kdo Boha opravdu miluje, nemusí 
požadovati, aby ho Bfih, také miloval. 
, ',,' ,. , Spinoza. , 

, T entovýrok velkého filosofa mě, přiměl k tomu,abych se,,',· 
zamyslil nad milostí Boží a abych se pokusil některé myšlenky, 
vztahující se 'na tento předmět, pérem, zachytiti i přes,' to, že 

, br. prof. dr. Alois Spisar v 6. ročníku "Náboženské revue~' 
vS, prvních číslech (1.:-4. a 6.). v článku ,,0 milosti v duchu 
CčSH se zřeteIem na ekumenické' snahy světové konference 
,,0 víře a řádu" v Lausanne pojednáivá o tompředmětuodbomě 
a důkladně. Můj' článek nechce býti polemikotl,nýbrž pokusem 
objasniti tuto otázku nejen vzhledem k Bohu, ale zvláště ke 
Kristu. '" .ď",' " :, ' 

Výše uvedený, výrok Spinózův jest pravým opakem toho, co 
nazýváme',',milostí Boží", opakem úsilí získati si neb zrovna 
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vynutiti' ~i lásku a přízeň Boží; On za svou lásku k Bohu nežádá 
odměny ani lásky Boží, jemu dostačí, když on sám Boha opravdu' 

· miluje;, nepředpisuje Mu, aby ho též miloval, neboť ví, že bytost 
· ta:k dokonalá sama ví, jak má mu jeho :lásku splatiti. 

Atak v určitém slova smyslu naše církev přibližuje se v po
jetí mHostinázoruSpinozovu, neboť i ona .věří v naprostou spra
vedlnost Boží, i· ona vě'ří, že Bůh nedá se člověkem zahanbiti 
a že naší povinností jest Boha opravdu milovati ne ze sobectví, 
ale z nezištné a opravdové lásky, která ne,čeká a neptá se po 
odměně. . . 

Jak nazírá CčS na milost? , 
Br. prof. Spis ar ve výše uvedené práci O milosti V' čísle 3;" 

str. 134 ve stati: "Co je milost", praví hned na začátku: 
"Předem podotýkáin, že pro nauku o milosti je zásadního '. 

významu víra v Boha a theologické pojmové zpracování té víry. 
Jak k'do soudí o Bohu, tak soudí ,i o ,boží milosti." 
'. Těmito slovy vyjádřil příčinu různého pojetí llÚJosti v jed- .. 
!lOtHvých církvích, neboť učení o milosti nutně vyplývá a vy
růstá z učení o Bohu a z po jmu; jaký. o Bohu jsme si učinili. 
Církve, které věří.o Bohu, že podrobil.první lidi zkoušce v ráji 
a že je pak potrestal a slíbil jim vykupitele, nutně musejí se 

, ruznitiv učení o milosti· od CčS, která v dědičný. hřích nevěří. 
Tímto však ocitáme se nejen v různém, odlišném pojetí milosti, 
ale též v různém pojetí významu Krista' v 'oekonomii spásy. 
Kristus zdánlivě' . zdá. se býti, odsuriut· z náboženského kolbiště 
Úplně stranou. To. však, jak'budeukázá'no, . jesť jen .zdáriliv~; . 
. Z našeh'o názoru na Krista vyplyne též' samo sebou, že význam 
svátosfív církvi čsl. je odlišný od ostatních církví a že hlavní 
váhu klade na lidskou' součinnost, aniž by významu. milosti pod:. 
,ceňova:la. Boha nepředstavuje nám jako naprostého absolutistu; . 

· nýhrž jako laskavého Otce, který svůj absolutismus dobrovólně, 
. upoutal na naši vlastní součinnost, které je s naší strany nezbyt
ně třeba aspoň v odhodlání a pevném rozhodnutí, abychom ho 
získali pro sebe, aby lidstvo hřichu dědičného a jeho .. následku 
zbavil. Tím jest učení o milostiv této části vyřízeno, lidstvo ji 
nepotřébuje'., , . 

Prohlášením za pověst není odstraněno učení o milosti, 
Popřením hříchu dědičného a prohlášením jej za pouhof,l po

věst,nepopíráCČS milost Boží vůbec. Popírá ji jen "pro praete
dto";' ale nikoli "pro futuro". Učení o milosti staví naše církev 
docela na jiném základě, á to ,na jediném Bohu. Kristus jest 
nám jen vzorem a vůdcem, jak i my můzeme 'si získa,tI lásku 
a přízeň, tedy milost Boží. ' . , 

Naše milost získává se součinnóslí s vůlí Boží, nedává se za- . 
'. darmo. My nespoléháme na zásluhy Krista, za nás nikdo ne- . 
splácí žádný dluh krví a smrlí/na 'kříži. My musíme se sami vno
řili v pravou podstatu Boží, sami musíme svým poznáním, svým 
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rozjímáním,' svými modlitbamibližUf. se' kBohu, té s:túdriici vody 
živé, tryskajíCí do životavěčného:>My sami musíme se, k Němu 
povznášeti,' my sami musíme 'své srdce jeho paprSkům'vysfavo~ 
vati, my' sami musíme vše odsfraniti,' co by těmto' paprskům' brCí~ 
niloproniknoufiaž ke kořenům' duševníhožírJota. Nikdo za nás 
nemů,že tufo práci Vykonat; 'poněvadž do nás,; do' našeho nitra 
nemůže vstoupiti, poněv:aaždobré úmyisly a předsevzetí 'a jejich 
provádění a uskutečňování "nemůže za ntÍs' nikclo vykonati, fo 
T1}usíme my sami. " ' ." "" . 
. ' '.,' Tedy Krista 'nepotřebujeme, je pro nás , zbyfečný? ,Nikoli~ 
Kristus má pro nás veliký Význari1 tím, že .nám ukázal, . jak ,se 
musíille vnořili v bytost Boží, jakmu:síinetéměřsplynoufi s jeho ' 
svafouvůlL Kristus celým: svým životem Ukazuje nám, jak'má'; 
me spolupůsóbili s~milostí 'Boží,~ jak máme, kráčefi ve 'šlép'ějích 
Božích~ jakmáme těžkosti života ' přemáhati, jak máme, hyť hý.:, 
chom sei krví potili;ďvolati:' ,iNe 'má, aleTvá vůle, Otče, se staň!" " , . 
A když' dolehne na nás. ta ne jfrpčí hoainaživota -loučení se 
stímto'světem -'- učí. nás' nezoufati, ale důvěryplně a"odevzda-
ně, zvolati: ,;Ofče, li ruce Tvé poroučím duchasvého1" My'po 
vzoru Kristově musíme se přissáti na kóřen bytosti Boží, my 
musíme z' Boha čerpafi',vyšší živof, my musíme po vzoru'Božího, 
slunce zahřívali pole nejen své, ale i poledtiší všech svých bliž
ních,my musíme po vzoru Božího deště zv!ažovatinejertduši 

" svou,ale i duše všech lidí milosrdenStvím, soucitem a laskavosti. 

·iI 

My musíme po jeho vzoru hledati oVci ztracenou~zvláště,' j~ .. :-li ,( 
to 'snad naševlasfní duše,' my musíme v srdci svém dobrém' Mé.; 
datiperlu pochopení 'a poznání Boha a poklad blaha,lásky,'pó'':' 
koje a míru, které v rií ,jsou skryty <i jichž my' snad dosuďIle;. 
zÍlámé. Kristus nás' k tómu navádí a vybízf a my musíme za 
ním' jíti, ináme-li se s Bóhém spokójiti a cíle.1 svého dosáhnouti. 

: ,CčS' lÍčí,' že Bůh má účast na sjednocování se' člověka s nim" 
• že inu i 'pomáha, ale předpokládá činnost člověka,.kterýse 

s Ním usjédnotittchce,o fo se přičiňuje a o to podle sHsVýčh 
prČlcúje.- člověk musí. všechny své duševní sily ~ rozum, iVů1i' 
::.- najmouti, aby sé radostně' rózhodl usjednotiti se .sBohem. 
A následek tohoto úsilí jest radostné uspokojení, které plyne 
z vědomí,že '.jsme něco dobrého vykonali,' a pociť síty, že jsme 
vše vykona1i,co bylo v mtšichsiláéh a že.naše námaha nebyla l 

marnaa' je korůtióvána výsledkem. A i toho všeho: plyne vnUři-zi, 
klid a šfěstí,' k~eré' se 'uhostí! v dušL CčS zřejmě klade důraz na 
člověkaa' jeho nejen dobrou vůU, ale i svědomitou Cz houževna
toTičinnoslpřibližifi se Bohu co' nejvíce a poklJ,d možno s ním',~ 
se ve všech otázkách životních po příkladu Kristově sjednofifi. 
Z~tohoto 'mohlo' hy se 'zdáti,že CčS podódfujé Boha a jeho pů-

ďsobení,alen'ení fo pravda. Ona ~í,' že Bůh}ezák~adema původ~ 
cem:všeho, ale též věří; že 'Bůh .člověka tak 'stvořil a lakovýmí 
mo,hutnostmi duševními 'nadál~ že čló,včk' mů,Ž'e' vlasfními .silami 

164 

. 



~ . - , , 

.. 

.~ 

přijíti .až k Jeho poznání, milování a sjednocování ·se. sNím. 
,Ona jest .přesvědčena, žeBúh nepotřebuje k svému blahu, aby . 
hO' člO'věk .O'slavoval a sNím,sesjednO'coval"a'le že. jesť'to 
vrcholný a životní zájem člověka. samého,. aby vše ,.vynalO'žil;by 
cO' nejvíce ,splynul s tak dO'konalO'u hytosH, jako je Bůh.'CčS 
není. třeba dokazO'vati, že Bůhjes~ hytosLnejdokonalejší. v kaž- . 
dém 'ohledu a ž.e když člověka stvořil, že ho také pro tentožívO't 
co nejlépe vyzbrojila nechtěl ani, aby byl pouhou loutkou v Je-

· ho rukou, ponechal mu i úplně sl/obódné roihodování,' zda. mu 
chce sloužiti čiriikoli. Zahrnul hO' nesčetnými dobrodiními a dů.
kazy své nezi~tné lásky~ ale nenutí ho, aby.mu to, vše opět -lás
kou a vděčností splácel, nechce-li. CčS chce, aby každý člov'ěk , . 
si, uvědomil, že. tu silu a moc v sábě. má, aby s Boh'em' usjedno
titise: mohl a žetétosíly musí použíti, chce;.liopravdu s Bohem 

.se usjednotHi. ,Pomoc se strany Boží je nám samozřejmá, jest 
to zrovna předpoklad stvoření člověka s těmi mohutnO'stmi a si
··lamí,. které v sobě má. Bůh za. těchto okolností zrovna nemůže 
nepomáhati, nemůženechUfi spdsy všech: když nás k, tomu'stvo
'.řil. Jest jenna nás, abychom si: to uvědómili, proč jsme zde 
'aVšim lÍsilim k svému cíli spěli. . , 

. Zde může se Spinozův výrok' ohrátitina .BO'h'aa říci: "Když. 
Bůh opravdu člověka miluje, nemusí požadovali,.aby ho člověk 
také miloval." A podle Géitheho mttže nám Pán, Bůh říci :"Když '. 
tě 'miluji, co je ti potom?" A vpravdě" Bůh tak jednal, zahrnul 
nás nezištně a nesobecky vším možným, SVO'Ú neskonalouláskolt, 
všemi možnými dobrodiními a, vyzbrojil nás těmi největšími. á . 
'nejlepšími dary duševními, a,bYchOm·. vědomě 'a'dO'brovolně. 
,l{ Němu se přřtuJili a' snažili se' jemu býti J>!J,dobni. A .toto vě-· 
domí a přesvědčení musí v nás vybičovafi louhu ,a snahu milo-' 
vaH Ho i kdyby On nás. snad nechtě} milovati, nám mÍis.í ďosla-. 
čiti vědomí, že Ho nade vše. milujeme a' nechceme v soheCtyí: 
septáfi, zda i On nás miluie,' nebchtítidokonce, že nás'. musí 
milovati. Bytost lak dokonalá ví; co 'má činiti a nedá sel. jistě svý_·· 
mi tvory zahanbiti. Budme.si·vědomi, že : dovedeme-li my._se 
k tak nezištné lásce Boha povznésti, že láska Boží k nám je jistě 
nezištnější, a to neskO'nale anevyrovnatelně: 

· K. sociologii duchovního. 

. .' J aros!avŠímci. . 

Theolog as o ci 010 g i e.' 

· . P.r~ duchovního, který. chce býti spolehlivým vůdcem a ,uka~, 
· zatelem cest ve éhvílich zmatku a temnosti,. je PO'znán( .. dané so-. 
dální· skutečností,. nezbytným předpokladem. A . dnes .• nestačí, .' 
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poznání, které· duchovní má. z vlas'tního pozorování. Je třeba, aby 
,znal co možno nejtíplnějiducha' doby, sociální situaci mravní, 
politickou, hospodáiískou, v 'celé její .šířce aJ1Ioubce, ať se všemi 
jejími vývojoVými tendencemi.' . , 

Věřím, že v po;~ných i n~poznanýclt zákonech dění vesmír
ného, přírodního, duševního i sociálního tkví stopy boží, tvůrčí 
činnosti aže poznávati tyto stopy a podle nich a jejich směrnic 

,říditi své jednání, znamená u:spišovati cestu pří,chodu králov
s.tví božího na, zemi. Nutno ovšem odlišovati ,'v.ěčné zákoriy od 
omylů lidskélió hledání, ,ale jen· tato; byť i svízelná éesta je 
správná; a je zdržovatelem královs~víbožího ten, kdo spoléhá 

, na poznání a osvícení zázračné. Nenf.-HždostLna tom, když Bůh 
:v každé' chvíli a na každém kroku ve svých tVorech se nám pro- . 
jevuje?Není-liž naším tíkolemťtu .:-:- kolem sebe...,..,. nad víře
níIn chaosu a 'omylů, v hromadách štěrku vyhledati ta zlatá 
zrnka stop božího řízení? Není to povyšování člověka, jeho roz
umu 'a vědy nad.' Boha, není. to pantheism, ,je ,to jen hluboká· 

, . a rozumná pokora, která· nežádá, zahrnul-li, Bůh člověka již to
lika dary svéh~ poznání, aby denně dě,lalmu nové zázraky. 
S tímto theologlckýin pozadím může' s'e svobodně myslící křesťan 
i, kněz přibližovati k vědě. jako' lC nástroji k objevování božích 
pravd a ukazovateli cest ke království božímu. na zemi. Může, 

, ba musí býti k tomúto 'nástroji i jeho výsledkům kritickým. Ale' 
'kritičnost neznamená' igl;lorarici., ' ,'" '. 

. ,'Zvláště ovše~ bude p~o duchovního . význanmou'so~iologie" 
náboženství a kpO'znání svéhq vlastního stavu: sociologie kněze., 
úkolem tohoto pO'jednání je - vedle naznačení vitahu duch ov- ' 
ní ho k sociologii vůbec - 'načrtnouti, co je oborem a tíkolem . 
sociologie náboženství a její části: sociologie kněze;' k této pak· 

,Z, vlastních pozorování načrtnouti několik zajímavých. poznámek 
O' ,sociální psychologii kněze, zvláště'mladého ao jeho, sociál
ním postavení. - Vše to - u nás po svou novost - má. býti 
tívodema pO'dnětem k uvažování ,O' této O'tázce a další v'ědecké ' 
práci v tomto dů:ležitém oboru. 

Sociologie. náboženství a duc;hovníhó. 

