Jasnaje' třeba. *)
Franb Beneš.

/J:i:lc:.

, Pro.hlášenÍm' ~ dn~ 16. září 1936' óhlásila skupina' mladých

příslušníku církve čekoslóvoo.ské ustavení .vlastního klúbu--;-

s programem však, který není dán jenom zřetelem na její pří- slušnost k církvi, nýbrž také vědomím, že. dnešní Evropabo..
juje o noVý sociální a kulturní řád. ,v. boji tom vidí skupina:
ta své místo na straně sociální spravedlnosti a kulturní ~ti/ ,
Proto si klade Za úkol studovat vedle ústavy a učení církve
českosloV!ehské ústavu svého státu spolu s WashingtOnskou
· deklarací, ve které spatřuje vyjádřeny ideály, z nichž a 'pro
něž vzníkla československá republika. "Cítíme, že právě naše'
příslušno.st k církvi československé nám ukládá, abycho.m. byli" '
účastni. úsilí o tvo.řivé dílo.' čsl. demokracie, protože jsme. ve'
shodě s duchem evangelia JeŽÍšova a S duchem sVé církve pře
svědčeni, že demo.kracie nejlépe. odpovídá představám, které
· může křesťanství iníti 0., úpravě mocenských vztahu mezi
lidmi."
.
.
.
Myslím, že ústřední rada 'v~la na seb~těžkou 'o.dpověd

nosť do.volením, aby. organisace na tomto 'základě' vznikající/

zasahovala vydáváním novin pro. mládež' do učitelského úřadu'
...... cír);{ve dříve, než prokázala způ~bilost k tomu výsledkem .stu- '
dia, jemuž Se teprve mínívěno.vati. Pro.jevy publikované vno-'
vinách svrchu zmíněných svědčí o'I:Pm,že mládež ta nenísÍ
plně vědoma slov, že chce·Ji, připravo.vati zítřek -:- 'synthesu:
no.vodobého. snažení kulturního s duchem učeníJ,ežíšova''--' ne":
může beze zko.umání a lacinoop~koV!at slyšené.frázea formú.;.
le, .nýbrž promýšlet je, .zko.ušet jejich nosnost a odolnost.
V řečnickém semináři Svazu nárO<lního' o.s~o.bozE:mí mluvili
v říjnu 1931. -.Dr. Slavík o vývo.jinárodníhovědo.mí -,Dr.
Nejedlý o. nacionalismu - a Dr. J. B. Kozák na thema: Národ
'. jako. úkol..'
,
. ,
Obsah přednášek těch -do.ko.nce tiSkem'publiko.vaný --:;.
i prostředí, .ve kte,rém byly prosloveny, ukázaly zřetelně,.že
neměly s3ědou ničeho. společného.. Ale v roce 1931. v Rozsé- "
vači, ro.ku pak,1936. v Předvoji, novinách mladýCh příslušníku
.... , . *) UveřejňujeIp.e článek zasloužilého člena cir1~e, vrch. fht~nčnihO
:rady,Frant. Beneše, předsedy rady: st. v .Jičině, o 'otázce, -která byla před.
· mětem jednáni oxfordských konferencí' a která je otázkou nejen ve světě,
ale - jak z článku je patrno'- také u nás. .Je opravdu třeba; aby v této
otázce bylo. mezi námi jasno. Článek je proto z ahá jen i m d i s k u se'
o ni.' Prosime všel!ky. členy církve,' jimžzá!eži na. jasnosti a jednotě v cir.
,'kvi, abyse diskusé zúčastnili a svoje. přispěvky redakCi zaslali.
.
,
.
. Redakce.;
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církve čsl., objevily, Se úvahy o předmětu přednášek těch~ úva- '
hy, které usvědčuji své autory, že přijali obsah jejich za bernou minci,' ,nepostřehnuvše, účele. Jediný' F. Rohá,č poznal" ..
kterak Dr. Ko~ák zabloudil tvrzením: "Národ není jednota
daná, ,nýbrž: uložená - národ ,je něco, co' músíme stále tvořit
a co se 'začíná rozkl~dat a rozpadávat,' ústaneme-li ve svém"
úsilí." ,
~",
',...
.' '.
.'
I ten se však dal 'éhytit na ,vějičku barbarského ,·naciona:.lismu, kterou si Dr. ,Nejedlý pro svoji přednášku a její poslu- ,
chače zVlášť připravil stejně jako prof.. Jos. Krušinová která chytila se nadto i na vějičku státnosti, políčenou Dr.
Kozákem.'"
," •
'
.
.,'
:Když pak redakční kruh Předvoje v anketě o národní: církvi
nadhodil otázku, siriÍ-li či ,má-'li církev naše zváti se církví národní, pokládal-li za potřebné dotazovati se, jaký má býti její
poměr'ke státu 'československému, přišla-li prof. 'Jos. ,Krušino-'
vá' s otázkou, jak s~oučiti přesvědčení všeUdskéhokřesťan.ství "
s úkoly národními a ,státními ,- přiměly mne odpovědidošlé
, na otázky ty k pokusu, upozorniti církevní veřejnost na názOry, které,o národu a: národnosti,o státu a demokracii jsou
běžnými v denním i vážném tisku' Československa - a na' prameny ,názorU těch. Neboť pravdu má Dr. Slavík, že z~jem po- '
\,litický i vědecký . nutí, 'aby pojmy ty ,byly objasněny. ,~'
DO převratu byli jsme si dobře Vědomi rozdílu mezi národem a státem ~ byli jsm.e si vědomi své' vlastní od státu od:
• lišne ,existence. Názor ten byl zdravý a dovedl nás k osvobozeni. Přestal prevratem důvod k, rozlišování? A přestal-li, jaká
je toho příčina? .Zmatek nebO důvody, na nichž má' podíl ,naše
závislost na německé státovědě a filosofii?, ,
'
Prof. Bluntschli, jehož DeutscheStaatslehre, 'vyda~á rokú
1880, byla i v Rakouskuprá""nickou učebnicí, konstatuje, že
Němec užívá slova 'Nation'střídavě' se slovem Volk,k. označení
pospolitosti národní, že však přesnější mluva' vědy rozlišujé ,ve'
,výrazech těch. Slovu Nation dává německá státověda předvá-:,,/
lečná význam českého: lid, hromada, množství .:.... jemuž nedostává'se jednoty vůle: Lid jí není proto ,'osobou, pokud nciltaF,
se národem -státem (Vólk)'. Užívá tedy slova Nation, NatiQ-'
nalit1it, pro společenství původu, řeči, mravu, --.:., kdežto slovem
Volk rozumí svarek mocenský, politický" živou, .jednotnou, ne';
li nesmrtelnou, tedy přece po tisíciletí trvající kolektivní,bytost. (Gemeinwesen.) Takovou ' kolektivní 'bytost označuje Čech
slovem: národ.
.
,Bluntschlimu je 'Staat organismem ,"~ ne však živ~išného
-:- nýbrž vyššího druhu, osobou, která je, si vědoma sama sebe,
,která samu sebe ovládá, která se. projewjea zvlas~vůle
,-

,
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pudu pospolitosti' člověku vlastním' má', nezbytný,
základ; ,
,
,
,
"'
,
, V pojímání slov: Nation, Volk, prof. Dr. Jellinek,' jehož
Státovědu máme v českém překladu
roku 1906" shoduje se
s Bluntschlim, ,ale odpírá pojeti, které pokládá ,stát za organismus.
"Všecky organické' výk~ny mají nějaký účel vzhledem k celku a'
jedná ' a

,

Vi

přirozený

z

•

svým

celek má zase stálé vztahy účelové'ke
částem. Avšak abychom pochopili objektivní účelnost, to přesahuje naši mohutnost poznávaCí. ,<Rró
empirické poznáváni přírody mohou býti pochody organické jen velice
spletitými pochody mechanickými.
Takto je pojem organismu dť1sledkem určitého zpllsobu nazlránl.
.Jistý, druh vnějších, prostorově' a časově souvislých jevll a dějllslučuje
se, vnitru, :u vědomí našem se stanoviska účelového v jednotu. Avšak
nemllžeme na základě dostatečných dllvodll tvrditi, že odpovídá této syn_
thesi naŠeho nitra také obdobná objektivní jednota mimo nás ... přisu
zovati těmto synthesám objektivní pravdivost,' znamená uČiniti skok,
"z empirismu ,do metafysiky •.. organické učení musividěti v ,organismu
'vždy bytnost - nějakého nositele úkonll, jichž' pllvodem jest organismus.
Avšak mysliti nějakou reální substanci, kterou sluší označiti :'slovem'
stát nebo společnost, náleží v obor vírY metafysické, ať již se mysli sub-'
stanée tato zhruba smyslně nebO se jí přisuzuje existence ideálni., Mravní, "
nebO duchovni organismus, osobnost' organická, nezť1stávajf~n pouhými ' '
pomllckami ksyntheSejevll, stávají se mystickýini bY,tostmi, jako jimi
jsou na příklad duch lidu, dúše národa." .Jel1inek 157, 158.< 'Stejně člověk
jedinec poskytUje ,pozorování empirické vědy nepřetržitou 'řadu stavll
vnitřních a vnějších. ,~Tyto stavy Slučuji ses:vnthesouv nitru našem se'
dějící v jednotu individúa- nemllžemevšaktvrditi, že jednota tato
, "existuje stejným zpllsobem' i reálně; t. j. mimo nás, nezávisle' od našeho
myšleni." "Neboť stanovíme-li nějaké -,- já ~ tvořící pOdldad těchto
proměnlivých dějll, nějakého nositel~ změn a stavll psychiCkých jako
bytost reální, vyslovili jsme tím myšlenku metafysickou, jíž nikdy nelze
přísně~ vědeckyI dokázati. Moderní psychologie
ví velmi
dobře, že mluvíc
' .
"
o duši, užívá jen kategorie substanční k subjektivní synthesi dějll dušev_
ních nutné, nepřikládá tim' však této synthesi objektivní existence . .Je-,
dinec jest tělesně i duševně účelová jednota a timsiJ.bjektivni jednota, ';,
jejíž cenu objektivní nelze poznati, poněvadž nejsme sto, abychcimpo~,
znávali účely objektivní." (.Je11. str. 175~),
"
"

',Takovou jedllotou - obrazem, buzeným v nitru·' n~šem.
jistým druhem vnějších, prostorově i časově souvislých jevú
a' dějů: - jest positivní vědě' i, ná rod.' Logickým ,dúsledkem,
jest pak závěr, že tato jednota - , tento národ; musí býti v
'nitru našem, bez ustání tvořen ~ pro nepřetržitost změn' a ,dě-'
jú pospolitého ,života,' nemá-li z vědomí našeho vypadnouti.'
,Objektivní věda, budovaná na základě materialistického '
,- přírodovědeckého
názoru .na svět' a život, trvá na, tom,' že, ná-,
.
.
"

13°

,

<

,

~

,

v.,
,

.'

r

•

, , "

,

"

-

_,:

~.

"

růd'nenínic ůbjektivnéhů, nic exiStujícího. zevně,.t; j~ nezávJsle

od našeho. myšlení, od naší představy. "Není možno. udati ani.
jedfué bezpečné, objektivní kriterium -národa. Ane1ze ..jenalézti- ani vnějaké pevné kombinaci více ,prv!ků", píše ~e11ine~
- a míní prvky těmi:příbuzenství.kmenové,spůlečJtéúzemí,
společný osud, spůlečný' jazyk, mravY nábůženství .aspolečI.lé
zvláštní prvky kulturní.· Mínění toto. opakoval.· PO. něm ve. své
přeďIiášce Dr.. Slavík .. Názor ten dá se však,těžků držeti..
Půfádaje množství jevů, jichž: sůuhrn jeví. se mu státem,
vyčítá . Jellinek z nich jednoty příčinné,průstorové a časové,
formálnía·účelové. ;Vše cose dá uvésti na společnou příčinu
jeví se jednůtou. Národ· jeví' se' nám .' stálůu .jednotou, protože
jest založen.též.na příčinném'pochůdu, .totiž na původu ze.sou":
·kmenóvců. Co.' se" nám. jeví v· prostoru a v;' čase' ůhra:ri.ičenů pro:- .
tlri.ěčemu jinému, to. ,pojímáme jako jednůtu, trvá-li tvar ne- změn~n,. jeví.se nám mnohůst i při střídání a změně částí
předmětem jednlm. a týmž - jednotou formální.
'.;
Není-li' JelÍirikůvisporna ůbjektivní tůtožnostnějakéhů
množství; .založená na společném půvůdu; .jednůta plemenná ne· ~kmenová, je-limudokůnce tak ,stará, jak ,daleko sáhá historická paměť;' ba' ještě .' starší, .jest _mu jednůtou příčinnůu i
I!árod, protože jest též na pOchůdu' příčinném, t. j .. na původu
ze soukmenovců~' ' .
. ' , .'. . .
ď
Jedn()touprostorovou i.časůvpu jeví se dojista i půda, osa';
zená trvale lidem jednohopůvÓdu a tímto ůsazením ůhraničená
- .proti půdě, osaiené lidem půvůdu jiného.'.
.
.
. . Máme,.li. i mapy národopisné ~ je možno pochybovati,. že
těmto' jednotám ůdpovídá něco mimo nás, něco ůbjektivního,
· obdohného ůbrazu, který jsme' si utvořili v mysli?
. Lidé a půda nedají se odděliti. "Též území jest živel.lpícína .
člověku,"příznává Jellinek. Pak tyto dvě jednůty tvůří celek:
· neměníéí tvnr ani při střídání jedinců nebo. změně· částí ;.....,. 'jeví
se jednotou formální.
."
. Její mnohůst je spodena navzájem trvalými účely, jeví se
j~dnotou účelovůu - v celku pak organismem, vědomým si své .
()d . .·jiných"odlišné· podstaty s vlastními znaky ,objektivními.
..Jmde než při organiSIillunelze přece nalézti četnějších a půso. bivějších účelů' jednotících, neboť jednotlivec existuje tam prá~
vě tak pro celek, jaků celek pro. jednotlivce.
.' .
...;
'.
'. Za další ůbjektivní prvek podstaty národní ·momo pokládati'
osudy,.ježdále stmelují množstvÍ pospůlitýmživůtem, půvo~
dema půdůu již vá~é, skutečnosti to,' jež nemají souvislosti
.
,,
'
s vůlí národní. :
." .' .. ,;N.~od .rodí se z věčné~ů pramene života, :ůbnůvu,le ~aroste .
,z. Jeno podmínek daných půdůu· a prostředím; Vytváří svoje
prostředky .ůrganisační.·.:....;. vlastní ,řeč,' hospodářství, umění,,'.
196
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vědu a názor svůj na svět a život, 'dospívá .ji.tnÍk plnění účelu'
svého bytí, k plnému vědomí vlastní osobitosti. Jako každý živý ,.
organismtisnachází způsoby a vytváří ,prostředky pr~ ukájení
sVých' Potřeb ·životních a dovede' dokonce 'zpřizpilsobiti si, nebo
ze svtého těla, ze své ,krve vyloučiti živly cizí. 'Proto i mísení
jinonárodních živlů stejného plemene prochází téměř beze, stop.
Ale i'Rusové a Bulhaři, kteří mají dosti krve mongolské, nepo.zbyli' schopnosti assimilační" směrem,' arijským.
'
Angličané vyhubili 'nebo' assimilovali, si Keltý skotské' na.
společné půdě, ale Keltové Irští" majíce vlastní půdu, zůstali ná,.:
" rOdem.!,DánOlVé,a Norové mluví stejnou řečí, ale'vyvinuli se"ve
'zvláštní' národy, poněvadž nemají společných sídel, spOlečné
půdy.
'
'
,
Z téhož důvodu osamostatnili se národně Američarié an:.
'glického půvoou ve Spojených státech. ,Ktýmž koncům spěje
obývatelstvo' anglických dominiív Atistralii, v Kanádě a v Jižní '
.Afriée. Na společné půdě ,vyrostli gallští' kmenové ve Francii
v národ, který assimiloval si nebo ze své' krVe vyloučil živly' cizí.
N~rmani zmizeli - jen Keltové na severozápadu ,vlivem zvláštní osamocené polohy svých sídel,málo porušénLmísením, cítí'
se podnes svoji a doma-o v Bretani.~;
.
Srby a Chorvaty. rozdělily' osudy. ,položením hranic mezi, ně,
rozdělením společné půdy. Tak stalo se i nám: a ,Slovákům ke
vzájemné naší škodě.
','
"' •
' . ,.' ".
;U nás žilo od' jakživa vědomí' jednoty a' osobitosti národní. kníže Václav Svatý a jeho bratr Boleslav' jsoU'prvriími- jeho
svědky. Nemohlo ani býti jinak,-neboť ,naM sousedé nám' je, stá:.
, le připommalL Prastarouje nám pravdou, že "spíše had se na'
ledě zhřeje, než Němec ,Čechu spřeje." ,
"
"
Je-li však zřejmo z historie posledních století, že vědomí ná-.
rodní.vynořuje se v plné síle teprve v( době nejnovější, je zjevna
i příčina toho. Po tisíc let znemo~oval církevní stát římsky
. svobodný vývoj národů jím ovládnutých, jednak ,latinou jako
řečí státní, jednak svým názorem na svět a život,spoutariým
literou Starého zákona. Stáčí vzpomenouti na vlastní dějiny;,
Ale již na počátku století XVIII. napsal Montesquieu,' že
papež je stará modla, které sej dáviákadidlo jen ze zvyku: Pak
přišli Voltaire a Rousseau --.:.. přišli', Diderot a Holbach, a na '
,konec Revoluce, která-nastolila kult rozumu. , , '
,. .
, " Od těch dob sílí, prohlubuje sea šíří všude,v celé Evropě,
.vědomínárodní, národové jeden· po druhém berou do vlastních
rukou, svoje, osudy ~ odtud překotný' roZvoj: vědpřírodních'a
: technických: .Francouzská revoluce dekretovalaproti'LudvíkO::
vě definici absolutního království: "stát jsem: já" - svůj-názor:
"národ je stát" . Italové odstranili státy trv:ající 'na jejich úiení.í ' ,
a,vytvořili vlas:tm řády a 'vládu, osvobodili se Řekové, Srbové~ , '
,

,
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Rumuni a Bulhaři. Totéž stalo se' na konec i v Německu. Padlo
i Rakousko. A český náiodbuduje na své historické 'půdě vlastní stát.
'"
" ' "
'
,
"
"
Národ je Palackému mravní á právní, osobou" Masarykovi
jsou národy přirozenými orgány člověčenstya,Vykonavateli
,světových, plánů, Prozřetelnosti, 'člověčenstvo jest' mu 'organisací národů. Marešovi je národpřirozenýmvytvorem, života, \
mravní osobou, v jejímž.sebevědomí jsou sjednoceny city, tou- ' ,
hy a Ínyšlenkyvšech jeho pokolení. Pekař jepřesvěděen, že jest "
, částí, duchovního kolektiva žijícího od staletí a do staletí bu" doucích putujícího s toUže základní snahou: zachovat, 'zušlech':
tit, zesílit svou individualitu mezi národy. Dr. E. Svobo~ ,trvá
~ na tom, že musí stůj' co stůj obhájena býti individuální bytost
národní, nehmotná a proto nepřemožitelná ~vními prostředky;
Dr. ,Englišovi je národ' organismem, schopným vytV'~eti národní kulturu. Tomů pojetí odpovídá i definice někdejší strany pokrokov~:národjestnámútvar přirozený, daný společenstvím ','
krve, dějin, jazyka a kultury.'
'
Z tohotO pojeti národa plyne ovšem i jiné pojímání slova
-'s tát. ,V řeči všední užívá' se ho ve smyslu zeměpisném - ,
k označení určité, části povrchu zemského,' jejíž obyvatelstvo
, spravuje se nebo spravováno jest určitým, od.jiných odlišriým
, řádem;, V latině, z níž slovo stát, je, vzato, znamená, řád, a vý-"
, znam ten podrželo iu nás. Naši spisovatelé píší, naši politikové'
mluví o budování státu, o stranách státotvorných. A přece není
"
jednoty v užívtání slova toho.
, ' Zákon ústavní seznamuje nás s podnětem a tvůrcem' státu
slovy: "My národ českoslOlVlenský, chtějíce upevniti, jednotu ná:
roda, zavésti spravedlivé řády ,v republice, zajistiti ,pokojný
rozvoj 'domoviny československé,prospěti obecnému blahu
všech občanů tohoto státu a zabezpečiti požehnání svobody
příštím pokolením:, přij81i jsme've svém ,národnim ,shromáždění
ústavu pro československou republiku - jejíž znění násle, duje.; ~".
, .,
"
' " ', ',
,,', '
'
, ,Také 'Masarykovi jest stát pouze formou, kterou si národ.
vytváří podle potiie'Q doby a života, formou, která, jest určena
životními názory ,doby. "Odpověď na otázkú, 'jak uspořádati definitiviiě život všech národů, podává mu mravní a státní ideál,
formulovaný po prvé Herderem....:.... humanita,~' která mu znamená demokracň; Za svoji hlavní historickou a politickou thesi
prohlašuje, že demokracie 'se ,Vyvinula z 'theokracie. (Svět.
Rev. 549.)' Demokratický stát je mu státem novým. Proto no,vým, 'že všecek jeho účel a organisace spoěívá na novém názoru
na sv'ět:a život·-,- nanázorunetheokratlckém.(S. R. 554.)
'S ,reformaCí á reformací,Vzniká modeI'lÍí názor na' svět a život,
. nový stát a moderní demokracie, a politika. (S. R. 592.),' V de1
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mokracii nejde o panování, nýbrž ospr~Vu a samosprávu, jejím'
cílem a podstatou je svoboda. 'Ideál humanitní není specificky
český, je právě všelidský...:každý národ jej uskutečňuje '
'způsobem svým. Angličané jej formulovali hlavně ethicky,'. '
, Francouzové politicky,(prohlášení práv člověka a občana) Němci sociálně - socialismus -"my, národně a nábožensky..
,(S.R. 584.); Docházíme k poznání, že! se národnost; ráz a char, ' akter národa, vyjadřuje v celém duchoV;rúm a kulturním úsilí
-,- náš mravní, náboženský a vůbec duchovní ráz musí býti národní. I(S"R. 531.) ,
' . '
" Jiné mínění o státu podává se mládeži v\učebnic~ vlastivědy
,pro nejvyšší třídy středních škol - tedy úředně. Tam definuje
se stát jako svazek lidstva, usedlého na určitémúzemf'a spojenéhojednotnou vůlí v jednotnou a původní moc vládní. "Národ
jest tu souhrn všech příslušníků státu - rozumíme tím národ
ve smyslu politickém n.ebozeměpisném."Tato definice je dílem
německe státovědy předválečné. Imperialistická povaha císař- \
ství spojovala tam různé národy jednotnou svojí vůli v jednotnou a původní.- protože ex Dei gratia odvolZOvanou - vládní
mOC panovníkovu. "Protivou k tomu mluvíme také někdy onárodu'vesmyslu ethnografkkém a roZllllúmetimisvazek'lidstva~
, jeho~pojítkem je společná" řeč neibospolečné mravy,: společná'
kultura atp. Pro takový svazek užíváme také výrazu národnost. '
. Prá.víme na příklad: republika Českolovenská, jest ,obydlenanárpdem českoslo~nským - ' ťeiri ,'se , skládá z národňostí -~ čes-' ,
koslovenské, německé, maďarké, polské a ruské." '
Ve smyslu tohoto učení Vlastivědy požaduje Dr. Kozák v Čes-;
kém Slově dne, 7. ,října 1930 novou int&pretaci slova '...,....národ, ní. Jde mu o Národní Museum. "Bude-li výlučně český, t.'j. ne-·
bude-li respektovati, kultury ostatních, národností v našem'
státě zastoupených,', ani zaměstnávati německých, ~ po' p~ípadě
maďarských odborníků, bude tím trpěti jeho, funkce. Ustav,
který nám jest ideálem, nemůže býti budován na principu kmenovém."
Čes. Slovo tiskne pak v, červenci 1936 větu: češi v republice'
právě tak nejsou samostatným a, suverenním narodem,' jako'
'Slováci, nýbrž suver~ jest lid československý.
.
, TatO. logika přiznává substanci "státu", jehož vznik a budování viděli jsme a vidíme vlastníma očima; ale upírá ji národu,'
který po těžkém tisíciletém životě osamostatníl, se na, vlastní·
půdě kulturně i mocenkY. Národu, který stát ten založil a vy~
ťváří!
.
. .' Tak ocitáme se u kořene ,všech svízelů našeho pospolitého
života :-'- u d vou t 'á bor ů, které se sice "snaŽÍ o pořízení
Jednotné formy, spolužití, ale dosíci jí nemohoujproto~ jim.: . ",
scháZí spol~čná míra hodnot,kterou by mohly dojíti k uznání
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. Jednotného Illravního a tím i právního: řádu .. Zatím, shodly,se
tábory ty na zřízení,· jež se·úředněcnazývá.republikánsko demo;.
kratickým. . , '
,'
, .
Za vůli pospolitosti platí tu a zákonem sel stávánrlnění nebo'
póžadavek většiny sněmovních delegátů, menšina má jen právo·
na poměrné zastoupeníá. je' vyloučena iz účasti na jednání
sněmovním,· zřekne-li se většina svých .povinností ve směru ·zákonodárném a\ svěří je vládě. (Zákony zmocňovací.) Zákony
však, které nemají jiného zdůvodnění, 'než vůli většiny, mohou
ovšem mocí .většiny té udržovány býti' v platnosti, . nemohou '
, však zaručiti' vnitřní' mír poSpolitosti. ., Jsou pak, usnášeny záko- .'
ny na ochranu Státu -libovůle monarchova jest prostě vystřídána libovůlí většiny; ,: "
... .
,.
'. Zřízení; takovému '., přiznává· blahovolná '. kdtika' titul demo:.
, kracie kvantitatiVjní, 'mechanické. '. Umožňuje i· nejneschopněj
Ším"aby·provedli. svou ·zvůli, seberou-li se jen v dostatečném
'počtu, jak to správně 'yYStihl Dr. Malý. .
' .
Tento stav věci vzbudil obavy' MaSarykoVy., .
',' "v prvé ,chviIi obecného n~dš~ní nad dobytou samostatnosti podři~
zovali' se občané všech stran asměrfi revoluční autoritě domád á zahra-

I
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niční,- jak bu.de dále, až, nastanou dny všední? V přeceňování stáfní .,
: organisace, hm~tného a' hospodářského základu společn6sti zapomíná· se
snadno, že vždy' a všude spočívala a. spočívá' také na· ideách, ,na mrav~
nostL a~ázoruna svět." "PokUds~ týká nás -pokračuje Masaryk-:-,
uvědomme si dobře; co to znamená vybudovat stát nový. Stačí k založenÍ!ltátu republikánského a demókraÚckéhobyr~kracie a. PoÍicie, stačí do- '
nucovací moc ,Vo.bec? Stačí parlament rozštěpený stranicky a národnostně?" A odpovídá: "Stát '& politika, bez mravniho základu neobstojí!
'Stát a zákon čerpají svou autoritu ze všeobecných mravních zásad a ze
všeobecného souhlasu vhlavnich názorech na' svět a život." A pro vý_
strahu uvádi soud Denistlv o' době husitské: "Zmatek programů. a nejas~
nost ideí v zápěti· měly· zlehČeni povah,' výlučnou. péči o prospěchy h~ot:'.
'rié,~áÍ>asyprúdké a malicherné, oslabení ,citu národniho.·~ ,
'
•

j

~."

<

Co vidí dnes Dr.:Kozák, ;vylíčil ve svém, konkretním obraZe
národa 'správně: 'dnešní doby jeho života. ,Kalný je to obraz;
neboť kalný je přínos doby té,materialismus. Proto při ,vzpomínce na obraz
Vynořuje se mi z hlubin paměti, a s~ví se mi

ten

před oči'v-plnésvé-barvitosti"'obraz jiný·-'obra~·ze starosvět-'·,

ské selské ,domácnosti. Viděti na něm postavu lidskouna,loži,
člověka patrně umírajícího. Prostírku, kterou lože je pokryto, .
drží s jedné >strany andělé v bílých řízách- se strany ,pak
druhé sápeji k sobě is riemoc~ým ,~ skupina rudých d;áblu.
, Obklopenplameily 'a dýmem přihlíží výjevu tomu z pozadí
~'Satan sám!,
'"
'
, •Střed mezi, táborem" ~dividua~tickým a' materialistickým.' \

200 "

','

....

.

.....

předstaVillje do jiSté miry ';deni.okracie nahUlÍlanit:r1im základě;
'propagovanáMasa,rykem.
'i
'

~,

'

: ',' "Revoluce a veÍiké 'z:měnÝ v nazírá.ní.a v 'životě ustálily ideu 'á ideál
'" pokroku' ve vllech 'oborech lidského snaženI&. konáni, víru, že' národové
a celé člověčenstvo dosáluiou vlastním úSilim, postupně, vyššího a nejvyšIlího' stupně dokonalosti a spokojenosti •. : Ve středověku lidstvo---' Evropa'
bývaléhořimSkého' imperia - bylo katolickou theokracií organisováno
extensivně 2... reformaci a revolucí vzniká demokracie, pokus o org3.ni_
saci toho lidstva intens'ivní. ;'. NaIézáme'se v'd.obě pféchodní, přecllodu,
od, theokracie do demokracie." ,(Svět. Rev;408, 409.) "Moderníporevo~
luční ,člověk lépe si 'ujasÍlUje podstatu náboženství. 'Pochopuje zejména
rozdíl, náboŽenství a mravnosti: nezavrhuje' náboženství, ' ale vylišuje
, ,vněín a z něho 'mravnost a na mraVnosti organisuje svoje spolužitl, .
'protože mravnost ----, láska, sympatie, humanita -'nepodléhá skepsi jako
transcendentní idee theologické, na nichž' byla vybudovária. theokracie~"

v

. (S. R. p51, 552.)

Humanita neznamená tedy sentimentalitu. Nemá také nic
'" společného s dobročinností; ..,' V ' koncepci . Masarykově značí
,vládu zákona lidského, zákona lidmi, pro lidi svobodně fonnulo, vaného a: tímto' svým původem; odlišného od zákona, Bohem člo:"
'věku zjeveného nebo uloženého. Znamená demokracii, mravní
a státní 'ideál" jehož základem jest ,reálnfcit člověk k člověku, >
který se nedá žádným rozumem; žádnou skepsí vyvrátit. Ethic:' ,,'
ke maxinlUm ideálu toho uSkútěčňuje 'se a vývojem 'lidstva vždy"
Více m,;íxiinu tómu přibližuje ~ ethickým minimem·....::..., právem..
"Demo,krácie
pouhá státní órgilllisační forma" nýbrž náZor
. na život a na svět., I
•
,
•
,
'
. Subvoce: demokracie Jako Jdeál mravní a,státní -otiskla
re~e Věda a život v čísle 1. z roku 19351 stať Dr. Kal1aba, kte-.
,. ,rou čtenáři doporučuji.. Zde uvedu několik vět.

neÍú

" '

a

: . "Ideál svou: podstatou nepatři s~ětu jaký jest, nýbrž 'Světu, jaký má,
, býti. Za jakých předpokladú' je tedy demokracie myslitelna' jako ideál
'státního zřízení? Za předpokladu" že nepočítáme s člověkem, jaký jest,
nýbrž, s člověkem, jaký má býti, že, nehledáme ideální' státní: zřízení pro
daný, národ dané dobé." "Demokracie nimi myslitelna b~z uznáni urči
tého řádu mravního, odvozeného, z určité odpovědi na otázku po sni.yslU
Života a smrti." '
"
.
'.,
, '
I

v
C

, , , otázku· p~ podstatě života, po jeho . pu~odu a úČelu; otázku po
v učení o Bohu a, duši nesmrtelné,' pOložil" si' jiStě každý
Filosofie humanitní, vylučujicBoha Ze svého, světa, od-,
·poutává život od jeho pramene -:- buďsion jakýkoli- ale-cit
-lidskosti; veličinu nezbadatelnou,uzriává za, pramen lidSké vůlé"
která. určuje pravidla lidského života. Učí-li Masarykjže· je
naším úkolem· uskutečnit 'náboženství a ethiku J ežíšóvu,' jeho
čisté, a neporuš~né náboženství lidskosti, požaduje~1inábožeÍl;';

.praV1dě
. člověk.
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stvísouhlasné s rozumem ~ a kónstatuje-li současně, že ,Ježíš
viděl podstatu náboženstvÍ a mravnosti v lásce v Bohu a k bliž,nímu - pak. meZi. náboženstvím lidskosti a náboženstvím J eŽÍšo· ,
vým rozeznává. Pojímáme-li nábo~tví jako názor na svět a
, život, vrcholící vev;í;řev! Boha, pak možno definovati náboženství .
lidskosti pauze jako určitý obsah vědomí lidských jedinců a
vztahY,lidské na něm zaJožené, jako .lidské .předstaVy, .vztahy, ,
činnosti, jak to činí positivní ~da.
.,',
.
.'
. Hledě k citovému zdůvodnění filosofie lidskosti, neváhám '
uvésti, jak na otázku po pravdě a~podStatě života odpovídá
biolog a,fi1osofDr. Márešvespise: Otázky filosofické, llárodní
a sóciální v. politice:
"
.

"Fil~sOfické zkoumání plat n o s t i 'lidského. poZIÍá~ání. ukázalo,' že
všechno. poznávání' se· zakládá na první a, pfivodní jistotě, ..totiŽ na citu'
vlastního, byti a ptlsobeni. Citem pozIÍává, prožívá' člověk sebe, sama ,ja.
kožto duch, o s o b a -..::. a, za ,takové osoby uznává též jiné lidi. Poznává
těla, ale .uznává 'a oceňuje·, podle ducha: miluje nebo' nenávidí;
.je podle
\'
....
. , ' . ' .
'.
,
přeje nebo závidí,' cti nebo pohrdá., Cit, zaručuje člověku, jistotu, že' není
sám' jediný, , nýbrž' že jest nerozlučně spojen. duchovými svázy s osobami
sobě rovnými."
'
A totoducÍ1ové' společÉmství jest. člověku nezby;tnou životní Potře~
bou., Každému člověku, i největšimu sobci, záleží,' na uznání jiných lidi a '
káždý se citl ve svém nitru všem lidem zodpovědným. Bez' duchového
'účastenství lidí nikdo ani nemfiže' výtvOřiti něco cenného.: A. každá. cena
a hodnota je vlastně určována duchovým společenstvem lidskýin. Clověk '
Ciu se ,zavázán poviÍmosti k duchovému společenstvu, povinnosti zacho·
vávati duchový řád ve ~vém smýšlení' a konání: fá dm r a v ni., Svědomi
poučuje ho; jak se má :zachovávati v každém případě. Tato mravní zá. ,
vaznost vztahuje se na duchové spoleČenstvo. vfibec, na' duchové veške~
renÍltvo. Ježto' však člověk se cíti jakožto mravnl osoba; nemfiže si mysliti
tuto mravní zavázá.nost jinak, než jako zavázanost osoby k osobě; Ne.
mfiže mysliti mravní ,řád aduch'ové velikerenstvo bez Boha jakožto
osoby. Na otázky po pravdě odpovídá si lidstvo od poč~tku náboženstvlm
virou, že pravda j e s t . . . '
' ,
.
. ,'Tak si.na otá~u po pravdě odpoyídá,i bratrstvodrkve. čes~
koslóvienské.Bůhje mupravdou,aOťcem, pramenem i dárcem,
života :.....- pokladu, s jehož ztrátOu' se člověk ,smířiti ne~ovede.
Bůh je nejvyšší hodno~u jeho světa; mírou všech hodnot světa
toho.. '
,"
....
.
.. "
TotóhodnO:cení jest mu stálou pohnutkou sebesprávy v sou.:.
kromém i veřejnéníživotě projevuje se láskou k Bohu: snar,
hou uvésti život svůj v souhlas s tvůrcem; vésti' život, důstojný
, Otce,důtOjný sebe sama .jakó syna Božího; Sebesprávou tou
. dospěje k dokonalOsti.
"
' ,
Jedná vědomě, z vlastní vůle tak, aby sktitkové:ieho ,byli ve
shodě s důstojn~ti tou - jedná mravri~ - a jedn~ní to jest
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mu zdrojem práva, aby se bližní choval stejně k němu; NečiIÍí,
co nechce, aby.jinf činili jemu a plní tak přík~ učení JeŽÍšova,
'příkaz lásky k bližnímu. Dospívá ke svobodě, která je cílem a
'.
. podstatou demokracie.
Svobody mravní i politické potřebuje nárOd, aby plniti mO,hl,
co je účelem jeho bytí, svobody potřebuje nár~d k vytváření
své kultury, k zachování a zušlechtění své bytosti. Potřebuje
.. obětavosti a vzájemnosti, hrdIDství mravního i fysického, jimiž '
Odjakživa .pdpÚ'ána je svoboda proti násilníkům. '
','
Tam, kde žije \P, jednotlivcí~h. i •v celku vědo~, že jedinec
je sice Jako list na stromě, nepatrný sám <> sobě, ale nezbytný
pro život a sílu celku - bytosti národní - pohotové k pomoci'
i k obraně oSoby a půdy; na kterou jest odkázán - tv()ří vě.domí to sílu, jejíž odolnost jest dějinami prokázána. Tam -je již
, dosaženo· demokracie sociální a jedině tak dojítimožnó k demokracii . hospodářské, ke spravedlivému hodnocení :podílu,
kterým kdo přispívá k duchovníÍnu nebo hmotnému životu ná· rodní pospolitosti. "Jen tak cítúD.e všichni členové 'národní'ro- .
diny, že jsme duchovně za jedno s pokoleními předků dávno .
zemrelých, . jen tak uvědomujeme si cele, že jsme . údy téhož, ,
kmene, téže rodiny národru, která spoutána jest od staletí nejen jazykem a půdou, vtlastí· fysickou, ale i vlastí tradice dějin"né: poutem společných tOSudů." (Dr. Pekař.). ' . .
Pojem demokracie ~ zřízení zbudovaného ná základě mrav'. nosti· ať humanitní nebo: náboženské, nesdílí však všeckO. oby':
.'. vatelstvo Evropy, také ne Československa. Jest zde množství,
'lid, který po vyloučení Boha ze svého světa: usuzuje logicky,že
'člověk jest pánem . a středem jeho, ale vyvrozuje z toho, že člo
. věk ten jest oprávněn k podílu na bohatství země aživotá, po.' dílu stejného pro každého jednotlivce. Mluví o přirozeném právu a· hodlá dodělati se mocí svého nároku.
::
.
To jest podstatou hnutí, jež se zve ~ o c i ali m e m a jest
.z největší části .organisováno na základech materialistické- filo· sofie německé, na idecilogii Marxově. Sociální- demokraté pohrdají '1Ším, co není hmotné. V jejich soustavě nemá ceny
· mravnost ani,hrdost anivriitřni život jednotlivcův ~,svědčí Dr.
RádI ve svém spise o náboženství· a politice; česká. demokracie [
a její nacionalism, dospívající ve svých mravních ideálech k vy- '
stižení sociálního účelu bytosti národní - je. tedy opakem de- •
: mokracie materialistické,kV/3.ntitativní, usilující o diktaturu a .
usvědčené' svou' zásadou třídní~o boje: z nes o c i á I II Ó s ti; ď . '
'.•. ',Jest proto samozřejmo, že.Masaryk odmítá každý pokus'od-,
poutat stát, právo a politiku od ethikyv tom smyslu, že stát a
právomajLsvůj původ, ospravedlnění a cíl v nějaké nutnosti,,'
vyplývající z pouhého společenského spolužití. Ničím jiným,
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, než pokusem takovým, obnoveným pokusem o exteIU?iVlÚ orga. nisaci lidstva:...- kulturní reakcí-- je sociaUsmus.V. něm Setká- ,
vá se národ na své cestě kplné a'uvědomělé demokracii s nepří-_
telem záludnějším než jakým byl poražený Caesar _. v novém"
zápase o vlastní bytí, v zápase s novýriúíeomylnictvím" s novým
imperialismem;'" .. · ·
( " ' . ' '.
.'
....
"'"V tétó chvíl~nebezpečnéhorozestupování státú, národů
i rodin pro ruzné názory na uspořádání poměrú tohoto světa
v nepřátelské :tábóry" - . promluvila'" církev československá
,svýmPosélstvím ze dne 28. listopadu 1936, přiznávajíc Se tak
k' Ílábo~nství podleučenf JeŽÍšova, k národu a ke' státu.. Měla
však, myslím,k tomu také podnět, vzešlý z vlastní domácnosti.
Myslím na projevýmládežé, .o' riichž jsem se zmínil již v úvodě"
na projevy, jejichž ideový základ patří jinam než do společ. nosti,Vle které druh druha za bratra uznává. Mládež tu přišla
však také s kritikou zakladatelské' generace, s kritikou tvrdou
a přísnou, která shledává při generaci té sebevědomí místo po:.
,kory,;sebevědomí necitlivé a neschopné ,vidět vlastní nedoko~
nalost a bídu, lehkomyslnOst místo odpovědnosti. Mládež ta má
, , jiný názor na úkol a praxi československé církve, myslínareformaci v.tom směrua.pokládá tuším' i reformaci v hlavách za
nutnou. "Chce-li církev: býti žiVým orgánem živého nábožen-:-'
ského sv~domí, tedy,nesmí utíkat ani od politiky,ani od sociállÍích 'problémú, ani od, kulturních zápasú doby - naopak musí
do jejich středu a tam volat.všechny, aby se podrobiliabsolutním zákonfuU Boží vlády," volá F. Roháč.
,
. Kto)muto ukolunemá,cirkevdnes ještě potřebných sil.
Sociální, problémy j.sou 'ostatně jaSnY pouze demagogúm. 'Sociální odbory náboženských· obcí. organisují pouze dobročinnost, '
která chudo'buodstraniti.nemúže.Ten cíl a smysl má však po,
mém soudu ' každá sociální,t. j. jednotící činnost lidská; Cin,.
ností takovouospravedlňuje,- odúyodňuje ,teprve církev svoji
éxistenci.· Je'. to práce' výchovná, buzení a pěstování. vědomí, '. že·
čloyěk na člověka je odkázán, žeje třeba vzájemnosti, spóleč
néhoúsill\ršech, aby cíle mohlo . býti do;saženo. Sjednocení my, , slíje potřebí,závist a 'nenávist i třídní předsudky je třeba po';
tírat, dokud' 'Se_ sjednocení toho nedosáhne" proti demagogii
bojovat,která z .dnešních' rozbrójú vlastní moc' kuje. Zatím'
nezbýváéírkvi nic jiného, než říditi se usneseními Oxfordské
konference, ,připravovati, a sbírati sv~ duchovní síly pro budoucno. Potřebuje Ihuru i žen' všestranně vzdělaných; potře
buje generitce' btidovatelú, aby věrna Bohu i sobě, svému. úď kolu, vedla lid svého národa ke mravní svobodě, ku prav:é demokracii,'aby budila a udržovala vědownárodní jednoty, je.;. .
jího účelu sOciálního, ' její .' síly, potřebné' k ochraně osobní
',svobodnéexisteD;oe, k obraně vlasti a statkúproexistencitu
I
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~třebných. 'Israel' rŮzPtýlený mezi nárOdy je cizince~ ,všude,
· cizincem jen stěží trpěným - průtože nemá vlasti.
.
Církev nevidí sůcialismus v tom, sdružuje-li se dělník,' aby
.. hájil . své místo .ve sPolečnůsti .národĎí ... Naůpak, jestpřesvěd
·čena, že jest tůhů třeba, aby nebylů- ke škůdě celku .- za'PomínánO' na jehO' pO'řeby ,.v hospodářském' shůnu dlleška. Odmítne však materialistickO'u ideůlůgii skúpin a ,strán, ženůucích
se za: mocí a panůvánírh - .ať nůsí prapor rudý, nebO' ~ten s
hákO'v:itým ,křížem. A tím se ůctnetam, klUllji F. RO'háč .Vůlá
~ ve středu bouře, která ůtřásá·světem ·.dnešním: . ,
'.
Jest na revO'ltujícím mládí, aby, se dO' bouře té duchůvně
vystrůjilů! , "
. .
J

·Synoptická evangelia.
(Pokračování.)

.

Dr.

.

,

F.Kovář.
.

.

V. Zvl,ášlní prame.ny Eva'ngelia Matoušova
. a L u k á š.o v a.

.

.

'.

Srovllláme-li.Matůušovoa Lukášovo' Evangetiumjednak na.;
,, . ..

vzájem,., .jednak s Evang. M.arkovým,. múžemezjistit,kteréjejich
perikůpy jsou čerpány jako .zpramene z Ev. Markova 'a které'
z Logií; Označíme-li si tyto perikůpy, zbudou nám v Matoušůvě
i y. Lukášově Evan,giCffiu, ještěl pedkorpy,.'kte:ré nemají paralel.
JsůutO' t. zv;. singulární místa, ,ježjsoru ,vlastnLpouzeEvangeHu Matůušovu nebO' . pouze Ev. Luká:šovu.. V MatůušO'vě tvůří
o něcO' méně než 7.4 jeho celkovéhO' textu"v Lukášov!ě,o něcO': .
:více než 7.4 jehO' celkového textu. . ,:, '. ': ,ď ..~ .ď·;~ '..
,
."1. Někt6-á. singulá~í mí.sta M~toušóva a Lukášov~Ey; jsou'
si obsahově blízká, ale zárůveňjsůu od seber zcela odlišná svým
zněním a" podrobnostmi.
'. ' . '.
'
. . . . , .' '
. Srůvnejme' na př. texty podobenství oliOstíně .V .O'bOu Eva~~'
geliích.
. . . ; '
. '....
'. ....
. .'

. Mat. 22, 1....:..14: "Království neLuk. 14,16-:-24: "Jed~n člověk,pobeské je podobno. králi, který vy-' řádal v'elikou večeři a' pozval mnoho
· strojil svému synovi svatbu. Poslal hostti. V hodhíu večeře poslal svého'
své služebníky, aby povolali pozvané služebníka, aby vyřídil pozvaným:
na svatbu; ale 'ti nechtěli jíti. Zno- Pojďte, již je připraveno. I počali se
vu' poslal jiné služebnLky řka: Vy- hned všichni vymlouvati. První mu od~
řiďte pozvaným: Hle, připravil jsem
pověděl: Koupil jsem pole li musím
oběd,.· moji' býci a krmný dobytek
seji! ná ně podívat, Prosím tě,omluv
je zabit a všecko je připraveno. mě. Druhý řekl: Koupil jsem pět .
Přijďte na svatbu. Oni však tóho ne- . spřežení volů 'a jdu je vyzkoušel
dbali aodéšli: .. jedÉm na své pole, Prosím tě, omluv.ině. A j!ný řekl;
drúhý. do svého obchodu, ostatní, pak Oženil jsem SE, a proto nemohu při
se chopili jeho služebníků" potupili' jíti .. Když ,se služebník vrátil, oz~á" ·205

je a pobili. Král se rozhněval, poslal
svá vojska; zahubil ony vrahy a ,za~
pálil jejich město. Pakrozkázalsvým
služebníkům: Svatba je připavena,
ale pozvaní nebyli hodni; Jděte tedy
na křižovatky cest a pozvěte' n'\',
svatbu všecky, které najdete. I vyšli
oni služebníci na cesty a . shromáždili
všecky; které nalezli, zlé i dobré. I
naplnila' se svatební 'síň stolovníky.
Vešel ,pak král podívat sena. stolov-~
níky, a spatřil tam člověka neobleče'ného do svatebního šatu. I řekl mu:,
p'říteli; jak jsi sem vešel bez svatebního šatu? On pak oněměl.' Tedy
řekl král sluhům: Svažte mu nohy a .
ruce a uvrhněte jej do zeVnější tem. noty; tam bude pláč a' skřípání zu·
bů. Nebo! mnoho je povolaných, ale
málo vyvolených."

mil to pánovi. I rozhněval se pán domu a řekl služebníkovi: Vyjdi rychle
na náměsti a na. ulice města. a při. ,
veď sem žebráky a mrzáky, chróméa -,
slepé. I ,oznámil služebník:" Pane,
stalo se, co jsi přikázal, a, ještě je
místo. A pán řekl služ~bníkovi: Vy~
jdi na cesty a za hradby a přinúLve- "
jiti,aby můj dům byl plný. 'Nebo!
prohlaš~ji,vám: Nikdo z .. oněch pozvaných néokusí mé, večeře.",
. "
.

Obě 'p~dobenstvÍ' mají týž smysl, a:le jejich znění a podrobnostise od sebe značně liší. Kdyby je oba evangelisté' by1ičer
, pa1i z téhož pl'ame ne,ria př; Logií, musili by je buď ,jeden nebo
, oba značně pozměriit, nebo ,by každý z· nich musil ,mít pro tuto'
'. perikÓpu znění Logií značně odlišné. Z předešlé kapitoly však'
víme, že texty z Logií čerpané byly i co do výrazů ,shodné nebo
aspoň pódobné ažežácIný z evangelistů neměn~l příliš textLo:gií. Proto musíme spíše soudit, že místa jakb j,~ toto, nejen jsou
nezávislá jedno na, druhém, ale že ne,jsouani če~péfna z ďtého,ž .'
pramene; riýbržže je každý evangelista čerpal z jiného pramene,
zvláštního, ať písemnéhó,ať ústního.
.
;K téÍnuž závěru dojdeme, srovnáme,..1i navzájem podobenstVí
, o. hřivnách II Mat. 25, ·14-30 a u Luk. 19, 11...::...27. Také toto
, podobenství 'podává každý evangelista jinak:, takže je nutno soudit, že kaMý z ruch je, čerpal z jiného,zvlá:štního prr,amene" ať
z písemné sbírky, ať z ústního podání. ,
,KstejnéID.u závěru dospějeme, srovnáme-li' vypravóvání
o původu, narození, a.dětství Ježíšově, která jsou obsažena v L
a 2. kap; Evangelia Matoušova i Lukášova.',
. :
'.' Obě se shoduji v tom, že ohsahují mnoho zázračnýcn prvků:'
Ježíš hyl podle ruch původu nadpřirozeného.,byl·jakoSyn Boží
počat nadpřirozeným:způsobem, z Ducha sv., přímým' tvůrčím
zásahe~. Božím v. panenské matce Marii, zasno.ubené tesaři, Jo- .
sefovi. Podle Matouševšakhylo toto. početí o.známeno, andělem
Josefo.vi v noci ve snu, 'podle Lukáše ,Marii ve dne za.hdění.
Rodokmeny, které o~ .Evangelia ohsahtíjí,májí dokázat Ježíšův půvoďz rodu Davido.va, ale jsou to rodokmeny Jo.sefovy.
U Matouše je rodo.kmen,vel~en od Abrahama skrze Davida k Josefo.vi, u Lukáše. je vedenodJo.sefa skrze Davida ,k A:brahamovi a pak k Adamo.\,i, o němž se praví, že byl Syn Boží. '
1
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" obě Evan'ge1ia udávají, že seJ~žíš,narodiLv Betlemě vJud~
'sku. Ale podle Matouše ibydJIiliJosefa Marie v Betlemě kvale .
. a Ježíš se tedy narodil v jejich bydlišti. Teprve' když ,JJ.ylo dítě
pronásledováno Hetrodem a' hrozila mu smrt, utekHs ním rodiče
do Egypta·a odtámtud se po smrti Herodově užnevráltili do
Betlema, nýbrž se usadili v Naz.aretě .v GaliJlei.Podle Lukáše
. všák Ježíšovi rordiče bydlili trvale v Nazaretě a Ježíš se narodil
Betlemě jen proto, že Josef a Marie tam musili' odeJjít jako
do' rodného města Josefova, d,át ,se zápsat do seznamu. při sčí
,tání lidu. Tam se Ježíš narodil, tam byl 8. dne obřezán, 40. dne .
odtamtudordnesen do chrámu a jako prvorozenec "postaven před
'Pána". Hned nato se zase všichni vrátÍJli do Nazare\ta.
.
'Matouš nevypravuje o rodičích a. narození Jana Křtitele,'
nemá chvalozpěvů: "Velebí máduše",,,Pochv'álen' budiž Pán",
"Nyní propouštíš", nemá nic o ZachariáJšovi a AIŽ'bětě ani: o.'
Symeonovi a Anně,a1ni o pastýřích u jeslí, o obřízce aočišťo
vání, o 12letém: Ježíšiv'chráměj to vše má jen Lukáš . .zato ale
nemá' Lukáš 'zas,e nic mudrcích'o,d"výchódu, o' pronásledováni'
HerOldem, o. útěku' do Egypta, o betlemskýchnemluvňatechj to
všecko má pouze Matouš.'
.". "
.
Z toho je patrno, že 1. a 2. kap. ,napsali ,obá evangeHsté ne. jen nezávisle jeden na> druhém; ale i nezávisle na nějakém společném písemném pramenu, nýbrž. že měli pro ně l každý, svůj
zvláštní pramen, ať písemný, ať ustnípordá;ní prvokřesťanské..
Docházíme-li k tomuto závěru již na,základě míst, která jsou
v Ev.' Mat. a Luk.' odlišná svým zněním,' ale přec 'jen podobná svým obsahem; jsmev něm· bezpečně utvrzeni místy singulárními f obsahově. Ta místá' námdorvolují idaJšízávěry a
soudy o jejich pramenech. Celý ráz obsahu singuláTních míst'
vykazuje totiž takové·rozdíly,že musíme soudit na zvláštní písemné.prameny, jichž evangelisté prota místa užili,ovšem vedle
ústního podání prvokřesťanského;
•. '
,"
..
,
.'
2. Matoušovo Evangelium má větŠiriu svých' singulárních 'míst,
jež nemají paralely v žádném jiném Evangeliu,zař,azenu do Ježíšova kázáltÍí na hoře. Je. to umělá skladba, kterou evangelista
" sestavil z různých pramenů, aby svým čtenářům podal příklad,
Ježíšo~ kázání auoení. Četné prvky této skladby převzal z, Logií,jak dokazuje srovnání s paralelními místy u Lukáše. Není
vyloučeno, že i. jiné' části kázání na hoře, jež nemají . par:ai1el'y
u Lukáše, pocházejí z Logií, neboť Matouš mohl míti jiný, ob, sažnější exemplář Logií než Lukáš, . a mimo to' Lukáš nemusil
převzíti z Logií vše, co v nich' nalezl. Ale vedletohó jsouv,kázání .na hoře u Matouše místa, jež svým obsahem a rázem ukazují na jiný' písemný pramen než na Logia.
.
.patřík nim přédevším· t. zv. antithese, protiklady, t. j;větv,
v.nichž jsou. Ježíšovy požadavky st.avěnYproti 'požadavkům tnidičního. židovského -náboženství: "Slyšeli jste, že bylo řečeno
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předkům .•. " ále\~ vám pr~vím'~ (Mat. 5i 21..:,-47) .,Vkázání'na

c'

hoře je takových antithesíšest, ale've, zvláštním pramenu Ma.;. ,
toušověbylyasijen;tři,neoof obsah 5. a 6. antithe,s'e, jak třeba "

. soudit, ie, srovnání 's, praralelním .textem Lukášovým' (Luk:" 6;,:
27-31), byl vzát z LogU, obsah 3~ antithese pak z MáI1ka' (Már;'
10,.1 L 12) • Matouš jim patrně dát' jen formtl,antithese, podle
""těch, které čerpal ze svého zvláštníhO' pramene; Ježíš tu Vystu- '
puje' jako nový ,zákonodárce, jeho. 'učení je .novým zákonem
"
, O'proti starému zákonu židovskému. ,
, 'Zvláštní' pramen, jehož 'asi k těmtO' a jÍllým tÚistůmpouŽil
autor Evangelia· Matoušova, ,se vyznačoval duchem; 'který 'byl
přiznivý'židovslvi: Z něho asi.také PO'cházejfJe'žíšova slova, jež
máJ PO'uze Matouš: ,iNemyslete, že jsem přišel znišitzákona proroky; nepřišel jsemrtišit, ,ale naplnit, nebof vp'l'a~dě ,pravím
vám: Dókud nepomine nebe a: země, nepomine ·ani písmeno arii
háčekz·e zákDna, až se . všeckO' splní. Kdo hy't~dy ziuši1jediný
ztěcntD' nejriepatrnějších příkazu a takuči1 lidi, nejnepatrriěj
šíni: bude nazván v království nebeském; kdO' by je však, činil
jim učil,hude nazvánvelikým vkráilóvství neheském."(Mat.
S, 17-19.)
"
'",'
" ,Pramen' PTo' tatO' ',singulární místa Matoušová Evangelia byl'
asi půvDdupalestinského, z kruhů židůkřesfanských.' Jehokřes
f.anstvímá v, dO'kůnalej ší podobě mnO'hé, z ,tO'ho, co' v nedokonalé
PO'dDbě hyl ov židovství. Zbůžnost v ,něm vystupující má leckterou,
podO'bnost s prO'jevystaré židovské zbožnDsti, ale zároveň vyso4o
nad ně vyniká duchem, který ty projevy oživuje.' Modlitba", půst
a'a1mužna zůstávají hlavními projevy této zbožnosti, stejně jaků'
v' židovstVÍ, ale je tu nové, vyššíjejich pojetí. JežíŠDvo evangelium .'nenítu v kůntrastu se Starým zákDnem, je' samDnDvým
, ·,zákonem, takřka 'nůvým vydáním starého"zákDna. '
' "
, ,. 'Si~gulárnímísta MatDušova EvangeÚa, ' čerpaná z tDhoto
'zvláštního pramene,jsou příznivá 'Mojžíšskému zákónu, ,ale '
v'elmi ostře se stavíprůtizákůníkům, a,farizeum. K.ře,sfanství je '
fu' jako byš~olůu; hýtkřesf,amim: je jako být členem školy; čle
nové obce jsou jaků hy žáci pod jedním učitelem; Kristus je
jako by rabbi; Učítel.
" ',' '
, .",
'
,.Palestinský,židDkřésfanský ~áz' těchtO'. singulá:rních míst a
pramene, z něhož . zřejmě byla čer:pána, se tedy zřelelně .jeví
v myšlenkách ive 'V'ýTazech, odlišných od mí-st, ježjsůu čerpána
z MaTka a: z Logit , ' e , ", e
","'.
'
" "," '.
, "' Vedle ,míst, příznivYch.židóvství,' m~'MatDušDvO·Ev.'ve svýcn'
singulármch tex.tech také'místa,čkterá svědčí o duchu universálněkřesfanském.Jediný1v1atouš klade do Ježíšových úst před
nanepevstDupéruni slova:. "Jděte tedy; získávajíce všecky nárDdy
:ža úČ,edriíky,křtěte je vé jméno Otce i Syna iDúcha sv., učte je
zachůvávati 'všeckO', CD jsem vám nařídil." (Mat. 28; 19;)~
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A jakó najdeme jenu Matouše tuto trojičnUormuli, tak také .

jedinÝ~ Matouš' klade 'do Ježíšorvých úst, slovo "církev", a' to

, dvakrát. Jednak ve větě, ktera měla: takoVý význam vdějináich
já toběpravím, že ty jsi Petr-Skálaj na té skále
vystavím svou církev a hrány Rekelné. ji nepřemohou" (Mat
.16,16), jednak ve větěi: "Neposlechne~li, pověz církvi, kdybý
neposlechl ani' církye, zacházej s ním jakO' s PQhanem a cel.;.
níkem," (Mat. 18,' 17.)·
' . , ,'.'
.
·;MatoušovQEvi má
svých singulárních místech vůbec,cír
kevní stanovisko. Ježíš' dává církvi' soudní. a zákQnQdárnou mOCi
předpisy pro 'manže\lství, pro chování k bratrovi, k lidem mimo
křesťanskou obec, .poučení, . jak se chovat. k pronásledQvání' a pod.
Nevíme. ovšem, bylo-li toto Církevní stárioviskó v tomtéž pramenu, kterr inělstanovisko;příznivé židovstvÍ; ,Nenito. vylou.;.
čenoj.ale 'stejně pravděpodO'hné je, žé pramenempro'singulárn'f
místa. MatóušovaEv.byla vedle jednohO' nebo více pramenů. písemnýchtakéživé jéštěústní podání prrvokřesfanské.
.,
. Jisto je aspoň tO'lik1žé singulární místa MatO'ušova' Evangelia
ukazuíí na daJlší 'pramený,z nichž evangelista čerpal a které poznáváme. z tO'ho, . že' se tato. místa svým . rázem' a ohsahem. liší od
" míst, jež byla čerpána z Evangelia ,Markova a z Logií.. " , 7
:3. Také Lukášovo EvangeUum má svou singulární látku, která
. není čerpána ani z Ev.. Markova ani z Logit Její ještě více než
siiigulární látky MatO'ušovy; Obsahujevypravovárií'událO'sti ze
. živO'ta JežíšO'va, 'ale 'také četné JežíšoVy ř'eči, zvláště.podobeln": .
ství, jakých v ostatních .Evangeliích nenajdeíne. Jen v Ev. Lu-,
kášO'Vě JSO'U na př;:podobenstvf'o' milO's:tldném ,Samaritánovi, ,
,o1I.lamofťatném synu,ofarizeovi apublikánovi,o ztraceném pe'nízi, O' 'nespravedlivém soudcl, o boháči aLazarovi'aj~Jen v Ev.
,:::Lukášově jsotltaké vypravO'vání jako: o JežíšO'vě půsO'bení
v.Samařsku, o Mai-ii a Martě,
Zacheovi; o ženáichijež pťislu- .
hovaly Ježíšovi,'o Ježíšovi piíed HerQdem, O' učednících jdoucích
pQ'Emaitsaj..
" ' " . .'
...,
. Nevíme, zda1ievangelista: některá z těchto Ježíšových' po.. ,
dO'benství čerpal z 'Logií; resp. ze svého exempláře Logií j není
to vyloučeno. Že však vedle Logií a Marka měl i jiné J>išemné
pTéimenytÍebQ aspO'ň jedenpramen,1ze sQuditjednak zeslQv,
která napsal v předmluvě svéhO' Evangelia, že "již mnozí se po.;.
kusm ses.favifi 'vypravováníQ udáIQstech'! JeŽíšO'va. života,jednak
ztO'ho, že singulární místa LukášO'vá Ev. se vyznačují rázem'a
,duchem, který je Qdlišný od rázu a ducha míst, čerpaných z Ev.
Markova a z Logií i singulárních míst Matoušo:Výcn..' ...... .
: _ '. ,Duchovní ovzduší, jež dýchá ze' singulárních míst· LukášQva
Evangelia, je zcela universální a všelidské. Mime to je evangelium těchtO' míst evangeliem lidíchUJdých,utlačený;ch, o'Povrže~
.ných~ a hříšných. Je tO' poselství malémučlO'věku; -Klade důraz
n~ JežíšovU sympatii k chudým a hříšníkům. Ježíš je tu vskut~~
'křesťanství:"A

na

l

°

,

'

..

•... 14 Revue cCS. roč. :Ix.• č. 4.. srpen 1937.

':J'"

,.
;,přítel éelní,kůá hříšníků" (Luk. 7, 34), mluví většinoU k lidu,
zná jeho život, potřeby a obtíže, pomih'ámu, je lékařem nemoc-Iiých.Je . pravděpodobno, že místa tohoto rázu jsou čerpána ze .
zvláštního písemného pratrtene:- který byl sbírkou Ježíšových
slov tohoto ducha. .
.' .
Jiným takovýnizvláštním písemným pramenem pro singu- ..
,lární místa EV ..Lukášovamohla byt sbírka tra:dic, obsahujících
vypravování z Ježíšova života. .'
.....
".
.. Některá. svoje singulární místa mohl- pak evangelista ~erpat
z živého ještě ústního podání.
.
, ..,.
.. '
~ .' '.'
-Jsme tu bohuŽel odkázáni na pouhé·dóhady, chybinám před
poklady, abychom~ohlidospětik p'evným závěrům. Jisto je
, aspoň tolik, že autor. Evang. Lukášova měl pro svou singulární
'látku' prameny jiné l!ežEv.· Markovoá Logia, jež mu poskytly
látku,kteroumátotci Ev: společnou bud' s oběma druhýmisy~ ,
noptiky nebo~sI>oň s" Matoušem.
.
(Pokračování.).
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Idea svobody, svědomí v myšlenkovém vývoji '.'
církve československé~(Dokončení. )

Fr~nL Roháč.

Svoboda svědomí. u Dr. Karla F á'r·ského.

...

Z toho, co jsme až dosud pověděli, je jasněp'atrno, Že Fru:-ský
první pochopil, že postavením ideje svobody svědomí do základu
reformního.hnútí a programu; -dostává toto hnutí nový plnější
charakter a že. j'eho osudy hudou dalekosáhlejší!, než se původně
předpokládaló. Dokud reformní hnutí ·znalo 'jenomprogram
,;Obnovy", nebylo v podstatě důvodu,áby. myŠlenka. s,vohody
svědomí hyl a nějak zdů,razněna, nebylo vlastně ani možnosti;
. aby. móhla 'býti pochopenaj ako vlastní mravrií -f názorový .základ refórmyá jako její odůvodnění. Proto ani v prvém spisku
Dr. Ka:rláFarského, vydaném ještě předzáložením církve československé pod titulem ,',Český problém církeyní" (a ob~áhu
i ícím přednášku proslovenou 27. dubna 1919 v Příbrami) . není
myšlenka svobody svě'domí' zdůrazněna: V té době choval ještě '.
i Dr. Farský - hýťnevelkou --nadějí, že reformy búdoupro:':
vedeny bez. rozchodu':s církví. katolickou a sám' přédpokládal, .že
budou napřed >provedeny reformynavdené v ,;Obnově"a'há:"
jenéJednotou katolického duchovenstva. Proto v ',;č'eském pro-.
blému . církevním'.' myšlenka svobody svě,domínení vyslovena
'zplria a programově. Farský tam, už ovšem přiznává, že reforma
nemůže pominout učení, 'přiznává, že si je vědom rozporu; ktetý
v duši moderního 'věřícího katolíka vzniká nesrovnalostí mezi
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moderním názorem světovým., a mnohými věrotÍčnými" články,' ka..;
tolickými,' mezi svobodou, kterou je prodchnutaníodémí společnost a hierarchicko-autoritativ.ním. zřízením katolické církve:
"My, kněží, cítíme až příliš dobře v nej'vlastnějším svém pt\sobení, v ny,nější náboženské výuce a výchově, pře četné rozpory VDiUní, rozpor o názor
's~ětový, rozpor o'v~lnost svědomí" rozpor. o' římský imperialismus, rozpor
o bohoslužební ritualismus. Citíme neudržiteltiost oficiálního výldadu o vZIlLÍ~
ku světa, srovnává-li se s poznatky vědy," chatrnost· pojmu o Bohu a duši
lidské: tak jak jej podává náš neblahý. k~techísmus, • Cítíme nesrovnalost,
_ mezi.nau){ounaší morálky o záva~nosti svědomí a mezi 'oficiálním klerikálním
, bojem proti volnosti svědomí v praksia v posuzování otázek historickýchi
na' př. ve věci Husově ~. době reformační. . Cítíme nesrovnalost mezi pt\vodním demokratickým zřízením církve apoštolské a tisíciletým imperialismem
římským, který od doby císaře Konstantina nepřestává podnessníti, o poli-'
tické 'moci a slávě, přes všechny.n'eblahé zkušenosti v tomto. oboru. Cítíme
i zkornatělou ztrnulost přehnaného ritualismu ••• tohle všechno aledaca,s
jiného ještě my víme a neseme těžce, právě my, ,.pokrokoví a osvícení"
,kněží, org~ni~ovaní ve stranách pokrokových." (Český: problém církevnl,
. str. 23,)

A tak.i tato knížka, psaná ještě jáko součást reformního,·pro.
, gramu uvnitř církve katolické, ukazuje, jak inyšle:.;tka svobody
švědomí žíla' v myslích' reformistů i tehdy; kdyžáda'li - : zatím
_.:.-. jen reformy vnější, nedogmatické povahy;, Ukazuje. dále, jak
. otřesená. j~ už tU,.víra v dogmatickou pravdu, byť se říkalo,že!
na dogma reformismnesahá, ukazuje, jak 'setuujal jiný 'pojem
,zjevení, zjevení nikoliv' nadpřirozeného a historicky, uzavřeného:
'í,Nebof 'ijištěné, pravdě odporovati nebudeme, jest jen jedna·
pravda, ať ji Bůh zjevujé Mojžíšem nebomod.erním universitníni
profesórem~' (1. c. str;25) .. k ukazuje posléze, jak byla od první
chvíle podťovánamravnL základna :idej·e svobody svědomí.
zde "volnosti svědomí"-: "Cítíme nes.rovnalostmezi naukou
naší morálky o závaznosti svědomí a: mezi oficiálním klerikálním
bojem p1:"oti volnosti svědomí ,v praksi ...... Volnost svědomLje
. tedy důsledkem závaznosti svědomí. .
, .
. ",'
. Tyto náznaky ideje svobody svědomí jako výchozího bodu·
Církevní reformy vystoupily ve své plnosti do popředí,jakmile
bylo jasno, že ani vn~jší reformy povolenynebudóu ,a že myšlenkareformy církv~ zevnitř a shora nemůže býtuskutečněna. 1I3 )
'33)FarsKý si přéd~tavcival,"Že- by byio možno' za pfédpokladu;-že vět- ,
šina čes'koslovenského duchovenstva katolického bude dllsledně stát za
reformami, ,ovládnouti církev katolickou mocli prosaditi, reformistické bisku-.
py a patriarchátní .autonomii a.potom provésti revisi katechismu,t i. :rev,isIÍ
dogmatll shora bez Říma a bez ohledu na Řím: "Až budeme míti své české
"biskupy a československý patriarchát; dovedeíne dáti i náboženské výuce
• výchOVě jiný ráz, ráz pokrOtku, pravdy' a d.emokrátismu", I provádění re~
forem "via facti" hájené Farským mělo vlastně, znaÍnenat tentozpt\sob
ovládnutí. katolické církve v československu.' -
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" A tak abjevuje se ~yšlenka svobody svědomí jako zá:kladní
hesló 'v ProhláŠení církve českoslovénské, aby - jak to výj ádfil
sániautoi téhoto Prohlášení-:- pr~vě v ní byl 'spatřován zaklá.dateHcírkve českoslov'enské podstahiý,rozdíl mezi 'novou církví
a~církvíká.toHckou. VrozhovOf:u, ktel"ýniěl' F.arský hned po založení církve československé se zástupcem redakce, Národních
Hstůs·)práví:, '
' ' , "
>

(me;i : ~írkvi katolickou 'a českoslov~,n~kou,; ~!y;)je ve
aby došlo v životě veřejném i soukromém k uplatněni
zásady, že se nikomu 'nemá
jeho dobrého přesvědČe~í,' zej ména přesvědčení náboženského 'ničeho' vnucovati ,a ničeho bráti. Na, příklad:~ účástria
službách božích, V církvi, římsko-ka,tolickévnucovaná hrozbotl sinrtelného
'hřiÍchu"přiji~á;"íďs~átostí stejně nucené, ,povinIlá účast dětí na službách
božích ve škole; zákaz ,čtení literatury obsahující názory od římských církevních odchylné': pod trestem suspense a interdiktu: (srovnej nedávnýzákáz
orgánuéKlubu' reformního duchovenstva' " Práva 'národa" ;;..::.' .index,sylIabus ,
atd.). Církev,Úskoslovenská má v tomto. ohledu své příslušniky nejenom,
Vychovávati ; takovým způsobem, aby celý j~jich náboženský život byl 'ra~
, 'dostÍlě i dohrovolnýmvýrazem vniterného' přesvědčení, nýbrž, aby dovedli,
stejně: s"obody přáti i svým spoluobčanům jinéhoyvznání, tedy zdůra,zňuje' ,
náboženskou' snášenlivost A;
"Svoboda svědomí přirozeně 'neznamená nějakou rozháranouneká~eií ,
" náboženského život~?"
' "
"
,',"
'
,,', "Naprosto n, e,;', Církev československá bude m~siti míti také svůj ",zákon''; , '
, jejž' st!lnoviti bude (úkolem" nejbližšího církevn,ího sněmu. Ten bude musiti,
',obsahovati jak' zásady;,dogmatické" ,tak právní a disciplinární,."
'"Hodláte zavésti svobodu i při výkladu',;Pisma svatého"?"
,
',',Ano. 'Církevtlí :iákónz~jisté ;tanovitibude osn~va ,(os~ovu?) nábóženské
Výuky a Vfchovy na záikladě Písma svatého, avšak svobodné přesvědčeni
'jednotlivcóvo'nesmítouto :osnovoutrpět(újmy, tak, že
jiný Výklad
hyl vykládán ve' zlé: V; tomto bodě odchylujeine se podstatně od zák~nů' vy/
daných : sÍlělllemďtride~tským, .' kterým . jest kaŽdý .' od~hylný'"názo~o písmu
"
anathemaÍisován (proldetlijako těžkýhři'~h": .. '"
',';,Hlavní

;o~díl

svobodě svědomí,t.j.,

~

z

hy

,mu

,Fa:r~ký'v,této~oz~luvěď op~k~je předevšÚnv~e:zení svobody

,

svědomí,.jak je podává odstavec F Prohlášení cí.rkvečeskoslo
ye~ské a ukazuj e při tom na; tOl,že svoboda svědomí vedlezQů,;
razriěnínáboženské, snášenlivosti ~ znameriá zároveň položení'

'dfuazu na spontaneitu náboženského života a jeho,osvobození od
jakéhokoliv v něj š í h'oútlakú, při čemž tínitoút1akem nemusí
hýtjenomriátlákmocifysické, (hmotný, politický ,soCiální),' jako '~.
nástroje tohoto nucení, nýbrž takenátlakmorální, který jemu
stejně nepřípustný. Jeho:příkhidy, které uvádějí hrozhusinrteI-:ným hříchem jako jeden ze způsobů utlačováni svobody svědonií~
to dosvědčují. Hrozitiněk01!lu; že ,nejde~li c lla bohoslužby, do,;' '
34) Rozhovor otištěn
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, pouštf se smrtelriéhohříéhu/ n~'ní násilí ve fysickém sľova smyslu:
tu,je nátlak úplně -možno-li tak říci ~~"spirituaIiso~án"-,,:::,'a
přece i ten je Farskému' nepřijá.telný,' poněvadž jedná bez zřetele
k:vnitřnírnu přesvědčeru jédnotlivcovu.Toto Vriitemé:ch'ápání
svobody svědomí j'e' možnó, jenom za předpůkladu, že autodta;
která' zavazOvala jednotlivcovosvě,domí z vnějšku':":'" v toni-to
, případě autorita ,církve ,nařizující tičást při bohoslužbách ~ byla
nahrazena autoritou, která zavazúje svědomí zevnitř: s V'ě'd 0mí ms a m ý,m~ Tím ovšem jenom zdůrazněno, že svóbo:dasV'ě';;
domí vedle své funkce náboženské' tolerance platí' také, uvnitř
církve, jak jsme Již poznali při rozboru tekstu Průhlášenía ják ,
v,rozhovoru, <>' němž jednám,e, idůrazriěno je' pjřiznáním svo.;"
,hody ve, výkladu· Písma -svatéhO'. Farský ovšem, připouštěje:'
úplnousvobůdu ve výkladuPísma,neměl té záruky, že tento
výklad nebudelibovůlný, kterou reformačnímu pojetí svobod';,
. ného výkladu Písma bylO' testimonium spiritús sancti internum---:;
a musil proto doplniti uznání práva' na svobodný výklad Písma
tím, že osnovu náJboženské výchovy a výúky, stanoviti bude cír-,
kevní zákon, který ovšemnesmíklás!i'jiný výklad,Písmaúdu
církve ve zlé. Jaký bude poměr mezi výkladem" který určuje
"církevní zákon" a výkladem, k . němuž svobůdnědospeje pří
slušník církve a jaká je povaha ,závaznosti, tohótO zákona,:není
tu řečeno.'
,
'
,
Nesnáz, před níž tu stál pop~é' č~skoslóv~ňský theoi~g,' je
. ,ještě :jasněiji patrna vodpovědina'ótázku, zdá ':svoboda 'svědomí
: neznamená nějakou nekázeň života.náboženského: jak srovnati
, svobodu ,sv;ěd6mÍ jako, 'zásadu s :požadavkem závaznosti učení? '
Bude, může československá církev míti učerií, ,učení závazné?
Farský odpovídá, že je musfmíti. Zároveň však cítí nesnáz, ,před
níž stoj ( a proto slova "zákon" á zásady "dogmatičké"jsoú vy.,
, 'slovoVána v uvozoiVká.ch. V.~nové formě, napůdě náboženského
'Vyznání víry 'a církevního uč'eriL objevuje se tustárý: problém: je
svobOda nekázeň?Je svoboda rovna libovůli? Je svoboda'něco
mimo, záikon či proti zákonu? A omezím-li svobodu nějakým zákonem, nezrušil jsem ji vlastně? ,;k·na druhé: straně ovšeml: je
'dogma, ,s nímž dovolím svobodně zacházeti, 'j eště dogmatem?
Neruší svobůdadogma, jako 'dogma ruší svobodu?,- .
.,
'. TYto· ůtázky Farský, přesto ž~ je' asi :cítil,iievyslo~il ané:. zodpov'ěděl nikdy přímo"':':'" á tak můžeme jenom z' roztroůše:'
ných zmínek
jeho· pracechvysuzovati, jaký, obsah: měla 'pro:
riějídea svobody svědomí;'
. ď.'
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- V roce i 920.na:psal Farský dod~tek. kčeskéfu:u. pře.Idadu .s.pisu·
Johna.Buryho ,.Dějiny. svo~odymyšlení':f 'nazvaný:"Zápas:~
-o svobodu 'ducha v církvi československé", kde v někoHkazkrat-
. 'kovitých heslech informuje o tom, co j~ ·cír,kĚwčeskoslovenská
a kde, čteme:
' ".,,'
'
" "
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."Idej~ a' nauka církve,.československé, jestv hlavních rysech na~načena '

heslemi'svoboda'svědomí'a právdy ..;"

.
Vyznáni víry' podrobné -dosud nestanoveno; poněvadž nenf zde oprávněné
, ~utorityk tomu; To zdstává'vyhiaŽeno zcela ve smyslu demokratického zří.
zení·církve budoudmri. sněmu cirkevnímu, jéjž mají tvořiti volení delegáti
1
'drkevních obcí ...'zátíni panuje ve výkladu .nauky věroučné i disciplinárních .
1
věcí 'svoboda, střežená zájmem příslušníkd obce. "
.l
_Zásádou téÍněř obecně uznávanou je duch pravdy, jemuž podrobuje, s e ' ,
veškeren komple:kspravd zděděných :pod zorným úhlem vědeckých poznatků
' .
' ,"
'.
.
stoletLdvacátého"35,) , .' .