Sociologie náboženství je' speci~Iní obor' sociologie, který stu
duje kulturní oblast nábožénství, její vztahy, závislost a zpětné 
působení ria kulturu čili civilisaci, aby ,stanO'vila sociologické zá
kony, platné pro tuto kulturní oblást. Naše di.arakteristika sodo
logie nábO'ženstvímůže na tomto místě býti jen stručná. Studuje' 
kulturní 'oblast náboženství, tO' znamená ty činitele, činnosti á 
výtvory sociální, které k náhož'enství .se svou soCiální funkcí úzce 
se přimykají. TO' jsou' ze sociálních činitélů; skupin' zejména du
'chovní, a věřící, přesněji řečeno příslušnídcírkví; K sociálním ' .. ) . 
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činnO'stem náboŽenský~ nutnO' pO'čítati zejllléna' činnost kaz~teI
skou, vychovatelskO'u, paStO'rační, misijní a pod. výtvory a in-:, 

stituce, které svojí sociální .funkcí jsou spojeny s nábO'ženstvím, 
JSO'U zejména: theO'logické nauky, obřady,syinboly, chrámy, cír
kve a j. Jejím úkolem bude tedy především stanoviti abstraktní 
vztahy mezi těmito jednotlivými složkami své oblasti a jejich 
vzájemné působení. Budé se v .toimto. odvětví své práce dělit o 

Úkoly se srovnávací vědou O' nábO'ženství. V další, ryze sociolo-
gické oblasti své práce, bude studO'vati vztahy. mezi, nábožen- ' 
stvím a jejími jednotlivými složkami. na jedné straně a ostatní 
civmsací na straně druhé, to znamená na př. vztahy nábO'žen
,ství a jehO' slO'žek k hO'spodářství,mravnosti, umění, státu, pO'
litice, právu a jejích jednotliVým složkám. Na tO'bude studovati 
vlivy, kterými tytO' mimO'nábO'ženské složky kultury půsO'bí na 
náboženství a naO'pak, jak náboženství a jehO' slO'žky působí- na. 

'. ostatní kulturu, aby konečně stanovila obecné zákony sociO'logie 
náboženství a srO'vna:laje se zákony všeO'becně' sO'ciologickými. 
Vedle analytické práce je pak třeba synthesy, která, nám ukáže 
mÍ:bO'ženství jakO' celek! v jeho vývO'ji, v souvislosH s celoU: ostatnl • 

',kulturou,s hlediska celé lidské společnosti, jejích tužeb, čin-
nO'stí a výtvorů. .,' . 

Jednou z nejdůležitějších a duchovnímu nejbližšÍch částísO'- i 

cici'lO'gie. nábO'ženství je sociO'logie kněze, v kteréžtó . části bylo 
však dosud máIO'·. vykonáno. S oriiezeným. předmětem . studia 
oproti sociO'logii ríáboženstvímá. jinak sociO'logie kněze tytéž zá-

'kladní úkO'ly jako jiné speciální sociologie. Bude Jedy jejím' 
~ úkolem popsatis.ociolO'gické stránky j édnO'tliVýcn menších. skúpin 
mezi kněžími, zkoumati jejich vztahy a ,vzájemné vlivy; dále 
zkO'umati a stanoviti vztahy k jiným, nekněžským skupinám a 

,vrstvám, jakož i k jiným výtvorům a s~IO'žká:mkultury, její vlivy 
'na stav kněžský a zpětný vHv tO'hotO' na kultuht aspO'lečnost . 

. Nejedná se tedyá nic menšího než O' poznání vlastIiího stavu, 
'v jeho historickém i současném postavení ve spO'lečnO'sti, o.poznání 
'. jeho možností a. sociálních funkcí, abychom pak z tétO' funkce 
všeobecné mO'hli si. stanoviti a' uv'ědomiti své osobní poslání, typ 
kněze. svobO'dné církve, a stali ,se lidmi na svém místě, platný- , 

, mi spoluhudovateH a připravovateli království božíhO' na zemi. 
'Toto poznání vyplyne spO'lu s poznáním postavení a S O'ciální 
'funkce nábO'ženstvív jednotlivých kulturních' obdobích, z jeho 
postavení současného, příčin toho a z poznání úkolů, které ná- . 
boženství za tohotO' stavu' sociálního dějství má a konečně, ja.:. ' 

, kými cestami tytO' úkO'ly může. splnit. V tóníto směru se stává 
sociologie' obecná, sociologie . nábO'ženství ,a zvláště' sqciologie 
'kněze platným pomO'cníkem duchO'vnímu, neboť na těchto O'bjek
tivních základe·ch 'může si církev a duchovní vybudovati sociáln! 
filosofii, ,v' j'ejichž praktických směrnicích' pakbtide .působiti na 
změnu' sociální skutečnosti. ' . (Pokračoyání.J' 
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KULTURNf' HLfoKA. 

Tvrdá ,řeě.rntv/J1}rlk}-/<A~: 
K n'ové ~bírce' básní Frcmtiška Nechvátala, ,te I e zná m r IZ~ 

(S kre~b~fz';Frcmtiška, Kalába a v úpravě Miróslav~ Kouřila 
výda(Yáclav Petr;,v Praze~d~bn~' 1937. Stran65: Kč 18.'-=-.) 

Na ~ozdíl. od .Yedra na Paletě, rozštíperiého ve;ši lyri.ky ryze subjek':' 
tivné na 'třiš(, do několika rovin se 'rozpadnuvší, je nová sbírka Nechváta
lovaknížkou mo not iz e mal i c k o u" Jako je vpodstatěmonoth~matická 
poesie NechiJátalova vůbec. 'Nechvátal vidí každou skutečnost a celou 'sku
tečnost života pod jedním zorným úhlem. Pozoruje svět prismatem, které 
mu obraz tohoto světa rozkládá a, převádí 's ~rieúprosnou nutností na ,jednoho 
společného 'jmenovatele, vytv6řejíc tak znova podobu živóťa, tentokrát ulo: 
ženéhofenom, v jednom zorném plánu; Tím není řeČeno, že bohatstvf života 
bylo tomuto pohledu ušlo:ie jím bylo opominulo či setřeno; nikoliv: ,stalo 
se jen přehlednějším; je mož7!0 je srovnávat. Ba ,víc' než mo'žno -:-' nelze se 
vyhnout jeho srovnávání, které samo sebóu je soudem nad nim.' Ukazuje, 
jak nerovný a rozvrácený je mordlní účet tohoto života. Odtud tamoTÍo
thematiénost póesie N echvátalovy: , vidí, že život, jehož je účásien, je vy
budován 'na zločinu; tento společenský řád existuje z ,tohoa~ tím, že, v něin 
vládnou usurpátoři, kteří vyssávaji a vykořis(uji, ty, na jejichž práci stojí, 
společnost; vše ch no bohatsiví, nejenom hmotné" nýbrž všechno >bóhat
ství a všechna krása života je nějak účastna na tomto v hloubi společnosti, 
uloženém vražednicfví a loupeživosti; n a vš e m lpí slzy a ,krev těch, 
kdož bylivydÚěni na tomto světě; ž á d n é štěstí n e m ů ž e tu vzniknout, . 

',aniž nasáklo' jedem, který produkuje společnost, ve ' svých propadlištích, 
do nichž, .. štastni" '. nechali zapadnout, a ještě častěji sami srazili chudé ci 
nuzné. Maskovaná evropská válka třídní i mezinárodni -', od konlliktu 
španělského maskovaná ažpřiliš chatrně - je nejzjevnějšíma hmotně i. 
mravně 'nejuchopifelnějšim projevem tohoto bytostného rozvratu společno

sti, v němž museji zhořknout ,a zemřít i chvile~ejosobnější:' 

r, 

.. Bylo to prave v srpnu a ten les 
mne 'k 'ošemetným hrám, zas rozdováděl', 
raněný touhou k 'nohám tvým jsem' kles 
a' 'liéhoikami šimral tě a sváděl 

, , '. ,\ 
Tak leži kostrapolni čutory 

,již možná' otec vÚíčél, po' Haliči 
·áéh zavřetemnt!' na'tři závory 
'ta polntláhev, ~a, mne . strašně křičE, '. 

, " f" ' .• ' 

Ach jeto dávno je toavacetlet , 
co pěšáku' jste upíjel z ni rumu' 
m6m'milovat a, musím z~kvílet 
mam ,milovat a musím házet pumu'."', (Polní láhev.) 

TeMo stav spol,(!č~ostije kolektivníTnhříchem a 'rouháním. Je to spo
lečný výsměch Báhu. Vnitř~i s~lidarifa lidského rodu 'v něm je tak hlu- , . . ~ , . , 

168 

/ 

.,~ .. 

'.,i 

'. 

" 



boká, že o s o b n í mravní' čistota je vlastně ohavným, a podvodným po
kusem zastřít, tento společný. hřích:. osobní ctnosti jsou, možn~ připomenout 

, toto slovo: Augustinovo "splendida vitia",dokud vedle nich může . existOvat , 
'propast hmotné i mravní bidy, nezaviněné a. individuálně nepřemožitelrié -
protože společenskou vůli chtěné'a ,k' struktuřf! společenského řádu. pod-

, ~tatně' náležející. N eni proto větší . prorady' ~a svatosti života, než právě 
tento řád a není proto, většího rouhání protiB~hu samému, než činná jeho 
podpora nebo trpná v, něm účast. Jenom váše ň š pr a ve d t no s t i, ne
sená vzpourou těch, jejichž lidství je šlap6no, depÚíno a popíráno. vlád- ' 

'" noucíiřídou - lidství tisíckrát zhanobené a, protonejúctyhodnější" _ je
nom' radikální a naprosté zničení tohoto řádu společnosÍi. ci uvedeni řádu; 
v "němž'svět ,a,' společnost jsou' domovem rovného práva 'všech,"m~hou' od
činit tentohřich; tuto zvrácenost, tento' zločin. 

, A individuální' život může si vzápasé mezi spravedlnosti a dějinnou 
křivdou zachovat, cenu jenom, službou přichodu nové země, .nové společ~ 

: nosti. ',Ve společnosti· dnešní, může býti' čestné jen jedno: patřit" k Iluze, 
a mdš-li ,.dar slova, tedy vyjadřovat hoře i naději utlačených, sílit jejich. 
vzdor a připravovat s nimi čas, kdy dědictví jim urvané spočine v jejiéh 

· rukou: "Patřím k poniže/lým a jsem na to hrd:~ (Kořenářky.) V' této styli
, : ,saci zažívá ledy Nechválal c e I ouskulečnosl života, do ni překládá vše .. 

· chny jeho vzruchy a podněty, ji jako silem prosivají se mu události dni 
:a prosakuji 'spodní proudy času. Ato'to a j,entoto viděni, tuto krutou a 
"mučivou apokalypsu maji vyslovit jeho verše.' Celá poesie N echváta-

10va není než ,spění za slovem" obrazem a 'rytmem, který by dovedl do sebe 
pojmout a Ir sobě umocniti onen děs rozvratu lidskéhO světa, onu propast . 
nenávisti- a hoře" v' níž hyne všechno, co může' :člověk miloval z čistého 

("' • .. ,srdcé. Je potřebi slov strašných, krutých ,~surových; pohozených .nasme- " 
, ~~'tiště konvenční moTálky~,. aby -přijala ·to~o 'pTC?klinQ.iici>~·.'%~klínaiící -posláni:' ',' 

: vyslovit hřích> To není násilí, 'nýbrž vnitřriilogikaonoho základního zření' 
'. !ivota, co či~í právě tato slova něčím,: co patří k ,struktuře ' této' poesie -

(ll seto komu libiB ne, at sám autor to chce .nébo musiči ~ikoliv. Už 
, od Vedra na Paletě jde o' to: najít slovo mocnější a silnější, nei sama sku
tečnost. Nebol ona nedovedla otřást svědomím společnosti. Toto slovo to 
má učiniti za ni, Má ukázat, že n i k d o z, nás nemůže se ve svém m;avním 

,zákoutí utěšovat svou fiktivní:osobní nevinností, ,poněvadž, ni k d o není 
· bez viny. Že počestný život je nemožný, jsou-li. základy ,společnosti . ne
počestné. Že ';ehopředstava je prolhaností Čl mystifikací a že ten, / kdo li 
hlásá, falšuje mravní opravdovost, byt se dovolával' jaké morálky. Krutě 
(l s vášnivou, prudkostí obracise hlas NechiJátalův práv'ěproti'těm,kdož 

, ." přikrýva/íbíéIu, světa' morální suknicí a domnívají se,' že odstraní dech 
"'jeho rozkladu pomádou "ide~lismu" vnitřně prázdného a. prolhaného. 

Man o t h e ~ a ti č II o s t Nechvátalovypoesie, v níž ~ a II tom je, 
\ '. myslím, to, čím tato poesie vskutku působí :...:...' I y'r i k a je nástrojem 

". ,'. ~Tci'v'nihol'úd,eru a nikoliv~ien 'citového dojetí, neznamená,'~že ,je' to 
:. poesiem o n o to n ní. 'Ba právě naopak: Nechvátal. stupňuje učinnost svých 
ver~ůdvěma kontrasty; řekl bych: dichotomií výrazuá antithesou mravního 
napětí a. citového ovzduší, do ,něhož' je uložeTlCf obsahová struktura .'verše; ! 
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stroly, básně a - tentokrát":':' i celé sbírky. 
V .,protikladu . prvém:' proti,monothematičnosti' obsahu vytváří . polylon .. 

nost výrazu. Hýřivá (a poněvadž vše má 'svoje úskalí, tedy někdy ažná .. 
silná) bohatost meťaloric ká, neotřelá rýmová'. invence .. iN echvátalův rým 
sám o s'obě by' stál za rozbor podr~bnější), a _ nejvíc - docel~ zvláštní 

'a karakteristické' prudké střídání rytmů (někdy i v léže básni) jsou zá .. 
. '!kladnisložkydéto vy"azové·polyfonllOsti. ' .. , . ". . 
. A'protiklad druhý-:-' verš~ 'N echvátalovy p;oUdaji se jakoby současně 
·Z : ovzduší svalo'sti' do ovzduší nejodpornějšího pekelnictví, cudnost:.je tu' 
vyslovovCÍnaobrazý vášně; něha slovy krufýmiá neúprosnými, láska' v ne~ 
návisti, t~uha v zoufalství, pokora vevzdpru, 'se tu 'podpírají naviájem. 
·Tam, kde .. je 1010· dvojínapěti:. největší (nikoliv zevně nejnápad~ěiší), 
'vznikla nejlepší čísla sbírky (Klášterní polévka, Polní láhev, Tvrdá řeč. 
Dědic, Bouře' u paty les~, Chudoba, ,Litanie,. Anděl,. zkázy). Není náhodné, 
kolik náboženských. a biblických reminiscencí prosakuje do Nechvátalových 
veršů.p;ávětam,kde stav společnosti a světa cítr jako hřích .nejvášnivěji 
Cz· kde vyslovuje' jeho spodní ·temný .hlas: omilostnění revolucí. 

Celkem:. Železná mříž znamená umocněni a tvarové vyhraněnizciklad .. 
ního motivu Nechvátalových veršů. Je tó knížka krutá, bolestná a . ne .. 
Úprosná.N esmířená' anesmířliv6.N éní radósti Cz p~těšením čist 'ji spo~oz
uměním a nebylo, tuším, radosti a hrou psát ji.' Je to knížka vzdoru i víry; 
óle' virf'ponbré. Vyslovuje rozvrat a pronáší' obvinění . .Můžeme snad chtít 

.' "víCO'd básníka '- ale ne. dotud, dokud se stcivímemimo jeK hlas a do~ud 
sami' jsme účastni hříchu, z něhož právem obviňuje svět! 'Mravnícynism 

. bude ji prudce odmítat, ,s maskou ochrany dobrýchmravzl a slušnéhO. cho
vání; lidé·upří.rnnéhóducha a 'svědomí budou cítit, že Úoú tu zvánFtakl! 

. na svůj soud. A na tom ž á d n ýbásník nemůže odpovídat za'. ně;" 
. ,'·Pro nás, příslušníky československé 'církve, má knížka Neéhvátal~va' 
'ještě nad to' svůj zvláštní osten: Nechvátal je jedním z nás. Je to básník) 
který vyrostl v našem prostředí, v dosahu naší víry a našeho životního 
společenství. A přece bylo' by marnézapírÓti si, že základní inspirace jeho' 

···tvorby ne n íztohoto' ovzduší. Tím nechci říci. že' by byl mimo ideologické 
a náboženské předpoklady církve; Právě to. že vidí stav světa jako hř i c h 
proti' Bohu, je, myslím, podmín~no jeh? růstem v československé' Církvi a 
bÚzkÝmsľykém s její ideovou ·náplní.· Zde také je a~idůvodtoho, že II 

málokterého z jiných básniků sociáiních máte tak' mocný' dojem mravní 
~pravd~vosti a vnitřrii spolehllvosti. jako právě u Nechvátala. Ale. zároveň 

·;····cítíte. jak N echvátalovi na.še církevní prostředí nedává' tvůrčích podriět" 
a neposkytuje dostaiečně 'pevné ,opory pro vytváření s o ci á ln íc h 

. j is to t. iimižlJý bylO pfekonánozřenísocíálního rozvratu. opory; kte;é~, 
jeďmu~ to víc ' 'potřebí. že je nadán ažseismogralickou citlivosti k~tavu 
společnosti.: Vinu na: tom máme asi ,také my. nejen on: nedovedli jsme 
právě v otázce výstavby lidské společfzo;ti 'naplniti ,toto životní společe1Jstvl 

,-, ',' , ~ 

• takovo'u' intensitou myšlenkového a . mravního napětí, aby úzsáhlo střed bás .. 
níkovy osobnosti a podnítilo' jeho inspiraci.Pouhéabstraktn~schema .ideo
logické není nikdy katalysatorem 'tvorby básnické. Proto je tvorba N echvá .. 

'tal~~a přijí11Ííin~ mezi námi tak, rozpačitě.a chladně. František Roháč . 
.".,-", ., .'," , 
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. ROZHLEDY PO ŽiVOTE NÁBOŽENSKÉM ACíRKEVNfM. 

'. . '//j, 1 ';;c I 1::1'- .rl;;-.. ' -r ,-~n S"-{L._.·~ v &;ve..,- " ;. 

letošní církevní konference; 

Mimořádná doba vyvolává také mimořádnou, činnost církví. V mě~ 
nícím se světě prodělává i křesťanství změny, jakých neprodělallJ od 
·dob Konstantinových, Od '4. 'do .20. stol. dějiny křesťanství byly dějinami 
získávání' národťt a .~tátťt pro křesťanství. V poslední do ťě se. však, ná
rody a státy nejen odvra~ejí od křesťanství; ale přímo.obracejí proti křes-

· ťanství., Církve v Armenii a Malé Asii byly vyvráceny z koř~ne' a vy- ' 
,hnány ze zemi; v nichž žily a pťtsobily takřka od dob' apoštolských . 

. ' Církev Ruská žije organisovaným životem pouze v emigraci.' ~'V Ně~ 

mecku se prohÚl.šuje, že .němectví je neslučitelné s" křesťanstv:írrl a ž~ 
křesťanství tam bude za .nedlouho patřit minulosti. Ve všech zemích se 
projevují názory na život a' na svět, které !jsou zálladně neslučitelIié 
s křesťanským chápáním života a určení čiověka. Stoupenci' těchto·ná .. 
zoru· projevuji. často odanost,. kázeň, sebezapření a7, obětavost, . jakých 

· .nenílze snadno nalézt mezi křesťany. 
Ne.n'i proto divu, že za těchto mimořádně vážných okolnosti scházejí 

se i zástupcové církví, aby .si vážnost poměru uvědomili a své. slovo 
k . nim promluvili. .. Jediné. církev římsko-katolická' se .•. nezúčastni, 'její 
vědomí neomylné samospasitelnosti a soběstačnosti, jí to nedovoluje. 
Sřediskem., církevních konferenci je letos Anglie, ve. které se projevuje 

." . vědomé' oživení křesťa~ského. života a . která se staví v čelo snah .. o spolu
prACi církvi. V AIÍg1iikonají se letos oprázdnlnácl\,konference obou 
ekumenických; hnutí, 'stockholmského v .Óxfordu" iáusannského v.Edin
burce . .v 'Anglii koná se také konference Svobodných.cirkvíl· m'ládeže 

I' . ' , . '" .... 

'svobodných církvi. ,všimneme si jich blíže vpořadi, jak pťtjdou za sebou 
časově. . '.1 ":",, 

. E k ume nic k á k o nf e r e n ce. o životě ad íl e v O x: f ~ ~ d u 

od 12.-26. července '1937. ,.'" " 

Tato konference je .pokračováním světov~ konf~r,e,n.cecírkví, konané 
r. 1925 ve StOCkholmu. *) Liší se však od ní již napřed větší, dťtkladňostí 

, příprav, které byly umožněny pťtsobnostLbadatelského odděl'e~í Ekume-
, .' ' .. \ .".' .. , 

· nické rady;, zřízené pokračovacím výborem stockholmské konference 
. v ~enevě. Zásluhou' badatelského" oddělení' . pracovalo běh~m <po~ledních 
tří let několik set. spolupracovníkťt v .ruzných ,církvích. a'zerních in
tensivně na otázkách a úkolech, jimiž·s~ konf~řence bude zabývat. Díky 
této předběžné práci bude konference s to, ~by s, větší· ja~n~stL ~ež by 
jinak bylo možno, uchopila otázky a' úkoly, které .volájí círk~e .. v pří
tómné .době k rozhodnuti, a abykonsť~tovala, míru a. 'rozsíili' společ~, 

. , ' . - ., '".' '. : ,.'" !'.\; > 

;". \ 

. *)i O této konferenci a jejích výsledcích viz knihu: CÍl: k ve' a 
ci t áz k Y dne š k a: ,Z myšlenek všeobecné' křesťanské konference"· o ži
votě a: díle ve StockhoÍmu 1925. Edice Blahoslav sv.'!. Praha 1925. 
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ného stánoviska a hlavni rozdily miněni··' mezi cirkvemivzhledem 
k hlavnimu the~a'tu kOnference,jimž:jest: Ci'rkev, ná.rod 
a stát. Jde'oto;co tyto skutečnostľs hlediska křesťa.nIjkého zna.nie.:. 
nají a jaký je a má býti, mezi nimi poměi\ .'.,'. . 

, .Toto hlavni' thema bude na konferenci probíráno v pět ig e k~, , 
cich:1. Církev a národ. Zde'pfljde o to; co s'křesťanského hle~' 
diska ~mamená národa jaký je a má býti poměr meztnárodem a církvi. 
2. Cirkeva stát. Jde o to, určit,.co znamená stát s hlediska kře~, 
ťanského, co znani~naji nároky; moderního státu na 'totalitu' aco zna~ 
,menás křesť3.I!ského 'hlediska'svoboda: 3; Cirkev, ná.roda stá.t 
vpoměruk životu a řádu hospodá.řskému. Hospodářské 
zájmy .ovládají život' do ,značné míry a· 'komplikuji.. poměr meziéírkví, 

'/ 
národem a státem. Jak má být ten poměr upraven, aby to bylo k'pro-
spěchu všech? 4. Církev, národ astáťv poměru k výchově. , 
Poměr mezi' církví; národem a' státem vyvolává právě v oboruvýcho~; 
vy četné obtíže a otázky, které zasluhují samostatného řešeni;5.'J edna 
,ob e c n á ci r k ev a s v ětn ár o d fl. Zde jde o cirkev jako' společen
ství ekumenické a nadnároruii a.o problémy nacionalism~: a mezinárod": 
ních vztahfl. Zde jde také o problém války. Je možno, že na. konferenci 
se vytvoří ještě šestá sekce, která projedná samostatně dflležitou ot. áiku . . ' . 
o poměru křesťanství k válce.' 

" Aby projednání těchto pěti hlavních themat na konferenci bylo co 
nejdflkladněji připraveno, jmenovala Ekumenická. rada už na: své~ za-, 
.sedání. v Chamby v srpnu 1~36 předsedu pro každou sekcí. Předseda' 
každé sekce připráví na Základě předběžllých prací' odbornfkfl posledníéh 
3 let za pomoci menší skupiny poradců a za spolupráce badatelského.' 
Odděleni ,Ekumenické rady memorandum, které bude základem diskuse 
na konferenci. Účel memorarida je hlavně v tom, aby diskUse byla řízena 
k, takovým hlediskflm' thematu, ,která ve světle předbě7.ných· pracl . se 
jeví jako nejcentrálnější a nejnaléhavější. Memorandum má také co' 
možno nejjá.s~ěji stanovit míru a rozsah společného křesťanského pře
svědčení, ják se ukázalo už v přípravných pracich a rovněž hlavni ' 
rozdily. 

K projednáni themat se konference rozděIi na 5--6 sekcí, které' se .' 
., budou scházet současně, projednají. a prodiskutují připravena.memo

randa.- a připravi zprávy .ó sv1ch themate!ch pro plenum. Každá sekce 
si zvoli zpravodajský výbor pro, připravuzpráv·plenu. . . 

Mimo 'to budou zřízeny dva 'zvláštnivýborY, které '., budou konfe
.renci. podávat iIÍformace o hlavnich rozdilech mezi st8.noviskYrflzii.ých 

, ' . . \ .--
cirkvi, jak se během předběžných . prací ukázaly, a dále: odborné infor-
mace o'otázkách'sociálních a politických. ' 

'p o řad jed n á níkonfererice je připraven takto: 
, ZahajOvaci~chflze bude V pO~děliI2 .. čerVence o 17. h<;ld.POpl"ó

; jednáni formálních záležitostí pozdraví· konferenci o' 20.15 h. rektor 
oxfordské'university.a pak pronese hlava anglikánské církve, arcibiskup 
z CanterburY, zahajovací řeč.' . '" . . .. 

V· úterý 13. července bude' po celý den' ~.asedáni plena.' Dopóledn~ 
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bude' podána zpráva, o výV~jí, hnuti 'oď stockoholmské konference d~
dnes, bude, podán referát o výzmtmu a možnostech oxfordské konference, 
a . o ekumeni,cké přípravné práci, pro Oxford. ,Odpoledne,' budou dfiležité 
referáty o církvi a státu v přítomnosti 'ao cirkvi a státu jako světo-
vém' problému. '" ' ",," .' . 
,Vestředu 14. červe,nce budou ,dopoledn~ pracovní scMze všech sekci. 
Odpoledne bude schf1Ze plena, ~by, :vyslechla ,reterátyo podstatě a úkolu 
církve. ' , ' 

Ve čtvrtek 15. červěncedopol~dne opět pracovní schfize sekci, od-, 
Poledn~ plenum vySlechn~' referáty o základech křesťá.nské : etiky. , 
'V, pátek 16. červe~ce dopoledne opět zasedání' sekcí" odpoledne zase .. 

, dání plena s referáty () ekuni,enickém úkolu církve á jejím úkolu ve světě. 
" VsobotU: 17. a 'v neděli 18. Července se podle anglického zpfisobu 

života scMze,nekonaji., V neděli dopoledne však budou boholllužby, podle 
liturgií rfizných církví,odpoledne' bude pobožnost' za zdar práce konfe~ 
renco: " ., ~" '" " 'ď, " " ,"'",' 

. , ';: ,Druhý týden konference, od, pondělka 19. do soboty 24. července, .. 
bude ,věnován proj~dná~í zpráv sekci k ,pěti hlavním. thematfim v plenu 
ap~obrání návrhfi o budoucí práci ekumenického hnuti. 

V, neděli 25. července budou zase dopoledne ,bohoslužby podle ritu , 
rflzných církvi a odpoledne d.ěkovná. pobožnost. " ' " 

. Denně po celou dobu konference bUdekonáÍla v universitním kostele 
%hodinová raI11!-í pobožnost a X hodinová. večerní pobožnost. I 

,.,' Hlavni referáty, které budou na konferenci v pÍenu Lvsekcich prri-, 
neseny, b~ciq~,pokl1d moŽno,předem rozmnoženy v řecianglické,fřari~, 

, couzské 'a německé a budou dány delegátfim k dillposici.Pokud se tak, 
ne~tane; , budé' po' každém projevu podán jeho k~átký' souborný ,překlad, 
od skupiny překladatelfi, kteří budou ,v každé lIekcÍ!. ' , " ' 
,Oč,ekává se, že k~nférence, která., se schází v tak váž~é situaci; b~de 

moci ,dát cirkvímvýznamné rady. Konference však nemá žádné výkon
né autority ani. plné. moci; činit, pro církve nějaká závazná, usnesení. Její 
prohlášeni nebudou Žádnou církev' 'váZat.' " . ' , 

Konference také nebude hlasovánlm rozhodovat mezi rCtznými ná
zory, které ,se na konferenci při projednávání themat a otázek smmi' 

',souvisejících ukáží. Rfizné názory budou pi"ijiníány s ,uznáhíma'úctou. 
'Cíl konference bude' v tom; aby lIe ,věrně projeVil nynějš{ stav křesťan
sk~ho přesvědčeni. Nebude činěn žádný pokus" potlačcvatnebo přecházet" 
odlišné názory, zastávané jednotlivci nebo skupinami. ' , 

V tom však bude mít oxfordská konference plnou moc:abypřijaIa 
a církvím předala návrhy na budoucí utváření, a organisaci' práce eku-
mimického hnuti pro praktické' křesťanství. .. ', , . ' ,',' 

Není pochyby, že přes všecky rozdíly mezi církvemi, jejichž delegáti 
, se v.Oxfordu l3ejdou, se na konferenci projeví velmi lIi1ně společnékřes
ťanské přesvědčeni a stanovisko k tomu, co se ve světě děje, a hlavně 
v. poměru" církve, ,k národu, . státu, hospodářství, výchově, válce", mezim1- ., 
rodnímu a mezistátn\mu Životu. Protó mfiž~ mít tato konference ,velký, 

, :význam pro budoucí vývoj I3věta. 
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6.' tri ez!ill á:r'odn í, ,k o II f e r e II ca" m lá de ž e SV() bo d II fch 

církví v Oxfordu 

ód: 29. :čerVence---':' 2. srpna '1937. 
I 

SvobOdné církve',křesťanské mají vlastní mezinárodní organisaci " 
své mládeže. Je to, t. zv.Leyde~ská' mezinárodní kancelář(L. I. B.)~ 
mezinárodní sdružení ~vobodně křesťiillské. mládeže, založená r. 1923 a 
reorgauil;;ovaná' na: konferenci v" Kodani r. 1934. Tato. organisace. mezi 
jiným"pořádá mezinárodní: ·konference. mládežé. svobodných cirkvi: 
V srpnu minulého roku' byla pOřádána 5. taková konference v Americe: 
Za mládež čsl. cirkve se ji zúčastnil br; dr. M. Novák*), který' je čle-. 

. nem· výboru L.I;B. 
, . - , ~ .. '~;' ,~ 

Letos pořádá' L; I. B. od 23.-29. července mezinárodní tábor mla.- .' 
deže svobodných cirkví v táborovém ústředí anglické Ligy mládeŽe" 
v,krásnéni.lesliatémúdolCv' Kinneruv Anglii. 

. Nato od 29 .. červenced~ 2. srpna se bude konat v Oxfordu v Man
chesterské koleji šestá mezinárodní 'konference .. mládeže svobodných 
cí~kví,_tentokrát sge n er ál ní l!l t h e má. t.em:S v o bod né kře s~ 
ťansfvÍťv"Íněniciim s'e sv ětě.· . " ", ..." 

-'.' ,", ~ ~.....'.; '. " :. 
, Tb:ellla konference je. diktováno především !deály L.I. B. aza druhé 

dnešniIn;stl1yemsvě.ta, Ideálem je,sdrDŽovat,skupiny svobodně křesťan- : 
ské a svopodn,ě náboženské mládeže světa; aby uvádělY) ve. skutečnost' 
odpov~dIiost SýÓbOdY· v .náboženské~, sociálním a· mezinárodním' životě: . 

, a aby. bylo . posilov~~ přesvědčení mezi skupinami svob()dné mládeže, ~e, 
jen spoluprací. mfiž~ mládež splnit vfili boží ve .světě. Mládež však si 
uvědo~uje, že žije.v měnícim, se světě, že hodnoty minulosti jsou pře
tavovány a změny!, principfi a theorií Vyzývaji mládež, aby si s hlediska 
ideálfi; ,pro něž;:.~~ sdružila, . ujasnila své' místo, stanovisko. a ú~cilY'. 
Mládež. cíti odpovědnost za sebe i za. budoucnost světa a věří, že řekne-li, 
zač sé sta~í aco bude :dělat, přispěje nejen sobě k jasnosti a pevnosti; 
ale že, pomfiže,l:budovat společnost, jež zfistane práva principfim 
svobody. Mládež, svobodných církví cíti,.že přišel ,čas, aby promluvila 

'právě ,V, této situaci mělÍícíhó. se světa.,.· '. 
To:jso{i hlll.vni myŠlenky z provoíáni, jimž přípravný výbor ohlašuje 

tuto.kónferencI. JejipracOvni pr'ogram je tento: ' 
" " ' .. , .. ~ . . . '~. 'r ,~ ,>, 

Ve čtvrtek 29. července. večer bude zahájení konference apo něm' 
'přednese zástupce amerických kongregacionaIistfi referát na thema: vý-, 
zva křesťanství ke světu. '. . 

V pátek 30. :čerVence ráno.pronesé R. V.' Holt předná.šku: Zdroje,' 
svobodného křesťanství, a po ni. dopoledne sei bude debatovat. v diSkus
ních' skupimich .. Odpoledne', bude přednáška H. J. Heeringa: Budování' 
křesťanského charakteru; po ní bude zase diskuse, a pak sociální večer. 