'j'

"

~

' - ,

,,<,

-

. "

• Je patrno, že ustánovení toho, čemu říkal Farský Ilzákon"~
. a co tu označeno jako -vyznání víry, mínil svěřiti Farský církev,:,
nímu sněmu, jenž -se tak stává, věr.oučnou autoritou. Svobodá'
~vědomí a praV'dy niá platitLv církvi i nadále' potomtosně~u;
'. Ríká-li Farský, že zatím panuje ve vý,kladu - nauky věroučné
i c:lisdpJinámíchvěcí svoboda, znamená tOl, že zatím panuje jenom' •
svoboda ať nikoli Že svoboda svědomí a pravdy přestane platit
po tomto .církevním 'sněmu. Poněvadž celý kompleksvěroučný
(ltkompleks pravdzděděných")' podroben je duchu. pravdy, znamená svoboda svědómía pravdy g,vrchovanost ' pravdy. Ve, své
Glosse ke' spisu.Stvoření, vYdaném rovněž .vroce 1920,' pTaví
dokonce Farský: ItHlavnízásadou CčS .(Církev Československá)
jest držeti pravdu: pr,avdu boží totožnou pravdou vědy. Proto'
vyřčen zákon svobody svědomí. II '
Toto spojení ideje svobody svědomí a svobody pTavdy (kteTé
odkazuje ná souvislosLs Husem), vyložené přitom jakozávaz-'::'
;nost svědomí' a z'ávaznost pravdy musilo Farskému ovšem zrušiti '.
'naprosto pojetí zjevení ve smyslu katolické dogmatiky., Tomu .'
dal Farský nad jiné pregnantní výraz,. který zároveň .ukazul'e,
že' si byl vědom, kam povede jeho zdůraznění svobody svědomí
v reformistickém programu; ve své knížce tlZ po~ejha" (psané·
roku 1920) ,když v ní ~ sám tÍž mimo' církev katolickou - obrací
, se ještě na. adresu celého reformního hnutí, vyklá:daje historii
. vznikúčeskoslo~enské Církve:
..
. . . .... . " ; , ' ; . ,

s

., ,;Má.li reformriihnuU býti úplné, nesmí tedy ódváděno býti -od své ideje',
a ta jest taj že národ česKý vyrovnávaje odvěkéi účty s.Římeml chce svobodu ď
svědomí, aby mu ani 'v obóru jeho života náboženského a církevního Í'vesměl
nikdo Nevnucovati a bráti,aby držé se pouze a jedině svaté pravdy podle
svého nejlepšího vědomi' a svědomí snažiti, se směl svobodriě O· své u.mfaV;·
riění. .• 2e se tatoideá nes1?-ese scírkevni římskoudogmatikouj je nabiledni. .
Před ní padáneómylriošt papež~~a.~. a padne všecko, co nesnese ~e s do,kázanou pravdou éxaktnC vědra co se jako huňatá opona staví meri duš,
lidskou a bytost boží,aby člověku přIstupen neby1.", (str. 33.)

- Zajímavó je; že ..v žádn.éz pračí,' které Farský psal ~a ~ej~
prudšího.zápasu o svooodusvědoiní-.vdobě zápasu ó 'pravo3S) J. B~ry, Dějí~ý svobody ~yšleni, dodatky, str. 246/7..
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slavnou orientaci církve - nepokládal Farský za nutno zmíniti '
sea zásadě, o níž boj byl veden, nějakým soustavnějšímzpů~
sobem. Tak z Postyl, které' začal psát v září 1921, není svóbodě
, svědomí' věnována žádná" ačkoli tu mě.! Farský možnost, aby
" ideu.,svobody svě,domí podepřel odůvodněním biblickým; Farský
patrně ani. sám sóbě ideu svobody svědomí biblicky nezdůvod.,
ňovaI.Zdá se, že mu byla cele ideou, která byla převzala z kulturníhovývoj e. " ' , , .." ,
,
...,
Ve spisu Církev a, stát, , který je společným vydálnímčlánků
postupně otiskovaných v teském zápase v,letech 1922 až 1924
, , .:- tedy V době nejprudšího boje opravoslavnou orientaci-, je
svobodě svědomí věnováno jenom několik zmínek,ato ještě v hi:,o'stotické sOouvislosti, kh~rábylamčena-dějepisnou povahou těchto
, článků Farského a která s vlastním obsanem ideje svobody svě~
domí, jak byla vyslOovena při založení církve'československé, souvisela jenom nepřímo."
.
.' Ve spisku "CčS - stručné infonnace 00 nálhoženských názo, " rech, úkolech'. a organisaci církve českOoslovenské", který v roce .'
1925 vyšel jako přetisk shodných statí, které Farský o:tisklve
Zp'ěv:níku církve československé v roce 1922, najdeme 'jenoni
v poslední (30.). kapitolce bezvýhradné uznání svobody vědy, přj
,čemž se' praví, že "Za nutno uznáváme, aby. i všechny obory
myšlenky náboženské zpracovány byly metodou vědeckou,' pokud,
, jsou: vědě a vědeckému chápání přístupny'~(str.57.). "
, " ,"
, V Československém katechismu' (1922) najdeme 'v Ooddílu 2.
odst. C otázce 36., jenom toto prosté .:konstatOování;: "Nač klade
československá církev' důraz ve své ,náuce?.. ~ Církev českosto-'
venská klade důraz ve své nauce na svobodu svědomí, a 'shodů
víry s vědou." "
,
,
'
. Důvod této stručnosti Fárského při výkladech', o svobodě svě-,
domí byl asi v tom, že Farský sá;m'považoval myšlenku svobody
svědomí,jak byla vyslovena při založení církve československé
; i v jeho pr,acech,dřívějších, za natolik samozřejmou,. že výkladu,
nepotřebUije. Pro Farského měla idea svobody svědomípQvahu
./ . základního požadavkurefonnistického programu a základního '
zákona církve, jež z tohoto programu vznikla;-. Svědectví toho
nad jiné výmluvné můžeme najít v tom, že v dódatku ku spisu
liZ pode jha", v riávrhlťzatímní ústavy církve českoslo~enské, je"svoboda svědomí uvedena v prvním článkuiako kárakteristikon
příslušnosti k církvi československé:' Zatímní řád CČS --'-,
par. 1.:, "Stoupenci, křesťanského názoru náboženského, stojící
na zásadě svobody svě,cLomfa náboženského' přesvědčení kaž-,
dého jednotlivce a· usilující o zvroucnění náboženského života'
" " ' v ,duchu bratrské lásky, tvoří církev §eskbslovensk'ou."36)
36); Na valném sjezdu ~írkve. 'Československé 8. ledna 1921 hýl přijat

st~tut podstatně odlišný od návrhu Farského: par. 1. ;,Křesfané vyznáva~
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. V celkovém pohledu na' Farského nazírání na svobodu svě- .
domíje charakteristické, jak téměřv~dycky j'e mu svoboda svě
domí ,zároveň 'svobodou 'pravdy. Tato 'vzájemná· spojitost uka'zuje k tornu, že' Farskémusvobodél svMomíbylametodologickým hlediskem, pod. jehož zorným úhlem se díval na dógmatické
k.řesfanstvL -Svob~dá svědomí stála: Farskému v protivě nejenom
.. ,.kdogmatice římsko,:,katolické" nýbrž. ke všemu dogmatú jako
dogmatu. Zdůrazňování vědy je pak podniíněnotím,že"eFar";
,ském' byl . velmi :, siltiý sklon kná:boženskému racionalismu,a zdů':
razňování 'vědyj~xaktní :'podmí:něno je jistou'přír:odovědeckoti'
orientací ,Farského" kekte~é byl asi přiveden svou prací na
;,Stvoř'e,rií".,' ..
',. , . > ',."~"
. , .',
. ., ' :
, V í ádru by sedala t~to stránka .názo1'tt F arskéhó ,.ve věci'
svobody ,svědomí (druhou stránkou.bylo pojetí svobody svědomí
. jako náboženské sriášenlivosti)vyjá!dřiti řadou postúpných rov':';:
nítek: svoboda svědomí --:-:-. svoboda pravdy':'" svoboda vědy ..:...:.
, svrchovanost vědecké, ni.etody .a·, vědecké pravdy. ,.,
':;,'
,
Aťakse nám fu opěiobjevujemodernistické hledisko theolo:"
gick'éhó myšlenV7 )
,

.~

:. i

o

,

':

'.-

','

,"

Autórita náhoženských~ůdců.'
(Dokt:ínčenL), .'

, _Jestliž~ náboženský, vůdCe je zbaven pojetí '~tiadosobriího
mana a obj~ktivitysvá!osti, vyniknou ovšem' ve svédůrazn~sti
,osobníkvahty a :osobní hodnota' kazatele a, ,pastora;, odtud ln-',
',dividuaIisni, působící V církevním životě,separatism nábožen':
ských obcí, jmenovitě u ,kongt:"egacionalistů.·
.
,.
..

-

-

,-,-'.

'
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-
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,

•

"
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-
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..

jíCl učenIJ ežíše . Krista pddle výikladu ''7 prvních všeobecných' sněmiF cir~
kevních a nicejského.vyznánL víry a. řídící se !radicema slovanských apó;;
štolůCyrHa a:Metoděje ,a Mistra' Jana Husa,tvořícirkev československou."
V srpnu 1921
druhém' sjezdu církve československé ,přijat pak první
článek ústavy ve' formulaci pozměněné,která se opět vrátili .-:.. či lépe ře-'
čenopřibliži1a.'::" k,hledisku Fárského:par. 1.;,Křesfané vyznávající učeni
J.:ežíše Krista podle podání: sedmi obecných sněmů církevních a nic~jsko~caři~
hradského vyznání víry a řídící se, tradicemi hnutí husitského" vše v. dudlU
.nynějšího stavu lidskékultury,tvořf'církev československou.".
.
" 3i),B i b í i~,g ;~Ú c káďpoz ~á ~ k.~::,
' "., .',
Dr. Karet Farský, ,český problém církevní,:1919., . ' ,
.. Zápas o' svóbodu ducha v 'církvi' českoslóvetÍské, 1920. .
Stvořeni':.:c::. Glosa, 1920; "
,.
.
'.,
, .
Z podé jha, 1920: .' ,.
CČS~stručné informace o náboženských: názorech, úkolech' a organisaci 'církve československé _.1925· (Zpěvník '1922).
(Farský -Kalous), ,Československý. ,katechismus, 1922.,: . '.
" . Články Farského v české.mzápase z let.1920 až 1926. .
" '
.
.. O názorech ,Dra 'Farského
této souvislosti: Alois Spisar, Ideové dílo .', .
bratra patriarchy"'::' ,: Sborník Dra Kada' Farského, 1927;
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4. Uvedénétypy .jsou '. fypy .historickéhO: křesťanství. Církev'
č.eskosloveriská vytvořila nové předpoklady typu náboženského'
'vůdce. Jakou povahu bude míti typ: na nový'chpředpokladech

" vyrostlý?
..'
, ".
. . .' . . . . . . . .
':
. Církev československá' proved1azlom, odklon od církve sta;.
ré. Otázká autority kněžské. nezůstala stranou tohoto', •zlámu.
. Jestliže co v_praxi. nejúčinněji bylo zasaženo,ť býla to táto
otázka.
. . . . . " . ',ď~">
' '
.
~
...
. Duchovní vůdcové nové Církve. byli na základě nové: církevní
. orientace zbaveni výhodysakramentální aUtority,. založené ve .
·,svátosti svěcení a v moci 'disponovati svátostmL,Reformační dě-:
. dictví vykonalo i zde sVůj vliv na čsl. církév; alenévybav~lodu~
,chovního CČSautoritouslova, poněvadž CčS se záhy počala
'zprvu negativně projevovati jako církev nekatolická a'neprote- '
· .' stantská. Přiřadila se k církvím svobodným, t. j: nedógmá.tický~.
'Tím ztratila autoritu dogmatu i autoritu církve, jakožto ústavu
spásy. Rozkladu starých autorit dopomáhal i formální princip
.... svobodysvědomí,dosud positivně obsahovlě neurčený.' .'
CčS i její náboženští vůdcové' se takzdánlivěocit1i uprostřed ..
rozpadu hodnot, bez pevné základny existence Církve: bez Urči.... tého pojetLprincipu autority. v.Církvi. Nebylo, tu pevné formu-_
lace.: Přece však duchovní- církve> českoslov'enské,nebyli:.bez .
<lutority.Nemoh1ihy se státi vůdci širokých zástupů.··Nelze se .
'paušálně domnívati, že 'to byla hnutí bez potřebirt.áJboženského' .
.vedení. Kněžská autorita byla podkopána. Líd a' věřící však. tou.:
. žili ,po· autoritě samotného Krista,. i ako vůdce" nové .•'církVe.': . .
. Tato touha se projevila i v .praxié:írkve samé. I ona, jako
· ····každá.reformátorská. hnutí, sevracelá li nevyčerpatelnému po-.
·.kladu zbožnóstiJežíšovy a pochopila 'své vůdcovství jako ne..

'.,,: "~ dogmatické a>,nesakr~me·ritální; ,vnitřní a"' oSdblté 'prožití křesfan-

· . ství .na základě. nové, .spontánní náboženské zkušenosti. P.roží_ valí ji' duchovní i příslušníci,. jako blízkost, Pána .a, živou skuteč~
nost Boží,vůle, jež chce, a:by byla ,nově .zvěstována. a:hlálsána.
, ·Je to, obnovení proróckého tYÍm náboženského vůdcovstvÍ; .
,.' .Tento prvek, jako' dar zrození církve dál prvýmduéhovp.ím
vůdcům CčS jistotu a zůstává východiskem dalšího budování'
autority duchovníhoCČS, jako vůdce' na .cestě za Kristem
k Bohu.. "Zbožnost křesťanova jenemyslitelna bezsvobodriého
osobního rozhodnutí. Bůh je skutečností, objektivní pravda jeho
je věčná; ale musí být vždy nově a 'nově osobní věrou uchvác:ena
a. zachycena. Víra nestojí ani námatematické,ani empirické,'
ani logické evidenci; ale nestojí ani naneomylné.autóritě a·na
hotově formulovaných článcích,zákonechapokynech:'l:),Tato
skutečnost sepro.jevilajhned v počátcíéh . církve čs1.a zůstala
jedním z předpokla;dů, ná němž .je·diisledně._vybudován~.tÍauka .

'?ltJ.. t. H~omádka: Katolicísma'hoj

ó

křesfanství, str. 202, 203:,'.·
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:"""
CčS, učení církve' československé"

přijaté :drkevním sněmem,
roku 1931. .'
'"
.,,',
'
,
"
V učení československé církve miižeme nalézti positivni přéd- "
poklady k vybudováni nového typu autority duchovnihov CČS.
Především je fo pojetí církve, jež v katolictví zname~ před-.
poklad kněžské autority.', ;,Cirkev, je ,společnost kř-esfanů, usihljících o uskutečňování Ježíšova království Božího na zemi; Ježíš
Kristus jé hlavoU církve.-Slova taznanienají, že Jezíš je křesfá~ c.
nu vůdcem: a vzoremv náboŽenském a mravním životě.":'
.' "
CírkevrienLsá.moúčeli1ým útvarem, ani Íístavem spásy~ Proto
CČS nade vše, zvláště pak nád sebe vyvyšuje vůdcovství Kristo,:,. '
vo; CČS' nemá nauky o, božském svém původu.' Nemůže tedy ,
sama ze sebe vytvořiti absolutní-autoritu; platící pro všechny,' "
kdož ji zkonkretňují a přédstavujt,'
,"
,
Z povahy Učeni ,CčS' vyplývá, žeautorlta' dogmatu nemůže.
býti představitelům a vÍídcům církve propůjčena;
, MěnitelnosLnauky, názor na křesfanství a na, Krista jsou
překážkou, .aby' duéhovní CČS. se ,cítil, .autoritativním vykladačem tradice a zjevení. Přece však církev československá před
pokládá svobodnou zá:vaznost svého učení, jako určitého pojetí
křesfanství a jeho výkladu."
',....,', .
Nauka CčS neposkytuje předpokladů a~i k .v'ytvořeni autority svátosti. Svátosti, neboli tajemstva jsou sice zvány posvátnými úkony, ale nepůsobí jako vehicula milosti, nýbržnazna-·
čují a posilují sjednocení s ,Bohem., Učení CČS zdůrazňuje čistě " .
vnitří, duchovní děj a zážitek, nikoli formú; nebo materii. Ze:vni .::- '
úkony svátostní mají význam symbolický, náznakový. Bůh nepůsobiskrze ně, ale v nich za činné spoluúčasti těch, kdolž svátost přijímají. Pojetí svátosti svěcení kněžstva, doplněno ohecnýmpojetím svátosti vůbec, nedává možnosti, aby duchovní CČS,'
, mohl svoji autoritu odvozovati z kněžského mana, kněžské .nadřazenosti, jež sama teprve čini z kněze prostředníka aobětníka.
. Zďtěchtopředpokl~důjé zřejmo, že typ duchov~ího vůdce
v CČS nebude typem kněze, ani typem kazatele slova. Pojetí
Písma, Krista;, jeho díla i obsahu Kristova díla nelvyznívá pro
vytvoření reformační autority slova.
. " ,',.
.'
Učení CČS ukazuje k samotné základně'JežÍšova náboženství, í k pramenu jeho autority. Dokladem je pojetí náboženského poznání. Náboženství' je zde definováno jako oddané osoh:' .
ni obecenství člověka š Bohem; Náboženství pro nás pramení
" znáhoženské zkušenosti. V té se pak zjevuječlověkuB.ůh. V ná:
boženskézkušenostipoznáváme, i' závaznost pravdy a mravního
dO,bra.Toto Božízjevéníčlověk přijímá věrou.
,
'
: Tak: učení C.čSzc~la jasně' formuluje rysy, jež jsou záklá~
démprorockéh() typu náboženského vůdce. . '
. . . ,,' : "
,Jako u typu'prorockého,tak:i ,zde, je.n~tno, aby byla pro-;

"

,

,,';';'
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vedena synthesa subj'ektiviúho a~bjektivního' prvku: '
Subjektivní ,'ráz náboženského, vůdcovství záleží jednak
'v, osobních' kvalitách duchovního, v' jeho vyspělosti mravní, v j e~
"hoodborné přípravě pro,úkol duchovního vůdce a jednak v.osob.:.
, ním rozhodnutí, jež není závislé na benedikci církve.
"
, " "Subjektivní' musí-býti současně. provázeno nit~rným.Niter~
, nost zbožnosti, náboženské zkušenósti a osobní víry tvoří' sOl1~,
časně znak zbožnosti církve. Jestliže duchovní vudcev čsl. cír':'
'kvi chce' býti'vůdcem, nikoli pouze úředníkem, parádním ,řeční-.
kelri, líbivým mužem společnosti, musí prožíti sv'ékněžské posvěcení celou silou a bezvýhradností niternéhó života. Vnitřní
posvěcení náboženské zkušenosti promění i obřad v náboženské
,dění a ukáže, že 'theologická, formule pramení z hloubky nábo,:.'
ženských zážitků..,
.'.',
,','
Tento požadavek znamená zároveň přechod od subjektivního
k objektivnímu.' V náboŽenské zkušenosti prožíváme objekti~í
skutečnost Boží. V náboženské zkušenosti se nám zjevuje Bůh.
Zde ,také roste kořen jistoty. Není absolutní jistoty nauky, není: , '
absolutní jistoty svátosti. Je však jistota nejvýš svatého :Boha,
jenž se nám dává poznati a jenž na nás žádá zvěstování jeho, .
vůle.
' ,,'
,',
'.'
, "
Na tom však .CčS nezůstává. Jde jí také o pravdu!, o obsah, "
náboženské zkušenosti. Ona chce, aby. pravda platila; proto má
, své ucení. Učení formuluje pravdu náboženské zkušenosti a za"; ,
vazuje touto pravdou i duchovní vudce, kteří ji svobodně po
" ,kriHckémhledání přijali. Racionálně. vYjádřené nadosobní hod- '
,noty, které platí, jsou' jedinou zárukou objektivity rozumové,
theologické, formulace.
,
."
,
'
'.
" Tuto formulaci' vyhlaŠu je církev. Ne jako formul aci absó=
lutní, ale vydobytou kolektivním úsilím, prožitou vhloubcezku- "
šenostllího náboženskéno života, jež v církvi' zpřítomňuje ducha. '
Kristova, Krista prožívá a' s ním se sjednocuje. "
", '
, Autorita náJboženskéh'o vůdce v CčS Je synthesou suhjektiv. '
'ního a objektivního. Subjektivním prožitím se zmocňuje objektu" '
Boha, Boží vůle a platících hodnot.
' . ",
, Proto 'povolání duchovního 'není závislé' pouze na osobních
kvalitách. Objektivitou Boží vůle měříjakó prorok ·sebe sama
i syou obec. . '
"
, Jistota vnitřní zkušenosti je h'ráZí proti subjektivismu, jenž'
,je' zakryt ve" svátostně-dogmatické ,pseudojistotě katolictví i
v pojetí autority slova v protestantismu. ,
Nebezpečí subjektivismu v poslání duchov:ního tkví jedině
v nedostatku vnitřního zkušenostního života i ~v nédosta tku náboženské viry. Tenkrátepřicháá:í pokušení, prestiže, ,utilita'"
rismu,populárnosti a' praktik, k nimž 'se duchovní utíká, místo"
. aby získávala obracel duše.
'
,,'
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, Apoštolské,' dUo,duchovnímu v,ci~kví svě,řené; zavazuje ve
škole i v nábožEmské obci k ducnovnímu vůdcovství. . " '.' " ' , '
, Autorita žáků nedosahuje autority Mistrovy. ,Obsahuje prvek ,.
", učitelský, vykladačský, . theologický, ve' větší: míře, než tomu je,
II typu autority prárocké. Ták jakóJežíš je vůdcem církve, tak .
jako se církev :učízjeho mravnosti a zbožnosti, musí se' naučiti .
i' podstatnénúlrysu ;jeho vůdcovství: osobnímu; niternému, ··jiStOt-..
.nému prožití nadosobní •Boží· skutečnosti;

.....

KfesťáÍl,stVí .ve věku ' spoleČensk~'
"

'

(Dokonč~ní. »

.Dr.. F•. M. Hnik.' '.IV.

SID ě r
.

:,1

křes{ansk é" ho refo rmi snl u.

Pokusúu .se .ještě odpověděti' na otázku, zda' může býti 'do~
savadní· sociální řád vyměněn novou společenskou soustavou;'
v níž by duch celistvosti prevlládal opět nad duchem částečnosti.
Úsili o společenskou refonnu je dllesjén nepatrnou íriěrou~..
,vedeno ofiCiálními představitelkimii křesťanského náboženství, ..
..t.' j. církvemi. Ocitlo se ~' nikoliv bez viny církví~v: inoci : '.
politického hnutí ·socialistického. Toto 'hrmtí, jest· v éelku ne""
příznivé nejen církevnúuformám křesťanství, nýbrž vůbecná.;
bóženskému názoru na svět; V řadách.křesťanských. sociálriÍcll
teoretiků sestále častěji setkáváme s přesvědčením, že dějinné,
křesťanství podmínilo' svým nezájmem o spravedlivou úpravu
. společenských poměrů, osudnou' rozpolcenost v dějinách lidské
civilisace."
'..
.. "
.'
.'
..'
.' .'
, ..TentonázorbyI vysloven' se zvláštní ~náléhavostí' V sociální,'
filosofii~LeonhardaRagaze. ,; .• Křesťanství se ~ jeví Ragazovi. vé
své, čisté podstatě, jako. duchovní kvas~' který podněcuje" usta.:.·
,vičný 'proces revoluční změny. Postupují v něm totiž souběžně'
dvě ideologická pásma.. Ideální stav jest ten, v němž se doplňuje'
víra lidské duše v Boha .ještě·· druhou ideologickouserií: ; vírou '"
v království boží nazemt"A tu se vytýká oficiálnúuu křesťan-'
ství,že při dobrém ostříhání víry v Boha ztratilo víru v; příchod
.vládY-boží,na zemLTím se.křesťanská společnost odcizilasvéinu
.. kolekt~vnúuu .poslání,jež jí velelo,. aby na spravedlnosti bud<r.
vala' celkovou úpravu společenských poměrů. '. " .... . : • .....
·'Nemělo ,by smyslu popírati známou skutečnost, že
křes,;.·,
"ťanské'církve jen IÍedostatečÍlě staraly o sociální osud' šiÍ'okých .
vrstevobýVatelstva. Nádruhé'straněby však bylo nespravedlivépřehližeti, že' se v. posledních letech:jeví ve všech křesťan
skýchcírkvích, snaha~revidovati'~ teoreticky i'prakticky'~
postoj k. sociální. otázce. Všimneme' si, tu směru, kterým se '

se

•...:,j

. ' ..-,/!II

'~~

•

<

;

•

"~

,

-

•

-- :

,

křesťaJlské.náboženství orientuje·v, procesu·.postuPůjíci.'soCiální' .

. ,
.....,'"
.. ' ,
. ". ",Kře,sťánské ethos poskYtujé' modernímú: společeri~kém~ ži~
'\·otucíl, který jest povznesen' nad shon doboVýčh konfliktiL' .
V proudu společenských změn· 2maniená křesťanský ideál (ve '
své .eschatologické i empirické podobě) pro jednotlivce i pro
" spol~čnostbezpečný kompas, s magnetkou mířící'kyěčnosti i
k časnosti.
"
Výraznou charakteristiku hlavních rysů, jimiž se křesťanské
ethos obrací' k duchu moderní kultury, podal na podkladě ,dě- .
. ' jinného' rozboru sociálně filosofických' nauk 'křesťanských'" Ax-'.. ' .'.
, nošt Troeltsch. 'Na prvém: míStě ,dle něho' vyznačuje' sociální ....
.' strukturu křesťanství náboženský personalismus.. Lidská osob~;·
'.. nost roste z přímého obecenství člověka s Bohem. JedilÍečná
povaha křesťanského soudružství jest 'založeria na. víře, že . '
"',' nekonečná boží láska jest nejpevnějším ,svorníkem, poutajícím
. k sobě všechny členy lidské rodiny. Jen ve spektru boží lásky
se Jáme přirozená tendence lidské po:v:ahy k bezohlednému sebe-:,
uplatnění. Křesťanství stavělo se vždy realisticky k zásadě:o
,lidské roVnosti. Počítá se v něm se sociá1nímirozdíly mezi,
'., ,jednotlivci jako s' důsledkem vývóje ,lidského pOk()lení. PO. pádu
prvního člověka. Současně však' křesťanství. staví .hráz , proti
zneužívání společenského postavení k osobní libovůli; Nadřize,;;
'. ným se ukládá~ aby se pečlivě - jako otcové -", ,starali o blaho'
svých podřízených. Poddaní majLVrchnostem' prokazovati po- ,.....
slušnost a úctu.Požadavekúčirinét láskyk'bližriímujesťzaložen.
na pohnutkách nábóžeriských.K3.ždýspolečenskY řád potřebuje . ·'.
. k svému zdokonaleníducha křesťanské lásky.
.. .'
, , . SoU:díme,; že,křesťanské etlios v podobě TroeltSchem vysvět-,
lené předStavuje i v dnešní spólečnosti sílu, která může působiti ,;
k,·proměně dosavadního ,zmatku . v řád. Energický .. potenciál;~
,< ukrytý' v procesu společenské iměny"může býti duchem e~"f gelia řízen k tomu cíli, aby byla sociálnískutečnosf přepod';
st~triě~atvůrčím prvkem ~lužby. Métoda milosrdenství a účinné·
lásky.k bližnímu' jest.ve·yšech, dobách ,dobrým pómocníkemk
šířem křesťanského ducha. Jest předpokladem '. k .ustavení svaté
pospolitosti násleďovníkŮJeŽÍšových. ~
, '., '.
. ,
',Křesťanskéethosse může znovu stáÚ rozhodující" siloú v""
. • světových dějinách. Jest signálem k obnově všech věcí vKristu~'
Skrývá v 'sobě plamennou výzvu k'. ZÍlovuzřízenÍ .'světa. . podle
původního stvořitelského, plánu božího. K náležitému uplatnění
této síly jest třeba úsilovné ,práce myšlenkové i organisační.. '
Od křesťanské sociální etiky smímeočekávati'jasné sblnoveru "
mraV!llích zásad, kterými má býti ; spravován společenský' řád. ' .
. Z těchto .zásad se přirozeně odvozuje další :úsili, aby se křesťanský sociální program stal riáplnÍživotního díla u~' věříCích'·
příslušníků křesťanských církví. Jest nálri'·třebaurčité 'křes~ .
změny.
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teorie a opravdové životní praxe,. abychom neztroskotali
.
v tomto převratnéni.věku~ . .
Bylo by proradou na křesťanství, kdybychom nechali ethos .... .
. křesťanského ev:ange1ia' odpočívati 'jako skrYtý: 'poklad v Knize'" ,
knih. Zůstává vděčným úkolem pro křesťanské bohoslovce, aby. '
jej přijali za své východisko ke generální diskusi ,souboru
sociálních otázek, i nichž jest složen novodobý sociální problém.
Právě v přítomné době má hlubokou oprávněnost Masarykovo
přesvědčení, že.česká otázka jest současně otázkou náboženskou,
"';;'"
a .otázkou 'sociální. Z. tohó. plyne, závazek, abychom. se snažili.
porozuměti smyslu sociální otázky v soúvislovstis řádem lásky
a spravedlnosti, platícÍÍn
říši boží:
..
..•. "
.
" S~ciálněfilosofickériaukyhlavníchbohoslov~ckých sousta~, '
slouží za názorné poučení o tom,~jak se křesťanští myslitelé
vyrovnával~ se sóCiální skutečností své doby. Při tom 'si ovšem"
jsme vědomi toho, že' k· vypracování. křesťanské sociální teorie
~es . nestačí příliš spoléhati na berly, vypůjčené z minulosti.
Naše doba čeká 'na: posels~V\Íkřesťanské sociální theologie.
Jest třeba nově vyjádřiti, co znamená idea království božího,
pro· současný život .politický, .,' sociální .' a' hospodářský.. Dále má
tato' idea spoluurčovati soudobou duchovní kulturu' ve všech
, jejích složkách. V. křesťánských církvích se.v tom směru dějí
zdařilé pokusy: Ústav' pro studium sociálního 'křesťanStví .při
Všeobecné křesťanské radě .pro život a dílo v 2enevě se. stává
důležitým iniciativním a koordinačním střediskem,: s nimiž bude
nutno do budoucnosti stále více počítati.
'
. Zdalekáby však nestačilo Pěstovati sociální theologii jen,
· ·akademicky. ,Ideu je třeba zpředmětniti v živé '. skutečnosti:
Myšlenka má být· učiněna skutkem. Prostřednictvím lepšího
,.poznání,.rozumnější víry a činorodých rozhodnutí má v nás
růsti JeŽÍš Kristus, jehož dílu v člověčenstvu chceme. sloužiti.
Toho můžeme dosáhnouti obětí: svého života pro pravdu ~ží
1
a blaho svých bližních po příkladu Ježíšově.
. Křesťanské církve by měly uznati, že jest jejich povinností"
působiti k tomu~ aby bylo na podkladě .křesťanských mravních
ideálů probuzeno mohutné sociální hnutí. Cílem tohoto hnutí .
· jest proměna pozemského slzavého údolí ve spravedlivouzém",
v níž Bůh dává stejně všem lidem možnost získati. na základě
,I
poctivě konané' práce důstojnou živbtní úroveň .. Křesťanský
svět stojí před úkolem, aby Vyslovil y'souhlase duchem evan· gelia sociální poselstVí, vybízející k,V'ýstavbě říše boží. v níž
, nejvyšším zřetelem jest .hromadění ,nehmotných statků, které-In0l a červotoč neničí. (Matouš 6, 20). '.
".
....,
',eV sociálních hnutích, jež usilují o' překonání kapitalistické
, hospodářské . soustavý;v duchu křesťanského fraternalismú;
'. - se ''Oprávněně
poukazuje
na to, že člověka zavazuje více povili':'
....
'.
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nost, ,kterou má k" lidem jako k svým bratřím v Ježíši Kristu,
než jej zavazuje zájem na vlastní hospodářské prosperitě;
"Metoda spravedlnosti a,lásky, důsledně uplaťněnávprocesu',.,
sociální změny,rievede jen k povrch()vémuléčemsPolečenskycli
chorob. Současně cílí k tomú, aby byl nedokonalý sociální řád "
od kořene přestavěn.' Všem lidem má se dostati příležitosti
k" uskútečňování'říšeboží. O sOciální prospěšnosti jed.Ítotli~é1i
nerozhoduje ve. smyslu JeŽÍšova evangelia světský úspěch, nýbrž zapojení. do křesťanské' stupnice duchovních hodnot. '
. Úkolům, jež s seboun.ese převratná doba společenskeho 'pře- ,
rodu, nemůže se vyhriouti ani československá církev. Její čle'-.
nové patří' z větší části k vrstvám sociálně .potřébným. ' Ty
, plným právem očekávají od církve, ' že' je povede li:" sociální
spáse. Církev' československá stojí před' úkolem, aby.' vyslovila
, svou nauku o společenském řádě ve shodě· s ,duchovním obrá-,
/ zem Ježíšovým a 's mravně nejlepší' tradicí' křesťariské minu~
losti i přítomriosti.
"
-...
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K.ď sociologii duchovního..
"Dr., Jaroslav

{Pakračování.)
.

Šíma.

K s~ciální psychologii 'mladého kněie~,
.

'.

Podle nových hledisekvědoslo"vných poČítáme sociální psy:chologii differenciální, jakou je právě s.oclální psychologie kněze. ""
převážnou měrou k sociologii. Pro poznání kněžstv( jakožto 50~ciologického faktu je pozorováni po tétó stránce nezbytné, i když
stojí na hraniéích psychologie adotrká .. se ji. Sodolo~ickou .
. oprávněnost zde 'zaznamenaných pozorování potvriujetaké to,
žé jde o vztah mladých kněži k jevům ry:iesoéiologickým,jako
je umění apod., .že se u valné· většÍliy neje'dnáo pozorování in-:-,
dividuální, nýbrž o pozorová:nichování a jednání kÍl~ží v'kolek·
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tivu a ,sociální interaké:i.ďNasbi~aljsem, tato 'pozorování
dlouhýmsoužitíril s kolegy-kněžími've dvou'.kolektivech: kolejním, studijním'a zvl~ště druhém, vojenském, Dt:úhým zdroj~ll1
byl 'styk individuální, "v' náboženských obdch.'Bylo mému'vě~ec-"
kém~ zájmu popřáno 'to štěstí, ,že jsem mohl sestýkatsdu:~,
chovními všech církví a měl jsem 'takriložnost, srovnávání.'
, Vybírám pak jeri'některá, soustavnějšípozoTování z nashro, ,mllžděného matedálu k několika málo všeohecn)ím závěrům, jež.
, , jistě' lbudenutno podrobiti dalším ,uvažováním. Ale okolnost, že
jde!ó první ,pokus v naší literatůře, opravňuje k 'uveřejnění i /
těchtopoznatků z'atíri1níčh.,
,','
, '
, P~opóznání sociá~ně:-psychologického'zaměřeni ~odální sku~
,piny jě velmi poučné to, co její členové -dělají ve chvílích vol~
ného času. To platí io duchovních. Jejich úřední, Církevní, čin~
nást célkem známe. Ale niálobylonahlédnuto a pověděnoo'je
jich sOukromých zájmeéh. NásleldujíciVýklady opírají se o pozorování 165 mladých kněží a 47 studujících theologie. Zapisoval'
"jsem si pozpro"áni. ihned a poznámky příliš nahodilé jsem při
zpracování vyloučil. Sledoval jsem např. četbu. Katolické'kně':'
ze, kteří mají více práce., zabaví ve chvílích volných nejvíce po~
vinná ,četba hreviáJře. tíin ,starší jsou, tím -jak známo -;- "
, častěji porušují tento církevní předpis. Mladrkněží,' které jsem ,
, ,měl možnost pozoroyat, byli právě vysvěcení, 'takže, výchova,',
jíž se jim'tam dostalo, ježto silně působila na' jéjichsV'ědomi'::,
to si a pak - žili v kolektivu kněží a neodvážili se jeden před
druhým' předpis překročovatLBreviáfe, byly tedy taklřka, , ne-ustálou a jedinou četbou těchto mladých1idí: Ale několik se,
přiz!lalo, že to "neberou ták doslova a pečlivě" a opravdu; bývali s breviářem rychle hotovi. Zato ještě mnohem častěji byJo
vidět chvat, s jakým se breviář modlili a neje,dnou s ůlehčením
některý z kolegů dočítaje breviář, poznamenal: "Už ntáim 'od
toho . pokoi:' 'Po breviáři mnoho čásu • naČtení nelzbúde. 'Pokud ,,'
. byloniožno pozorovat; přišlY-v tyto zlomky času na řadu prakti.:. '
cké ipisy theologické, zejména,sbír]ry kázání. Spisy vědecké a
" ,theoretické j sPll. případy. naprosto ojedinělé. Zato" mnohem čas:,
'. tější četbou" pO',hreviáři"byly ':':::. doslova .-:.. sešity,:Rodokaps,
tedy literaturapejlehčíhcidruhu.U evangelíků j~jistoll obdobou
katolickémuhreviáři četba bible, jenže jene!povinná a tudižtaké
méně často vyhledávaná; .Spíše, však ,dostávaJjí se nekatoličtí
mladLkněží k četbě hodnotné literatury ať poučné nebo.hele~:,
,tristické, ikdyžněkdy ..čas, katolíky věnovaný četbě breviáře,je'
II nekatolíků ztrávenhovory a diskusemi" někdyvíce,.jindymé,:"
ně plodnýnii. ,ď.
,'>
'" '
"
. , Themata hovoru' mezi' mladými kně·žími ~jsouIleméně zajímavýma poučnýmmoÍnentem pro poznání jejich' mentality. Ka~
toličtí .kněžíďmajícelkem značně zjednodušené pole 'diskusí.
O věcech nenáboženských milohoúvah nent Ty ,jsou z véHké
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části mimo jejich zájem a často i mimo jejich dušclvní ob~or.

O, ~heoretických .otázkách theologických není hovoru,- protože
jsou všichni, takřka doslova stejně školeni vevě'cech věrouč- .
ných' a theologických vůbec a diskuse' o toni bylobypouhé opa';' , .
· kování textů přednášek. Spíše už někteří řádoví 'kněží,zej1riéná.
.. dominikáni, vnášejí nové myšlenky do těchtothemat,·. nebo!
znají více než je staridardníkněžské'vzdělání. A tak nejširší'
pole hovorů zabírají otázky církeVní praxe. Farské a finanční
. poměry; velikost štoly, počet kilometru cestou ,do škol, někdy:.
,. též vychloubání o tO'm, jak kterýpřéd ,volbami na kazatelně i
· mimo ni agitoválproti té neboné straně,zejména'prO'ti stra~m
socialistickým. - Jinak se informují jen <> .drkevních difereii.
cích 'ne přílíš vzdálených de!lOminací., Taknápř•. o obřadech ,3.
jejiéhrozdílech mezi':římskými a řeckými katolíky. Jde;.H ó,
, v,ěrouČDý nebO' informativní rozhovor s nekatolíky, j'e' až nápad;;' '
néj jak katoličtí kněží oapovídají:všichni takřka doslova stejně;
jak byli vyučeni učebnicemi apologetiky: - NekatoHci mezi se'.:
bou mají mnohem širší pole diskusí. Už proto, ,že jé' možná
diskuse o otázkách věrO'učných, že jsou určité diference~, Dále
,není jim: uzavřeno ani PO'le nenábožénské, otázky národnO'stní, '
,pO'Htické, hospodářské, etické .•• I tu jsou --někdy dosti zriačné
diference a tím je pole jejich diskusí širší apřirozene.jší... '
,: Odtud poznávané jevelmiz,ajímavépolitické stanovisko '
těchtomládýélikněží. Katóljci jsoupochópitelně v riáprostévět- .
šiněroz~odnýmf přivržénciIidové strany (naSlovenskufudové)/
a takřkajedinámO'žnávýjimka, sympatieséstrariou agrární, je ,
· považovánO' takřka za zradu a mlúví se' o tonis jistým nádechem'
tajemnO'sti. EvangelíCi; zvláště 'na Slovensku, hlásí se rozhodně
ke stranám pravicO'vým.avsO'ciaHsmU'vidído značriémíry jeh'
nepřítele 'náboženství. Hlásí se buď ke straně Rázusově nebo
"straně agrární. Čeští evangelíci adiichO'vní československé cír;.
. :kve nemajLani státotvorné strany sócialistick'é za uzavřené 'pro
své 'sympatie. Někteř( se klóní k~ straně Národního sjednocení,
~ jiní ke straně agrární, největší počet p~trně ke straně národně ' .
sO'cialistické . a.mezi 'duchovními československé církve ani' pří;;' ..
klon ke' straně sociálně demokratické', není 'tak zcela ojedinělý~
(Z PO'zorO'vanýchprojevilO' k Nár .. sjednoéení výslovné sympatie
7, k agrární straně 7, nát: soc. 12, k soc. dem. 3, :zaneutr'ální :.
se próhlašovalO' 11."':'" Číslaovšem·rielze generalisovat. Jeto'
'jen náhodná skupina!) Tím.ovšem není řečeno, že by tito mládí
lidé jako kněžíuplatňovalisvůjpoHtický 'názor ásiněr.,Veliká'
většina pak nevyslovuje se jasně pro'tu riéb O'nu stranu, ale je.'
• jich názory ozřejmují, pro .koho 'se asi rozhodují,' musí-:Ht,ak
učinit.
.. '
'.
,.
.'
.
",
'Toto politické naladění je dano jednak politickým' zaměřením.'
'. té které ccírkve~ Povšechně platí, že čím 'ďsvábádomyslnčjší'ďcír.,
kev"thn 'větší dovolůjevolnostv pol!ti~ém' přesvědčEmFsVýéll
I

;
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duchovních a "tím spíše se kloní ke stranám levic~vým, prO'tože
církve konservativní politicky tíhnou ke stranání pravicovým.
Druhým určO'vatelem politického smýšleníktiěží je pak pro'štředí,z něhož vycházejí, jednak:sodálnía jednak národnO'stnÍ..
Neméně pO'zoruhódnéjsou,vZfahy,ktéré sévytvářejí:v ko~'
lektivu mezi jednotlivými skupinami kněží. Mezi vlastními kně..;
, , žími 'katolickými máme několik skupin;, Přě'devším, se rozlišují
'kněží řádé)ví od světských." Řád~ví j'SO'4 .~ravně rigorosnější,.
, světští mají větší sklon ke kompromisům., NemálO' řádových'
" kněží dívá se proto na světské bratry s mírným de;.spek(te\rri a
považují se za povýšené. Přiznávají II 'nich mravní laxnost,
'sklon kméně, přEisnému, phiění církevních předpisů; nepopírají;
že dosti značný' počet světských kněží jé k tomuto povolání ve'. deno důvody hospodářškými, zvláště, v'tě,chto dobách. Alel také, '.
mezi 'řádovýíni skupinami. jsou' určité'citové diference: Křižov..;.:··
\ níci usmívají se kapucínům:ádominikánůtÍl pro jejich 'početití "
, sHíbost. Jiný, řád má takovou starousedlost a tia,dici' na někte';,'
,rých' farách jako asi zemanskéro~y na své! půdě. Tuto,tradícj,'
velmi rá!dízdůraiňitjí oproti farám' světským a je ínezi oběma
skupimimJurčitý antagonismus.' Řád, dominikánský převyšuje
ostatní kněieznáčným~vzděláním, a tíni patrně má i většrsklon
k toleranci n.ežjiní.·~ Skupinové věldoinrkato'líků oproti rieka:, toHkům, je ovšem velmi silné", vypěstovanékonkui'encí v 'praxi ••
i 'uvě,domením dějinneho, antagonismu. KatolíCi před. nekatolíky
, (stejně tak opačně) skrývají své volnější chování, které prój'e";'
• yujíi jsou-Ir ve skupině homogenní.'~' PO'kud se týče informo, vanostio jinýcn církevních směrech, platí tu poinatek; který'byL
učiněn i mezi neknězi, že ,totiž čím novější církevní 'směr, tím
informovanější je osniěrech starších, zatím co směry starší ,mají
velmi 'malé vědomosti O' dalších. Katolíci jénzhruba' znají učení,
acírkve.prO'testantské. O církvi československé JSO'U jejicll představy ještě zkreslenější.' O unitářství nevědí,'úždócela ' nic.
,Evangelíci, zejména' ovšem slovenští· a, slezští; nejsou na tom
'o mnoho lépe. Nejednou jsem slyšel: "Jaký je' přece ro)zdíl'
:mezi'katolickou 'a'československou církví?' Než~to, že mají
české:bohoslužby." (II) Výjimky jsou ovšem všude, ale ty jen.
potvrzují pravidlo.
.
.'
.~·Jednou z nejtěžších životních otázek mla,dého člověka. a kriěze
především jeotázka sexuální. U kněze katolického je to.vlastně
problém na. celý život. Otázka dodržování a pOrilšcivání célibátú
je tak stará a ošunÍělá,že netřeba ji novýmimetodámiznova'
přetřásat. Vědecky zjištěno, dojaké míry a za jakých'okolností "
jetento předpis 'překračován, bohuželjneri:táme. Jen tolik z na- ,
šich pozorování možno říci, že se mladí kněží úzkostlivě výhýbají '
o.tétověci mluvit. Kcmečně,měli jsme 'příle'žiťost pozorovat mla~
díký; kteN právě vyšli' ze seminářů, jsou nassáti· výchovnými
Upřímní. přiznávají; že vzdalováním od doby "a
vlivY se>mináiřů.
.
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" vlivů semináře lato ot~zka s!ává se palči~ěíší a projevují i prO
svou osobu obavy pfed tímto břemenem drkevní povin~osti.
Snadněji jej snášejí kněží' řádoví. než, světští, .patrně, protože ..
jsou 'posilování .kolektivním životem. Přes to i u .těchto mladých
kněží objevují se i neutajené případy, že když mohl zakrýti. své
·.kněžství, ,zejména ve velkých měste.ch,(kde.
té 'přísné soCiální' kontroly jako v' ma!ýc.h obcích nebo . dokonce ve vlastní
farnosti), docházelo' k porušování celibátního slibu. ~~ U nelra:.-:
.to1fků-kněží se nii znovu potvrdilo to, co jsem tvrdil,na základě
šVých pozorovánír. 1933 a 1934 (viz Sociologická, revue., V." .
str. 89.), o 'jejich pohlavn~m životě před sĎ:atkem. ~,Při tom
bez rozdílu vyznání slyšíme od mladých kněží takové poznámky,
které svědčí o jejich názoru ná. pohJ,avíjako na něco nedůstoj, , ného, hříšně-svůdného, takže svobodomyslnější; ale. důstojný ~ a
Čistý názór na: pohlavní otázky, kteiý projevují' zvláště mladí.
kněží svobodných církví -:- Í'e vzácný. . '
.:.', '
.
, , Vztah' kněze·k veřejným otázkám i k .problému sexuálně~
" mravnímu je y kausální· souvislosti s jehosodálnímpostave-,
ním. : Jedno podmiňuje druhé, jak vůbec v jevech sociologických
'býv,i
.
(Dokončení.)'

není

Milost BoŽí, Bůh a Kristús.,
(Milost BožÍ, tofBůh s~m a kromě B~hanenL~i1osti, Bůlijest
Pramenem milosti jest láska Boží, Jeho milosrden-'
.stVí a dobrota: Z lásky vše stvořil a svojí láskou vše napájí, všel
naplňuje, v Jeho'lásce všechno téměř tone a zvláště člověk. Již
. to je milost, ženás' Bůh stvořil a. nadál silou poznávací :-:"" roz-.
umem;··,·,····,
':. "Milostí Boží jsem, co'jse'm.a ritilost Boží ve mně Ímlrnál ne~:
,byla," musíme' s ap. Pavlem zvolati. "Co máš; čeho. by jsLne-;
, přijal a pakli's přijal, proč se chlubíš, jakobys nepřijal T' Celý,
jak jsem s tělem i duší, se 'všemi silami i mohútnostml, vyšel
j,sem zrúkyBoží, njc nemám sám ze selbea odsehe,leda hříchy·
a proto nemám. příčiny Ílěčím' se vynášeti, neboť vše bylo mi jen
sVlěřeno. To, že jsem '--- jé již milost, a,tomilostnejvětší a.p6~~
čáteční, ostatní následují a ,jsou touto.prvnLmilostí zapřičiněny.
A které jsou ly druhé následné milosti?
.
. Na prvním místě jest idravý rozum, z kteréhoprýštípo:-'
znání Boha a zdůvodněná víra v jeho existenCi. Co' blaha a šfěsti
prýŠtí pro duši z této. pevné a' živé víry! ?Kdo dov'ede to říci a
. vypsati? Zda. nepomáhá nám přenésti· se', přes ď vš,ú:hny trampóty
. á bídy tohoto života? . . . , : .
'..
ď Další milost je, že dostali jsme srdcé,které 'můžé Boha mÍď lovatj, "že můžeme mu jeho lásku byť i nedokonalým způsoOeni
milost~samá;
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......'1
· opětovati a slabě spláceti. Ó,' jak veliká je to milost, moci svým
ubóhý:m a hříšným' srdcem povznésti se kté nejčistší a nejsv~::' .
tější bytosti?! Láskou zrovna splý\lámé.s Bóhem,:kdežto vír.oll
se .j en k Němu :povznášíme. " ~
.':
..
....
'
..
,Nelká 'milost ,jest též!, že' riiůž'eme'se roihodnouti, že cliceme "
Mu sloužiti, Jeho ·příkazy.se Hditi a je: plníti .. Jen musímé tuto'
silu ~. vůli -7 v sobě cvičiti a utvrzovati. Tak milóst Boží 'jest··
láska Boží, která člověka všemi.mohutnostmf dúše v)nbavila,. aby
mohl dojíti spásy a přitom je mu náp·oni6éná. ď A abychom se
snáze rozhodovali; dal nám vudce. a proroky anejvětŠího.z nich
Ježíše Krista,'který svým:'učeníma'žiyofem'nám ukázuje, jak.
· se s Bohem sjednocovati máme;. . ' < ,
..
.. : .: Krishisnezba vu je nás .dlědičného" hříchu' po', prar()dičích zdě-'
děného, neboť takového hříchu není, ale potrlálÍá nárit.~vým pří-" .
kladem, jakmáme'přeriiáhati své tělo,které jsme cele zdědili od
prarodičů prostřednictvbu,rodičů ájeho náklonnosti k hříchu., On.
celým svým životem," n;ején smrtí; ukázal nám pravou cestu
k sjednocení se s Bohem. Přisvénitrójíni pokušení ukázalnánť•
. že ki:omětělahléú.mí'n·aše'péče musí smě~ovatLkzdokonalení a
. zušlechtěnídziše (Ne samým chlebem ~ --:-). Za druhé, že ne'':
sriibne se jen spoléhati na pomoc amilosť Boží, alesamÍ'Í71u-;
sžme se 'přičiniti, . abychom se stali dokonalými,' pracovitými,'
spravedlivými a.,svatými (Nebudeš pokoušeti.. ~). A za.třetí
musíme' majelkerna mámonempohrdafi a ho k dobru a pod~ .
poře svého duševního života a. bližního používati a tak zjednati:
si moc a slávu u Boha, nébóť základní':'" d. jediným naším: poU:o· lánžm životnžm jest: Bohu samému sloužiti ci Jemu sam'érriú ,.sel"
klaT1ěti.' Tomu nás učilcelýrii svým životem a snrrU a my musímesami se' zápíl'ia.ti, přemáhati, sami musíme kříž svého životá .
a svých poviÍmostí nésti aza Kristem krá:četfa h6 následova:tia.
tak jeni pochopíme,. že jho Boží je sladké abřímé Boží lehké.
Ne, Krista seníkdy "nezřekneme; '. nebnemůžeme, . poněvadž
ukázal nám jedinou a správnou cestu kBohu, a to jestjeho.zá-.
sluha, .ale milóst Boží a svou spásu musíme' si sami' svým živo-;
tem vydobýli. Bůh dává jen tomU:; kdo 'se přičiní a prácuje. Děl-'
níkům na viniéi pracujícím jen jednu hodinu dává . tolik jako
těm, kteří pracoval(celý'den,aleslužebník'u, který:zá:kopal svou
hřivnU.; ji odňal á' d;iI tomu; : ktérý' \'Yzískalpět novýcll~:>'
.
Máte strach, že jeho kriwbyla maně vylila a jebo tělo mar.;
ně obětováno? Opravdu si myslíte, že Bůh hy byl tak nemilo~'
srdný~a opra.vdu sivyžádaljehoobéti? Zbavte sé tě,cll pohanských' a· .starožidovskýcha ďstarokřé,sťallských . názoru,žé Bůh,}e
tak ukriitizý aiJyžadujesmrt.svého vlastníhosynci,abyjéh'ocH
bylóučiněiió iiidost, vždyť nenító Bohadůstojné:, aby tuto oběť
požadoval a nebylo by to'ani moudré, aby_ vl,astně sám sobě dostičin;li.poněvadž bylost Boží jest jediná a nedílná. 'Což slova
kAbrahamovi. pronesená:';,Abrahame,' '~,ečiň . synusvémunic,
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zlého," neplatila· by především o té bytosti" která' tato slova,
volala?',
'"
'
,Atak proč tak hroznou smrtí zemřel? Proto, že znal'účeIa
éílživota lidského, protože se sjednotil
svédttši sBohem,
protože 's Bohem téměř srostl, protože jeho život byl plniti vůli '
toho, . jenž ho poslal, Otce. Jestliže se, dostal do konfliktu s' kně- '
žírní a učiteli svého národa, kterým ,otevřeně a bez obavy vytýkal jejich hříchy, jestliže lid před nimi varoval a vedl na pravou
'cestu, pak v tomto konfliktu: s ,lidskou zloboU', 's povýšeností á.
. domýšlivostí mocných tohoto světa ,nebylo jiného východiska pro
Krista, nežli buď zanechati učení --,.-. at~ nešlo .....,'nebo'smrt,
, která byla tak hrozná,poněvadž ji diktoval náboženský fanatis- "
,'mus a poměry;
"
, : '" . ,
. , .. '
Tak Kristus nezískal nám milosti? Nikoli. ,Ukázal. nám však;
jak milostí Boží můžeme si vydobýti a získati. Ukázal nám cestu
'k nevysychajícímu' pr,!menu milosti Boží. ,
"
,,' "
, "V katolicismu Kristus vlastně se stal sluncem, kolem něhož
vše se toč{aBůh ustoupil do pozadí, Kristus je základním,kamenem, na němž celá církev jest zbudována. On spasil lidstvo,
On vydobyl milost a je 'jejím rozdavatelém ve svMostech.
",
.' "Ale v CčS jest "synem člověka", jaksesámčasto avyhr:adně v evang'eliích jmenuje . .rak čestný to název, a Jihi! "syn, čl 0- .
'_ věka" , nikoli Boha, syn člověka ,po výtce, který v'sobě vyvrcholil '
nejlepší vlastnosti lidí, který jest nejdokonalejším člOúěkem"
který jest iJzor:em člOvěka, který prodělal úděl člověka ve, všech:
j'eho fáJZích, který nesl kříž utrpení a vypil kalichbhlu až na dno;
syn člověka, který nejvíCe se Bohu přibHži1;kterýdosáhl, doko.
nalostí té nejvyšší,' který, jest' člověkem dle vůle Boží, jakéh''O;'
Bůh chtě,ziníti. Ale tento "syn 'člověka" n~smí splynouti sBohém, ,mézi nimi musí zůstati přesná linie, ,která je' přísněoddě
lúje, ač jsou vfakveliké blízkostLZde je hranice přesná a jistá·
a' nedovoluje smíšení neb splynutí..
'
,
.
Tak zdrojem a pramenent_ udělovatelem a rozmnožovatelem'
milosti zůstane jedině Bůh. ,
.
.'
, Zmenšujeme, tím význam, Kristův? Odsunujeme jej v. nábo- '
ženském ohledu do. pozadí? Jen zdánlivě, lÍikoHveskútéčnosti.,
Řekneme-li, že Kristus je Bůh, připisujeme mu, co mu naprosto,
ť .1}epatříaco jeho lidskost staví do nejužšího spojení s Bohem á.
tíinjeho lidství nabývá něco božského, nutně odcizuje selidstv'u::
. Proto- iehoživot iakočlověka';"hoha nerná-té-záJVa:znosti protJ,ás'"jen :Zidi", my riemůžeme jeho příkladu: následovati, nám schází
,to božské vyšší spojení s podstatou Boží, my nemáme !oho:vyš;;'
šího božského poznání, my nemáme té vyšší síly, p'rýštící z bý~
tosti Boží a'tak jeho příklad je nám nedostižný a milost BožÍmusí vše nahrazovati a doplňovati. Ne tak jelo,je-li jenčlově;;':
,ďkem jako mý. Tu jeho význam ve smyslu našehoživóta 'nesmírně -,
stoupá, stává se pro nás závazným,nuticimncís
kráčeli rJ> jeho',
'
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1
šlépějích. Pak. plně platí: Quod pótuerunt"hi et hae,cur' fu n~n'
. Augustine,? On mohl a šel tou cestou, On: dovedl se přemoci, .do. :vedL opIlDovativšechny náklorinosti a mohutnosti tělésné i duševní,
musíš to'dovésti i ty. ly 'však nejraději hys:šehcestol.l radosti
apožitkůtělesný.ch,·ty.nejraději bys 'přiložil k ústům, jiohár .
všech'rozkoší a:o sebezáporú,o odříkání nechtěl bys nic slyšeti..
To ,však. ti Kristus zakazuje a nenabízí pakžádnérili1osti,žád~ '.
ného odpuštění hříchů, žádné spokoj Émosti a žádného klidu, nebOť
..
toho všeho dosahuješ jen tehdy, žiješ':'li jako On.' . . . . '.
",
Tak nás ~s nesmírnou .vážností a 'závazností Kristus' zrovna
! nutí následovati. stále jeho . příkladu. Nemůžeš' čekati království
; Božího, nepůj deš-H mou cestou, nemůžeš čekati přeměnú svého
nitra, nebudeš-lina ní pracovati, nemůžeš očekávati dosaželní
dokonalosti, nebudeš-li v ní stále pracova:ti. Tak ,Kristus jest zá~
vaznost 'sama, 'Kristus toť odiikání, Kristus toť vážný:a'důležitý
vykřičník a výzvado celéhosV'ěta:,$em k~ mně aza mnoúkdó,;;'
.lnU Otce naŠeho', jenžv.nebesích jesH"
. ,,'.. "
..~. ','
" Právě'.požehnanf živ~t~ristův uka2:uje nám, že i my.musí.me si· milosti Boží. získáva ti, živ,otem ctnostným, .bohumilým, od-:
říkavým.Že jen vnořením Se v bytost Boží, že jen V. nejilžším,'
spoje'ní s'Ním, že 'jen'splynutíms'[}ytostí Boží dosáhneme nej.;.
vyššíhobhihá, štěstí spokojenosti; že jim pak budemeplnHni;;'
losti Boží-Co jest tedy milost Boží? Dle CČS milost jest .láska
Boží, která'člověka: stvoři},a a obdařila ho mohutnóstí poznáva'cf,
..:.:... rozumem, svobodnou vůlí a srdcem, láskou a pomáhá mu,.
kdyžs.e s Bohem ~hce sjednotiti.

,
1
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Dr. F. Kovář.

~eformní snah~ ze 7Otých'let. htinuiéhostoietí.~0.·~'et,
Některé z motivft a tendenci, kterépftsobily při vznikučeskosloven-'
ské éirkve;ď se projevovaly V myšleni' a snažení naši náródní' minu- , .
losti, kdykoliv bylo možno volně' promluvit a kdykoliv' se dostavily vhod. né podněty. ..'
.
. .
ď
' .' . '
Takovou vhodnou dob~ubylotá.ké obdobi sedmdesátých let minu~,
,léhostoleti.V Římě zasedal vatikánský koncil, jednalo se oprohlášenl
'dogmat~ .o ,papežské neomylnosti. Schylovalosek válée frari~~uzskó_
pruské, evropšti národové toužili po rozvoji své individuality a' projevo.
vali svoje. snahy veřejně a. otevřeně, u 'nás hlavně' na velikých táborech
.' .' Iiďu,konaný~li Vod širým. nebem. -., ~.
.'
..'. ' "
.
. Z tédObyziskali' jsme péčí br.' Frant. Marhoula, .řídícfho 'učitele v;
v'Nové Vstpod ·Pleší,.dva dftležité dokumenty tom; jak se ti nás tehdy
pr~jevovaiy 'mó~ivya tendenée, nám dobře znáriléďzdoby vzniku čsl. "
církve. ;,: ...

o

v. '
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15. července 1870 byla vypovězena německo-francouzská válka, 18.
1870 byla na vatikánském koncilu vydána konstituce De eccleslá.
. Christi,' prohlašuji~idogriia <> . papežově neomylnosti, když mluviex
cathedra ve věcech víry a mravfi. Téhož dne vyšel v Praze v čtrnácti~
d~n[ku ,,0 b ran a, politický časopis pro náš lid",vydávaném Vilémem
: Erbenem· za redakce Josefa· Zídka, nepodepsaný článek "S 1 o v o o cTr~'
kvich národnich".
2ádá se v něm zřízeni národni cirkve, která by slučovala náboženstvi
. a národnost v jedno. Každý národ: má prý míti·svou cirkev, která. by
'Cnebyla na ujmu životnim jeho otázkám, nýbrž podporovala ve všem riá.
rodnost. Musi ji miti hlavně český národ, který měl Husa, Tábory a
Ceské Bratry, kde 'všude národnost a náboženstvibyly pospolu. Je třeba.
... se vymanit- Z· područí rUma, jenž by rád celý křesťanský svět· zcentral1~
soval na ujmu volného vývoje národf1. V národní církvi je hlavně nutno
zavésUfederativni zřízeni, připustit laiky k cirkevní správěazavéllt .
mateřskÝ jazyk do bohoslužeb.
.
, Druhým dokumentem je článek "C e s k á c í r k e v", uveřejněny 25.
ledná 1871· v pr8.žském čtrnáctideniku ;,S v o bod a,' politický časopis",
jehož majitelem byl sám Josef Barák. Podtitul článku zni:"Hl~ kata" lického kněze z venkova", ale jeho jméno uvedeno n'eni.
. : V .. tomto. článku !le .. už navazuje, na prohlášeni dogmatu:' o papežské.
neomylnosti a volá se po utvořeni české clÍ-kve, naŘimu nezávislé. I zde
·-jsou. uvá.děny· motivy historické,·vzpominá se velké' náboženské· minulosti
české. ,Zádá .se konstitiíční cirkevni vláda, době· ptinÍěř:ená, opak knězo·
- vlády,se· synodnim zřízÉmim, demokrátickými volbam~ \Í.časti laikf1•.
.... Lid sám si má vólit své duchovnipaatýře. Ale' autor volá po reformách
církve podle požadavkf1 doby vfibec. : Hlavně žádá, aby byly provedeny
opravy ve' vyučováni náboženství, aby· bylo' užíváno mateřštiný při bO~
:bO~IUŽbácli,.aby. byla proveden~ reforma .štoly, řeholi,ceUbátti a výchovyduchovenstva.
.
Tehdejší reformni hnutivedlo'k. založeni !ltarokatolické. cirkve. DaHli
historie a dnešní !ltav !ltarokatolické církve nám _musí být poučenim;
že, třeba' i ve vzniku· čsl. cirkve se uplatňovaly obdobné motivy a. ten •.
dence, není možno se spokojiti s reformou, kterou provedlo starokató~
lictvi, nýbrž že· je . třeba provádět reformaci křesťanstvihlubši, pronikavější, živenou samým duchem JeŽišovým.
..
. . . . . ..
Oba dokumenty, které otiskujeme, jsou tedy nejen poučenim o duch~,
který v našem národě předcházel zalóženi .čSl. .církve, ale také výzvou
pro· ducha, . který má čsl. cirkev ovládat v jejim životě. a' úsilí· bud.0uc~.
nosti: Otiskujeme text obou článkf1.
,
července

y

,.,Slovo .O církvích národních.
Mnoho myšlének, krví mužf1 svatých spečetěných, se'již uskutečnilo;
v~ jedna myšlénka, pro niž v národě českém
všechostatÍlích ná·

ze

.,.-

rodf1 nejvice bylo krve prolito, myšlénka zřídit církve národ1Íí, dosud neprovedena.·My Cechové·mf1žeme býti všim právem hrdí,.žeu nás povstá~
V~ijiŽV dobách, 'kdy ještěosfatni svět v temnostbludO: a--nevědomosU
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·,
,pohřížen byl" mužové, "kteří rázně >vystupovali , proti všelikým nešvaIi'lm
,;,svatých. otcll" a jich' náhonČíéh.<
,.
"
'
"
" ," "
,,'
,.,' Máme svého Husa, proti jehož', myšlénkám celý svět povstal,veden
jsa znemravnělým,kněžstvem a.jim oddaným slabOchem, zrádným císařem Zikmúndem.A kteráže byla myšlénka Husova při reformaci ? Zřídit
církev, IiárodÍlí; Husby'ji byl zajisté provedl y patřičnéfoxmě a miře,
kdy,by, smrtí' násilnickou, od hierarchických ,fanatiko. 'v ' K~stnici n'ebyl
usmrcen. V takové míře se ovšem tedy neuskutečníla, než z'velké části
,zapustila přece kořeny' do ,'nára'da' českého. ',N ebÓť .co udělalo, i ,malého :
"národa českého, národ hr~ino.,' před: ni~iž se, třásly tro.ny, sousední J,.' •
, Myšlenka církye národní" ten skutek,' že sloučili náboženství a národnostv jedno. 'U našich táborSkých předkll bylo náboženství s národností;'
\ v tak ÚZkém; spojení, že, kdyŽ kvetlo jedIÍo, kvetlo idhIhé. .A. když pora_
" žena byla sllaIidu:táborskéhov riešťastné bitvě u Lipan, a mocaristo- '
kratická" roZhodovala osudy náróda, nast31'" onen úpadek . i ," církve, české.'
Nastaly jalové hádanice·,o dogmatech, však církev národní nIkoliv ne~ď
, zanikla,' až koneČně pod jmenem "Bratří českých" vystoupila před, tvář .
, veškerého světa;, j,Bratří" by~i tiché povahy, však odvalné,části šleclity,
,
,cizotou napáchlé, brzy pronásledováni.,A co mo.že duch svobOdný ca,
v ~kutkú vlast~necký,todokázal jich biskup,náš slavnýJ. A~. Komenský;
jenž se stal vzorémveškerých ctnosti muže vlasteneckého ~ osvíceného .. '
, V době této naStalo kruté pronásledování české církve národní -a
spolu i veškerého našeho národa od F~rdinanda II. vítěze na Hoře. :Bílé. '
'--' Zlomena, síla národa,zrušena samostatnost, druhdY 'tak· slavného ,a
.mocného království českého, vyhostěny nadobro
ubohé vlastI české
~
,všechny, vOlnější, myšlenky, počal ,kvésti krutý a "bezohledný, absolutismus
jak náboženský, tak i politický. Hejna dravc1l ovládla ,na' hrobe'ch bělo~
horských ',' . '
"
.
, ,V. následujících pro naši vlast tak žalostných stoletich proměnila se'
několikráte tvář Evropy v ohledu politickém; mnohé dynastie šťastně se
"utvrdily na, svých .tro.nech, .mnozí národové svrhli se sebe svírající jé
pouta. V. oboru.však;,círlwí národních" vykonáno velmi málo.'
'
'.
Akdyž'národ 'náš český; probuzen ze dvěstěletého spánku;: opět
:vstoupildořady národft živoucích a'osvícených, musí tuhý zápas vésti za
.svou,·sa:~ostatnost politickou, tak že riáffi'málo sil zbývá kdi1u' jhiému.
Však ,není, v lidu· našem žá.ďndlhostejnost zvláště ku proudu, náboŽen:.'
skému;, o jehožrozvlnění se zejména y Římě staraji.KteJ."ývzdělanec
,by se' v Čechách nepostavil,. hbitě pod prapor církve národní, založellé
na Zá.kladě pís·~m svatých, pod práporcírkve, která samým Spasitelem
-'- ..světa'má za,heslo:· ;,VQlnost; rovnost a"'bratrství ?"'Činí' se'·kroky,k~tomu:
L V. zemích jiných, adoufejm:e, že se církev národní, rozšíří p~' celém
..-:-~
.světě, ',tak. slCe, že· každý. národ . bude . míti svou církevri~rodní," žaloženou' ,
na':základě písem sv;; která by nebyla na úkorživotnhn ~jeho 'otázkám;
nýbrž podporovala, ve .všem . národnost. U nás~ už do všech tříd národa
vniklo : přesvědčení, 'žesemusíme vymaniti z područí Říma, jenž by rád
~elý svět křesťanský. scentraIÍsoval na újmu ~olnéiJ.O vývoje: národo.v,
,ž~nútno zavésti také v církvi zřízení federativní! '
'

z

,

"','
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, ,v d~bě právě nynějšistoWnárodové u dveřiveliké své biid61,lcnĎsti.;.:
A až tyto dvéře se otevrou, 'po'mlneponenáhluveškeráttná duŠeViiÍ,'
,roztrženy budou okovytyranftv,jlmlž tito svíralI ubohé národy v kaž,:dém jich volnějším a svobodnějším 'pohybU~ 'a'praVda i právo budou
,: slaviti ,své skvělé vítězství!
.
'",
"
, '"Cervánky se ukazuji; brzy ~áno~deří!" '-.: slyšínÍezaznívat ze
, všech stran z úst bojovníkft božích: My Cechové se svým Husem voláme:
"Chceme, aby i laikové připuštěni byli k správě církevní!" a dodáváÍne:
"chceme, aby vyhostěn byl jazyk nám ~esrozumitelný z chrán{ft;8.'
hražen nám byl. jazykem mateřským!"
:
.,'
. ".'
Obr a n á, politický časopis pro náŠ lid;
roč. III. č. 14. ze dne 18. čérveÍÍce1870, str. 163:

na.-

"Česká'. církev.
(Hlas katolického kněze ,z venkova.)