'. Vs<>botu 31: ČerVence !áno bude 'předn'áška prof. dr;L. J. van Holka: 
Naše stanovisko k tradici/opět s diskusí. Odpoledne jé valné shromáž-. 

*) Viz jeho zprávu o ní v Náb. revui,roč. VIII. (1936), str. 339-342: 
" i ". 
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děníL. 1. B. a' večer přednáška zástupce !1nglických kvakeÍi:!;,Sociální 
odpovědnost svobodně křesťanské mládeže. 

V,neděli 1. srpna dopoledne. budou bohoslužby y kapli Manchester
,: skékoleje, odpoledne di~kuse o budoucí práci L~ ,I. B. a volba nového 
předsedy. Večer 'bude opět pobožnost v kapli, s promluvou dr. C.J.' 

, B1eckera. ' 
V pondělí 2., srpna dopoledne, bude míti br. doc. dr;' F:M. Hnik 

přednášku na thema: Církev jako orgán svobodného křesťanství. Odpo- ' . 
ledne promluví některý americký řečník na thema: Jak se reálně'při-

.. blížit míru. Večer na ukončeni. konference promluví H.S. Carter, o ~d-
povědnosti mládeže. . . 

-Od' tét9 konference mflžeme očekávati vážné podněty pro' smyšlení 
a práci mládeže naši církve. , 

12. mezinárodní kongres ,pro svob'odné křest',anst.vi. 

v Oxfordu ,'" .' 
od 3.~8. srpna 1937. 

, ,Světový svaz,pr~ svobodJÍé křesťanství' a náboženskou svobodti Jed-" .: 
. naľ již minulého roku na 'theologické konferenci v Arnheiinu v Holand-' , 
. sku o otázkách,' které jsou letos předmětem jednání' ekumeniCké' konfe- :, 
renéé církví v Oxfordu: Letos však po ekumenické konfEJ'renci . óxfořdské :;.ď 
věnuje těm oťázkám samostatný kongres, aby byly nově' osvětlenyd. 

: hlavně, aby bylo světu oznámeno jejich' řešení s hlediska svobodnéhO' 
křesťanství.' Svaz je ,přesvědčen, že jen s tohoto' hlediska:" mohou ;být 
sp~livně řešeny a proto stanoví jako g é ne r á lní t h e m a k o ng:ré: 
'su heslo: Svo,bodné křeBťanstvi je ťo,' čehosv'ět 'po-
třebuj e. " . '. ,,' " '. , .. , " . 

Kongres je ohlášen provoláním výboru Světového svatu pro svo":' J. 1 . 

, bodné :křesťanství, a nábOženskou svobodu. Pro jeho' závdžno;tje'celé' ~" 
'v překladu otiskuje~e: ,.' . ,~.. , '" 

"Našel luÍutimá poselství nejvyššího významu pro'ďan~šn:í svět. Bo
.jujeme za náboženskéhodnoty osobní svobody aodpovědnosti'vesmysÍu 
evangelia a podání našich otcfl. Dalekosáhlé změny dnešll1lío'světa sebou' 
přinášejí duchovní a duševní revoluci lidstva, V niž právě tyto hodnoty~ 
víra, svoboda a odpovědnost, jsou ve vážném nebezpečí. Musínlehlásata' 
vysvětlovat znova.. své poselství, abychom nezflstávali' zá nynější situaci. 
Musíme je hlásat tak zřetelně a přesvědčivě, aby se stalo, skutečnou' 
. silou. . " . . :. ': <, ",:' ,'",. 

. Náš kongres v Oxfordu má cílem, vyložit naši společnou víruvjejím 
základním významu pro svět,.kterýje v nejtěžší krisi,a získávat pro ni.: 

, . ,Bude na tomtéž místě jako ekumenická kOnference,která,sebude' 
konati, krátce před,tím. Jsme na té konferenci organi13ačně nezávisll; svo- .• ·' 
bodné křesťanství bude, tam již zastoupeno a.pozvedne. svého hlasu., ve 
.shromáždění,· v němž budou. pohromadě zástupci skoro všech, křesť~-,.: 
skýchcírkvi. Ale potom bude 13vobodné křesťanstvívystupov~tproS~be; .. 
aby si uvědomilo svflj zvláštní úkol. '" ' 

, :::. 
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" Kongres -v' Orlord~ bude ~tetelnÝÍn' a 'souvislým svědectvím pro, zá- " 
saďy, které nÍís' spojuji přes céáý svět. Tyto' zásady budou, ve shÓdě 
s obecnou situaci r6zvinutyve 3 hÍavních přednáškách: 'Náš náboŽenský 
úkol, Náš ,sociálrii úkol;, Budoucnost ,svobod~ého' kte~ťanstvi.:" ", 

,',' K. lepší výměně myšlenek a, k společnému,'hledání závěrečných vý-' 
sledkti se kongres, rozděH na čtyřI diskusní skupiny, které ,se budou 
scházet' současně. " 

, Naši angličtípřátélé se připravují na to, ,že přijmou veÍký počet 
úČastníkti v Manchester College, jejíž, místnosti nám' byly kuratoriem 
dány přátelsky k disposici;: a jejíž obdivuhodné kaplesmi býti pouŽívánO. , 
pro naše' bohoslužby. 

, Odpoledne bude dosti času k, zotavení \V okolí' a 'v' proslulém .starém, ' '. 
u~versitním městě s jeho rozmanitými budovami' a zahradami, k vý~ . 
letfÚn podél řeky a k vyjížďkám parníkem. Mimo to bude ' uspořádán' 
denní výlet: vlakem ď a autobusy doSalisburya StonelÍerige.'" 

Na, provolání, jsou' podepsáni členové výboru· Světóvého' svazu:cpresi-
'dent dr. Alfred Hall z Aliglie;',vicepresident prof. dr. L. J.-van Holk 
z Leydériu v Holandsku, pokladník G; P. van Dam z AerdeIilioutuv Ho": 
lImdsku a členové: dr:, Henry' Barbier' ze, Štrasburku; dr. Louis C.Cor- . 
nish z Bostonu; dr: H:Neanderz Gefle veŠvédsku,patriaréha dr.G. A~ . 
Prl?cházka z Prahy, farář MortÚner Rowe z Londýna a farář dr.' W.' 
Schubring z Berlina. 

',' Po řad je, d n á n í kongresu je stanov~n takto: 

V úterý 3. srpna v 8 hod. večer ,bude zahájení projevem presidenta, ' 
dr. Alfreda Halla; 

Ve . středu 4. srpna, vykoná ranní pobožnost dr, Szenť Iványi z Ru-, . 
'munska. Po ní bude mít přednášku . prof." Kurt Leese z NěmeCKa na.." . 
thema: Náš náboženský úkol; naše víra v Boha. Nato bude prvé zase~ 
dání diskusních skúpin.Večer ,budou 5minutové projevyzástúpcti roz
ných . zemi: Australie, . Britské Indie" DáJ1ska, Italili, Litvy, Filipin, 'JižÍÚ 
'Afriky, , Ameriky. " " .' , 

" .. Ve, čtvrt~k 5> srpna ,vykonárannl pobožnost farářJuli~šKaiser ze 
, Švýcar. Pak.bude přednáška faráte' Herberta Barnese z Anglie: Nášso-
,c1álníúkol., BiIdou následovat, opět zasedání diskůsníchskupin.· Večer 
bude scht'1ze, delegáttiSvětového svazu prQ svobodné křesťanství a 'ná
,boŽenskou svobodu,' který,má

ď 

členské skupiny v,zemích:Afrika,JiŽní. 
, Amerik~" Austrálie; Belgie, Britanie" BritSká Indie, ,; Československo, Dán

sko, Estonsko, Filipiny, Francie, ,Holandsko,' ,Indie, Italie', Maďarsko, . 
Norsko, Rumunsko a švédsko. ' '. 

, "V 'pátek 6. srP~a, bude .,podniknut "zájezd do SalisburÝ s' proslulou' 
katedrálou a do Stonehenge. -" ' 

.. ,; ; y sobotu 7: srpna vykoná ranní bohoslužby s večeřiPálÍě farář J. H .. 
Weatherall z Oxfordu., Pak budou v plenu -podány zprávy. o, výsledku 
jednání diskusních skupin;'Po 'jejich přijetí bude miti dr.' Fred. Eliot ze', 
Spoj. ,státti přednášku: Budoucnost svobodného křesťanství; " 
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,v neděli8~ srpna. budou v kolejni kapli 'bohoslužby;, jež povede, d~.' 
John H~ Lathropz Brooklynu 've c Spoj. státech, Písmo budóuČístdr: 
Louis ·C. Cornish a' dr. Alfred. Hall, kázání,pak bude mít br. patriarcha" 
dr~ Procházka. TýŽ den 'večer bude;závěrečné shromáždění a po'něm zá.~ 
věrečná pobožnost, kterou vykoná farář Georg Wolf z , Elsáska. " 
, . Hlavní práce kongresu bitde vykonána ve 4 diskusnícll : skupinách: 

'1: T he o log i c k á sk u p in a projedná deklaraci árnhemské theologic~ 
ké konference z r. 1936,*) Referát bude ~it prof. dr. L. J. ,~an Hol~ 
z Leydenu. 2. E k k I e s i o log i c k á S k up i n a, bude jednat o význa- / 

, mu ekumenického hn~tí ,pro svobodné křesťanství. R~ferát bude miÚ br: 
doc. dr. Hnik. 3~ N á b o žen s k o~p e d a go g i c k á s ku p i.na, bude 

, jednat o principech a cestách ná.boženské výchovy. Referát přednese prof. 
Claren~e R. Skinner' z TuHs College ve Spoj. státech;4~ S o c i á I ni 
~k u pi na má naprógramu' jed~áni principy svobodného kř,esťá~ství 
v životě společnosti,· po referátu faráře .R .. V. Holta z Oxfordu. , ' 

,Po dobu kongresu bude v knihovně Manchesterské koleje 'výstava' 
knih',obrlizfi,map a tabulek, aby členové viděli názorně práci členských < . --" '. , " "--

'skupin svazu.· . , , .' ' " ' , 
Kongres je' pečÍivě přip~avén. Sekretariát· Svazu rozeslal podrobně 

, dotazníky, jejichž zodpovědění v členských skúpinách poskytne referen- . 
:tfi~v diskusních skupinách přehled o názorech v jed.tÍ.otlivých otázkách. 
Čsl; církev zodpověděla dotazník opět úředně, odpovědizpraéovaú:prof: 

" ,., dr. A. Spisar, prof. dr.,F. Kovář,doc. dr. F. ~. Hnik a inspektor i: Halb
, , huber. 

'Od oxfordského kongresu svobOdných.cirkví,meziněž se čsl. církév' 
, řadí, mfižeme' oč~kávat, dfiležitou' duchovní : IlOmoé: . 

Ekumenická konference,o v.ířea zřIzeni 
vEdinburée!:. 

od 3.-18. srpna 1937.) 

Je to 'konfe;enc~' d~hého významného proudu ekumenického hnuti 
,ve světě; pokračování· světové konference, konané' r.1927 . v Lausanne ve 
Svýcarsku.**) 'Jde mu o· úsilí za jednotu celé církve Kristovy ve víře a 

. zřízení, nikoliv-jen v praktické • spolupráci jako hnuti: stockholmskému;, 
které se letos opět sejde 'v Oxfordu~ . 

V Lausanne ser. 1927 sešlo přes 400 delegátfi z více než 100 křesť. " 
církvi, zasedali skoro.po3 týdny a : vydali zprávyóshodách',a neshodách, 
jaké sé objevilyběhemjednánímezirfiznýJ:Úi typy a' skupinami církvi 

'.V' jejich věrouce a zřizimi.Konferencese usnesla; aby jednotlivé cirkveža.:. 
ujaly k lausannským zprávám' svá stanoviska a abY,lIvě odpovědi"'*",)"' 

*) Deklaraci viz v obsáhlém ·referátu dr. F;;M. Hníkao arnhemllké . 
. koIÍférenci v: Náb. revui, roč. VIII. (1936)'" str. 279-287, deklara.cena 
str. 286 . 
. :**)Podrobnosti o rií viZ v článku:. Dva 'náboženské Sjezdy., Sborliik 
Naše dílo, Edice Blahoslav, sv. VII. Praha 1927.' ,'" , ','" 

***) . Odpověď čsl. cirkve. byla ,vypracováná. naukovýmvýborem' a usne:.. 
sena na. církevním ,sněmu r .. 1931.' , , ' " ' 

12 Re~ue cCS. roč. IX .. č. 3 .• červen 1937. 177' 



sdělily pokračovacímu výboru,kteÍ'ý' byl konferencí zvolen: Církve tak 
skutečně učiniÍy a pokračovacivýborVydalty odpovědi v r. 1934 v publi_' / 
kaci' s titulem Convictions, PřesvědČeni. ,',' 

, Příprávný výbor mimo to sestavil z theologťl rťlzných církví odborné 
'komise, které by prozkounialyjednotIivé' základní. otázky' křesť. věrouky' 
a zřízení, zjistily: ro~ily mezi církvemi, a.le snažily se 'jít dála hloub 

, a nalézt i to společné, co všecky církve při .všech rozdílech spojuje. 
P~áci svo~ skOIíčila dosud, pouze komise, která' projednávlÚa . křesťanskou 
nauku o milosti; Práce této komise byla již vydána -tiskem.' ' 

. Lze doufat, Že do edinburské' konference budou.vydány tiskem ještě 
tRké zPrávyostatnichkomisl: Církev a /ilvět, Kněžský úřad cirkve asvá~ 
testi, Jednota .cirkve v životě a bohoslužbě. ' 

První pokroky tomto proudu ekumenického hnutí byl tedy učiněn. 
tlm, že býlo jasně zjištěno; za čim která církev stojí. Druhým krokem' 
má být,.zjisÚt, co je Jim všem při tom společné. Stojí-li každá církev na 
sv"é vlastní skále, má se I}.y,ní kopáníÍn; do ,hloubky zjistit Skála." všem 
společná a' základní. J e 'k tomu k disposici' jedn8.k výsledek lausannské 
konference, jednak odpovědi církví, .jednak práce odborných theologic
kých komisÍ. Edinburská konference má 'právě zjistit, 'pokud se 'křest:. , 
církve vzhledem 'k dneŠní situaCi ve světě mohou' prohlásit pro to· všem 
společné, co je spojuje vzhledem k oddanosti 'všech společné hlavě, Je-, 
žíši Kristu. ' ' 

Konference má také obrátit svou pozornost IÍa dnešní situaci ,ve 
světě, ale nikoliv podrobným studiem, neboť to 'patři oXfordské konfe: 
renci~. Přes ,. to , chce'. si 'edinburská konference' uvědomit,' že co' koná,' koná 
v,e vědomém poznání skutečné situace. Hlavní' práce konference bude vě- ' 
nována v sekcích studiu výsledkťl odborných komisí, aby, byly připraveny 
zprávy pro plé,num. 

P o řad je d n á II i pro tuto komisi je stanoven takto: 
V úterý 3. srpna' dopoledne budou zahajovacibohoslužby a po nich 

formálni zahájení konference. Odpoledne bude prvá scliiize plena, 'v nít 
,~i' mají' delegáti uVědómit, 'jaké svědectví přináší církev dnešnímu světu. 
,Několik dobře, informovaných řečnikťl promluví o svých z~ušenóstech 
o situaCi vrťlzných částech světa. ',' ,- '. 

, . Ve středu4.sprna dopoledne podá plenu předseda konference, angli~ , 
kánský,arcibiskup z Yorku; přehledvýsledkťl přípravných prací: Výsled_ 
kypakbudou odevzdány sekcím o 4 hlavních předrn.ětechjednání: I. Mi
lost.našeho Pána Ježíše Krista; II. Církev Kristova a svět BoŽf. III.Cír_ 
kév Kristova, duchovenský úřada' svátosti. IV. JedllOta církVe v životě 
á .;. bohoslužbě. ' - . '; 

Od čtvrtku 5. srpna do středy 11. srpna budou konána zasedáni pra
'covnich sekci"kterévypracuji zprávy· 'pro plenum . 
. ; 'Ve čtvrtek 12. srpna nebude žádné zasedání, budou se' tisknout, vy-

. praéovanézprávý sekcí pro plenum.,.' , 
-Od pátku 13.:do úterka 17~ srpna budou zasedání' plena, aby byly 

projednány zprávy'sekci o jednotlivých bodech jednáni konrerence.·· , 
,I O nedělich8; a 15. srpna budou' bohoslužbya,zvláštní scMze, v nichž 
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, , ,delegáti rfizných cirkvi pronesou svá svědectví o tom, . co bohoslužby a 
',život~jejich církví pro ně, ~aÍnenají. 

Ve středu 18. srpna má býti prohláš!lnajednota ,církvi v oddanosti 
Pánu a Mistru, zvláště vzhledem k si~uacl ve svě~ě., Ukončení konference 
,se: st!IDe závěrečnou pobožnosti. , 
, ' Edinburská ,konf~rence má hlavní: vyznamPro, theology všech Cíí-kví.' 
,~otýká se oblasti ducha, kde nejdřivmusí' být připraven novýřád,věcf, 
,·než,se stane skutečnosti.v.životě cirkvi. Proto má i tato konference ne- ' 
malý význam . 
• ',' Aby byla dokuinentováIÍa spojitost obou ekumenických hnuti v křes_ 
,ťanstvi, naší . doby,. budou konány ve čtVrtek 29. ,července odpoledne 
ykatedrálesv. Pavla V Londýně sp'olečné bohoslužby delegátfi obou.kon_ ' 

c ferenci. Arcibiskup canterbursky bude při nich kázat, ,bude. přítomen 
..také vrchní starosta Londýna. jako oficiální; zá.stupce· města. Den přeď 
Um,ve středu 28., července, budou přijati delegáti obou konferencí can
,terberským arcibiskupem: na slavnostní recepci v Lambethském paláci. 

* * * 
Pro letošni prázdniny se. tedy. 'chystají ,cirkevní počiny světového 

,měřitka. a dalekosáhlého významu. Csl. cirkev se. zúčastní. všech těchto 
konferenci svými úředními delegáty. Jejich zprávy o konferi:mcích b!1dou 
jistě čtenáři revue očekávány s napětím.. ' F. K. 

ROZHLEDY PO pISEMNI CTVI. .• 

,Prof .. Dr. FrSlnt. Kovář: 
'Id~a' králo~stVíBožího vď křes
ťanství. Edice ACS (Akce cír~, 

kevní Ilpolupráce) .. ~ivá cirkev~', 
řada 2, svaz. 1. Praha 1937. Nákt 
ústř. rady církve Čsl. qena.. 1 Kč; 
, Spisek' je zvláštním otiskem stati 

. pod stejným 'názvem: ,uveřejňoya
ných' v Ces. zápase posledni. doby. 
Autor. sleduje .Ideu,královst~i bo
žího jako ústřední ideu .nábožen
ství křesťanského v. rfizných . typech 
neboli' církvích křesťanských v do-

.bě .téměř dvoutisícileté, od Ježíše, 
pfivodce té ideje a zakladatele křes
ťanství, až po dobu. nejnovějši a. 
nejmladší útvar cirkevni, církev 
československou. : Rozvíji před .. du
chem . čtenářovým pestrou řadu 

"chápáni . a. ,pojímáni, této ústřední' 

ideje, .. tu bližší pojeti Ježíšovu, tu' 
'zase VZdálenější jeho duchu, tak'Ú 

12* 

ústředni idea· ócitla se mnohdy' až ' 
na okráji:ď náboženského života. 
· církevního; . což . podněcovalo však 
.vždyZnovu zase reformní úsiU a 
· snažení náboženských duchťi, aby,' 
co patří' do.' středu.:. křesťanství, 

· také, skutečně tam ~ bylo . umisťová • 
, no a. pťisobilo. Ze spisu lze studovat, 

ja.k ideje náboženské nikdy nezťi'; .~ 
stáva.jí .. v životě" praktickém', čisty, 
nýl?rž jak semísejíse. všemi sna· , 
hamL a. .. myšlenkami. kulturními, 
,božské s lidskými' a. lidské s.bož. 
• skými: nábožen,ské s . vědeékými, ' 
politickými a. hóspodářskými a. na. 
opak, při čemž sice' čistota ideje 
náboženské trpí. pokázu, ale jsouo 
dosti ,silpaa. života schopna vždy' 
znovu prozáří. na povrch,' na.d lid. 
ské a. pomíjející a vždy znovu do:'" 
dává sily a jasu, a. stává se směr
nicí ,všedního ,žtvota, , solukromého 



i veřejného, 'to pflsobilo na' chápáni"celého 
Autor sleduje,' ideu království, křésťanStví u tak zv. Apoštolských' 

božího" v ,osmi:" kapitolá.Ch 'na,' 99 . otcfl, pak ,u apologetfl' á především", 
stránkách, menšího formátu ,a: :.tó: ti velkéhó myslitele; křesťanského' 

, ve' zvěsti Ježišově,v době apoštol- ve starověku; u AuguStina; jenž i 
ské,<vkřesťanskéni 'starověku,' ve' v chápání idejé král. božího marné-' 

/ středověku' (katolickém) v 'ref<ir~ "ná. silný odklon, od pojetí Ježíšova. 
maér'(takév'naší domáCí), v 'nové a pevný most ke středověku,' ke 

, době, ;, dnešnlCh církvích (v řím- • ztotožnění· král. božího sempiric-
, sko-katolické,v pravoslavných clr-' kou církví zde ~a'zemi, tedy s Cír. 

kvích, 'V ' luterské, reformované" kví římskou. Středověká idea krát 
·(Kalvínóvě) ,a především v J~iÍ'kvi božího; znamená', pak ',-:.,;. vliv'em 
, českosloven~ké. Odvozuje kořeny . 'změněných pO~ěrn 'politických ...::.' 
výrazu ,;královstvi boží" ;ze Star.' naprostý odklon od, Ježíše a: sply: 
zákona; konstatuje" rozdíl' 'obsahu nutí bÓží věci s lidskými, tak,' Že _. 
toho výrazú-ižidovství' a 'u -.Ježíše; papež, náměstek' Kristflv a boži,' 
zjišťuje ráz·a p~vahu idejekrá~ stává se zároveňsvětskýni vlá.d
lovství božího V" duši Ježíšově jako, cem. Věci baž,í' hrozil zánik;, kdy;by , 
čeholli pro 'dobu; přítomnou' i pro "to bylomožne. Alepravý,opaltria
svět: budoucí (éschatologie král:bo~ stal:,odvrat a odklon od ponížen!, 
žího) ,,' jako hodnotu' individuáÍnihó" a karikování boŽí věci vi katolic- , 
i sociálního života, ' hod~otu ',' čistě' kém středověku a příklon k chápárii ' 
duchovní, náboženskou a mraVní, Ježíšovu,jak ukazujenáše 'domácf 
již možno zt~tožnit s' Bohem, Otcem" reformace, Hus a Jednota bratrská; 
'všech, .. ktera. ,svým prVkem eséha- pak ,,' 'reformace sVětovál,' Luther, 
tologickým " je "stálým puzemm k Zwingli, Kalvín, kde při dosti" znač-" ::
budoucímu dokonalémud(Wršení'/~ ných,rozdilech chápání ideje Ježí'; _ 
(str. 16.)A~<pak ,poukazuje' na šovy jeví se přece' shoda ,v názoru 
~ěny, jimž podléhala ide'a Ježíšo_na církev a' stát, jejich' vzájemnou 
va ve svém' chápáni od' dob apo- nezávislost a,harmbnickou IJpolu
štolských áž' po dobu nejnovější; práci. Renesancí zaváděny jsou "i 

při čemž Žvlá.ště 'je dtHcžita změna nové ideály v názorech na život a 
.. této ideje 'hnedv době 'apoštolské, svět, což oPět nezfllJtalo bez vlivu 
kciyďpO,OdchoduJ~žíŠOvě 'jeho: e- na pojímání ideje král. božího, po
vangeliuin o Bohu změnilo, se 'v číná se vyvíjet nový řád společen,.' , 

, ,evang~lium o, .Ježíšovi a očekáva'lo ský,aťindividuaIismus, ať' kolek-
" se buď teprve v budoucnosti, nebo tivismus;, církvím ,nastává ' nový 

:Se 'kladlo ,do 'nebe; za hrob; Ílebo, tikOI, totiž' uplatnit ideu král.' bo-' 
, pokud umisťováno na ,zemi; ztotóž~ žího ., v 'řešení .. otázek politických; 
ňováno s církví,' t. j. s dokona'lou\ hospodářských a-, sociálnich;pf1 ' 
společIlostí křesťan:tl, čiIÍlžnazna- čemž ,často prokazují cirkvelJVou 
čen v. zárodcich pozdější, vývoj· ide- neschopnost, v' tak· velkých.: úko
je "král. • bOžího, v křesťanstvÍ.·V lech, na svou 'škoduanaškodu 
křesťanském starověku· upozoz:-· křesťanství,· zaviňují módemi' od,.' 
ňuje' ,autor na. velký význam fak- : vrať od cirkví a křesťanství. Pěk
ta, že~Kristflv v brzkém 'čase:če- niíserie článkf! končí výkladem ó 
kaný;druhý přichOd' nenasta'l liják úkolechclrkve. čsl. 's~ zřetelem na . 
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~ ideu králo.vství božího. ,v duchu Je
žíšově vdoběpřitomné, ježodInl~ 
tajic mnohé z chápáni, ideje král. 
boŽího v' církvich hilltOrickýchpři
klání se k chápání J.~íšovu a zdfi
razňuje král. boží sice jako .~. dar 
boži, ale zároveň i jako. úkol daný 
Bohem člověku, nespoléhá ani jen 
na milost Boží, ani jen na úsilí lid
ské, nýbrž na obé, na: Boha i člo7 

věka. 

~ ~ 

sti. V té~o ~knižečce~vyps~a:jeho 
život, vypočit~a: jeho spisy; s 'krát_ 

~ kým. udáním, .obsahu,:yykresliIá. 
vlastnosti jeho' povahy a nastínila 
jeho význam pro ,mládež. Podala ~o 
s 'láskou a II Jtrásnou i jasnou pro-. 
stotou; bez nejmenší nabubřelosti 
nebo~přehnanosti, přímo . vzorně a 
umělecky, . jak. se, p~á.ti má, zvláště 
pro ·mládež;.~.Podala také krásný, 
příklad, jak' by se mohli,>dobře u

,Spisek, ač je malý počtem Iltran platnit vZdělané". manželky naŠich 
a zevním rozsahem, je bohatý na ,farářfi, i když pfisobí ~na.' venkově. 
vnitřní, obsah, na hlediska a myš- Knížka má. na . titulním listě foto .. i ~ 
lenky.~ Jasným lidovým zpfisobem grafii .Farského, s ustaraným a~ď 
vykládá věci velmi těžké a stává bolestným . výrazem, V' .teXtu pak 
se vzorem, jak třeba s~ozumitelně ~ obrázek matky Farského a obrá
psát. ,Při tom je pracován'. na zá- zek pryých. biskupfi., čsl. církv,e, asi 
'kladě bohaté literatury theologie- z' r. 1925. Knížka je pro. děti a 
ké, a filosofické, tedy naprollto so" mládež velmi vhodná, ale, stejně i~ 

lidně. Lze jej vřele doporučiti ne~ pro dospěléčlený .církve.· Bylo by 
~ jen našim členfim, ale vfibee všem si přáti, aby .došla rozšíření v mno~ 
čtenářťim., Lidovým vrstvám' je . do., ha' tis.ícic:h a aby ;šudepod~ítillL a 

~ stupný též svo.u lácL posílila to; co svýffi nadpisem vy'~ 
.• Na konec nemohu potlačit názor, , j~!lřuje;J\~'-n~ f:::.~~F':K. '., 
že by y téže edici měly ,vycházetJ ql(é fB:So u.č ek:Epiš~ol!,t, ~ 

přetisky • ~nohých. článkfi Čes. ~zá.-Pltvlova ~?i!!P!lkýrri~ ~ ~ Praha, 'n~l~ 
. pasu, a jiných našich časopisfi, člán-' K!llich,1937 .. fltran 80,. cena 9 Kč .. 
ky p.ejen . dneš:iJ.f, ale i z ročníM, ~ .ve svých Dějinách novoz~konní 
l!Ůnulých. Je. tam. spousta dobrých doby (Kalich, 1925) nastínil prof. 
věcí, ale dttes nepřistupnýchčien- d~. žiíkav úvodě progr~ několiká
stVu.Přetiskyda,ly by se lacino svaZkového díla Základy křesťan-.' 
pořídit na: prollpě,ch církve. ..•• 'ského .. 'náb~že~styí, ktéréby byl~ 
~, . 1f"vl1S ~. A.Spisar." příručkou vědomolltíze všech obo-~ 
ďD r. ~ O. Pe š k o.v á-K o u n o v~ rci nov~zá:k()~n:íyědÝ, kteréb~/ P~i: 

sk á: Farský žije. OzakladatelÍ a bližil().N()vý zákon ~a .jehonábo-, 
prvnim patriarchovi církve česko7 .Ženský~~i· mravní ~ svět· dnešnimu' 
slov~nsképro mládež k desetileté-, chápáni' a ,ď~ys~ětlilO ra prokazovaÍo. 
mu .výročí jeho smrti. Edice Akce ltf~sť~stvi ja,kq Č~itéle a. -tvořítei, 
~~rk. spolupráce; ;,Živá, církev", • řa.. l~ v oblasti duchovní. P~tá část to
dll, 2., sv. 3. Praha, nákl. Ústř. ra- hoto ,.(jHa.,má obsahovati svazky" 

~ dy, 1937 .. Str. 15. Kč 1.-;.. ~ jež ~ podají exegesi,' jednotlivých 
~. ,Tato knížečka; vydaná k 10. vý- k~il;' .NO~ého zákona:. Prof. dr. Žil
r(;~í :smt:ti'.dra~. Farského" je' ka. 'již tehdy vyslovil naději .. že" 
velmi dobrým. díle!U. Autorka byla' získá pro tuto, prácLspolupracov-" 

~ 'žačkou dra Farského. ,na gymnasiu, niky, poněvadž věděl; že . na"ko-'.· 
á.. ~aIaj~j .iz ostat~ij~h:o. činno-,' mentář k~ N. záko.nu nestačipra-, 
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covni $ilajednohočlověka. Po Dě:' 
jiÍlách doby vyšly v téťó sbírce žil
kovy knihy: Podobenstvl.Ježíšova 
a Jéžíšovo kázáni ni hoře .. 'Nyni 
pak vychází . v . ní jako prvá knihá. 
spolupracovniká" .... Výklad' ··epištolY 
Pavlovy Filipským ,od docenta no:' 

kiad 'neDi 'psánjén pro theology 
odhornfky, imľ ve službácn nějaké~: 
ho 'theológického:směru;' :Mťlže jej 

. čisez něho se'poučita' jím se'po': 
vznést kažcÍfvzdělaný křesťalÍ; 
.Jde mu o ducha: BožilÍoza iidl!ký-;; 
nÚ slovy.': ' , '~ -" ' 

vozákonnivědy na Husově'fakul~' 
tě dra .J.B.Součka. 

Mťlžeme knihu, co nejvřeleji' do:' 
poručiti riašimďduchovnim,' učite;; 

" V předmluvětétoknihYvyslovu- lťlin náboženství á, ,v:Zdělaným' lai-
, je' prof. dr. !žilka naději, že propo- Mm. Vedle výkladu tohoto krá.t..;' 

nované mnohosvazkové dílo, liá kého Pavlova Ustu naleznou v. ni 
• němž bude pracovati zřejmě něko- také, krátké poučeni o náboženské, 

Uk' spolupracovnikťl, , bude ' "obra~, obcl v městě Filipech v Makedonii;' 
: zem snaženi prvni české poválečné již bylUst napsán, a"o tom,' kdy,' 

theologiCKé generace; odrazem i kde a za,' jakých okolIí.ostí byl, na~ 
jejiho hled~ni vážnéh~ a,sýědomi~ ,psán. , ~~~;:Z,~ .. ~::F~~ K' " 
tého". Pak vysvětluje základni V i c t orL. T a :i> i é: Bílá hóra 
otázky vÝkladuN. zákona' á staÍlo::C a., francouzskÁ politika: Z jazyka 
vi směrnice pro práci v této I!lbir-' ' francouzského do češtIny přeložIl' 
ce: Žádá. exegesitheologickou'a Zdeněk Kalista, vyqál'Melantrich 
pneumatickou, ď ale .. z8.Ioženou na ,v Praze 1937. S: 499, cena 70~5 Kč; 
historickém smyslu; odmitá alego~ Úvoď ke knize' napsal '.Josef, Susta. 
rický a zaujatě'dogmatický ~ýklad. V naší historické veřejnosti byla. 