"

Dávno nebylo pokolení lidské něčím tak pobouřeno,jako teď pře~,
chmaty, na 'které se odvážil nynější, papeŽ a· servilní většina římského
sněmu církevního; . dávno také nebylo převrácené jednání hodnostMft
církevních tak ostře posuzová,no, jako všíin ~právem nyní.
.Jeden praví: "Neomylnost papežova je proti' zdravému rozumu;: kdo
#ji hájí, na duchu chorý je . .Jakžmftže· člověk obyčejný, byť byl deset-'
,krát papežem, být neomylný?· HIstorlepapežft ukazuje; že mnozí ,mezi
~nIml byli až hanba omylni, ano 'sám tentoPiús IX., který' jsa zvólen za
papeže, začal. vladařit HberáhÍě; brzy na' to pák se stai zpátečníkem," do~.
kázal dost křiklavě žalostnou omylnost svou." :.......:<;,Tato· neomylnost je
veliké rouhání se duchusvatému:"pravLjiný. "Nebo)kdo ř~kne,žeduch
sv. pomáhá. takóvýmnesmyslftm, jaký je íiapežova neomylnost, tenvše~'
'vědoticnostducha sv; popírá, a toje přec veliké rouhání." .-:." Třetí,praví:'
".Jestli pak ti v rUmě na to pomyšlili, že s takovýminepóctlvýmiokolky .
, neomylnost' za článek víry prohlašujíce uvádí v silné' podezření všecky
ze starší doby pocházející články viry? Což jestiiv sněmech prvnějších
urobiIity články tak, jako nyní 'neomylnost?" :-'- čtvrtý praví:"Aby
tak teď Kristus na zemi sestoupil"co pak by asi řekl tomutosvémú
náměstkovi?, Rekl by as:' "Služebníče nešlechetný, já se' ponížil' a~
• ,'k smrti kříže, ty pak'kam až se vypínáš?"'- Páty pravl: "Sám' Mll
nařizuje, by, se člověk zdokonaloval, 'a' duch 'lidský' se 'za llynějšího věku
.také hodně zdokonaluje . .Je pak to drz~st neslýchaná,' tomuto pocviče-.
nému lidskému duchu vnucovat, co, si rozum málo cviÚný před 200 lety'
... ,(upř.. zapapeže' Alexandra VII.} :vnutit nedal.!'.:-,.- Šestý, pravi:j,Tu'je _.
vidět, jak pochlebováni lidského' ducha omamuje..Jak kadí papežI ze ,
všech stran, jak ukazují, svou' nicotu aristokrati, trepku mU líbajice!
Každý starý člověk je poněkuddětinský---< a tu tenta.knetmtále okU~
, Í'ovaný papež na, takové titěrné myšlenky přišel." Sedmý praví: i,Jezo:.
-vité, chtějisvětem vládnout. Namluvili papeži všelicos, točí 'jím jako '
loutkou; v papeži neomylném doufají, že ovládnoucelýsvět~"~ 0smý
zase: "Když slyším tY,zastavátelé neomylnosti' mluvit, zdá se mi, jako
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'~,
bych slyšel ty sttedověkétlachaly (nazývali je scholastiky),kteřina.
př. o to se.hašteřili, zd8.žmyš, ktérá vkřestni vodě.se byla' utopila, takě
,je pokřtěna."
' ,
.
Ty a podobné řeči slyšíme teď odevšád, někde S, menší, někde s větší
trpkosti,á' závěrek všech je, že jakožto bOjovníci Kristovi nehodlájl
mnozí pro ,budóucnostostať pod tímto novopečeným, blázIlOvsky neomylným' komandém. Alé co" kam ?
Navrhuji::'Utvořenicirkve ~české, .·od <ŘiIÍla i' cele' neodvislé;toť na'
tuto. otázku nejrozumnější, nejkratší a naším potřebám nejpříměřenějši
odpověd', K účelu tomu zřekněme se úplně:Říma:. Kdo zná nátisky,
jakých naším předkťim nadělali 'papežové; nebude se divit, že příchYl
nost uvědomělých ,Cechťi' k ,pápežťim byla, vždy skrovninká, a když z této
malé míry zpupně prohlášená neomylnost trochu ještě ubere. (abodejt':
by neubrala!), neostane arci nic.' Clověk zpúpný nemívá žádných oprav_
dových přátel; kdo sekněniu hlásí, jenná oko:točini. '
. Když se Anglicko za' Jindřicha VIII., od ,:Říma odtrhlo, přestalo. mu
posílat peníze, ač dříve miliony mu dávalo. Také my, Od tUmajsouce
odtrženi nebudeme mu posílat ani' Petrova h8Jiře, ani.periěz za: dispense,
ani ta.xzarozličné promoce, a naší vlásti ostane každoročně· aspoň.
30.000 zl.: vždy~ bylo Ý roce 1868 posláno z Cech jen halíře Petro~a
přes. 20.000 zl., aby měl náměstek toho Krista který pravil:."Království
~é není s' tolioto světa i , peníze na Vydržová~ívojákťi; keři by ho bránili
'protijeho poddaným!!!
'.'
, . .'
.
rteknou.li . nám, že js~e šismatikové, odtrže~ci, 'a že nepřÍjdeme
potom.do nebe: nebojíme, se!' Když přicházejí do nebe milionové šisma':' .
tických rtekťi,a snad, některého protestanta pán Bťih tamtéž pustí:'
proč nemohli' by dostat se tam"'i milionové Šismatických Cechťi? A kdo
nesédi někde ve tmách . za pecí,. bude vědět, že všecky novější vlády,
ani rakouskou nevyjímaje,' samospasitelnost katolicismu, dočista bylY.
vyškrtly. ..
, .
,
' ,
,
. : Poněvadž v každé z rozmanitých· údťi seStávajíci společnosti dozor
musf být a vláda nějaká:' ať se: zřídí V této české Církvi nynějši kon~, '
stitučni době' přiměřená' drkevnivláda.
.
,
,~.. Vládu kněží
záležitostech náboženských (v církvi) nazýváme
knězovládou nebo'lÍierarchii.· Tato hierarchie nesmí 'se stotožňovat '8 '
virou, ano, musí. se přísně rozeznávat. od víry: NyriějŠí. hierarchie ,je
"dílo středověku; hledejte jriJ.éílapreíátťi, kanovníkťi,. arcibiskupťi, děkanťi
prvníchcírkevnícllstaletich, a nenaleznete žádné z nich; povstala
teprv v středověku, byVši přijata z organismu politického; to. jsou tedy
. ustanoveni lidská, i.' monou zase rukou lidskou dobře být předělána,
aniž by se ubližilo viře. Hierarchie mťiže přispět:k zvelebení viry, mťi';'
že ď jívšaktá ublížit, a slavný Bossuet,Zajehož čaSu ,si hierarchie
velmi sobecky. počínala; zřejmě kázal: "patrný dťikaz ochrany Kristovy
'žé, má vira. křesťanská. v. t()m, že ji ani tato mizerná hierarchie umořit
Íledovedla~" :"
', "
,
Křesťanská : hierarchie " prvnich církevních - století 'měla~' ráz . čistě
demokratický: lid byl dotazován při svěcenI, kněžstva,.' při všech zálé-',
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,žitoáte~h dflležitějšich; naÍ1řadY cirkevni volila osada osoby,jež uznány
za nejspflso bilejši, a papež Lev' V éliký: listu k bisktÍpftnl VienenskýJri,
zachováni tohoto starého řádu nařiz'lje,' dokládá, že ten,'kterýmá'řidlt
'všecky, ode všech volen býti musi.
' "
"
,
"'Hierarchie nynějši, jeabsolútnilibovláda biskupfl, 'jako byla libo':
vláda' za: dob absolutnich; lid :je'tu poručnikován 'cirkevně, jako byl
po~učnikóván politicky. Zatemnělý liď nechal si nastrčit to jařmo;jedeň
;hierarch udělal misto práva násili;jeho riástupéi odvolávajice se na to,
. že tak' bylo ~ před' nimi, opakovali nejen" stáré' násili," ále 'přidali zasé
nějaké nové, a tak pomalu byla umlčena práva lidu v" ohÓru' politickém,
· j cirkevním. Z každého náboženství udělá se později také _řemeslo 'á.
",výživa, arci ne na oslavu toho náboženstvi, any tytó ohtEídy' výdělkář~
ské u mnohých zastiňují ohledy duševní. Kdo čteš, rozuměj!
Jako v oboru politickélJ1 musí absolutismus také . v eirkvi pominouť;
nám( navrhovaná cirkev, česká vráti seK demokratickým sněmovnhn'
formám prvotniho křesťanstva, jelikož jsou zceIa přiměřeny svobodo'myslné době )iaši.K řizeni záležitostí cirkevnich sestavena buď synoda,
.jaké v:cirkví řecké všude nalezáme; na té synodě buď, zastoupena cirk~v
'~eská - svobodně volenými poslanci kněžstva i laikfl (každý 'nekněz slove ď
laik): Každý člen synody, má svobodné slovo: ne snad aby hierarchové
.. rady synod, když to za dobré uznaji,' milostivě vyslechli," pak 'přec uči_
nili; co jim se bude, Hbit ~ ne aby ,se dělu,' jako v posledni synodě praž~
ské, kde přinesli'již vše upečené, a jen se ktomupřikyvovalo,ďacokdo
navrhova1néb namital, by~o do větru mluveno. Laikové měJteúčastenst\'i,'
radu á hlas 've všech záležitosteéii'cirkevnich;které~ejsou obsahu dog-,
matického. V rUmě potřeb našíchneznali, a pokud je znali,špátně znalÍ,
a cizinskýmitalským loktem riáÍnďměřili:vsynódě shromážděni uptimni'
sYnové našeho nároďu budou pokaždé zajisté ustanovovat; čého' duŠevni '
i: cirkevní 'prospěchý lidú' českého vWádovati budou. UidviOl si své pa~
stýředuchovni: ';.ten, který má řídit všecky, ode všech volen býUmUsi:"
,Fond náboženský, toto jměni Iiárodni, ne9uď národu Odcizov~ ve pr~~
spěch jiných zemi neb ,účelfl -' nebuď: na lid uvalováno, co lze dostatečně '
pořídit penězi .často 'na darebnosti štědře' vyhazovanými·:...,. cirkevni ro;,
botáři (kaplani a p.) nemějte mzdy ročni tolik nebo snad méně než
· děvečky -'-- na služby boži, od serviIniho faráře na 8. ~hodinu ohlášené, ať
nečeká celá osada do 11~ proto, že jedna osoba, t. j.parii patronIta teprv
o 11 ~ hodině' svou toiletu byla ukončila :....:.\ - leč tu přicházime již k tře
Umu požádavku, jenž zní:
"
- ", , ;
Opravy, opravy, opravy! Kdyby Kristus teď na zem přišel, nynějši
jezovitstvím notně prosáklé i notně natřené katolictviď za' své učeni ~ by
jistě neuznal. Proti čemu horlil, 'je pod jinými jmenyopět~zavedeno;'na
nejvznešenějŠijeho .pravdy. se. zapomnělo" ano' mnohý zatemnělý hierarch' .
je za kacířstvi' prohlašuje; nadělánoťsměšných, svátkfi, jako:· stolice· sv. '
Petra; zavedeno misii, spolh-fl rflženečkářských, nedokázaných;' ba boha
nedflstojných zázrakfl; misto slova božiho kážou mnozi politiéké i nepo';'
~,", litické, tlachanice;, za vzory vystavúji se podvodnice,:;k.teré že,ráný',n~"
· sobě. rnaji . vytlačeny, předstírá se; ohřivaji se',všelijaké pobožnflstky.' 8.č
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tr8.dice' o nich povídají, 'Ú,nebylysvého' času nic platny; a právě pod
Svícny církevními se tyto neřesti nejvíce plemení. Svrchova.riý~tedý· čas
je, aby se mnohé· li mnohé opravy, staly! ".. "
.
Kdopak má tO vše opravit?, ',~,
.".' ' .
'HierarchIe nic nechce opravovat dle požadavkti 'dóby:n~ější, čeká,·
až bude přinucena. jako její přédchtidcové, kteří též starou kázeň Cirk~Vni
· teprv z přinucení zrušili: Všecky' jakéhokoliv' jmena hierarchie: indickd,
židovská, křesťanská,stejny' jsou: žádné ne~áleží. tak .nanábOžé~tVí
na pravé~ .blahu lidstva, jako. na . její' světské' moci a' dfÍchodech, každá
. hledí veZdejší blažimosti plnou měrou užit odkazujíc lid vé·ící pak na
,onen sVět. --'o
. . .
.,
.

a

Kněží, ač' veliká jich' část tyto vady .velmi dobře Zná ľ oprav si přeje, ,,'
'nemohou ničeho provést, poněvadž jsou vmoci hie~aréhie; - Jen od ne.- ,
kněží mtiže, V tom ohledu něco stát, .1 búcÍ.eto ~vatotipovl~nosti vO· .
, ličti, abyďsamém~žeosvíéeĎ.é, ráz~é; poctivé
neprodajnédo českésy. ' '
,nody v y s l a l i : , ,. '.'
'. ,- Vyučování v náboženství. děje se naninoz~dle ;tarého Šlendriánu,'
příliš mecha.nicky,zaměstnává paměť, ne pak přesvědčeni a cit. Ti otoo..;
vé . dúchovní, kteří musí ve dne v noci dvou· i vícenohou škodnou po
polích honit,' mají je za břemeno, a také je tak odbývají. .' ..
'Dohlidku konsistořf ve školách' jsrnéšťastně,překonili! to však lid
konsistořím tak brzy nezapomene, že " stály' v době ~ejtúžšího .. ~aŠeho
.útisku pO boku našich'úhlavních nepřátel, strom naši'národnosti jáko
zrádcové podtinat· pomáhajíce. .Ostatně' by .neškodilo, ,'. kdyby .dal .. někdo
některé povedenějšívisitaČní zprávy lithografovat,by mohly býtiulo.
ženy do musei na 'věčnou památku!
'
'Po odstranění hy,zdících těchto přívěskti zbýVající čistá, ryzí víra ne.
přijde ve spor ani s pravou osvětou ani s pravou svobodou; tolikóroz;.·
našečLtétohadry 'ověšené víry brojí proti zmáhajlcí se osvětě, poněvadž
dnes nebo' zýtra. posvítí na jejich práznotu' i ošemetná díla.
, K .těmto. opravám patří,' aby se služby boží konaly jazykem mateř·'
ským~ Jaký tu rozdíl mezi starými službami božlmi, kterým lid rozúměl, .' .
,a mezi nynějšími latinskými, pti kterých lid zevluje, poněvadž jim' ne·
'oozum1!Kčemu ponechávají tu latinu.? Poněkud sice pro 'pohodlí hler.
· archie, hlavně .však proto, aby lid učiÍ se ~e~yslit, abyt slepě, bezevš~ho :
.porozumění věd přijímal, slepé nerozumné viře se poddával.. .
' ,
Ostatně neblldouCechové ani první, ani jediní konat služby božíjazykem mateřSkým. Rusíni V Haliči, ač jsou katolici, odbýVají vŠecky .
služby boží po slovansku; lidzpívácelou.m-šis knězem, á ani '~lovíČka.
latiny.nepotřebuj~k spasení. Co mtiže být ukatoÍických~Slovanti rusín..;:"
,skýCh; proč nemohlo by být též. u katolických Slovanti českých,. a' to
· tím spíše, ,ana ' veliká část v poslední ,pr3.žSké synodě (1860) '. shrom~- '
děIlého kněžstva' se toh(). již hlasitě" ač nlUlarmo, .bYllá 'dovolávala? . .NemysH se, však, aby se jen: (} těchto několika. speciálně uvedených
opravách v ' S~Odě jednalo; bUdéťoprav potřebných hodně dlouhá litanie,
jako: o dftstojné výživě duchovenstva; o štole a co' s 'ní souvisí - o l'~
holích,' drze~proti··n:ároduteď 'vystupujíCíCh ":::':0 ,zamezeni škanďilft, jaké
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,nucené bezženstvi ~ (coelibát) duchovenstva rok' co' rok plodl -::':-' ci přimě_
řenějšim, VYchiováni nového" duch()venstva~ v seminářichiat: d.a t.,d.,:
,O ně~terých promluveno' zde několika málo, slovy, aby se směr, pon~ktld "
'naznačil. _
'.'
,
Podávám těchto, několik náčrtkft do ,veřejIÍosti, bych pozornost' obe" censtva na tuto možnou změnu obrátil. Věc propřitomnosti budoucnost
,tak dftležitá požaduje všestranného a bedlivého uváženi. Nechť pohovoři
: se o ni, v rodinách, v obcích, :v,osadách,:snad i v:tábÓrech za pnklaaem
táboru Malinského z roku 1869; 'výsledky ,těchto porad buďte uveřejňo':
.váJÍy:, než, jak doufáme, zemský sněm v té záležitosti Za celoú zemi pro,: '
mluví. Ná z d a r ! ' ! ,
'
S v o bo d a, politický časopis, .
roč. V. č. 2. ze dne 25. ledna 1871, str. 25-28;

"ZE

SVETA MYŠLENKOVÉHO.

,Církev v .životě sp,olečnosti.
, ,Mezi přípravnou literaturou pro oxlordskou konlerenci zvláštní poz9rnosti si zaslouží kniha, kterou na základě materiálu, došlého odcirkví a od
odborníků z celého světa, napsali dr. W.'A. Visser't Hoolt a dr.,J. H;
"Oldam;a která vyšla jak anglicky (The Church and itslunction.Londim",
G.Allen, and Unwin, 1937), tak němécky (Die l(;rcheund ihr Diěnst: J3er~_ "
Un,-Purche Verlag, ,1937J. Otiskujeme překlad, malého vÝňatku ,této knihy.
',,' "Křestanská víra se nmsí uplatnit v životě 'spol~čnosti. 'Jinak tonéjde. "
Křestané jsou 'stejně tak, jako ostatní lidé"členyspolečn'osti. Maji účast, ,
jejím celém životě. Je nekonečně rilzných . možností, sloužit Bohu ve:
'světě, ale žádná není bez vztahu k .životuspolečnosti. ,tít znamená jednat"
rajednán( jest větší nebo menší měrou podmíněno obyčeji; mravy, řády,~ , ,
klerévládnou' ve společnosti., ," " , " '""", , ' ,
"
'
Nepřekvapuje,', že křestané před spletitými problémy.živola společnosti
přicházejido pokušení, provádět r~zlišováni mezi oblastí 'veřejného jednáni"
a oblasti vnitřního živola dllše. tivotspolečnosti s~zdá být ovládán siZani,i,
,jež jsoll neslučitelny s duchem křeslanské lásky; Leč odvrat od prdce 'a bojů
všedního života je útěkem od křesl~nské odpovědnosti. Křesla;l ipooolán
• , k tomu, plnit vůli boží nikoliv v dalekém, b~dollcimsvětě, nýbrž nyni II zde;
ve skutečnosti, která nás obklopuje, vyiýváa proti nám stojí. Víra v.Boha~'
je jen tehdyskuteč1lost'í, odvažuje-li se udržet se· proti zvláštním dějin.:
ným skutečnoste~. Jen jednáme-lL v, uchopitelné, historické sÚuaci" do které,
celou svou bytosti společen.:
nás Bůh postavil, p~dle jeho vůle, můžeme.
stvís Bohem. "útěk ze, skutečného světa by neznamenal nic menšiho"" jak
píše prol.' Brunner, "n'ež vylučovat vlastní jednání z křestanské etiky> Zdé;
na tomto pohraničním poli )echnikya etiky, v hospodářství," v politice; ve
veřejném životě, padají velká rozhodování. 'Jestliže zdekřeslanskd etika
selhává, selhává vůbec." (Das Gebot und die Ordnqngen; s.245:),- : .'
'To)e nutno, zdllraznil zvláště vzhledem k' modernímu lítoku 'na- křestan-:
siví. Je. živá/ní olázkolz církve, pozná-li celou' ['áhú toholo· útoku.' Tvrdí'
se, že' patřÍkpodsfatě náboženství, budovat id~álnísvět lantasie, který
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,utěšuje

II nevyhnutelných, zklamáních života. Tim prý odL'ádí člověka 'od
zápasu, který ve sklltečnosti t/Joří· obsah 'udského života, od zápasu,' v', nimž, •
jde Ó, to, vytvořit svob~duapravou' společnó~t nikoliv,; ů idei;:ale. ve sku~:'
tečnosti světa. Náboženství, prý .je nepřítelem pravého lidskéh~ ,štěstí, ježto
prý člověku ,skýtá domnělou útěchu ~a' hmotné nespravedlnosti a tím umožijuje, aby se člověk vzdaloval sociálního zápasu., Není dostatečnou, odpovědí
~a t~to obvinění, říká-li' se, ,'fě křesfansJvi má' co. . činii s. jinými,. vyššími'
statky,· než. jsou ty, za nimiž se ,lidé honí. Nebof~ tento' útok iná ,svůj . osten:
vtom, že'ukazuje,i~k pěstování, osobního náboženského života ádlučuje,
člo~ěkaze, společenstvL osudu s; jÚiýmí lidmi,:zatím co ·.by se měl zbožný
člov~k cítit s druhými spojen v jejich :zápase a bídě. Může-Use toto obvi-:
n~ní dokázat,p~k bylokřesfanství svými vlastnínti vyznavači zrazeno. Ne- .
bof by toznamenaló; že .křesfánství ,nemá có éinit s uchopitelnými zkuš(!l.nostini'a nevyřešenýmí rozpory života a že proto nemá riýzn'amu pro skutečný život člověka. . '
"
Má-li býti úkol~írkve, upiatnit se V životě společnosti, ' se zdarem>
.
,splněn, musí! se: postupoval ve áech hlavních směrech. ' , , '
.
PfedeVším musí -být učiněn pokus" uvéSti duchovní a ;'duchovf!nskou
službu- cirkve bezprostředněji a 'úže vé vztah sezvlášÍnímiúkoly',života
. společnosti. Bohoslužby si musí obsáhle a důkladně všímai zvláštních otázek
jednotlivcd nebo určitých skupin. Má-li byt' překlenuta' hlubo,ká ·propast. j~ž
je v,dnešním světě mezi praci ,'o bohoslužbou; musíme. nalézti prostředky,
jimiije denni všední' živoL pozvedán na ,službu .Bohu ~ práce všedního dn'e
je posvěcována a. posilována modlitbou. Y nynější' službě cirkve přirozeně
nechybí snah, upokojit potfeby' zvláštních'skupin. Mle tento úkol musí byt.
tvůrčím způso.bem nově 'promyšlena novými po kusý v:mnoha směrech dále.
rozváděn. je ·tu na ,př. snad možnosLvybudovat volný časlaickýchmiižů'
a žen tak, aby mohli' chápat své životní otázky a své životní práce v'e světě
modlitby. Naleznou-li se nejlepší prostředky k. upokojení potřeb; jež při;.
cházejív úlJahu, bude 'potřebi nOVých úřadů k doplnění dnešních úřadů/ary
a obce.
Za druhé.'je potřebi daleko jasnějšího vedenL v mravních otázkách. Pro
jednotlivého " křesfana jeď v;· dnešním zmateném světě s jeho.ryéhlés~ m~-:.
'. níci tvářnosti neobyčejně těžké poznat, čeho, kře;fanská poslušnost II jed~ ,
. nomvém případě žádá. B~z podporyje'mu neT7ložnose v obtížích vyznat, .
a nenalezne-li žádné podpory, nenídivú; ztratí-liod~ahu a spokojí-li se,
běžnými hospoddřskými m~řítky a zvyklosfmi.Názor, který by rád uložil ;
jednotlivé osobn6slicelé břímě odpovědností za' poznání vůle ,boÚ v' každé
konkretní situaci, je. si~e heroický, ale odporuje skutečnosti. JednotÍivý
křeStan potřebuje vedeni .q. podpory se, slrany:kř.'esfa~ské obce. Církev má
sice.: zásobu do určité ,míry jasných a' určitých nauk: o povinnostech. křestd
na v oblasti osobní' (ačí v tomlo oboru' je' naléhavě potřebhlového .Ivůr-.
'čího promyšie~í v mnohasměre~h),ale votáice, co v oboruveřefnéh'ó, žl-.
vola je správné nebo nesprávné, může· poskytnoul jen málá ",toho, co platně
ukazuje cestu. ,
. "
.
.
. Pomoc pro' jasné porozumění mravním požadavkůin' evangélia: musí· při- .
jít .částečně od myslitelů a učenců; Třeba je jejich příspěvek nepostradatel-,
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ny, le vedle toho 'prcÍvětak nutno; aby se kř'esfanské skupiny obíraly pro, bléTlty, .jež se jich zvlášl a bezprostředně dotýkaji,-)aby společně zápasily,;
o . jasnost a navzájem se 'při.'tompodporovaly.
- '; Třétí důlezito'u linii jé tiloření mnoha 'malých 'skupin křesfanů k vzájemné pomoci vkřeslanskémsVědectvía v křesfanském jednání. Tyto sku- '
, piny 'mohoumítmísltítráz a obírat se v. prvé řadě sociÍílními potřebami
svého města neho venkovského ·okresu. 'Jejich cil může 'býti také předevšiTr4
náboženský, t: j. ďpodporoiiáni á posilová~i modlÚbou a: společenstvím těch,
.' kdo usilllji o to, přivést věc spravedlnosti k' pokroku, bránit bídě a slouW
obecnému blahurůzllými cl!stami veřejnéhopllsobení. Nebo mliže mít taková,
skupina. 'zvláštní""sociálni cíl, odstráněni nějaké místně ohraničenénespra~
,vedlnosti neboodpom(Jc, nějaké z~láštn(nouzi. tádná křéslanskáóbec se
nemůže' zříkat. odpóvidnosti za' své' bezprostřední sousedství. Vezmou-li na'
sebe mllžové a ženy pod dojmem llázáni evan1Zeliazáp~s proti cfábl~ a všem
jeho skutkům, je jejich prvou povinnosti zjistit, které bezprávímusi býl
odčiněno a klerá tíseň a který nedostatek v jejich' bezprostřeclním soused~.
~tví musí být odstraněny. Církev' by ~iskala nový. život, kdyby se v kažéÚ
óbci IIlvořily skupinykřesfa1lských 'mužů a žen k tomlíto cili a kdyb>' pláno~itý~ zápasem se sociálnibidouro:víiely, stále citlivější křestans'ké
'svědomí.
.
. Jiné skupiný mohou mU pfevážlzě'ráz povoláni. Tento 'podnět daldr. E.~ .
Johnson, který píše: ,,0 možnostech 1Iúboženské výchozlY dospělých se, dosud. solva vážně uvažovalo. Zdá se,' že Tlenilřeba dzlkanl pro 10, že nábožen~'
',ská společnost, která zastává určité sociálni ideály ,a přejimáodpovědnosf·
ia výchovu svých členů, by měla
pracovní pro1Zram'pro každou skupinu
. povolánísvýlch členů. "0 :Má-lí náboženskíi výchova nabýt významu pro.
mravní měřítka generace dospělých, :pak musí být postaráno I) to, aby sku- ,
piny po'voláni-'- právnici, lékaři, inženýři, učitelé, 'vůdcové dělnictva; 'ban ..
kéři amnozi jini - studovaly náboženské ideály,' k nimž se přÚnávaji,'
,,11. jejich' významu pro' plnění úkolů jejich povolání." (The Church and,
Society, s. 205~206.) '\'
'
'
. .
, Každé křesfansképrobouzecí hnuti, kt~ré přineslotrválé ovoce, se vy>značov~lo dobrovolnou; činností malých skllpin, klerése sdružily k 'vzáje11l-,
nému posilování, k pěstováni obecenslví a k společné práci: Pojem "tvořeni
buněk" zcela odpovídd'duchukřesfanslví. Nemohlobý 'být, tvořeni. takovýéh'
bllněkpro křesfanskésvědeclví.a pro křesfanskou službu zvláštnim příspěv
kem k. sodálním a politickým bojům naší doby? Má-li nastat zíčinná změna,
musí se změnit sociální řád. z v1litřku.a III' všech' SVých částech. Při .tom ,
zůstává zcela otevřenou, otázka, pro kterou, dobu ,je zásadni změna celého
řádu žádoucí, aby byla dána novýmbudoudm silúm~ožnost,dalšího rozvoje.;
...Ale' vnější změna stavby, která se nedotkne smýšlení a nechává ·trvat staré,
zvyklosti, 'může mí/za následek jen . zklamání. Existující nepřístojnosti by"
jen nabyly jiné formy. Skutečně lepším je jen řád~ ,který je nesen 'silnějším, ,
, pocitem odpovědnosti lidt k sobě. navzajem, a tato odpovědnost roste,
,jen cvikem. a' mllsí být učena a cvičena v menších kruzíchpůsóbnosti, než,.
'může býl účinně činná, v širších oblastech. Musí být naučena nejdřív v.rcid~~,
'ně,; v sous~dství, v. místní: sprdvě, v spolcích povolání a v různých' sociálních
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skupinách. Svědčí o nedostatku smyslu pro skutečnost,. má-li se zato',' že
nějaký národ může's úspěchem uspořádat svůj politický a hospodářský ži~
votv národním prostoru; nemůže-li povolat :do své službylidi, kteří byl~
slúžbou' v oněch' izžších oblastech vychováni k vědomi státoobčanské odpo"..
ÍJědností. Pokoušíme-Use představit si' skufečněživoú.církev,která si je vě.., .
domásvé. odpovědnosti "ná poli •sociálním. a, politickém,' nemusí. nám vy ta"" ;
noutobraz vzniku mnoha samostatně pracujících buněk;· v. něž sekřis(cin6
sdružují, aby svÝ'm sousedům:a druhům povolání přinášeli svěd~i:tví o Kri-' .
stua' aby bojovali p~oti zlu, kde.: se S. ním setkají v denniTTÍživotěave ď
·sriémbezprostřednim :okolí?Kdes.e takové ,kruhy 'množí, tam Toste:v stejrl,é.
míře· v životě. národa síla, -jež je.s. to,; aby přeměnila/ého. řády' a' způsobila.'
pravou revoluci:~'
'./' .
. . . ' . F. K:
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1; Z církve československé .. TL.
.'S'C
.
.
'
..
.
I

.

.

VládÍlí nařízení' č. 9/1935· Sb. z .. a . n;, jímž bylo. upraveno. studium
bohoslóvcfl.čsl.cirkvena· Husově čsl. ev. 'fakultě bohoslovecké, stanovilo'
v čl. II., že mi~isterstvo.ŠkolstVí a nár. osvěty má ve shodě sprof.sbo:':
rem' usnadnit přechod' bohoslóvcfi:čsl. .církv~ natutó fakultu, abY'pokuél.
možno neztráceli z cÍósavadnihosoukroméhostudia na církevním učilišti.
'. Prof. sbor Husovy' fakulty předložUminist. školství v té věci přislUšný~.
"'návrh a ministerstvo vydalo,výnósem z .3. června 1937přechodnáustii.
. novení, kterými se. upravují podmínky pro. ~okončení studia bohoslovcfl.:.
čsl. církve. podle uved .. článku:
.Ustanoveni jsou, pro kandidáty čsl; církve velmf výhodná .. Er. du~,.... '
chovní, kťeřímaji .pouzecírkevn'í bohovědné zkoušky a chtějí mit státní
.. zkoušky s veřejnoprávní' platnosti, dávající vysokoškolskou kvalifikaci
a oprávněník.ustanovenínejen na obecných a měšCanských, ale i na'
středních· školách, mají vykonat do plň o v ac i. z k o u i!i k; y, . jež se. ko~
.nají z těch bohosloveckých disciplin, které předpisuje zkušební řád Hu...
'sovy'f8.kulty,Z kterých.však kandidáti nebyli zkoušeni při b()hovědných
zkouškách církevních. Lze skládat doplňovací' zkoušky nejprve k' prvé
státní.zkoušce,za roknato pak :me druhé. Už róknato mMe.být kan~~~
d,idát připuštěn. k' doktorským rigorosťJ.m.
.
.
:Br. duchovní, kteřísi své bohovědné zkotiškycírkevní chtějí doplnit,
. aby:měli vysokoškolskou kvalifikaci veřejnoprávně uznávanou, tak •j'ako.
duchoVní, kteří' studují 8 semestru ná Husově' fakultě' a mají 2' státÍli "
zkoušky, musí podati prof. sboru Husovy fakulty'· žádost.o připuštěni
k doplňovací zkoušce k prvé nebo ke druhé státní zkoušce; K žádosti· pří.;
pojí curriculum, vitae, index přednášek;,' ~tah- Z protokolu o příslušné ..
bohovědné zkoušce církevní. a vysvědčení .o vykonané cirkevnílnhov•.
zkoušce. výtah z protokolu siv~~žádajíOd Ústředni rády. Prof. sbor pak
každémukandidátú. oziláIÍJ.í, z kterých oboru mádoplňovaci zkoušku
skládat~riO'pÚíovaCí 'zkouškY se··konají.,počátkeni· fíj~~ a' koncElm·.t1nora;
žádosti třeba podati 3. měsíce před tím, jde~li o doplňovací zkoušku
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;k prvé, státní zkoušce, 4 měsíce před tím,jde.li o. doplňovací zkoušku
ke druhé státní .zkoušée.
, ,"
Doplňovací. zkoušky je možno konati pouZe' do 15. října -1942, .. ' po '.
tomto tennin\i už to nebude moŽno, neboť jdé jen o přechodná ustanoveni
pro ty, ktéří· konali dosavadní církevni" bohiOvědné • zkoušky. .Církevní
zkoušky pro budoucnost odpadají, bohoslovci čsl: církve musí míti státni'
zkoušky na Huslově fakultě.
.
.
.
V zájmu poslání a dna čsl. církve je,: aby tlejí duchovní měli jed•
. notné'vzděláni.· Pro budoucnost je· to zajištěno. Aby .toplatilo io těch; ~
kteří již pflsobív duchovní správě a veškólách 'ajednotného vZděláDi:
dosud miti nemohli, záleží- nyní převážně na ni~h samých:'Ustanoveni
o doplňovacích zkouškách na Husově fakuitě jím to umožňuje .. Církevní'
úřady jistě jím jejich dobrou snahu usnadní, budlou~li o to státi a s círk.
úřady jednati.
.
. . , '
.'
"
-:"Pro dflležitost věci otiskujeme zde celý text příslušného výnosu: mF·
.'nisterstva. škols,tyl, ~ nát:.· osvěy. ,
. . .
" "P ř ech o d n á u s t a n o v e fl í,
"ktel"ÝJlli a;é \lpravují porunínky prodioko,nčení studia bohoslovcfl církve
6esk(>slovenské, podle čl. II. vládního nařizeni ze dne 25.'ledna 1935, č. 9
sh.z. ano (Výnos Ínšanoč. ,j:70.857!37~IV/1 z· 3. čeryna 1937.~ .

1; Stúdující bohos'loví. církve československé;kteřľ před 1.- říjnem
': . 1935 zap;očali, ale nedokončili svá studia na H~sově .fakuitě, pokÍ"ačujíce
ve" studiích na učilišti církve československé a; konajíce . zkoušky před
.. i>tísIÚšnou. komisí církevní,. mohou žádati o'. p.řipuštění k dodatečn~ nebo
. doplňovacím .Zl!.::0tlškám, aby dosáhli VYSVědčení o'státních zkouškách bo;
hosloveckých na' této fakultě:
.
. ,' 2. S podáním pisemné žádosti zaplatÍžadatei celou zkušební táxu, stanoýenou platným zkušebním řádem pro' státnízlt0ušku, kterou, chce ko~ .
natinebosi doplniti; Osvobození od placení taXY'se nepovoluje .....•...
3: Na základě ustanoveni platnéhk> zkušebního řádu a na základě výtahu z protokolu'o vykonaných zkouškách církeVních rozhodne prof.' sbor
O. uznání.' nejvýše '4 semestrt't zapsaných na učilišti církve československé,
o .uznání jednotlivých, písemných' prací .a po. slyšeni .příslušných exa.Dp.;
nátoi-t't o částečném. uznání ústních' zkoušek. z jedÍlotliVých zkušebních
předmětfl.Návrh na uznáni většího počtu semestrt't než 4; .nauzIiálu·
všech p1Semných praci pro II. státni zkoušku a na uznáni ústní zkoušky
v celém rozsahu z některého zkušebního předmětu jest vždy ď předložiti .
mínisterstvu školství a .národní osvěty ke .schválení. .
4. Mezi d0d8.tečnou nebo doplňovací zkouškou za I.a za II. :státnl
zkoušku musi uplynouti nejméně rok.
5. K dodatečným a· doplňovacím zkouškám podle těchto přechodných
ustanovení mohou býti kandidáti připuštění a mají zkoušky, tyto .vykonati
nejpozději do 15. října 1942. .
..
6. Na základě vysvědčení o II. státní zkoušce bohoslovecké, dosaže~
. ného podle těchto přechodných ustanovení, mflže býti kandidát připuštěJ;l
k přísnýmďzkouškám piC roce ode dne vydáni tohoto vysvědčení"· ..•.
•

,
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Jak je cizina o čsl. církvi stále nesprávně informovánI!toho výmluvným dokladem je anonymní' zpráva, uveřejněná v časopise
Allgemeíne·· Evangelisch.Lutherische ,KirchenZeitung, vycházejícím v Lip.
sků, rOČ. 70;, č. 15. ze' dne 9. dub~~'i937,'a to vrubricei Kfr~hIiche Nach.
l'lchten apod,nadpisein, Tschechoslowakei.
"
.'
Zpráva zni:
,,0 su ď ná 1"0 dn i ci rk ve. Národní církev, 'kter()umíníme, byla
,založena před 17 lety v Prale·. v, bouřích' evropské revoluce: R; 1920 se
sešel v jednom' předměstí Prahy t. zv. "Klub českého katolického refonnního kněžstva>' a založil v úzkém styku s pražskými vládními: místý
novou c"Csl.státni církev", (TschechoSlOWak)i.sche Staatskirche). Pře.
rušily se, styky. s Vatikánem a skatoUckou' církví. Programem bylo;
vytVořit slovanskou' národni církev v totálním 'spojeni s čistě nacionálně
, podmíněnými českými zájmy,: s převahou těchto zájmfl. a zasměrodát
ného vlivu státu. Cesk~ nacionalismus připravoval, tomuto podnikáÍli'
zřejmě, nádějeplnou cestu do budoucnosti, z'vláště když sám se presen.
tlOval jako druh náboženStví. Vfl.dcové státní církvechtěJ.,i odstranit náboženský chaos v národě trm, že· chtěli, n~jprve V. nové, éírkvi shromáž·
ditto, co žilomimokatolickóu a protestantskou církev nebo' do bylo
nějak se starou církvi nespokojeno, a pak teprve řídit nápor proti oběma
církvím samým. K' dosažení ,tohoto.' cíle zdálo se. -jím. nejlepším. prostřed~
kem, zahnout do nacionálIÍího proudu. Přislušníky byli převážně Ceši,'
zatím co Slováci se na 'začátku drželi' zpátky. Vlastním jádrem pro nové
uČeni zfl.stávaly Cechy: Marx:ist!cko-liberálni stát byl tu drkvi přízniv
všemi ,prostředky. Zaručil duchovním platy a zavázal se ,poskytovat
značné příspěvky kostelfl.m' a i jinak dělal, všecko možné. Církev sama,
" aby usnadnila přestup co. možno' nejvíc, nepředpisovala žádné dan~ a va. ,
rovala se úzkostlivě klást svým členfl.rn nějaké povinnosti,' spočívající
na obětavosti. Při sčítáni lidu '1930 bylo členstva státnt církve 'okrouhle
500.000, ztoho přicháZelo na Cechy: samy 600 tisíc. Od r. 1930 vzrostla
. církev už jen o 50.000.Příslušnikfl je na venkově percentuá.lně jen'z .poloviny .tolik ,co v ,městech,Kromě 840.000 Cechfl.patří k ní jenně1(olik
Usíc . Slovákfl., '700 Němcfl., 300 Rusfl. a několik málo 'Polákfl., Jihoslovano.'
'a Maďarfl.. Nyni,církev ztratila s~lu, pro další svéšífení. Dfl.vod toho je
třeba vidět předWším. v přibýVající ztrátě pravého náboženského hlásání.
Příznačnou pro to je, velká změna v pojetí Kristovy osoby, jak, byla
v církvi provedena. PozVedly se hlasy" které zprvu potichu, pak ale
stále hlasitěji
pochytbbvaly
<> .božství .Kristově
a konečně je popřelY.
~
.'
. ' .
. Kristus byl prohlášen jen' za náboženského' genia .. a, byl' .zařazen mezi
náboženské duchy světových dějin. Ale nevěřilo. se v něj Jako v, Syna
,božího .. Tím začal také mizetzáiem na národni.církvi." '
'. Ze zprávy:je viiliIo: jak ái>Qčívá na nesprávných informacích a jak je psána' pro poměry" v Německu:
'.
'.

. ,~

,

.~

. Kdyby pisatel' zprávy byl správně informován; musil by vědět; že '
čsl. drkevse nikdy nezabývalastátni éírkví 'a že její založení se ne. stalo za' směróaatného. vlivu státu. a: ve službě českého nacionalismu.
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stát naopak činil nové cirkvi. značné překážky,' leta trvaio, . néž byla
schválena ústava, než se, mohly ustavit obce i diecése a svolat sněm.
Nešilo o nacionalism, ale o lepšícirkev, o království boži, jak si toho
, církev byla od začátku, vědoma. Také není pravda, že do nové cirkve
,mělo býti shromážděno, co žilo mimo katolickou' a protestantskou cir_'
'kev, nel)oC do nóvé cirkve vstupovali ponejvíce řimšti katolici, kteří'
toužili po lepši a pravdivějši cirkvl křesťanské. Rozhodně pak nikdy nikdonepomýšleC na nápor protiprotestantským církvim. "M~rxisticko
liberálni stát"nebyl 'cirkvi přizniv, spíše naopak, byla mu nepohodlná
a, nežádouci 'a' sUhal ji pro zabiránl kostelfl. A jak' se představitelé liberalismu vYslovovali proti ni jako prý škodlivé komplikaci' 'vnitřiúch i
vnějšich poměrfl republiky, je obecně zriámo. Co stát pro cirkevučiiJ.il,
musil učinIt, poněvadž to žádala spravedlnost a rovnoprávnost, zaručená
republikánskou státni l i s t a v o u . ·
,
,

.Jen naprostá neinformovanost mfiže tVrdit, že

by

se čsl. církev

tlzkostIivě varovala klást svým členflmnějaképovinnostl, spočívajlci na

obětavtosti. 'Spiše opak je pravda. Kde je více obětavosti mezi členy
cirkve'než, u nás? Placení náboženské daně, stavby, a udržováni .sborfl,
podpora cirkevniho tisku, sbirky na rflzné účely," dobrovolné dary za
náboŽenské Úkony! '
'
'

O, naprosté neinformovanosti, svědči tvrzení" že nypi cirk~v, ztratila.
sílu ,pro své další šířeni proto, ž,e v ni byla provedena ziněna.v pojeti
Kristovy osoby, odmitnutim ,viry v božstvi Kristovo. V' čsl. církvi žádná /
-taková změna nenastala., Od počátku 'věří c1rkevv Ježíše Krista jako
Syna,božího nejmilejšiho, ve shodě s prvým stoletim'křeseMským"které
'!Jylo Kr:ilitu n e j b l í ž : '
"
.,
Císlice,. které nejmen:ovaný pisatel uvádí., svědčí ,samy",již, svou,
okrouhlosti,' že, jsou nesprávné.· .
,Zpráva je zřejmě psána pro po~ěry v Německu. Co autor píše o čsl;
církvi, platí o německém hnuti víry, po př. o německých křesCanech~
Tam jde'ó přízeň a podporu státu pro ty:to směry,tam jde o' naciona-'.
lismus jakodrWl. náboženstvi, tam mflže jít o ~mysl, spojit nejprv to,
co žije mimo katolickou a protestantskou cIrkev a pak teprv řídit, nápor'
proti, oběma těmto církví~. A tvrzení, že čsl. církev ztratila sílu pro
další své šířeni a že začal mízet zájeJ;ll o m, jakmile přestala uznávat
božství Kristovo; je výstraha do vlastnich církevních řad v Německu;
ale neplati o čsl. cirkvi. Co pisatel chtěl řicl pro Německo,' to ze strachu'
před censurou přenesl do Ceskoslovenska.
" F . K.
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2,. Tajemství Vatikánu.
,Lidové noviny uveřejnily 11. srpna 1937 s timtonadpisem úvodník
z pera Guglielma Ferrery. Autor je velmi dobře informován o nynější
situaci Vatikánu a vrhá ,ostré světlo na 'posledrii vatikánské činy. Na.
,vazuje na riávštěvukardinála Pacelliho ve FrancU vhodnosti papežské,ho legáta; což se naposled stalo r. 1804, vidí v tom př,áni Vatikánusbližit
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..
se s Francií a: příčinu, toho přání spatřuje nejen ve zkouškách, které'
církvi ukládá nacisÚčký
režim
v·I.. Německu;
ale hlavně vSitmi,ci,
do niž
. "
-.
".
'..
,
•
'
se papežství V ltalii dostalo:smírem s režimem fašismu a smlouvami z r.
1929.
,,'~
,
' ..
,Cituieme'doslovně ,další, hlavni partii článku, poněvadž je:záhodno,
aby naši čtenáři znalitut~ situaéi.
,., .. , ",
" ... " ď " ."
" :"Jde o novou· situaci, vytv~řen~u svět&vouválkou a ještě'm~lozná7
~ou. .vláda italská mezi. lety 1860 až i922 by1á.vedle císařství ruského
nejméně demokratická
Evropě.'. Ítalie' byla zemí, kde vliv; .lidu na,v~
fejnou .moc byl . nejmenší a .autorita veřejné •.moci·nad' lidem .největšia , '
nejméně kontrol<>vaná~ Ale italský stavpředválečĎý, nebyl-li, dem:ókra •
. tický,.byl liberální, a to: je něco jiného. Vyznával určitý liberalismus
politice, neboť' připouštěl kriÚku aiopos.ici. VY2nával široký . libera~
Íismus
oblaáÚÍntelektuáÚlí a náboženské. Neuklád.al žádnou závaznou
doktrinu; Přiznával'· rovnoprávnost příslušníkfunvšech kultur i těm, kteři
neměli. žádĎ.ého .-Zidfim,. protestantfmi, kátoIikfim i. svobodným .. mysIi~
, 'telfun. K ~IitiCké, karléře: nebylo Italil zap<>třebí věřiti ve Svatoútró•
'
. jici, stačilo, kd~ sC nebral' v pochybnost trojspolek.
.,.' Papežství ziskávalo mnohoy tét<> době z ,tohoto liberalismu. Díky,·.
jemu papežové mohli 'říditi· docela' volně. církev, aniž byli sebe méně obtěžovánl vládou italskou. Situace se změnila. v roce ,1922, když, nastal
faŠistický převrat: Státzristal protidemokratický jako dříve,' ale přestal
býti liberá.lní. Vyznával' ve všech oblastechlžidoktriny, které ukládal'
násiI~ všemu lidu, tisku, jako parlamentu, .tinive~sitám, '. jako' .církvi. .'
. .•
Fašistická vláda· a papežství byly od p<>čátku' ve stavu' jakéhosi
utajeného antagonismu; P<>, šest let až' do roku 1929 zdálo ' se .každému;'
že oba odpfirci připravuji se k· zápasu na život a na smrt. Náhle v roce
1929 obrat:,odpftrcise obejmou ·asjCdnajimir. To je proslulý smír,
,který katoIici celého světa uvítali jako slavnostní nápravu křivd, k'niž
vláda italská konečně' svolila, křivd, napáchaných na papežstvi revolu':'
cemi ,19. století.'
,
>'..' Ale byla to jen, iluse,' která učinila .světu nesrozumitelnou nynější'
situaci papežstvi. Pius XL ujednal smír se státem,poriěvadž soudil'~
a .. podle toho soúdil správně""':'" že pap~žstvi nemá již sily!' p~stit. se do,
. vážného boje s fašismem" Nezávislost, kterou liberalismus' státu italské';
ho :zaji~ťóval Svaté stolici; zmizela, nezbylo tedy nic jiného, nežli uznati"
~uperioritustátu fašistIckého ~ a' dát si to bohatě . zaplatit. 'Smir z ro': •
ku.1929;byl.jén maskovanou kapitulaci Vatikánu před fašismém. Fa;;:
šismus· to zaplatil,. obnovuje aspoň z velké čá.sti cirkvionu' priviIegova.:;
nou ~situaci-:- politickou i sociální' -, kterou' měla církev v Italiipřed.
rokem 1848. ~
..
",,~
'. Dvě války ukázaly, .že papež; 'volný až do roku '1922,' stal, sé zajat~·
cemfašismu 'smírem
roku· 1929'. První !.byla válka světová.' V .této
době,pod vládami proná.sled~vatelskými, jak se tomu ve Vatiká.ně tíkalo;'
mohl Benedikt,· XV. ~aujmouti stanovisko '. radikálně Odlišné od stano·
viska~vlá.dY· itaÍské, označÍt válku za bezúčelný masakr, tu válku,' kterlÍ'
podle oficiálnídoktriny' státu měla ,ltaIii proměziiťá zahájit její 'novou,'
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slaVnější a šťastnější ' historii.' Vláda "italská. neučinila' nic, .aby:~zabránila' "
papeži říci, co považoval za svoupovlnnost povědět třeba proti nI ve
své funkci pastýře katolického světa.
.
,Druhá válka, na ktel'Ou ·narážím, je válkahabešÉJká.Jestliv letech
'1914~1918' Benedikt xv. mohl mluvit svobodně, Pius XI. 'musil v ro.
ce 1935 mlčet. Za prvních měsícfi války.habešské ódehrávala Se ve Vatikáně, tragedie, o níž svět dosud nevi. Ze všech koncti světa' přicházely ,
papeži depeše,· které ho prosily, ,aby, pozdvihl svého. hlasu, proti .' útoku,
proti válce dobYvatelské a proh porušování smluv. Papež neodvážil' se
to učinit, boje se, aby nepodnítil násilné kroky; se stranY-vlády fašistické.
Leč mlčení, které musil zachovat ,před celýmsvětemkatolickýin, očeká.
vajíciin, jeho slova; stalo se nakonec nesnesitelným,'takže 'v'jedné 'chvili
papež poslal šéfovi italské vlády posla, aby. mu óznámil, že Svátásťo'.
'licenemfiže do 'nekonečna mlčet a aby ho požádalo rychlé uzavření mL
ru, které by pomohlo Vatikánu
situace tak obtížné. Kdo by chtěl
•zjistit toho tajemného posla; nechť ho hledá v rUině v okolináměsti
dei .Gesu. 'Jsou.li mé informace správné, má ,tento. zákrok 'na svědom[
proslulý plán Laval-Hoarfiv.,
"
",
'
.. , ,
, . Ale ' to" není vše. Italský klerus zaujal vMi .válce habešské stanovisko
docela protichfidlié. Někteří biskupové a faráři projevovali senejhorli:
, ,vějšími fašisty. Jiní schvalovali válku jen ~koutkem rtfi.' Jiníkonečn~
. ,se uzavřeli" do nepřátelskéhonlIčeni. Jeden' kardinál, kterÝ' zaujÍmá :jéd.
, ' no z nejvíce vynikajících biskupských míst v severní !talil, shledal' ťoto
~(!hování kleru,nedfisledným a matoucím svědomí katolikfi> DovoláváI se' .'
'papežské pozornosti pro t~to nebezpečí' a'· žádal '. přesné. :j'ednóznačné
instrukce pro kněžstvo. Papež to odmítl, upozorňuje; že 4S'hodin pó
vydání byly bYl tyto instrukce známy tajné státní policii. Papež tedy byl
doveden až. tak daleko, že se musil,bátfašisticképoÍicie, jako kterýkoli, , .
antifašista nebo i fašista; který píše doma nějaký dopis nebO, mlu,,(
v, kavárně;' •
'"
. Pád Úberální' vlády v Římě vyt~ořil tedy situaci, která postavila
.pápe'Že předdllemna: buď schváÚt aspoň mlčky fašistickou poUtiku,:neho
, .zaplést Vátikán do zápasu. až .do· krajnosti s fašistickým státem. Vše' se
. zdá klidné v Rímě,.neboť katolický svět dosud nepostřehl tuto situaci;
nejobtížnější a nejbOlestnější, jakou papežství poznalo od pontifikátu
Pia VII. A: poněvadž papež, který podepsal smlouvy roku 1929,. Zaujíiná
. ,ještě stolici sv. Petra, pokud bude žít, bude se hledět skrYvatprává sl::
,tuace, kterou smlouvy připravily papežství.
..
.
Ale tak podivná situace nemfiže trVat· do nekonečna. Až bude třeba
,
jme~ovat nástupce nynějšího ď papeže, římská vláda učiní vše potřebné,
aby volba padla na jiného, kandidáta a aby stolice sv. 'Petra. byla obSi;.
zen papežein fašistick~. Jestli se jí to podaří, přijde den; kdy katolický
-.světshledá,že šéf církve není už vfUmě ničím jiným,nežli "kaplanem
'fašismu", abychom modernisovali' obraZ, který byl slavný na počátkudeva"
telÍáctého století. Copak nastane? ,
"
.~..
.' .'
, . Jestli se vládě italské nepodaři dát zvolit~papeže fašiStického' á. jestli
.... fašismus se udrží při moci ještě nějaký počet let, vypukne zápas mezi
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Vatikánem a vládou římskou dříve.či později. Vy'pukne toho dne, ·kdy
vláda fašistická provede nějaký čin, proti němuž se vzbouří svědomí ce, lého katolického světa: Jlezadržitelným zpllsobem.Je nemožno předvídat,
jak se r~zv'e a ~ jaXým ,v:í§ledkfun povede tento zápas."
, F. K. "
,
~.
'\',..[" ff V ,,,~n,'
'
:'ll\';
"fP'\.~.:-,A
~v~~.-_
.

3:. Jihoslovanský konkordát.
,Ministr' vnitra v nynější jihoslovanské vlá,dědr., Koroiiec, slovinský
• katolický 'kněz, domluvil před 2 lety' konkordát, mezi .Jugoslavii a Vati-: ,.
kánem. Teprve letos v"únoru se'vláda odvážilavýstouplt s tímto konkor_
dátemna veřejnost. Konkordátvyvolal zděšéni a prudký odpor v, pravo_
'slaVné církvi srbské, neboť dává římskokatolické církvi veliké výhody
oproti' církvipravoslavnéa. je porušením, roVnoprávnosti církvi. Ta!t jsou
podle konkordátu timsko-katoličti kněží částečně' vyňati z pravomoci
světských Soudfi a podléhajl jen církevnímu soudu. Stát se dále konkordátem 'zavazuje, Že bude, svými úřady .dbát toho," aby'~všecky; děti ze
, smíšených, manželství" byly. vychovávány římskokatolicky. Stát: se dále
~avazuje ,.dáti římskokatolické církvi kompensace za církevní majetek;
, 'konfiskovaný jív bývalém rakousko-uherském území.
, .' Tento konkordát je arc! činem čistě politickým. Ve· vnitřní, politice,
má získat katolIcké Chorvaty pro jihoslovanský stát, aby už nežádali
autonomii, v, čemž byli' podporováni Vatikánem. V Zahraniční politiée ma.
konkordát být výkupným za přátelství fašistické ltaIie, v jejichžslUŽ~
bách je i Vatikán. Poněvadž konkordát byl uzavřen z dfivodfi politických,
není divu, že byl také pokládán za věc politickou a bylo ho Využito k po- '
litickému boji. Kpravoslavné:církvi, která se proti němu postavila zdfivodfi,rovnoprávnosti náboženské, se připojily všecky živly. nespokojené"
s nynější' jugoslávskou vládou z dfivodfi politických. Vláda pak, potirajíc'
odpfirce' po~itické, obviňovala ľ srbskou pravoslavnou církev, že' je ve
'spojení, s koirninisty a' politickými' odpfirci vlády.
'. '
,Boje o konkordát, byly, vélmi prudké. Pravoslavná církev pohrozila
církevními tresty' prav'oslavným ministrť1m a poslancftm, kteří by, pro.
konkordát v parlamentě hlasovali. Přes to' byl konkordát ve skupštině
,nevelkou většinoú schv~len. Boj však -pokračuje dále;
,
",
, Bojem nejvice trpěl patriarcha srbské pravoslavné církve Varnava;
~už klichté positivni práce" nikoliv muž boje. Jeho t1řední list byl vládou
několikrát zabaven pro projevy proti konkordátu. Boj s vládou;, tak neslučitelný s tradičním': postojem pravosuivné církve srbské, pOdlomil
zdraví patriarchovo" takže zemřel právě v, době projedÍlávánikonkordátu
v skupštině. Jeho pohřbu 'bylo zase využito politicky k demonstracím
a roziiířeny zPrávy, že patriarcha byl z popudu vÍádY, otráven. Pravoslav~
ná církevodmitIa státní pohřeb patriarchy a nepozvala k,pohtbuani
pravoslaV-ně členy, vlády.
\
",
,
Boj o konkordát není ještě v Jugoslavii ukončen.' Je názorným do_
,kladem toho, jak 'je vždy a na obě' strany ke škodě" směšuji.li se věci
náboženské a politické., Jugoslávský konkordát je zároveň výstrahou"
, kalu až' jdóu, požadavky Vatikánu,' je-li podpo~ván vhodnou' politickou
situaci.
.
F. ~.
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ROZHLEDY PO pISEMNICTVI.

-------------------Knihy.

The Czechoslovak Church. Con- dici, o zjevení, o Bohu a jeho čin_
cerning its 'Substance, Theology ánd nosti, o Kristu' a jeho díle, o církvi
Founder. By F. M. H~ík, F. Kovář, a svátostech: Článek 'prof. Kováře
and A •. Spisar, Praha, JÍákI. Ústřed o dr. Karlu Farském vychází z
ní rady čs); církve, 1937.' Str. 100. 'přesvědčení, Ú' studium osobnostt;
'Kč. 6.-.
díla a snaženi dr. Farského vede k
Potřeba informační brožury .o . poznání' motivfi, pro něž čsl. církev
čsl. ,církvi pro 'cizinu byla poCiťoyá~ ,vznikla, a' ideálfi, 'k niníž směřova~
, na po leta. Letošní .velké éírkevní la, ,neboť y osobě' a ,diledr. Farkonference byly.. posledním pódňě~ '.ského nalezneme takřka ztělesněni
tem, že konečně k vydáni došlo. těchmotivť1a ideálfi. Mimo totvoBr.patriárcha v jejím úvodě VY_l ří 'jeho životni dílo část dějin čsl.
světIuje, proč brožura' bylá vydána: círl{ve v nejdfiležitějši, době jejího'
, " V cizině je zájem o duchovní pova- života, kdy se formovala v samo_ '
statnou křesťanskou společnost.
hu 'čsl: církve,. 'o' její naukovéa
theologické základy, o její organi-' 'Článek proto vy.psAllíní.' života' a
saci a praktický život vObcích,O díla dr. Farského osvětluje duchov- "
její vztah k státu a ostatním cír- ni tvářnost čsl. církve.
Kniha obsahuje také čtyři obráz~'
'. kvtm. Poněvadž pak nepřiznivá pro~
ky,
podobizny obou patriarchfi a
paganda prohlašovala církev za he_
retickou, je třeba říci, právdu. Bro-. ,pohledy navinohrádský a králové~
' C . . . ~u.ra 'vycházi
V jazyce angÚc;kém;·· radeckýsbor. ,"
. Letošní .církevní konference po.
ježto anglosaský svět má nejvíce
skytly
velmi dobroupřiležitost, aby
zájmu o naši' církev a tam také Šíbi.to . inforinační, střízlivá, nevtíra_
řeny o éirkvi nesprávné informace.
.
.
.'
vá a, sličně vypravená brožura pro~
, Vedle úvodu obsahuje brožura'
nikla do křesťanského světa a potiídelší články. Hníkúv, o vztahu
dala v něm správné poučeni o naši
čsl. církve ke křesťanskému světu,
církvi. Na jiném místě, tohoto čisla '
?k/lZuje na motivy, pro něž církev
ukazujeme, jak nesprávně je dosud
vznikla, upozorňuje na sociáhií rozstál.e...,ciziria o náS informována. '
.vrstveni členfi církve, osvětluje její
-htN~~ ltv
F.K.
náboženskou povahu, vykládá před_
t

~

V,:;..: ,

'poklady pro spolupráci s ostatními
křesťanskými církvemi a zjišťuje
význam ekumenického hnuti pro
čsl. církev a její práci na tomto
·poli. ,Prof. Spisar přispěl článkem
,o'naukové basi čsl. církve.Vysvět_
luje tu základní, naukové stano~
,.viskocírkve, jeji učeni o nábožen.:
. ském poznání a víře, o, Písmě a tra-