Exegetická práce doc. dra Souč- ' tato kniha už dlouho o'čekávána. 
ka je ,založena na Žilkově překladu' byly k ni upirány naděje, že nám_ 
N: zákona, vydaného u Laichtera" poviněco' nového o -stanovisku 
ale roistytak6' ukazuje, že by se Francie k těmto tragickým událo.: ' 
to liEiboono daiopřeložit i jinak. stem' českého národa . .Jej i autor 

. Pá'vlťlvlistje vykládán po odstav- Vict!,>r L. Tapié byl u nás dobře 
',cich, 'ják jsou dány rozděIenim znám, přišel r. 1920 do' Prahy, 'vy

textu' Ílodle smyslu.' .Je . uvedenslánfrancoúzskouvládoú, aby zďe, 
, vidY text odstavce a pak jeho vý~ spolubudovalfrancouzský ůStáv:v 
. klad: Výklad je' átručný, "'věcný, Praze,stykem S přednimi českými 
aleyŠe pOdstatné obsahujici. Ne~ historiky bylziskán pro českou 
pouŠtí se anido histoI1sováni áni historii a kdýž se záh~vráti1' do 
do 'd~gmat~sová.niani· do fuoraiiso- vlasti", učinil je předmětem svého 
váni. NeŽdhne text,abyďv něm hle- zájmu. Od r. 1926 objevúji se jeho, 
dal ' oporu '. pro předeÍn: zaújaté příspěvky k českým dějinám v na
theológické stanovisko nebo aby z šich odbórných listech. Akdyžr. 
něho ,vyvozoval 'dogmatické' na,~ky; 1931-1934 se"mu' podařilo získati 
DrŽí :sé svědomitě pouze zněnili- '. studijnistipendium, zaneéhává I!lvé 
stu,n~vnáŠi do něho smysl, vzatý stře~oškolské. profesury a· věnuje 
odjinúd. Nezátěžúje výklad žádnÝ- ... sé plně bada,telsképráci, z niž vy-: 

. mi polemik8.mi . ne 1><> '. odkazy, ná' . rostlo toto: veliké dílo.' . 
sporné otázky odborné 'literatury, . Ve francouzském'textu nese tato
ač je zřejmo, Že je' dobře zlld.vý- kniha název' "La politique étran':: 
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gére de la 'France, et le, début de ,la aby česká koruna nepřipadla špa-
guerre de, Trente áns ,<1616-:- nělskému rodu a proto záJem ó 
1621)," překladatel však dal knize Čechy v této chvili yyst~UPi1. ~d~ 
,n~ev "BHá hora "aíiancouzskádo popředf.,Odtéto chvile začal se 
politika" a, myslíme" že ',učinil zahraničIií úřad,' krále, Ludvíka., 
správně, neb()ť základem toh~to xm. óčeské poměry ,zvlášť zají~ 
díi~, řeknime jeho osou, jsou právě mati: A odtud právě,. Tapié začÍiui 
české dějiny a dále Učení 'poměru' své Učení pHběhtJ., a poměnl a' vY.
tehd~jší franco:tlzské zahranični po- '. tváří před námi obraz bohatý udá
litiky k nim. V naší histC?rické li- lostmi, zobrazujicí výstižně,' i ve
teratuře máme také několikeré po~ douci osobnost~ tehgejšíhopoli~ic-, ' 
JednáÍ:li o tomto theniatu, nejstarší kého světa. Tak hned v prvé.ka
()dGhldely-ho, novější od Heleny pitole zabývá' se postavou českého 
Tuskányové a K. 'Stloukala. Takže kancléře Zděňka, z LObkovic, kte
nám t~ntó úsek Če~kých dějin ne- réÍlO líči jako' stá.tníka,vynikají<;i~. 
byl neznám, avšak práce Tapié-ova ho daleko nad prfiměr" dokonce jej 
:zna}llená nový přinos z materiálu, srovnává se slaw,ým francouzským 
který byl nám dosud neznám. Ne~ státníkem Richelieuem nebo ,Col_ 
boť:Tapié probádal pečlivě nejen bertem. ' 
české archivy, ale především fran- Tapié, ač mu, nelze upříti nej
couzské;Neni proto divu, že vydá- lepši" snahu po objektivitě, je ,pře
ni této, práce bylo u· nás.· se zá- . devšímFrancouza jako takový po~ , 
jmem očekáváno, o čemž svědčily suzúje všechny tyto události i osob
časté informačnlpoznámky. denní- ností, které je zde vytvářely. Jemú. 
hÓ ti$ku, které českou veřejnost' jde především o obhajobu francouz-

S. postupem .. dilaseznamovaly. sképoÍitikY~ Na.~aše po~ěry dívá ',' 
Tapié ,/Wou práci omezil na léta" se očima, cizince. Proto nás nepře-

1616:-1621., Takže ona tvoři jakýsi kvapi ani' jeho úsudek o Lobkov!
časově uCf.ll~ný úsek, točicí se. kql ~oví. Proti. jeho' názoru ,o prozíra-

" n~tupIiické otázky. Ferdinanda vém státní~u obstojí' právě tak, ba 
- Styrského na. český trfin. Od jeho ještě, spíše, názor českého' 'posuzo

kandidatury až do definitivního vatele, že Zmíněný kancléř, Lobko
rozhodnuti, které padlo v 1~Í:ech vic byl nesnášenlivý a fanatický 

1620---':'162L Rok 1616 rozvířil poli- katolík" k.terý ve svénáboŽ~:nské 
tickou hladinu ',' Evropy otázkou, zaujatosti' hnal domácí, poměry na' 
kdo bude nástupcem bezdětného ci- '. ostři nože. Víme~lio tomto člověku; , 

, saře Matyáše v Čechách; Otázka,' že odmmspolupode,psati Majestát, 
která musela zneklidniti ,mnohé který _ měl české' zemi dáti,.' nábo-:, 
evropské dvory, poněvadž otevírala ženský mír' a' náboženskou' .tolerlm_ 
současně šťastnému kandidátu vy- ci, bůdeme mf ti v posuzování jeho 

, hUdky na koninu císařskou V fUši, . politiky poněkud jíný náhled. , 
neboť český' král v, posledních do- Ale autor' přisuzuje Lobkovicovi 
bách býval vždy kandidátem nej- zásluhu, že se mu podařilo prosa~ 
vážnějším. A" právě tato okolnost piti Ferdinanda Styrského za čes-

. nemohla ztistáti" nepovšimnuta na ,kého ~rále, což posuzováno se "sta": , 
dvoře francouzského krále, Ludvi- ,noviska. francouzského' bylo úspě

.ka XIII. Ve Francii měli strach, . chem~ Neboťiim' byly ve Fra.ncii 
~ , ,. --., 
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rozptýleny obavy, že by španělski "žení:ohfoŽeni-dvojímnebezpečím, 
'dynastie dosáhla hodnosti císařské' především-, španělskou expansi v 
v-Ríši. A- ze -vzmstu španělské ino~ Evropě a potom agitaCi protestant
cl byly v Paříži -obavy. _FelI'dinand sItou;' která chtěla strhnouti' ně
'se Francii zdál také zárukoumíru;'mecká- knížata' do války -proti ka: 
heboťvněho, věřila, 'že dodržíná- 'tolíkfima. znemožnit1tak postup 
'boženský: mír,čímž-Uspokojípro-protireformace, řízený Z Rímazá. 
'testanty v RíšL - ' __ ' , ," pomoci Spanělfi. Z tohOvznikaji ve 
':A tu' se Tapié ocitá před zmi- Francii nové -obavy, aby se do~á
níouotázkou: Proč nevyužila Fran_ ' ci pri:>testanté- kteřiještěstále 
'cie:této chvile, tak přílÍ.oďné,' aby francouzské vládě' namnoze dělali _ ' 

_,'zamezila Habsburkftm' cestu na ci- . těžkou hlavu- nespojovali se. ~a- -
-satský tÍ'fin ?Vždyť Habsburkové' hraničními ' souvěrci. 'A tak, prý 

__ bylijejímin~přáteIi, proti ~ímžr.-- J!'ri:mcie stoji před probiémem: bu<f
, '1635 byla. -F~ancie nticena~ alarnl.o- 'zvítězÍ -Spanělé, což -prospěje, kato- . 

, vati všechny sily, aby čelila habs- _ lictvi, ale ohrozí Francii; anebo 
'burskémunebezpeči. Nato odpoví-, zvítězí protesbinté,' což bude na' -' 
-dá ,Tápié, že :pTý:F~ancie v·této 'újmu katolictví, ale.rozplnavost 
době (r.1617) sinemolÚa přáti španělská bude. Um zábrzděna;.-

,války, 'nelboť francou'zSký: ,- státní Francie, jsouc v tomto dvojím ne-
'poklad zel prázdnotou; Neblahýfi- bezpečí; rozhodne se pro politiku 
-nanční stav nedovol()val francouz- rovnováhy a, tím ovŠem musí pro
'ské viáděaniďpodniknouti 'větší di-vádět ne prá.vě poctivoúpolitiku
plomatickou akci, neboe' nebylo, pe- dvojího želízka.' Smiřuje' se se ~Spa
něz 'na výplatu' vyslancfi. Dále nělskem, dokonce . sňatkem Ludvi~ 
'francouzská monarchie by,a kato- ka XIII. se 'španělskou' infantkou 
lickou a v katolické 'církvi -měla 'Annou, a na., druhé straně' ujišťuje_ 
silnou oporu. Protestantismus_ prý staré spojence, protestantská kní
zaváněl republikánst~íin; a: to bylo žata V Ríši, svoji věrriostí. 
silným pokušením pro· francouzské -Ceské povstání muselo proto býti 
Hugenoty. - - , , nemilou věcí pro francouzské, stát- , 
:,Taplé' zdftrazňuje:žezahraničníníky.JÉwi1Qse jim jako vzpoura 

politice' francouzské budeme roz- protestantské šlechty proti legitim: 
uměti, jen' tehda,' budeme-li míti' na nímu panovníké)vi. 'To francouzská' 
mysli současné, fran~óuzské pomě-' 'vláda musela odsuzovati" neboť ;v 

;fy Vnitřní. A právě tyto vnitřní po- její vlastní. zemi v, těchto. ÍeťeclÍ 
iněry nutily Francii,' aby prov'ádělapropukaly také vzpoury> Šlechty, 
v Evropě politiku míru. -. - inspirované MarHMedicejskou; ne_o 

- ,,' 'Případ český, který; se' vyvinul'v spokojenou a všeho vlivU zbavenou 
. povstání ',. země proÍi panovníkovi, královnou. A rovněž i mezi fran

jevil se 've-:Francii nebezpečím:' pro couzskými protestanty _to . stále 
, všeobecny mír v Evropě: Francouz- 'vřelo. Už . z tohoto dftvodu nemohla . 

. _. šti, státníci této doby~ Z nichž . vláda ~ podporovati české povstání, . 
. vynikal .ptedevším Puysieulx, stát_ neboťby'své zemi dáválá' nebez

ní ,. sekrétář, řídíéi záhrani.čnÍ -poli- pečný příklad. Ale francouzská vlá: 
tiku už v dob(Jiridřicha IV.: -' da byla si' přitom vědomaiďtoho, 

_, viděli _ se ,ve svém: mírovém sna~ ,.' že úspěch českého povstání ochro~ 
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, muje moc Habsburského rodu. 'Pro ,a' prozrazovaly, že, češU 'direktoři 
':FÍ:ancii nastalo nové rozhodováni, byli ve" spojení 's vé\TodoU ďSavoF ď 
nebOť obě strany, 'Císař i Cechové,ským,: který: se' zabýval smělýini 
'se, o její: pomoc ucházely. A tu se ,-politickými plány 'v Evropě., Fran
'Francie rozhoclla' pro éísaře; ač couzský ministr Puysieulx se proto 

, tató' pomoc' ve 'skuteČnósti se ome-pokoušel' varovati kurfiřta 'falcké
"zila "jenom na sl~vni,ilýmpatie. -hO,ť a z~azovaľ jej 'před' přijetím 
"Francie chtěla česképovstáni iso~ 'české koruny, neboť' tušil; žetó, 

'lovati, 'neboť se domnívala, 'že' se bude znamenat ,evropskou válku.' 
'rychle skonči, bude-li ponecháno Ale Fridrich neuposlechl. A ,ták' se 
samo sobě., Proto také doporučova- české povstání vyvijelo' jinýIÍl'smě-' 
la Fridrichu Falckému, ábý české rem než chtěla Francie~ , 
-stavy nepodporoval. Hrozicí válečné' nebezpečí v Evro-

By,la, to nesporně pro Francii pě vyvolalo ve Francii živou pole~ , 
vzácná příležitost a úspěšný zásah miku o tom,' jaké stanovisko by 
inóhl mír. zajistiti. A tu Francie se měla Francie, k stávajícím: udáÍo
rozhoduje hráti úlohu prostředníka. stem zaujmouti. Konečně' u' dvora 
"'Ovšem ještěk· tomu ,nešťastně., převládl názor, že by se měla Fran_ 
Misto" 'aby zprostředkováni' svěřila 'cie ,zasaditi o 'mir přímým zpro~ , 
do rukou' obratných' diplomatO, po- středkovánim. Prosila o to, i' prote_ 
věř!' jím náhodného cestovatele, 'vé- stantská' knížata' německá, 'aby 
vodu Neverského, blouznivého' ro- král ~zachránil jeji~h zemi před ,vá~, 
mantika, snicfuo jen o velikém ta-' lečnýmihrOzami. Avšak než došlo 
~žÉmi 'proti TurkOm;~,Výsledek byl k' zprostředkováni, ,. učinil LudvHt 
také nešťastný, 'vévoda úspěchu XIII. ,neprozř~teInégesto. O :váÍlo-, 

,Žádného 'nedocílil. q,echové byli za- cich r: 1619 slíbil císaři; Fe~dinali~ 
,Um posilováni V odporu falckým dovi Po~oc.TotoukvapeÍlí zcela 
~vorem,do' toho přišla smrt Ma- charakterisuje tohotomIadéhopa~ 
tyášova v ,březnu r. 1619, která si- novnika, ,kterému v' této době bylo 

'tuaci jen zhoršila, neboť Morava, sedmnáct let. Jeho vzdělání nebylo 
která dosud 'vlivem· 2erotfnovýmprávěvÍůné. ale ~~to si velice. za-

, , zachovávala" zdrženlivé, stanovisko, kládal na svém královském' dfisto
'byla stržena do ,povstání. A tu· sejenstvi;jsazbožně'vychováIí, tou
Francii ,celá věc vymkla z ruky, ' žil po,.jakémsisvatém taženi proti 
neboť byla zatlÍženadoma' do . kaciřOm. Jinak-byl povahy bázlivé ' 
vzp0l!ry, kterou vyvolala královna_ a rád se dával strhnouti k činftm 
matka Marie Medicejská proti Lud- úkvapeným. A takové- ch~by dopu_ 
viku XIII. Spor sice byl brzy 'likvi- stil se i V této chvíli;, . " 
dován zásahem katolického kněž-'Bylo vyl~učeno,'abyFraricié va: , 
stva, ale znamenal posíleni katolic- jensky, přispěla' císaři, neboť to by , 
ného vlivu a též větší utuženi spo- znamenalo válku na francouzských 
jenectvi Francie se i:lpaněly, zejmé- hranicích, ale' i nebezpeČí vážné , 
na' když, byly prozrazeny intriky, evropské konflagrace,' poněvadž ú-, 
falckéhó, dvora,na základě listin tokem na Unii' by byU této; podle 

: . nalezených u jednoho českého' dO- 'spojeneckých, smluv, nuceni přispě
stojnika po bitvě u Záblatí. Tyto ti na pomoé Angličané' a Holariďa- ' 
'tajné' dokumenty byly' uveřejněny né. Toho si rádcové Ludvika'·XIII., ' 
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. by~i: dobře 'Vědomi. . Lu,dvik XIII~ i liáneIIl, který si ji zajistil peutra~ 
· .tout.o, .neIÍr()zřete~nosti .... se snad litu;:protestantské Unie a měl tak 

blýsknul před světem. jako horlivý . mo~nost své . vojsko odvésti do 
katoUk, nabízejíci pomocohrožené~ Čech na pomoc, cisaři. Ma~niiliánl1 

· mu .. syé~u" ná.boženství, " ale •... to . ni- sice, po,mohla, tvrdl. Tapié, ~lé·. po-. 
jaknev~ážiIo .politické nes~áie; v mohla i vojsku. protestantskému, 
nichž ,'se tim Francie. ocitia. Jestli-.· které,.zas. mohlo vpadnouti di/Rýn
ž~;'~,e:~ltr~ovi rádCi.z[j.bÝvali ,plá- ské.FalCe, aby tu čeliloSpánělfun •. 
nem.zp!ostředkoyati mír,ócitli se; ,Oyšem kliče k uzavřeni obecného 
tak,.rázem V trapné situaci, ~eboe mii'u byly V rukou vídeňské· vlády. 
m~séli věděti~ ,že procisaře, který Ale ,,,e Vídni byla franCOUZfjká po
Čeká,na vojenskou pomoc; bude ta- litlka.lstivě zaskočena. Cisařfran-

'-' '-" /' .'. . . ' , - . ~ 

tO .. náhražka zklamáním. c0t!zské.· poselstvo .. obratně zaměst-
Aby si' pomohli z této choulosti- nal tak, že .. nepostřehlo,co se ve 

vé .. situace; ; ,rozhodli se k .tomuto skutečnosti děje. A zatunco po;' 
f~šěni:,FranCie bude se. hlučně při- '. \zornost,Francouzll' . byla .. obrácena. 
pravovatL k ,válečné . pomoci, tim' jinam, cisafštizbraněmi válkliv 
obě strany.budou uvedeny v napě~' ČecháchzkoncovalL Tak byli :vy
ti, . avšak místo yojskavyšle posel. slanc! krále Ludvíka XIII. posta;" 
stvodó.:Ríše i do :Vídně, aby sjed-. veni před hotovou věc a·pak jim 
nalo,.obnovu míru;.Francienepo-- nezbylo, než zahanbeně vrátiti se 
chopila, ~ecísaři, jde o vítězství, ni- demll.. " 
kOlivo.kompromis-a 'jestliže mu. Taplé posuzuje. všechny tyto u-

· slíbenou pomoc . neposkytne, 'má cí- . dálosU, docházi k. přesvědčení, že 
s!J.f:, už zajištěnou pomoc jiných; ~ . Francie tu utrpěla porážku, .. která 
kterouvítězstvt;prosadi i proti jeji spočivalav tom, že se jí nepodaři~ 
vllli. Proto :.francouZské poselstvi 10 smiřiti zájmy katolické se: za---:
císaře .jen rozladilo a když,v' čer- mýšlen~-m' oslabenim Habsburkfi. 
vencl r.1620do ,vídně přibylo, dal Příčiny nezdaru tehdejší francom
mu císař svoji· nelibost okázale na- ské politiky vidí nejprve V letech 
jevó.:, :.. :_:'. .. . 1618-/1619, tedy";, době- začátkll" 

.' . Poseistvo, ještě než' ďoi§lo ... do Vid- ce českého povstáni. Teh.da,prý se Če
ně,: .i zprostředkovalo mír: v' :Ríši, ďchOvé dopustili neprozřetelnosti· sa-', 
mezlevangelickouUnU akatolic~., mi,poněvadž ,. nechtěli 'pochopiti,: 
kou .. 'Ligou .v . Ulmu; .. tu se p~selstvu proč . Francie usiluje' o . mír, a' dali 
skutečně podařiló. dosáhnouti .... Íie~:. přednost. radánictižádolltivého·a 
utr~lity ;Německa V konfliktu Čech: vÝbojného falckého' dvora. Autor 
's císařem. Tutorfunluvu Tapié vy-'. zdfirazňuje, že tu byly vnitfui ne· 
klMá·jakoprvý krok k obecnému snáze. vlády .Ludvika XIII.; které 
niiru,·· do 'něhož, měli j býti zahrnuti odváděly 'Francii od zahraničních 
Čechové. i.císař;;která'předevšim.; události a, nutily ji zaměstn~vati se 
oddálila·Válečnýr;.konflikt v Ně- poiněry do~ácimi. " . 
mecku;' .Timto,:vÝkladem, Tapié' Druhou příčinu nezdaru Tapié vi-

. chce vyvrátiti dosud. vžitý . názor, dí V letech 1619-1620,' tehda prý 
že. Wnluvaďv,Ulmu;byla léčka; do to zase byla neprozřetelnost poli
~íž se francouzšti poslovédalVviá- ' tiky francoUzské, která se od své 
kat ~ v~vQdou : Bavorským, / MaXÍni~ pllvodní směrnice, . zprostřédk,.()vati 

186. 

,-

.~ 

,>~ 

,~ 

J.~ 



smít;'odchýli1a, při čemž ukvapeny pro' vlastnosti, na'něž jšmé~: upiJ.' 
slib králfiv nešťěsti dovršil/Nebóť' zornlli vPředu:KIlihá.;'diK'Šťaštiiélf 
tomuto slibu nénohla ,Franéie. ni":" mu překladu, Kalištově, -jest id~bř~-
kdy-dostáti. -' Zásah' nerozvážnéhosrózumitelnou i" neodbornfkovi:' 

"panovnika byl opravdu, nenapravi~ Proto jistěnájde Porozuměrii v'šir..: 
,telnou chybou.ši veřejnosti. Jé tO'kniha:,vniž-mú~, , 

Kniha Tapié-ova má býti přede- síme nalézti zaliben{ • PopiSování 
vším obhajobou tehdejší francouz- událostí; výpisy: z dipÍi>matických' 
ské '-, zahranični politiky' proti korespondencí - 'francouzských yy~,ď .. 
výtkám českých historikfi, že 'Fran,; slancfi"reakce veřejnosti na-vládni 
cie- v osudné chvili raději podpo-' zásahy,charakteristiky jednajícich 
řila zájmy rUma aMadridu,což 'osob, to 'vše jest psáno' ták Živě 'a' 
prýby~o zradou na slavné tradici zajímavě, že', toď' čtenáře ',: 'musí' 
Jindřicha IV., S naši strany vytý- upoutat. 

-, kal sé tehdejší Francii nedostateč~ ,Je ovšem- Jinou- otázkou, jak:da~' 
ný zájem o Středni.EVropu; dokon:" ler.e. se 8,.utoi'ovi podařilo českého' 
ce i neznalost středoevropských čtenáře přesvědčiti, že' se tehdá 
poměrfi~ Tapié odmítá tyto výtky. Francie' na českém, národu, nezpro:" ' 
Připouští, že tu ,byly některé ne- nevěřila. Pravdou' bude asi, to, cO' 
příznivé okolnosti, jako nemožnost v 'úvodu napsal prof. šusta: "Po~' 
rychlých informaci a snad i nedo- slední' slovo"vývody těniiovšem' 
konalé vědomosti oČešich 'a Ra- přes -to přese ,- ,všechno proneseno',' 
kousku,' ale ne zase' takové, aby neni a: -v čtenáři vznikn,e asi:na":' 

'h!,aniči1ys úplnou ignorancí., opak.někdé'r-pocU;nebylo-li'tu·na,_ 
:Vyčítaný nezájem FrancouzfI o' prospěch francouzských::státnildi 

násy této době Tapié také vyvra- zmíněné doby příliš·'; štědře, užito 
ci. Cituje výpisy ,z rfizných' letákfi hesl3,,,tout. comp~én:dre,.e'est touť 
a publikaci z této doby, které, Uka- pardonner" ' (všechno', pochopiti~ 

.' zují ,na živýzÍijem o'českouotáz'" znamená: všechno'ďodllUstiu)' ... -->;'.; 
ku,' o niž se- vedla v Pařiži živá, -Měl-ii autor'na'fuysli'předevšini 
veřejná diskulle. ' UkazuJe,,· jaký" tuto obhajobu francouzské politi.:-; 
ohlaS měly ve Francii i známé sta- ky,'pak'náSji asi nepřesvědčil/ne
vovské apologie, které by~y i do; boť' bělohor~ká katastrofa byla při;;' 

'francouzštiny přeloženy. liš v~likýmneštěstiňÍ~'pÍ'o nfu.()d;'a , 
Kniha je rozvržena na jedenáct • tu omluvy a dfivody;proč se'ták 

kapitol. P()známkY následuji, za 'stalo, nemohou: smazati;trpkosF v', 
vlastni praci, je to zpfišob vědec-, duši národaVfiči těm;'kteřituto::' 

"kých publikaci francouzských, dá.- katastrofu jakýnikoliv' zPfiSobem'U~ , 
. vati poznámky ke konci mistov možnili: Snad Francie svoji .ChYbu. . 
textu pod čarou., Knize předcházi opravila po ,třistá.'létech; -kdy u>. 
,přeamluva od prof. šusty,- který náS· možnila 'znovu vzniK: našeho 'státu; 
v ni seznamuje s osobou autorovou' za což patři jí největŠí vděk' iiMe';" 
a podává genesi tohoto thematu ,v ho národa a tím. i zapomenuti 'nad' 
české literatuře historické. tim; co už dávno bylo: Tentokrát~" 
, Nebude asi sporu o tom, že toto jinak pochopila.l.f~oťázku středo~' 

< dHo ~ jest velkým a. cenným oboha~. evropskou, poznavší;'{že nejlepším, 
cením ,české· vědy historické, at?· ziskem pro 'Francii,,1)ude,"nalézner'-': 



li .:věrného I3pojence ve StředIli ti, jak přísně posuzuje příslušníky, 
-Evropě; který ,by. ji byl.' oporou . církve reformované" . které '. přímo' 
:proti nebezpečiz .východu a . dáru~ ,vfníz' celého neštěstí. OněmeckýcÍl 

. kOll .kiidti veSÚednI Evropě~Kdy- . kalvinistech ,dokonce praví, .že hle
by ,Francie došla ,toh? poznání v dali v českém povstáni sVftj pro-
-/:. '1618, možná, ~že by svět: od mno_ . spěch a že' právě kalvinistfim . šlo 
h.ápohromzfistat uChráněn,atu .o.to, aby ned~šlo. k smíru, poně-' 
spíše .jsmé blízcí uvěřiti tómu, že.vadž prý cítili, že pybylna jejich 
"i>oměry.v české ;;emi, ařekněÍne ve útraty. Totonebezp~čí. kalvinisti
'Středni Evropě ':vfibec, Francie ne:' .:cképak .vidí. i v. Cechách,ducha 
2:111113. a proto: ji~ nerozuměl~.. .'. jeho nalézá i v' ústavě z r; 1619. 

Tapié jáko~to cizIllecnemfiže ni_ Snad, po této stránce by jeho oba
kdy 'souditi ,tak, jako.příslušník ná- . vy byly' upřílišněny, neboť •. v zemi, 

. roda, který ciUpřinÍo ve sv§ duši '. která měla '.' více: ď náboženských 
dosah,. tohoto, národnil!o' neštěs~í. stran, '. nedalo se počítati, . že ' bý 
Soudíjako Francouz, vyzveduje ta-.·· jedna trvale ovládla a že by toprá" 
ké: to; co Franéii jevilo se nejprve .' vě . byl kalvinismus. SpíŠe . by se, 
prospěŠné, . cítíme to iv jeho posu_ . dalo čekat; že by došlo k jakémirsi 
zování náboženský~h problémfi. Tu vyro~nání _ asi v duchu. Ceské' kon~ 
n~lze rievidět,že mUjdeo'věcika~, fese; U nás byly silné kořeny tra
tolické. A proto 'i k náboženským, dice vlastní reformace, které by se' 
otázkám této' doby:nejeví.vřelej-nedalY .tak hladce překlenouti. -
šUlo ,vztahu. Slceuzmivá" že bělo- :. Máme-If stále na mysli stano~ 
horský zápas.byl· především' zápa" .. ' visko· l'apié-ovo, jakožto hledislw 
sem náboženským,ale jinak' nena~ Francouze, který očima svého 'ná~ 
lézáme~u' něho hlubšího porozumě_.. roda, dívá se na události, v nichž 
ni pro to' vlastní duchovní snaženi' Francie se ocitla, a to v situacf 
ná.roda, jak se vyvljelood dob Hu_ dosti těžké, a chce-li její počínání 
sovýCh. Unikám~ta vlastní pOd- - a docela připusťme, že bylo ne-

,statanáboženských. bojfi v Ce- šťastné, ,-' odfivodniti a obhájiti, 
diá.cli, v němŽ národ .dával světu, pak si vy,světIíme:imnohé, co nás 
najevO,jakýmzpftSObem,chápe v jeho posuzováni poněkU:dudivu~ 
smyslďučeníKristova:,.Jemunábo~ je a S čím právě,nemfižeme vždy 
žeIÍské prOblémy. jsou vice Iri.éně souhlasiti. Ale přes' to musíÍnepa-' 
jen' komplikacemi politických, pro~ nu Tapié~ovi 'přIznati" Že. vykonal' 
blémft.A jejiCh očima divá se i na .velikou práci ·it.že. s ni uvedé've 
lláboŽelÍské otázky .České; Francii ve .známost kus historiena-' ..... 

Tak posuzujena'příklad události. šeho národa a tím přispěje i k vět~, 
v Brolmi'ově, nechce' viděti, ,že ten- "ší propagaci českého jména. Ale i 

. - to'příPad byl' vlastně:provok~cí nám svým dílem prokázal cennou 
~vá.zige1íkfi.Rovněž i~o~dCích.,Od~ službu"neboť ,nám přinesl nejeriyý
bOj~. nemá valného mfnění, snaď klad na < tuto dfiležltou dějinnou 
bylo potřeba jejich chyby °VYrz;ved~ . otázku . s jiné' strany, . ale . přinesl 
nouti, abypoČlnánl,Francie; bylo nám i 'novÝ materiál k ni. 'Tím . 
spíše omluviteÍné. Naopak' pro' je-všímnesmirně přispěl k 'dalšímu' 
suity najdem:e II něho slova,'obdi- poznánínaš( minuiosti. . ~.,-
~u.Nelze sina přÚdad nevšiníno'u~ Dr.Viktór .Šinták.: 
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RÚZN'é. 

KřésťaÍlský stÁtník.'Posledni ve~' dnešní' mládež, která bude určovat 
řejná. řeč britského ministerského politiku zitřkU. Ale rozhodne' to 
předsedy Baldwina 'byla MdostL, mládež. svobodných deinokracii; 
výstrahou i výzvou.iUuvi! kmlá~ Všecko, co je, slušné, 'dobré a ne; 
deži britské řiše v Albertově sini zkaiené, začíná být ohrooováno 
a jeho posluchačstvo 'jej inspiro- politickými a náboženskými bludy, 

,valo." Připomněl svým : poslucha- ','jež se: rozvinuly po válcé.Minist; 
Mm jejich velké dědictvi. Hlavnim předseda naznačil novou, a vzneše-
'~ajetkem britské říše je svoboda, nější formu vlastenectvi.Národové, 
;,pro "plný rozvoj' jednotlivce". ,1tiše ,britské' říše, , posileni spoluprací' 
je jednotou 'křesťanskýchstátfl a, lidu Spojených státfl; . jež se, zdá 
pr~hlašuje lidskou osobnost za nej-, všem lidem dobré vflle nevyhnutel~ 
vyšší věc. Totální stát ničí lidskou nou, mohou uchránit nejen pro 

, osobnost 'a, Baldwin pronesl drsnou sebe, 'ale 'pro' celý svět" podmínky 
pravdu" řekl-li, že, ;,každý kom- života,' které zachovají jednotlivci 

'proniiss nekonečnou hodnotou lid-' vládu 'jeho duše a zajisti pro spo
'~ké duše vede, zpět k divošství a' lečnost pokrok k lepšímu věku.' , 
džungli." , Podle' názoru minister- :Baldwinova' výzva je výzvou k 
ského předsedy je pevné spojení povinnosti; Připomněl ,svým' poslu~ , 

',mezi demokracii, a ,náboženstvlim. ,chačflm,'.' že ' při, korunovaci, král 'a: 
"Demokracie potřebuje vfldcovství l,rálovna se ,'zasvětili illovy hlubo~,' 

, víI~y á. charakteru". Podobně soudi 'ké slavnostnosti službě 'králo'vstvÍ; 
zřejmě i krát Bylo překvapující Služba království :je: vŠak otevř~a 
ínístov:jéíio'korunovač~im proje- 'daleko většímu počtu Udí než jeh' 
vu rozhlasem, jež nevzbudilo dost ,králi., MMe sejí oddat i ten nej
pozornosti: "Dostál, jsem ,korunu z nižší. Je to služba života probra~ 
milo~ti Boži a'zvflle' svobodnýchtrstvílidí,které. v sobě,obsahuje 
Íláródfl britské říše." 2ádný, brit- otcovství- Boží:"Bratrství ' lidi 'je 
ský vládce dosud tak určitě nepro~ dnes často popíráno a posmíváno 
hlásil, že· vládne" z, vflle," národfl, a:. nazýváno, bláznovstvim,' ale' vé 
čímž niini, že bez této' dobré: vOle' , ~skutečnosti je tó' jed.na zbláznov-' " 
by nemohl vládnout. Žá'dnémubrit~ 'ských, věcisvětá, : jimiž Bflh určil 
ak'ému 'vládci se dosud' ta dobrá',' zahanbit· moudré, a' svět je ,jiní 
,VOle neukázala tak zřejmě jako denně zahanbován. Mflžeme mu 
tomuto. ,Britská koruna je symbo- utikat, inflžeme, je popirat: alene~ 
~em~obody stejně jako jedrioty. najdeme 'pokoje pro své dušé,'ani 

, ho 'nenajde svět,' dokud, nElUznárile, . Přicházime k výstraze. ,Baldwin 
citoval slova. ,generála Smutse, že 
.. lidstvo strhlo své stany: ,a je zas . 
jednou, napochodu"~ Ale dodal, že 

, není, ilósud jisto;, zdali je to pochod ~ 
k ~libené, z,e~i či' zpět do pouště . 