Dr.František Kovář:Vzá_
pase o 'pravou .zbožn~st. E~egetic
ké, úv?hy novozákon.nL P~aha 1937:
Nákladem vlastním. (Praha XVI!.,
V Cibulkách 406.)~č15.-. ,,' .• , .
Církev, československáodfivodňu
j~ svou op~á'\TD.ěnost vedle st~ch
(historickýchcirkví)., úsilim o při...
bližep.lJeŽiŠova království božfuo
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myšlení 'a snažení člověka 'dnešní;,duchovním československé církve
· doby a o jeho získání.Kristu a: Bo.' poskytnouti: exegeticky zpracóvahu. Na rozdíl od· velké reformace nou a vthematickýcyklus sestave•.
světové nezastavuje se u církve nou novozákonníl~tkú:na'jejinÍ~
prvokřesťanské a Pavla, nýbm chce základě by si pi'ipravovalikázáni.'i
jiti :až 'ke,Kristu historickému.:.Je Není však bez .. vztahu. k: základní
si vědoma obt~í s tim cílem spoje. snaze cirkvečeskoslovenské,totiž
',. ných, co~ ji· však neodrazuje a 'ne-' uvědomiti si ducha JežíŠova; a to
odstrašuje od:jejích snáh: Nepo~' po stránce náboženského ~ivota,
hrdá při tom slovy Ježíšovými; jak tedy prakse' a mravnosti čiIijakří~
senám'dochovala v evangeIiich; ale káautor; zbožnosti. Při to~ je si'
, vědouc, že ne ,všechna slova
vevan. autor
'vědom, . "že nejde r o. monogra_
_ .
" . '
geli1ch Ježišovi vkládaná' do úst fické vyčerpání všech míst Evá.nge~
pocházejí, též skutečně 6d:JeŽíše, . Iii, kb~rájednajíO Ježíšově' zápase
chce zjistiti' ze; slov jeho ..ducha" s nepravou zbožnosti zákonicko.fa~·'
Je~íšova; to jest optavdové Ježíšo~ rizejskou; nýbržpředevšímomi~,
· vo.nábo~enské, 'zbožnostni .a·'mrav-" sta, hlavní á. typická,·jichŽ . by se'
ní' smýšleni' a snažen1.av tomto dalo užíti k účelu' náboženské a
>duchu Ježíšově chce řešiti a formu. mravní 'výchovy." (str.' 5,YKÍlížka .
lovati. všechny otázky: života' a· obsáhuje sedm kapitol 'nebo oddífii
smrti,' požadavky· nábo~enské ;a na 120 stranách většího .formátu.
'. mravnostní,' theorie.i prakse;Jest V I.,oddílevysvětítijeďautorpOjem . '.
· přesvědčena, .že jinak potupovati zbožnosti, individuálni. i kolektivnelze~ ~eostatně. ani dřívější věky' ní, stanoví poměr zbožnosti k nábO.
á staré historické církvekřesťan~ , ženství, upozorňuje na jejívýrru:o-:'
ské jin8.k nepostupovaly, když' vY- vé pr()středky a formy, vnittDí mo~
kládaly ,evangelium Ježíšovo pro tivy a vlastnosti. Ač autor konstasvou -:- určitou - dobu, používají. tuje úzký poměr zbožnosti k. idei'
při tom zpiisobiimyšleni amlu: BOha>a k celé formě. náboženství
vení té které dobyamajíce na zře.
(str., 8.) --';'a při slově náboženství .'
telí 'životní' požadavky a, potřeby mysU také na naukovou soustavu
těch dob: ,.
.~. bylo by snad bývalo třeba na
•,Církev československá '. účini1a po- vztah' zbožnosti· k nauce upozorniti
kus s formulaci nauky"se zřetelem . ,dfirazněji, aby vyniklo" že i zbož~
na zásadu shora neznačenou,' na.nost,. toto spoj;mí~';s, Bohéin'.', ·jak.
" ukyvěroučnéi 'mravní ve svém definuje autor, se rfiznipodle myš.
,U č e n i, přijatém: na sněmu' ro.' lenkového' chápáni náboženskézku~
ku, .1931.·.Zkoumánim ducha Je. šenOsti. ;Velmi správriě vytyčuje v ý- .
Žíšova ve. zbožnosti,; mraV-nich. po~ . . . z n' a m', zbožnosti . pro náboženství,
žadavcích . ve. smysIiľcirkevni na:' s níž toto stojí a padá, je živé nebo
ukyzabýVáseprof.· dr. František mrtvé., Se zřetelem ,pakďna hlavni
, Ková-ř,' profesor novozákonního. stu•.
církvé československé pro naši
dia, pro. církev československou na dobu stanovl, ,v čem spočívá ve sho_
'Husově fakultě ,v'Praze,ve,svém dě s KrIstem ana rozdíl od starých
posledním spise, shora jmenovaném:" historických' církví' u 'dnešního' člo •
. . PoďlePředmluvy, samotné ďsledu..věka touha po zbožnosti (individu.. je knížka cíle praktické; clÍce tot~ž . ální i kOlektivnf), že totiž;,jde o
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pravý, přímý, živý a' Íličímnekale kona užívá překladu' ~ilkova (jáko
ný,a nerušený o s o b n i poměr, člo nejnovějšiho), pro Starý zákon :pak .
.
, .' věka k. Bohu" a . o . živé společenstvi ,překladu. Kralického. ' '
. člověka s Bohem . v smýšleni,', citě~
Y šesti kapitolách,' jež tvoři podni,' chtěni a jednáni v 'životě, sou- statný obsah spiSu, přináší:'řadtÍ
kromém iveřejném.'~ .(str; 8~fJako hlavnich, a karakteristických míst
Ježiš odstraňoval Zákon' židovský, Ježišova kázání a života' pro zbožve vztahu' člověka k Bohu' a umí_ . nost V zápase se 'zbožností. židov. , ,sťoval jej tam; kam patřil, při tom skotl: v době. farizejsko_zákonické .
Jsoutó .ze', synoptických Evangelii
'~ jej však nerušil, 'tak třeba i dnes po
zpfisobu, JežIšověav duchu, jeho zprávy o odpouštěníhřícM,o styku
s hříšniky, o postu, o svěceni' dne .
odstraňovati, co cirkve nakupily
,mezi Boha a ČÍověka.: "jsou to dog-' , svátečniho (dne odpočmku; soboty);
matické soustavy,. jsou to . theolo- , z -Marka . a Matoušé o niternosti
. gt<:ké' soustavy," je 'to litera~ihy, '.' mravnosti, '0 boži vfllia 'lidských
jsou to systémy církevniho zřízení; ustanovenichí z Matouš~' a Lukáše
,jeou to .tradičnizvykovézbožnostl o okázalosti farízejskémravnosti,
historických' církvi" (str. 10.) O, o známkách zbožnosti Ježíšovy na,
zbožnost· v duchu Ježišově .dlUŽno rozdíl od farízejské; o statcich' ,po~
vésti stále a 'vŽdy tuhÝ zápas proti zemských a'službě boží, o blahosl~-'
překážkám: zvenčí i zvnitřku. Du- , venstvích, 'o bezstarostné. dflvěřev
cha Ježišova třeba pak hledat a do_ prozřetélnostboží; ,'. O' společnosti
•pracovat se ho, cestou exegetickou. zbožných, o' lásce k nepříteli, odKniha prof•. Kováře je, příspěvkem platě; 'o modlitbě zbož~ých;zEvan_
". k tomu, k' té práci, .kterou.musigelia Matoušova o vraždě a nepřá
podnikat církev českosÍovenská a telském chováni k':bližnímu; o cizo~
měly bYl :podnikat vše~hny jiné . ložství,'orozluce manželstvi, o pří
církve."
'
saze, 'aÍmÍlžně, modlitbě, postu; o
~ Autor omezil sena'několikmistz významu zbo~nýchpro společnost a
'Ev'aÍlgelii, jež mají právě"zásadni 'kon~čně, podle Lukáš!l 'o dvou' ty-~
význam pro 'označeni zbožn:osti' Je~· pech zbožnosti, o skromnosti, o pé~
žišovyna' rozdíl od tradovanézbož; 'či o věciduchovni, o konání po':
nosti' židovské, farisejsko~zá.konic- vinnosti, o' pozemských" statcich', a
, , ké;legalistické.Postupuje tak, že . ci vytrValé modlitbě. Jistě značná
probirá napřed exegeticky ty zprá- řada látky. Autorpostupúje tak,
vy, literé jsou obsaÚny' ve .všech že oceňuje zprávy Evangelii a staví .
synoptických' evangeliich; potom je podle přillné biblické kritik)r'lite- '
zprávy Evangelia Markova a Ma- rární ve vzájemný poměr avzájem:
toušova, Matoušova a Lukášova zá': ,nou závislost, snaží, se yysondovat;,
í'oveĎa konečně jen Matoušovy a
alespoň pravděpodobně, ne-li jistě;
jen Ll1kášovy~ Při tom je možno pflvodni:ltJ.ltentické'sIOVo·· Ježíšo,sledovat dflkladnosti kritičnost vě_vó, 'riastiňuje'sitíiáci,v 'niž' slova
: '."
decké práce autorovy, jeho cxegesé bylá. pronešéna,kreslí názory po-'
" nazákladěnejnovějši a nejlepší od- zdní. doby .židovské ,a: vykládllpiik
bOrné literatury' dotyčné, ač tato 'názor Ježišflv v' dané otázce. Po- '
, .' nimi.....: v praktickém spise -, vý;' stup jistěsprávny,na cestě zazji: '
'siovÍlě uváděna. Pro citaCi Nov. zá_ štěnini .ducha~JéŽíš()'Ý'Y zbožnosti.
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Ježišovu zbožnost pak stavi jako šovy za ideál, daný a měřený vl'lU
cil a měřitko pro mravnost, naší boži, Ježišem chápaný, poznaný, a
doby. Tam, kde čini svět Ježíšo- plněný; k němuž mají pilit a smě
vým požadavkfim výtky nemožnosti' řóvati všichni bez rozdilu, ~jehož,'
p~o tento' s~ět a kde ,požadavky však, lidl$ dosahuji jen nedokonale,
Ježišovy jsou označovány jen jako částečně. Mravni požadavek musi
zatimni etika, nikoli platná trvale, jitiyždyvýš než lidský čin, abytam vidí alitorpokynya rady ,;pro člověk vždy,kdyby sebevyšši
život JežíšovY-ch učednikť1 mezi u- zbožnosti a mravni'dokonalosti dočedníky, pro život lidi, V nichž Bť1h
sáhl" měl před sebou ,ještě daleký
UŽ, kraluje, a kteři žiji yel společcil, ' cil nekonečnu,ve, věčnosti, ,
nosti, většiny" lidi, v kterých Bť1h aby snahou, po ,'dokonalosti boži
svouvť1li kralUje." Nejsou to tedy mohl ,naplnit celou perspektivu věč_
rady pro 'poměr k těm, ve kterÝch' 'ného života. Mám za to, že autor
krallije, tento sv'ět. K. těm se Ježiš ,také tak se divá na požadavky
sám choviů, jinak,neijé vtěchtd
mravnosti Ježíšovy. Toplati také
radách obsaženo: biánilse,odpo- o výkladu~Ježišova slova·o rozluce"
, . roval Zlu,nenastavoval druhou tvář ,nebo neroziučitelnosti manželstvf.
pro poliček at. d .... Neplati-li ~aKniha piof. dr. Kovářé. je pilně
tim mravnostkrálovstvIbožiho pro psána a háji vážně věčnou platnost
všecky lidi, má,přec(;l"jen pro" a přísnou nesmlouvavostJežíšovy, ",
všecky p I a t i t a jed n o u p I 8;- zhÓžnosti, jíž je právě dnes, --: v
ti t bud e ..• Neni to zatimni eti- době, mravního uvolňováni _ tolik
ka, nýbrž etika ,zbožných, žijícich 'třeba. Církev československá musl
ve společnosti, složené převážně ze trvati na ideálu JeŽiióvy mJ;'avnosti
. zbožných. Třeba tedy ideál, přece i tehdy, kdy. slabost a zloba lidskáideál uskutečnitelný zde na zemi ve za ideálem pokulhává nebo zťtstává.
společnosti těch, v nichž Bťth kra'značně pozadu.
IUje:" (str. 76.) Snad se mnohý b~Knihu ,lze vřele doporučiti nejen
de tázat,zda vyhovi toto dělen! našim členťtm, bratřim a sestrám;'
spoléčnostilidské na takové, v nichžpředevšim našim bratřim duchov~
,Bťth již cele kraluje, a ná ty, v . nim a učitelťtmnáboženstvi ale i
nichž, kraluje. jen svět. N~jdou ,se všemi kdož stojimi~o naši 'cirkev,
na světě , tací lidé, v nichž,nenichy: a. chtěj i poznatmravni snahy její,
by a vady a nedokonalosti, v nichž aby neměli obraz zkreslený. ,Odtedy cele,panuje Bťth, a jen Bť1h?
běru zaslouži ,kníhatim' většího,
Jistě mají, býti takovi lidé, a to ,že vyšla nákladem autoroVým;.,
všichni. Ale zda' jsou již nyni? A
Atd S Spisar:' ,
na druhé straně neni snad ani' tak
' "
zlých lidi, v llichž' ne bylo by nic
D 'r., .r o s ,e f B
a tec: ~alví_
mravně dobrého, tedy nic z královnovo pojeti státu. Knihovny Stez~
stviboŽího. Světlo a sÚn nejsou ód ka sv. 4. Praha, Kalich, 1937. Str.
: sebe odděleny naprosto,' nýbrž pro- 40. Kč 5:----:-. ,
"
stupuj(se: zde vice světla, tam vice ,Husova fakuÍta oslavila 400. 'vý"stinu..
",
" ,
'róči vydáni Kalvinova proslulého
Bylo by snad tedy vhodnější 0- spisu Institutio religionis christi~_
značiti požadav~Y' zbožnosti Ježinae25. května 1936 přednáškou,
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, kterou proslovil 'dr. Jos. Bohatec, 'nevýslovného utrpeni golgotského
pro~esor ,evangelického, bohoslovi
na podkladě svatéhorubáš~ turm·
na vídeňské universitě, na thema: ského. S hlubotiskovými přilohami
Kalvmovo pojeti státu. N~i vychá. , i s obrázky v textu. Praha; ,yy§e~
zí přednáška tiSkem. Prof. Bohatec hrad"1937. Str. 290. Kč 30.-.
je, uznávaný znalec Kalvínovy' reV Turině se přechovává v majet.
'formace a hlavně' Kalvínova po_o ,ku italské královské rodiný antické
. jeti práva a: státu.a jeho významu ,plátno, pokládané,za rubáš, v němž
pro moderní demokracii.' Proto:Je byl Ježí§ položen do hrobu. Foto..
jeho . přednáška dobrým dilem" bO. grafie rubáše" dává vystoupit ' zře·
hosloveckým. 'Ale je táké .činem telně obrystun mužské postaV3\'.
" aktuálním. Není to suché vypsáni" Lékař dr. Hynek, který se s chlou.
'Kalvinóva pojeti státu, nýbrž živý bou prohlašuje za katolického kón.
výklad, který cili k I>řitomnosti: Kal· vertitu, již několikátou knihou do.'
vinovy myšlenky jsou sice podmi·kazuje, pravost tohoto rubáše a na
něny dobově, ale' mají také význam. základě popisu, jednotlivých skvrn
'pro přítomnost. Stát je podle .Kal· na rubáši· se snaží popsat podrob~,
vína součástkou božiho stvoření,' nosti umučeni Ježíšova a dokázat,
proto nesmí být absolutně, zveli. že Ježíš na, kříži zemřel udušením.
/ čoyán nebo modlářsky zbožňován, Hlavní a jedíněpřesvědčující dfi.
také však nepodceňován azne· kaz však, dfikaz historický, za1o~
hodnocován. "Ve světle Kalvínových, ŽEmý na historických svědectvích,
ideí,pravi autor,' stavíme se . tudíž· že zachované plátno je rubášem, do .
proti komunistickému pojetí státu, něhož byl Ježíš položen, zde' chybí
jež vzdor zásadě rovnosti všech , a .nemfiže býtvfibec podán.PÓdob.
'hlásá třídní boj,ále zároveň tak ných rubášfi je zachováno několik
rozhodně Qdmitáme 'německé na· 'a' všecky jsou . uctívány jakó pravé.
mODálně-sociální nazírání, .' jež stát,
Lékařský dfikaz bez. dfikazu hlsto·
,nebo lépeřeče:t;lo, nacionálně socia. 'rlckého nemfiže být prfikaZný. Pro.
listickou ~trallu, VYZbrojlúé, věčný. to 'vážná ,katolická věda nepokládá
mi hodnotami, zbožňuje. vIl:\.stní. ra.· Imi. turinský rubáš za pravý.. Dr.
su •a při tom zapomíná na základní Hynek ovšem ve své VYznavačské
. ,právo lidské: svobodu svědomí". horlivosti v~ecky pochybnosti brisk.
PřednáŠka se končí krásným přá- ,ně odmitájakonevěru a stále'zno.
nini: "Kéž i českoslóvenský stát va a znova křečovitě dokazuje z,
,jest a 'zfistane stromem, jenž své turinského rubáše' na základě jeho'
kořeny hluboko zapouští v domáci ,jednotlivých skvrn podrobnosti 'Je~
pfidu, prosycenoukrvibojovníkfi o žišova utrpení a smrti. V tétokni.
,základní práva lidská, ale svoji ko. ze ještě takéuvádi svědectví my.
runu koupá ve slun,ci Ducha Boží· stikfi, zvl. stigmatisovaných,. v. prvé
ho!" Prof. dr. Hromádka ,jako re. řadě Terezie Neumannové z,Kondaktor sbirky, předeslal přednášce nersreuthu, na podporu svých "dfi...
krátký uvod. o významu' slavnosti, " kazfi". Ovšem jen pokud se mu to
autora i přednášky. Brožuru vřele hodí. ~e podle skvrn rubáše ,byly
dOporučUjeme.tyH-,,-fl·}2'~::,~;.F. ·K.
hřeby zaraženy do Kristova zápěstí,
MUDr. R. ,W. Hy n e k: Kristova Terezie však má. stigmata v dlani,
tvář "a' muka. Lékařské odhaleni mu nevadí. Cílem pak všeho doka-'
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z~vání je, že "sVatý rubáš turln- dovede mít pevný úsude'k, 'mohl by
ský" , je svatf ostatek, jehož uctí.; z nich ..:.:.... při našem 'nedostatku
vání nám 'přináší nekonečné mi- ' vlastní homiletické literatury toho_',
lósti.Knihá. je dokladem, jak v ka- to drŮhÍl:":" dobře čerpat pro ob; ,
tOI~C.tv~i~t!'í.le ~,o'c~ě, žije zbožnost dobná nauková themata' l>rPmluv ,v
primi;lvIlICh stupňťl:J~na římském ď na~elll..JluchU~tlÁ t:>lJáI'-F. K.
katohcismu ,s.all:lém, aby se proti'
, +'\)':)',""
•
..
nim!Jránil v_zájmupravékřesťan~
Msgr,e R.FonleneHe: JehO,
ské zboŽnosti; Nám nen! třeba do- ,Svatost Plus <XI.' Praha, Vyšehrad;
kazovatJežíšovu historičnost turin- 1937.'
_ Str.," 334. Kč',
" 44.~. ' . J '
ským rubášem: a navádět, nás k
Nynější papežPius XI. patří jistě'
zbožnosti· 'ďrástickÝm, třeba lékař. k výjimečným" zjevťun ;na 'papež~
, ským, Popisovánímúmučenía.smrti ském~tolci,a to jakpro.svouoJežíšovy.•'. Pro , náS, knihÝ·"tohot~ sObnost, vědecky školenou a ,prostě'
druhu ne~amenají' obohacení _ná~ zbožnou, ,tak pro ,činy, k nimž jej . ,
přivedly mimořádné. okolnosti ,~ u?'
boženské lit~ratu~.' ;~F., K.
ď
~hJc.-t ov? . ,"
" , dálosti v6 h světě za doby jeho pon~.
'Dr>Tiham'ér Tóth, profesor" tifikátu.Póznat jehó život li dílo
budapeštské' university: vhtstriosti musl' býtzajimavé ,a poučné nejen
Boží. '. Autorisovaný: překlad.z m~~ . pro' římského, katolika, ,ale, pro, kaž~
ďarštiny pořídil DeziderPavlovič. ,dého člověka, jemuž 'jde o pravdu. '
. Prohlédl li upravil' AIlt Střiž. Pra~ Pap~žfIv životopiS; jejž napsal' ka~
ha, Výšehrad,1937. Str: 262. Kčnovník' u sv. Petra ,v :R.ímě, tedy
35.-. ,,' , '
. '. '. ' ' ,
. blízký účastnik a svědek mnohého'
- Další svaZek káZá.Í:ií prof. Tótha z toho, o čem píše, lze tedy již pře>
je 'věnován" dogmatickým kázáním d~m vitat. Autor vskutku zná ne:;
o tom,jakýBflh je. Probírají se tú jen Události,' ale i otázky a .obtiže
'jednotlivé "víastnost( bOži: ducho- ,s ~imi spojené, zná také římské
vost, ,otcovství, trojjedinost, stvoři~ 'ovzduší, v němž, se dály udáÍosti,
teistvi" svatost, dobrotivost, prav ~"jež ,vypisuje. Mfiže proto Čtenáře .
domlúvnost aVěrnost, všudypřítom~ <> ,mnohém velíni .. dobře, poučit: o'
nost, vševědoucnost, moudrost,'spra_ životních osudech, papeŽOVÝCh i ,o
vealnost, milosrdiúisi;shoVíva.vóSt, čin~hh,' ji~iž rózhodoval v životě
'nezměnitelnost avěč~o~t;- avYvo: 'řim~ko-kaťolického ' 'světa víc . než
zuje se z 'nich 'aplikace pro viru-a VětŠiná'jehopředchfidcf1. O všem'
život katolíka: Zvláště' podrobně je t~m', píše autor pln.:Úcty a~ obdivu;
probírána'také otázka zlá ve světě bez jakéhokoliv vlastního úsudku~
, apodáná krátce' theodicea: Nefzetírriméně ovŠemúsudkukrltickéupřít; žé tato káZání 'mají '8 'hie~ . 'ho. Kniha,oplývďsuperlátivy,.a
' .. diska' římsko~katolického 'o vysokou ďvš~cko je :neseno. dvorskýÍÚ stylem
úroveň a: čenu. Maji~ej~n jasnývý~aduchem .. Přes to, sez ní čtenář
,klad, .' přesnou.argŮirientaéi, 'pře_ dobře p()učí o' hlávní~ličinéchpa
hlednost 'a>ďoJ:Írou ~plikaci,:aie p~-pežovÝ~h: o katolické8kci, otfm_
uží~a:jí také hojně, konkrétníchpří~ Ské otázCe, o uZavřených konkordákladfi arn:ajL zřetel k potřebám tech, o unionistických snahách, o
naši ~ dobY. Náš vzděi~ný ducho~rii, boji proti komunismu a j., K, objekkteI1r m{ 'jaS'Ilo <> náŠem ~č!'lni á tivnímu pohledu však potřebujeme
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také

osvětlení

s jiné strany, jak

úřednictvo právniéké, zftstávíi' však

Ďám je podává hlas Ferrérfiv,kťe- . stále jeŠtě- v hlavních rysech:tako..

vý, jak jej výtvořil, lil>eralisticltf
stát. Zde je třeba'pod~tatné změny.' ,
Cím 'intensivněji státzásahuje' do'
, Jan Me r tl: Byrokracie. Stu_ života: společnosti, Un; vice vz~fistá
.' diesociologicko-politická. Politická význam byrokracie.. DenÍokratiéký,. '
knihovna, řada 11., kniha XXIII.: 'stát se neobejde bez demokratické
. Praha, . Orbis.' 1937,'- Str. 265. Kč . byrokracie. TI nás je třeba.novéby~,
45.~· : .
. .
.rokracie a proto' před.evšini nového,
. Úřednictvo má pro stát veliký vzděláJÍi a .. výchovy byrokracie ve
význam, hlavně vedouci ,vysoké 11- shodě s novoustrukt~rou anovýffii:
. ,~ednictvo, v jehož rukou spočívá úkoly moderního státu. Nová byro.' '
rozhodováni. Tato' práce jedná " o kraciepotřebuje předevšim l).OV~ .
v.ztazich· mezi státem a.vedoucI státni ideologie jako jednoticího
byrokracií. Nejprv zjišťuje poměr pouta; určitého.' ethosu, s.ouboru
mezi státem a úfednictvem obecně,' mravních hOdnot: na jehož základě .
'pak . přehlíži' vývoj toho. pomÚu' v se' tvoří pracovní hodnoty a postoje
'minulosti, ve státě patriarchálním; úřednika . v jeho denni prá.ci. Celý' •.. .
feudálnim, '. absolutistickém akon- státní aparát :má být proniknut jed.:
stitučnim,' načež věnuje obsáhlou notici stá tnI ... ideologii,' nadř~enou,'
pozornost ,úřednictvu v demokracii ideologiim, jednotlivých . poIitický~h
anglické, americké afr~couzŠké. strari:.Autor ,již vidipÓčátky té,
Vrcholem studie je část, . jednajici jednotící ideologie:' V .a~mádi;' V',
ci Ceskoslovensku, v niž autor nej_ disciplině. stran, tvo-řicich, vládni.
prve sleduje. Vývoj byrokracie V koalici, 'áÍtonečněLv 'pojetí funkce
Rakousku od Marie Terezie a pak ,presidenta ,republiky 'jako nad~tra~
přecházi k, otázce, úřednictva v, čsl.
nického politického .. činitele veliké_o
republice. Konstatuje .Odpor, "proti" ho ,významu, se již dnes projevuji
byrokracii v době státniho převra- náznaky nového pojetí disciplinova_
fu, '. zjišťuje, nivelisaci úřednických,,' ~é' de~okracie .. Také' škoÍní výchO"
platfiv republice a ztrátuspoléčen- va má svou demokratickou ideolo-.
ské prestiže ,11řednlctva, načež 'pře- gii, 'nadřazenou ideologiim' stranic-.
hliži vývoj úřednické otázky za do_ kým: Mladé generace budou již mf_
. by ,trvání republiky. Autor docházi ti, čeho se starým nedostává.
kzávěr~, že. byrokracie tvoří pod~ .Knih~ je vzornou ukáz~ou toho;.
statnou součást stát. aparátu. Její jak lze metodou sociologickou .vy~·
struktura a vývoj jsou určovány čerpat otázku nejen pouhým' popi·
,strukturou a' vývojem' politické sem, ale jak 'zjištěnim,funkčnosti v
.složky" státu, jsou, mistně ,1 časově historii' lze dospět k správnému PJ- , .
podmíněny. V našich dnech . se
znání f~nkčnosti pro přítorimost i
rychlým, tempem mění politické ve- budoucnost. Bylo by zajimavým ,a
~eni státo. V tom směru, že se přepotřebným Úkolem, přistoupit touto
tváři stát liberalistický ve stát in_
metodou k ,otázce úkolu duchoven-.·
tensivně zasahující do života spo- stva v nové cír:kvi, odlišné od do~
lečnosti.Byrokra~ický aparát azesavadních.Je.to .sice jen analogie,:
jména jeho vedoucí složka, vysoké ale byla by velmi v~uvná .., .F. K.:.
. .' ~
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.J o han nes U r z i d 11: Václav jín,' které sám viděl, nedal nic své.
Hollar. 'Umělec, vlastenec" světo~ ho. Ve skutečnosti je v dokonalých
, občan: S doslovem Franze Sprinzel. Hollarových. grafických listech plrio
se: Sběratelé ~'~bírky HOllarova dí. osobitého stylu a foiínálního utvá':
la; PřeložIL dr: Zdeněk Hclfert. Kn:i~ ření, takže 'se zřetelně odlišují od
ha osudti,
práce ,sv. XIX; Praha, listti jiných' rytcti 'nejen svým umě.
leckým zpracováním, ale' i volbou a'
Orbis, 1937., f3tr.' 130'a 16 st~an re.
produkcí. Kč 35.-.
pojetiÍn theniat . .Jep~avda;ie :Hol:
.. ,. . ' .'
.
'
lar je racionalista' a· naturalista~
.',
'Tento nový spis o·životníchosu~' Ale má osobitou ušlechtilou formú,
dech a uměleckém významu če'3ké~ ~tvát'enou jemným cítěním" a čl~ně~ "
ho gráfika z doby bělohor~ké (žil nou duchem vyššíchzásadgrafické~
1607-1677)' si zaslouží .. také' naší 'ho řádu. 16 stran reprodukci Holla~,
pozornosti. Neřeší sice, dtikladně a rových grafických děl v knize to .
s.rozhodností otázku, 'opustil.li Hol. dokumentuje. Autor 'konči svfij
lar vlast pro .viru, ale toho nelze ,soud: "Václav Hollar je světlým
od uměleckého historika. .čekat. Za~ zjevem' mezi známenitými' muŽi,
to, krásně vypisuje životní osud a které dal český národ Evropě. Pro
,umělecké' tvoření exulanta, který se ně pro všechny, pro .Jana Húsa",
cítil vždy Cechem, třeba žil trpkým . právě, tak, jako pro Komenského"
. životem:v cizině. Rodina Hollarova nebo T .. G. Masaryka je chara'kteri~
pocháiela z Horažďovic. Václavtiv . sÚcká tato zÍíkladni vlastnost: vy.
otec však už 'žil y' Praze ja'ko ci. trvati.až do konce a zachovati své
sařsky úředník. Syna určil k dráze '. životní přesvědčení. Hollar nebyl si.
právnické;,' ale .umělecké sklony' ce zjevem, který by hýbal
vzru.
VáClavovy, živené uměleckým pro~ šoval národy, ale vytvořil pro' svoji,
středím Prahy doby Rudolfa II., při. kulturní epochu dOkonaiý, světový
vedly jej na nevděčnou. dráhu umě.' výraz, v němž se promítá univer·
leckou. Dvacetiletý opustil r. 1627 sálnost jeho doby. jako v zrcadle.
Prahu, školil se v Německu a Ho~ Odvážil se do cizího, nejiátého svě~
landsku, pa'k vstoupil 'do služeban~' ta; přestál' největší zkoušku' a dal
'glickéhovyslance' k císaři, mistrov. nejvyšší 'příklad: '.obětovati vlastní
ská Jeta ztrávil . jako samostatný osud výhradně' umění." Dopóruču>
umělec vA-ntverPách, poslEldní leta jeme knihu všem čtenářfim, kteří
pak zase v Londýně, kde se byl již 'májí zájem o výtvarné umění. '
za svého prVéhO pobytu oženil; Pro.
. ~<ý!,j,,\~'i,2 {!.oJur: F.
, žil .život v ustavičné práci a v po· '
" .
měrné chudobě, Časem i bídě. Au·
Fr a n t. S k á cel í k: Venkovský
tor~ledujerok za. rokem tohoto ži.lékař.Román.Praha!, Vyšehrad,
vota a. určuje uměleckou' tvorbU: '.1937. stran 310..Kč, 38.--:-. '
Hollarovu v· jednotlivých letech. V
Autor' tohoto •ttkatoiickéhoromá~
poslední kapitole hodnoU jeho umě. nu" . jesáIll dlouholetý venkovský
lecké .dílo;' Opravuje rozšířené mí. lékař '. a veřejný pracovník,' vzal. te.'
nění, jako b)"Hollai-' nebyl tvfirčiÍn dy látku' zřejmě z' vlastní zkušenoduchem nýbrž'pouhým' kopistou, sti. V prvé částiknihy,je'to zvlášť
který svým 'reprodukcím umělec-" pahno;ldeální a lidumilný venkov.
kých předloh; bál předmětti ~ kra. ský lékař nezná jiné práce než ,deli
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za dnem" noc za nocí' věnovat svým
nemocným, pomáhat jim nejen
svým uměním, ale i svými penězi a
překonávat f rozná nebezpečí' své.
ho stavu. Nemá kdy pro veřejný ži~
yot; tím méně pro život společen.
, ský, zábavy, sp()rty nebo pro intriky a spory, ani pro 'svoje osobni
~těsti, hledání družky života, po.
, hodli a pod. Jeho jediným povzne.
sením jsou chvilky ztrávené V při
rodě _a
blízkém klá~teře. v hovo.
rech s osvíceným superiorem. Tak
žil dr. Severa v Zímově po leta. Ale
časem byl vtažen do veřejného Ži·
vota a poznal jeho vášně i stranic.'
ká nepřátelství. Poznal, i dceru vťld~
, ce jedné z mistních stran veřejného
života,' ředitele' záložný, kteÍ'ý, ovládal město i kraj. Ale ředitelova čin;

r

nost' nebyla ve šem, správná a když jej ranila mrtvice, rozhodl se dr. Se.:
vera 'zanechati lékařstvi, vziti si,
ředitelovu dceru, věnovati se veřej: "
nému životu a' napravit pověst mrtvého tchána. V tomto řešení je
jasně'patrnatendence'novodobého

~atoIicismu, ovládnout život spo_
. lečnosti mocenskými prostředky;
. ale ~elze říci, žeje to v duchu křes_
ťanském.. Křesťariským ,duchem se "
dr. Severa řídil, dokud by(ideálním
'lidumilným 'lékařem, ' jakých je'~
vskutku potřeb! . a jakých mezi
mladými ,lékaři není. Kniha nemá
aspirací . umělecko-literárních, má
, tendenci jinou; a proto je třeba: ji
' také ~ tohoto hlediska posuzovat.
Je, výmluvným 'příznakem PO,by~,

"

;ř\Qi.....Á~~·IC)~F: K.

" RŮZNÉ.:'
Pracovní prázdniny. Pro' římsko. svoboda" přípravě pro prázdnino~
katolickou inteligenci'i pro prosté vou oxfordskou konferenci) této'
. věřící se konaly během prázdnin na ,mládeže. Dr. J.C. Bieekerv úvod:
několika místech exercitie, pro in~
ním článku přehlíží situaci a úkoly,
,teligenci konférence,' hlavně v Da~.\ dr.. O. Rutrle má pěkný článek o,
lečíně
Mor. Akademická Ymka nynějším'křesťanskémobecenství,
pořádala jako každoročIÍě opět kon-, sl. W. J. van Leeuwenová člfuek
ferenci pr() středošk()láky a druhou, křesťanské rodině, angliCký unitář_
pro' vysokošk:oláký.· Českobratršti sk:ýduchovni' E.
Lee, článek. o
duchovní ' měli svou ,theologickou národu a státě. Bylo by dobře; aby
konferenci, rovněž jejich' ženy měly se naše mládež' s ,obsahem těclÍto
pracovní ,konference. Pro evange~ článkťJ.' blíže seznámila, zaslouží si
lickou inteligenci se pořádala zvlášt. toho; Rozumět jím, ovšem mťJ.že jen
ni konference s množstvím předná.- mláde! nad 21 let a ta dosud, po
šek ,.. o dťJ.ležitých otázkách doby. likvidaci 1i!tarého' , spolku, nemáKde 'jsme byli letos o prázdninách vlastní organisace.
'my, kteří' nejvíce potřebujeme pra'covních konferencí?.
Práce o dr" K.' Farském 'od' prof.
Casopis mlád,eže svobodných cir_, F.Kalouse, ,otištěná k 10. vÝročí,
kvl. The Bulletin of the L. J. B. smrti prvého patriarchy v2. a S" •
'z června 1937, psaný anglicky, byl čísle naší revue, byla'autorem vy~
dána jako separát. Lze jej obdržeti
věnóván pod heslem "Křesťanská
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u autOra! profesora na reálcévPří~ '. nemusilo znamenat, že ,by. Um našé
brami, za Kč' 1.50., '
dogmatika .musila být uvedena 'na
, . ,PesimisDl · a optimlsm. "Pravý skrovnější, dokonce snad nedosta:
křesťan je obě: pesimista vzhledem
čujícCmiru.. Ovšem . by, .sevelmi
k~,iidskýmm~žnostem,; optimisťá. mnohé utvářelo 'jinak. Ale. ukázal~
, vzhledem k božím možnostem; Ne-byse,žeby.setuotevřel pohled do
bo jÍJíakřeč~no: Křesťanprohlédá tajemství· nebes azemě,:jako ni.
problematičnost, pO~íjejic~ostvŠe_ ' kdejindéna světě." (Dorries,Die
ho' pozemského; co je. zasvěceno Bibe!.):
utJ.pení,.vině;, smrti,ďzná', sobectví
Náboženství a rasa. "Náboženství"
lidského srdce, je vzhledem k přiro~ není žádnou, nesamostatnou' itne'.
zEmému .životu pesimistou; vL ale odlučitelnou, funkCi' a žádným pro~'
také, že život vEl vší syé problem8.-' duktem rasy nebo nějaké rasové
tičnostije držen a nesen Bohem a ", duše.: Není' jí . determinováno ani .
že Bfih 'všecko .' přivede k, dobrému .... pr~destinováno'. Mezi rasou' a· nábo•.
. konci,že tedy těm; ,kdo Bolla milu~,' ženstviJn ~ neni žádné přímé souvi';
jí, musívšeck~yěci . sloužitknej-slosti,"(Ch. M. Schroder, Rasse UIÍd
·lepšiJnu .., Potud je křesťan optimi- , Religion., Eine ráSsen- 'und.religi.:.
stou, ježt0Jná viru V to, co Bfih . onswiss~nschaftliche Untersuchung: .
'mfiže.adovede. I po příkré cestě MUnchen 1937.)
.
kráčí křesťan klidně,' neboť ví:,I
'.BeztřídJÍí společnost. "Nevěříme,
když se zřítiJn, nezřítiJnse do b~'"
že beztřidní společnosti bude dosa.-'
zedné propasti, nýbrž. klesnu do boženo'tfídním bojem. Věříme, Že bu.
ží náruče. A proto se křesťan také
de 'výsledkem; křesťanské vzpoury.
neunaví, bojuje, ve světě,' pracuje' o
proti .třídním rozdilfim a třidnfni
světě, pro národ a vlast sily nasaprivilegi~." (The Chú~ch' Times" '.
zuje, nikoliv že by očekával, že Um
6. srpna'1937.)
přivede rajské poměry na ze~i: alé
že si' je jist, že právět~.t? prác~ je
. Ani pravicé ani levice. "Církev
Bollem chtěna a požadována a slou~ nesmibýt ani pravá ani levá. Musi
ží božiJn '.cilfim se světem," (Pro- se· spokojit,. Um, . být křesťanská.
Nesmi se spojovat s žádnou stranou
testanténblatt 2, 5, 1~37.),
.' Ježíšovs!ié křesťanství. "Takové- a nesmí přijímat Žádnou z ideola'gii; .
ho něco jako slova a: život .Ježíšfiv . které dnes . rozděluji civi1isovaný .
existuje jeD jednou ve světě. Ne- svět. Mfiže se' namitnout,Že stát .
smhne dělat to, abychom z ~plštol stranou zápasú, čili držet se zásady ,
~istrov~li' a vykládali evÍmgeuum; neintervence, je skoro totéž, jak;
~ýbrž naopak, evangelilÚn je nor_být mimo svět a ~namená, ,zbavo': ,
mou, podle
se musí hodnotit slo- vat církev. vlivu" který ještě má." i
va apoštolfiH: Prvá ttiEvanlgelia Ale tak to~uneni. V široké oblasti
'jsou vlastni' podklad .křesťanstvi,.k svépfisobnosti musí církev hlásat
.vfili niÍnž jedinym mu patří 'búdóuc_ a uskutečňovat svatost jednotlivce,
'nost a svět. Dosud 'nebyl učiněn po~ . jeho právo 'na značnou míru svobokus,' zbudovat celý myšlenkový' svět 'dy, aby každé' z dítek božích mělo
n~ sÍovech aži~otě Páně, jak nám· místo na slunci. Pak zasahuje svým
je ,ukazují tři prvá Evangelia. Vi: zpfisobem do světa,", (The Church
děli bYChom' že je toIIložné. To by
Times, 6. srpna 1937.)
F. K.
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Poslední, cesta
, Františe'k Nechvátal;.

Své syny shromáždil starce svých pokolení
smrt život dobré zlé jimv srdce vryl svou písní
sl~v jeho tichý déšť paď s rosou do zelení
jej skála vyprahlá si v nouzi znova vysní '
'Od ro~in moábských syt přízní svého Pána
když zákon dokonántam kde se hora klene
sám Mojžíš vystoupil' a umřel jednou z rána
,očima pohlédnu\; do země zaslíbené
"

,

Lid plakal třicet dní a steskem vrchovatá
je doba kvílení a pláče pro Mojžíše
mužsilný ve skutcích nos vytrh 'ze dna bláta,
',on křivdy rozbíjel a, bezpráví a' říše
' ,
On chúdé mi/oval on exulant vždy, bdělý
sám rány sklíze;edo bo;eaavy zvedal '
" dnes\hrany přesmutrÍénad zémí zaúpěly
aďvarhanzborcených dnesv Čechách zazněl
,
'
,pedál,
On nás vžcÍy ostříhal jak vlastní zřítelnici "
své pravdě věren byla těšitel náš zůstal
on krásný učitel vždy vpředu harcující,
by jednoune~tyla mechem nezarůstal
On pancíř odhodiv jejž ukul pro budoucí '
paď plody, přetížen až země zaduněla
jen růži na cestu vzal tvrdou" rukou schnoucí
, dnes tažen, ulicí spí na lafetě děla
'

T. G. Masaryk

t 14. září 1937.

'ZaTo G.I Masarykem - presidentem Osvoboditelem.
, ;'
[Jr" A. Sf.'iSCrr,
' d'a,vas,vysvo
.'
bo~d
~, ,
1.'
Prav
"
',Jan8,32.
Pravda vítěz(,.'· ,
"
T. G. Masaryk"

Úmrtí T.' M; 'Masaryka - pre~identa Os~oboditele - a ode-; ,,'
zva ,jeho smrti v.' celém národě. československém, ve ,státě' a" '
u všech kulturních lidí dobré vůle nás nutí, abychom si:uvědo- "
milí, kdo nám, to vjehů osobnosti odešel,nám nejen jako čle- ,
nům národa čéskoslovenského a státu, ale - a hlavně"":":" jako ~
příslušníkům československécírkve.:
,
"
,Odešel profesor, učenec, filosof? Ano,ale ještě mnohem víc., "
Tedy snad politik, diplomat? Ano, ale ještě' mnohem víc. Odešel
'náš president, první president našeho osvohozeného státu a ná- .
roda;' hlava státu samostatného ,po 300leté porobě? To ,vše je
málo, není všecko. Odešel náš Osvoboditel; politický i duchovní,
vůdce našeho osvobození, náš vůdce, náš- učitel a vychovatel,
,jenž nás: vedl k pravdě a svoboděp6ceIý svůj:život,odešel náš,
otec, náš "tatíček". Ano, nemohlÍláš lid snad lépe, a něžněji
vyjadřovat svůj vztah k Masa:rykovht jeho k nám než tím citu;,.,
plným názvem "tatíček". Odešel nám muž pravdy, práva a spra~
vedlnosti, jež mu' byla, hvězdou polární na rozbouřeném :moři " '
života' veřejného, pro niž sváděl boje' vyčerpávající nejen za '
,války světové', ale 'dlouho před ní a zase po ní, , po celý svůj'
dlouhý a plo:dný život. Odešel nejen muž myšlenky a theorie, ",
ale mužprakse, práce, činu a života. Odešel muž demokrat pro
veškeren lid žijící;a pracující, odešel vyznavač húmanity, lidskosti, založené' na lásce k člověku. Muž; jenž budi1.zaslouže,nóuúctu k soMv celém národě, v celém statě, ano v' celém
, vzdělaném: světě. O tom svědčily minulé dny,dny bolu a smutku
a, účasti, kdy s;úctouskláněla se, před T. G.Masarykem nejenl
naše' republika, ale celá 'světová veřejnost. O vděčnosti, lásce, ','
úctě' a uznání' vůči dílu a životupreside,nta Osvoboditele svědčí
pak, poslední cesta ,jeho' s tcíhoto světa, doprqvod' jeho tělesných
'pozůstatků. Pohřeb vpravdě královský! ' Od pohřbu Karla IV.• '
,,'otce vlasti, neviděla Praha a s ní celýná:rodnášpodobriého,
, pohřbu.'
,,' '", " ' ; ' , "
' : , ',', "
',
, ",Vpravdě ,neloučili. jsme se s.obýčejným člověkem, ba ani ne
pouze s velikým Čechóslovákém.' Koho nám dala. Prozřetelnost
, božsKá vT. G.Masarykovi, je nejlépeřečÉmo slovy" napsanými hned'popřevratu: "T.,G.Masaryk je zase jednou Čech, jenž
pohnul Evropou. ~ víc. Masaryk roznesl slávu českého jména
dojří dílů sv,ěta. T. G. Másarykje,jedním' z těch velkých mužů, ,
kteří přes hranice věků' a ,př'es hlavy národů si pódávajíruce,"

',"~
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JMasaryk Osvoboditel, str. 1.) Loučili jsme se ,s,Čechoslováke ln ,
: ,jenž se řadí k mužům 'jména ci významu, světového.
My" členové "církve československé, jako členové národa: čes'koslovenského, občané republiky Ceskoslovenské, skláníme se
s plným pochopením, s hlubokou úctou a s vřelým díkem, před
celým dílem a životem presidenta Osvoboditele, před jeho prací
vědeckou a politickou, pře'd jeho demokracií a humanitou"pfed
"jeho dílem osvO'boditelským a presidentským, ale my chceme si
dnes tuto ,aspoň připomnět, že nás k osobnosti T. G. Masaryka
pojí avíže ještě jedno pouto, ještě jedna páska, které není
. mezi T. G. Masarykem a ostatními složkami ,našeho, nfi.:roda,to'" ,tižprácená!boženskM,porozumění a práce prO' život náboženský ..
Souhlasíme 'se slovy, jež o něm byla nap~ána po převratu: "Hus •.
. Chelčický, Blahoslav, Komenský byli světly,ukazujícíri1i cestu
· svému národu. 'Masaryk osvobodil národ, abypO'kolení. příšti
. mohla bez poutkráčetf po té cestě světla." (Masaryk Osvoboditel, str. 1.) Těmi slovy Masaryk přiřaděn k našim náboženským velikánům, k našim reformátorům. Tak naznačen zvláštní
vztah Masarykův k náboženství a věcem náboženským. Nazna-'
čerio; .že Masaryk není nám jen Osvoboditelem politickým, ale i
duchovním, církevním. Ne všichni uznávají toto. duchovní, .ná· boženské a církevní osvoboditelské dílo Masarykovo. My s bra:-',
třímievangelíky můžeme prohlásit,' že, hlásímeďse k celému dílu
Masarykovu, nejen vědeckému, filosofickému, socíá,lnhnu, ná, l'p.dnímu,nýhrž ik jeho dílu nábožensky obrodnému, reforninímu. Jest přirozeno - a nezazlí, nám:, to snad nikde :- že' my
·dnes chceme si tu Masarykovu činnostnábožensJ.{ou a život ná- .
, boženskýpředevším uvědomiL KdO' jiný tO' učiní, ne-li my? Ne:myslím zde jen to spojení, jež'je mezi naším politickým osvobozením a prohlášením naší církve, nýbrž mám na,mysli celou Ma'-·
)"
sarykovu prácíveprospěcha obrození náboženského života
. u náš.'
(
.

..

*'

.

,

Masaryk vykonal dílo veliké, rOzsáhlé. ,Celému národu zůsta
ne vrcholem jeho díla naše Osvoboiení. Vše . ostatní v. jeho životě bylo ,přípravou k tomu. Nestačí nám však jeho dílo jen popisovat; Třeba je též vysvětlit. Třeba hledat poslední a nejhlub;. .
,.Ší vzpružiny jehoI>ráce a Úsilí. Třeba se tázat, co uschopňovalo,
.Masaryka v poslední příčině k jeho celému životnímu úsilí? Co '
, dodávalo mu síly, vytrvalosti, vzpružiny? K vykO'nání velkého
díla je třehavícepodmínek: nadání, schopností, práce, námahy,
z'evních okólností, pohnutek, důvodů, cílů -a' jiných. Je třeha
především velké osobnosti. A Masaryk byl jistě silná' osobnost.
Ale odkud ta síla v něm? Osobnost sama sebou je prázdný p'o'. jem. Síla osobnosti závisí na obsahu; kterým je naplněna. Síla
osohnosti roste duchovní náplní, myšlenkami,ideami, ideály, cíli,
snahami. Osobnost znamená tvůrčí princip.' Bergsonův tvůrčí
f

17·
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elán. Ve své tvořivé síle je osobnost lidská čímsi záhadným. '
Odkud ta tvořivost, její? Nelze jívysvět1it bez souvislosti se'
samým základem života
světa. A ten i'e?A:bsolutní činnost, "
absolutní činitel, naprostá tvořivost. A Masarykovi je ,tou tvůr-'"
čí, tvořivou siloU: právě Bůh; V ,osobnosti lidské stýká se podle
Masaryka .Tvůrce Bůh - s člověkem tvorem. Bůh působí v člo:.
věku
skrze člověka.
,", ,
','
ď, "
"'
"
TohotohoŽíhopůsobení v člověku byl siM~saryk vědám. Byl
proniknut věrou, v Boha a vnesmrlelnosl duše; 'Známó, jak ,na
, říšské radě! ve Vídni v jedné ze svých řečí vyznal otevřeně a slavnostně: "Vesv'ém život,ě ani" minuty jsem nebrýIatheistou." Boha"
všakď neztotožňoval s přírodou, nehyl pantheistoti. Ztotožňování
'Boha s přírodou neboli pantheismus výslovně odmítal: "Nemohu
':býti pantheistou .. ;' Pantheismus "je hypothesa, myslím,neoprávněná." (Přédnášky v Chicagu, str. 34.) ".;. s pantheistického stanoviska svět vyložit nelze" mluví proti pant~eismu zktišenost všechna." (Moderní člověk a náboženství, VL, Našédoh1!,
IV., str. 798.) Masaryk v,ěřil v osobního Boha, ,tedy 'odI~šnélÍo
od přírody a světa. Bůh hyl mu sice věčnou silou, ale osobní.
"Držím' se toho," {praví, "že.to, čemu se říká bůh,cose zove·
věčná,síla a podobně, jé osobní." (P:řed.náškyvChica~u, str. 34.)
Masaryk o náboženských věcech nerad,mluvNal, a přece
intisiloniéh často mluvit. Nerad <> nich mluvíval, protože nerad
nosil své vnitřníyřesvědčení na trh, i ak říkal. Píše:

a

a

"žádný slušný člověk nebude své nejhlubší přesvědčení životní co chVíle, ,
, při každé maličkosti vykládat, ale každý slušný člověk takDvé přesvěd.čení
"má a' O' ně usiluje. Občas pravdě musí dát svědectví výslovně, obyčejně však
se přesvědČením_svým bude říditi a spravovati." (Jan Hus,l. vyd. str: 49.)

, Masaryk měl své přes~ědčenínáboŽenské, svou ví~u, nenosil
ji na trh, ale kdyžbylotřéba, 'vydalo něm svědectví. To hylo
v hoji o ,náboženství jak proti pochybovačům a popěračům Boha,
, proti :netečným' a lhostejným nábožensky, ,tak proti zastaralým
představám o Bohu a jého pojmům. V důsledku takového nazírání, na, osvědčování víry'v Boha slovy máme od Masaryka 'málo
výroků o ,obsahu jeho náboženské víry.' Zato, 'jeho ,život a jeho
práce byly proniknuty, vědomím Boha, vírotiv Boha: život jeho
.., ' "
byl nábóž'enský, veden 'aříze'n vírou v, Boha. '
Z toho, že nepřijímal a nevyznával víry v božství Ježíšovo,
dlužno usuzovat, že n~věřil ve třiosoby v Bohu, nýbrž, že Bůh
mubyl jed,noosobní. Praví o ,Ježíšovi:
"Historické poznání' nutí, krevidování celého, nazírání na křesťanství ďa
na' náboženství. Především také ósobnostJežíšo,vá' stáváse předmětem historickéhoúSilí. Vidím a poznávám v Kristu člověka, a theologové (a já mIu- ",
ví~ jen o theolozích)" nebojí ,se prohlašovat, že byl jen člověkem," (Pře- ,
hled nejnovější filosofie náboženství,) , . ' , :
I
, .'
,',

(.M~sarykovi bylo právě pro takové chápáníBoha a',osobnosti ,
Ježíšovy'
vůbec křesťanstvi.Především církev římsko.upíráno
'
,
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kat~lická vedla proti němu nepěkný, osobní boj. Byltě oni unijeho paní byla unitářkou. Naše církev je však v sou";
hlase s, Masaryke~v nazírání na' Boha i Ježíše. Masaryk, totiž
(rozlišoval ,křesťanství' i ako náboženství, od církevní theologie.
, Křesťanství Ježíšovo bylo mu unHářské (8 věrou v jednoosobního
,Boha), theologie církevní pak chápala Boha jako, trojici. ',',
Při tom vážil si Masaryk Ježíše a jehodílaneméně než církevnítheologie:
tář,emjako

, "Ježíš 'byl velký myslitel, myslitel' silný. Můj. rozum' říká" mi," praví
, Masaryk, "a řekl mi, že Ježíš Kristus podnesmým učitelem II vůdcem býti
mus~;" (Za svobodou svědomí a učení, str. 41;) ..:Já již nejednou řekl: Já
dosud Ježíše pokládám za našeho nejvyššího učitele náboženství." (V boji
o nábožeiJ.ství,34.)
,
i

Ježíš se svym přikázáním lásky k člověku hyl opravdu Masarykovi' učitelem, a, vůdcem., Svou humanitu-lidskost" nejvyšší
mrávní pojem svůj, Masaryk nedokazuje sice, ale podpírá, ,zdů
vodňujetaké Ježíšovým příkazem lásky k bližnímu.,

. "Idea humanity:.-:.. mravní a rozumová dok~nal~si podle nejlepšího, nej, , , přesnějšího, vědění. našeho; a protože mravnost má obsah v tom, jak člověk
"se staví k člověku, tedy láska k bližnímu ' humanita ... Sám pojímám
'..
humanitu také jakožlomravní ideál zakládaný na nábáženství nepositivním,necÚ"kevním." (Z dopisu pisateli této stati.)
,
, "Člověk má k člověku vrozenou lásku, sympatii,' cit družnostiit lidskosti; ten cit je, sám v sobě ospravedlněný, nemůže a nemusí býti, dokazován, ~. prostě je. Ale může býti zesilováI1i,' prohlubován, šlechtěn: náboženství, hlavně náboženství Ježíšovo, je kultura lásky." (Karel Čapek, Ho,-,
vory s T. G. Masary~em, III. str. 95.),
,'
','

"'Humanita je Masarykovi hlavní požadavek mravnosti, a
, mravnost spojuje Masaryk s' háboženstyím. ,~' "
" ,'"Nedovedu si představit posledního rozřeŠení ('mravní otázky b~z náboženství .•. Náboženství má býti mravnosti základem." (Ideály,humanitní.) "Jáv náboženství nalézám ideál pravé dokonalo.slti ... Já aspoň mrav'nost bez náboženství ..• nedovedu si představiti." (Přednášky o filosofii.)

Masaryk, to jejasn~, by! osobnost nábožénská.Nábožensky
cítil, myslil, jednal. Bůh je mu stvořitel a ředitel: všeh9,
osobní bYtost duchová a nekonečně dokonalá, rozum. (K. Čapek,
Hovory III. str. 60.), Masaryk věřil v Prozřetelnost, to je~t, že
Bůh řídí vývoj světa a lidstva a kohokoli z nás.
' ' , ,
Druhým, pólem jeho vnitřního přesvědčení byla víra v nesmrtelnou duši, a to nikoli ve smyslu podstatné totožnosti s' Bohém, nýbrž ve smyslu obrazu a podobenství božího. NeV'ěřilpan- '
,theisticky ve splývání duše s Bohem, nýbrž theisticky' v osobní
. věčné trvání duše lidské.
'
věřil,

,

"Já věčnost akceptuji, ale 'jsem pro osobní trvání, ne pro splývání,js~m
v tom \ silný individua1.ista." (Přednášky v Chicagu.)

, Nesmrtelnost duše, osobní trvání našeho já po smrti ,těla ' '
'plyntila Masarykovi z bohatosti a hodnoty lidského' života, lid"ské ',duše. Hodnota pak lidské duše nesmrtelné byla, mu důvod1elm' a podkladem demokracie.
'
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'1
"Mně nesmrlelnostplyne z bohatosti a hodnoty lidského života, lidské
duše. člověk sám sobě,' člověk člověku jé hodnotnější jako býtost duchovní.
A nesmrlelnostduše plyne 'i· z .uznání . Boha, z víry ve světový: řád a, spra;'1
vedlnost. Nebylo by spravédlnosti;. nebylo by dokonalé rov:nosti. bez věč~
nosti duší ..• Jen jqko' duše mezi věčnými dušemi žijeme živdt· plně a' doopravdy; Existence duší je ' pravým základeindemokracie: věčné věčnému nemůže být lhostejné, nesmrtný je nesmrtnému roven., Odtud láska k bližní. mu dostává svůj zvláštní _ říkává se metafysický smys1." (K. Čapek, Hovory, III;, 66.)
' . , ' . '...
'~
.."
'.·ď
.:"

V duši člověka potkáVá se Bůh .sčlověkem již zde nazemi.<
Duší jé člověk obraz a podobenství Boží. : Bůh působí v' duši
člověkaa.člověk má úkolem konat dílo Boží, spolupracovat
s Bohem. To je synergismus člověka s Bohem. :
'
'
.
ď "Bůh n~mohl stvořit .člověkajínak ~ež ksvélllu obrazu a podobenství;
z toho pro člověka plyne uvědomělý synergismus, součinnost s (vůlí Boží."
(K." 'Čapek, Hovory lIL, str. 7 1 . ) '
,'"
,\
•

" Součinnost' člóvěka s: Bohem~ n~znamenala' však, Masarykovi .
nějaké '. kámarádství s Bohem, ale synovství boží v člověkú a
"u člověka plnění vůle Boží. . " .
"
.
" ď'
"Bůh nás nechá..vá pracová{ při "svém díle, chce po nás p~áci,tedy
~poJuprá!oi:~ ,'(K., Čapek, Hoiory III., 72.)
•. , .. , .
,
. , ~'Náš život je nám úkol~~, Bohem uloženým; jsme' zaňjza
,.práci svou odpovědni Bohu: Odtud plyne pak Masarykův aktivis'mus a snažení jeho, jeho odhodlanosta statečnost. Živótsub
,specie aeteí-ni, pod zorným úhlem věčnosti, pod dozorem Božíin
a, pod.
.
. odpovědnosti Bohu. , .
. "Jsme, vedle' Boha a, pod' Bohem bytostmi autonomními; máme· právo
iniciativy a neseme i tíhu odpovědnosti. Odtud povinnost aktivismUl a snažení, . odhodlanOsti astatečrio'Sti." (K. Čapek, Hovory lIL, 72.) ,,; .• život
opravdový a plně lidský žijeme jen sub specie 'aetemi." (K. Čapek, Hovory III" 66~) ~',
.

" Jen' s tohoto náboženského zírání na život jako úkol 'Bohem
úložeri.ý a žitý pod odpovědností před Bohem vysvětlíme si plně
dílo T. G. Masaryka od jeho vrcholků až po jeho základy. Ma."
sarykovu vážnost, vytrvalost, .odpovědnost, cidnodlanost.aode·'
vzdan·()stdo vyšší moci Boží.'
.'
M~saryk hyl osobnost skrz na skrz ná.božen~ká.· Jeho tneorie.,
) praksebyla vkořeněna v Boha. Ano i jeho. věda; jeho .filosofie,
jehO' myšlenLProšel positivistickou filosofií 19. století, filosofií
Augusta. Comte:..a" ale .. nezůstal v ní. .Přemohl . 'agnostiCismus
positivistický á nahradil vírou v Boha. Věda byla' mu· snahou
. o poznání pravdy, pravda byla mu Boží. .
".

. • .',;V

poznávání . přírody a člověká,' ve vnikání, do zákonů př.írodních,· du:
ševních a dějinných, v přijímání a plnění ·těchzákonů; jsme účastni'na bo'žímtvořenfa řízení světa." (K. Čapek, III., ,71.)

:":Bezděky~zpomíná~

tu slov br.' patriarchy dr. K. Farského,
jenž opravdovou přírodovědu nazývá theologWa opravdového
.. učence - theologem.
.
. . .
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" "A byť sebe nezvykleji ,to znělo: V důsledku právě pověděnéh~nelie
tudíž' říci také: jinak, nežli že i veškera vážná . přírodověda' všech, oborů a
věda vůbec:,' matematika, "fysika" přírodopis. geologie,: fysiologie atd.,: zkoumajíc zákony 'všehómíra -.:. jest' vlastně i ve smyslu líčení biblické k:osmo~,
gonie (kosmogonie řecky = vznik světa) bohovědou, _ theologií,a oprav~
dovývědátor theo,logem." (Stručný, výklad náboženSké nauky, str. 3.)
,
"

,

,Základní 'názor na vědu a pravdu oboumužfrje stejný. To
zbližuje naši církev s, Masarykem.,
'' ,
Masarykovi je, v souhlase s Ježíšem, také zbožnost' poiněrem
nejen k Bohú, nýbrž, i k bližnímu. (K. Č., Hovory IU., 97.) Hu- ,
manita-lidskost není inu úplná bez zbožnosti. Zbožnost koru-"
nuje a posvěcuje láškou k člověku.
'
..
.
. O zevních projevech zbožnosti mluvil Masaryk taktéž málo.
Tovysvět1ujé se tím, že své názory náboženské nechtěl, stavět'
na odiv a' že o náboženství a živo,tě náboženskéni nemluvil' jako
'církevník, nýbrž jako politik a muž veřejně činný. Nechtěl býti
prorokem ani apoštolemj také ,ne theologem. Mluvil oíľáibožen
ství, když byl napadán' a zván, neznabohema když mu šlo
,o 'očistu á opravdovost náboženského života. V takových si'tuacích veřejně osvědčoval, že modlí se Otčenáš a že jé čtená-,, .
řem Písma,zvláště Nového zákona. které nepovažoval .za vnuk. "
nútí Bohem., Modlitbabylá mu' výlevem, z.božnosti," zpytováním'
svědomí, 'soustředěním duchovní a životní energie. (\T-boji o nábožemitví, 38.,39.) Lítost 'a pokání mají pro něho cenu, v·édou-li
k lepšímu životu.
, "
V. křeťanství, především v církevním, neviděl náboženství ab. '
soltitníanezměnitelnéj uznával .však jeho ,výši a dokonalost nad
ostatní "náboženství. Církve, jimž mnoho vytýkal, především
římsko-katolické, které přímo. činil odpovědnými za úpadek ná..;
, boženský v m()derní společnosti,považ,oval jen za pokusy o čisté'
,riáboženství a mravnost na něm založenou, Z církví nejvýš stavěl,',
ve shodě sFrant. Paláckym, naše historické Bratrství, jako vůbec
protestantism stavěl nad římské katolictví, v naší pak ,reformaci
, ,husitské viděl počátek reformace světové"úvod do ní, vrchol
. naší náboženské a církevní minulosti. Svou llumanitu uváděl ve
spojení s ,naším Bratrstvím. Otázka česká byla mu otázkou ná·
boženskóu. Náboženství dávalo podle Masaryka zvláštní ráz
našemunárodit a jeho dějinám mezi ostatríímivzděIanými ná'rody světa.
' "
"
,
'
'Je přirozeno, že duch tak náboženský, jako byl Masaryk, po- '
važoval náboženství za potřebné a nutné nejen pro sebe, ale pro
všechny, proprosté i učené; pro celý národ. Na> otázku, zda
mohou žíti lidé také bez náboženství, odpovídal, že člověk
, opravdu nábožensky žijící žije harmoničtěji a krásněji (Spis'
O sebevraždě a Přednášky v Chicagu). A právě tímtozdůraz;.
ňováním potřeby náboženství ,pro každého potíral Masaryk ná:::
,boženský liberalismus, ·to jest lhostejnost náboženskou aneteč~ .
nost k posledním otázkám žiyota a smrti, jež byly u nás'v 19"
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století takm6dníj' Masaryk bUrcoval svědomí 'české a přiváděl
ke cti náboženství; čímž podstatně připravoval dobu obživení
~itu náboženského ,v době poválečné' a půdu ,naší církvi,česko~' "
slovenské.
...,
'
,"
,
Třeba však vyznati, že Masaryk, hlásaje, potřebu a' význam
náboženství, měl na mysli náboženství své,v mnohém, odlišné'
od náboženství -církevního, jak' po Istránce obsahové tak for:,málnLNáboženství definovati jedn'ou větouďnemůže 'a nechce,
;,protože se to dobře udělat nedá." (Přednášky v Chicagu.) pd
náboženství odlišuje: bohoslužbu, modlitbu, církev, mravnost,
víru, theologii: To vše patří knáboženslví, ale, netvoří .jeho pod-; ,
statu.
-'
','
Náboženství svou podstatou je 'Masarykovi ,,~ědonií závislosti člověka 'na
BoJn(', ,,,stanoviskem člověka kď všemstvu, k Bohu, k světu a k sobě samému:' je nejen poznáváním, nýbrž hodnocením. světa ,a' života" (Hovory
III., 86., 17.) "Náboženství, hlavn'ě Ježíšovo:, je kultura lásky" (Hovory III.,
95;) "Nábbženstvi, to není' jen poměr člověka k Bohu" nýbrž také poměr
člověka k člověku.", (?ovory III •• 149.)
,

.' " ,podleMasaryk~ není jen jedno náboženství pravé, tím méně '
,edna církev; podstata jeho je jedna a nemě~ná, alefdrmy, jeho
jsou 'různy podle toho, který prvek se v něm zdůrazní; což' :iá- '
visí na poměrech kulturních, na ,vzdělání atd. Také' náboženství
má svůj vývoj (Přednášky v Chicagu). ,
'.'
V otázce původu, nábož~riství však' Masaryk velmi se liŠil od
, církevních a theologických názorů. ,Církve; především církevka-,
'tolická, odvozuje původ nábožénství. pravého; tedy křesťanského, - •
z nadpřirozeného zjevení. Zjevením nadpřirozeným pak rozumí ' '
sdělení náboženského. křesťanského obsahu z přímého působení
Božího v několika málo osobách. zvláště.v Ježíši,v němž se
vtělil Bůh; druhá' hóžská osoba. Zjevení tako,vé je omezeno jen
na určité osoby, doby, časy. Náboženský ,obsah. pravda, je dána
hotově, jednou provždy. Církev římsko-katolická ten obsah je-,
diná zvěstuje neomylně, přesně. Nelz,e nic na jejím hlásání a,
výkladu měnit. Masaryk maje na mysli jen tento' názor:, určité
církve na zjévení" odmítal nadpřirozeně zjevené náboženství,' náboženství církevně positivní, církevní a přijímal, jak říkal, ná~
boženství nepositivní. To .vyvolávalo velký odpor církevní, hlavně
církve katolické, proti Masarykovi. Třeba tu míti, však na pa~
měti, že Masaryk mluvil o náboženství jen příležitostně, potíral
, jen určitýnázor. v daném bodě tedy zjevení zevní. 'dané jednou '
. provždy, přinášející hotovou pravdu boží celou. V tom smyslu
odmítáme zj evení i my v církvičeskoslovensk'é. Všimneme-li 'si
však blíže a pozorněji Masarykových názorů, Ó ,:Sohu a o vztahu
Boha k člověku, 'uvážíme-li, co, znamená Masarykovi Pr(}zře
telnost boží a synergismus ' člověka' s Bohem, můž'em:eříci, že
Masaryk. nezamítal zjevení- jako působení Boha v duši člověka,
a to v duších ,všech lidí a'všech, dob, třebas nestejným způso•
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bem a 've' stej ném stupni. ,Zjevení ,boží" ve smyslu působení' bo-'
'žího na člQvěka a lidstvo,a:by stále lépe' poznávali pravdu a
vůli bOŽÍ, nezamítal ani ~asaryk.
"
.'
" ,..,
, Podobně jako zevní zjevení odmítaľ Masaryk i zázraky, ve
csmyslurušení a prolamování zákonů přírodních, jež jsou zákonyboží.
., , ,
Móderní člověk může.' podle 'presidenta Masaryka přijmouti
náboženství, založené ne' na víře,to jest, na tom,é6, nám kdo,
sděluje, nýbrž na vnitřním přesvědčení" které ,si, zjednátne pře
mýšlením náboženským; I toto přesvědčení končí ve víře, ale ve
"víře vnitřní, vznikající ne ze sděleného názoru,ale
zkušé.:.
"nosti náboženské vnitřní, z toho; co v nitru prožíváme pod vlivem
božího působení:
ď",
,
"
"
Podle Masaryka 'musí i náboženství spočívati -na pravděvě
decké, ,to jest, nesmí odporovati zaručeným poznatkům vědec
'kým. Při tom však odmítal nějaké náboženství vědecké, j'ežmu
,bylo z neporozumění' připisováno. (Hlídkil "Času", 1906, č. 2.
a, 6.):T~dy. theologie, jež vědecky zpracovávái náboženskou zku- ,
šenost,' nemá: učiti ničemu, coby odporovalo pravdě vědecké.'
Může býti a jest jen jedna pravda.
Masaryk požadoval pro náboženství svobodu svědomí a vysvětloval ji positivně ve smyslu Husově. (Jan Hus, str. 9.) PožadovaL náboženství. osobní, subjektivní,-individualistické. Při,
, ,tom chápal" ž,e náboženství sdružuje lidi a spojuje,vespolek. '
, Odmítal-li církev, pak jen ,ve smyslukorporace,brganisace po- •
litické; ,přijímal ji jako ,nábožensko-mravní sdružení. (V boji ,
() nábo,ženství, str. 40 a n.)
"
", '
Při tom však Masaryk svého náboženství nevnucoval, uzná,val náboženství i církevní pro ty, kterým vyhovuje a kdož v ně
, 'poctivě věří. Co odsuzoval. byla nepoctivost, povrchnost, ne,opravdovost a přetvářka. (V ,bojionáboženstvL), Masary~ byl
tolerantní i v náboženství.

ze

, "Každý držet si své, mít své přesvědčení, ale vážit 'si opravdového pře~
druhých. Pravdy každému přejte _ bylo řečeno nám a platí to pro
vždycky.'" (Hovory IIL. 111.)
,
svědčení

, Takové 'byly Masarykovy názory náboženské, jeho náboženská víra~ Masaryk i v náboženství byl muž pravdy a poctivosti.
A k těm názorům hlásí se naše' církev československá. Masaryk'
ovšem nepočítal s možností nové církv,e. Doba byla mu na to
, příliš lhostejná a netečná, nevěrecká riábožensky. Církve pak ~
,především u nás církev římskokatolická ~ příliš diskredito.:
vána. Znal i prožíval novodobou náboženskou a církevníkrisi,
u nás dvojnásob silnou a pociťovanou: jednak pro ideový rozpormezf církvemi novou dobou, jednak z důvodů historického
vývoje nábož'enstvíů nás. Prožili jsme reformaci a protir.efor'macÍ, byli, jsm~ jako národ přivedeniopěf k církvi katolické
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,\
zpět. AI~jen zevně. Vnitřně rozpor trval '. a projevoval se V ná~
boženské krisi naší. Čeho., se přidržet? Reformace ,či protirefor- .
" ' , " '..
' . ' ','.' , ,
, macé? Masaryk říkal:
"Nekážu, že máme se státi: českými hrátry, husity, že máme 'jfti 'zpět, ne"
který byl zahájen naší refomraci, ten musíme zachovat. To
znamená se ovšem· odpoutat 'od Říma, ale,duchově ,a' doopravdy, nejen 'podle ,
,"
,
jména; a překonati Řím v sobě •.. u (Jim Hus.)
,

vpřed, :ale směr,

, "Jak vidět,' zdůrazňoval Masa;yk jen vnitřní duchovnípř,eko:
ná,ní Říma: a 'protireformace a žádal náboženské' a 'mravní obrození sniěrÉ~m našíreformace, "duchem tužeb novýchr;lidí. ziejpo~
kročilejších a 'nejduchovnějších': (V boji o náboženství.) Jelikož '
pal~ v'církvi římskokatolické nebylo'pomýšlení na obnovu a ob- "
rození náboženského a mravního života v duchu naší reformace,
Hllsaa jinýchreformátorů našich, ,a jelikož náš lid nebyl by se
přidal ani k církvím evangelickým, došlo. k prohlášení 'církve
č'eskoslóvenské, jež chce býti Kristova, Husova i rrioderití,to jest. '
duchem Kristovým a výkladem' Husovým chce naplniti veškero~
.' myšlení a snažení riašÍ' doby;, Podlé toho, . co ' zdénařčeno Ca na-\
značeno, naše církev vznikla z dticha Masarykova, z jeho snah a','
myšlenek,'z jeho bolestí a ideálů náboženských, a .chce v duchu'
Masarykóvě 'budovať nový, typ církve křesťanské.' '. , ,
'
'CčS je a zůstáneMasárykovi po~inna~elkými díky: jednak
za, dílo osvobození, jež dalo možnost vzniku naší církve,jednalt
"i'za to, že celou svoti činností předválečnou v boji za, lepší
čistší náboženství, za reformu náboženského a mravního' života
u· nás připravil půdu československé církvi a umožnil' v záldadech i její ideovou výstavbu.
. Hlásíce se k Masarykovi - ' ne sice jako ké'svémuzakladateli a budovateli, ale jistě jako k svému Janu: Křtiteli ~'ne
smíme míti na ,zřeteli pouze to, co nás s Masarykeín pojí, ale
i to, čím musíme Masaryka nábožensky církevně, lépe, řečeno
-'theologicky; doplnit. Masaryk nechtěl ,býti zakladatelem'nové
církve. Vě,děl,že jest jen kritikem, filosofem, politikem,anikoli "
'apoštolem, 'prorokem; ba a'ni ne 'theologem. Byl však hluboce
náboženským člověkem a myslitelem. Psal: a mluvil. o nábožen. ství pro člověka dneška,' ale, ne systematicky, uceleně, nýbržjen,
úryvkovif.ě; jak toho potřeboval v boji proti zneužívaní nábo- .,
ženství. CéS hlásíc se k Masarykovi rúibožensky nebude II něho
. 'hledat hótovénázory theologické, ale bude usilovat a usiluje
o to; aby 'v duchu Masarykova náboženství doplnila jeho náliory .
ábtidovala svou theologii 'křesťanskou. Dá se vésti Masaryko'vým smyslem pro náboženství,nábožen'stvíosobní, vnitřní, jež
je v pevném přesvědčení, v pevné víře, ,smyslerri pro stálé re:,formy církevního života v duchu Kristově a duchu Hus.ově, Ma- "
sarykovýmsmyslem pro, potřeby dnešního člověka, potřeby náboženské, mravní, vědecké,. sociální. Je přesvědčena, že řídíc .
se duchem Masarykovým nebude nevěrna duchu Hus'ovu'. a ducllu
. .
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Kristovu a že' naplní ,úkol svůj církévní, jaksi toho'přá!Ji' Ma-,
saryk.,
'. Tohovšěho si js()Ucevědomi, ~y členové cí~kve česl~oslovensk~,
" u vědomí vztahu T. G.Masaryka knábbž~nství a ideového vztahu církve československé, k Masarykovi, ,skláníme s'e nad Iirobem jeho s projevem' našich velkých 'díků'za vše, co vykonal,
pro nás pro všechny, ale zvláště pro nás členy církve českoslo
, venské. Přejeme jemu světla věčného 'u Bohá. v nápl~i věčnosti
"~"asnad s takovou oprávněností jako nikdo jiný v národě, a státě
" našem můžeme slíbiti, že zůstaneme věrni velkemu duchu a vel>'kým ideám· velkého našehopresid'enta Osvoboditele T:G. Ma':
saryka.·Bude nám 'věčně živý. '
,
"
"

Věčná mti P1Uliět!

Jeho svěde'ctví.

);e,'L

Frant.Rbh6č.

)'

V loučení ,národa s Tomášem Garriguem Masarykem měli
jsme, my, křesťané', českoslovenští, své 'místo' a ,chvíle zvláštní.
Ne snad jenom proto, že jméno,které mu ještě za jeho života
dal národ, znělo nám plněji než mnoným jiným: že, pro nás byl
nejenom Osvoboditelemn~rodním, politickým; nýbrž také OSV07"
boditelem duchovním,'náboženským. Také ne snad jenom proto,
,ďžejsnie, v něm vždycky viděli jednoho z připravovatelů: vzniku
československé,církve a jejích, spolutvůrců. '(Říkámeťo, aniž by, chom si rej, tím chtěli přivlastňovat víc, než nám *utéčně patřil.)
, Připravovatele a spolutvůrce nejenom ve smyslu pa,sivním. Nejénom,v tom, žé stvořil samostatný demokratický českosloven-,
~ký ~tát ,a tím jedpu z podmínek vzniku československé církve;
.nejenomv tom, že analysoval sproniknutím, do hloubky a ke'
kořenům náboženskou krisi Hn de siéclej nejenom v tom""že
ukázal, že,katolicism jako theologický systém i jako typ zbož-,
'nosli žije pod historickou úrovní doby. To všechno ano, 'e:-- ,ale
'~y.l také připravovalelem a spolutvůrcemčE!skoslovenské církve'
ve smyslu positivním: obsahem a metodou svého myšlení vůbec
a ,myšlení náboženského zvláště. Je mezi námi dóbře známo, co
znamenal Masaryk pro československoú církev po těchto stralI1:";
l~ách a nechceme se zde u tohoď zastavovat. Svým časem dojde'
tojistě)lvého podrobnějšího osvět1ení,neboť i tu j~ v Masarykovi'
skryta' síla, která nedovolí, abychom se k němu nevraceli,tím
méně, abychom naň zapomněli.'
""
, ,:Ze jsme, stranou vŠech oficiálních:projevů národního smutku,' ,
" v loučení s ním byli citliví k hlasu tohoto smutkui tam, 'kde pro '
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mnohé jiné již se ztrácel,nebylo.však Ijenom proto, že jsme
v, něm viděli také OsvobOditele duchovního. Něco víc, než jen
vzpomínka na souvislost jeho díla smiší prací (či, aby byla pa~
trna skromnost ,tohotovědomi:'naší práce s jeho dílem.); nutilo
nás k zamyšlení: tajemstvfjeho osobnosti. Neboť ono to bylo tajemství. Vyložme .si, dovedeme-li to, historii jeho života, roze'berme si jeho názory 'a ideje, sledujme stopy jeho životní čin
nosti, abychom nakonec cítili, jak podivuhodná. zákoU11ost a řá
dová. jednota života tohoto . muže zůstává nevyložitelna., To, co
zasahovalo naše srdce a pronikalo naše myšlenky Ínocněji"nad
všéliký meč na obě strany,ostrý", bylo to, že jsme secítili právě
jako křeSťané, práyě jako křesťané českoslovenští, postaveni před
toto. tajemství jeho osobnosti bezprostředněji než. mnozí jiní.
Proto také naléhavěji a neodbytněji než mnozí jiní. Nebylo nám
tím ještě srozumitelnější než jim. Neluštili jsme 'je však také
jako hádanku. Nemohouce 'vědět ~ musili' jsme alespoň tušit
smysl tohoto tajemství: bylo v tom, že tento,život, čistý a přísný
'. ve své kráse jako krystalická hráň, nesoucí. v sobě znamení žáru
a 'tlaku,' v riěmž vzniklá, pevný' a křehký' jako gotická' klenba I
tvrdý a něžný jako ostří kalené oceH, že tento život byl svědec;'
tvím. Svědectvím néjenom'o neskonalémbohatství, které ell. dy, namei, virtuélliter je vloženo v člověku a které ~ tomto člověku
.bylo tak smysluplně aktualisováno; nýbrž svědectvím také a pře':'
devším o tom, kde·je zdroj, pramen ,a síla této aktua1isace poten'ciálnéplnosti lidského života, kde je zdroj, pramen a sí1a,kterái
"uschopní lidské individuum, aby se jí umocnilo na individualitu,
sí1a,kteroli se lidská osoba přetvořuje a dotvořuje v osobnost.
· Svědectvím ,o síle víry v Boha.' V tomto světle viděli jsme, a musili vidět
G. Masaryka jako jednoho znejvětších křesťanských
svědků nejenom v době přítomné, nýbrž svědků, dějinných. Ať,
fratres minorum. gentium, pokoušejí" se měřit jeho křesťanství, .
dekretovat 'pokud byl ápokudnebyl kř~sťanem pravověrným , . to nic nezmění na jeho svědectví: všechno v něm bylo z víry.
, , '. Věděl o tom on sám (a prOto o tom tak cudně mlčel), věděli
o tom jeho přátelé, věděl o tom (alespoň temně) národ a svět:
· že je nástrojem vrukou Božích., Nástrojem? Nevzpíral by se tomuto slovu on sám, nevzpírá se tomuto slovu všechno naše povědomí oněm, celá .náše představa? NebYlov. něm přece nic·'
· 'nástrojného.Nebyl to pasivní světec, nýhrž muž., plný svobod-,
ného ducha, "který kam chce duje, jeho hlas slyšíš, ale nevíš, odkud
přichází a' kam odchází"; bral život útokem a býJplný zápasů ..
. . Zápasů,. s lidmi .~ i zápasu 's Bohem, v něhoŽ věřil. A právě
v tom j'e snad nejhlubší smysl jeho svědedví: ž~ víra V Bohá a'
služba Bohu není otroctvím člověka: že poslušnost zákona Božího není omezením, nýbrž umocněním lidské svobody; že pokora'
. před tváří Boží je největší jistotou v' postoji k .lidem a světu.
Líp tedy' snad než nástroj, -byl to služebník boží. Služebník,
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který ví, že. ~Iouží, ,komna proč 'sloužÍ -- ale který také ví, že,
koná svoji službu na vlastní odpovědnost. Proto byl jeho život
, tak plný smyslu i'plný svobody. Tedy nové svědectví? -Ano, '
i o tom, že lidská, osobnost začíná vykročením ze sebe sama a
, , . roste Hm, čím více odpovědnosti k nadosobnímu, řádu na sebe
, vzala. A tu by se chtělo, psát obranu. toho, co ti, kteří nepoznali
.,ťnebo. nesnesli jehovelikosti,· chtěli by učinit zdroj em' svého popírání jeho svědectví; obranu jeho individualismu; Jakýpak služebníkbbží, když individualista .tak vyhraněný! -.: Ano, Masa, ryk· hyl individualista; Uvědoměle; programově: pro svoji víru
V člověka. Ale právě proto, že jeho víra v člověka rostla zhlu:'
biny bezpečnosti jeho víry v Boha - má jeho individualismus
.docela zvláštní povahu. Není" jak běžně bývá; výsledkem a výrazem subje.ktivismu, není, jak běžně. bývá, přebujelým lidským
, egoismem~ Docela naopak. Masarykův životní .zápas začal
, (i trval) pře~e právěbojemprofi subjektivismu moderního člo
věka; Začal (i trval) bojem o dosažení objektivní jistoty, životné.
A jeho individualismus byl výrazem právěl tohoto boje: byl ob~
jektivistický. Osobnost mu nejenom přerůstala· osobu, nýbrž byla
přímo odosobením, 'odsubjektivisováníni člověka. Jeho indivi-,
dualismus znamenal: uzákoňuje a ukázňuje svůj život· slÍtžbou
duchovnímu a mravnímu řádu světa;' dotvoříš se vyšší podoby
svéhojá,individualíty, klerá· je vysvobozením z tvého individu':'
álného, ryze suhjektivného podmínění. Proto i největší a nej-.
osobnější zadostiučiněnísvéhó života mohl a ffi:usilcítit tak, neosobně, zadostiučinění, jež nechme vyslovit jej vlastními jeho
'Slovy, 'abychom, umlknouce jimi, zamysleli se znovu a vděčně
, . ,nad svědeCtvím jehoživohi.:
. '
,I

.

:.

. .

...

.

, . ".Mám-li ří~i, v čem se mújživot 'vyvrcholil, tedy be v tom. že jsem se
stal'presidentema že mohu nésti tuto stejně velikou čest jako těžkou 'po,vinnost. Má osobní satisfakce, smím-li to tak nazvat, je hlubÚ: že jsem ani
jako hlava státu nic podstatného nevyškrtl z toho, več jsem věřil a co js.em '
milo~al jako chudý študent, jako učitel mládeže, jako nepohodlný kritik,
jako reformní politik; že stoje v moci, nenacházím pro s~be iůžádného jiného
mravního zákona ani jiného vztahu k bližnímu; k národu a k světu, než jaké,
, mne řídily před tím. Smím říci, že se mi naplňuje.a potvrzuje vše, več jsem.
věříval, takže j sem nemusel změnit 'nic na své víře v humanitu· a demokra,:,
cii, na svém hledání pravdy, .ani lna nejvyšším mravním a náboženském pří
kázu lásky kč1.ověku. Pravím to ze zkušeností, kterých ještě nabývám ve '
svém postaveni, že není' jiné morálky, jiného etického řádu pro státy a ná~
'rodya jejich správce, než pro jednotlivce. Není to osobité llsJlokojení 'z toho.
:že jsem po celý svúj život, tak podivně a složitě utvářený, zústal sám sebou;
dúležitější je, že v. tolika zkouškách zústaly a ověřily se ty lidské a obecn-é
ideály, které' jsem vyznával. Říkám si, že v tom neustálém zápase o lepší
příštCn:ároda a lidstva stál jsem na s,traně dobré. To vědomí stačí, aby. živo! , .
člověká byl ,krásný, a jak se říká, šfastný."
. ,
,'~

,

,
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Synoptická,.evangelia ...
(Pólm:-ačování. )

VI.

I ..

P, a m e n y

,D,.

F.Kovář.

'E v an g e li a' M a rkó va.

Pp tom, co jsmezjistiÍi V p;~dešlých k~pitoláchí 'nelze pochybóvat, ,že autórovéEvangeHaMatoušova ,a Lukášova užili,
při 'sepisování svých spisů písemnýph pramenů, mezi nimiž hylo
, i Evangelium Markovo, třeba eV podobě poněkud' jiné než 'je
dnešní. ", . ....
' . '. '
"
~. ,
.
,Jak tomu 'všakbylosEva~g.MarI{Qvým? Óerpaljeho autor
'svou látku jen z ústního podání o životě Ježíšově, či měl také .
. písemné -prameny? Zkoumání textu Markova. Ev. nám podává
několik závažných důvodů pro závěr, že i tento nejstarší, evan-:
gelista užil při sepisování svého Evangelia již písemných,pramenů,. obsahujících záznamy evangelní tradice;
.
..
- 1. K tomuto závěru ukazují již některé nepfesnosti, nedůslednosti a neshody 'v údajích textu Markova Ev.' ,
' ,
, Tak čtemeMar.:1,39: "I Š'el a kázal V jejich synagogách< po
celé Galilei." Z toho hy plynulo, že kázal také.v Nazaretě. Aleteprve v kap. 6:se,vypravuje, že kázalpo prvé v Nazaretě~
Mar;2, 14 čteme, že Ježíš povolal za učedníka Leviho, syna/
AIfeova, celníkajale 3,16~19,. kde jsou vypočtena jména po:'
volaných učedníků, není Levi me'zi nimi jmenován. - Z, vypra:'
vováníMar. '3, 7. 8 plyne, že Ježíš hyl pro své působení znám,
nejen.v Galileji, ale také v Judeji a Jeruzalemě, ano 'i v Idumeji a Zajordání, ba i v okolí Tyru a Sidonu, 'tedy ve FoinikiL
Ale Mar. 5,27 se praví, že nějaká žena, nemocná' krvotókem,
teprve 'o Ježíšovi uslyšela· a přišla V zástupu' zezadu dotknout
se jehO šatu; a teprve ,Mar. 6, 14 se praví, že o: něm po prvé
uslyšel panovník . Galileje, Herodes Antipas . ....:...- Mar.1,45. se
o. Ježíšovi na;konciperikopy praví, že následkem zpráv, rozšiřovaných o něm, "už nemohl veřejně vstoupiti do města (Ka:'
farnaa); -ale' zůstával venku.na pustých místech·~. Ale hned' nato
na počátku další perikopy se zase klidně vypravuje,' že se vrátil
do Kafarnaa.·
, /
Takovéto nejasnosti,-nedůslednostia neshody v textu lze
nejsnáz~ pochopit tím, že evangelista čerpal-svoulátku--zrůz..
ných pramenů, ažejizařazovaldoS'vého spisu tak, jak ji na- .
cházel, bez 'přepracování' v zájmu jasnosti, jednotnosti"důsled;.
nosti a shódy. Ovšem uvedená místa nikterak nenutí k závěru,
že evangelista svou látku Čerpal z "pramenů písemných; K vysvětIe'ní v těchto případech by.stačiloústní podání. Teprve- jiné
případy:vedou k,závěru ó,pramenech písemných...

270

,

I

,
I
I

, '2. V, Markově Evangeliu muzeme ,zjistit několik" skupin, .
perikop, kterévedóuk poznání, žeevangelisht.ie už převzal ho--; .
,tové, a '. to 'z písemných sbírek evangelní tradice. '
.
,Tak u Mar; 1, 16-39· následuje za sebou 6 perikop, které
,tvoří zřejmou skupinu, odlišnou celým svým rázem od jiných
. skupin perikop. Vypravuje se tu o povolání ,prvních učedníků,
'. dvou dvojic bratří, rybářů kafarnaumských; Šimona aOndteje,
, Jakuba a Jana, (1, 16-20L dále o Ježíšově ,vystoupení vkafarnaumskésynagoze (1, 21. 221'. ~o ,uzdravení člověka, posedlého zlým duchem, v téže synagoze (1, 23-28). o uzdravení Pe.:.
trovy tchýně v jeho kafarnaumskémdomě(1,29-..:31), oóbecně
uzdravovacím večeru vKafarnau (1,32~34)· a konečně o tom, jak
druhéhodrierá~o učedníci hledali Ježíše, který za ranní tmy odešebla osamělé místo se modlit (1,35.-:....39). Všecky tyto perikopy
tvoří ucelenou skupinu. Všecky vypravují o událostech krátce,
,stručně a střízlivě, ale zároveň i živě, 'jako hy je vypravoval
očitý svědek, P,etr, kterr byL povolán za učedníka a byl očitým
svědkem prvého mocného dojmu;' jejž zanechalo Ježíšovo vy,', stoupení v Kafarnau a v Petrově domě. Ježíšovo působení je tu
. úspě'šné; jeho moc je ve službách evangelia, ve všech těchto vy. pravováních jde o náboženskou pravdu. Jednotnost a svéráz-o
nost této skupiny vyniká tím více, srovnáme-li ji s jinýnii sku- ,',
pinami.'
"
.
.'"
'Mar. 2,1~, 6 je zařazeno za sebou 5peiikop, které tvoří'
opět samostatnou skupinu,odli~noti. od jiných. Tyto perikopy.,
ukazují, ják Ježíšovi začínali vyrůstat nepřátelé a jak se jejich'
nepřátelství stupňovalo. Všecky zároveň' obsahují Ježíšova roz- '
hodnutí o,'některé otázce, ve všech se staví proti sobě dvě zcela
,'odlišná chápání náboženství a: zbožnosti a dostávají se ,do kon:,
fliktu: Ježíš tu vede zápas za vyššízbožnos!protinižší zbož-.
nostijudaisticko zákonické, a dává svým příkladem i zásadním
slovem rozhodnutí normu ,pro svoje v1ěrné. V perikopě 2, 1-12
jde o otázku odpouštění hříchů, 2, 13-17 o otázku styku s hříš- ,
níky, 2, 18-22 o otázku postu, 2, 23-28, o otázku práce z;noQze .
v sobotu, 3, 1-6 o otázku dobrého skutku v sobotu. Evangelista
nalezl patrně tuto skupinu perikop již hotovu a převzal ji do svého
spisu. Dlouhá 'poměrně skupina nemohla by arci ,hýt'sestavena ,
a zachovávána v ústním podání, nýbrž byla asi sestavena .aucho-,
'vána v ně'jaké písemné sbírce tradic o, Ježíšovi.
Mar: 4, 35--:-5, 43 obsahuje opět jinóu'skupinu perikop,
· .... která. j'e ·svou ,výrazovou ..formou-Lohsahem"zcela~,'odlišná od
obou, předešlých skupin. Jsou to, 4 .perikopy,· obsahující vypra,', vování o velkých zázracích, daleko' velkolepějších. než byla
'.. ,uzdravování a vypuzování démonů, 'o nichž evangelista do . té
doby vypravoval. 4,35-;-43 se vypravuje o utišení' bOlť~e na
moři, ,5; ,1~20' <> uzdravení posedlého celým plukem '. démontt,
jež 'Ježíš poslal .do vepřů, 5, 21-24; 31-41 o. vzkřÍŠcenÍ dcery. '
,
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Jairovy, 5, 24-33 o,uzdrav~ní ženy trpící krvotokem. Vyrpr~
vování těchto perikop jsou obšírně, široce; barvitě a názorně!
. podána. Vypravujesé v nich o zázracích pro z'ázrakysamy, a děje"
se,' to fórmou,' oblíbenou v soudobých židovských, i" hellenistický.ch historkách o zázracích velkých lidí. Nejdev nich onáboženskou pravdu; neříkají ruc oBohu a vyšším životě, nemají náboženskéap.i mravní výchovné ceny. ,sežíšova moc tu není ve
, službách evangelia. Ježíš je, v nich jen ukazován jako největší
divotvůrce doby. Nečiní dojzmvzpomínek ,očitého svědka, ale
výtvorů bujné fantasie; Evangelista je přijal do svého díla, zřej-'
mě jako celek' již hótový, a to pátrněz písemného prainéne.
Sk~pi~y 'pérÚwp tohoto d~uhu vedo~ tedy již k závěru ~ pramenu, písemném. Tento závěr je pak zesílen,pohlédneme-li na
skupiny opět jiného druhu.
"
" :, 3. Markovo E~. 'má totiž,také skupiny perikop, ' které ob-.
sahují vypravování paralelní, jsou tedy dvojicemi, po 'př. i tro-',
jicemi, vypravování.
"
',
,
Tak srovnáme-li navzájem vypravování,uvederiá ,Mar. 6",
34-7,'37 aMar. 8, 1~:...26, objeví se nám, že jsou to ,dvě řady
vypravování paralelních,dublef, která 'evangelista zařadil za, '
sebe, přijavje z dvou různých pramenů, tvořících sbírky evan-:
gelní tradice.
'
' ',','
.'
.' ,
,
Ukazuje ria to stejnostpředmětů,:o nichž perikopy oboú řad
jednají. 8, 34-44 vypravuje o' zázračném nasycení 5000 lidí;
8, '1----:9 o zázračném nasycehí4000 lidí. Paralela mezi nimi, je
místy doslovná. Není možno, aby si učedníci při druhém ll<isycení byli počínali tak, ja:kse tu o nich vypravuje, kdyby byli
, zažili nasycení prvé. Obě vypravování jsou jen dvě dvojice li':'
čení téže' události, dvě podoby téhož vypravování. z evangelní
tradice. Po perikopě o nasycení, následuje v obou skupinách
perikopa o převozu přes jezero 6, 45-56 a 8,10, dále v obou
perikopa o sporech s farizeji 7, 1-23 a 8, ,11-13, dále v obou , '
perikopa o chlehě 7, 24-..:...30 a9, 13-:-21 a konečně! v obou peri-' '
kopa o zázráčnéinuzdravení, a tO v prvé skupině o uzdravení
hluchoněmého, .v druhé o uzdravení- slepého; v obou přípádech',
všalt zpusob uzdravení má mnoho společného. Bližší vzájemné,
srovnání textu obou řad těchto perikop ukazuje, že tu jde odublety. Nejsnáze j'e pochopíme'výklad.ém, že evangelista nalezl'
tyto skupiny hotovy ve 'dvou písemných sbírkách, přijal je obě"
"
dav se svésti, některými různostmi' v podr,obnostech, jako by šlo; ,ď
o vypravování různých událostí; a zařadil si je za sebe, ač patří '
, vedle,sebe jako dvě řady vypravování evangelní tradice o stej- '
, nýdl:.událostech z' Ježíšova života.
'.
'
'
: Mark~voEv. obsahujé také perikopy, kterým nejsnáze porozumíme" ,poklád\ime-li, je za,trojí'podobu téhož vypravování
evangelní tradice, tedy za trojice, triplety. "
"'"
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'Tak je na třech místech MarkóváEvi l1védenaJežíšovapřed
8, 31; 9, 3La 10.' 33. 34. Že _ ,.
téže skutečnosti, plyne-z', té
okolnosti, že každá ta zpráva činí dojem, že, Ježíš mluví o svém
utrpení a smrti vždypo ,prvé a že učedníci ,mu nikdy nerozumějí. '
Postavme'ility zprávy vedle sebe v synopsi. . I .
, .'

pověď,utrpení a smrti Syna člověka:
jde vlastně o tři paralelní zprávy O'

Mar. 8, 31_':'33: "Po-,' . Mar. 9, 31-32: '"Učil
Mar. 10, 33-34: ' "Pototiž své učedníky a ří- čál jím mlúvítíó, tom,
'věka musí mnoho trpěti, ' kal jím, že Syn člověka(co se mu má státi: Hle,
býti· potupen od star- bude vydán lidem do ru~ putujeme do Jeruzale.ších, velekněží a záko- kou, a-zabíjí jej, a že, maa Syn člověka bude,
nLků~ zabít ~ býti, a po áž bude zabít, po třech . vydán velekněžím a zátřech dnech zase vstáti. dnech vstane. Ale oní koníkům,' i odsoudí jej
, Amluvíľ o, tom, docela . nerozuměli tomu slovu na smrt a vydají pohazřejmě. Pétr' si jej vz.al 'a báli se ho na' to· tá-' nůÍn, potupí hOJ,' popli, " stranou a počal jej ká- zati."
\
vají,. zbičují' a, zabijí
; rati. On však ',se' obrátil,
ho, ale po třech dnech
pohleděl na své učední-,
zase, vstane."
ky a pokáral Petra: Jdi'
prYč, satane I 'Mysliš ne
na věci ':Boží, nýbrž lidské ..
,

čal jeučíti. že Syn člO'~

.' " Tyt~3 zprá~y. jsou vedle svých podobností poučné také svými
,rozdíly. Rozdíly pak dovolují soudit,že evangelistaje'čerpal z·e
, tří různých pramenů, odlišných svým pojetím; a tedy patrně, pra:"
menů písemných. V každém z těchto' vypravování jsou .jinak
označeni ti, jimž budeSyn člověka vydán. 'V kap. 8. jsou. to
"starší, velekněží a zákoníci", t. j. tři skupiny členů, z iúchž :se
skutečně, skládala židovská velerada doby Ježíšovy. Těmito. 'výrazy je velerada óznačována i na několika' dálších místech: Mar: ,
11,27; 14; 43.53; 15, 1.V hp.9. nejsou blíže označeni ti,jimž '
bude Syn Člověka', vydán. Zato kap. 10. jsou označeni slovy:
"velekněží a zákoníci",tedy nepřesně velerada. Tak je tomu i na
dálších ínístech:Mar. 11,18; 14, 1; 15,31. To'zároveň znamená,
. ,že každá z těchto tří zpráv má jiné stanovisko." V kap. 8 se
.veškerá odpovědnost přičítá židovským úřa,dům; v kap; 9. není
.' činěna výtka židovským :úřadům, zde j·e odp'ověden lid. jako
celek; v kap. 10. je sice nepřesná zmínka o židovských úřadech,
ale hlavní odpovědnost je dána pohanům. To: mlůví zřejmě
"o třech podobách evangelní tradice a o třech, pramenech Ev.
Markova;, z nichž jeden mohl dobře hýt pálestinskou židokřes
fanskou shírkou, druhý diasporovoužidokřesfanskou sbírkou a
třetí pohanokřesťanskou sbírkou evangelních tradic;
,
Za trojici textu je nutno pokládati také známý Ježíšův výrok
o prvenství. Mar. 9, 35 čteme: "Chce-li kdo 'hýtiprvním, nechf,
jeze všech posledním a služebníkem všech"; Már. 10,31: "Mnozí první budou posledními a posledniprvními";Mar. 10,44: ;,Kdo
by se mezi vámi chtě:! státi velikým, buď vaším služebníkem."
J.sou to zřejmě tři-varianty téhož výroku; káždýčerpa-ný z jiného
pramene:,

v
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4. Na písemné prameny MarkovaEv.ukazuj'e také rozbOr
která můžeme vysvětlit jen tím, že je evangelista'
sestavil spojením údajů' několika pramenů, z nichž doslovně při, jímal.
'
""
"
. '
Tak Ježíšova~lova u Mar.14, 41.42 lze rozložit na3 části, "
nichž,každá, je-li o sobě,je prostá a j~sná, ale jsou-li~pojEmYf ' '
tvoří'poněkud zmatenou slož'eninu. Slova zní:,'
, ' , , ' ,".
, : a ) "Spěte tedy dál a' odpočívéjte. b) To stačÚ Přišla hodi~a, hle, syn
,některých.míst,

z

,člověka je vydán do rukeu hříšníkům.
můj zrádcel'f (Mar. 14, 41; 42.)

cr

Vstaňte, pojďme!

,

Hle,

',."...

přiblížil

.

se
,.

: ,'Vezmeme-lítato slo~ajakocelek, jsou v něm rozpory; vý'zva, ahy spali dál a odpočívali, přecházejí v opaki:' vstaňte! J~
tu dvojí oznámení zrady; každé z nich má;, vlastní předmluvu a
každé je podáno poněkud jinak. A čteine,-li pak' ve v. 43: "Hned,
co ještě mlůvil, blížil se Jidáš", vidíme, že zatÍIn co Jidášův pří~
, ,chod je přerušením a): není přerušením b) ani cl. Je, tu tedy ".I
spojení \tříprameriů, z nichž a) spolu s v. 43. vypravoval, jak
Jidášův příchod přerušil Ježíše, kidyž vybízel učedníky k další':
mu spánku. Oba druhé prámeny obsahovaly dvě různé verse
slov, která!, Ježíš promluvil, když se zrádce· blížiL Dvojí "hle"
" v úvodů bla c) potvrzuje, že jde o dvapránteny. Evangelista tu '
tedy patrně ne dost obratně spojil' údaje tří pramenů, o téže
události~;
, .,' ,
"
"
",'
.
.:
..
,.
Zvlášť příznačné místo pro spojení údajů několika pramenů
je Mar. 3, 20-35. Toto místo zní:
,,20. Vejde do domu, a zase se 'shromáždí zástup, takže' nemohli anL
chleba pejísti. 21. Když Ol tom uslyšeli jehó příbuzní,vyšli, aby se hOl zmecn:m, nebeť říkali, že nemá zdravý rozum. 22. Zákeníci přišlí z' Jeruzalema
pak říkali, že je pesedlý Belzebulem a že vypuzuje démony z meci: vt:ádce
démenů. 23. I zavolal je a mluvil k nim v podebenstvích: 24. Jak může'
satan vypuzevati satana? Je-li králevství uvnitř rezdvejene, takevé kiálev- ,
ství nemůže ebstáti. 25. Bude-li demácnost uvnitř rezdvojena, takevá demácnost nemůže ebstáti. 26. Povstane-li satan sám proti sebě
roz,dveji je,
nemůže obstáti, ale je s ním konec. 27. Nikde nemůže vnikneuti. de domu
.siláka, aby' uloupil jehe nářadí, leč by napřéd toho siláka svázal; pak může ' .
. 'vyloupiti jeho dům ..28. Vpravdě vám pravim: Synům lidským budou .odpuštěny všecky hříchy, i rouhání, ať je jich cokoli; 29. ale 'kdo by se rouhal.
Dúchu svatému, tomu se nedestane odpuštění na věky, ale hude vinen věč
ným hříchem _30. to proto, že řekli: Má nečistéhe ducha. 31.Přajde< jeho
matka; a jeho bratři. Stáli venku, poslali k němu a volalihCJi: 32. Kolém
něh ol seděl zástup. Řekneu mu: Hle, tvá matka a tvoji bratři a sestry jseu
venku a ptají s'e pe tebě. 33. On jim edpověděl: Kdo je má matka a meji
bratří? 34. Rezhlédnuv se po těch,kteří' seděli kálem n~ho, řekne: Hlel,má
matka a moji. brátří! 35. Kde, činí vůlL Boží, to je můjbratr, má sestra' a:
'tk ff
. .
. '
,'ma a~
','
. " .
.
Na ,začátku 'fle praví, že přišli Ježíšovi příbuzní, aby se ho
zmocnili, ,neboť. říkali,že, nemá ,zdravý rozum. Toto vypravování .
Je však přerušeno zprávou o zákonících, kt~řípřišli zJeruzale!.fla

a

říkali, ž,e .JeŽíŠ je posedlý Belzehulem. V:cv. 31-35 jé zase
pokračování v. 21. Vypravování ve v. 22-30 je tedy vložka, vy-

a

I

,

. •

,

:
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, volaná' patrně podobností obou výtek: že nemá' zdravý rozmn
", ,a že ,jé posedlý Belzěbulem, nečistým duéhem~ Ale sama tato
vložka je zase složená. V.22 obsahuje dvě různé a formálně od.:.
dělené výtky: 1. je posedlý Belzebulem, 2. vypuzuje démony
z moci vládce démonů, t: j. satana. To se zdá ukazovat, že ty
dvě výtky. pocházejí ze ,dvou různých pramenů!. Také odpověď
na dvě výtky je, totiž dvojí. V. 23-27 je odpovědí na 2. výtku,
v. 2S-30 odpov;ědína 1. výtku. Tak na tomto místě do vypra,,:~. vováÍlí, ',;vzatého z. jednoho pramene, je vsunuta vložka, která
, sama je složena zúdájů dvou pramenů. Můžeme se proto odvážit
sestavit vedle s'ebe 3 prameny,' které poskytly evangelistovi látku
k tomuto místu.
Mar. 3-20. "Vejde do
Mar. 3-22. "Zákoníci
'domu a zase' se shro~ říkali: Vypuzuje démo',-máždí zástup, takže ne-' ny z moci vládce démomohli ani. chleba pojísti. nů. 23. I zavolal jej a
21. Když o tom ,uslyšeli mluvil, k nim v podajeho příbuzní; " vyšli, benstvích: Jak může
aby se ho zmocnili, ne- satan vypuzovati sata'bof říkali, že _ nemá na? 24. Je-li království.
zdravý rozum. 31. Při-, uvnitř rozdvojeno, takojde jeho matka a jeho vé království nemůže
,bratří. Stáli venku, po- obstáti. 25. Bude-li, doslali k němu a volali mácnost uvnitř rezdveho. 32. Kolem něho ,se-, jena; take·vá demácnest
děl' zástup. Řekneu mu: nemůže ebstáti. 26. PoHle; tvá, matka a tveji vstane-li satan sám probratři a'sestry',sou ven- ti 's.obě a rozdvojí ,se,
kUla ptají se pe tobě. ,nemůže obstáti, ,ale je'
33. On jim odpo.věděl: s ním kenec. 27. Nikde
Kde je, má ' matka a meji nemůže vnikneuti do debratří? 34. Rezhlédnuv mu siláka, aby uleupil
se po těch,kteří seděli . jeho .nářadí, leč by nakelem něho, řelkne: Hle, před tehe siláka svázal;'
má matka a moji bratří. pak může vyleupiti jeho
35. Kde činí vůli Beží, dům."
, to je můj bratr, má sestra a matka.",
'
I"

I

i'

I

Mar. 3-22. "Zákoníci

přišlí z Jeruzalema pak

říkali: Má Be1zebula.
23. I mluvil k nim: 28.
V pravdě vám pravím:
Synům lidským budou
odpuštěny

všečky

hří-

chy, i rouhání, ať je jich
cokoli; 29. ale' kdo by
se rouhal Duchu svaté-'
mu, tomu se nedostane
edpuštění na věky, ale
bude vinÉm věčným hří~
chem _ 30. topreto, že
řekli: Má nečistého. ducha."',

To vŠechno nás vede k závěru, že. autor Markova Eva,ngelia '
svou látku z pramenů, a to pravděpoddbně písemných, jež
byly sbírkami evangelní tradice a jež pak z Markova přišly do
"
,
Matoušova a Lukášova Evangelia.
5. Srovnání textu Markova s Matoušovým a Lukášovým nás,
vedeješ~ěk jednomu poznání, pokud jde o prameny Markovy.
Srovnáme-li' na př., Ježíšovu řeč při rozeslání apoštolů u Matouše 10, 5-16, a u Marka S, 10-H, nebo Ježíšovu řeč' proti
farizeům u Matouše,23, 1-36 a u Marka 12, 38-,-40, vidíme, že
Markův text je jakoby krátkým shrnutím obsahu delšího, textu
Matoušova, čerpaného z LogiL Buď tedy měl Marek před sebou,
kratší re'censi LogU než Mátouš a, Lukáš; nebo měl recensi při:.'
bližně touž,' ale zkrátil ji'vrésumé, kde toho potřeboval. N:ení
čerpal

"

\ '

- 18* .
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, vyloučeno, že 'Marek 'neužil, při~episováóí ,'svého Evangelia Logií
, v'e'v,ětší míře proto, že věděl, že Logia' jsou v rukou čtenářů, pro
které psal své Evangéliuma že je chtěl napsat jen"proto,aby
doplnil slova ařéči' Ježíšovy, obsažené v Logiích, vypravováním
skutků Ježíšova života; které tvoří podstatný obsah jeho Evangelia. " '
' ,~. '
, r,
(Pokračování.)

, Návrh' večerníchď/p~božností~zvláště ~ podzimních.'

,~1Y~r. '~~S Fr.KlJlollS~
, V posledních letech postávila si' církev československá hojně
sborů, ve kterých koná nedělní asváteční bohoslužby~, Obyčej-:
ně dopoledne podle liturgie, kterou navrhl br. K. Farský akte:.

, rá se stala jednotnýni pojítkem' našeho veřejného života ná..;'
boženského.
',. '
',',
, ' ",' "
,
,c \
. Vedle této liturgie uinalprvý náš patriarcha i odpolední neb
večerní bohoslužbu,. kterou jsem já, sestavil a k níž krásný
zpěvný doprovod vytvořil po vzájemné výměně názorů hr.
Pícha. "
,
,"
, "
,
'"
I
'
Tuto večerní bohoslužbu konali jsme v naší náboženské
obci ,už v dvojím období ročním a chystám se konati ji po třetí.
Zároveň doporučuji, aby' konala se v touž dobu i v Jiných
obcíchnáhoženských, a tak oživil sea zpestřil nábožensky život. Sbor má být živý a využit co,nejvíce, ovšem s ohledem na
hospodářský život, našich příslušníků.
. "
Přimlouvám se za tři období odpoledních (večerních) boho~
, služeb. Za období zimní (advént) , za období letní (májové pobožnqsti) a za období pdzimní (od 28. září do 28. října).
'
. Prvá dvě období navazují na starší tradici a,pozměňují ji, '
třetí období je nové' a je dáno naším dějinným, vývojem.'
,,,
~v prvním období tradiční (katolickou) bohoslužbú, ranní
(rorate) ,'přesunujeme na večerllf , pobožnost, nedělní, při níž
ťaké 'budeme vzpomínati ,příchodu, ,Ježíše Krista, který vyšel
z prostředí židovského, ale jistě znal i starobylou kulturu semit:o
skou; snad egyptskou nebo indoeVropskou,jzvláště řeckou.
" Této starobyié v~dělanos'ti a náboženství dóbypfedkristovY
možno V duchu křesťanském věnovati zvyklé pobožnosti adventní a užíti krásných rorátních písní, jež se nám zachovaly
, z dob husitských, kališ~ických a českobratrských.'
'
Ke čtení z Písma užije se především textŮ ze Starého záko~
na, ale' nebál byéh' se užíti 'ani textů jiných náboženských, pro- '
jevů z dějin kteréhokoliv národa; Jak bohatýje na př. duchovní život In~ů' nebo filos?fický/ a básnický život Řeků!
J

"
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, Pán JeŽÍš

neskláněl

se jen k

dětem

svého národa; ale ,vzory

p~onáboženskýživot hledal i v národech jiných, (Samaritá-

nech, Feničanech).,'
,
-'"
,Dr uh é období. našich večerních pob~žností navazuje také,
na starou tradici: na májové ,pobožnosti v římskokatolické cír':"
kvi, v jejímž protředí nejvíce žijeme.
"
Zdůrazňuje-li římská církev úctu k Marii Pan ně, dáme my
, v církvi československé důraz na slovo mat k a, žen a, d í v k a.
Opřemetytó názvy o slova Písma svatého, Ó slova Ježíšova ,a
" ,','" vytvoříme z naší "májové" pobožnosti; shromáždění, pěstující
úctu'kženě;matce, rodinnému životu.
'
Příklady k tomu nalezneme v Starém i Novém zákoně;' ale
, i v spisech našich spisovatelů, kteří mluví o čistém poměru k'
ženě a lásce mateřské. Srovnejte básně Nerudovy nebo úvahy
, Masarykovy!
'
'
Láska k' ženě mus(být zdravá, čistá bez mystického horo- '
vání, nervového rozči1ovánínebóhrubého' sobectví.
, Jemné písně mariánské budou sloužiti také k zušlechtění:'
našeho citu a naší p o v a h y . '
,
T ř et í ob dob í večerní bohoslužby nedělní a sváteční je
dáno našimi svátky: 28. zářím (sv. Václava nebo Václava Svatého nebo, Knížete Václava) a 28. říjnem, svátkem národní sa"
mostatnosti. Mezi nimi jsou čtyři neděle.
, ", Toto' období patří'našemu národnímu' vývoji a v něm si
máme •připominati svou velkolepou tradici' náboženskou, počí-"
najíc tragickými postavami prvokřesťanskými ' zachycenými
, většinou v legendách.' Připonlínám· jen Cyrila á Metoděje, Rostilava, Václava, Prokopa, Ivana, Vojtěcha a j.Ani nemusíme
se stydět za život starýchotců.našich."pohanských", kteří ve
své naivnosti přírodních národů skláněli se před Otcem a dárcem života. To 'všecko, i jednotlivosti připomeneme si,,28. září,"
, o svátku Václavově, o němž naši otcové bájili jakoo n~jvyšším
, "." "bohu Svantovítu nebo utlačovaní husité- a s nimi celý národ
, --;-:- v legeridě o vůdci blanických rytířů.
Svátkem' samostatnostL--:- 28. ř í j n e'm ~skončím~tyto
pobožnosti. Při nich budeme čísti prójevy z roku 1918 (srovnejte, jak jich využil už br. Á. Tuháček k bohoslužbě na 28; říjen) ,
"'.a zejména se přimlouvám začtení ze spisů Masarykových,
. v nichž tolikrát obírá se otázkou náboženskou. Doporučuji zvlá-' •
\ 'ště poslední kapitolu z Ideálu humanitních, Jana Husa, třetí
,'díl Hovorů Čapkových. Slova tohoto :velkého učedníka. Ježíšova
v moderní době a v našem národě právě tento den a zvlášť v '
'naší národní církvi mají býti připomínána. Je. to nejvzácnější "
odkaz konce '19. ,století a počátků' 20. století a našeho' národního
života a základů československé" samostatnosti.
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Dopoledne jsou 28. října slavnosti státní, odpoledne,' navenaším pobožnostem církevním. .
<.
Mezi těmito· dvěma svátky zbývají čtyři neděle.
Při těchto čtyřech pobožnostech přimlouvám' se, aby bylo:
přečteno a uvažováno o náboženských odkazech:
1. z doby Husovy adobypředhusitské.
,2. 2'; doby po Husovi, táborské i'počátků Jednoty.českobra~
trské.
, . '
,
.
3.. z doby Jana Blahoslava a JanaAÍnose Komenského.
. 4. z našehO' národního vzkříšení ke' konci' 18. a v 19. století.
Z každé 'doby, v Ílichž ~ mimo prv~í dobu ačástečně i,dru- ,.
h6ú - byl znám tisk, máme tolik památek svého ž,ivota n~boženského, že nikdo nemusí být na vahách, co vybírati.,
,
.
Z. první doby přimlouvám se Čísti některý z listů Husových ..
Starší vydání je od B. Mareše, novější - za 1Kč - od F. M.'
Bartoše.
. , ,
.'
,
.
. Právě v listech Husových je tolik náboženské oddan.osti, lidské čistoty a prostoty, že patří k na,šim náboženským odkazům
nejvzácnějším. Ani nesmíme opomíjeti spisy jeho předchůdců
a současníků Miliče, Matěje z Janova a j . .
.
Náboženský život po Husovi zachýcenjev spisech jeho ná':"
sledovníků pražských; táborských av počátcích Jednoty českobratrské.
'
, Povinností naší církve je: seznamovati věřící se spisy, živo,,:
tem a touhami těchto našich předků. Některé knihy' jsou vydány, některé čekají na vydání. Z nich měli bychom' sestaviti čí
tanku pro naše duchovní, ličitele a věřící. Čtěte na př. Z Jakoubkova spisu: "Výklad na zjevení sv. Jana", vydaného vlPraze
1932. ve' sbírce pramenů českého hnutí. náboženského ve století
XIV. a XV. péčÍ' České akademie věd a umění. Můžete se při
,tomzmíniť o společném prográmu husitském: čtyřech artiku~
lích pražských, programu. vzácném, nabádavém a pro současného demokrata tak moderním.
'
• Do tohoto období kladl bych 'projevy bojovníků husitských,
spisy Rokycanovy, spisy Petra Chelčického,a bratra 'Řehoře.
vzácného, . prostého a oddaného, následovníka· Ježíše Krista. ,
Tře t ín e děli uctíme památku dvou biskupŮ Jednoty ,
českobratrské, obou Moravanů, Jana Blahoslava a Jana Amose
. Komenského~ Oba vynikají vzděláním a zbožností, oba jsou.
znalci Písma svatého, současníci, překladu Kralického (Jan Blahoslav přeložil Nový zákon, Komenskému byl rok; 'kdyždokon':'
", čena Bible Kralická), oba praktičtí duchovní a milovníci' "naše-'
ho milého ,a milostného jazyk~ otcovského.~' (Komenský v'
Kšaftu): Nemáte-li po ruce jiné knihy, vezměte a čtěte z Kšaftu,
umírající matky Jednoty. bratrské a výkládejte.
I
čer buď věnován

.I
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čtv r tán e děl ní p o b o ž n o st, ve č e r n í buď věnová;'
na odkazům našeho vzkříšení 18. a 19. století. Najdeme tam
sice příklady čistého racionalismu, ale i touhy náboženské. Jme, miji J. Kollára, Karla Havlíčka Borovského, Frant. Lad. Čela
kovského, Františka Palackého a j., v nichž jeví se mnohotvárnýživot novodobého člověka, jeho skepse, ale i radost žít vyš'ším životem. Přečtete-li něco z Haylíčkových, Epištol Kutnohorských,kázání Kollárových, Čelakóvského, báseň: "Buď vůle
- Tvá",části z Palackého dějin nebo jeho Každodeníčku a vyložíte-li strasti, utrpení a obětavost našich, "vlastenců"; , pozná
každý, že zdánlivé, přezírání "náboženství"_má v sobě obsah
velmi zbožných duší, jdoucích obětavě za vznešenými ideály
, lidstva i národa. , "
'
" 'Naše církev rie~ínízanedbati žádnépří1ežitostišířiti riábo, ženské poznání v národě našem a zpřítomňovati život a myšlen~
~ ky veliké tradice národní a nabádati touto k duchovnímu životu stále živému, obětavému, zbožnému i praktickému, pravdivému
, ,a bdělému, jemnému a nebojácnému.
'
, K tomu mají sloužit i uvedená říjnová shromážděnÍ. večerní
v rámci odpolední našÍ. pobožnosti.

K sociologii duchovního."·
;(Dokončení.) , '

Dr. Jar., Šíma.
Sociální, postavení'
duchovního.
"
...
,

Dnešní, sociální postavení kněží je výsledkem dlouhého vývojehistorického" ale ještě více výsledkem vývoje postavení ná, boženství . v, posledním 'století. Když, historickým vývojem,'
" vněniž se od náhoženství odlišovaly a osamostatňovaly_ jednot":
Hvésložky kultury, kněz ztratil svoji funkci lékaře, proroka:
i kouzelníka, snažil se udržeti vedoucí postavení mezi jinými du" ševními pracovníky, jejichž stavy moderní doba povýšila. Ale
, osamostatňovací, vývoj kultury nedal se zastavit a kněz ztratil
funkci rádce panovníků a šlechty ve věcech' osV'ětových a konečně i funkci učitele a zustává. mu jen úkol vlastní, náboženský.
Kněží a církve považují tento vývoj za zasažení do .své kompetence. Současně se náboženství dostává do situace méně, vážené
:,'složkykultury, proti níž zvláště, věda stávár se složkou favoriso~
vanou. Tento stav despektu k náboženství a jeho zprofanování,
starými církvemi, zvláště ovšem církví římskokatolickou, rózvinul
se, plně i 'v našem prostředí po převratě: Zdiskreditovanost kněze
ve společÍ:tosti, zejména společnosti ni,ěstské, byla takřka úplná.
Na venkově a na, Východě republiky zůs,tává kněz osobou váženou,alei sem 'vnikající element 'městský, zvláště v osobě
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'I,.
učitele, zmensu)e výjimečnost, kně'zova~adřazeného postavení.
Je to zvláště inteligence; která se' na kněze, jeh()' vz,dělání.L so.;,
ciální f~tÍkcidívá s'despeKtem(považuje, ji za méně'cennou a,ne,::
chce kněze anipočítaHza: rovna jiným duševním pracovníkům.
když uznávají jejich ,hospodářské postavení za výhodné, -po
stránceintelektuálnfapó stránéepotřebnosti jejich práce,odpo:'
vídají ironickým úsměvem. Toto vnější hodnocení pociťují i pozorování mladí kněží a má, vliv i na sebehodnocení jich samot.:.
ných.Kněží citísvoji cenu< takřka jeri předsvýnii farníky a
dětmi ve šKole"MeziintE:lektuály mají silný pocit méněcemlosti,
který' chtěj í" překlenouti tvrzením o" svém božském' poslání: Ka;.'
toličtí kněží z toho' důvodu seni.ději vůbec isolují od necírkevní
společnosti, jiní rádi zapřou své kněžství. Kteřísi uvědomují,
tento stav, snaží se své theologickéstudiuni doj>lnitijiným stu. diem, "světským",aby si byli jisti' svou intélektuá!nLúrovní. Pří-padů ,těchto jeceláťřaída, atoze všech církví. -'Tento pocit
m'éněcennbsti a vně'jší' despekt Ke kněžskému 'stavu skutečně zapříčinil poklesnutUritelektuální úrovně jeho; Podlé četných po-'
zorovánr mladých kněží,' zvláště ovšem. katolických, a jejich/
srovnávání na př. s kolegy lékaři, profesory a: pod.; vykazují
rozhodně theologové mnohem nižší intelektuální úroveň. Tento '
ffrkt potvrdilo i rozsáhlé statistické. zkoumání, které o abiturien- tech středních škol konala otiskl (ZprátVy statisf. úřadu,1936}
dr. Zdeněk Ullrich. Inteligentnější 'jsou totiž tímto' postavením
a hodnoce'ním kněžskéhosfavu odpuzovánL Je to nápadné i z toho, odkud přicházejí studenti na theologii, Katolické 'semináře "
mají.v některých případech až poměr 60: 4 bohoslovcům,'kteří
,přicházejí z venkova a kteří z,měst. Krátce, městské vrstvy 'se
kněžskému. povolánívyhýbajL ~ S méněcenností 'intelektuální
o:Všem nikterak nelze stotožňovati mravnost. Tu naopak,mladí
kněží'; 'průměru přec stojí na vyšším stupni neŽ jejich světští
kolegové, ačkoliv v podrobnosteéh, na př. pH srovnávánÍ' alkoholismu: u mladých katolických .kněží a jiných mladých intelekt.;,'
tuálů by se "síly" patrně vyro~návalý, jestli by dokonce se neukázaly mravně niéně příznivé pro kněze.' Zvláště poslední léta
.;krise, kdy' nedostatek. j Íných' inožností' způsobil velký' ná vál· v seminá,řích, přivedl ke kněžskému povolání l1}nohé nepovolan~ a
.tím se patrně projeví i úpadek v'ohledu mravním; . , ",',
Nežli' ;edotknenie kněží svobodných církví,' kfeří sejist'ě
v mnohém odlišují, chceme se pokusiti' o náznak souborné sociálně 'psychologické" charakteristiky. ,této: většiny" jak jé' podmíněna právě límtosociálním postavením; 'jež jsme vylíčili. Tato
celková charakteristika zároveň vysvětlí mnohé detailní pozorování povahové,jež jsme zachytili v předcházejíCí kapitole našeho
pojednáni; ~ Kněz je oproti jiným' stavovským skupinám so- '
ciálnítri skupinou nejvíce isolovanou"uzavřenou vlastní duševní
sfé~ou. Je úzce~soustředěnna věci církevtiě":sfavovské.Jinídu-"
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. ševní pracovníci nežijí tak' isolovaně, jsou spólečensKým. stykem
a výměnou názorů více socialisovárii., Kněze mnohem více pro~
niká jeho odbornós( Zůstává mimo myšlenKové proudění doby:
Uzavřen ve svý~h neměnných dogmatech, úkonech, myšlenkách.
Upoutávaje svůj zrak li neměnným' hodnotám, pokládá i ty hod,:,
noty.proměnlivé, které s'e li neměnným váží, za' trvalé a neměnné',
jeho myslustrnuje. U kněze katolickéhO' přispívá li .to'mu i,sou.,.
stavné za:braňování samostatnému' myšlenílleustáloučetbou
breviáře j snad jakési zbytky tradice o nadřazenosti· kněžstvI.
. Z ní zbyla dnes jen horizontální isolace~ postavení stranou: Tato
isolace vede k nezájmu o věci všeobecně lid,ské~ k neznalosti věcí
. všeobecně kultur.ních, véřejných, politických,uměleckých.JelikoŽ
pak víra 'a zbožnost nezaplňuje už totálně celou mysl jeho; jsou
omezené zájmy přec jen nedostatečné pro my'sl člověka, urče~
ného k duševní práci,. a tak pod touto nedostatečnou vrstvou
zájmů církevních může s·e rozkládati široký proud prostých,
. ně~dy až.primitivních světských zájmů až k zájmu O mělkou literaturu, přebu jelému zá jmu o jídlo a pod.
Celé stavovské úsiHduchovních svobodných církví bylo, jea konečně budiž mi dovoleno říci ~ musí býti úsilím o vybavení
náboženství a' s ním' i kněžskéhó stavu z tohoto stavu méněcen
nosti. isolace v kultuře a ve. společnosti. Tímto duchem: setřást
jho despektu z kněžského stavUi. náboženství bylo 'vedeno už
i naše reformní kněžstvo. Poznalo, že jsou skutečně v církvi,
učení i kněžském stavu věd, které k takové isolaci a :méněcen:nosti vedou-a··že··tyto je"třeba odstraniti. ,. Skutečně . mladí . du, chovní svobodných církví majínejpřirozenější vztah li životu,
mají možnost pozorovati a zasahovati do něho plně. Mají také
ve společnosti postav~ní (oproti jiným kněžím) nejpřirozenější.
,JsOu tedy pro duchovní svobodných .církví dány- všechny před.,.
poklady k vymanění. ze staré. isolace a získání místa, které jim
. náleží. Ne nadřazené, ale .také ne po.dřazené. Sociální postavení
·duchovního pak má vliv i na postavení náboženství v kultuře
vůbec; N ej de, tedy jelÍ o úzký sta vovskýproblém; ale o celou ná;.
boženskou otázku.
'

a

Dódafek.'
. Některá zajímavá data o oceňování povolání duchovního a
jeho významu pro veřejné ·blaho zachytil Dr.Ant. Obrdlík
v knize:' Povolání a veřejné blaho; Předně se ukazuje; jak cel- ,
kóvý postoj lidL k.náboženstvLv. té. které. zemL má vliv na hód- no cení kněze. Tak na př. dotazníkem 604 americkým studentům,
.:.které z 24 povolání v dotazníku uvedených .'je nejdůležitější,
, bylkně·;i 'v celkové klasifikaci postaven na místo prvé. Toto po':.
znání, o tradiční úctě; jež se dostává kněžím, je charakteristické
pro většinu amerického venkova a pro malá města. - U nás už
, i~ou poměry značně jiné. 74 rolníků bylo požádáno"abysesta- .'
I
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vili, podle toho, jaký význam, j edriotlivým povoláním, přikládají,
do stupnice 13 různých zaměstnánÍ; Jen 2 zařadili kněze na .
místo 1., 7 do první trojice,' ale 8 ná místOI poslední a 18 do poslední trojice seznamu. Ostatní buď všechna povolání prohlásili'
za stejně "důležitá nebO' kněze neklasifikovali. (To platí i o zbytcích u následujících povolání.) Z3S dělníků kněze 4 zařadili na'
místo prvé a do první trojice S.Ale na místo~ poslední jej' dalo
20' a do poslední trojice, 36. Z 97 samostatných podnikatelů
(jako" živnostníků' a pOd.)zařadm kněze na ,prvé místo 2, do
prvé trojice 5,\ale na'poslední misto 13 ado poslední trojice22i. '
, . Ze 30 obéhodníků zařadil kněie 1 na místo, prvé, 3 do první
trojice; 3 na místo poslední a 5 do ,I>oslední trojiee. Ze samo'. statných, podnikatelů vyšší kategorie (jako průmyslníci, velko~'
obchodníci), a svobodných, povolání; jichž bylo celkem 32, ne~
'kla8ifikoval ani jediný kněze na místo prvé ani do prvé trojice.
Na poslední místo jej zařadilo 5 příslušníků těchto povolání a
" do posledriítrojice 12. Ze, 74 veřejných a soukromých zřízenců
zařa'dilikněze: na místo 1. jeden, do prvé trojice 2, na místo po.:
'slednílSa do poslední trojice2S.'Z 177 veřejných a soukromýdl
zaměstn~nců nižš~ kategorie žádný nezařadil kněze na místo 1., to-'
likojeden do prvé trojice, 15 na místo poslední a 28 do poslední'
trojice. Z 59 zaměi;tanců vyšších kategorií na prvé místo: žádný,
do prvé trojice 9, na místa: poslední 5, do poslední trojice 13.
(Střední az části též vyšší vrstvy hospodářské hodnotí kněze
výše než nižší. Zde se arciť jedná převážnou měrou o kněze "
katolické.) Z 96 osob z kruhů učitelských a profesorskýchzařa:';
dila jen 1 kněze na místo prvé, 8 do prvé trojice, ale 31 na místo ' ~
, poslední a 52 do trojice poslední. Z 51 osoby z rodin vojenských
, .zařazuje kněze: na 1. níísto2, do prvé trojice 4,na místo po'slední 5, do poslední troj ice 17. :.-.- V celkové klasifikaci podle
povolání je kněz u rolníků na místě 9., u zaměstnanců vyšší ka:\tegorie na místě, 10., u malých samostatných podnikatelů, obchodníků a vojáků na místě 11., u nižších kategorií zaměstnanců,
a učitelů na místě 12. a konečně u svobodných povolání,' profesorů, zřízenců' a dělníku, se kněz ocitá: na místě 13.,' posledním
vůbec. Nejmenšívýznam jeho sociální funkci přikládají ,přede- ",
'všíni inteligenti a proletariát; relativně nejvýše jej hodnotí" (ale "
až na 9. místě!) rolníci, venkované. , - Dotazovaní byli požádáni,aby event uvedli důvody, proč některé povoláni 's hlediska
veřejného blaha ods'uzují.' TakOVých! vysvětlivek', bylo celkem
477 a kněze se' jich týkalo plných 167. -'- V. celkové"klasifikaci
všech dotázaných byl kněz na 1. místě jen' ve 2.51 %, v první
troj ici 2.66 %, na místě posledním v 28.38 % případů; v poslední trojici v 18.21 %. TakvelkéhÓ procenta ve frekvenci na posledním místě nedosáhlo žádné jinépovolárií,vumístěnLna posledních třech místech kněze předstihuje počtem případů toliko
povolání ad,:okáta. V úpľném souhrnú všeéh posudků stojí kněi
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"na ~ístě předposledním. Pořa,dí, jak bylo podle 914 získaných
dotazníků sestaveno, vypadá v uspořádání podle klesající'
hodnoty - takto: 1. rolník, 2. učitel, 3. dělník,4. řemeslník, '
S.lékař, 6. inženýr, 7. obchodník, S.průmyslník, 9. voják, 10. politik,11. umělec, 12. k ně z, 13. advokát. -;- Tato data, .získaná
na Moravě, která nepodléhá takovému odklonu od nál)oženství'
a církví, jsou jistě výmluvnými doklady k postavéní kněze ve
veřejném mínění a jeho vztahu k 'prostředí,'v němž se pohy':
buje a potvrzují zcela naše vlastní přímá ,pozorování.

Ekumenismus a svobodné křesťanství. *)
"CAA

Dr. F.M" Hník.
1.' Úvodní poznámky.
Snahy o sjednocení křesťanských církví patří k ne)vyznač
kulturních dějin XX. století., Ekumenické ,hnutí
.zasáhlo už větší část křesťanského světa. Místo dřívěj šího samospasitelnictvíse dnes v církvích zdůrazňuje potřeba dorozumění.
Kde dříve vládlo kac~řování druhých ,pro odlišné přesvědčení
v otázkách věroučných, projevuje se nyní smírná snaha, obje'. , vovatirozmanité bohoslovecké postoje k základním zásadám
křesťanské pravdy: Potěšující.in zjevem jest, že většina, církví
vychází ze své dřívější isolace. Církve formulují též otevřeně
,svůj postoj ke světu. Při tom se nevyhýbají ani ožehavým otázkám, souvisejíCím se životem společnosti; ,
, ,
Vzáj'emnýp!Jměr křesťanských církvLjest určován jinými
mravními zásadami, ,než, byly směrodatné ještě v nedávné minulosti. Jeden, mohutný proud ekumenického hnutí' jest věnován
otázkám praktického křesťanství. Jest to tak zvané Stockholmské,hnutí, představované Universální křesťanskou radou ,pro Život a Dílo. K ,němu se přidružuje Světová aliance pro meziná-'rodní přátelství prostřednictvím ,', církví. Protestantské, pravo, slavné a anglókatolické církve usilují soůčasně ,též o lepší pochopení' vzájemných rozdílů dogmatických. Projednání otázek,
týkajících Se Víry a Zřízení, sé, věnuje t. zv. Lausalmské hnutí.
Ekunlenismus křesťanských církví. j'eumožněn postupující
náboženskou snášenlivostí a vzrůstem racionality víry. V cír-:
kvích proniká dále vědomí .odpovědnosti za společný závazek,
aby zasáhly svět ,mocným duchovním poselstvím, které by jej:
zachránilo pro Boha. ,
'
, ,
' '"Právě tyto noyé síly, oživující s nevídanouprůbojností sna-: '
hy o jednotu křesťanství, znameriajívítězství něktérých zásad;
nějším rysům
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"
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*) Předneseno na XII. sjezdu Světového svazu pro svobodné kře~fanstvi
~ Oxfordě

.v srpnu 1937.
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za nez bojov~li průkopníci nábo'ženského liberalismu. Pochopení pro cizí náboženské přesvědčení, pro rovnováhu mezi nábo-'
ženskou vírou a'potřeboupřestavby světa, pro právo na roiurnové zdůvodně1}í náboženských' pravd: 'to· byly odedávna cíle'
náboženského liberalismu, které sizískávaíí :nyní legitimitu
. v ekumenickém hnutí.
poslédní době' jsem našel potvrzení, této '
thése v'polO'oficiálnLpublikaci,vydanéke konferenci o'Církvi,
společnosti a státu. Dr. Visser't,HooHVní dokonce připouští, "
že 'ek~menické hnutíjě';dnes snad jen' o něco více, než mezinárodnr hunianitářská organisa.ce. ' . , .
, Ot<izka hodnotyekumeIiick~hO" hnutí 'pro členské. skupiny
SvětovéhO' svazu, pro svobodné křesťanství a náboženskou, svo..;
bodu se,dostala-pO'dle méhO' ,přesvědčení - plným právem
na pořad jednání zvláštní' (ekklesiologické) s\{upiny tohoto, kon. gr'esu. Ani svobodné, křesťanství' není myslitélné bez kladného
vztahu k, universální církvi boží, založené JežÍŠem Kristem.
.
'BÝlo kaý~i~ÝstiŽně ďřečeno, Že ~ěkterékřesťa,n;ké'směr;dá
vají místo, theologii, v církvi, zatím co jiné se spokojují s tIm,"
že poskytují církvi místo 'vdoginatice. ,Ve svobodných církvích
se setkáváme s odporem k církevnímu institucionalismu; stejně'
.' se v nich přijímají s velkými výhradanii pokusy o soustávnéyy-:. pracování církevní nauky. Tento, odpor nemůže však: jíti tak
dalek?, abychom podceňovali, význam pravdy vnáboženství. 'N e:'
smí nám též brániti, abychom nezkoumali vztahy svobodnéhO'
křesťanství k všekřesťanským snahám sjednocovacím. ,Známe-li
ideovou rozeklanost kř.esťanských církví a inertivno;st zástupů,
.které je tvoří; nemůžeme než. přijImati dnešní situaci ekume.. nickéhO' hnuUs ki:itickouobezřetností. Přes to však je pro riás'
.,lekumeniéké hnuti záva.žným 'problémem, vyžadujícím bedlivé
. pozornosti. " , ,
,,' ,
.' ' "
Obávám se, že referent· z církve československé m,ůže' ještě
"zvýšiti problematičnost ,tohoto, thematu.· Církev'českosloveriská
má totiž" kladněj ší ,poměr k jednotlivým odvětvím" ekumenické:- '
ho hnutí, než většina' členských skupin' Světovéhó svazu: Spolu':'
, pracuje nejen s Všeohécnou křesťanskou radou pro,ŽivotaD!lo'
.. a se 'Světovou aliancí pro mezinárodní přátelství. Jesf. také za:'
st9upena' v ·Pokračovacíni výboru Světové' konference ,o Víře a
ZřízenL Řéčníkzcíikve českoslO'venské o daném, themátu je vsi:. ,
tua.ci poněkud nevýhodné. KdežtO' mezi pra.vově~ými by platil
úchylného liberála,' v očích náboženských' liberálůiůstanou
na'němstopy"pravověinosti",
"
',' /
. '
d'" Ye s~énireferátunejprve. vysvětlím podstatné znaky :ekti~
menického hnutí. Dále se budu zabývati otázkou., jaké mají před
poklady k ekumenické spolupráci svobodné církve. KO'n~čně se
pokusím: o, .zhodnocení ekumenickéhO'i. hnutí prO' nás; kteříj sme
sdruženi" ve -Světovénr ~vazupro ,svobodné křesťanství.
," '
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2. Dnešní stav ekumenického hnutí.
.Adfektivum "eku~enickÝ" mělo v r~z~ých dobách rozdílný.
význam .. Původně .. se mu dával ď smyslanthropogeográfický.
(OznačovaHs~ jím obyvatelé obydlené části zeměkoule.) Pozdě
ji se jeho význam přesunoval do oblasti poHticko-geograJické~
:(Užívalo se hó za společné .označení,vzhthujícíse na příslušníky římského. imperia.) .Teprve na konci' starověku dostalo toto
· adjektivum ideografický obsah. Počaly se jím označóvati sym- ,
boly víry;. usnesené na prvních sedmi církevních koncilech.·
Vnov'é době. se rozumí pod pojmem ekumenismi.Lsoubor ten:dencí, ·kterépři',dané' difere.nciáci· křesťanských církví objevují
· v nich: hlubší jednotu Církve boží, rostoucí z duchovních kóřenů
· evangelia Ježíšova ... ' , '
'.,
,"',
"
. Za nynějšího stavu spolupracují v ~kumenickém hnutí takřka
všechny důležité křesťanské směry kromě římského katolicismu~
Apoštolská stolice .odmítá účast na sjednocovaéíchsnahách mezi:církevních zezásádních důvodů. Uznává .totiž jediné oprávně:"
<nost svého vlastního sjednocovacího úsilí, V t. zv. unionismu. Po~
dle názoru katolické církve předpokládá církevní sjednocení po~
slušný návrat zbloudilých synů a dcei z oddělených'"sekt" v jedinou'právóUjednotu víry a řádu. Ta jest prý. představována
jen výlučně" svátostným a hierarchickým' zřízením římskokatolické církve.
' .,
.,. ....
..'
,:/,' ~
. Hhtvnímsloupem křesťanské ekumenidtyJe církev anglikánská. Nejen proto/že má ve svých řadách nejschopnějšípřed:'
stavitele ·ekumenickéhoducha. Ještě více 'z, toho ,důvodu, že do-'
· vedla ve své.vlastní struktuře sjednotiti s podivuhodnou dů:,
.myslností k .účinné spolupráci tradicikatoHckou, profesfantskou
a modernistickou. Tato. ob.sažnosfcírkevního pole uschcipňuje
anglikanismus kprónikavějšímu pochopení rozdílných věrouč
'ných stanovisek, než by bylo možno u jiné empirické církve. Pró '
součinnost se Stockholmským a Lausannským hnutím se dále
podařilo získati církve pravoslavnéa vedoucídenóminacesvěta
protestantského.
1, , •
• •
Metodicky bylo;ekumenické hri~tí na prospěch,Že pro sj~d
n,oceni' církví v otázkách dogmatickýchn~ jedné straně a pro
součinnost v otázkách sociálněethických na straně druhé byly.
zřízeny dvě oddělené instituce. Stockholmské hnutí se vědomě .
snaží, aby obrátilo pozornost křesťanských církví k otázkám veřejného života .• Zásadní otázky dogmatické měly v něm ··zt1stat
vůbec mimo dosah pracovního programu. Pozdější zkušenosti
'. však ukázaly, že ústřední otázky bohoslovecké, 'pokud souvisejí
s poměrem ,církve ke světu, nemohou býti zcela opomíjeny. Tak
. zůstává sice stále zájem Stockholmského hnutí zaostřen kusku';;
. ďtečňování p'raktického kř·esťanského programu v současné ,spo:" .
. . lečnosti, aniž by se přehlížely sociální nauky. hlavních křes:",
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ťanských směrů. Světové

konferenci o Víře '. a Zřízení' připadá
pak za úkol, aby stanovila, CD spojuje a corO'zděluje 'křesEan-'
\
ské společnosti; hlá,sícíse k Ježíši Kristu jako k SynU' <božímu,
a jako k Pánu: a Spasiteli celého člověčenstva. . ' .
Letošní ko'nference O'bou hnutí vOxfordě a Edinburku při~'
nesly dO' popředí několik pDzoruhodných pO'znatků; Ekumenické
hnutí je tvořeno církvemi, které věří v jednu Církev, vzniklou
z BDŽí: vůle a přesahující svým posláním každý z empirických
církevních útvarů. Už před těmito kDnferencemibylo zjištěnO',
že.se křesťanské směry liší v pojetí funkce církve .. Přes to však
všechny církve, zúčastněné v ekumenickém hnutí,zdůrazňujíje.' dinečnou pDvahu církve, jejímžPáneni. jest Ježíš Kristus. Bylo
znovu zdůrazněnO', že. církev. j'est zřízením bDžím. Nelze. jiredu-.}
kovati ria instituci Hdskou, která by se vyčerpávala jen svou dě- .
. jinnou' p'ůsO'bností . ve společnosti. . .
,
V křesťan~kénl světě. začíná převládati, pod, vlivemekuIl1enických .snah přesvědčení, ž.e žádná jednDtlivá církev nemůže
rozřešiti . sama o. sobě ekumenický problém v celé jeho. šíři,
SDučasně ekúmenismus posiluje v církvích sebevMomí.'Církve·
si uvědomují s novou naléhavO'stí, že mají zachrániti svět· před
útokem démDnických sil aže mají přispěti k obÍlově křesťanské';"
ho řádu mravního. Stává se stále jasnějším názor, že nestačí;
'aby církve hlásaly jen nějakou částečnou éthiku; nýbrž že.niúsí
zvěstovati lidstvu absolutní požadavky, jež byly' světu zjéveny' .,'
v evangeliu JeŽíšO'vě. . .
.' .
..
. Obou ekumenických kDnferencí se zúčastnili oficiální zástup-·
. ci církví. Tíin tyto konference Získávají povahu zastupitelského
shromáždění převážné části křesťanského světa. Nech'cemejejich' význam pro 'církve samé a pro ostatrií veřejné mínění nijak.
přeceňovati. Církve se na nich administrativně nesjednotí. T~,
ani nebylo účelem jejich svolánL Na těchto konferencích se'
však nespO'rněvytváří nováirenická: mentalita~ Nikdo, nebude.:
pochybovati, žé právě taje nutným předpokladem vytvoření
společné fronty křesťanských církví. Samotné církve . počínají
prohlašovatLrozdrobenost křesťanského světa na nesmírnouřa.;.
du :církví a sekt za . skutečné neštěstí. Proto proniká .volání po .
noJé církevní strategii. Ta má připraviti sblížení '.církví' nejdříve
v jednotliVých státech· a později. v celém křesťanstvu. Rozdíly
dogmatické a organisačnínébudou zatím odstraríěny.Avšakpří
mým dohovorem mizí mnoho. předsudků. Právě v osobním' styku 'svých zástupců ztrácejí církve aspoň něcO' ze svého typického p()výšeneckého komplexu. Jedna. od druhé se učí oceňovati
celou šíři náboženského Života bohoslužebného. Církve počínají
chápati,hlubší význam' rozdílných bohosloveckých stanovisek.
Dovedoú, se také posilovati každým statečnýmproj evem sociálního aktivismu, odvozeného z Ježíšova ducha služby, milosrden~
ství a odpuštění. Nikdo se, netají tím, že' pr'o mnohé' církve bylo
.
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překvapujícím objevem zjištění, že křesťanský kosmos je bohaiou a živou skutečností.
Na ekumenickém hnutí velmi imponuje' dlouholetá pnprava,
" věnovaná oběma křesťánskýmkonf~rencím. Vpravdě' žádné náboženské sněmování v dějinách' nemělo za sebou tak intensivní
a zároveň extensivní programovou činnost. Sta spolupracovníků
'z řad duchovních i laických' bylo získáno k sou:činnostike zdaru
velikého díla. Tato práce je sama o sobě doporučením, abychom
se starali 0, pečlivé poučení,ico nám ekúmenismus může dáti.

,3. Snahy ~'jednotu a svobodné církve~
,}

K vysvětlení podstaty ekumenického hnutí se ,užívá dvou
,teorií;'
.
.
'

Teorie uniFikační :vychází od známého lÍsilí, aby se církve
sblížily vzhledem k svému společnému poslání, ve světě. Podle
této teorie se vysvětluje základ sjednocovacího hnutí tím,' že
'.. ,všechny empirické církve jsou považovány za větve jediné pravéCírkve Kristovy. Ekumenickému hmJtí pak ve světle této
, teorie přísluší lÍlo~la, aby zdůrazňovalo struktúrální, jednotu cír'kve všeobecné. Ta totiž není 'ani rozdělením církVí zcela rozrušena. Iniciativa k sjednocovacím' snahám vych'ází od člověka,
'Předpokladem jejich lÍspěchu jest, aby ve všech církvích!" byli
získáni věřícíhor1ivci pro jednotu. Teprve '"consensus Christia:'norum" přiblíží uskutečnění jednoho ovčince s jedním Pastýřem. 'K , tomuto, éíli. jest zatím vybudovati dokonalou mašinerii.
Ekumenické instituce mají řídili studium sjednocovacích problémů. Dále jim patří třídění poznatků, které, byly výzkumem ,',
získány.Mají ovšem též pronikati s těmito poznatky do veřej
ného mínění. Církve se osvojením ekumenického ducha vymaňu
jí ze své nemyslivé sebespokojenosti. Uvědomují si sounáležitost, se stromem církve vš'eobecné. Přestávají zdůrazňovati, že
jsou samostatným odštěpem. Jejich přehodnocené sebevědol11í
'prýští z pocitu, že jsou organicky zapojeny do jednoho stromu.
matky Církvé: V Ní má život' a dílo empirických církví počátek'
i~~
,
'
, Proti koordinačnímu principu ,teorie unifikační, :l{terýje do..;
'sud hybnou pákou sjednocovacího hnutí, bývají uváděny mnohé
námitky. Lidské úsilí je prý, v ní příliš zdůrazněno. Vytýká sě
jí, že přece lidé nemohou svou horlivou snahou vůbec dospěti
k jednotě církve. Ekumenismus je ,prý v 'nebezpečí, že propa,dne
,idylickým nápadům humanitářských myslitelů.' Ti prý' chtějí
i z církve, učinit hojivou náplast k léčení ,lidských neduhů. Upo- ,
zorňuje se na to, že principu jednoty nemohou býti obětovány
", 'základní 'postuláty ,pravdy. Množí se varovné hlasy,' aby na měl
kých': zákládech nebylo pracováno k jedtlOtěpouzefiktivnLNe•

I
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smí se přezírati; že hlavníkřesťan~ké směry rrÍajírozmaniténá':' .
zory. o funkci ,církve ve -svělě. Tito kritikové ~také, namítají,že'
, podstatný úkol církve jest jiný; ,. než aby rozmnožovala řadu"
světských zřízéní pro sociální péči. Cílkve' jsou zde v prvé řadě.
'k zvěstování Božích nároků vůči světu. Mají kázati a uskuteč
ňovati: vládu Kristovu nad světem. Stojí ve 'službě evangelia.
, Musí proto bojováti s démonickými nástrahami, bujícími ve
světě.
'
"
, Ve 'dměru podobhých ,lí~~h je' nes~na charismatická ,teorie '
ekumenického hnutí. Ta rozeznává za, reálnou různorodostí jéd-,'
not1ivýchkřesťanských církví a sekt skutečnost ideá[noUi: a to .
skutečnostjedné,svaté, universální' církve boží; Ekklesiatu
Theu, Církev boží, není pomyslem. Není' ani pouze skutečností"
•I"
eschatologickoujk jejímuždovr~enf dojde na konci tohoto věku ..
, Ekumenické ,hnutí je výrázným svědectvím, že Církev boží hý. tuje už nyní 'v' církvích. Ontologicky· inietafysicky znamená
'ovšem Církev boží ,více než jednot1ivé.círl{evní organisace. Právě.universální církev· v církvích' ~ástečných jest 'skutečností'
charismátickou. Jako taková jest přímým důsledkembožíhopů
sooení ve světě a současně předohrazemvlády boží v! člověčenstvu.
"
,
'
. Měřítko, podle něhož by' sedala odhadnouti skutečná jsouc.;. ,
nosť této Církve boží v církvích pozemských, jest ovšem. těžko.
stanoviti. Není jím ani jednotné vyznání víry, ani stejné zřízení,
nebo podobná' bohoslužba. V těchtopodstatriých .znacích s~ církve od sebe právě liší. A přece' zllstává všeobecná Církev boží
předmě,tem křesťanské víry ve všech náboženských společno
stech, přiznávajících se k evangeliu Ježíšovu, ,Částečné církve
se mohou už v této chvíli připravovati na čas příchodu léta Pá:-.
ně. To činí tím, že se shromažďují ,ve jménu Ježíšově s touhou
a modlitbou, aby všichni jedno byli. I dnes platí zásada::"Ubi
Christus, ibi ecclesia", kdeje Kristus, ,tam je Církev. Proto jest
ekumenické ,hnutí považovati za přípravu budoucícírkvé sjed- ,
nocené. O způsobu, chvíli a místě konečné jednoty . rozhódne ,...
Bůh .. Na lidech,jest,aby bděli a modlili se. Nemajívšakupad.;. .
noutiv.pdkúšénípýchy, že jednotu církve způsobí sami ze. své
vůle~
.-.
,
V jakém vztahu jest Světovýď syaz .pro svobodné křesťanství
. k ekumenickému hriutí? V.jakém vztahu, jsou k němu svobodné
eír,kve?
'.
..
,. Světový. svaz nemůže býti podle mého 'soudu považován' za
přímou součást' všekřesťanského· ekumenického hnutí ze' dvou
příčin,',První překážka

jest rázu technického: Světový svaz ne';.
mohl býti jako takový ,přizván k přímé součinnosti ani v LausanÍ1skémaru v, Stockholmském hnutí. Tato hnutí totiž sdružují
hlavně of~ciálnízástupce křesťanskýchcírkvL Druhý důvod jest
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ideový: mezi členskými skupinami Světového svazu n~ní st~jný
postoj k hlavním větvím' ekumenického hnutí. ,Prakticky téměř
všechny skupiny spolupracují s tradičními církvemi ve Světové
alianci. Aliance .však. není součástí, ekumenických' snah ve vlast":
ním smyslu. Jejím cílem jest spíše politické dorozumění mezinárodní.JiŽ tato součinnost je ovšem' důležitým východiskem,
spolupráce' mezi církvemi v tradičním smyslu "pravověrnými"
, a mezi církvemi svobodnými.'
,
Proč 'se neúčastní většina členských skupin Světového svazu
.spolupráce ve Stockholmském a Lausannskéní hnutí?' Vysvětle
nI jest dáno napjatým <poměrem mezi pravověrnými a svobod- ,, , nými církvemi pro rozpory. ve, věcech' věroučných; Svobodné
církve, si uvědomovaly jen' zvolna. smysl, sjednocovacích snah.
Nebylo bez příčiny, že vývoj ekumenismu sledovaly s pochybnostmi. Pravověrnécírkve zase nepospíchaly nijak s tím, aby
svobodné církve přizvaly k spolupráci. Církev československá,
jakožto církev' nová, měla tu situaci příznivěj šL Vzhledem k ni
nebyly,z niinulosti 'resentimenty,jež by ekumenickou 'spolupráci
ztěžovaly: Bohoslovecky nebyla církev čsl. ještě vyhraněna
,v'době, kdy byla rozesílána pozvání ke konferencím ve St.ockholmu a v Lausanne. Jinak se však svobodným církvím pozváiní
zpravidla nedostalo. Výjimku činí britští unitáři. Tijsott zařa
'zení' do 'hnutí pro sjednocení v Životě a Díle; V celku vystihl
stanovisko svobodných církví k ekumenickému hnutí dr. Alfred
Hall, když v odpovědi na dotazník sekretariátu Světového svazu
pro svobodné 'křesťanství' .napsal: "Spolupráce' s ekumenickým
, 'hnutím jest žádoucí, pokud jL inůže býti dosaženo. Avšak stalo '
,', se ,zřejmým, že svobodní křesťané nejsou považOváni za dostatečně pravověrné,aby byli pozváni.~'
.
Za' dneŠního stavu věcí se ',dá předvída'ti, že spolupráée
.
. s Ekumenickou radou pro praktické křesťanství hude svobodnýmdrkvímstále otevřenější. Bylo hy proto vhodné, aby 'se j~
naše členské' skupiny stále více účastnily. Kvalitou své práce hy"
tu měly myšlenkově vésti. Naskýtá se jim k tomu příležitost,
a to, ~tejně při řešení sociálních otázek s hlediska evangelia
Ježíšova, jakož i při společné akci k pokřesťanštění kultury.
, Úmyslné vzdalování se součinnosti se Stockholmským hnutím by
vedlo svobodné církve do nežádoucí isolace. Jiná jest ovšem situace v.poměru svobodných církví ke konferencLo Víře a Zří-,
zení. Tam bude možná spolupráce jen v řídkých ' případech.
Přece, však soudím, že by se všechny členské skupiny Světového
svazu měly seznamovati s výsledky práce Lausannské konference a jejího Pokračovacího výboru. Objasní si, tím nmohé pozÍlat, ,ky o duchovních základech křesťanské církve. Vždy jest lépe' •
. dáti přednost tomu, aby naše ignorantía ,byla doda, než ,aby. '
'byla apriorní, nepoučenou zaujatostí. ,~
19 Revue
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4.Naše hodnocení ekumenismu
..
. ,
, . '

.