,utrpeni a starosti. O tom rozhodne 

" .. ' 

že je to nejvyšší moudrost.". (The ,', 
Church Times 'a The ,Guardianz 
21. května 1937.) 

',StátnickYarclbiskup. "Arcibis~. 
kup z Canterbury,promlouvaje , ,k 
mládeži ' britské tiše, dfiraZně' jí 
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: ,doPQručoval, "aby, se, oddala třem tečné: oživeni cirkevniho života; do 
"velkým:fvěcem: svobodě, spravedl:: kostéla chodi mnozi, kteřidosud 
,nosti a. míru; ,Bez svobody:sprave- stáli ,mimo. Lidem. však jde vIce o 
,dlnost,musibýt. vŽdycky,nejistá.., ' ,hluboké právdy náboženství než o 
~voboda,; sl.ova/ sVloboda 'kritiky církevni volebni propagandu; 'Duše 
musí ,jJýt,~mají~li , bý~, S9ciální prá~ německého národa, ~mflže být na
,va"udržeria. V\totalitních: státech, trvalo upokojena. hesly národních 
kde kritika je ~akázána,stává:se sociaiistfi a. roste v něm touha;, na_ 
soud pouhým' štítem ',' a.dministrati- slouchat' výzvě!křes~anstvi.' Neji~ 

, 'v'y;'<A:~ještěhorší je ;to~ že sestá.yá stota oficiálních osob' národně so-
: nástrojem; P ktérého'n~milosrdný' cialistické strany .o tom, jak.oU linii " 
neb({o zištný l1ředníkmfiže užít pro zaujmout se' zřetelem k ceÍé' otái-

'své: vla.stni cíl~: Ačdem~kracié ce voleb, se zřejmě obrÁži v pro
'také; nioh.ou' být za:pl~teny' do~ál- jevechja.ko je projev dr. Goebel
ky, ano mohou}: započít" 'Útočnou : se v jeho časopise Unser, Wille tind 
,válku; přece jeu nich méně práv~ . Weg.Praví, že strana stojI zcela 
děpodóbhé,~ že zruŠí nih·, 'než u ty,. mimo' všecky boje mezi'rfiznými' 
ranii; neboť svobodný národ je Za- církevnhni skupinami. Každý člen 

• ch'v'acovárľváleč~oÚ: horečkou'jen ',' strany má.prý, absolutnI ná~žen
"pod tlakem~jiÍm'lčného" a patrně skousvobodu; ale to prý nezna
, 'spra.vedÍivého rozhořčeni: Naproti mená,že někdo má právo~ zasaho-

tomu,' ják; je' dÍlespatrno" na' Ně- vat ve jménu strany do,vnitřních 
. mecku a:ItaIH,"diktáturaje závislá' sporo v církvi. Bude-li 'mít stánu~ , 

na' 'rozněcóván( nacionálriích ambi- ,to politiku, mfiže být naděje' v ne~ 
; ci;' které mulie óhrožovát mezlná-.stranné' V.olby." ,-' 
: rodni. bezpeČh6s~:ÁrcibiskUPZdfi-"NejnovějŠí 'výrok prof. B1ium-' 
'raznil, že" spravedlnost, která' bU-Iera ukazuje jasně, jak dáIekosah~' 
de vládnouť'v' společnosti zítřka, lý je nárok národniho sociališmu 

'",: z~aniená ,'p~iléž.itosf pro, každéh.o;na:. ovládáÍli mysli mládeže. ,. ,Terito 
člově~a:; žiti" p1ným lidským živo- profeSOr je jednim, z 'hlavních od

'teri.i:,~' :á. . to ~ /iObě 'obsahuje také povědných osob za. národně soci': 
'hojnější,a 'spr8;~edlivější . rozděleni ální výchovný program. Rozlišuje.' 
'životních' p~o~tředkfi:' Dodal!, že to- 'mezi novými 'veřejnými ,školami' a 
'ho ďl3e,nedoš8.Iuiií' " třídním .... bojem. necírkevnimi školami starého libe
,'A1é" mfiže i toh~být'dosaženo du- . ralismu. 'To byly Školy svobodné 
'!c~e~: křesťanSké' syffipa~ie a nes.o_. vědy,' kdežto národně" sociální ško~ 
béékóst["Neni-lFjic~:musi d~~há- 'ly; jsou PrÝ "vyznavačské" škOly'; 
zet, k ttídnimu boji, jehož arcibis-které mají vést 'německou . mládež 

~.;k.):%~lubo'?~ lituje,~:. (The .Church\revšech·odvětvíchvýchovyv du~ 
,,:ri,Ine~:~l:,kyětra. 1937.). chu národního socialismu, vyznávat 
.,:,-,~ :sitUaci~vpNěmecku."Dosudseideje Adolfa Hitlera. Jejich výcho-

':nevi;',lqiyse' budou:konat:.volby do ". 'diskem' jsou ústřední 'hodnoty:·ná-
,synody ·:německéevangelické . cir- rodniho socialismu, a' v tom jsou 
:rltve.'~Ale, připravy':-pokračují .. Ko- vysl.ovnýinópakem církevních škol • 
. ' naji se; :shromáždění v kosteliéh a Tento totalitní nárok úplně vy
,značný:,:p9čet·.lidí,.:.-kteří'· se ·;chtěji .... světIuje' obavy, které' vyslovuji' jak 

voleb zúč~tnit, dává na.:jevo sku- ' řimskoka:.toličtilak . 'evangeličtí 
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vfidcové." (Thé Guardian 21; ,květ
na,1937.) 
, Řím při práci~ Vídeňská Reichs; 

post píše o. diplcmatickýchstycích, 
které ~navázal kardinál Pacelli ,me_ 

'zi Vatikánem aSpcjenými státy, 
a ,kt~ré mají, vést k zřízeni' nun

,ciaturY misto dcsavadníhc' úřadu 

·'ináni· katclické' církve;'odvážit':se 
tohctc,cpravdu' histonckéIib-'ďkrc
ku, dokazuje duchcvni' změriuA- ' ~ 

, meričan'fi;a1e: dokazuje také, -mc-
.' hutný úspěch: hlubcce , nábóženské-

ho - a'i' zároveň'světsky.aktivníhc 
stancviska:': katcIik'fi ',' v':" "novém 
světě.'! 

, ,apcštclského. delegáta. "Zavedením ,', 
diplcmatických' styk'fi 'mezi Vati-, , Stará ,zku~nost.; Na výrcčni~ 

; ,kánem a Spcjenými státy' se uzná- shrcmáždění', scvětských " 'naklada-
tel'fi v Moskvě' se', ,hlášn jeden. z, 

váskutečnost, že tam dnes žije asi vfidc'fil1nuti bezbcžnik'fi,,: k 'slo~il, 
21 mi1ion'fi katclik'fi, kteřínetvcří aby, účas,' ,t,ník'filll ,kc, ngresu" vyt,k, ~ul' 
,snad" jak se, mnozi dcmnívají,' dia-" '" ", ' 
'spcrumezi'metcdisty a anglikán~ nedostatek zájmu a, akční hcrli-

vosti.,PraviÍ: "Kďyž jsme býli' děl:_ 
skýmisektami, nýbrž kteří žijí vel-mi, byli jsmeaŽ,dc ,ll. roku věří-

,mi aktivním,a ,stále víc příkladněj-, cimi. 'Uznávání existence~ Bcží, a 
'šim vlastním :živctem,a mají V," "" "",',', 

, 'stvcřeni patřilo k naším, zásadám. 
mncha ckresech a místech převa- ; Ale když přiŠlo. kriti~kést~ří, staly 
hu. Tři arcibiskupstvi: New Ycrk, " " " " '" 
,Chicago a Philadelphia, hlásila' v ,se ze zásad, thecrie, ,a rnyjsIIle;,sa~ 
posledních desítiietich velmicb;"hali k materialistickým knihám, 

, abychcin, naiezÚ:odpověď.D~~,:je 
sáhlé přestupy, a to. právě z těžce 'tomuobrá.éÉmě. 'Scvětské, děti se 
pracújícich vrstev cbývatelstva. " 

, ' " ,uči" že' člověk, pcc,hází z , opice" a 
Obtižzřizeni cficiálně diplomatié-", " , " "", " 
kýchstykftplynula z okolncsti, že berou tcjak~ z!~,a.du;"Ale,'k(j,yž' 
ameriCká ústava nezná žádnéstát~přijde kritickéil3~áří! ,prc!>l1dí!'le;,po~, 

, chybnost,a cny, sahají pc .předvá-
,ni církve a ,uznává a, chrání všec- ' lečných~ihácIi, aby, ,~~I~Zly;cdpéi_ 
,kynábcženské spclečnostijen jakcvěď. Naše,' :záli,b~",,';lati,la,-~,a, t~,~iali- ' 
'aoukrómě z~zniunenané spclky. V- ," x, - ' , 

stickým ,knihám,zálibasc:Větských 
znání apoštolské Stclice jako. su-, , ,dlíti platÍ;, starÓÍn6dniÍňknilÍá~: ' 
verennícizí, mccnostiznamená ve- Nemárne dost~:tek~uteratury:;c,ďb~- , 
tejné vyzvednuti říms~é církve z dUjicím, atheíanll~:~,jl1kó:pro.ti~~hu,' 
tchctc liberalistickc-individualistic_ 

R. 1936. n~vyšla,žá~!l-_á k~ih.a. c"makéhca jí ned'fistojného právního. teria1istické, fi1()scfii. a; v, programu, 
:{!lá:::~e!~ C:~:i :;;!~ě;:~::~~" ,~a, r: "l!)37~"'ne?(,!~é ,},~ll:dné." 

(Christl. ,Welt.) " ,,,,.c. 
, cdpcr z kruhu, vlivných tam!lekt ; '," ," ',' """ 

a béznáboženských" pclitik'fi, ,kteÍ"ý ProtestantililInu!t ':,ProtEíátálitis. 
\ m'fiže správně, ccenit jen ten,., kdo. mus je si1ný/ je~W v ď sitUacľbcje; 
si uvědomí tradiční kdysi necllut činí-li to,,, co 'znamená· jeho :jmé-

, anglikánských ,a zednářských, ge- "nc; .. Mimo situaci[ bójezv~há' cse 
neracÍ cbyvatelstva prcti všeIllu prctelltantillmusvelmr'rychlev,t'vr-

. "papeženskému'.'. Že je dnes ,vládědou pravověrnost;:nebo v'slaboSský 
'. Spcjených 'stát'fi mcžno přinést . pietismus."· ' (Á~';::;Baumler:',;iDer . 
před senát, aparlam~nt, před _ tisk weltgeschichtliche: Wendepurtkt des 

'" a, spolkyctázku' státcprá,vníhc u.: Mittela1ters.)é· - ,'\:;>_:~i,,~ 
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Úkol 'církve. "Pravou církev 
Kristovu tvoři ti, a jen -ti,kdo jako 

, jejich Pán aMistr uSiluÚ o to, UČi- _ 
nit' svět lepším,' šťastnějšíma Boha, 
hodnějším: Nejlepšim'\prostředkem, ' 
připravit člóvěka' na, bud~ucí ' živót 
je,přivésti ,je kt~mu; 'aby in zdej_ 

podoben tomu skalnimu obličeji, a 
že tam bude ptisobit svými ctnost~
ml a" vykOllá nezapomenutelriě 
mnoho dobrého, 

;'A byl tu máIý chlapec, ktérý,~lý~ 
,chal, jako 'všichni vesničtl,lidé tOpo-' 
divné' vypravováni a nosil o: něm v 
svém srdci 'tak živý dojem, že už ne':: 
nlohl přestat o tom přemýŠlet '~ po:'
zvedal své ,'oči stále znova Ít velkému 
kamennému obličedi. Stával" často' 

_ ši život opravdově a dobře.A-,to-je ' 
, také' přesvědčením všéch těch ~ , 
na štěstí je jich dost --:- kdo myslí, 
žě' úkolem élrkve je'pómáhatsvě~ 
tu a'věřit, že toho Ú.silízasluhuje; 
Círk~v ď~ishiie," aby, měnila svět v 
krái~vstvi boží,' aby jej phlila' svou 
láskou. , Musí se proto bez ustáni 
a, víc a vÚ: stávat církvi dobývající 
a naslouchat rozmanitýin hlastim, 

, které: JL Btih posHáv nepokoji~h a 
běcÍách nynějŠíCll dob." '(J. Scho-
rer:Faceau~onde;) ď 

"éas~,éa :věčné: . "J~;třeba :při
pravit' lidi; ,aby usilovali o - věčné 
přes časné ,~. MuSí, poznat, že se mu
sí osvědčit, v pozemf>kém, králov-:, 
ství, než: jim bude otevřeno nebes~ 
ké. Kdopak usiluje o nebeské před, 

'pozemským, stává se na nich zrád· 
c,em ... Dosud hledali toužebně ví
rua byli slepí pro pozemské; a 

, čím bylo ,pozemské , horší, tim více 
se utikali d~ zásvětna,jehóž ne
znali." ,( J. Kirschweng: Feldwache 
der Li)ebe.) 

Význammrdvního ideálu pro vý
chovu. "Ve skalách vysokého 

" vrchu,' na jehoŽ úpati " ležela osa-
, 'mělá vesnice,- výtvOřily ;Vítr' a po

časí během dob útvar, podobny lid-' 
, skéinu' obličeji"kter$', se ' díval' da
leko do kr~je a ptisóbil velkolepě 

.. svými rozměry a vzne~enosti své-
ho yýrazu. ' ' 

, Pod střechami vesničky si však 
vypravovali,. že 'se)ednoho .dneme
zinimi- objeVÍ podivuhodně dobrý 
člověk,' který_ bud~ ry~zarysem' 
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přededveřrili, vstrčil prstik do pu: 
sy a pozoroval mohutného' óbra tam: 

. nahoře,' který byl_tak odlišný od 
všech', lidí,' kteří žili' kolém něho. 

Často' se zastavova:l v svémkútě": 
uia nechával' svou dušičku vzlétat 
k tajemství krásných příslibti'. Kte_ 
řé asi budou jehó nesrovnatelné 
činy, ,které poklady poplynou z ru..:, 
kou toho, podivuhodného hidiny? 
A stálé' vfc a více miloval : ten ,vel-

.-- ,", > • 

ký kamenný.obličej a začal se mu 
stávat stále pOdobnějš'íÍn; '. aniŽ tO-, 
věděl:- A tot~alo léta, 'až koneč- • 
ně dosáhl mužného věku a až jed
nou kráčel po návsi a jeho souse
dé i přátelé při pohledu na něho u~ 
padli v· údiv, nebÓť ;Viděli, ,že ten' 
muž, o němž vypravovalo staré po_ 
dáni" byl uprostřed nich; , 

~ : -- '; > 

Jako se ten chlapec ,během, let 
stal podobnýin tómu pozorovanému 
skalnímu obličeji a: ,s ním spoje..; 
ným' přislibtim,' tak se ,stává člověk. 
znenáhla 'sebevýclÍov~u ' podobným 
mravnímu ideálu" jemuž otvírá ce
lou svou osobnost. Odtud se ' vy;, 
světlí také úloha rn:éditaéi .v niz~ 
ných l1istorických' formách 'sebe- , 
výchovy. Pátři ustavičně na> dob- , 

, ro; na mravní hodnoty, na Boha; 
,ptivod a souhrn vši" mravnosti a 
staneš ď. se sám dObrým.", " (Fr. 
Schneider: Das Geheimnis, , der 
'SelbsterziehUng.) F>K. ; 
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