, Svobodným' církvím bude přirozeně bližší unifikační,teorie
ekumenismu než teorie' charismatická. Všeobecně se 'zdůrazňuje
ve svobodných cfrkvíchdůležitost ,lidského činitele v riábožeh-'
skéni životě. Uriifikační teorie odpovídá více našemu myšlenko;.
,vému habitu. Nemtdarmo ,se také 'církevní kruhy v MjiÍmém
smyslu'flpravověrné" této teorii vzpírají. Vytýkají jí přílišnou'
podobnosL,s,humanitářskými snahami;
,
,Ve svém typickém' po,stoji zdůraz~ují svobodné církve tyto'
specifické hodnoty humanitního' křesťanstvi:al,Úctu' Kosobno,": .
sti,každého věřícíhočlověka.·b) Snášenlivost k odchylnému pře'svědčéní ostatních lidí. cl Uznání mravní optávněnostijitiých
věroučných·pouček, než jaké vyslovuje' svobodné křesťanství.
d),Svobodu svědomí "pro každého člověka, zaručující právo na,
'obsahvíryná základě osobní náboženské zkušenosti 'j'ednotlivcovy.' ,,', . , . .' ~ '-, . " .
".,.
'.
, ". "
,'" 'Vrcholné instituce ekumenického hnutí respektují' dnes ,v ;?:á. sadě tyto liberálriíteridence. Omezují ovšem zároveň jejich: platnost ve' smyslu vedoucích .tradicí dějinného křesťanství. Ekumenismus počítá s odchylD:ostínÚorů v zásadních otázkách věro':
učných. Neodmítá ji ani při ,řešení probléinů, jež sebou přináší
praktické ,uplatňování mravních zásad evangelia Ježíšova v pří
lomné společriosti.Předpokládá' však aspoň minimum ,shody: "
, aby,lotiž církve opravdu směřovaly k duchovní jednotě křesťan
skéhosvělajaby považovaly evangelium Ježíšovo za normu víry
i 'mravů pro jedince a pro celé člověčenstvo. Má tudíž ekumenické hnutí hodnotu pro svobodné církve, pokud chtějí býti cír··
kvemi, t. j. pokud se cítí býti vázány k hlásání 'ducha Kristova'
a k uskutečňování vlády boží ve světě.
,,"
. Ekumenické hnutí přijímá kádr kladných hodnot, běžÍlých
v ná.boženském liberalismu: snášenlivost ve víře, tounu po do- .
rozumění s jinými křesťanskými smě,ry a s~ahu po uceleníÍIá:
boženské osobnosti; Současně však některé jeho záporné postoje
rozhodně, zamítá. Eku.menismus ,jest hnutí výrazně 'kř~sťanské,
církevní. Proto. společnosti, budující jakési "nové" nábotenství
, nebo, ;,novou" mravnost, logicky odporující základním prvkům"
křesťanskétradice,se samy automatiékyz křesťanské katolicity'
:vyI uČnj í.
'
,
'
, NáboŽenská společnost, která by považovala ki'esťanskoutra~,
dic(za, přežitek a· dějinné ,církve za,nástroj kohlupování zaosta;.'
lýéh lidí, nemůže býti zařazena do ekumenického hnuttDou-, '
fám; 'že by se o to ani nehlásila~ Na" druhé s,haně' nemůže, však
zase žá:dna svobodná 'církev, která chce, přispěti svým dílem
k sjednocení' křés.ťanských cír~ví v duchú Ježíšově,. býti natrvalo'vylučována z Univ~rsálního' obecenství Církve boží. Musk
me se~mířiti s 'faktem, že.ekumenické hnutí, nemůŽe a ne(;hce:
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nádřaditi zásadu jednoty zásadě pravdy. Pravd církevních jest

kolik jest typických křesťanských směrů'.Pravdaooží
jen jedna. O její pOznání ekumenické. hnutí usiluje.
neohrožuje naději, že nakonec bUde. církevní jednoty
dosaženo~
. '
,
'Chtějí-li svobodné církve ekumenickému.hnutí porozuměti,
'nemohou' ulpívati na zděděných předsudcích, proti domnělým'
"pravověmým ,zpátečníkůin~·. MJ1síse oprostiti od pavěry, že
neurčitast a nezávaznast víry již sai:rta Q sabě zaručuje pakrak
"V, nábož'enstvL Měly by zužitkovati' zásadu snášenlivasti nejen
vůči nevěrcům, nýhrži ,vůči těm, kteří věří ,padle dogmati'ckého
"
. ď
lineálu.
Měříce své nábaženské hadnoty cíly ekumenickéhO' hnutí;
musí se svobadné církve ro,zhodnouti,' zda jest jim Bůh nevý:vratnau 'jistotou nebo jen fantamem, jehaž existence záleží na
,lidském uznání.·· '
,
'
" '. Naše členské skupiny trpí hypertrafií strachu .. Ve svobad> ných církvích žijeme ve stálé úzkasti, abychom byli dast časoví
,arazumovÍj aby naše názory nesly stapY';,demiercri", abyta-,
, tiž byly aspoň mdlým odrazem vědeckých poučekrfilasofických:
hypathesa estetických nálad, jež jšou právě, v módě. Nezřídka
se zbytečně bráníme fetišismu slov. Obáváme se, abycham v 'pa" učce a podstatě baží nezakleli boží p,řítamnost. Ze strachu' před
:obsažností náboženských pa'stojů nám namnaze uniká' živé ba-'
hatství náboženské zkušenosti, utajené ve víře v Baha Ježíšova.'
, Atu právě spačívá padstatný přínas ekumenického hnutí pro
,svabadné křesťanství. Učí nás, aceňovati význam ,j ednoty ,víry,
okaušené v církevnípaspaHtOsti.Udivuje nás bohatostí křesťan-,
',ské tradice, jež není zdaleka tak bezduchá, jak jsme se damní-'
"valipři' pavrchnímrozhledu. V 'neposlední řadě se ,seznamujeme v ekumenickém hnutí s novou příležitostí: K jednotě církve
KristOvy se můžeme přiznati i se ,svými zvláštními způsaby církevní nauky, bahoslužby a zřízení. Vždyť ani' svobadné církve,
,pakud, v nich ',neadumřel' duch Kristův, nE!přestávají taužitpo
dorazumění s celkem křesťanského světa. Ekumenické hnutí při
jalo; od svabodných církví zásadu snášenlivasti. Proč by se ne.:.
mahlo též svobadné křesťanství poučiti v něčem od ,svých tradičně "pravověrných"bratří? Proč bychom nemohli uznati, žé
'patřebujeme též my navé rqvnováhy mezi věčným 'a častým prvkem v nábaženství?
,
Pokusy o sblížení mezi křesťanskými církvemi nám připomínají oprávněna st jasnozřivého vidění W. E. Channinga:
"
""Neadsuzuji naše sjednocení s těmito nebo kterýmikaliv ji':':
nýmí církvemi, jejichž nauký schvalujeme"jestliže se tímnead:'
Iučujeme ani v nejmenším ad všeabecné církve. V 'tamto 'ohledu
nemůžeme býti ani, dosL vážnými: Nesmíme považavati ,žádného
sice tolik,
,jest však
Nijak· tím
pře~e jen

.

19·
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~~~ ~"};.lc: R~ki:c.~, naši diskusi.•
, Redakci' N ábQženské revue, církve česko.slovenské.
Vážený bratře pro.fesQre,.
prQsím, abyste laskavě

.

Po.přál V N.

R.

I.

míst~ těmto. někQlika,

řádkům, psaným. na Qkraj článku '"Jasná je třeba", uveřejněné~

ho. jako'úvQd k diskusi v4. čísle N. R. Jsem, vedle s. prQf. Kru':"
šinQvé, jediný, kdo. je jménem Qznačen z těch člÉmů církve,
. jejichž názQryvyprQvQko.valy bratra Beneše k jeho. článku. V
. So.uvislQsti bratrem .Benešem uvedené' znímQje' jméno jako.
QSQbnÍ apel; a m:Qhlo. by tedy býti PQvažQvánQ za mQu p o. v i nnos t, abych se hlásil mezLprvními o. slQVo. k.diskusi, jíž jste
,Qtevřelstráriky N. RNeudělámto. - imiž. tím chci apelubratra Benešéuhnout s cesty. Neudělám to. prQtQ,že mi článek
bratra Beneše -'snad to. smím říci přímo- pro diskusi ne~
stačí. Není mi z něho. jednQznačně jasno, o. čem má diskuse býti
vedena. Článek bratra Beneše m~ tQtiž dVQjí intenci, z nichž
jednu jeho. autQr výslQvněpřiznal - a druhQU jenQm nrQzradil:
Bratr Beneš pravÍ, (na str. 194), že mu jde o to "upozorniti
církevní veřejnost, které názory o. národu a nárQdnQsti, o. státu
a demQkracii JSQU běžnými v denním i vážném tisku ČeskoslQ::' .
venska ~a na prameny názQrů těch." .TQje to' přiznané; JenQm,
o. to jde br.' BenešQvi? - Každý, kdo.' PQzQrně.čte jeho článek, '
PQzná z jeho. Qbsahu a i přiznání bratra Beneše, co. mubylQ
pohnutkou k tQmu, aby se ujal slQva, že mu jde také (a mQžná,
že víc) 'o něcomnQhem jinéhQ,než o 'PQuhý výklad PQjmůnárQd,
nárQdnQst, stát demQkracie. Že mu jde <> to., .aby "uPQzQrnil" ..
(abychQm užili jeho. slQva) na tQ,že v českQsIQvenské církvi
existuje skupina lidí. (prý mladých), kteří :rp.ají ti čit é poj é';;
t í nárQda; náro.dnQsti, státu,demQkracie, a SQciální 'Qtázky
(myslím, že'tQto teprve je úplný výčet), . Po.jetí, kter~ -:- dle ..
, mínění bratra Beneše- do. českQsIQvenské církve nepatří a je
neslučitelné's člen~tvím v ní. To. je ta: druhá,; nepřiznaná, a pře.:.
ce vyslQvená, intence článku bratra Beneše. Čtu-li s tímto. vě
dQmíni tQ,CQ br: Beneš píše, rQzpadá se mi óbsahčlánku do.
d v oj í r o. v in y. A. tady je nebezpečí: v článku samém QbQjí
. tato. rQvina se cochvíl(prQtíná,
prQlíná překrývá. jedna dru.., .
-, , .
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· hou. Bude nutno ---: aby diskuse vůbec byla možna -napřed je
rozlišit a rozhodnout se, kterou z nich budeme považovaLza
hlavní. Bylo by právem autora článku "Jasn:a je třeba", aby tak
, učinil. Pokouším-li se' zde udělat tq za něj, děje se tak s výhra:.
dou jeho přesvědčení,. že jsem neublížil jeho thesím. A děje. se
•tak také proto, že mi to dá příležitost opraviti několik věcných
nedopatření, 'jimž neušlo pero bratra Beneše- a která by mohla
býti druhým zdrojem zmatku v ev. diskusi.
Tedy předně: co je uloženo v prvé, rovině článku bratra
· Beneše,? Myslím, že čtverý problém:
_
. '. 1. (jo je to národ a jáké jeho pojetí vyplývá z učení č'esko
: slovenské církve, (nebo aspoň ses ním 'snáší): Otázkou vtom
uzavřenou pak je, co znamená pojem "církev národní".
. 2. Co je to státajakájeho koncepce je adekvátní učení
·čéskoslovenské církve:
'
3. Jaký politický řád je slučitelný s křesťanstvím (jak' \.
je chápe čsL církev).*).
•
.4. Jaký s o c iá 1 ní řád je přijatelný (nebo nutný) víře
ď československého křesťana.

. . To jsou otázky, na nichž resonuje .článek bratra Beneše.
" Problémy jsou při tom položeny axiologicky, L j;nejde jenom
o to, jaké je dané a běžné jejich. pojetí, nýbrž jaké je spr á v.ll é jejich pojetí. Pro nás to znamená,. vyšetřit, jaké pojetí ná=
. roda, politického, řádu a sociálního. uspořádání je a dek v á t· riě přiřazeno křesťanově víře a neporušuje jí. Tyto otázky'mají
" 'svou důležitost, a budou-li ony tvořit základní rovinu diskuto·vané skútečnosti,' nemusí to být .. diskuse zbytečná a marná.
'Bylo by ovšem ~utno v diskusi vyjít z nového jejich položení,
· poněvadž to, co k nim praví br. Be~eš, .je sotva víc, než jen ně-.
kolik poznámek, 'problematiku samu v její podstatě 'zdaleka'
nevyčerpávajících.

Rovinu druhou tvoří v článku bratra Beneše soubor otázek,
které. by se· daly·. schematický vyjádřiti asi takto: existuje generační problém 'v československé církvi a ten se projevuje na
poli otázek výše uvedených tím, že mladá generace církve má
v těchto otázkách jiné mínění, než církev dospělá. Ba víc: způ
sob, jakým prý si mladí příslušníci uvedenou trojčlenku řeší,
· neodpovídá duchovnímu a mraVnímu habitu církve; odpovědi,
.' které si mládež církve na uvedené otázky dává; nejsou ve shodě s učením československé církve; mIadá generace ocitá se \
svými thesemi o nich mimo éírkev:; a ještě hůře: porušuje či
. stotu,církve ideologickými a mravními komplexy" které jsou
". nesourodé, odporné.
,
· .\ *) poněvádž·. stát je konstituován svým politickým řádem" bylo bý
možno otázku 2.. zařadit do otázky třetí. Uvádím je zde,rozděleně, jen
proto, že to lépe odpovídá, zpfisobu .uvažování br. Beneše v jeho článku.
"

,

<

,
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Tato 'druhá rovina je pro diskusi nebezpečná přinejmenším .
tak, jak. byla nebezpečná bratru Benešovi: zmate výklad o problémech základních; To nebezpečí je" dvojí: jedÍlak' v osobní její
, povaze, jednak v tom, že to, co, v ní. má býti postiženo, nejsou
problémy v,podobě ryze. logické, nýbrž jistý st avs k u te č
n o s ti. To znamená, že tvrzení, která tvoří tuto druhou rovinú
výkládu ,bratra Beneše nejsou bez př e d p o k I a dů;' a těm
by bylo nutno učiniti napřed zadost, abychom'mohlivúbec tvr':'
dit. Tak by bylo ~příkladem ,.- nutno napřed určit' ,povahu "
generační otázky v církvivúbec, abychom mohli pak mluvit o
,tom, jak se projevuje na poli otázek výše uvedených. Bylo by
nutno vy~etřit, ev.' d o k á z a t,; že názorové' diference, které
v církvi'jsou v pojetí národa, politiékého a sociálního řádu; jsou
, paralelnědiferenceml generačními (já právě o tom; myslím že
právem; pochybuji).
.
Teprve až by byl zjiš,těn a vyložen názorový konsensus ge-"
nerace dospělé a názorový konsensus generace mladé, bylo by,
možno zkoumat, který z nich více odpovídá ideovýmpředpo
kladům církve, a který z nich je více méně' shodný s tím řé- .'
, šením dané problematiky, které jsme byli stanovili jako ade-:,.
. 'kvátní učení církve. .Jakvidět, je to úplně samostatná řada , .
. " otázek, která by stačila být předmětem své· vlastní, samostatné diskllse. Myslím; že by bylo dobře- právě v zájmu jasna,
jehož je třeba -vylou či tc.elo u t u to dru hou rovin u
S e, alespoň na tak dlouho, než bude ukončena rozz dis
práva o otázkách roviny základní. Já sám generační problém
naší církve cí~ímjako' jedhuz nejvážnějších otázek její blízké
leč pro nesnáze tu vy-'
budoucnosti --.:... ne-li už přítomnosti , počtené a také proto, že mám svoje zkušenosti s pokusy upozorniti naň - jsem' zároveň přesvědčen, žé dnes není pro věcnou
diskusi o.něm (natož pak pro jeho řešení) v církvi nutných
objektivních podmínek. Proto bych také účast na rozpravě o'
. této, druhé skupině otázek' dotčených článkem bratra Beneše,
pro sebe považoval za hříšné mrhání časem a myšlenkou:*)

ku

_ _-:-'....,

'~

,

"

.'

'

J

'. *) . zastaVUji~li' se tu u nich ještě, děje se tak jaksi mimochodem a

, jenom proto, abych opravil ony věcné . omyly, jimž neušel br. Beneš při
psaní svého článku.' Především není,nijak věcně opodstatněna výtka,
kterou činí br. Beneš Ústředni radě, že totiž "vzala na sebe. těžkóu odpo-·
. vědnost dovolénim, aby organisace, na torno základě. vznikajicí (rozuměj
';,Klub mladých přislušnikťľ cirkve : československé" na základě prohlášeni' ;,Klub je založen"·z 16. záři 1936 ~,p.' p.), zasahovala vydáváním,
nóvin ,pro ,mládež do- učitelskéhoúřadú, cirkve ... " Nesprávné je toto'
tvrzeni· jednak, proto, že ."Klub mladých přislušniků.. československé církve". nikdy: žádných "novin; pro mládež" ani~jiD.ého časopisu nevydáyal.
,(Jedinou jeho publilmcí bylo prohlášeni "Klub je založen".) ,Nesprávné
je· to dále.' proto, že Ústřední rada žádného takového nebo podobného povoleni "Klubu"neudělila;' a nemohla ani udělit, poněvadž anirieschvá1ila
utvořeni, Klubu na, základě "stanov, navržených jeho připravným Výbo- '. '
rem, ťak~e Klub založen nebyl a dodnes neexistuje. Jeho připravný vý-'
"
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. Než 'skončím,rád bych ještě několik.slov k diskusi samé:
jako každá rozprava, tedY'i tato ---':má-li mít naději na kladný .
~ svůj ,smysl- musí začít tím, že udělá p/ oř á dek v poj m ech.
Pořádat pojmy. je však možno jenom za předpokladu, že ti,
.. kdo se toho ujali, dovedou odosobnit, zobjektivovat, zpředměť
.. nit svůj zájem. Že chtějí li 1 e dat p r a v d u· a nikoli obhajovat
,',pravdu" předem pojatou. Říkám to proto, že JSou v článku
, bratra Beneše věty, které oslabují moji naději, že o to jde. (To
.. je také. důvod, proč' se mi. zdá i' motivace článku br. Beneše
hodná pozornosti a úvahy. Než na .to zde není už místa.) .Pří
kladem aspoň jednu z nich: "Sociální problémy jsou. ostatně
jasny jenom demagogům." Budiž - leč pak také platí, že buďto·
autoru této věty sociální problémy Jasny nejsou- nebo, ~e je
sám demagog.. V obojím případě : jakou· naději to dává do diskuse,. kdybychom tímto stylem diskutovaJi?'.,.'
,,
, Než abych skončil: je dobře, že br. Beneš upozornil na to,
že je tu soubor otázek, v nichž není v církvi jednotného názoru.
Má-li však toto. upozornění býti podnětem diskuse, tedy účast
.. na nÍmůžemít smysl jenom tehdy,bude-li vedena za tím cílem,
aby ono· usjednoéení nazírání, jehož nedostatek cítíme všichni,
bylo možné a<nikoli proto, aby byly přišívány. známkyvyob: covaným z duchovní jednoty církve.
" .
.,Doufám, že Vám bude možno přijmout těchto několik po;zuámek a že mi dovolíte, abychse svou účastí na diskusi o me. ritu věci p()sečkal; až bude jasno, co je předrriětentrOzpravy. '

,Yám zcela oddaný
František
.

V. Praze, v září 1937.

Roháč.
.

bor, kterýzťtstal po. o~mítnUtíná~rhU stanov Ústřední radou,nemápak'
s autory prohlášení "Klub je. založen" (které považuje br. Beneš za
, členy oné "ímaginární skupiny" jejíž [stejně imaginární] existence in.. /spirovala jeho vystoupení v NR.) nic společného. Stejně tak věcně ne- ,
()právněné. 'je" uvádí-li br. Beneš v souvislost pokus o založení .Klubu
mladých příslušníkťt a časopis "Předvof'; Ten. začal' vycházet. dávno
před akcí pro založeni Klubu a z tiráževď každém jeho. čísle mohl se
každý jeho čtenář přesvědčit, .že jej. vydává "Diecésní svaz Jedno't mlá, deže čes!wslovenské církve v . Hradci Králové" - ' tedy složka' mládeže.
čsl. církve, vybudovaná na docela jiném základě než měl býti ;,Klub
mladých příslušníkťt". Dále pak zťtstává pouhým á ničím nedoloženým
.tvrzením,. že podnětem pro. vydání "Poselství církve" z 28. listopadu 1936
byIy také ty projevy. mládeže čsl. církve, které br. Berieš ve svém člán
ku uvádí. A posléze je věc n ě nesprávné mluvit o "revoltujícím. mlá,dí','v československé církvi. Nehledíc. k tomu, že:je.nespravedlivé (a' proto také /zbytečné) každý projev samostatného mínění mládeže .označovat
za revoltu, nehledíc tedy k tomu, je skutečností;
v posledni době,'ne
mťtže·býtnějaký projev samostatného mínění (natož revolty!) mládeže,
v československé církvi vtlbec konstatován. Tato fakta-považoval jsem za .
,správné uvést a konstatovat jako stojící mimo diskusi. Bude' dobře, když
si podle nich čtenáři' NR. příslušná místa článku bratra· Beneše opraví.

ze
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D o s lov i e d a k c .e.
,
Uvefejňujeme 'dopis br. Roháče' jako doplněk článku br. Beneše;
K jeho' článku jsme mistr. 193 pod čaroupoznameriali, že zahajujeme
diskusi o otázce, která byla předmětem jednání oxfordských konferencí,
, t. j. o otázce poměru církve k státu; národu a zřízení společnosti. Gene- ,
rační otázka' není tedy, předmětem naší diskuse. Zato - opakujeme' ' oxfordská otázka jei naší církevní otázkou' a ujasnění potřebuje; Proto
vybízíme k 'diskusi znova.
'
.,;..-,
'.
,
J/'
.I... ~"'l" 'f.....!) tl' ,.rt,.,
,

'/Yij!,A",

' l .....-

ZE,SVETA MYŠLENKOVÉHO.,
Kniha dr. W; A. Visser't Hoolta a dr. J.' A. Oldhama ocirkvi a lel!
h.inkci byla při oxlo~dské konlerenci o" živo'tě a díle podkladem diskusí.
'" V minulém čísle jsme z, ní uvedli partii o cirkví v životěspoleč~osti. Kniha"
svým obsahem zaslouží, aby u nás byla co nejvíce známa; proto' přinášime
'v)omto čísle, překlad d~lšÍéh dvou čldnkůz 'ní.
'
' '

'"

Církev jako 6becenství

lásky~

'~:.'

,

"
"Obéznámenost' se slóvy jako: "KéIo přebývá v lásce zůsMvá ~Boh~
, aÉůh v něm", ,,'Kdo má lásku, je z Boha zroz~n ~ má 'B~ha", ,;Nyní vs~k , '
zůstává vira, ,naděje, láska, tyto, tři; ale láska je největší z nich" UČinila'
nás nevnímav}1rni prá jejich ď zneklidňující ci revoluční povahu.,'
, Církev ,!lladlaprávem zvláštní důraz ,na víru, neboť. jensv'ou ' osobní
o,dpovědí na boží' osobní volání můžeme být vykoupeni ,k novémužiúotu.
Ále neméně' zdůrazňovala druhou pra~du,' že nový život, k němuž jsme po-,'
voláni a připuštěni, je životem pospolitosti a lásky.Círke~ činila příliš často, .
na svět dojem, že být křesfanemznamená v prvé řadě držet se určitých '
naukových, věrouČných pouček. Jen životem některých svých světců a' po• měrně malého počtu svých nepatrnÝ'Ph a neznámých člen~ dala vnějšímu
světu příležitost, aby pocitil' něco z toho, že být křesťanem znamená být spa-,
sen k životu v nové oblasti bytí, v' níž ,vládnou láska a svoboda.
Církev je u~k~tečňování pravé pospolitosti. Její vlastní pod~tata záleži
v osobní pospolitosti. Můie ukázat pravý smysl vší pospolitostí" neboť její
život má kořeny v, lásce, k Bohu. Jen' lásk~ k Bohu, nás může spasit z· našeho sobéckého osamocení a uvolnit, nds k lás~~k našim bližníT1l. Čím. více
zápasíme' o to, 'přémáhat své sobedQí,- tím sobedějšími' se stáváme. ''len.
láska, která k ,nám přichází z venčí, addvá našemu iivotu nové středisko.,
'vtom",který nás miluje, můžeodstrcwit pouto naší sob~cké lásky. Církev
je proto míste;n, svobodných vztahů vzájemné lásky a vzájemné důvěry oso~
'by k osobě" a',máza úkol, ~kazovai světu pří klád správného poměru lidi
k lidem. '
Křesfanská láska je něco zcela jiného ne,ž sentime~tální soucit nebo
laskavá, blahovůle' nebo přirozené' lidské." kamarádství. Ma svůj pramen.
',v drahocenné sebeoddanosti Kristově. Nachází svůj předmět nejen v těch,
kdo jsou sydzpatičtí a duche'in příbúzní, ale i v ách, kdo jsou nemilí a svou
bytostí odpudiví. Miluje lidi,pon~vadž ví, že Bůh'jemiluje.' Vidí v druhém
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člověku nejen to,' co nyní je, ale i co se z něho výkupnou a tvůrčí láskou
'stát. '
Křesťanská láska má "arci otevřený zrak pro konkretní, lysické, tntelek-.
iuální ~ mravní potřeby člověka a snaží se, být jim práva, ale nespokojuje
se s tím a nezastavuje se tu. Jejím cilem je, vésti lidi ·toulo 'službou ke
Kristu, aby nejhlubší potřeba leji~h bytosti došla splnění. Duchovní péče
'musí zaujímat značné místo v životě obce. Nesčetní lidé jsou nemocní nejen'
na těle a duchu, ale i na duši. Aby jim bylo pomoženo, za to nesou odjJověd
'nost nejen du"chovní: ale všichni členové křesťanské obce. Slibný počátek byl
na některých místech učiněn spoluprací duchovních, lékařů a psychiatrů pří
:péčí o lidi, trpící duševně. Mnoho případů vyžaduje odborné, vědecké' pora~
dy, má-li jim být 'Pomoženo: v četných jiných případech ,však pozná lékař,
,že jedinou pomocí je úplná obnova zkušeností odpuštěníhfžchů a obnovením ďůvěry v životě dětinské důvěry v ,Boh~., . '
'
může

Církev by měla být místem, kd~ jsou' odstraněny hranice, rasy, 'Ilárod-,
nosti, třídy, pohlaví a vzdělání; kde je postižený, utlačovaný, vyvržený, a
opovržený vítáll a kde se cítí doma:, kde političtí a hospodářští odpůrci jsoú
"znovu vskutku zajedno ve věrnosti 'společnému Pánu, kd e na půdě pravého'
'ob'ec~nství mohou hovořil o svý,ch' růzllých názorech a moh~u se učit rozUmět si navzájem. V rozkladu mod~rního sociálního života je úkolem církve, tvořit střediska, v nichž lidé naleznou ochranu, přístřeší a ú'kryt v péči
a lásce spolubližních a znovu objeví význam pospolitosti v pomoci akama,rádslví kruhu, v němž Členovéneso~ břemena jedni druhých Ci,úsilují osP>Pleč1ié nejlepší. Církev ,však by měla být' místení, kde Ilejen ti, kdož toho
potřebzijí, naleznou pomoc a přímluvu, ale i' kde individualism asiJ6vole
. silných a robustních' jsou uvedellY v kázeií a zmírněny, a jejich úrrlysly jsou
~čišfovány a posiloványv spoléčném úsilí, poznávat a plnit ,vůli Kr'istovu.
Mluvíme-li o plnění úkolu církve v této oblasti, musíme však opět rozlišo~'
" ,vát. Očekáváme-li něco, co j~ povahou ,věci nemožné, dostáváme se do nebe~
pečí, že budeme zklamáni a ztratí;;e odvahu. Organisovand církev obsah~je
velký počet Údí velmi rozdílné křesťanské zralosti. Mnozí z ni~h - jako'
.oni učedníci" o nichž čteme ve ,Skutcích apošt. _ "ani ~éslyšeÚ, že i~ 'ně- ,
, jaký' DI/ch 'sv.~· Od těch nemůže pl'oto být očekdváno, že, projeví v celé
plnosti dary Ducha sv;, z Ilichž největším je láska. Musíme pracovat klvaření malých skupin, které ~e snaží, uskutečňovat jako znamení křesťanské
po;polilosli vzájemllou důvěru, vzájemnou pomoc a odpovědhost ve 'svém
kruhu., Tyto skupiny budou sice s počátku malé, ale,. nesmějí tvořit žádný, '
tajný klub cr uzavírat se, nýbrž se musÍ.stále pokoušet rozšířit své hranice,
'Kvas prokvasí celou část, ale nejdříve zde ,musí vůbec být. Mluvíme do
, větru,žádám~-li, že cirkevmusí být to nebo ono. Muslme.' začít u seb~ samých a u těch, na něž máme vliv. Zivot se stává skulečn~stí teprve když se
podíváme své odpovědnosti do tváře. "Za všech dob byl malý hlouček duši
každé reformy a dával svou sn:ělou odvahou podnět kek'aždému probuzení."
{W. F.Lolthouse, Christianíiy in the Social Stcite, s. 144.) V organisouanlé
:cžrkvi ,se musí církev jakoživá církev stále znova rodit. jestliže ve velk~
, cžrkvisk~piny lidí vážně usilují o fo, ukazovat a 'uskutečňovat ~mysV křles- "
, fanskéob'ce.iako pospolitosti lidí, kteří žijí pospolu.ve vzájemné dův~ře, ve",
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vzáj~mné lásce,závaznostLa službě,pocítí lidé, kteří stojí: opodál a,zvlášt:"
ními okolnostmi přijdou;s tímto životním obecenstvím do styku,jeh'o při- ,
tažlivou sílu a naleznou v své církvi a skrze ni Krista samého. Důvod.. který
zvlášf přispěl.k vítězství jak komunismu; tak ,ltacíonalního s~cíalismu. záleží.V tom, že pospolitost a .kamarádství v malých skupinách se ta~. mohly'
stát. skutečnou, živouzkušénosti.

Církev
jako
obecÉmství
myšlení.
.
.
,Bylo řečeno, že církev je trvalýÍnsvědectví~pro zjevení nové skuteč.!
nosti,v dějinách. Milost a pravda; které Ježíšem K~istem přišly na svět~
musí nacházet stále: nový výraz, také v myšlení. Ú kolem církve je, ukaz~va( .
svý:m členům:a zároveň vnějšímu světu význ~ma praktickédůsledkyevan
gelia, které hlásá. Myšlenkový výrdz p:avdy, klerá je nevyčerpfllelná, můžl!
být vždy jen částečným činem.' Zápas O· jasnější, hlubší, bohatšlíporozumění .
nemůže nikdy přestat...,
,....
. .'
•.., Jednoú z nejvážnějších slabostí v situaci církvI! dn~s je, že ~hybí theologie, jež bý dorostla k tomut~ úkolu. Nechybí pozoruhodn)1ch' příspěvků,
k theologickému mýšlrmi;Ale hledíme-li .nacelek, má~e chaos různf'ch~'
často si odporujících ~oukromých mínéní;ale ne uZnanou církevnítheologfi .
. . Konstatování, že církev potřebuje
přítomné době k' splTlě~í svého poslání v dnešním světě snad v prvé řadě theologie, vyvolalI) významné poznámky. Laikové, kteří se o tom vyjádřili, chopili se skoro bez výjimky,
. žádostiiJě tohoto konstatovdni a vyslol10valisvzlj nejvřelejÚ souhlas S' ním.'
Jeden ~ nich, který se po vynikající veřejné karié;'e věnuje službě chúdým,
napsal, . že toto konstatováni, pokládd za nejdůležitější. .vynikající theolog
naproti tomu vyslovil bezvýhradný msouhlas. Nic prý nemůže být zvráce, nějšiho, tvrdil,než názor, že naděje světa 'spočívd v theologÍi s jejíminte~
. lektualismem, s jejími .abstrakcemi,. s její L'zdáleností od života a s jejími
'neplodnými konlroversemi. Zkušenost prý ukazuje; jak nepatrný je přemě" '
ňující vliv i nejlepší theologie. Obnova církvéprý je nekonečně dzlležitějši.:
n~ž ob/lava' theologie . . JeTI' z llÍna znovuzrozené církve prý můžeme očékcí
vat životnou theologií. •
.
'
.
'.
.

v

. Je tu'zřejměpotřebi dalšího ujasnění. Čeho 'si tu laikové ~řejía co tu
profesor theologieOdmílá, j~óu dvě rdzné věci.'Spelmlativnía kríli~ká my- ,
šlenkovápráce, která neÍnážádněho spojení sČinnýrllživótem,lnůIe jistě
jeizmálonebo nic přispět k řešení 'palčivy<ch o'tázek"moderního' světa.,. AJI!
. laikové jsou' sibolesl~ěvědomi, že j~dnáníje častobr~děnoáochromovállo
nedostatkem j~;nosti v tom/' jaké éhová~í se v praktických životních olůz';
kach od kře;fana vy,žaduje. Pocífují nutnost lépe. promyšleného a obecně,.
;, uznávaného podání Řřesfanského chápání' života, . kt~ré usiluje o to; uchoval .
tistotu' a plnost evangelia ci přece je zároveň trik vyjádřit, aby mělo zřeiel
na myšlení, zkušenost a životní· situaci 'dnešního ďčlověka. V nynější krisi
círlliiemusí také našemyšle~1zovůpráce. odpo~idat božímu volání. Mezi
sebou zápolícísvět~vé' názory, kÚrélidivybízejí, k následování, se obracejí
jak k rozum~, tak k citu a musŽ'proto v 'obou obl~stech narazit ;ci odpor
a' musí jim býtčelen~: To je' nutno nejen pro;vědectvi církve před těmi,'
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kdož ~tojr opodál, nýbrž i proto" aby vlastní 'čl~nové církve měli svou víru
,zdůvodněnu a upevněnu. Pro spln~ní svého úkolu musí Církev 'zav'olat, na,
pomoc nejlepší, hlavy, které má po ruce. K tomu patří laikové stejně jako
theologové. Je významno~ skutečnosti, že např, vůdčími mysliteli pravo~
slavné církve v posledním stoleti byli laikové.
'
,""
. Spolupráce theologů naúkoÚch, před nimiž církev stojí, je nepostrada~
lelná. Je naléhavě potřebí nové o;ientacetheologic'kého myšleni ~" užšího"
důvěrnějÚho vztahu mezi theologickou vědou aoťázkami přítomnosti.Po~
vzbudivý je ,Iakt,'že nový profesor theologie na universitě v Cambridgz' volá
po badatelích o'křesfanství,'"kteříkřesfanství prvéhostoleti prozkoumali
v lehohistorické skutečnosti'azískali takový dojem o pravdě v něm žijící,
jaká leži nad vší změnou dob a' žádá si nového vyjádření ve formách
~iozumitelný~h člověku naší doby." Takoví badatelé budou proto usilovat'
o td" "pochopit celé evangelium prvého stolelí v jeho dobově ~ázané, hi, štorickéa p~oto"kdysi aktuální skutečnosti a pak podniknou odvážny a do" konce nebezpečný pokus, to celé přeloi:it do soudobé mluvy". (C. H. 'Dodd':,
ThePresentTask',in New Testament Study; s. 38-40.)
Třeba je příspěvek theologů o sobě důležitý, je pro jeho pokud možno •.
, nejzi~tší vliv neménědůležitý živý a bezprostřední styk s ostatními způsoby,
',~ myšlení ~ zkušenosti. Velkou slabosti moderního života je specíalisace.
Sotva co jiného je tak nutné, jako získat přehled" který objímá a spojuje
různí? typy zkušenosti. Theologické myšlení nabude nového významu pro
skutečný život naší doby, budp-li mocí být postaráno '0 to, aby theologové
se scházeli k osobním dohovorům s odpovědnýmivůdcí veřejného života,
.aho~podářství, se zástupcí dělnictva, s vychov~telia, čle~y' jiných povolání,a aby se od nich učili, ve kterých bodech má křesťanská naukavýzna'; pro Jejich Úkoly, jejich zkušenost, jejich otázky a obtíže.'
'Jasné porozumění významu křesfanskévíry pro skutečný život naší
doby,j~hož potřebujeme, není v,prvéřadě věcí učenosti a studia; Je to SpiS
,ovoce náboženského vhledu a poznání, 'a nesmíme, nikdy zapomenout,.žeskri- '
tečnosti světa víry' mohou být moudrým a chytrým skryty a'maličkým být.
zjeveny. P~avda, kterou hledáme, může přijít skrze proroky, jež Bůh vzbudi,
i a~y sloužili potřebám naší gen'erace; může také oživnout v tichosti v srdcích
. mnoha, prostých mužů a žen, kteří věrně usilují plnit vůli Kristovu v svém
'denním životě, a může. být o'd jednoho druhému. předávána, až se stane 'obec~
ným:majetkem.Nemáme na mysli' žádný dogmatický systém"kterýse lidem
shora vnucuje, nýbrž rostoucí jasnost o pravém cíli života, v jejímž světle
mn~zí prosti mužové. a ženy mohou nalézt svou~estu s větší jistotou, Ale ,
pravda tak uchopená,. má:li své dílo ve sr;ětě plně vykonat, musí být ve
všech svých důsledcích promyšlena a stále jasněji v svém poměru k myš1e1!'
, a 'otázkám života podávána. Myšlení je uložen úkol, ujasňovat a ,posilovat ,
'
, kresfanské svědectví a křesfanský čin.
Můžeme ,čerpat novou odvahu ze skutečnosti, že theologie, o níž jsme
mluvili, smí být ukována' v zápa~e s protikřesfanskýmimocemi naší' doby.
Otevřený útok nejen na křesfanskou víru, ale i na mravní· normy, křes
fánství, spolupomáhd, abychom si' uj~snili, oč Jde. Křesfanská vyznáni víry
, prvýchstaletí'byla'/ormulována v zápase s 'různými bludy: Církev byla nu<
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. cena, prohlašoval. určité. názory' za neslučitelné s křesfanským·. chápáním
života. Zcela podobně si můžekřesfanské svědomí v zápasech dneška víc
a ví~ujasňovat,ž~určité závazky a formy života se nesnášejí skřesfanskou
vírou a poslušností. rákmůžeme negativní cestou 'dojít k jasnějšímu,,' poMiivnímu vyjádření křesfanské.· víry v jejím významu pro' život přítomnost'i .
., Čeml! se z~enáhla učíme"musí být učeno. také systematicky. lu těch,
· kdo chtějí být uvědo~ělými křesfany, panu;ev širokých kruzich důkladná'
a překvapující nezndlost toho, \ co' křesfanská víra vlastně" je. Zcela obecná'
je úplná nejásnost o jejím na~koúém ,~bsahu, jejích mrazinich požadavcích
a jejím socíálním významu.' .Te potřebí daleko obscihleišíh~, důkladnějšího'
a systematičtějšiho poučování vlčchlo olázkách, než tomu bylo dosud, ..
.
F. K.'

, ROZHLEDY PO ,ŽiVOTĚ NÁBOŽENSKÉM ACfRKEVNfM.
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. Clrkevm konference v Oxfordu V cervencl\ a srpnu' 1937;
..

Po ·odstupuněkoHka týdnfi,když vymizely z. paměti prchavé a přechodné dojmy, je možno klidně uvažovat o výsledku oxfordských konfe-·
rencí, zhodnotit vykonané dílo, a případ~ě 'vyzvednout některé., z před
nášek, jež se zdají přiriášeti stanoviska trvalého významu; Než přikročím
k referátu o jednotlivých konferencích, dovolte mi, abych vy:slovil úsudek /
o nich dohromady.
.
,'.
. 'Město Oxford;· město 'desítek universitních kolejí, bylo' v červenci, a
srpnu svědkem obrovského novodobého církeVního sněmování. Mfižeme
řici, že. všechny církve, totiž všechny nekatolické církve, se sešly, aby
zaujaly stanovisko k nejdfiležitějším problémfirri dneška, na jejichž vy~
řešení záyisí, kterým směrem svět pfiJde, zda ~měrem k Ježíšovu evangeliu nebo směrem od něho. Katolická církev setrvala vzdálena, ačkoliv
,se mnozí z jejích osvícených duchťt zúčastniii činně přípravných prací,"
ovšem neoficíelně. Novodobý koncil byl znamením, že církve už .nevidí
své pfisobeníorriezenojen na svoji oblast a proto nemusíme v nášempří
padě ,ani mluvit o církvích, nýbrž spíše. O· křesťanstvu, kter~ znovu ob- ..
. jÉwilo svfij úkol, poznalo. své povinnosti a vylézá ze; svých pohodlných
církevních krunýřfi, aby kolektivně na sebe přijalosvfij dílodpověd~
nosti, za 'světové dění. Tisíce rukou se stisklo, tisíce' srdcí se poznalo
hle, ať jsme byli ze západu. či východu, severu či jihu, poznali jsme se
jako poutníci na steji:té cestě, s jediným pravým vfidcem a s podobnými
strastmi a starostmi! Byla to) skutečně. podivná .' směsice rfizných' národfi
· a ,rfizných jazykfi. Oxford viděl ve dnech konferencí všechna lidská plemena; byli zde černí a bílí, hnědí a žlutí, ale nebylorozdílfi, nebylo povyšování jedriěch nad druhé - .všichni bratří. Nebylo' také zuřivých nacionálních nepřát7 l, ačkoliv byli přítomni příslušníci bojujících národfi.
Zástupci, křesťanských církví, ,a za nimi bychom si mohli představiti
miliony těch, jež. ~astupovali:. někde třeba nepřehledné. řady, jinde malé
skupiny vyznavačfi" jako třeba pronásledovanou církev asyrskou.' Už '
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toto společenství bylo velkým dílem, za něž nutno Bohu děkovat, nebot>
nezapomínejme;' že církve bývaly nejzatvrzelejšími nepřáteli ~na život
a' na, smrt., Oxford 1937, opriwňuje k 'naději, Že dojde k ještě užší spolupráci, to i mezi ekumenickými hnutím 'a s,:,obodnými církvemi, neboť už
dnes se nikdo nepokouší '0 sjednocení všech l!-a jednom 'vyznání, ani se,
,nepok?uší o, uniformování všech církevních' hnutí, . které se v jejich rtlznosti naučíme ještě poznávati jako rozvinutí rozmanitých dartl božích.
Každýptljde svým zptlsóbem a přece budeme bratřími a sestrami.'
"

a

,
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Ekumenická konference o

D

"

životě

a díle.

První a největší konference byla ekumenická o životě a díle (Life
,and,Work) od 12.-26. července 1937 s thematem církev, národ a stát,
na níž byly zastoupeny všechny světadíly a která byla snad nejlépe při
l)ravenou konferencí, ja,ká kdy byla konána. Účastníci dostali už. ve svých
. domovech většinu návrhtli literaturu k prostudování, takže diskuse byla
na, vysoké úr~vni. Tak mohl býti i podrobný program, uveřejněn vNábo~'
ženské, reÝUi*) už předem. Tento program byl, až na malé :yýjimky,
dodržen. "Ekumenická konference navazovala na světovou konferenci
církví, konanou r. 1925 ve Stóckholmu. Avšak srovnáníobo,u konferenci
'naplňuje nás úzkostí. Jaký to ohromný rozdíl mezi ,Stockholmem a
O~fordem! ,Tehdy r. 1925 ve Stockholmu byHnaplněni zástupci církví
radostnou nadějí. Církve činily tam očistné pokání; uznaly svou vinu na
'tom, co se dálo od r. 1914,litovalysvých opomen~tía prohřeš~ní; a '
. z, tohotó pokání, v souhlase s obecným míněníni. doby radovaly se z na:, 'stávající nové éry štěstí, 'míru a' klidného rozvoje" kulturního. T~hdy
r.1925 se obecně věřilo, že meče ,jsou définitivně zastrčeny do pochvy
a že válka, taksnižující,člověka a lidství vtlbec byla vyškrtnuta ze slov. niktl co prostředek k řešení. jakýchkoli mezinárodních .konflikttlI Radost
'byla nakažlivá a víra bez mezí. A letos, když jsme, chodili v Oxfordu 'dO
, přednášek a diskus'í o díle sbližovacím, skoro u dveří budovy vykřikovali ,
,kameloti nejnovější sensační zprávy o vítězství ve, Špa:n~lsku, zprávy'
"levé" či ,~pravé",ďo krvavých bojích vČíně, o popraváchv Ruslm ... To'
sldičovalóa připouštim, že: bylo dosti těch, kdož v, dtlsledku toho žádali
, ,po konferenci více než, ~ohlaučiniti. Dovolte' mi uvésti příklad" kde to
bylo pochopitelné. Z Madridu přijeli dva evang. duchovní, jejich kostelík
už byl proděravěn bombou, ale, po celou' dobu obléhání konali každou.
n~děli pobožnosti; po prvé. na 'tři týdny odjeli z .Madridu (a zaSe se po
kónferenci vrátili) a odjeli, na konferenci církví.' Byli' velmi netrpěliví' při
dlouhých teoretických přednáškách li jen volali:. "Prosím vás, :rÍemluvt~
tolik, a něco· udělejte"! Nedivil jsem se, přicházeli z místa, kde kahlou
minutu mohla smrt skosit tisíce a' byli příliš spjati s přitomnou chvílí a
jejím nebezpečím, než aby mohli uvažovat o otázkách, sahajících na
. desetiletí i více do budoucnosti.
'
.
Přes to' bylo snahou· konference, aby výsledky její nebyly tirč~ny
uzavřenému s,:,ětu učenctl, světu knihoven á pracoven profesorft, ný~rž~ď
*) Náb. revue, roč. 1937, č: 3;' str. 171, a násl.
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přinesly světlo. milionům'

prostých lidí, jimž se má' dostati jasných

odpovědí na .ožehavé otázky. A bylo dobře, že tu byH zástupci dalekého.

východu, z Číny a Japon~ka ~ebo IndIe, kteří dbali toho, aby se příliš ne- .
. teoretisovalo. Dr. Tingfang Lew' se' tázal za všechny: . Chceme vědět,
jakou odpověď dát. ženě" jejíž 'tří ; s~ové byli chla~okrevně' zastřeleni
v Sanhaji? Žádá si jasné odpovědi, jasného slova' o mírU a válce". A dr~ ,
T .. Lew, se přiznal, jak bolefltně na něho pfisobí cesta do přednáškové
'síně, kdyžslyší.na uÚcizpráry, o bombardování Pejplnu, kde jeho dvanáctiletá'dcerUška chodí do školy. Reverend ChuchikiYasuda zJaponska:
ukázal zase,jak dalece je zamotaná politickásituaéeJaponska, určo~aná.
,hrubým nacionaÍismem, jenž ničí 'každý náboženský život. .
.v některých hodinách. jsme opravdu upadali do depr~se .. Tolik zla,
tolik nesvobody i. pronásledování defilovalo před námi. I dnes je možný'
velkÝ útlak a pronásÍedování, 'a to nejen někde 'v Iraku od fanatických /
Arabfi~ ~ýbrž j velmi. blízlw;
zemích, které si. činí nárok na název nejkulturnější. "'.
Německá evangelická. delegace' sénedostavila ~ urČitých dfivodfi.'
V kterém 'století to žijeme? Neříká se mu století svobody? Arcibiskup:
z Canterbury řekl: "Velmi 'ji postrádáme, 'neboťsvouznalostívěci,hlu
bOkým myšlením asilnou vírou bý nás 'velmi podpořila. Chtěla spolu, .pracovat a byla dobře připravena, ale postavily. se jí do cesty překážky,
které byly nepřekonatelné a není naší věcí, abychom se my o nich vyjadřovali. Avšak mohu řícl. jIstě za vás všechny, žejenonÍ prohlubují naše
niterné účastenství s našimi bratry v jejIch' zkouškách i
tom,. že se
skutečně postavili za ,svobodu 'církve Kristovy a nerušenéhlásái1í
evangelia:" /
.

v

v

Američané a Angličané se dívali na vše optimističtěji, protože ze
svých svobodných zemí těžko se mohou vmysliti do těžkostí národfi, kde
zuří nesvoboda a útisk a byli přitom ve velké většině,. takže' se po chvilích· stísněnosti. vždy brzy vy'jasnilo.
Odpovědnosti všech církví si byli vědomi řečníci i posluchači. .Dr. J.
R. Mott' ve své řečio konferenci řekl:Jaký bude . výsledek "Oxfordu"?
Bfih sám vL Bude' to záviset 'na mno ž s tví, n a Š í vír y. Pařížský
f~rář ,Pierre Maury .zdfiraznil, Že cíd~ev nesmí nikde jinde hledati. pra~ .
men pro svoji nauku i svá rózhodÍlUti než ve Slově Božím a nesmí se
starat; co tom~ř~kne 'svět. ŽiJeme ve století totalitních nárokfi kul-,
tury,' vědy, politiky' nebo jistých státfi.. Přijde ,den, .že nebude trpěna
církev, která se nebude.chtít poddat totalitnímu státu. Přes, to se žádnácírkev ne~mí dÚpohnout k tomu, aby. obhajovala tákové lidské hodnoty. "

Profesor'ReinholdNiebuhr ve' své. přednášce: Křesťanská ~írkevve
stoíetísekul~U'ismu, upo~ornil, 'jak'kř~sťanství .bylo nejhlouběji pocho-

peno v dějinných chvílích, když se ďdrobily velké kultury, a člověk se stal
pokornýnÍ ve své malosti. PorozUmění pro svou' víru získali jisraelšti pro_
rocitehdy, až náboženská, kultura národa byla ohrožena Asyrii a Ba.:
byloniL.Augustiri psal svtIj Boží stát době,: když kultura římská se stala
bezmocnou obětí barbarfi anebo ~bnovení křesťanského 'poselství ~ pi:o~
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testantské

re~ormaci mělo příčinou

"středověké kultury:

i následkem ·rozklad kdYlli pyšné

Že při konferenci nešlo o to, najít stejný výklad a zachovat vnější
jednotu, toho dokladem/byly. dvě přednášky na . stejná thema, ,;0 zá-'
kladech ltřesťanskéetiky", jež po sobě proslovili prof. Emil Brunner .
. .Ii Curychu a.
R. Matthews,
.děkan. svatopavelské katedrály.
.
Prof.. Brunner pravil: Moudrost tohoto světa zltlamalé. Křesťanská
církev nemtiže . formulovati nějaký sociá.lní' program. Dobro je' milostivým darem odB?ha ..... " A děkan Matthews: "Uče:ní, osobnost a dílo
'Krista tvoří dohromady zjevení "dobrého" života. V Kristu nám Btih
,ukázal dobro. My je uznáváme jako pravé zjevení, neboť souhlasí s myšlenkami, jež v sobě· neseme jako lidé stvoření k obrazu božímu ... Idea
.království božího je ideou sociální a, má co činit se.vztahy člověka·'
k Hohua.člověka k člověku .. .'~
Jakým nebezpečím je náboženská lhostejnost a vlažnost, uvědom~li
jsme sl plně při přednášce profesora .1. W. Nixona,ze Spojených státti.
"Věříme my se stejným přesvědčením, že vítězství musí být naše, jako
třeba komunista: ve svou ~ěc věří? Bfth sám chce s~ětové bratrství
křesťanti, Btih· chce opravdové obecenství!"
Přednášky, jak jsme viděli, samých odborníkti, kteří své.věci dobte
rozuměli, se těšily velkému zájmu všech,
delegátti, přidružených .zástupcti, zástupctimládeže'j hostí.
. .'
.
.
... Avšak hlavní práce i nejČilejŠÍ, diskuse byla v pěti sekcích s'ome:
ď.zen~počtem úČastníkil. Výsledek' diskusí v každé sekci byl shrnuť
v resoluci, o niž sé hovořilo ještě v plenu. Zpracováno bylo pěthlavnfch. '
,themit konference.
V Ý s, led k y , s k u pin.
.
"

'-',

/ .

. Ve zprávě: o sekci: "Círltev"národ a st:át vpoměru k živo t u ař á du ho s P o ci ář s k é mu" bylo se studem doznánó:že čá
stečn~ zklamáním křesťanti na poli h6sp~dářském vznikla světská a \
protikřesťanskáhn~ti,která se své strany se smiží o sociální sprave.' 'dlnost. Zpráva pak. podává· některé směrnice, podle· nichž má říditi své'
.' jednáni v. ~ospodářském životě církev jako instituce. i jednotlivý
'křesťan ..
'Sekc'e "Cir k e van á r od" se zabývala velmi časovými problémy,
. zbožnění~' národa a stavěním přehrad ~ezi lidskými rasami. Poslední
příčina 'ro~kladu společnosti vězí ve snaze člověka budovatisvtij život
pouze na. humanistické basi, bez jakéhokoliv vztahu k vtili' a moci·· boží.
Pak nejdtiležitějším posélstvím církve' jest ukázati, že tajemství' opravdovéhospolečĚmství je v B?hu a .že toto tajemství .bYIO v Ježíši ~ristu
zjeveno. Církev nevisí ve vzduchoprázdném prostoru,. nýbrž ona musí
poslouchati božího volání v konkretních skutečnostech. denního života."
, Jaké stanovisko má zaujmouti křesťan' i církev lte státu, obecně i
'; v určitých situacich, bylo hlavním, themate~ sekce· lId I r k e a stá t".
'Zákla,dnipostoj je úrčen tím, .že .křesťan uznává za nejvyšší autoritu
. jen Boha, samého. Stát je sice také zřízením' božím, 'ale proto i on stojí

v

pod svrchovaností Boha., Aby, nenastal akutní spor, má církev vésti své
členy k 'činné účasÚ na ,životě státním a zároveň musí si žádati od státu
svobodu k hlásání' evangelia, k' výchově i k 'službě.
" Ot~ka vSchovyje .snad nejdfiležitější, poněv~dž na nt stojí vš~
~státní; proto zpráva ze sékce ;,Církev, národ a stát
pomě';;
, r u,' . k.

v
vÝc h o v ě" byla nejdelší. Zpráva' se' zabývá nejprve z~ěnami po,

_

1,

měru:

církve, národa 'a' státu ve výchově. Jediná cirkev je ,společenstvím
nadnárodnim, nadrasovým i nadtřídním; bohužel' nemfiže mluvit jako'
univer~álnicirkev,
což óslabujeI jej{vliv
i službu, kterou by mohla zvláště
"".
..
"
na poli VýChOVY přinésti. Za dnešní situace, jež je, pokud jde o poměr.
církve národa astátu k výchově, velmi spletitá, nutno obrátit pozorno'st
k sesvětštěÍlí modern,ího . Života, víře člověka ve vlastní moc a sílu, určovati:
si svfij osud, sociálnímu zmatku, oslabéní pout rodiny a' vyrfistajícÚnu
zas~hovárÍí státfi do výchovy; A nejvíce' se dostává církev do sporu
stá.temvdtázce svobody a kontroly hnutí mládeže. 'Církev musí hlá.sati
vždy, že. nemfiže být plÍlOSti duchovního i duševního zdraví bez křesťan.ského poselství: Velmi nutná je fil~sofie výchovy s~' stanoviska křesťan~ '.
ského, která by nepřehlížela významu náboŽenské zkušenosti. Nejvýznač~
nějším. pří~osém církve k výchově jest e van gel i u m, které dává vÝ'klad lidské' existenci a duchovní silu k skutečnému Životu.
"Jedna obecnáeirÍccv asvětnár<?'dfi.,,'Při zprávě I? této
sekci se svět národfi hlásil o slovo· i v plenární diskusi, 61 řečníkfi bylo
přihlášeno, .k slovu se, dostalo jeIi 19. Zrovna vgobě tak velkého r~zdě::
lení národfi musíme věřit v moc a lásku boží, u vědomí, že křesťanské.
společenství je rozepjato po celé zeměkoulLStáty mluví o své moci,ale
systém poměru mezi silami státfi, založe~ý na 'nezávislé, konečné_ná
rodní svrchovanosti, je nekřesťanský. Jé povinností církví probouzeti
ochotu národfi pomáhati, aby odstraněna byla nespravedlnost., Společno~t
. národfi je zatím ll:ejdfiležitějším pokus~m, jak umožniti vládám společné
plány, porady a jednání.
Tato sekce se také obíralaproblémem "V ál k a a, mír". Válkazna:- '.
mená násilí
tedy vzpouru. proti spravedlnosti boží, zjevené v .iežiši'··
Kristu.Ve zprávě o, válce a míru byla rozebrána kraj'ní stanovi~ka pacifistické . i jemu protichfidné a konstatováno, že ani jedno není křesťan
ské. Každopádněnesmime zapomenout na příkaz modlitby za nepřátele
své; 'Aby mohla, Pfisobit,proti válce, musí cirkev usilovat 'vŠude o svo..,
bodu křesťanské bohoslužby a výchovy. Musi dfirazněpouká;Eat na to"
Že, v 'horečném a nekontrolovaném zbrojeni ·leži velká nebezpečí: 'K tomu!
cíli má být zřízena světová' organisace za účelem spolupráce všech cirkví
na otázce války i jiných otázek ve světle. křesť~ského pozná.ní.
, Všechny zp;á.vy byly v plen~, někdY po. těžkých diskUSích'PřÚaty.
!
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Ekumen,ická rada církví.
Myslím;' že nejdfiležitějším činem oxfordské· konfere~č:e byl návrh. na
zříze~i ,Ekumenické 'rady' církvi, JeŽ byl navržen t.zv. "výborem; pět~
atřic~tr·.ď Aniž
by otomto'návrhuvěděl; mluvil.
V podobném
, ..
' .smyslu
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':dr. saín. MacraeCavert,' tajemnik amerického církevního svazu, který
ukáZal nejprve, jak jednota náleží k,základu života církve, a řekl: "Jsou,.. .
l( křesťané skutečně naplněni j ed nim duchem, musí zde být někdo,
'jehož prostřednictvím bude tento duch viditelný a bude pťJsobiti. Církvi
'chybí, ekumenická organisace, již, bý mohla svou nadnárodní moc přivést
, 'k platnosti."BylO to jako proro~ké vidění,kdÝždr. Cavert nastínil obraz
, ekumellického kř~sťlUlstVí, které by' drželo svět proti rozkladné moci
",' ťřídllich protiv, rasového ~epřátelství, řevnivosti nátodťJ atd.
, Tato přednáška připra~ila pťJdu konkretnímu návrhu na zřízeni 'eku-,
meÍÍické 'rady církví, která by Umožňovala spoleČné jednání církví, spolu',' práci,. ,badání i v prohloubení ekumenického vědomí, výměnu názoru
'ď pravděpodobně nejlépe 'ekumenickým časopisem, a starala se o organi-'
~acisvětóvýchk(:mferencí. Navržená církevní r~da by' vykonávala svou
" činnost skrze valné shromážděni, asi 200 členťJ, které by", se scházélo, jed~
'nou za pět let adruhémenšj se schťJzemi každoročními.
, Všichni řečníci, pokud: se mohli za své církve vyjádřit, návrh ,podporovali, arcibiskup z Thyateity, P: Boegner, arcib. z Upsaly, dr. Beaven,
biskup z Chicliéstru, bisk., z Dornakalu ... "p. W." Merril,· předseda' světo~
vého SV3.z~ pro ,mezinárodní přátelství prostřednictvím církví, také návrh
" ',srdečně uvítal, třebas, jak pravil, je zájmem mnohých pracovníků. světo, vého' svazu, aby si uchoval samostatnost a existenci.
" ,
, ' . ArcibiskuI> z Yorku, předseda "výboru pětatřiceti",' zodpověděl ně~ .
'které dotazy a ujistil, že ,základem celého' plánu je Svoboda a žádná cír- '
kev nebude nucena k účasti, 'která je naprosto dobrovolná; Také po
, stránce, finanční bude znamenat nová organisace, spojující Radu pro
praktické křesťanství a HmitL pro ;,V1rua zřízení", ulehčení. Vyslovil
naději, ,že' nová "Rada" bude ,moci, zastupovat 'opravdu celé' nekatolické
'., křesťanstvo. '
'
' "
'
, Shromáždění konferenče, pozná~ajíc dťJležitost tohot~ kroku, přijalo
~áVrhjednomyslně a s dlouhotrVajícím potleskem.' Návrh byl dán k propracování a, k uskutečnění výboru.
'
'

v

Mlá,dež v ekuménické práci.,
,':Mládež se'dostala sice ke slovu,na velké konferenci svým poselstvi~,
,ale jinak byla ,účastna na všech přédnáškách ~ kromě toho měla své
diskusní,skupinY',na' totéž thema ,',Církev, národ a stát". Její činnost
. , byla věnována ponejvíce ptípravě světové konferenci mládeže v r. 1939.
Přes' 100 mladých lidi. z třiceti států ]:lylo před~ětem zájmu li. mlá'dež
ve své Mansfield College hostila každý den některého z vynikajících
řečnikťJ, a slyšela, jak všichni se cítí lépe v jéjím středu, když ona vlast_
, ně' teprve přinese ovoce toho, co oni, "staří",připravují.
"Mláde~ tvořila uzavřenou skupinu a ,v jejíin rámci 'se snažila, konat
praktickou ekumenickou práci, a to nejen diskusemi, nýbrž každoden~
ním společným jidlem~
.
V rámci skupiny 'mládeže jsme se, j:lko zástupci Československa,
šli se zástupci mládeže maďarské k přátelskému rozhovoru o vzájemném
poměru obou národťJ, který bychom všichni rádi viděli založen ,na zákla~

se-
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dech evangelia, jež nepřipouštějí jednostranných sobeckých zájmo.. Byl
to jiŽ" druhý krok ',' kupředu ve 'sblfženi českosÍovensko-mact:arském, '
v něniž tolik bylo dosud zaviněno nepochopením a někdy, neznalostí. Na, vázali jsme jen na první schftzku; k níž došlo na' regionální ekumenické
konferenci vďBudapešti,
lis~opad~ i9'36:'"
",
"

"

v

Zá~tupci Ceskos~ovenska.

Ceskoslovenská d~legac~ sesvý-mi šestnácti členy se' nijak nezt~ácela
v obrovskémmnožstvi členti.'konferEmce.Každý z jeji~h členo. mělkoÍem ,"
sebe kruh 'přátel a tak všichni 'konali svou 'povinnost informovat apo~
U:čovat, o Ceskoslóvensku vo.bec a o církvích ajejích živótězvláště. ' ,
Z Ceskoslovenska byly zastoupeny: církev československá, česko': '
bratrská' církev . e~ángelická; , evangelická, církev 'augsb.vyznáni. na ďSlo':
vensku' a, Deutsche Evangelische Kirchein Bohmen uncí Schlesien:
Z českoslovénské církve byli přítomní oficiáln; zástupci br. patri~'- '
archa dr:G.A.Procházka, br. doc. dr. F; M. Hnik
br. dr. Miroslav
Novákjalm ~ástupée Ekumenické rady mládeže kťesťanskýchclrkví Ces_
koslovenska;
,""
'," ,ď
~' 'Pokud-v.přeplněných 'dnech konfer~nčních stačilčas: stýkali se číe~
nové československé delegace, aby si vyměnili názory o pťednáškách,
'o prt'lběhu konfer~nce, nebo' o společn'ém postupu. Tyto svazky, 'naváza:,
né d:Úeko od domova, v prostf'edí, v němž jsme- živě proživali hodnotu
upťimného pťátelstvi;se jistě doma' neuvolni a: přinesou úžitek i" pro ži~
- Vější mezicirkevni styky na pti.dě vlasti.
'

,

1

a:

,

,

"

; V Ý s led e k k o n f e r e n c e.
S napětím se čekalo na jasné slovo konfere~ce,jež by bylo odpovědí
, na" životni otázky miliono. kťesťano., ,kteťí, stojí 'nerozhodni 'uprostf'ed
zmatku dnešni pťechodné doby, nevědouce mnohdy, zda jsou ještě křes~
ťany či nikoliv; 'jak žit, abychom byli kťesťany, i dnés, když' život není -.
'. tak jednoduchý 'jako' pťed dvěma tísíci lety.' Konference vyslovila své
", jasné slovo ve svém poselství 'všemkťesťanským církvím.
'
.

.

~

.

Poselství Oxfordskékonfer.ence
-círk ví m;

k-ťesťa.nským

Delegáti světové konference' o církvi, n~rodě a státú;~ shrom~děni .
, v Oxfordu ,ve dnech ,12.-26. července 1937; posílají ke konci svých porad,
toto poselství' kťesťanskýril církvim celého světa:
". '
"
;' " Pozdravujeme, Vás ve jménu Kristově!
, Sešil jsme se v, době, ',kdy Íidstvo je,' stísněno ,zmatenosti a strachem.
Lidé, jsou'obtíŽeni' skoro nesnesitelnými špatnostmi a zdánlivěneťešitel-'
nými p~oblémy; Iv zemí~h, které se'těší míru, nezaměstnano;t apodvý-,
živa podkopávají' lidem ,'sílu těla, mysli 'i ducha." V jiných' zemích zase '
" válka koná své ,;ďábelské dílo" a hrozí strhnouti nás všechny do"své bez- .
mezné, katastrofy.'
,
Nepodjímáme se' však svého úkolu jako zmatení občané mnoha nárOdo., hledající klíč k, ťešení svých problémo., nýbrž jako křesťané! jimž

<'i'
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bylo svěřeno ,,~lovo smíření",' že '"Bťlh byl v Kristu, usmiřuje svět sám
se sebou" .
. První povimiostí· církve a její' největší službou" světa' jest, býti sku~
· tečně círl{ví, vyznávající pravou víru, odevzdanou' naplnění vťlle Krista,
svého jediného Pána a sjednocenou s ním ve společenství lásky a služby.
Nevoláme svět, aby byl jako my, neboť my jsme již' příliš světští
sami. Jen· jako my činíme pokání,' jednotlivě nebo kolektivně, mťlže. církevvolatlidi k pokání. Voláme sebidsvět ke Kristu .
. Přes naši nevěru učiriil Bťlh velké věci skrze svou církev. Jednou
.. z největších, jest, že vzdor ,našemu rozděleni a: neschopnosti: promluvit
· jediI1ým společným hlasem, ..existuje. přece v mnohých věcech skutečné
světové přátelství. Naše jédnota' v Kristu není předmětem touhy;. je pro· Žitou skutečností.: Mťlžeme o ní směle mluvit, neboť. naše konference, ji
dOka~uje. Jsme z mnohých národťl a z rťlzných společností, z církví s.e
staletou historií a z mladých, jichž dějiny čítají jen několik desetiletí;
jsme však zajedno, v. Kristu .
. Jednota tohoto našeho obecenství ne~i ustavena z jednotlivých částí,
jako je tomu, u federace rltzných státťl,' nýbrž záleží. ve svrchovanosti. a
, vykupitelských činech, jeho ,jediného Pána. ·Pramenem jeho není souhlas
. 'Íidských, vťlU; je to Ježíš Kristus, jehož jediný 'život probíhá Tělem
, 'a ď činí všechny. vťlle poddanými vtHL své.
Křesť~n vidí rasové rozdíly jako' součást Božího záměr'u'obohatit
lidstvo roznosU daro. Církev se proto musí postavit proti rasové pýšé
nebo rasovému odpťlrnictví jako vzpouře proti Bohu. Zvláště ve vlastním
životě a V bohoslužbě nesmí mít místa pro přehrady rasy
barvy. Po:dobně přijímá křesťan! národní celky Jako součást božího záměru učinit
lidský život bohatým. a rozmanitým .. Bťlh žádá každého člověka,·. aby' slou~
žil svým bližním ve 'společenství, k němuž patří. ,Á,však nacionální sobec- .
tví, spojené se snahou potlačit jiné národnosti nebo ~enšiny, stejně jako
sobectví 'jednotlivce, jsou hříchem proti stvořiteli všech lidí a všech ras.
Povýšení národa, rasy nebo třídy, politických "Či kulturních ideáiťl na
místo Boha jest modloslužbou a mťlže vést jen k vzrťlstajícímu rozdělení
a k .pohromě.
.
.
. Na všech stranách vidíme lidi, hledající družný život, v němž pro· žívají vzájemnou závislost jedněch na 'druhých. Poněvadž se však spole,;
čenství hledá na špátných základech; celé usilovné hledáni končí v konfliktu a neúplnosti. V takovém světě je církev povolána k tomu, aby
byla ve vlastním . životě tímto společenstvím, jež pojí lidi dohromady
v jejich společné závislosti na· Bohu a překlenuje všechny přepážky so, ciální, rasové a národúostní,
.
V souhlase se svou povahou opravdového spoleČenství církev chce
volat národy, aby žily život členťljedné rodiny_ boží; Obecná církev, .pohlížející na národy světa, v. nichž ve všech je zasazena a zakořeněna,'
, musí otevřeně vysloviti své naprosté ~n~omezené "odsouzení války, jež
'mťlže vzniknout jen jako ovoce a projev hříchu. A tató pr~vda"nesmi
:. být ovlivněna žádnou otázkou, co mťlže být povinriostí národa; který má
,volit mezivstupeÍn do války nebo druhou možností, o níž je přesvědčen"
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že je zradím na. právu, nebo co mtlže být povinnosti křesťanského obča
na, jehož' země je ve válečném 'stavu., 9dsouzení' války trvá . stejně, jako
. nutn()st hÍedaticestu k osvob~zenílidstva od jejích fysických, mravních " ......
adiÍchovhích škod; Vypukne-1ivÍilka, pak' jé' na církvi, aby' byla. zjevně
církví, stále sjednocenou j~koTělo Kristovo, ,třebaS n~rodyjV nÚ:hžptl~
sobí, bojuji jeden s druhým, vědomě se~odlicí tytéž prosby, aby' jméno ..
Boží bylo posvěceno, Jeho královstvípřišl~ Íl. Jehovtlle se uplatnila'
v,.' obOU.' nebóve 'všechválčicích národech: Tpto ~polečen~tví. modlitby'
musí ztlstat zak8.Ždou. cenu nedotčimým .. Církev~usi také. :spojiti v dU-'
clÍovnim společenství' ty ze svých' člentl, kteří mají' rtlzné . stanovisko,
'pokud jde o jejich občIDtSkOUpovinnost jako křesťantl v době války.
, 'Avšak odsoudit válku není dosti: Mnoho sitU:ací', skrývá skutečný
" konflikt, pod rouškou zevního míru. Křesťané 'musí' uČiniti· vše, co . je
~-v jejich moci, a:by podporovali 'mezi' národy' spravedlnost a ~írovou
spolupráCi i nutnost smírného ,narovnání při .změně poměrtl. ď.Trváni 'ná
, . spravedlnosti.musí být vyjádřeno požadavkem, aby'nacionální' státy ze-'
slabily. svou' svrchovanost a vzdaly se nároku na rozsuzování ve vlast~ .'
ním sporu~ . .
.
"
"
".
.
Státuznávám~ za nejvYŠŠí autoritu"; jeho vlastnísféře,·v. niž má
svtlj .účel, od Boha daný, udržovati' právo a· pořádek. a sloužiti životu
svéh() lidu. Poněvadž však každá autorita pochází. od Boha, stojí i stát
pod,Jeho s~udem; Btlh sám je pramenem' spravedlnosti, 'již j~ stát služebníkem' a ne pánem. Jako poslední autoritu mflžé 'křesťan uznati. jen
Boha a jeho věrnost'k sbitu'jest částí jeho .věrnosti k Bohu a nesmí si '
nikdy osobovat právo ná místo tétcqJrvnfa jediné absolutní.věrnostt . ~
'Bohem byly llloženy církvi povinnosti, j~ŽmuSi za každou cenu plniti a hlavni z niCh je hlás~ní slova božího, dělání učedniktl a odevzdání
.vlastniho života do moci ducha, jenžv ní přebývá..Poněvadž toje její
povinnost, níusí ji plnit, . ať' s tím státsouhlasi či nikoli; a stát se . své ~
'strany by měl11znattuto povinnost a zaručiti plnousvobódU k jej.imu
konánLCírkév pak si mtlže činiti pro sebe ná.rokna takovou svobodu,
jen tehdy,' kdyŽ jiďzáiéži.i na prá.vech a svObodách druhých.
'
.
Na póÚ: hospOdářskéni první 'povinnosti, cirkv~ je trvati na tom,' ábY
hospOdářská činnost, jako každá jiná stránka lidského života, stála pod
soudem Kristovým. Existence hospodářských třid. je překážkOúlidského
společenství, což' je. ne~nesitelné pro křesťanovo svědomi. N eobhajitelné
,nerovnosti" ,příIežitostik vychově, k volnému času'a zdraví stále pieyládáji.' Zptlsob' hospodářského života měléíIémzvýšení zisku'a post-avil .'
falešný ,vzor hospodářského a sociálního.úspěchu. Omezeni zaměstnání,:.
do:nichž se.mohou muži i ženy dostát; nebo skutečnOst,' žé nemají žád- ,. '
néhozaměstnánI, zabraňUJ! jim nalézti smysl křesťanského povolánI
v jejich každodenním životě.
'.,
,
'.....
_.
Jsme svědky, Že proti těmtozltlmvyvstala nov~ hnuti, která však
, spojuji svťij zá.pas osocíáln!spravedlnostse zavržením každé náboŽe~~
skéviry; Avšak církev, jsouc si vědoma skutéčnostt hříChu,v!, že Žádná'
vnější
změna zptlsobu života nemtlže sama osobě vykořenit, sociálni zlo;
7'
•
>

~

•
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p,roto' také nemftže cirkev ustoupit utopickým očekáváním těchto hnuti
a' ~usí jednomyslně zavrhnout jejich' bezbožnost: Ale zároveň musi uznati,
že křesťané, slepí vfičl : špatnostem. hospodářského řádu, byli částečně.
odpovědni za protináboženskoupovahu těchto' hnutí.
'
Křesťané mají dvojí povinnost. Jednak osvědčovati svoji ~íru Ve stá•.
vajícím hospodářskérri řádu '. a pak přezkoušeti všechna hospodářská zří·
, " zení ve světle' svého porozumění Boží' vfili. ,Sily zla, proti nimž křesťan
musí státi, nenalézají se jen v srdcích lidí jako' jednotlivcl'l, nýťrž za·
"éhvátily . a nakazily strukturu společl!osti a také tam musí být potírá..
ny. Ch'kev nese také odpovědnost za pravý poměr mezi statky, duchQv~
nímI a hospodářskými. Člověk neml'lže 'žít bezcllleba, ale neml'lžežít
- také jen samým chlebem. Naše lidské blaho záleží ve společenství s Bo~
hem a v Něm s našimi bratřími, ,~tomuto společenství musíbýtpodří.
zen i )veškeren řád hospodářský.
'
,"
, "
Hlavní pozornost konference se týkala otázek, jež mohou být prak;'
tickyďuskutečňoványjen iaiky. Ti; ,kdož js~u odpovědni za každodenní'
vedení' promyslu, za veřejnou správu a veřejný život, '" ti sami musí roz·
poznati, co je správným rozhodnutím v nekonečné rozmahitostijed~ót.
livých situaci. Má-li se jiÍndostati pomoci,jížpotřebují k odpovědným
křesťanským rozhodnutím,pak bude musit, církev vytvořiti nový typ
dúchovnich.
, , ' , ' " ,

Splnění úkOI~, k nimž je dnes ~írltev po~olálla, leži většinou v rukó\!
mládeže: Mnoho zvučnýchh~sel láká mladé' lidi, aby se postavili do
'služeb politických a' sociálních ideáll'l' a tak často' jen' vél~i' těžká slyší
~hlas Ježíše Krista, volajícího, aby se stali služebnlky věčného královstvi.
Přece však mnozí z :mladších, často přes 'posměchamriohdy i pronásledováni se k Němu obrací a jednotlivě, stejně jako v křesťanskýcli hnu~
, Íích.mládeže oddávají .l.'~, službě, p~oobnóv~nícírkevního života a roz,llíření známosti dobré zvěsti Mistrovy slovem i činem. Radujeme se z jé·
iich skutečného' svědectvi. '
"
~ . Také ve výchově má církev dvojí úkol. Především ~e musí snažit
,zabezpečiti každému občanu co nejplnější příležitost k rozvinutí Bohem
propl'ljčených darl'l. Dále musí, církevódsouditi ~erovnostv příležitosti,
k výchově jako hlavní překážku plného obecenství života společnosti. '
,Třebaže církvi' záleží, na' celé výchově, .má ještě! zvláštní' odpověd
,
nost, uvědomit si své vlastni pojetí smy,slu a cile výchovy v poměru' Ži·
vota,k Bohu. Ve vÝchově, jako kdekoliv jinde, není-li Bfthpoznán,zl'lstá·
", vánepo\'šimnut: .A: proto si církev musí činit nárok na křesťanskotÍvý
,chovu svých vlastnich děti. .Na poU,výchovyje to,
v mnohých dílech
:,
světa je právě nejostřejší spor mezi křesťanskou vírou a nekřesťanským
názorem na účel člověka;., mezi církví' a vše objímajícím životem společ·
nosti, jenž 'si čini,'nárok na 'to, být J?ramenem i cílem každé 'lidské čino
:n:osti. V tomto sporu je v,sá.zcevšechno, ,proto se cirkev musí óp~at
,k' boji.
"
Díváme-li se'ao budoucnosti, je naší naději i modlitbou, aby 'duch'
'Boží zpftsobil nový život, abychom se rozešli spolltánnědo množství roz·
ll,ých středisk a' aby povstal velký ,počet' "buněk" křesťánskýéh mužťl.,
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žen, sdružených v malé skupiny, k objevování nových, cest, jak sloužiti .
Bohu a .bližnimu: "
_
'.
Při 'svém společenství jsme hluboce cítili· nepřítomnóst církví, na,
konferencinezastoupených. Naše srdce jsou naplněna úzkosti, vzpomeneme-li na utrpení církve v Rusku> Svou sympatií a vděčností' ujišťuje
me své křesťanské bratry v Německu; získáváme více živé dftvěry, jejich
stálým svědectvím Kristu a m<Xllime .se, aby také námbYló dopřáno
milosti, přinésti stejně jasné svědectví Pánu., .
, ď,
> Od konference ve Stockholmu před dvanácti lety se událo mnohé; co
nfun dodává odvahy. Smysl pro jednotu 'církve roste a,sílí rok od roku
V celém světě. Věříme, že ~ "Světová rada církví" '(World Council of
Churches), o níž konference jednala a jejíŽ zřízení církvím doporučila,
bude mu ještě plněji sloužit,
.
.
Snažili' jsme'se v těchto dnech V OXfordu podívati se bez Husí na'
chaos a 'rozvrácenost světa, nanespravedlivosti sociálního řádu i na hroz.
bu ,3. hrftzu~álky. Svět je plny úzkosti a zdivo čilý, plný strádání' a strlic~u.~Jsme trápeni, ale n~zoufáme. Naše naděje' je zakotvena v živém
Bohu. ,V Kristu' a v' jednotě člověka s Bohem a člověka s člověkem, kte"
rou'takéOntvoří,.život;prá,>;ětv~ří v tvář všem těmto zl~má smysl;
V Jeho jméno vkládáme ruce' své.jako boží služebníci·a v ,Něm jeden
druhému k úkolu. hlásání Božího poselství odpuštění, _ žití jako Jeho
dítky a. po~írání nespravedlnosti, krutosti a 'nenávisti. Církev se mftže ;
'radovat; slyší hlas Pána řkoucího: "Já js~m ptemohl sv-R"
. .,:.'
1

(Přeloženo

z anglického textú;)

6. mezinárodní'. konference mládeže' svobodných ·církv:í.~
Také svobodné církve sdružené ve' Světovém

sva~u p~~

svobodné.

křesťanství a náboženskou svobodu a jejich mládeŽ, organisovaná v .L zv~'

mezinárodním sdruženi svobodně křes:' _
si, za místo . konference Oxford, 'aby umožnily
svým členftm účast na' konferenci ekuménické a zároveň vyhověly pozváníanglickýchunitářft.
',' .
.
Leydenské mezinárodní

ťanské

kanceláři,

~ládeže,zvolily

Předcházela . konference mládeže, od, 29. července do. 2. srpna,na
thema "Svobodné křesťanství v . měnícím se světě". Zúčastnilo se jí na
160 zástupcft mládeže a čtyři dni konferénce, naplněné. vážnými rozho,vory, dokázaly zájemínládeže,na budování nového člověka, zakotveného'
pevně v Bohu. Svět se. mění, hesla se střídají a lákají, ale inládež' chce,
. nahradit obecně 'převIMající· strach pevnou virou v Boha, spravedlnosti
a lás}{ou; vyjádřenou ve skutcích (Paul Ward: "Výzv.a. křesťanství k~ ."
světu").'

.
Hlavní přednášky "Zdroje .svobodně .křesťanské zkušen~sti'~ (dr. R.
V. HOlt,z,ManéhesterCollege),,,Měnícíse mravní .vzory" (prof: dr. L. J.
van Holk) . a . ,;Církev'jako orgán . svobodnéh~ .kťesfanství'" (dr.. Fritz :
Buri z Bernu) svěřila' mládež zkušeným učitelftm a byla přijímající obcí
. slyŠících. Ale vybírala' dobře' a mohla všemu -rozumět, i když šlo '0 pro- '.
fesory.
..
..'
.
.
'.
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Dr. Hólt prohlásil,žezdroj náboženské zkušenosti ve svobodném'
je stejný jako zdroj každé náboženské zkušenosti, t. j. Duch
bÓží. Je mn~h6 'rozmanitých náboženských. zkušenosti, ale mmí koneč':'
· ného .neomylného zjevení. 'Musíme si uvědomit, že naš~ poznání, j~ čá~
stečné, . je to však ,přece .poznání a my se musíme řídit podle pravdy,
které jsme dosáhli. KosmicKý proces je jen vnějším projevem zpfisobu
božího tvoření duchovních hOdnótj. zvláště hodnoty osobnosti. ortodoxie
· to . vyjadřuje naukou o vtělení Boha v člověka. Je úkolem svobodného
ki'esťanstvi znovu vyjádřit tuto hodnotu ve slovech a pojmech, které by
byly více v souhlase s dnešním stavem 'poznáni a s potřebami dneška.'
Van Holk začal,' jak se zdálo, 'pesimisticky, když líčil dnešní rozvrat
a mravní'lhostejnosť, které dnes pře~lád~jí ve světěá když ukázal, že
pokusy,. vytvořit nový životzáložený na' mravních ideálech; zklainalý;
dokud' nepřemfižeme mravní laxnost' a duševní krisi, - budeme hnáni dÓ
.. katastrofy. Jak mfižeme zlepšitimravniživot? Především větší sprave~
dlností, která,' bude zaručena.vyvinutějším sociálním zákonodárstvím.
Musíme však. být trpěliví; neboť obecná touha po bezprostředním obratu
a úspěchů je ,dětská a .. nenibožEmská". Hnutí mládeže nejsou silami, jež
, předělají' svět, protože být mladým' neznamená' být ,le p š í m,. Mládež se
· musí učit, aby mohla spolupracovat, musí budovat náboženský charakter,
a'by tak svobodné křesťanství mělo záruku, žejehó členové budou pevni
ve své víře ve věčného Boha a otce a stalo se náboženským společen~
'stvím opravdových bratří. V diskusi prof.V. Honc nabádal.míádež,, aby
se učila hodně cizích jazykfi' a tak prakti~ky se mohla mezi, sebou. pó~
znávat ~ ..kolik řečí člověk zná, tolikrát je člověkem". '
,
Ústřední myšlenkou přednášky Dr: Buriho bylaideá království Božího, a její osudy. Když idea království' Božího ztratila svfÍj eschatolc,,:'
gický'ráz, poněvadž se nedostavil očekávaný konec světa - bylo nutno
dělat kompromisy, jak to vidíme V dějinách křesťanské nauky a dějinné'
. církve se s tímspokojily.Svobodné křesťanství zfistane věrno myšlence
království božího a chce jí sloužiti, ale nepostaví si nikdy jako cíl ,církev
samu; ·ta mfiže být jen prostředkem.
Mládež nelenila. Několik ,zajímavých přednášek si obstarala sama. ,
,Mladý Holanďan Jop ,de Jong'promluvil o'dfiležitém thematu: .. Budo'vání' náboženského charakteru". Jsme odpovědni za to, coz nás bude,
jaký:bude náš charakter a náš život, .ale nezapomínejme, žé jen' zřídka je
. člověk schopen přivésti věc do konce a pak tonejdfiležitější: pravé zá:"
'klady charakteru, víra, naděje a láska, nejsou námi 'bUdovány: ani nerosto~ přirozeně, jsou nám dány. S nimi souhlásí tři momenty. na budo:· ,vání charakteru, d u šev n í vy pět í, hluboká d fl věr a v boží 'řízeni
. života a p () k o r 'a, jako podmínka přijímání.
K' závažnému thématu ..Budoucnost Leydenskémezinárodní kance-'
láře" promluvili John Brigham;' předseda 'Svazu mládeže ,amerických
unitářfl (Y.P. R. U.) a Herman Heering; sekretář L. J. ·E. Jest žádoucí
rozšíření L. L B. Svobodně' náboženské skupiny jiných náboženství maji
Zájem na 'sp~lupráci a úlěly by být připuštěny, jinak L.' L B.' hrozí ne'"
'b~zpečíprovincialismu, 2ádá se také více sebekritiky. O návrhu Dr; ,
křesťanství
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HaHa, předsedy Světového svazu, abyseL,I.B. stalá.sekcímládeže, při
Světovém svazu' svobod~ýCh církví, bude ještě jednáno~
,
'
, ~Pro otázku sociálIi.í odpóvědnosti mládeže a otázkú míru byia zří- ~- '
zena zvláštnľ komise 'zezástupcfi7 národfi, a její zřízení bylo přímým'
. yÝsledkem' konference na Star, Islandu v, r. 1936.' Většina příprav vyko~
nána dopisováním. Komise se shodla, na 2 bodech:
, -, l.Náboženst~ínemá cenu,nemá-lidfisledk~ sociální,nebodfÍ~lédky,
týkající -se poměru mezi rfIznými n!irody.,
_,
,
;'2.ď Jednání křesťana musí ,být, založenO na 'zása?-ě, 'že lidi celého 'světa,
jsou bratř~nii:
- To se týká celého křesťanstva a' proto chceme podporovat ekume- , '
nické 'lÍnuti doma ,1 za hraniéemi. V diskusi se~ uM~alo, žémládež chce
s(všetvíc konkretn.ichodpovědí na konkretnf sit\:tace Údského:života:
'
. Na ~alnénishromážděníbYI znovu; zvol~n pře'dsedou L. I. B. Stewart
'Carteř,sekretář~ín Henúá.Íl.Heering.Misto odstupujícÚlO, 'p'okladníka
dr. J. Bieeker~'zvOlen V. Noórdhof.Dosavadní ~ýbor,z-něhožzfistali' jen,
'H:H.Cheethám (Anglie) ~dr. M. Novák(ČSR.),bylďrozmnože~ novýÍni
,čÚmY:c. B. Lewis (U.S. ,A,) a i ' Ferencz '(Mad'arsko). .
'
~'u~ou~nost svobodnéh~ křesťan~tví je' 'zajištěna. 'Mládež má živý zá~
jemoIláboženské otázky a <> bUdovániiIábože~ského'charakteru a její
ko~éfen~e jsou, rok od roku prohloubenější a diskuse vyššíúroVně~Kádr
aspoň, 50: mladých Údí,~kťefi ,se jiždobfe znají a' jsou dobrými přáteli;
'se stává. jádr~ll1, kole~ něhoŽ se shromažďuje každoročně jiný kruh zájemcfi, takže, se s~ad už nikdy nedostaví nesnáze prvých' konferencí, kdy
,se sešli neznámí lidé, kteří ne!llěli nikoho, 'kdo by' je seznámil.
12., mA;izinÁrodní kongres Světového svazu

pro svobodné křesťanstvÍ;
3.

, 'kterýsekonal v Manchesterské kOlejioxfordské,ve dnech
až S.srpna,
, mělspoiečnýmthematem "Svět potřebuje svobod1Íého' křesťanství". Skoro
čtylista,zástupcfisvobodnýéh církví ~e sešlo z 22 zemí. Konferené~svo:,
hodných církvi mohutní stále, což nás musí těšit jako příslušníky česko-'
slovenské církve, neboť,
tomto, prostředí se cítíme nejlépe,' jak~ , dom~
mezi svými" a to jak při bohoslužbách tak při všech předniškách;' Jsme
, svobodnou '" církví, a' proto Ilám budoucnost; svobodného "křesťá~ství '~lež! .
předevŠím na srdci.. "
,
•

,."

* ' ,

",,,"

~

.

.

-

v.

, , :Tři~hlávní před~áŠky:Náš náboženský úkol; Náš soclálniúkol a
. Budoucnosť svobodného křesťanství byly zrcadlem' dnešního stavu hnuti
1'snahdopřédu.
' "
"

, V zal1ajovacImprojevu •předsedy.dr. "Alfreda'Halla,. kterýsi získal ,
mládež svým otcovským ,jednáním, byli, jsme upozorněni na vý',znamné, služby svobodného křesťanství celému lidstvu, které nejsou
ještě doceněny, ále, 'jejichž 'pfisobEmi se již ukazuje. Jak· se riáboženská
nesnášenlivosf,zdálá samozřejmou~'pomalu zmizí, a' to velkou Zásluhou .'
svobódnýchkřesfanfi, ktéfí dobře vidí, . jak náboženství a mravnost jsou
,

zvláště

,
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'spolu nerozluČně' spojeny, ovšem ne náboženství církevní, ' odvoláv~jící ' se
na pochybnou zevnější autoritu, nýbrž náboženství' duchovni. Poselství' J e-,
, žíšova evangelia bylo učiněno spletitým a mnohdy zatemněno, ale nikdo '
Ď.enl'fiže odstranit' radostnou zvěst o odpouštějící lásce Boha Otce..
První přednášlm, o náboženském poselství svobodného křesťanství
, proslovil dr. Kurt Leese, univ. prof. zHamburku. Zdálo se, jako bypřímó
'navazoval na projev, předsedy Hana, jak vzal prostě evangeliu.m a z, něho
uváděl svědectví o pravé víře V Boha a jak Ježíš se k svému poznání
propracoval ze Starého zákona, hla~ě z knihprorockých.JeŽíŠ bylsy, ,nem své doby a věřil v Boha, starozákonního, který se mu však stal sou- ,
,časně laskavým a milosrdným Otcem. V lásce viděl Ježíš podstatu ná, boženstvía totéž uznáváme i my, a to je našim náboženským poselstvím.
,,0 dnešním dftrazu na sociální poslání svobodného křesťanství" mluvil dr. Herbert 'Barnes z Newcastlu. Základ sociálního poselství vidí v, náboženskévíře, zvláŠtě když' dťlléŽitou myšlenkou ,svobodného křesťanství
jé, že křesťanství je Cestou života. "V sociální i prftmyslové činnosti, ve
'vyhlidkách' národních" i ,mezinárodních existuje křesťanská cesta. Mftže
'se stÚ, Že nejsme schopni na tuto cestu vstoupit, avšak k naší zkáze
, : klameme 'své mysli sugesci, že tuto cestu neznáme". Na čem je založen
,'náš názorná křesťanství? Navífe,že Bfth je' Otcem všech lidí, lidstvo
je jelÍosy;nem; že my všichni jsme dítkami Božími a ~ dftsledku toho, že
všechen život je svatý a'je duchovnízáležitosti,že duch člověka je svo-,
'bodný a my že ho' máme svobodným' udržetÍ.Kře,sťanskáetika.je uni-versálním zákonem, jenž platLproď každou: formu sociálního ihospodář- .
. ského Života. A
poměru k poliÚckému řádu jsme stále ještě odevzdáni
'budování svobodIié a spravedlivé 'křesťanské 'demokrácie. Dříve šlo o svo,bodú ~ P9spolitostech, či snášenlivost pro náb. menšiny .:..::. dnes v totalitních státech ďstOjí ,organisované' náboženství proti' organisované společ-'
~OsÚ, totiž státu samému jako" třeba v, Německu.

v

,

,

"Všechn3:_čest německé vyznavačské církvi!.. Její theologie není naše,

ale její. zápas o svobodu svědomí je zápasem naším: .. " Diktátoři si činí
nárok na celý' Údský život po všech jeho st~ánkách: a to je' předmětem
p~Udkého protestu svobodného křesťanstvi. Totalitní a sv~chovani musí,
ná.m být kÚsťanskámravnost a nic jiného.
,'"",.,
, Třetí přednášku ,,0 budoucnosti svobodného křesťanstvr" měl předseda Americké unitářské aSociace dr. F. M. Eliot z Bostonu. Zmínil se
,otom; že je dnes dostilidí,kteříse utěšují nadějí, že svobodné křesťan
,.ství nemá žádné budouénosti.,Takové,zdání by mohlo nastat u,toho, kdo
by argumentoval ze současné doby, neboť si ,musíme přiznat, Že svobodné náboženství: nenÍ.účinné"ve_"skutečném·~, světě.,současnýchsporfi "
a zmatkft.
'
"
.
Svobodné křesťanství však začíná s~' svými členy' účastniti' činně
zápasu mezi silami tyranie a silami,' které mají účelem udržení'
podstatné hodnoty každé lidské duše. Víme, na či straně jsme a' nesklo'níme' se před násilím. V ,dvojíin 'směru ' potřebuje svobódné ,křesťanství
,

světového
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očištění a nápravy, aby v, budoucnosti splnilo své ~elké, Bohem, dané poslání. "Nejprve dovolili jsme svému tak zvanému liberalismu, aby nás '
, oddělil z velkého svazkú křesťanfi" většinou z dfivodfi věroúčných. Za'
druhé jsme 'dovolili svému' takzvanému křesťanství;' aby nás vyloučilo
z velkéh() svazku svobodný6h hnutí s jinými tradicemi než je naše.", Oba
dva omyly, je nutno napravit 7 Vždyť svobodný křesťan se sám neoddělil"
od křesťanské tradice, pokud si nezačal myslit, že sní nemá co dělat.
'Svobodný křesťan nevěří méně. než jeho orthodoxní bratr, on věří v í c e;
,Není žádného dfivodu, proč by siměl'svobodný křesťan myslit, že 'ne, patří k Jedné církvi Kristově. A' druhý omyl zpfisobuje, že činíme jméno
Kristovo nástrojem r~zděl~ní, 'jméno ,toho, 'jenž nejvíc udělal 'pro uni..
versální bratrství. DOkudnellznáme,žejméno Krista nás'spojuje s kaž- '
dou upřímnou a dfistojnou Vírou v každé zemi - ať jsou tam oÍthodoxní"
nebo svobodné formy víryriáboženské ....:;. nenaučili jsme se pravému užití'
, tohoto svatého' :jména. Svobodné křesťanství má velkou budoucnost,
protože'ono'přibližuje Kristovo poslání dnešní době á' tak .lépe zasahuje .
. do lidského života po všech jeho. stránkách, á toto jeho pfisobení nezfi, stane nepoznáno;
,

HÍavrií práce kongresu byla ve čÍ:Yře~h diskusních skupinách, jichŽ
účastn:íci :yyslechli'nejdřív~ hlavní přednášku a pak diskutovali:'V t h e o~
logické skupiněpřednáš"el prof.. 'dr:L. J. van Holk z,Leydenu
o Arnheimské deklaraci.· Ve k k I e si o log i c k é s ,k u pin ě podal doc. '
,'dr. F. M. Hník referát o ekumenickém hnutí~a jeho~ významu pro svo"
bodné křesťanství. Ve v/ý c ho vné s k u P i ně přednášel prof. dr. 'Mc
Collester z New Yorkuó náboženské výchově' a ,ve S k u P i něso~
ci á ln íreferoval prof.R. V. Holt o zásadách svobodného křesťanství
v otázce státní správy a' mezinárodních stykfi.
Výsledky skupin byly shrnuty do resolucí, jež plenum kongresu' jedno~yslně přijalo, mimo resoluce skupiny. výchovné, která byla' po diskusi
v plenu změněna.
,
'
Poslední den vyvrchólilve slavnostních děkovných bohoslužbách, při ~
nichž ,kázal br. patriarcha, jehož promluva byla vytištěna, aby' se stala .'
nepomíjitelnou pobídkou a připomínkou Členfim kongresu.
.
'.",
ve čt\1Ttek: 5; srpna se konalo večer valné, shr~mážděni Světového
svazu. Dr. Hall ve své ,předsednické správě upozornil na potěšitelnou sku~
tečnost, jak' Světov;i švaz se stává střediskem všech skupin, které 'spolupracují na sjednocení náboženstvÍ' 'a svobody.
'
.
.
, ", Při voib~ch byl zvolen 'za předsedu Světového svazu 'dr. Cornish .ze
" Spoj'ených 'státfi a' na místo tří' OdstupUjícíCh členfi výkonného výboru ,.
zvoleni: .dr. DUhna(za Švédsko), 'dr. Hnik (za Československo):. biskup
dr. Jozan (za :M:aďarsko)~ Zviáště resignace br. patriarchy vyvolala vel~ ,
kou lítost"protože byl všemi oblíben. Br. patriarcha učinil projev na rozloučenou, vyložil, proč se nemftže exekutivě vice věnovat a slíbil, Ú třebas
. neoficielně ~bude pracovat pro svobodné 'křesťanství a povede k' spolu~
práCi mezinárodní i svoji církev: 'Na val~ém 'sh~omáždění bylo jédnó~
myslně přijato poselství svobodného křesť~nství:
"
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Na dvanáctém á";'ětovém .kongres~ Světového svazu pro svobodné

,křesťa!lstvi ~ náboženskou svobodu, jenž se ·shromáždil v slJlnu 1937,'
v, Oxfordu, dostalo se. nám, zážitku duchovního obecensťví a tuto zkušenostpřejeme si sdělit se všemi, kdož souhlasí s našimi cíly.
Poněv~dž žijeme ve světě,' v němž jak křesťanská ,víra tak i občan
ská' a náboženská svoboda jsou ohroženy, hlásíme se znova k právu na
osobní přesvědčení a takto svou víru vyjadřujeme:
1. Věříme v lásku a spravedlnost Boží.
,
2., Věříme v nekonečnou '.cenu každé lidské duše; z čehož pramení jak
,', právo na svobodu svědomí, tak i jeho omezení i povinnost bratrského
" chování vMi k a ž d é m u . '
. , ,
,
3; Věříme vevrcholný význam života a učení Ježíšova a v trvalý vliv.
'
jeho ducha.
.', " 4. Věříme v trvalé pfisobeni a zjeveni Svatého Ducha Božího ..
, 'Kdo takovou viru vyznává, musí převzíti úkol pronikno~ti, těmito
rozhodnými zásadami život jednotlivcfi i společnosti. Jen tak mfižeme,
vykonati svfij dil při uskutečňóváIlí kráJóvství Božího na zemi. Žádáme
všechny své členy i přátele podobného, smýšlení v célém světě, právě
takjako všechny, kdož v samotě a utrpení' hledají světlo a pra.vdu, aby
sé k nám přidali a činně osvědČovalitutó víru:
.
.. ,

.
,Světtouží

.

'po živoucIm

křestanství.

-' Všem lidem vypróšujeme požeh?ání BOži.
'(Přeloženo

z

německého

textu.)

vý zna'm .

a

• 'Význam všech oxfordských konferenci. fevéliký nedá se dnes jeŠtě
, postihnouti. ZVláště ekumenická 'konference, trvající čtrnáct dnfi, jež byly'
naplněny, od rána do večera. ekumenickým' snažením, měla úžasný ohlas"
tisku; v rozhlase i v literatuře. Nebo konference Světového svazu pro
svobodné křesťan~tvi, jak ta vykazuje ~čekaný vzestupaktivní'spolu-o
,práce oproti konferencím minulým. Je vidět,' že se .ve světě děje něco"
co této snaze po sjednocení a spolupráci církvi napomáhá: Není to nic.
riového,'nic zvláštního, jen ,fakt, že se církve najednou ocitly na periferii
života, • lidského života jednotlivě i ve, společnostech. Náboženství bylo
posunuto ve světě na zastrčené místo, a to j~ště v podobě soukromého
kultu. Proto, myslím, musi se církve spojiti, zvláště na, poli praktického:
, uskutečňování zásad evangelia JeŽíšov~. Jediné ,náboženství mfiže' , zachránit svět od záhUby a proto musí být to' čisté nábožěnství zachráněno~'
ato je teď, úkolem cirkví,všech, církví, neboť žádná, by sama nestačila.
Církve se vzdávají theologických hádek a učených hádání; vidí senicot~
',', nost slovíčkářství a v popředí stojí snášenlivost.' Srovnejte si přednášky
, ': ekumenické konference s· přednáškami' konference svobodného ' křesťan-.
" ství -prosím, je to vše jako hármonický ako~d,bylouhozen~ na tutéž'
strunu '...,.-a v obou hnutích nalezena bohatáresonánčnípfida.
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Kdo zná dřívější poměr mezi jednotlivýmicírkvemi,úvěďomí si, co
to na příklad zňamená, když: zástupci tolika ri'tzných církv( byli. pří
tomni bohoslužbám, jiného ritu,od nejprostších až popravoslavné, nebo
jakou, snášenlivost ukázala třeba anglikánská církev, jejíž arcibiskup
z Canterbury vysluhoval večeři Páně ~ pro všechnYj zástupce.'
, Nastává 'nová doba' i v'mezicírkevních stycích a pomalu mizí stře
dověk. SjJlížení, mezi. svobodnými církevmi a' ostatními,jež 'jsou sdruženy
'vhnuti'ekurnenickém,je otázkou času~ Již v loni na ekumenické konferenci mládeže v Budapešti*) došlo k ,přímé vybidC~ k Leydenskéniežinárodníkariceláři;~ aby spolupracovala a letos zase světový svaz svo-:
bodných církvLjednal o spolupráci ve zvláštní ekklesiologické skupině
, a čle~ským skupinám' účast na ekumenickém hnuti doporučil.
, ,-'TojsoujenmaléukázkY~vÝznamuotiordských konferenci: Alé hlavo'
, ní, význam, pro toho, .kdo byl." účasten, zi'tstane v nezapomenutelném zá~'
" žitku povzriášeji~ího duchovního obecen'stvi, .kte~é zi'tstane navždy spjato, .
se ~tarobylým Oxfordem';'zi'tstane, ve.vzpomínkách 'vkliněno do 'Úzkých
uliček mezi ,gotickými' 'Šerými a, snÍutnýIlÍ.i ,kolejemi, a' nepřestane dávat
~adostnéhřejivé teplo jeho pohled na vese:Íé dvory kolejí se sVěžíffii,
pěknými.zelenými' trá.vníky.Byl·to měsíc oprávdu"ekumenického života:"
.a návštěvníci kterékoli konfereIlce byli spokojeni s' výsledkem a rozjížděli
s~ do svých zemí s vědomím dobře vykonaného díla, jern.už Bi'tÍ1 jistě
neodepře svého p ó ž e h n á n L D r . M i r o s l a v Novák.
".
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ROZHLEDY' PO píSEMNICTVL
T. G.,Masaryk: Problém maléhokách jej však, shrnul velmi'jasně:a .•
národa; Kníhovny zásadních a Ži- přehledně, takže je třeba uvítat,
vých' otázek Progra~ sv; 21: Prá~ že jsou nyní" vydány pro' nejširší
ha; Čin, 1937. :Str.. 52., Kč 7.-.
. veřejnost.
'
: 15. a 16. dubna 1905 měl prof.
Masaryk se tu obírá .nejprve poT: G. Masaryk v Kromě'říži vkur~ jmem ,národ, nastiňuje vývoj pO-,
se' uniyersitních extensí dvě před-' jmu národnostil'lobjasňuje poměr
,náškyó'problému malého národa. národnosti ,a humanity jakož i ná~
Tehdejší prófesor'.české. reálky v ,rodnosti a svědomi,uvažuje o roz-o
Kroměříži Jiří Malovariý přednáš: dílu-mezi velkým a~alým' ná,ro- "
kyzáchyti1 steiiogr~ickya uve-: dem jakož i o prostředcích Irialého
tejni1' je' téhož roku v ,kroměřížské národa, zkoumá 'poučení z:našíhi-'
.sokolské'revui Tyrš. Odtamtud jsou storie a pohlíží do bUdoucnosti, '
nyní
této :kllíice pfetiskóvány.· kam spějeme.
.
. ' , ,.
Masaryk se probÍéméinmaÚho ná-'
Podle Masaryka . národa nedělá
rOda ,obíral již v České otázCe, 'vra- ,jen, krev a' nezaručuje 'ho jen ',jacel se k: němu pak častěji á po~ zyk;národnost tvoří mnoho prvkd '
'jednal oněm' V ri'tznýéh svých spi- ' dohromady:, jazyk, území,' hospo.sech., V"'kroměřížských 'pře_dnMdářské a sociální" poměry, litera- ',' '
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tura . básnická,věda,. filosofie, . yítězili, .dálo s'e, to, převahou du•.... mr~vnost. a náboženství. Teprve V cha" nemocí fysickou".' Je t:i\eba"
,18. st. se začalo ujasňovat; .žená- poznat, co . je pravda a nepravda,
rod je něco samo~tatného .vedle· poznat, cb je zlé a co je dobré. Ne':'
církve a státu,' že ne stát, ne· Cír~ stač~ . však. jen poznávat., Poznat,
'kev sama .0bsahuječlóvěČénstvo, pravdu, to znamená pravdu. vynýbrž národnost, a že, lidstvo. se' znat.· Máme, povinnost poznanou
dělí přirozeně na jednotlivé náro- ,pravdu vyznat a' v ní stát. To je
ď dy. Člověčenstvo pro sebe nic není, potřebné,'. nějenjako , všeobecné.
;to ~jsou jednotliví národové.Histo- pravidlo,' alev::každém jednotU-.
ricky jsou dáni národové. Idea hu·. ,vémi,ín.ejnepatrnějšim p:i\ípaděj
. manitní a Idea národní splývá v' který'. se' nám jako jednotlivcfun v'
jedno. Z ideje humanitnimflžeme žIvotě vyskytuje. To je 'studovat
čerpat všeck~ idéiily mravnfa pro literaturu~ histo~ii,'poz~ávat svě
svflj národ jich využitkovat. Zádný. -tový vývója náš' úkol, ve, světě a,
'. národ není od přírody ,.vyŠŠí' než stát 'v' tom, co jsme poznali. To.
druhý: Všichni mají stejná práva. chtěl Hus od I?vých současníkfl. Mít
. Národnostní' cítění a myšlení se zmužilost hájit svého poznání, mít
. vyvíjí dosud; Není to .ještě překo~ zmužilost ,hájit svého přesvědčení.
'nanéstanovisko, naopak vývoj jest Jestliže' se. to stane, .netřeba žádteprv
začátcích. Stále víc bude néhostrachu, žádné pochybnosti.
; ,jasno, že národ je přirozený .,členPokud čiověk mtlže ,pochopit,' tu je, .'
" člověčenstva' že 'člověčenstvo. ne- 'zabezpečen;.olltatek· musí ponechat.:'
má .být organisováno' státně, nýbrŽ' Prozřetelnosti, Pánu, Bohu.
, "nář~dnostně.
Vlastenectví m1lSí, UVedljselll ~ěkolik myšlenek z
být.positiVni, neohližetse stále, co. tohoto hutného'spisku,'ďabych čte
dělá soused, ale .starat se Osyflj náře upozornil~ jak je třeb~, abyÍlárod; Neštěstí ná.rodaješovinis- cllom jej všichnI č~tli apromýšl~~
, mus,.
.. zaslepenost,
' proti, ~epřítelí. li. Zavazuje nás k tomu nejen po. Jsou-li. spory. ať se. bojuje s:róz~ vinnost člentl československého ná~u~em a poctivě. Zádný národrieni roda , ale také'povinnost členfl ,čes~'
vYvolený, každý má svflj ,úkol á. koslovenskécírkve; abychom: měn
ten má ,svým zpflsobeIl1" provádět. jasno" co znamená· být církví' náTo je dělba práce v lidstvu. Seb~' rodní v uIÍivĚú'sálním křE~sťanství.
:menší' národ má a. mflže ~ít svflj Z Masaryka, kterÝ pokládai nábo"ideál a' svým' zpflsobempostupúje, ženství>za jeden z'kon~titciti~ních.
I3. by ho dosáhl. Pro nás je nutno prvkfl. národa, 'se' musíÍne mnoho.
vyslovit ,myšlenku lidství čeSky. 'učit. , V. diskusi, kterou v naší re- .
. Humanitní program neučí být pa- vui ,vedeme, . a která je' dnes di13~
, 'sivni, ale učí brá.nit se prací. MY'kus(celého křesťanstva,' by měla:
ď~ami soběďmuaímestátv pravdě, být táto Masarykova knížka orien~
kterou celý svět mflže vidět a my;. tací.
\.-t L I F K'.'
musíme ten svět přesvědčit; že 'co '
I ;t.....Q\",t. :~~-:- • "
chceme, ,jé v·jehoprospěchu~ o miDr. JOSef Navrátil: Tajemstvi .
. rodu riášem platí zvláště Palacké- dní plodných a neplodných' II zdrahO"poznatek historický a zároveň vé Ženy. Knih pro život sv.L Pr!!-~
heslo:. "Kdykoliv jsme ha, Čin, 1937; Str. 95, Kč 24.-::.

v

a

ď

';;;:;1

317

'otázka regulace, porodnosti je úrčitýchdnechv měsíci; které se
dnes otázkou nejen státní a ná.ro- dají bezpečně zjistit.' Autor této
dohospdářskou, ,ale" i . velmi vážnou
knihy seznamuje' čtenáře srozumi~1 .
otázkou mravní, a žádná církev se, telným(Zpfisobem s výsledkyvě
nesmí vyhýbatjejirÚu resení, decké práce' uvedených' odborníkfi.
chce-II být svým členfim' vfidkynía zároveřÍ připojuje návod, jak'
a ' vyéhovatelkou. " Sociální" poměry těchto poznatkfi v rodinách využít.
'jsou takové,"'ž~ každé 'manželství . Zahajuje dokonce poradnu o tě~h
stoji před. mravním problémem, 'to věcech' a nabízí svou pomoc 'kaž~ ,
smí~li či nesmí-li řÚUť póčet svých, dému, kdo -se O ni bude ucházet.,
děti,které mfiže uživit,' vychovat Ačkoliv. mnozílék~ři jsou skeptičtí
a zabezpečit. Užívání ocliraimÝch, k, výsledkfirri _vědecké prácet' které '
prostředkfi mfiže vést ke' škodám ,tato knilÍapropaguje, přece zase
, na zdraví tělesném iduš~Vním. Do ,u mnohých: získávají stále nové' při
tétosituacepřichází . objevení závržence. Kniha'je dfiležitá pro na~
'konfi, jimiž je řízeno lidské ~oz- še fará.ře; kteřijakoduchovnLvfid~
množování: '. Výsledkem' vědecké cové jsou tázáni o radu a mohou,
r'práce profesorfi lékařství Knause správnou radou zabrániti mnoha
" aOgina 'je zjištění, žemlime y mo- ;emoce~, neštěstím a útrapám", v
ci stanovit' chviÍi, kdy chceme nebo rodinách. Katolická církev užívá
nechc~me dát" vznik novému člově" ,nových' poznatktl i v praksi ZPO"
. ku:' Žena je schopna početí jen v ,vědní.' r['~, ',., . . ' I V
l~~ . K;'
'[lM.. n;'::';L,f,J::;I,rI.tt..'"

RŮZNÉ.

'.

Výzva' a, slib presidenta republi- šíspravedlivé, pevné, nezdolné, vý~.
Při pohřbu presidenta Osvobo- vojové humanitní demokracie. Ma.-'
ditele 21. září 1937 ukončil presi- , saryk. zfistávaje i při svém odcho~
dent repubúky dr. Edvard .Beneš du stále' mezi námi, je nám. všem
svou ř~č nad Masary:kovou rakví v příkladem av~zvou.Příkladem ve~ ...; .
nádvoří pražského hradu' význam~ , liké víry -.v člověka, jíž je dnes
nýml slOVY, která zaslouží, aby, by- . Evropě a světu' tolik pottebL vý~
la zachována pro ' budoucnost i na_ zvou, abychom v harmonii mezi se~
ší revui: "Volámvás~šecky; bez bou, v dobré vfili;apřátelství ke
výjimky, . od leva do, prava, od po- všemsousedfim .' i všem ostatním
slední vísky až k .tomuto hlavnímU . náródfimv Evropě a ve světě buměstu, od Aše až k Jasmě, vás vše- dovali svfij státní organismús a",
cky, kteří myslíte ,nejvíce na pro- svou politickou, sociální a národnostní ,spolupráci tak,' ,že, 'bychom,
blémy sociální" tohoto ,státu a
vás, ,kteřlse věnujete, nejvíce pro- vytvořili z, tohoto svého' místa' v
'blémfim národnostním--: všecky E:rropě dokonaÍý, ha~onický, sobez rozdílu :volám vás, v duchu:a ciálně, národnostně a' politicky sprapamátce; našeho prvního' presidenta vedlivý I stát, je'nž bude hoden toho,
'
k plnění' jeho odkazu a, k 'dobudo- který nám právě odcl'íází, jenž, buvání jeho díla·--:k dobudování na- de mezi státy tím, čím byl Mása-

ky.

v

318

i

I
I

l',
I
I

I
í

rykmezi námi, a tím; čím byl Ma- ,venské republice.", (Akord, 1937saryk ostatnímu světu. Výzva' ta IV., ,str. 60 a 65.),
znamená, ,že máme zflstat Masárykovi věrni. Louče se s ním jméO českoslove~ské církvC~e zminem ,vás všech, slibuji, že této vý- ňuje totéž číslo Akordu dvakrát.',
" zvy uposlechneme'. Presidente Osvo- Poprvé v, zmíněnéin článku dra JabOditeli,odkazu, který jste' vložil na Strakoše: Katolicismus v Če9-'
,do našich rukou, věrni.zflsta~eme!" 'koslovensku;, kde se píše o vzniku'
Římskokatolické hodnocení.' V
naší ,církve zpflsobem v těchto kru_
měsíci odchoduT. G. Masaryka v zích ObyYklýni;' "Nepatrná část ka_
náplň věčnosti <zhodnotil 'dr. Jan tolického kněžstva, živena již v do,Strakoš v časopise katolické akade_' " b.ách rakoUsko-uherské říŠe moder_
'mické inteligence moravské 'Akord nistickými bludy,,' a nyní svedena
,'v článku, Katolicismus v ~skoslo~
k odpadu, podněcována k vyvolání
.,' vensku tákto 'Masaryka-politika:' hnutí,-které inělo odtrhnouti národ
',."Co ,záhy po převJd1tu dělo se u
od Církve,v tak zvanou českoslo
nás, nelze S} vysvětliti' jinak, ~ež venskou, církev. Ale již v samých
,že.Poštvanáluza 'chtěla ve vší plno_ začátcích ukázalo se, že takovýto '
"sti uskutečňovati to, co byl Masa- postup nejen že neoh~ozí podstat~
ryk na pOčátku své zahraniční čin- ně posice. katolictví ~ v národě, ale'
>
I10s ti vyjádřil hesleI1l: odrakouštit že mu naopak vzbudí ,vyznavačství
ergo odřímštit! vývoj však dal'za "stejně hrdé a neústupné, ,jakpyš-'
'~právdu dru B~nešovi, jenž si již. za ,ná a' vyzývavá, byla zbolševisovaná
zahr~ičního odboje byl vědom to- oligarchie pražského Ústředí proteho, ž é no li Ý stá t u,e sne se' ,stantsko-zednářského. Tlak přiroze
trvale . p r <> t i k atol i c k é h o něbudilprotitIak." (str: 61.) Nok ur s u a že je jb ude, nu tn o ' vinkou zde jej že čsL" ~írkev se
p o z vol n a I i k v i d o vat i. 'A vlastně zasloužila o naše 'kato1ic~
tak i'v tomto směru ukázal se Be- tví. Druhá ,zmínka o' naší církvi je
neš státníkem mn o h e m r e'á 1- v·příloze téhožrčísla Akordu ve
š ímnež Masaryk, jehož po- 'Zprávách
Moravana v
litická
od první chví- rátu o prázdn:inových
,
le',', kdy náš ,stát, viděl .jako stát kých konferencích v Dalečíně. P.'
protestantsko-husitský, >přemírou dr. Braito totiž nakonfeI1encích
romantické:, fantas.magori'e, ,mimo jiné účastníky ;,vkrátké
, jak to také potvrzují jeho předva_přednášce seznlimiÍ s bludy; v 'Úslečné brožury: Česká otázka, Hus, koslovenské církvi"; Těšíme se že
Proložená slova jsqu p. dr. Braitoo
také
naproložena v originále. Proto také píšejakpro svoje, tak pro nás.
Vinlt dogmatických církví. V
článek konči velmi ,nadějně: "Když
pak, 'při presidentských, volbách v prvém čísle letošního .ročníku naší
: prosinci 1935 katolické strany roz~ revue jsme,otiskli velký projev an:
hodly volbu ve prospěch dra Bene- glikánského, arcibiskupa, jímž" na
prahu r.1937 volal členy britského"
'ď še a tím znemožnily nástup faši'stické reakce, nepřátelské církvi" národa k návratu l{ náboženství.
Výzva vyvolalaodezvÍl v celéV.
,by;lyvytvořeny další podmínky pro
',' klidný ,vývoj katolictví v Oeskoslo- Bdtanii a ,jeví se' dodnes v ,anglic- '
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kém tisk~;Ve' vážné revuiHibbert stát nad časem. Musí být, jak pra.
Journal odpovídá na. 'arcibi~kupovu, VíPlotin, "obojživelník; který jé
výzvu plukovník T. B; Luard, člá.n~- , , stejně" doma V čase jako ve, věčno~
-kem: "Proč~nechódím dokostelá", sti". Musí být dobře obeznámen:s,
z něhoŽ je patrno, že dógmatické bezprostřední situací, v níž stojí, a
církve, k nimž ~ficiálněpatří také přece býti s to, abY; -na tuto situaci.,'
církev, anglikánská,třeba:mi své ,šířil světlo boží vftle .. Duchovní ~u~
modernistické kfídló;marně" volají sí _přijít d~ moderní situace jako no~
ď k ,návratu· k náboženství; dokud sitel e~angelia, jako vyslanec věčné
trvají na ,starých formách nauko- pravdy, jako"InIU~Či Boha. Musí
'vý~h ,a bohoslužebných, vy tvoře- být prorokem; který' prohlašuje bonýcll v minulosti. Luard, konstat~- , "žívftli, kte~ úkazuje na' soudobá
je, že mnozí biskupové a faráři -se zla a vede smýšlení i jednání lidí
myínědo~nívájí, že lidé, kteří sě k spravedlnosti a, lásce~ ,Musí po- ,"
nezúčastní 'života v církvích,. jsou dávat věčná měřítka" ;jimiž má-být
be~' náboženství. Alě to znamená posuzována' společnost" hóspodářské
slepotuďkduchudobÝ,jestliže ,se "sóustavyapolit1cképrogramý. Mu_,'
stále vzrástající odvrat' oďdrkve sL být hlasem věčnosti,' který pá" naší 'doÍJěpřipisujepouze sv~t~ -náší uso~žeriému m~žia ženě klid
• skéimi a,materialistickému smýšle~ upr.ostřed bouře, naději tváří v tvář
ni. Žijeme v době úzkosti a nekli- nebezpeČí II pevnou .'víru ve všech
du, kdy' se připravujÍ. nové, orlenta:' útocích životních poměrft; Musí
,ce cesty a cíle' duchovnímu životu., předáta~ovat cestu toho, 'který je "
Nikdynebýl zájeru o náboženství láska a spravedlnost a pravda
tak rozšířen jakó dnes II nikdyne~ síla. Y.bojích tříd ,musL pro~ášetď
byly církve tak mimo stykllvnitř_ odsouzení :nad hrabivosUa nespra.
ním životem ,Udu jako dnes. Pří- vedlnosti, a zjevovat lásku,která
činapakspočíváv tom,že církev- přemáhánásiUá~enávist. Ve svě~ ,
ní autorita se v pyšné, vznešenosti tě; plném rozdělení a nepřátelství, ,
,a chladnosti nad proudem~ života
vysláncem křesťanství, ježje je- '
drží překonaného myšlenÍ. Mnozí dinou, pravou universalitmidneška. '
, křesťané, zklamáni církevní nechá_ Mftžebýtibéze 'strachu obhájcem'
pavosti, jsou rozhodnuti; ušetřit své svobody, jež je možná jen tam, kde ,
děti zkušenóstí,jakéměli k církve- 'všecky lidské autority se sklánějí
'mi sami; Luard praví sám osobě, před svrchovanosti boží. v době
že čím více se o náboženství poučo~, stoupajícího
totalitarismu, "kdy
val
o,němpřeniýšlel,t1mvíce' ~ďm~li, svědomí ano i životý lidíjsou
ztrácéia pro něho církevnídoi'ma-: stále víc a více upoutávány do sluta' a '!:ÍohoSlužbÝ, na, skutečnosti',žebnacionalistickýchstátft, před~
Církevse'svýinizastara,lými ,for: sta~uje, duchovnijediný vliv,' který
mami, a formulemi byla mu přek'ÍŽ- je s' to, aby byl' bojovníkem, za svo- '
kóu náéestě k Bohui Církev prý bodu slova snášenlivost, duchovní
vi, že se v dogmata nevěří,ale ofi- svobodu" s~ětovébrátrst~í~ '; a- aby~
, ciálně,se jich pevně drží, také,:"' podněcoval lidi, stavěti se rozhodně
liturgických formulich:
'
proti každému násilina obranu du':' '
Posiání' duchovního v naší době. ,chovnihoživota." (The Journalof
;,DuchovnL~ú;í žít v . čase a. musí Religion, červenec 1937.)·, F:<K;
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České ,. vánoce.
František Nechvátal.
•

. '

1

Zde těmi mósty prošly kroky vaše
zde na té skále proaléval váš duch _
za vámi kráčím stíny dávné plaše
zní v zjitřený můj sluch·
.a hlahol-trub
.
..

'

/

mi

Ohnivá clona město zastírá
. a slzu křehkou podpaluje v tmách'
., ó dej jim Pane chléva trochu slámy
,
zas vidím hvězdu jako v dětských hrách
Zas vidím jak se její hlava sladká
nad :dítke'm sklání'k jeslím. tisíc let
ó pějte chválu k poctě n'eviňátka . '
já jeho'obraz v mysli své jsemshl~d

. . Ó dítě spásy chudobouzaskřtěno .,'
.do plének bídy ·zahalit. se d6š
,
a k jaru k jaru vZroste Tvoje. jméno
abudé.z _Tepe velký m~siáš
)

Ty do Čech přijdeš .přijdeš'na svou horu
'nakámensedneš lámat lidu chléb,'
:"'Tysoudce' přísný klenotů a sborů
pro n'ach·a pýchu zůstaneš vždy slep

,

" .

. Sůl zemi dáš a dechneš na děťátka-"
jakvůl a osel dýchali v Tvou tvář' .. '
a v Čechách bude šťastna každámatká
.. kéž každý tesař každý .proletář,
.

.

. 'Kéž každý pastýř se mnou ~hvatně kráčí~'
:'v jediném proudu pro,dem Karlův, most '
tam kde se .cesta ku Betlému, stáčí ,,<ď .•..•
tam kde se právě zrodil boží hosť .

21 Révue

.
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Vědecká organisace v práci . duchovního.
,~

,

Dr. O. Rutrle ..

1. Jak paStýřské tak. učitelské povoláriíduchovníh()je vůd--"
covstvím na cestě. k Bohu. Jeho nezbytným předpokladem jest·
intensivní život s Bohem. Nejen poznávání,ale živé účastenství
. s Bohem a Božím řádem, jeho osobníaniterné prožití, jé před
poklad; který . činí faráře a učitele náboženství duchovním ve
vlastním slova smyslu. Všední, smysl "povolání" 'je naplněn du.;.
chovním povoláním Božím,' jež duchovním ukládá; aby sám
osobně, na vlastním životě učil křesťanskou obec znáti Boha. Duchovní, jenž sám vychází z okruhu a řádu lidského, je po. /,'
volán,aby-.na své lidskosti dokazoval a svědčil, kterak nutno'
hledati Boha a řád Boží.
."
.....
Individůálilí náboŽenský' růst, vrcholící' plné . osobní '. zbož- .
.• nosti, rust -k . mravní a. náhož'enské "osobnosti podpírá stavhw .
školení, '. jež poskytuje duchóvním věd(!'!:ké předpoklady a metody práce. Plná zbožnost duchovního je hrází proti subjekti- .
vismu, šabloně a osobním nápadům. Jé také jediným plným
zdrojem naděje,' že. Bůh sám posvětí jeho práci, která je ,sice
konána pro .svět,-ale nikoli utilitaristicky, nýbrž ve jménu Boo:
žím, .pro věčnost.
'. "
.
2. V tomto předpokladu teprve lze nalézti smysl vědecké
organisace, kterou duchovní provádí, aby jednotHvépracovní
úseky utřídil a klasifikovál á. určil vědeckou methodúk zvládnutí materiálu, jenž se mu podává fakty zkušenosti.
Duchovní svou funkcí a svým úkolem je zapojen do sku.;.,
tečností a souvislostí obecných. Člověk, kolektivum, jež jé před
mětem péče., duchovního, má své problémy, charakteristiky,.
fakta a hodnoty' obecné platnosti. Jsou to věčně lidské. otázky, o.
připínající sek životu člověka. bez ohledutÍa dějiny a místo, na
časové nebO' místní určenÍ. Předinětem tahových otázek je člověksMn a lidstvo samo v plnosti své problematiky a vplnosH
svého života, v plnosti svých vztahů vzáj~mnýc:hivztahů k universu. Obecné platnostilÍlůže nabýti i některá .ze speciálqícll
otázek lidského života na základě určité kDnstelace světové.
Obecné' prDblémy národa,' státu, církve,. politiky, náboženství,
rasy. patří do tétO' kategorie;
. Zdánlivě tyto obecné skutečnosti a nikoli místní nebo úzce
časové platnosti nesouvisí přímo s tím, čému se .v anglosaském .
. světě říká .• ,skil1"· -'- dovednost,' zručnost, 'tedy řemeslnost
v' ušlechtilém: slova. smyslu. Obecné lidské otázky zdánlivě nemají vztahu k přímémuvýkDnu.· pDvDlání' duchDvníhD; Přece
. však tatO' obecná lidská problematika. je skutečnýín pozadím .. 0.
veškeréjehó
práce. Konkrétní á parciální·
skutečnosti,
.
'",
.
. vytržené .
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z obecné lidské souvislosti, by pozhyly smyslu a jevily. by se
, jako nahodilé seskup'ení duchovních či hmotných fakt. ", ,
, ", Korikrétní potřeby dané, nebo vyrostlé z prostř'edí, ohraní.·čeného prostorově. a , zasazeného do .konkrétních' časových událostí. mohou plásticky vystoupiti teprve tenkráte, poznáváme-li
jejicbi souvislosti. Konkrétní osobnost, Masarykova, konkrélf:ní
pódoba jeho práce v konkrétním prostředí, není pochopitehla bez
obecných souvislostí, bez uvědomení si obecných otázek a opecného náboženského a kulturně-politického dění světového a dějinného vůbec.
'
,
.ď
Tyto obecné skutečnosti, v nichž, duchovní má řeši\f:i své
úkoly, kladou na duchovního obecný vědecký požadavek: zvlád" nutí světové látky a orientace v obecném dění lidského života,
jež jé,· vyslovena v Masarykóvě požadavku obecného vzdělání.
Tento požadavek se stává současně úkolem osobním: starostí
'O odbornou kvalifikaci vědeckou, starostí o současné problémy
světové i páro dní. ' ,
'
,
3. Z moře dění, prostupujícího véškerenlidský život, zachy·cujeme ve své práci určitý konkrétní úsek. Duchovní je postaven
do určitého prostředí, jež. je nějak-charakterisováno a podmíněno duchovně i materiálně. Prakticky jE? to určitá náboženská
obec, jež představuje široké a mnohotvárné pracovní pole. Ná, boženskou obec nutno zvládnouti pastoračně a učitelsky. Při'_ stupujíce k tomuto úkolu s hořejšími předpoklady, budeme uva-'
žovati,' jak je možno v,ědecky .organisovati především pastorační práci tak, aby představovala metodicky učleněnou řadu
plánovitých zásahů a počítala se ,skutečností fakt materiálních
i duchovních. Ovšem i konkrétní skúteč:nost nÍíbož·enské obce je
zapojena do řady skutečností obecných: náboženská obec: církev
'Československá: církev křesťanská;
,, ,
" Duchovní nastoupí' svou práci v obcL Vykonává svůj úřá.d.
Aby vyhověl' vědeckému požadavku, je nutno, aby svou obec
studoval. Především, aby své prostředí analysoval a tak dospěl
, k základním tvarům, proudům a charakteristikám, jimiž je jeho
prostředí utvářeno. Na základě takové analysy může určiti mož'nosti a potřeby SVé práce a můž'e Vytvořiti i svůj pastorační plán,'
. ,ďiehož pomocí chce dostáti úkolům, které jsou kladeny Božím
" rozkaz·em i určením církve.
.
"
'4. Analysu prostředí nutno provésti po stránce náboženské,
'historické, sociologické, psychologické a hospodářské. Metody ,
šetření odpovídají metodám uvedených vM s použitím některých
metod užité vědy o náboženství.
Nábož€mská analysa zkoumá náboženskou' obec po stránce '
:riá.boženské a mravní. Východiskem zjištění je náboženské hod-,
nocéní teoretické a praktické, 1. j. šetření, do jaké míry nábo,ženství" zbožnost, kř·esťanství určuje a vládne, soudům, .,které. '
příslušnícináhoženské obce vyslovují k celkovému světovému
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dění. Jeto otázka. poměřítkú, života vůbec a: jednotlivých úseků .
. života (např. politiky,kultury)zvláště. Po této stránce je nutno
šetřiti; dojá.ké' míry praktickýži:vot' příslušriíků je;veden 'mě-:
řítky, tiábožénskýmL Souďo'sv"ětě a.o životě souvisí s praMic~
kým postojem ke světu k životu; se životem samým. ·Zde pak
podrobněj ší rozhor povede od náboženstvL a křesťanství vůbec.
ke ,křésťanství československé, církve ,a bude" ikoumati"" jak ,se
vlivčeskoslóvEmské ,církve projevuje v úsudcích i praxi přísluš-;
níků,',v jaké forníěiapodobě. Jednotlivé stránky" náboženství,
'theologie, kult, sociální společe~st"í, ďmohouposkytnouti ma~
teiiál, vhodný ke zkoumání.
,"
'
',. , VelÍnidůležitýmpomocník~m 'ná:boženského rozboru obce je .
její' vlastní 'náboženský vývoj., Ten obsahuje pravidelriědvě "
fáse: před' založením obce a po založení církve československé.
v IDístě: Fáseprvá je' náboženskou historií kraje,. města,vsi.
V něm nalezneme častopředpokládpro vznik toho Rtoho ;ch~
vání,zvyků, způsobů,kterése udx:žújí tradicí.Zároveň však je'
histodcké zkoumání prostředkem, jakým' odkrýti jeden z kořenů
:duchovní a' náboženské .úrovně současnosti. Fáse' druhá nás po;'
drobně seznamuje s vývojení,obde od prvých počátků. Poznáme
vlivy a podmínky, spolupůsopícínautváření' náboženské obce,
po stránce ,duchovní, organisační i hospodářské. Toto zkoumání .•
'musí-býti ovšem doplněno zkoumáním:obecně kulturním, a obec'ně hospodářským.
,
' ,
" , , ,,' " , .
'Tak 'z celku zbožnosti, mravnosti, naukových, kúlturních a
sociálně-nápoženských prvků v minulosti a přítomností je, mož.;.
no utvořiti si obraz o n,áboženském profilu náboženské obce~ , .
• Náhoženská tvářnost obce není však isolovaným, životním
tv~rem. Roste v úzké souvislosti s ostatním děním. životním, jeŽ
často vykonávána náboženský charakter obce podstatný vliv.'
Právě·tak je tomu i opačně. Náboženskýživ:ot i náboženské ideje
,spolutvóřLostatní život. Jde.;H nám o to, aby vliv zbožnosti .na
živoťbylco'nejpodstatnější, je nutno zkoumatiobec v celé sou'vislostikulturní. ,,' , " "
."
'.
. :
", .
ď, Všeobecné dějiny 'místa nás seznámí s kulturním, politickým
i:hospodářským vývojem. Historické. nitě vedou organicky k současnému stavu. Historie venkovské, rurálnL ,náboženské
obce, ,žijící C1ějinně ve vztahu kvrchnó,sti,půdě, městu, produ~.
,kující,Svůj.charakteristický, kulturní a sociální život, se .liší od
historie města, iehoždějinv ukazují odlišné problémy kulturní,
politické á.. sociální. Je-li náboženská obec rozložena místně V ne.kolika ,odlišných, dějinných prostř.edích; "'historické' poučení,: náni
ukáže předpoklady shod a protikladů jednotlivých okruhů ná':
-boženskéobee., Hospodářskou složkurielze.v. historickém vývoji
~podceňovati. Průmyslové, nebo rurální událo,sti dějinné dovedou
:mnoho ď vysvětliti ze sociálního nebO· dějinného napětí skuteč-·
nosti.
'
.
"
"

a
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Současnost je ovšem pro duchovního rozhodující. Danéďpod-

. mínky,existující v současné době, mají rozhodující vliv na du~
chovní i organisační utváření obce.' Proto analysa náboženské,
. kulturní,' sociální a hospodářské současnosti představuje důle~"
'žitý úkol vědecké práce duchovního.
. .
•.
. ' Zmíněný rozbor náboženský nutno doplniti rozborem 'socio~
logickým, psychologickým a: hospodářským;
.
, . 'Sociologický rozbor má svým předmětem složení a živoť kollektiva ve vztazích sociáhiích,- ke kterým' zde přiřazujeme
. ~vztahy kulturní a kulturní živofvcelé úplnosti. Příslušnost politická, třídní, příslušnost k povolání, příslušnost k církvi před
vstupem do Církve československé, jsou statistická fakta dynamické povahy. Jejich působnost není omezena na . konstatování
této příslušnosti, nýbrž zasahuje do myšlení i kulturních zájmů,
'dozájmů osobních,' stejně tak do stanovisek k věcem veřejným.
Právě proto, že v praxi kulturně žijí a pracují. jednotlivé
třídní vrstvy svým chat:akteristickým způsobem, souvisí sociologický:í-ozbor s rozborem kulturním. Zde především půjde o
. kulturní zájem.či nezájem, <> kulturní otázky zvláštní, omenta~
'litu kulturních .vrstev, o politické rozvrstvení ~zájmové .,sku~
piny. Tó vše představuje fakta, s nimiž se duchovní potká ve
.
své obci.'
, Psychologický' rozbor má t~ké svůj mllteriáÍ stejně tak
". - v prostředí a době, jako v osobách a: osobnostech" dobu· a prostředítvořídch.Psychologie doby se složitým aparátem psychologických popudů a procesů se projevuje. na př. v duševním
ladění příslušníka, přicházejícíh~ na bohoslužby. Otázky náboženské (rilOdérní sakramentalism a mysticisml, -stejně tak jako
.. psychosy dobové (války) se vnucují 'praxi duchovního jako ho,,:"
.: Jové' skutečnosti.
.
,
.
.
'.
'. Konečně hospodářská fakta zasluhují v každé obci důklad
ného, rozboru, neboť skutečÍlOst S nimi počítá jako s'ezkušenosH
.pádnou a strohou. Procento nezaměstnanosti, nebo majetnictví,
materielní úroveň příslušníků je východiskem práce sociální
'stejně tak jako výpočtu výnosu: náboženské daně, . nebo únos.
.' ..
nosti .materiálních obětí, na př; pro stavbu sboru.
ď Analysa, rozbor, je jenom jedním z článků další vědecké
inetodické organisace práce' duchovního.. Rozbor může duchoy-···
nímu' poskytnouti jenom materiál k positivnítÍlU pracovnímu
postupu..
.
.
ď'.
.' Je nutno, aby duchovní měl napiost6já.~no o cíli své práce,
aby v ténto cíl věřil a j'emu se podroboval v pracovním postupu.
,Jedině ri~lezením smyslu a tím i nejhlubšího porozuměn! pro
.duchovní práci se duchovnímu objeví, co nutno dělati, aby' vše
sloužiloposledn'ímu cíli.'
. . , . '.. . . •
.
'·,·ď··
K vědecké organisaci práce' duchovního je třeba, aby i po." 'sitivní výchovný plán byl prováděn metodicky. Positivní plá~'
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ze, spol~čného 'cíle církve československé a z- konkrétnl:
situa'ce náboženské obce, jak jinalezlá. vědecká analysa. Smysl
systematického plánu je dán nahoře uvedeným předpokladem.:
Je nutno si uvědomiti, že jde' ó skutečnost, která do určité míry
nám klade své meze, ale již nutno vésti ke skutečnosti vyššího
, !řádu. Proto bez svědectví o řádu Božím a bez podřízení se J eho_ ' ' '
povolání by zůstala věd·ecká, práce ,konstatováním' ,a popisem;
, I 'zde platí slova Pavlova,.že Bůh- dává vzrůst.
Proto posiHvnLmetodický. plán pastorační vychází z úkolu.
nad řádemtohoto'světii vystavětiřádB9ží -lépe řečeno, řád"
tohoto sV,ěta pódříditi' řádu Božímu.. Z povahy věci plyne, že
iridivtduum ikolektivúri1;jako 'dané skutečnosti, maj{vytvořiti skutečnost vyšší. K vyšší skutečnosti mají vésti hodnoty,
poskytovanécíikví. .A zde úkolem plánu búde,aby účelÍlě a
bez zbytečnychztrát vedl obec k prožití
osvojÉmí. ,si hodnot,
církve, jež mají být hodnotaíninejvyŠŠími. ,Stavěti předpoklady'
pro jejich přijetí,. systematicky ukazovati na jejich užití a pro';'
žití, jevěcítohotó plánu v kněžském výkonu,.v pastoračním a'
školském 'úseku i, v církevním vedení' obce. '. . "
,

a

Synoptická evangelia.,.
,(Pokračování. )

Dr.' F.

Kovář.

VII. E van tJ. e ln í tra d i ce.
, Poznali, jsme důvody' a doklady, jež vedou k zaveru, ,ze
autorové synoptických EvanJ!eHí užili písemných pramenů při,
sepisování ,svých Evangelií. Matouš a Lukáš užili jako, prame';'
ne Evangelia Markova. v 'jeho "prvotní podobě, dále užili písem'ného pramerie, který obsahoval sbírku Ježíšových řečí a výroků
(Lo~ia) a konečně měli pravděpodobně písemný p1"amen či spíše
prameny i prósvou'látku singulární. Také však Marek měl při
-spisování svého Evangelia k disposiCi' již písemné prameny,
obsahující sbírky prvokřesťauských tradiéo "Ježíšovi. Vedle
těchto písemných pramenů užili všichni evanJ,!elisté patrně také
ústních tradic, 'které v doM sepisování Evan~eHí byly ještě živé.
. Ževskutkit tákové ústní tradice ó Je'žíšovi v době prvokřes
ťanské, piřednapsáním EvanJ,!elií, byly a že byly jedněmi ;,ádevzdávány"(= tradere,prótotradiceJ, druhými pak ~,přijímány".
dosvědčuj(nám listy apoštola Pavla. Ty také ukazují; že byly
hlavně dvě.skupiny těchto tradic: jedna obsahovala historie.
t. j.. vypravování óÚdálostech z Ježíšova života, druháóbsaho. vala Ježíšovy Výroky a řeči, slova. Když se Pavel bdo : po r. 30;
po Kr: stal křesťanem a 'pak hlasatelem křesťanství,přiial, od
křesťanů a o.dapóštolů, které v ,JeÍ'UZalemě navštívil (Gal. 1,
f
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l
.18. 19) tradice" aby jimi jednak sáÍn byl poučenO' Ježíšovi a
'O křesťanství, jednak aby je mohl dále odevzdávafna svých mi-o
sijních' cestách. Choval je asi v paměti" ale není vyloučeno,' že
, .je niěl i zaznamenány na svitcích papyru. Příležitostně se O' nich
zmiňuje ve svých listech.
_1
.. )
,
. ' Tak' o 'tradici, Dbsahující' historie 'O Ježíšovi, se' zmiňuje
v prvém svém listě křesťanům k'Orintským: "Odevzdal jsem vám
totiž na předním místě, co jsem sám' přija[:že 'Kristus zemřel
,za naše hříchy podle Písem, že bylpohřhen a že byl vzkříšen
třetího' dne podle Písem, že se zjevil Kefovi, potom dvanáCti;
pakse zjevil víc'ene'ž,500 bratří najednou, z nichž většinad'Osúd
žije, někteří zesnuli." (1., Kó:r. 15, 3.) Na tradici, obsahující
,historii 'O Ježíš'Ovi, naráží Pavel ještě na jiném místě,téh'Ož Ustu:
"Co jsem od Pána přijal, tO' jsem vám i odevzdal. že Pán Ježíš
·v noci, kdy byl zrazen, vzal' chléb, poděkoval, rozlomU a řekl:
Totoje iné tělO', tělO' za vás (dávané). TO' čiňte na mou památku.
Stejně i kalich PO' večeři vzal a rekb ' Tento kalich' je' nová
smlouva v mé krvi; to čiňte, kdyk'Oli budete píti, na mou. pa~
mátku;" (1. Kor;11, 23-25.) TěmitO' s:lovy nemíní Pavel, že!
, by jejich obsah přijal od Pána přímo, snad've viděriía zjevení,
rieboťzaživa se s ním nesetkal; nýbrž, vyslovuje tak jen zkrá. ceně, že tato tradice pochází z d'Oby Ježíše samého, od těch,
, kdo byli svědky událostí. Táž tradice je, zachována u Marka. 14,
-22-24.,.
r - '
, V tomtéž listě má Pavel také dvě zmínky <O tradicích, 'ObsáhujícíchJežíš'Ova slova. V prvé naráží na Ježíšova sl'Ova 'O ner'OzlučitelnO'sti manželství. "ŽenatÝm a vdaným nařizuji vlastně ne já, nýbrž Pán,-: Žena ať se nerozvádí od muže ,r'Ozvede-li se, nechť zůstane nevdána, neb ať se smíří s' mužem
~'amuž ať.se ner'Ozlučuje 'Od ženy." (1. KDr. 9, 14.) T'Ouž tra-'
dici jako Ježíš'OvaslO'va máme.zach'Ovánu u Marka 10, 11.12.
V druhé zmínce nar,áží Pavel na jiná Ježíšova sl'Ova:' "Tak i
Pán nařídil, aby ti, k o zvěstllÍÍ ervanJ.!elium, měli svou 'Obživu
z evangelia." (1. Kar. 9, 14.) Je tO' CD do 'Obsahu narážka na
tradici, kterou máme zach'Ovánu
Ježíšových slovech u Marka
6, 7-10;
, ,
..
IZ obsahu tradic, zach'Ovaných v Evan~eliích i u Pavla, po~náváme důvody, proktei-é je první křesťané uch'Ovávali i pře
dávali a p'Ozději sbírali i zaznamenávali. NešlO' jim <O to, aby
vyprav'Ovali Ježíšův život'Opis, neměli zájem hist'Orický ani věd- '
ní. Vznik, uch'Ovávání a předávání tradic byl sp'Oj'en S jejich
vírou. Věřili, že se dožijí konce t'Ohot'O věku a Krist'Ova přích'Odu
.. k soudu zár'Oveň s;,královstvím Božím v, jehO' pln'Ostia slávě.
K tomu nep'Otřeb'Ovali hist'Orie minul'Osti. Ca mělO' přijít;, bylo,
větší, než CD bylO'. PrO' p'OtO'mstvonep'Otřeb'Ovali nic,uchO'vávat.
Věřili, že žijí v krátkém mezid'Obí mezi Ježíš'Ovousmrt(ajeho '
druhým příchodem, parusií. Co jim v tom ,mezidobí zbývalo či-
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nit, tO' činili: hlásali DtDm, cD,se v Galiléi'zapDčalo, v Jeruialemě bylo na čas přerušenO',ale co záhy ,přijde v plném dDvršenia nač je nutnO' se připravit: králDvství BDží se svým králem, '
mesiášem. PřUom, musili Dvšem také mluvit o. JežíŠDvých skutcích 'a slovech, ,a protDtO' zvěstDvání ši záhy VytvDřili pevné'
fDrmyjakhistDrií, taklO'gií, riavazujíce nasDudDbé,fDrmy lidD- .
,véhD ;Vypravování. Ale nepudil je k tvoření těch tradiczáiem
'literární ani histDrický, nýbrž zájem misijní,; stDjící ve službě
jejich víry, kterDu hlásali,' aby k ní jiné přivedli. Všecky, ty tradíce svědčily' o víře a chtěly budit víru. Byly tvořeny pro. ne-'
"Dbrácené' dDsud, dále' prO' no.v'ě obrácené;" dále pro, ty, ,kteří ty ,
zvěsti sami chtěli šířitdálea konečÍlěi prO' ty, kteří jejich'
,obsahem· žili a, při. 'spDlečnýchshrDmážděních sej imLvždyzno.va'
ve. své "víře, naději i láséeinspirDvaH.
'.
'"
.
Ty tradice mělyzprvuformlÍ samDstatných; kusů, ať šlo'o>
, , jednotliVé "histDrie z· Ježíšova života čió.jednDtHvé ,. JežíšDvy
:výrDky, nebDť tak toho.bylDPotřebípro účelyzvěstDvání; Te- '
. prve pDzději,z nich byly tVDř'eny skupiny á celky. Zprvu byly
vyjádřeny ,jenřečíaramejskDu, kterDu i Ježíš mluvil, a teprve
, později byly překládány do. řečtiny. Zprvu byly ucho.váványa
,odevzdávány jen ústně, teprve 'PDzději byly PDstupnězazname
,návány. Ještě pozděíi byly ze -?ázmímů jednDtlivých perikop a
skupin', tVDřeny cetky a sbírky teprve PDslednímstadiem bylO';
žez těchto. pramenů byla sestavo.vána sDuvislá vypravo.vání, na':'
,še Evangelia.
"
.
~,
Je tedy mDžno vybrat z Evangelif j'ednDtlivé kusy PDdání, je
inDžnoje ,navzájem srovnávat, zjišťDvat jejich různé fDrniy a
..typy a ,třídit na skupiny,je mDžno soudit na jejich stáří á hle- :
,;datv pDtřebách dDbydůVDdy jejIch vzniku" jemDžno. srovná-'
. vánímzjišťDvat jejich změny á'VývDj a hDdnDtitjejich význam
a smysl. Tíni,lsedDstávámek zkDumánípředliterárního shidiii
:a vývDje, evangelních tradic:) ,

a

Liturgie napamět· M. Jakoubka' ze
.~f..?/'.J·S·'~~ F.< Kalous.
'Liturgi~bratra patriarchy FarskéhO' připDuští mnDho změna

°Dbměn, jimiž se zpestřuje a Dživuje naše liturgie., ,',,'
- "
, , ,,'Mimo slDva Písmamožno.v ní ,užíti táké sl DV našiéh myslitelů
'nábDženských,zvláště z dDby husitské a'českobratrské. Vydávání; čtení a studDvání těchtO' nábDženských kIasiků'umDžnínám
nejen' seznámiti, se s jejich' myšlenkami; ale užíti jich i k našemuživotu nábO'ženskému v naší dDbě. ' " ,
'-

"*l PókraČováIÚ této stu dle už ~ebude uveřejňováno v Náb. revui,'nýbd "

vyjde -samostatriěv knize.
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K těmto myslitelům patří i . M. J~koubek zé Stříbra, věrný
drUh Husův,' který.v nejslavnějších dóbáéh vedl 14 let naši ná;.
rodní .církev,as jehož jménem spojeno, je' 'přijímání všech
z kalicha.
. . . ' .'
'.'
. '. ,
" V knize "Výklad' na Zjevení, sv. Jana" . najdou se mnohé
myšlenky a. úvahy" .kterými možno ..vyplniti měnitelná místa
. 'liturgie.
.
.
,',Učiniljsem tento pokus. při výročí otevření sboru církve
'českoslovens~é 24. října 1937na pamětM. Jakoubka ze Stříbra.
na Březových Horách u .Příbraině. Laskavostí prof. Husovy fa'kultyF. M.Bartoše bylo možno opatřiti si pečlivě vydaný otisk
Jakoubkovy knihy, pročísti: ji a· vybratf vhodná místa ..
. , Za 'úvod (introit) sloužily tyto věty:.
. . "Protož buďte stálV o přátelé Kristovi,' Ó . vyvolení" (1.:
. kniha str. 638)~ HJežíš Kristus jest Amen, totiž pravda a počátek a konec, počátek života našeho a konec slavný. Jemužt6
chvála.ačesthudiž' na .věkyvěkův". (1. 640.)',
'
,
. "Mápřítomna 'býti .moc veliká Otce, kteroužto zvítěziti mají
.
.:věrní; a moudrost. Syna božího, kteroti inají odpírati osidlům; a
dobrota Uúska Ducha svatého, kterouž město v jednotu má na, praveno býti tak. abyBohá milovalo a všeéko překážku činící
,vyplelo." (str;XXVL)
.
'
.
"Tento život jest ja.ko voda se'.svoú slávou a . pověstí,: se
. ,.zdravím a bohatstvím, se ctí a mladostLTyto všecky věci jako.
.... voda, plynou." (str; XXX.) ...... . I c , . .ď..
. Modlitba' před. epištolou je'vzataz druhéno . dnu, str. 638:
, "Přijď,Pane Ježíši, vytrhej· pýchu,. lakomství, závist, nenávisti duchy bludné a stvoř vnás ducha nového, nádobu srdce
novou, a ducha tichosti rač dáti. Dej nám obecné dobré, dej
.'
. ·lásku víru." . '
;:.. , "Přijdiž, Pane Ježíši, dej správce dobré obecnému lidu,vy-.
.' kořeň' ustanovení pohanská."
,
.
.'
"Přijď, Pane 'Ježíši, . vyjmi z prostředku našeho motidros~",
.:světskou a bludy, dej moudrost svou s nebe svatým tvým. Dej'
• soudce a' rádce, kteří by spravedlnost milovali a řád svatý
. uvedli á poslušenství a obecné dobré a Ducha svatého aby
měli. Dej nám kazatele, pastýře, jednomyslné z Ducha tvého
', .'. svatého, aby byla jednostéjnávíra a láska!"
,
Za epištolu byla vzata slova Výkladu II. kniha. str. 6371:
. "Potvrzuje Jan vyvolených řka: "Toto dí Ameri," totiž ta.to
",slova jsou od pravdy,-jsou od JežíŠe Kdsta; jsouslova'pravá a .
. jsou pravda.
.'
'
..,.
Protož buďte stálí, o přátelé Kristovi" Ó vyvoleníl A ač.vy-',
" padají. někfeří od pravdy,' však pro to pravda ,vždycky státi a
trvati hude, avšak pro toBůhvolerié své' ,zachová v pravdě.
Kolik dnes tyranův, kolik kacířův povstává proti požehnané
pravdě,~onavždycky stojí~ vždyckystálá a: pevná: jest, a, vo• i

•

a
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lení více se osvěcují, aby se naplnilo slovo própověděné: "Toto
dí Amen, totiž pravda," á. aby se naplnilo proroctví Zorobábele.
řkoucího (III. Ezdr. 4.): Silný jest král a silné víno, ,silné jsou
,.
,
ženy, ale nade všecko přemáhá pravda a. zmocňuje se.·,
. Požehnaná pravda'a požehnaný Bůh pravdy, kterýž dí: Toto
praví Amen, totiž. od něhožtovšeliká pošla pravda.
/Totodí Amen, totiž tato jest pravda bez nedostatku evangelistův ,svatých, pravda prorocká a apoštolská a těchto knih a
při jímání těla a krve Páně. .
"
..,.,'
" ·A ačkoli někteří zle jíužívají, přenáší se k jiným národům'
a vždycky zůstává pravda. A jestliže kteří, padají a,pohoršují
se na ni, ona, vždycky čistá a upřímná jest.",
' "
Za evangelium možno vzíti kteroukoli perikopu, zejména
. Jan 21, 1-7.
."
"
"
.,
,
Obětování' výstižně vystihují šlova první knihy: 659, "Mnoho a hojně svýchdarův dává nám Pán: moudrost, slovo boží,
tělo své, Ducha' svého, božství své. Všecky, tyto věci k užitku.
našemu. A jiné tajné věci své od věčnosti skryté dávru tomuto
královstvLProtožjestpotřebí, aby vděčnost v nás byla. Potřebí
jest státi v bázni boží a ostříhati darů, dobře živu býti, jemu se.
skutky' dobrými Hbiti."
','
,"
",
,",., .
, ,284: "Zástup boží po veškeren život vede boj~ Aby člověk
nezalíbil se sobě v štěstí, musí býti boj. A mnozí ze zástupu bo,,:
žího padají v štěstí více než v' neštěstí. Nebo v protivenství
člověk poníží se, ale 'v štěstí zastíněn bývá 'a oslepeno bývá
srdce člověčí. A proto, statečně' má bojovati ,každý věrný a
musí býti rytířem."
.
,
., ",
, Před požehnáním zdála se nejvhodnější tato úvaha (I. 687):
.' "Velicí a divní jsou skutkové tvoji,'Pane! Za časův nyní
převelmi nebézpečných musí člověk míti něco v~1ikého, aby ne-·
padl a aby uprostřed zlých srdcí studených neustydl. Nebo srdce.
,na všecky strany jsou proti sobě vespolek a jsou sobě odporná'
a jsou. ůprostved zchytralých Hdía srdcíja protož malá jest
láska v lidech. Kdo bude míti malou víru, malou lásku,ne- ,
setrVá. MusL býti veliká trpělivost, která n~může' býti, bez lásky;,'
. nebo láska všecko \ snáší, všecko přemáhá.", ' " , . . ; " "
Posléze povzbuzení ke službě óbci a k trpělivosti .vzata jsou
z první knihy str. 127:"
. .. 'ť
"Laska nechce býti prázdná, ale, vždycky' usiluje dobré,
skutky činiti .. Láska nůtí k tomu, aby všemi dary člověk sloužil
obéi. Jeden ,každý podle svého povolání měl by obci sloůžiti;
jako Marta Pánu Kristů 'sloužila, jako i nyní bohatší nuzným
svými skutky, dlužni jsáu sloužiti, A všickni zahálení. varovati
se majtAle jeden každý obCi povinen jest prospívati 'a' slou, žiti, duchovriíduchovním a světští, světským úřadem prospívajíce. , " ' ,
',,' ,
o",
.
_.__ ".,_::... A tTJ>ěHvosH jest. potřebí, abys trpělivě protivné věci snášel.
•
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Nebo kdef je;'.t lásk~,·. tuf je~t· také i trpělivost, aby člověk
křivdy osobní nedbal; ,nebo trpělivost skutek dokonalýpůsobíl"
'Tyto výňatky pro M. Jakoubka á. hnutí husitské tak charakte';'
ristické,nejen 'jsou blízky duchu našemu - někde 'i' shodné~,
ale oživují v nás ducha velikých našich' otců, kteří zápasíce ve .
své době zůstavili' také nám poučení a příklad nehynoucí. Dilch
bible, posvětil je jakoposvěcuje nás. .
.

-

Něco ,ke 'sporu o rodiště J.A~' Komenského.
Sláva

Růžička.

".Spor o rodiště Jana Amosa Komenského trvá již velmi
dlouho. Jako rodiště slavného učitele národů přichází v úvahu
. ves Komňa, městečko Nivnice a město Uherský Brod. Neníúkolem tohoto článku vyprávěti o vzniku a průběhu sporu a o jeho
stavu v' poslední době, článek tento chce upozorniti na dvě, z aj í ma v á ne d o pat ř e n í, jež se přihodila obhájcům Komně
'aNivnice~
. . . , '.
• .
" 'Ve století XVII. a XVIII. byla, jak známo" za rodiště Jana
Amósa pokládána všeobecně, ves Koniňa,l) Na Nivnici, jako na
rodiště Jana' Amosa Komenského, pokud je mi známo, pouka':"
,zoval jénJÍeznámý autor životopisu, Jana Amosa z r; 1725,' G.
C. Riegér, J. G. Muller, Cerroni a posléze, na základě díla Rie,grova, Fr.PalackY, ači ,on s počátku považoval za rodiště Jana
, Amosa ,Komňu. 2)
I .

.

, , '

. 1),T.'J. Pešina' z čechorodu:Mars Morávicus, Epistola Deoicatoria; c2.
:J. J. Středovský: Sacra Moraviae Historia, Praefatio, (b) 4. Balbín: Bohemia
docta,~opusposth.,- edit;, notisque illustr. ,ab Raph. Ungar, P. lL, 314,. 315..
D•. Cranz:Alteund Neue Brueder-Historie, 80, 81. Ad. Voigt: Efigies' viro,rumeruditorum, P. L 79, 80. Adelung: Geschichte der menschlichen Narrheit,
I. Th., 198, 199., atd.' ' .
.
: 2lďDas einige Nothwendige; Leben ,und Schriften ,Johannis Amos, ComenU; letzten Bischoffs der Bohm. Briider, A2, §2, Leipzig.1725. Georg
• Cunrad Rieger: Die Alte und Neue Bohmische Briider. Anhang zu dem
, XXIV. Stiick der Bohm. Briider, 720, 721. Joh., Georg Miiller: Bekenntnisse
merkwiirdigér Miinner von sich selbst. Zw. B., 257. Cerroni:' Leben und
Schriften des J. A Comenius; Abschrift in miihr. Landesarch. befindI.
handschriftl. Originals, rkp. univ. knihovny pražské, sign. XV" A,7 1., 14a/15a: Fr. Palacký: Život J. A Komenského, Časop. spol. vlast. Museum v Če;'
chách,IlL roč., sv. 3., str.· 19 a d. a Ueber J. A Comenius und seine Werke,
Monatschrift der Gesellsch. d. vaterliind.Museums in Bohmen, Dritter Jahrg.,
September, 1829, 258, 259. V náčrtu ku stati ,české, v pozůstalosti Palackého
senacházejícím (rkp. knihovny nár. musea pražského, 11 ,D 171,pod ná,zvem ,,0 životu a spisech J. A; Komenského" píše Palacký:, "Narodil, se
'Komenský náš v Moravě, nedaleko Uh. Brodu, ve vsi Komně .• .u Ve výpis'"
cích píše dále:, "Otec jeho bylm'lynářem v Komně, jak se zdá,zámožný
člověk, z něhož se narodil 1592.; '.",,,J. A. Komenský. Nar. v Komně
1. 15~2. 28. března; •• " Názor svůj však zanedlouho podle práce Riegrovy
", ·opravIl.
'
,
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Ze spisovatelů,uvádějíC:ích :jako rodiště: Komenskéhov.es
se největší vážnosti adůvČ\ře J a ri·J i ř i Sn eo:.d O' v s k ý, jehOž zprávě ~díle "Sa cr aMora v ia é H i S to':" ..
Komňu, těšil

v

r i a" obzvláště bylo věřeno. Středovsky, pocházejíéí z Brumova,
bYL považován za kiá:já.na Jana Amoša a tudíž za spisovatele 0"
rO'ruštiKomenskéhozvlášfě dobře informovaného. Ohlas. zprávy'
jeho nalézáme ve Voigtových Efigies, zprávou tou zabývají se
Elsner i Palacký. Palacký však pravdivos(zprávy Středovské:-:
.
.
.
ho. pO'pírá. 3 )
Zvláště p'ak cenil si 'zprávy Stfedov,ského' F.A. Slavík,'
známý obhájce .Komni. Roku 1904<..v ČasópisuMatice Moravské
napsal Slavík o zprávě Středovského' toto: '
.
"
"Maje letos k uctění pá~~tky naro,zení nejslavnějšíh~ Mo,ravana a učitele.

II

II

~.

II,
t,

!I
"

II

~~]

~I

'~I

'I

]

~I
I

.I

~~

•

národů přednášeti oněm v Moravsko-slezské Besedě v, Praze; hledal jsem'
u starých spiso,vateh1va v rukopisech českého musea v Praze, zdali .bych
nenašel nějaké určité zprávy oro,dišti Komenského.
. .. ' ,
.,.. '.
. Ze starých dějepisců na Mo,ravě, kteří se v XVIII. století zabývali mo- '.
ravskou historií a. místopisem, dávají zprávu o ro,dišti· Komenského výslovně'
farář Jan Jiří. Středóvský a' Fr •. Jo,S; SChWo,y... .
,.
,'....
'.
~' 'Hlavní svědectví .může nám zajisté po,dati I;llízký krajan Ko,menského aneb kdo 'v té nebo blízké ,krajině byl, o díla Komenského .nějak se
staral a tédy'rodištějeho, věděti po,třeboval a chtěl.
.
.
Jan. J i ř í', S tře do v s k Ý narodil se' r. i679. v .nedalekém .Brumo,vě
.
severovýcho,dně Ko,mny, stal se roku 1703 farářem v Pavlovicích nad Beč
.vou u. Přerova a velmi ,pilně se 'zabýval dějinami Moravy •••.. ·. '. ..'
". Ko,menského dila a život do,bře znal a velice si ho vážil. Uvádí ho mezi
učenými muži, kteří pracovali o dějinách Mo,ravY. Vyhledal:a podál oniéh;
odkud iso,u,rodem: Bartol.Paprocký, Dr. Salmuth, J.·A.Komenský, To,máš
.Pešinaz čechorodu, KristhlnHirssmentzel. Když jSo,U .tyto, jeho údaje správ- .
né o, jiných spiso,vatelích, .tím správnější a hodnověrnější moho,ubýti o jeho, ,
vlastním a .blízkém krajanu..
.. '
.
" U Komenského blíže o,značuje ro,diště, naps~v určitě: Jan AmosKómenský, !'1oravan,naro,zen v Komně(~es jest nedaleko mého, rodiště Brumova).' '
Doslo,vně:. "Jo,annes Amo,s Comenius Mo,ravus, Co,mae(sic) (pa~us estno,n .
.procul mea patria Brumovi6) oriundusl,....
.'
..'
:Tak. určitě :praví'nestranný dějepisec a bH~ký .krajan Ko,men~kého, nedlouhopo jeho smrtL :."')i "
,," .
. : , ' .' ' .
.'
.

Slavík 'zdůr~zňuje, ,že 'Středov~ký hyl krajan Komenského
a že tudíž o,jeho rodišti nejlepší zprávy mohL pódati..Třebaže
Středovský pochází z'rodného kraje Komenského, přece jen,
jeho· zpráva není ,původní, St ř e d o vs k ýp ř ej a 1 z práv u '
,tutO' z Pešinova díla "Mars Mor.avicus·" zčásti
.Epistola Dedicatoria, v .níž Pešina píše O' 'hi~toricích. českých,
moravskýchátd. Srovnání textu Pešinova a' textu Středovského
přesyědčí' nás .o tom' dokonale .. "
'
,
.
.'

.'

,

,

~

3). Ad. Voi~t: Efie~es, Jl; 1., 79."Mor~viáhuic n~tale so,lurn exstitit, hi
,cujus. exi~uo:vico Co,mna,' haud pro,cul Briúnovió,'in lucem editus fuit. ;'," .
Elsner: Martyrolo,~ium bohemicum, 509. Palacký: Ueber J,A, C., Monat-'
. schrift,. 258,
..
'.
.,... ..' ....,..,
..
.' .
. ') F. A., Slavík: Rodištěm J. A. Komenského jesť.Komna, časo,p; Matice Mo,ravské, roč: XXVIII., 1904, ~18, 219.
.'
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Pe§ina:. Mars'Moravicus,'
Středovský:Sacra Moraviae Hislo. E pislola, Dedicáloria, _c2 .. _
ria, Praelalio, (b) 4.' - •
-:P~~dbal aliquidJ o a n nes A m o s '- - Eodem
lempore, J o a n nes
.Comenius/Moravus, Com-, A m o s Com e n i u s" Mor a v u S,
-n a e(pagus est. non procu[- StrazC (, mna e· (pagus esl non _ procul
nicio) -oriundus, homo,religione - mea palria BrumoviQ) oriundus,hof.iuidem -- Picardita, _. seu de unione
mo religione quidem Picardita, seu
Fratrum, etdoctrina 'insignis,el ,in - de unione Fratrum; al.doélrina in si-.. , omni genere: literarum versatissimus;
gnis, et in - omni genere litteraru1Í1
- dum circa annum -1616, . Fulnecae
versalissimus, dum circa annum 1616.
. agerel Curionem. Jametiam 'admoFulnecae agerel Curionem, describendis Vel u s I i s Mor a vor u m
verat Operi man um, ulanimadverlo
ex ipsius ·quodam scriplo,de primis R eg i bu s _aámoveral manus, alq'le
Moravorum Regibus, ,Carolo sen. a
eliam quandam consummaveral par~
Zierotin praesentato, cujus Iragmenlem, Caroló Senioride Zerotin dicatam...
-.
'tum habeo .••.

. Slavík tedy hodně zprávu Středovského přecenil.
. . Stejri-ě . chybné .' hodnocení podobné zprávy nalézáme' ve
"článku pr o f. dr. K a cli ní k a: "Ještě něco o rodištiJ,ana
Amosa Komenského", uveřejněném roku 1885 v' Časopise musejního spolku. olomouckého (roč. lL, str•. 68-71). Ve článku
. ,tomto vyslovuje se dr. Kachník pro Nivnici (jest obhájcem to'hoto názoru áž podnes) j, že pak se Jan Amos' "Komenský" po:'
.. depisoval, vysvětluje ústním podáním,' které se až dar. 1830,'
-prý, v ~ivnici udrželo a podleněhožser9dičové Jana Amosa
přestěhovali z Komni do Nivnice a tu zakoupili polovici mlýnu, .
,v němž se JanAmosriarodil (,čís 85. a 86:,;,hornLmlýn"). Mly,:,
náři·tomu pak prý lidé ,Komenský říkali, ač jiné měl příjmení.
Nivriičané, pokračuje dr. Kachriík, zakrátkO asi pravého jména
• otce Komenského ani neznali" nazývajíce ho vždy "Komen.;,
skym" nebo "Komňaneni".'-Amos jiného jména' v mládí nesly'šel a proto všeobecně užívané jméno "Komenský" za své vlast'ní'přijal.... : . . ,
.
,I
.
,
'"Že pak Ikonečně jméno "Komenský'" otci AIÍlosovu 'jen od obyvatelů
nivnických dáno bylo", píše dále dr. Kachník, "kteréž náš Amos, v Nivnici
. :se narodiv, po otci zdědil, dosvědčuje i koop, Jan S k y b a, jenž kapla~
noval v -Nivnici od roku 1843-63, do staré matriky po německu zaznamenal
toto: .. Y Nivnici narodil se dne 28, 'března 1592 největší humanista _doby
své, jenž školstvo v největší části Evropy zlepšil a plodným spisovatelem
.- byl, totiž Jan Amos Comenius, moravsky Komenský zvaný pádle přezdíViky
po otci zděděné," _ ,
. , _ _. .
.'

. Dr.I\achník dále sděluje, že Skybaseo rodištĚ. Komenského: živě zajímal'a: že sei vyslovil, že má důka.zypohotově', . že
,se Komenský.v Nivnici narodil, že však, jsa knězem· katolickým;
li nimi na veřej nost vystoupiti se ()stýchá.
'. - _
___
''''.ď __.Prof.dr.Kachník se asi ,domníval, že~zá:pis-e' tomto, po:'
dařilo seP. Skybovi zachytiti snad ohlas nivnické tradiceaže
zpráva ta jest původní, na nějakých pramenech jiných nezá.;
Vislá. Zprávou tati ,chtěl. pak dr. Kachník'podepřítf.svůj názor
. o jménu J. A. Komenského.
'.
. '.
.

,
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.. V zaplsu Skybově však .marně bychom stopy nějakého pO-.
hledali. Zápis tento.není totiž p ů vod n í, i e s t to pr 0stý opis části Fextu známého díla Řehoře WolII ého "Di e Ma rk g r a fs ch'a ft M [hr n", Hradischer.
Kreis"IV.B. ,Wolriý pak převzal zprávu o jménu 'Jana Amosa
z německé, citované již práce Palackého o Komenském .. Srovná:,ní těchto textů nás'o jejich vzájemné -spojitosti' přesvědčí.,
~ání

e

-ZdpisSkybův:

Wolný: Die Márkgralschalt Méihrén,
···.·V·
•
. d ne' 28. bYrez- , Hrad.
.' . Nwmcl
naro d~l'
I se
' . Kr.,
. IV. 'B., (1838) 356.:
..
1592 největší humanista doby své,' - Dase~!>st. wurde aTl! 28. ~arz15~2
jenž školstvo vnejvětšičdsti Evropy der ,grosste Humamst semer Ze!t,
zlepšila plodným spisovat.lem byl, / Verbesset:er .des Schulwesens : lm:
,'totiž Jan Amos Comenius, moravsky grossen Thelle v?n Europa und.
Komenský zvaný podle přezdívky po Iruchtbarer
Schr~ltsteller:.
Joh •.
otci zděděné' :.
'.
" , A m o s Co m I! Tl' I U s' (mahr. "Ko.
"
'mensky", etwa nach dem von seinem'
. Vater. ererbten Beinamen genannt,
dessen.
Vorlahren
von
Komna
[Hschlt. SWietlauJ herstammen mochten) geboren.:. 103)
'. ,
,103) i •• Hr. Fr. Palacký' sétzté ihiri
. in der. "Monatschrilt. der Gesellsch.··
des vaterléind.· Museums in Bohmen"
'1829, Septemberhelt S. 255 Ilg:ein
Schones Denkmal.
'Fr. Palacký: Ueb~r J. A Comenius'
Imd, seine Werke.' Monatschr. d.Ge::
sellsch. d. vaterléind. Mus. in Bohmen. Dritter, , Jahrg.
September
, (1829), 259.:' '
Den Námen "Komenský'" muss er
schon von seinem Vater ererbt haben, dessen Vorlahren von Komna'
. herstammen mochten •••
ď

' . ,

'

na

I
I,

I
J

:1

'·.Dílo Wolného mohl si P. Skyba l~hcé opatřiti. Vždyť v nejbližším ókolí, na př.v, Uherském Brodě ,i. jinde, odebírali dílo C
.Wólnéhomnozí panští' 'úředníci i dtťchovní. a konečně snad v ,
,době kaplanávání P. Skyby bylo dílo to i na. faře nivrtické, neboť i nivnický faráfKarel Riickmann (1'1836) byl odběratelem
pr,áce Wolného.~)
.
.

Soc. pojiŠtění pom. u'čitelů nab. z~ duchovriísprávu.
.

"

Jaroslav Halbhuber.

POnloc~íučitelé náboženství za duchovní 'správu tvoří zvlášt:ní ' kategorii zaměstnanců. Jsou to, laičtí učitelé a uČitelky nábóženství, kteří učíza duchovllí správu, t. j. za kněze z duchovní,
~~právy;'tedy faráře, kaplany a ·,pod. při,'nynějším nedostatku
5) Wolný: Die Markgrafschaft Míihren, Hrad: Kr., IV., str.
'Wolný: Kirchliche Topographie, OIm. Erzd., III., 323.
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kněží. Až zase bude dosti Církévního kněžstva, kategorie pomocných učitelůnábož; prořídne, případně časem, vymizí. , "
" Tito pomocní, učitelé náboženství né jsou většinou po jištěni
ani pensijně ani ne mocensky. Je to hlavně proto~ že se k nim
nikdo nechce hlásiti jako jejich zaměstnavatel s povinností je
, pojistiti a platiti ,za ně zaměstnavatelskou kvotu pojištěrií.
Jen někdy se nad nimi ustrne některý nahodilý činitel, který,
je dobrovolně k nemocenskému nebo pensijnímu anebo ,k obojímu tomuto pojištění přihlásí a příslušnou zaměstnavatelskou
čáslpojistého jim platí. U pO'mocných učitelů náboženství v naší
církvi jsou to na př. některé rady starších. Někde si dokonce
, zaměstnavatelský příspěvek na pojištění platí pomO'cní učitelé
nábóž: sami. V nemnoha případech' jsou pomocní učitelé (učitel
'ky) nábož.nemocensky i pensijně pojištěni nebo zabezpečeni
, Z jiného poměru než tohotO', na př. jako učitelé literní nebo
, manželky farářů. Ti Ovšem v dalším nepřicházejí v úvahu.
,
',' ,Mají.:.li pomO'cní učitelé nábož. za duchovní správu býtine-'
mocensky i pensijně, řádně pojištěni, nač mají nesporný záko":
nitý nárok (viz§ 2 '(1) zákona O' pojištění zaměstnanců pro pří. pad nemoci, invalidity' a stáří Č. 221/1924 ve znění z,áJk. č. 184/
1928 a zák. č. 189/1934 a § 1 (1), 1 zákóna o'Í>ensijním pojištění
.,,' ~oukron,tých zaměstnanců ve vyšších službách Č. 26/1929 ve znění
" 'zák. č. 125/1931 a zák. č. 117/1934!) je třeba řádným úředním
šetřením zjistili jejich zaměstnavatele.'
"
,
" Podle, § 4 zák. č~33/1888 jest zaměstnavatelem O'soba, na
jejíž účel se vykonávají práce nebo služby. PodO'bné znění má
též § 8 zák. ,č. '221/1924, podle něhož jest zaměstnavatelem O'soba, na jejíž vrub jsou vykonávány práce.
,i
'
,'
, ,Úřadové státní a církevní zaujímají:k otázce, kdo je' zaměst
navatelem pomocných učitelů nábož., takováto stanoviska:
, " Zemská školn'í rada vPraze s počátku připouštěla, aby okres..
ní školní úřady pomocné učitele nábož. přihlašovaly k obojímu
so"ciá1nímu pojištění,7 a sama pak pojistné kvoty zaměstnavatelské předpisovala k úhradě zemské účtárně.
'
Mini~lerstvo školství a národní osvěty výnosem z 5: břez~
na 1932, č. 178.441/31-1/2, se postavilo na stanovisko, že zaměst-'"
navateli pomO'cných učitelů nábož.není státní školská správa,
nýbrž úřadové 'církevní (náboženští), kteří tyto učitelenábož~
kvjučování náboženství vysílají, při čemŽ prý nemůžerozho,;,
" dovati, ž'e se: takovým učitelům náb()ž. vyplácejí O'dměnyza
,hodiny a po případě i náhrada cestovní ze, školských pokladen.
Tím byla donucena i zemská školní rada v Praze 'uplatňo':
vatf toto 'stanovisko ministerstva a upustiti od své dosavadní
prakse. Oběžníkem ,z 13. dubna 1932, č. 21 pro okresní školní
,výbory,intimovala,těmtořečený ministerský výnos s tím, aby
podle,něho vdaných případech postupovaly. Tento oběžník pro'
jehO' závažnost ide otiskujeme:
"
,
,

,J
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Zemská školní rada v Praze.
Čís.

Č.

III/A 436 ai1932.

z;

Š,

V Praze dne 13; dubna 1932.

r. 27.146ai'í932. '

.

Oběžník

,

pro okres. škol. vtb. č.21. ,

Věc:' Pojistná povinnost
',učitelů náboženství

pomocných
z duchovní
'správy podle zákona Č. 221/24 ,
Sb. z. an~ ,
'
,

,

~ Okresnímu školnímú výboru. "

školst~ía národní, osvěty výnosem ,ze d~e 5. března: 1932; , '
dalo věděti Ústřední 'sociální pojišfovně v Praze toto:
'
Státní školní správa,!; j. při veře'jných škoÍách národních V zemi ée-'
ské a Moravskoslezské' okresní, školní výbory," zeIllské školní' rady a na školách' vydržovaných ministerstvem školství a národní osvěty pode zák. č.
,295/20 Sb. z. a n., toto ministerstvo, dále při státních školách národních naj
Slovensku II na Podkarpatské ,Rusi 'referáty ministerstva ,školství a národní.
osvěty v\Bratislavě av Užhorodě, může býti ve smyslu §§ 8a 9 zákona li 9.
října 1924, č.221 Sb.z. a n., ve' znčni zák. z 8.11. 1928, Č. 184' Sb, z, a 111,,'
pokládána za zaměstnavatele jen u zvláštních, učitelů náboženství, t. j; těchí
kteří jsou ,ustanoveni dekretem jmenovaných úřadů zatímně nebo defenitivně
nebo výpomocně. Jsou, to vesměs učitelé,na které se~vztahují ustanovení
zákona z 24. června 1926, č.l04 Sb; z; an. (učitelského zákona), au nichž
je, toto vyučování riáboženství na školách národních 'hlavním ajedinýmza~
městriáním ve smyslu § 2 zák., č. 221/24 Sb.z. a' n.
", ,
,,
, Naproti tomu' u, duchovních z duchovní správy, světských učitelů '~ ji-'
nýéhučitelů"kteří nejsou ustanoveni školními úřady, ale jsou k vyučování
náboženství vysláni duchovními správami po případě jiriými církevními-vrchnostmi, není prototo zaměstnání'státní školská správa ve smyslu § 2 zák.,'
č.,221/24 Sb. z.a n. zaměstnavatelem. Nemůžepři"tomrozhodovati,' že seď "
takovým učitelům, vyplácí Ze školských' pokladen odměna za jednotlivé hodiny, po případě náhrada cestovní ve, smyslu čl. IV. zák. Č. 251/1922 Sb.
z. !,-, n., Zaměstnavatelem, takových osob ve smyslu §§ 8 a 9 zákona 221/24
Sb.z. a n. je po zdejším názoru ten, kdo je k takovému zaměstnání povolal,
tedy, zpravidla duch0-vní správa; církevní společnost, církevní úřad atp., U
takových osob třeba v jednotlivých případec.h také uvážiti, není-li vyučo
vání ná~oženstvrpouze, jejich za~ěstnáním, vedlejším ,a příležitostným.
'. O tom se dává okresnímu školnímu výboru věděti za tím účelem, aby
podle toho v daném případě, postupoval. '
"
'f&a..
"
;"
'. Vícepresident:
"
, 'Ministerstvo

č.178.441/31-1/2,'

,

Dr; , Hendrych.

Zeinský 'úřad v. Praze' rozhodl, 'V', řadě,l{onkrét~ích, případů
,, od' rOKU 1933; že zá zaměstnavatele pomoéných učitelů nábož.,
vzhledem k pensijnímu pojištění jest považovatiokresllí (měst
ské) školní výbory. Vydal o tom na př. výměry z 23. února 1933;
č.65.198aL1933, 15-798 ai .32; z·e' 6. pros. 1933, Č. 630.~53
"ai'1933, 15-37j1' ar 33, z '11.lédna, 1937, Č. 7.592j5 z'r; 1935,
odd. .13b, ze:4~ ~větna'1937,č; 8.671/10zr. 1935, odd; 13b a jiné;
Otiskujeme jeden z :uyedenych výměrů:
.
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Zemský
Č. 7.592/5

úřad

v Praze.

z

V Praze dne

,r. 1935
odd. 13. b.,

11.

ledna 1937.

SleČně M. K,' učitelce, Praha •..
Úřadovna A všeobecného' pensijního ústavu v Praze p~ohlásila výmě
rem ze ,dne 6. dubna 1935, Č. čl. 37.728,č. p: 1.1.,188.314, žeM. K. v zaměst
nání svém jaků učitelka u městskéhO' školního výboru hlavníhO' města Prahy
byla'od 1. září 1933 dO' 31. ledna 1935 povinna pojištěním podle,zákona
, ze dne 21. února 1929, Č. 26 Sb., z. a n..'
.
•' .
.'
Současně zařadila ji, do II. třídy služného a ,předepsala příslušnou
,
prémii.
.
,
,
, Proti tomuto výměru půdal městský školní, výbor odvolání, namitaje,
že nebyl v době od 1. zář~ 1933 do 31. ledna 1935 zaměstnavatelem M. K.
, ' Odvolání tomuto zemský úřad v Praze 'nevyhovuje a· potvrzuje naříkanf
výměr, vyslovuje, že městský školní ,výbor hlavního města, Prahy, jest'zaměstnavatelem M. K.v době od 1. září. 1933 do 31. ledna' 1935.
Důvody:

'Pojistná povinnost zaměstnanky sama o sobě ne~í sporná vzhledem
"
"
k ustanovení § 1. odst. 1., Č. 1.' zákona, č; 26/1929 Sb. z. a n.,
Zaměstnavatelem M.K. byl skutečně městský školní výbor ,v Praze;
jak plyne z této úvahy: Vyučování náboženství ,jest povinným předmětem
nanárůdních školách. školní úřad, tedy v daném případěmestský ,školní
výbor, jest povinen starati se o to, aby, k vyučování tomu byla půtřebná
vyučovací, síla navržena. Městský školní výbor schvaluje sílu církevními
,Hady navrženou. Učitel náboženství ve své funkci jest podřízen zejména
. ohledně doby vyučovací, klasifikování žactva, kůnferenčních povinnůstí' atd.
- správci školy, na níž je tento učitel ustanoven, a je ,vázán při vyučování
předpisy, vydanými '~řady školními. Rovněž v ohl~du disciplinárním podl~há týmž školním úřadům.,
' ,'.'
,
",',,
" , Učit~l náboženstÝí vykonává tedyprácé pr'o'úřady školní a také jest
za tytO' práé'7 školními. úřady (vdaném případě měst. škol. úřadem!), placen.
" •'. ,Bvlů průto, odvolání zamítnůuti a naříkaný výměr v plném rozsahu
potvrditi. ' '
'.'
,
','
"
,• ' "
,
Z výměru toho ,možno se odvůldtik ministerstvu sociální péče,. odvolání bylO' by podati u zemskéhO' úřadu v Praze do 15 dnů od důručenít
Za 'zemskéhO" presidénta:
Ta.checí .v. r:

f

I

Týž úřad rozhodl však v několika případech,' týkajících se
určení zaměstnavatele pomoéných učitelůnábož., avšak se,.zřele
lem k pojištění nemocenskému, riikolivtedy' pensijnímu, že Hmto zaměstnavatelem je vrchnostenský úřad drkevní (diecésní
rada, konsistoř ev. biskup), at~ hlavně z toho důvodu; že tyto
učitele

jmenuje a 's nimi disponuje. ,Naší církve se týkají výjmenovaného 'úřadu zé16;listopadu1936, č>2.299/2 z r;',
1936, odd. 13a,
ze 14. prosince 1936,č.5.244/6 z r. 193.5,
odd. 13a. Prvním výměrem "bylo' jen formálně rozhódnuto, ž.e
. zaměstnavatelem určitého pomocného učitele . riábož. není' rada
starších dotyčné náboženské obce, nýbrž rada diecésnf, aniž ,by
této z toho vzcházela nějaká právní povinnost. V případě 'dTu",:
hém je výniěrem právně tangovánadíecésnírada, která proto '
měry

22 Revue CCS.

'r,
,

'

a

roč.

lX .•

č.

6•• prosinec 1937.
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podala stížnost Nejvyššímu správnímu soudu. Oba výměry jsou
dosti obsáhlé, uvádíme proto jen podstatné. výňatky zvýřněru
prvního:
'
" ,
Za z~městnavatele' nutno .•. považovati osobu, která. za~'ěstnance ustanovila a jí plati,. resp. ,v jéjímž podniku (hospodářství) se objevují práce
pojištěnce ať již positivně ve formě zisku,afnegativně ve formě ztráty.
. . ," V daném případě, jde; •. o, takové, osoby,'které cír.kev k, 'vyučováni
náboženství opatřuje sama; aniž je pro ně při škole místo zřízeno, 1. j: cír'
kev si sama takové 'osoby vyhledá a' oznámí je školním úřadům.
•. , školní úřady mohou vysláni takových osob k vyučování vzíti na'
vědomí, v čemž ••. záleži 1. zv; schváleni tlilkových osob, nebo. ; •. jich ne- "
musí k vyučováni připustiti, není však v úvaze nebo 'kompetenci školního '
úřadu, aby takové osoby vybíral a ustanovoval, a 'také jim nevydává dekrety.
" Nutno ..• míti ,zato, ,že práce pojištěnců, 1. j.pomocných učitelů riá-'
boženství, o které zde jde, objevuje se především positivněi negativně v podniku Církve, což jest dotvrzeno i pouhou skutečnosti, že v jedné škole nebo
třídě mohou býti. a skutečně bývají žáci rllzných konfesí, po př. i stát. ne~
uznaných,nebo i děti nekonfesni, a vyučováni náboženské.u každé skupiny
těchto má svoje zvláštní zájmy, kde,žto zájem ,školy tu může býti pouze,
druhotný (na př. ve směru výchovy mravní).,'
,
'
'
" '" Ustanovení čl. IV. zák. Č. 251/22 Sb. z.an~, podle něhož se stalÍoví
odměnaďza vyučování náboženství pro duchovenstvo ve správě duchovní,
ip~o s.větsk~ učit.ele, nen~ dle nemoc. zák., jedině•. ro~hcidným pro posouzem otazky, ~do Jest zamestnavatelem tak~vych uCltelu.'
,:::':

J \

Nesjedn~cé~áhlediska správních'úřadÓ mají' za následek,;
zmatek v praksi, jímž, jak již 'řeČeno,) trpí především pomocní
, učitelé ď náboženství;
'ÚStřední rada církve čsl. a shodněs!ní všechny diec'ésní rady.
zast~vají od počátku stanovisko, že zaměstnavatelem pomocných
učitelů ,nábož. jsou .školní úřady a nikoli úřady církevní, a 'to
protó,že vyučov'ání náboženství na školách národních' se :koná
na vrub (účet) státního školského zřízení a. ne na ,vrub (účet)
církví.
,·BliŽŠí odůvodnění:
IV § 1 Ríšského zákoria o školách obecných z i:-; 1869 se praví: "Školy ohecné z ří z e n y jsou k tomu, aby dítky v ,mravnosti a nábožnoslivychovávaly; ducha jejich vyvíjely •. ,"
, , Z -citovaného inísta zřejmě plyne, že stát si žádá míti občany
nejen přiměřeně vzdělané, ale, i nábožensko-mravně vychované,'
a že. k 'tomu mají dítky vésti obecné školy, jež za tím účelem
zřizuje. Vyučování náboženství na_národních ,školách koná se
tedy pro stát, pro státní zájmy:)
,'.'
"
,"., Další zákony a nařízení určují, jak má býti vyučování náboženstvína školách národních zařízeno~, Tak na př.:'·
':"
, *) Považuj~me, zavhodno dotknouti se tu mimoprávni námitky,protL

prospěšnosti náboženského vyučování ve školách pro stát, někdy uváděné,

že totiž i-ůznost. náboženského učení jednotlivých' církví a" náboženských
společnosti působí ve škole nejednotnou výchovu mravní, pro stát nežádoucí,
Není tomu tak,. ježto všechny církve i. náboženské sI>0lečnosti y našem stá. tě přes nestejnost n'áboženského učeni se obsahově v etické výchově téměř
úplně sj~dnocuji.
. >.
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§ 1 (1) a § 2 (1) zákona z 13. července 1922, č.226 Sb. z.
a n. jmenují náboženství na prvém místě mezi povinnými předmětyna školách obecných a měšťanských. .
'
§ 3, (2) téhož zákona stanoví,' že náboženství vyučovati jest
ve vš'ech třídách po dvou hodinách týdně.
.'
.
§ 6 vlád. nař. ze 4. dubna 11)25, č. 64 Sb. z. a n., ustanovuje:
"Nábozenské vyučování konati se bude buď po třídách nebo ve
zvláštních odděleních ..• Jsou-li pro vyučování náboženské zří
zena zvláštní oddělení, bude se v nich vyučovati náboženství
,rovněž po 2 hodinách týdně."
'.
'. ,
Z těchto i jiných zákonných ustanovení zřetelně. plyné, že,
vyučování náboženstvÍ na národ nich školách je zařízením státně
školským a ne církevním, a že. učitelé náboženství nekonají vyučování náboženství na těchto školách pro. církevní úřady, nýbrž
pro školy samotné. . .
.' .
.
, Na tom ničeho nemění ustanovení §3 (1) výše citovaného'
zákona. č. 226/1922, v němž
praví, žel' "opatřovali vyučování.
náboženství na školách obecných' (rudových) a občanských a na
ně dozírati přísluší úřadům církevním ... :· s výhradou práva vrch.
ního dozoru a správy, která přísluší státu podle § 1 .zákona ze
dne 9. dubna 1920; č. 292 Sb; z. a n;" .
.
. .
.
.
. Církevní úřady "opatřují" vyučování náboženství na školách
národních tím, že obstarávají pro ně určitele .náboženství. Opa:'
třovati· neznamená' však zaměstnávati; zprostředkovatel práce
nestává se zaměstnavatelem těch, jimž práci opatřil. .
Pojem"opatřovafi" neznamená' tu tedý' pro drkevriíúřady
, .' nic jiného, než že mají pro vyučování náboženství na školách
· vyhledávati ~hodné osobYI ajé školním úřadům oznamovati. "
." Církevní úřady dávají této své funkci zřetelný výraz tím,
že učitele nábož., ať zvláštní nebo za duchovnÍ. správu, nikdy
neustanovují, nýbrž jen jim vydávají.církevní vysvědčení a po':'
věření k vyučování náboženství na určitých školách (kanonickou
mis si). Na školních úřadech pak záleží, jestli takovéto osoby
k vyučování náboženství připustí anebo je odmítnou, jak se
, také někdy stává.
'. .
Že vyučování náboženství na školách národních je podstatným zfízenímškolským a ne církevním, vyplývá i z ustanovení
§ 5 (7) zákona ze 14. května 1869, které 'přímo ukládá zemskému školnímu úřadu, aby vyučování náboženštví na školách' národních v každém případě bylo opatřeno. čteme tam: "Opomenula-Ii by některá církev nebo náboženská společnost dáti náboženství vyučovati,opatří v příčině toho, čeho búde potřebí,
.. školní .úřad zemský, slyšev prve účastníky.",
,'.
.
!
Všechny učitele náboženstvíb~z rozdílu, tedy i pomocné za .
· duchovní správu, si školní úřadv'samy platí a církve na to ničím
nepřispívají. Tato výplata se děje nezávisle· na úřadech! církev,;,
· ních, takže tyto zpravidla :ani neyědí, kolik učitelé náboženství

se
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jejich církve na'služném nebo na odměnách za vyučovam a
cestnémpobírají.Nemohoutedy býti církevní úřady 'zaměstria- .
. vateli pomocných učitelů náboženství ani ve. smyslu §. 4 zákona
č. '33ř;z.' zr.1888, neboť Se práce těchto učitelů nekonána ..
účet úřadů. církevních, nýbrž na účet úřadů školních.
.
.
Ježto··církevním úřadům nejsou známy příjmy pomocných
učitelů náboženství, nemohou .ani vyplnili jejich přihlášky
k obojímu pojištěnípodle§§ 18,a31 zák. č.'221/1924 a§ 5zákl.'
, č. 26/1929. Nelze přece připustiti, aby přesné údaje o služebních
požitcích zaměstnancových .nahrazovali pouhymi' nepotvrzenými
ciframi' ;,podle udání".:.. ' ,
.."
.'
.'
.'.'
, :'Jelikož' pak církevní úřady pomocné učitele . nabož. nevyplá,cejí, nemohou jim ani strhovati.částku pojistného,ďnaně připa
dající,při'výplatě služ'ebních požitků a ji. pojišťovnám odváděti.
jak ustanovuje § 164 zák: č. 221/1924 a ,§ 68 (1, 2) zák ..Čís~
26/1929. ' .. ': '." .'. . . . . .
i>
;
.. .
' .. '
Za učitele náboženství na· systemisovaných místech (kate'chety) ·;školnf úřady platí zaměstnavatelskou částku jejich nemocenského i pensijního pojištění. Považují se tedy zazaměsť:
.navatele tohoto druhu učitelů .náboženství. .Toto vyučování.nábo
.. , ženství se tedy koná na vrub úřadů školních .. I není pak dobře
možné',' abytotéžvytičování náboženství, obstarávané jen:jiným
druhem učitelů, totiž pomocnými učiteli náboženství, šlo na vrub
Úřadů církevních. Buď veškeré vyučování náboženství té které,
církve se koná na její vrub, anebo se veškero: toto vyučování
koná na vrub školského ..zřízení a školských úřadů. Není p!ř.ece.
, ,dobře ,možné, aby část téhož vyučování šla. na vrub úřadů církevních a část na vrub úřadů školních."
,
.
Rešení 'této ožehavé otázky, kdo .je zaměstnavatelem pomocných učitelů náboženství za· duchovní. správu, se konečně dostalo před Nejvyššísprávní soud, .Ten však zatím nerozhodl ve
,věci samé, nýbrž toliko určil, k.čemu jest při posuzování sporu
přihlížeti a k čemu nikoliv, čímž se sporná věc velmi podstatně
již vYiásňuje'azjednodušuje. .
.'
"
' .
..... V dotyčném spornéín případě prohlásHzemský,úřadv Praze,
, že zaměstnavatelemR Ch;, pomocného účitele římskokatolické
ho, je biskup,<resp: biskupská konsistoř. Na stížnost biskupa a
. biskupské konsistořezrušilNejvyšší. správní soud výměr zemské~
ho úřadu rozhodnutím z 29. května 1937, čj. 13.019/37, ne však
pro nezákonnost, nýbrž proto, že žalovaný úřad nevypořádal se
", sé všemi body odvolání a tak· zatížil své rozhodnutí vadou. ' ,
Ve svémr~zhodnutí vyslovil však Nejvyšší správní souddů~
ležitou právní. zásadu, že totiž ve smyslu citovaného zákona,
pojišťovacího,~prourčení'zaměstnařJatele, povinného k náhradě
pojistného, není .směrodatným, kdo zaměstnance ustanovuje'; ani
kdo, ho platí, nýbrž, že tu výlučně rozhoduje: na čí účet (vrub)
je vykonávána činnost· pojistně povinná, t. j. v' čím podniku,
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nebo ,hospodářství seobjev~it výsledky, prací pdjiÚěncovych af
, již positivně či negativně, komu úspěšná činnost pojištěncova
, přichází na prospěch a, koho, neúspěchy zatěžuje"., '", "
, U Nejvyššího správního soudu jsou té doby ještě další dvě
stížnosti, týkající se tohoto, sporu. Jedna z nich, je, jak již bylo
, řečeno, z naší církve., Lze tedyočekálVati, žel v dohledné době
bude se Nejvyšší správní sou~ touto věcí opět zabývati a že se
"konečně dočkáme právního urč'ení s konečnou platností,kdo je
. ,zaměstnavatelem pomocných učitelů náJboženství za duchovní
správu. Doufáme pevně, že stanovisku našich církevních úřadů
dostáne se tu nejvyššího právního potvrzení. '
,Přesto nebylo by správné,kdybyněkteré rady starších', které
platLpříslušnou část pojištění za své pomocné učitele nábožen:"
ství,' {!yní od toho upouštěly. Naopak z důvodů lidskosti by měly"
tak činiti i dále; Těm pomocným učitelům náboženství, za něž
nikdo zaměstnavatelskou část pojistného neplatí,radíme,aby
si ji prostřednictvím, rad, starších nebo okresních školních úřadů'
zatím platili sami, pokud tak již nečiní. Až by věc 'byla 'pro
'církevní úřady příznivě vyřízena skonečnou platnosti,jak lze
,pevně očekávati, došloby,k vráéení neprávem splacených částek
aspoň' za poslední tři, roky.
,
.'
'
O dalším vývoji sporné otázky podáme opět zprávu.

'Národ a církev československá.'
J. Havlenová::'Kžihnová.
" (PřÍspěvek k diskusi, zahájené vNábož. reVlli roč:

9: číS:

4;>"

Po~ěrmezi národem a národní církví,vyvolanouvživ6t iá~
s j'ehópolitickou svobodáu, je s am'Dzřej mě kladný, ha
,více: její bytí je" dceřinským vztahen' a každý' její disharmo, nickývýkyv z něho musil by na první pohled vzbudit dojem
'nepřirozeného, ať už jí samou nebo cizími vHvyzaviněného, nic-,
méně vždycky politováníhodného nedorozumění. ,"
'" ',' ,
Tento doiem byl už také vzbuzen, a,'sice:v těch kruzích ,ná- roda, které si zvykly na vlastních metodách a cílech nacionálríě
, ,politických měřiti i metody a ' cíle náboženské společnosti, jé'dině z toho důvodu, že se ,zrodila z politické jeho svobody' a
přijala od nového státu své jméno. "
, , ď"
",., ,
, ,,' lAJe: jako má každý obor myšlenkový v obecných vědách,
, ,svůj vlastní maf.eriál a metody i cíl své .práce jinv, anižtim
cestu farasí nebo dokonce postup určuje, oboru druhému; tak
,ani v národě. jeho politická oblast myšlenkové práce: nemůže 'a
,nesmí určovat cesty náboženské oblasti, v mylném snad . před. pokladu, ' že směrnice této 'musí, vždy odpovídat jejímvlastriím.
roveň
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Soulad v národě a jeho prospěch nedocílLse pouze 'jediným
myšlenkovým proudeminýbrž plyne z naprosté harmonie všech
teorií a. z :dokonalé souhry celé myšlenkové práce v něm, na níž
se prakse pro takový kolektiv, jakým jenM-od,'teprvehuduie..
Je-li v ,myšlenkovém dění v národě, tedy v jeho' teoriích, dis': .
hannonie, pak mohla vzniknout dvojím způsobem: buď je některá teorie v něm samao sobě pochybená,rilá'špatné metody á.
nedovolené,célému lidstvu, atédy -'- konec konců - í jemu'
v pntksi škodlivé cíle, nebo ,v druhém případě, zasáhlneoprávněně :jeden úsek myšlenkové práce mimo oblast' své působnosti,., ,
do, materiálu.a metod,. jemu v národě. nepřináleže'iících.
'
C~rkev československá - ve své teorii rovněž jeden myšlen~
, kovýúsek svého národa - po prvních měsících vzniku, kdy sr
ji rozjásaná česká duše jako krásný odkaz předků a celkem bez
kritického postoje z 'nánosu staletí zdvihla" a k srdci přitiskla,'
musila si záhý uvědomit jodrilítavýposuněk, jehož se jí, d-ceři
národa, odnárcida samého dostalo...
.
,. ,
. Nebýlto 'jistě odpor proti novému závanu náboženskéhóclu) cha; ten se p.řece zdvihal a rozvívalv prvé etapě trvání církve
, . jen zvolna a. opatrně, 'aby ostré světlo nových myšlenek na moderním .podkladě' 'svobody svědomí' nepoškodilo. snad· sítnici,
uvyklou na šero a soumraky nehybných dogmat! Vždyť český
lid, žijící již' po, staletí v:elkou většinou v církvi řím.-katolické,
přijal ,celkem jejífonny a projevy. náboženské bez zvláštních
skrupulí, promítnuv si je do svériárodní 'duše hlavněprismatem
svého národního a buditelského kněžstva.
.
.
~
A proto, třebaže věc zní absurdně, nutno si přece jen do_o
znat, Že to byl právě onen silný, nacionální prvek v církvi ná:rodní, který přispěv·v začátcích k jejímu živelnému ší.ření, záhy,'
vzbudil o jejím vlastním poslání určité poéhyby a nedůvěru.
, Vně ivnitřně:
'
'.'
"
.
.<.'
Ježto se našlo i'jinde v národě dosti živné půdy pro pěstění
a:proj'evy citů národních, nebylo -'-podle "oficiálních"kruhů ~ .
.ani třeba nové křesťanské církve, ktera se svým historickým
'pozadím a stálým apelem na slavnou minulost,
neujasriěriýln'
však programem církevně náboženským, zdála se 'jim jenšpat.ným duplikátem, dokonalej ší národní' církve českobratrské;
, Dostavili se také~ážní moderní myslitelé'.s poznámkou,že
v křesťanských církvích s nábožensky riárodními prvky territoriálními nemůže být obsaženo křesťanství celé, se svým nekoÍn~
prorilisnímlidstvím, Nábožensky a eticKY myslící ciziná,dp-·'
vedla-li pochopit 'naši hlubokou úctu k Mistru Husovi, na hra'riici umírajícímu za přesvědčení náboženskéj·...:.... dovede:-lí kvit()·
vat náš obdiv pro Komenského á. českou emigraci, neuzná nikdy'
\ za oprávněné v čistém náboženskéni hnuÚmluviti s týmiž ,po- ."
'city hluboké sympatie o zbraních husitů ajédnookého jejich
vůdce, třísně,riých lidskou krví' za hlaholu pobožného chorálu! .
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Také naše náboženské' boje,

líčené

na

př.

v místní 'historii

některého "zněmčeného města severních Čech, nemá ani v peru,

seriosního německého dějepisce' ráz revoluce náboženské, nýbrž
jen politické a sociální. Zdá se, jako by vblýštění zbraní; v masakrech a
proudech horké krve pozbyl takový historik všech ,
bystřejších postřehů pro motivy vnitřně' náboženské. I naši emigranti, odcházející ,tamějšími průsmyký do nehostinné ciziny,
isou mu pouze obětmi vládnoucího systému, nikoliv lidmi, opou-·
štějícími drahou, vlast za dražší ještě přesvědčení náboženské.
A ta;k, jakmile se náboŽenství u nás dostávalo do služébná'rodní otázky české, přestalo se mu - jakožto takovému - rozUmět nejen za hranicemi, nýbrž i u ,příslušníků ostatních národů
. v našem stát,ě.
".
.'
,
.
"
Stejný úsudek celke~ i-estio národ~ím zabarvení 'při vzniku naší církve, nehledíc ani k nízkým pomluvám doma, snižu~
jícím někdy její opravdové náródní city až do kateJ!orie nízké
'.
podlézavosti k vládním orJ!ánům.
, Uvnitř musila si církev záhy uvědomit, žejeií vznik z poli-'
tické svobodyl národa byl odlišný Od vzniku podobných hnutí
sproJ!ramem náboženským.
"
.
Vlastním znalcem' tě'chto bývaly nepatrné' počátky, tvóřenÍ
malých, tichých hloučků "věřících", jež budily v nejbližším okolí,
_jen pohrdání a útrpnost, později teprve "zlou krev", a konečně
zjevné nepřátelství. A druhým jevem při šíření nové. náboženské ideje bylo, 'že neznala hranic své země ani národa, v' němž
" vznikla. - ,
"
'. .
",",
'.
Vzorem způsobu takového. šíření jest nám náboženská idea,
;palestýnská, která byla -před dvěma tisíciletími od prorockých
předchůdců Ježíšem zachycena a tvůrčím jeho duchem boží inspirace podána věkům příštím. Postavivši se proti pokaženému
systému národní církve židovské, protrhla záhy, jen' v osobě ně-,
kolika málo učedníků, slabou hráz omezeného territoria a vYlila se ven ze židovské země po celém západu, nalézaÍÍc v ;eho
, duchovní vyspělosti úrodnou půdu pro zářné myšlenky. Kristova
náboženského' J!eniai V tomto hnutí nebyl prvek národní dosti
silný, aby se u hranic Palestiny za:stavil, takže slova zaklada.:.
telova o hostech, sezvaných z ulic a růhů náměstí místo, domá- .
cích, kteří ve své pýše hostiteli odřekli, stala s,e tu vyplněným
proroctvím. .
.
Co zachránilo církev československou a naroubovalo jí nové,
ušlechtilé letorosty, to nebyl veliký zástup nás všech v republi- .
ce. čsl., kteří jsme v ohni národního nadšenLofevřdi knihu dějin
" 15; a 16. století, hledíce co možná rychle další leta seškrtát a
zapomenout. 'Zachiánilii malý hlouček "věřících" se svým. J!eniálním vůdcem v čele, který už tehdy, viděl před duševním zrakem nutný přímočarý. vývoj náboženského. proJ!ramu církve národní, ,schopného také ujasnit její IIsluž.ební·~ poměr k národu.

v

l

,;

,/,

j

343

K Ježíšově "hudbě ,:věků", přes různé variac~ našichnábo-ženskýc'hvelikánů, pracovalo se, tehda,v,tÍlalém letenském pokojíku na přiléhavém českém finále se správným už materiálem'
a 'metodami, tomuto materiálu vlastními.
'Na základě'metod této moderní leorie náboženské bylO' zá':'hy'možno řešiti i praktické 'záležitosti éeléhó' národa a tím se
naš.e církev' vlastně teprveslávala Církví národtÚ.,,' , " ." "
či j~to snad, pracováno'pouze",pro d()mo nostra'.', tvoří-Ii se,
v dtichuJežíšova učení. () snášelivosti, jasno v řadách lidu bě
:hemvO'leb, zatím co agitační politická práce v různých st'ranách
dráždí' jednoho příslušníkaďnároda proti druhému? --,- Je snad
moderní teorie" náboženská' omezeným stanoviskem církevním,.
" prohlásí-li pouze taková nacionální hesla za dokonalá, která pro- .. '
šla'fiItrembožskéhoučení J'ežíšova o lásce k bližnímu? Nemusí1in~bo aspoň nemá-li jí národní stá'to v·ětšímpočtu různých
národnostIča.stěji· použl:tprakticky přiřéšení svých' hospodář-,
skych otázek 'celóslálních? - :Nebo: byla' snad ---:- vedléjiných
pro;svobo:dný a deniokraÍickt, národ důležitých otázek sociál. ních, ona ožehavá otázka sociálního postavení Žen a dětí všech
římskokatoHckýchkněží V republice méně', důležitá, .' anebo dů
ležitápouze pro církev československou? i
, "Služební" poměr naší církve k oeIému národu je .tedy pa:- '
trný. už v počátcích života našeho: inladéhó státu' a móhl, by
sna'dno složit těžkou zkoušku o své pravosti a síle za dÍlů nej~- .
blíže příštích. Zpolitisovaný 'svět za hranicemi zalévá· se. nevin.noukrví lidskou; sO'ciální'snahy jedněch, jédnostranně 'dO'rukou brané, šlapou pO' sociálním postavení druhých pro je:jich
odlišrié politické" přesvědčení. Politické teorie nutí v praksi
k .'přerodu nebo sugestivně přerozují m.zné náboženské společ~
nosti podle stávajících tendencí státních; jindéjebezbožstvÍ.
prohlašováno'za princip nové epochy' nebo z biblí svaté,' zakoníku' to .. ··Hdského·občanství, jsou škrtána místa,. tendenčnímu
hospodářstVí nepohodlná. Vč-dy a umění, nejvyšší to' individu;;,
€llní statky lidstva, nabývají takto' protip'řirozeného n~těru'a
stáva jL se Hni bezcennými.
..
.
.
.. . Tedy: skoro totéž dílo, jež v min~lých stoletích "obstará~ .
,valy" theologické. teorie církevní, koná dnes vpraksi moderní'
věda politická, á. ,sice s praktickými výsledky ~. týmiž.
:Náš národ~proti mnohým jinýnl --,- z~choval dotud svým
národním náboŽenským formacím, a tedy i naší církvi, svobodu
tvorby a šířerií riáboženských teorií. vlaslních. Přijme-li v.bu.;. ..
doucnu ochotně v,ěrné služby i od té, která...:..' bez neplodné
theologie. a 'obřadnictví"~" už svýin zakladatelem' byla přivedena
k'; spolupráci celého křesťanstva ve Stockholmě .adoma se' zoce:'
lovala .pod kriticky náhoženským duchem prVního. 'presidenta, "
splnítím .jen její nejvřelejší přání.
.
.
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,Křesťanská ethika v pojetí Reinholda Niebuhra~
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Br .. F. M. Hnzk.

Niebuhrtlv:výklad zákla.dních ůtázek křesťanské ethíky (ve
spise: An lriťerpretatiůn 'o,f Christian ,Ethics, , London1936), má
zvláštní místo v nůvější sociáhiě bohůslovecké literatuře. Autor
, tu vystupuje jaků Výrazná myslitelská. postava, která siuchová
vlastní cestu v spletité mravní průblematice naší současnosti. ' "
: Především sluší vytknouti; že Niebuhr se odv~ad ůd pohůdl
néhůgesta těch bohůslůvců, kteří ukázují prstem na krach pů
sitiv.ícké kultury a technické civilisace; kteří se výsměšně
ptají: Nevidíš, člověče, že jsi jen zkažený červ? Neděsíš se,že
vzdálený Bůh ůd tebe zcela ůdvrátil Svůu tvář? Chvílemi jest
, ovšem i Niebuhr přitahůvánpochmurnou nůtou dialektické, theo-.
, lůgie. Přece, se' však neztůtůžňuje s nebezpečnůu zásadůu, že
křiesťanská.·ethika nemá závažnosti v oblasti společenskéhO'. soužití. Nespokůjuje se ani s jarmarečním optimismem nábožen-'
- ského liberalismu; ale je mu v jeho ztroskůtané víře v pnro'zenůu dobrotu člověka ůdpůrcem opravdovým. Nezlehčuje pro:'
tivníka, kterého stihl· v hůdině ,nevýhodného ústupu.
Nad pravůvěrnéi svobůdomyslné křesťanství staví Niebuhr,
pforocké náboženství. Duchem starozákonních prorůků a: zvláště'
duchem mravnosti Ježíšovy měří 'kriticky ·zásády.pravověří ,i liberalismu:Vysvětluje absolutní ideál zákůna:Jásky na pozadí
lidské přirozenosti/ 'Zkoumá mím 'j ehoUpotřebitelnosti v osob:.
,ním životě., jednotlivcově. Zpytuje omyly oficiálního i sektář
ského křesťanství při uplatňováníevarigeHa služby a O'dpuštění
v óblasti veřejného života. S půzorným realismem odhadujene~
možné výšiny absolutních éílů, jež přicházejí z oblasti nad~
_světné. A přece rozpoznává í že prorocké nábůženství je jedinou
silůu, která dovede spasiti svět.
. , .-.
.','
' .
Pravověrnémukřesťanství vytýká statické chápání pravdy.
V'tomse jeho kritika: přibližujezákladnímu bohosloveckému po~
stoji --,-'- církve českůslovenské: V něm hýlotéžodmítnuto ,trvání
na dogmatických' poučkách, oděných V šatě vyřazených myšlenkových kategorií. Dle Niehuhra :chybovalo'dějiímé křesťanství
. 'Hm,.že 'jednou prO' vždy Bóha .vyjádřilo symbolickými· zkratkami,
. jež považuje za neůpravitelné~Podůbně' ustrnulo uzákůněním
mravních vzůrů, jež neůdpovídajíplně dosaženému stupnispolečenského vývůje. Tím křesťanství v oboru.půlitické a: hůspo':'.
dáJřské ethiky spíše překáželO' než prospívalo snahám. o dosažení'
.vyŠŠího stupně sociální spravedlnosti. NedovedlO' se oprůstiti ůd'
strachu,
by následůvalů 'pO' . rozkladu, zavedeného právníhO'
,řádU:. Ideál lásky slůužilpravůvěrným církvímia přísné sudidlO'.
V jého :světle tím průnikavěji'vynikaly obrysy hříšnéhO' světa~"
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Církve nevy~inuly mnoho tvořivé iniciativy k. tomu, :aby tent~ ,
ideál ustavičriě burcoval sociální svědomí; zřídka podněcovaly
tvoření vyšších .niravně ·politických' skutečností.,
Zprorockého náboženství byla: prý' vyzdvižena v dějinném
, křesťanství jen zásada, že. Bůh je Původcem všech věcL Toto
hl~disko vedlo k optiniistickému zabarvení sociální ethiky; Vě
řilo se, žečloyěk má býti Bohu vděčen za dokonalou povahu
stvoření. Při tom měl každý zůstati na tom společenském stupni.
kam byl Bohem postaven. Na neštěstí. se zapomnělo na vyva-.
Žující zásadu, že všechny věci mají též.v Bohudójítidokonalého
naplnění. Orthodoxie svým komplexem' strachu před důsledky
sociálních zmatků vytváří v přítomnosti ovzduší, v ,němž se daří
fašistickým diktaturám. Navazuje často na Luthera, který žádal
od bouřících se sedláků,. aby důsledně uplatňovali vůči ,vrch. nostem příkaz lásky a nebránili. se útisku. Oprávněně Niebuhr
upozorňuje, že se ,tnidiční. křesťanství jednostranným vymáhánímkřesťariské mravnosti u vrstev sociálně bezmocných stává
nástrojem třídního útlaku. Prorockénáboženství si však nezastírá.'
potřebu racionálního řešení otázek; jež souvisí se sociálníspra.:.' (
"
vedlností. ,"
Při kTiticesvobodného křesťanství Niébuhr není bez pocho;
pení pro .modernistickou snahu o smír víry s vědou. Vytýká
však Iiberalismu,že chtěl učiniti "moderní mysl" posledním rozhodčím ve. věci vrcholných ,duchovních hodnot. Vědecká, kritika
na poli. liberálního bohosloví se mu· zdá oprávněná; ovšem jen
pokud oprošťuje' věčnou pravdu křesťanského ná:boženství od
zaostalé kulturně filosofické skořápky: Přesto nikdo nemůže býti .
na pochybách, že jest tu cesta liberalismu důsledně odsouzena.
'Běžko, jest brániti liberální theologii. před Niehuhrovou námit-.
kou, že často nekriticky kapitulovala před požadavky moderní .
kultury; že tím nezřídka obětovala výškový rozměr prorocké víry
nahodilým bů.žkům.dočasné kulturníorientac-e (humanismus, positivismus,' pragmatismus); ,
.
Svobodné křesťanství skutečně . vždy nedovedlo zabrániti
;zploštění náboženského obzorníku. Liberalismus nezřídka ztotožnil časné cíle s věčnými. ;Království Boží viděl v politické'a hospodářskédemokracii, ve světě bez válek, nebo v pospolitosti prozkavě blldujÚ:í slušnou obchodní civilisaci. Niebuhr však při kri-.
tice křesťanského liberalismu .zapomněl' uvésti, že svobodné
křesťanství v své ryzí podobně chce zvládnouti moderní kulturu '-'-. v.její složce \myšlenkové i mravní :....-duchem. KristoVým. Církvi československé je na příklad úplně jasné, že evangeliumJežíšovo představuje normu víry i mravů; platící nad
, moderní.. kulturou a vůbec nad celou společenskou' organisací.
Niébuhr též mylně soudí, že svobodné křesťanství obdařilo relativní mra vnL, vzory kapitalistické civilisace k(mečnou mravní
sankcí. Yeskutečnosti již předposlední mezinárodní sjezd_pro
J . '
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svobodné křesťanství v Kodani roku .1934 veřejně 'dal výraz pře
že není správné slučovati náboženský liberalismus s li~,
beralismem hospodářským a politickým. Podobně dlužno uvésti,
že, duchoví vůdcové svobodného křesťanství přiznávají potřeby
revise liberalistického postoje k biblickému theismu; výslovně'
prohlásila jejich bohoslovecká konference v Arnhemu roku 1936.
'Jaké námitky má autor, proti sociální ethice svobodnéhokřes
ťanství? Modernismus pifse blížil s veselou důvěřivostí k společenským sporům. Domníval se, že lidé samozřejmě uznají Jéžíšův zákon' lásky a že jej budou uskutečňovati v soukromém
,i' veřejném životě. Konejšil se vlastním popěvkem, že, láska se
vzájemnou součinností musí zvítěziti,poněvadž jsou rozumné a,
prospívají blahu celku. '
,
Když skutečnost nesplňuje tato očekávání, nezbývá než se
omlouvati a vybízeti k. další trpělivosti., Svobodné křesťanství
ztroskotává v svém mravním romantismu. Marně spoléhalo, že
sociální zápasy hudou, překonány dobrou vůlí, k níž vybízelo mno- •
homluvně á předča:sně. Prorocké náboženství naproti tomu nemůže 'býti slepé k faktu, že sociální ,spravedhlOst je ,dosud
brzděna působením hospodářského, mechariismu,ktei:ý směřuje,
k nerovnoměrnému rozdělení politické moci i sociálních '. výsad. '
, Novodobý prorok má přednášeti každou společenskou při před
Boží soud. Potřebuje však znáti, oč se bojuje. ,Při svém rozborlÍ
mocenské povahy bojů mezi společenskými třídami Niebuhr rozpoznává omylnou povahu liberalismu i 'radikalismu, jež chtěijí
. dospěti ke konečnému sociálnímu smíru prostředky jen pazem,skými.
Aby se vyhnul úskalím dosavadních sociálně křesťanských
typů, chce náš myslitel čerpati z hlubokých zdrojů pror.ocké víry.
Náboženství slouží dle něho především tomu, aby mravnímu'
životu poskytlo rozměr kolmého růstu: od země k hvězdám.
,Mravní jsouCno, viděné hranolemprorockě víry, se jemu - podobně jako u nás Emanuelu Rádlovi - ustavičně ,štěpí v dvojlomené pásmo: skutečnosti, jaká jest a jaká býti má. Skutečnost
ideálního řádu existuje ,v bytosti Boží. Tou s!i! umocňuje dějinná
skutečnost k dosahování dokonalosti vyššího stupně;
,
, Tento názor souvisí s celou bohosloveckou .orientací Niebuhrovou. Hlásí se k náboženství zjevenému, představovanému, biblickým my tem o Bohu Stvořiteli a Vykupiteli. Jeho ryzí po- '
vahu objevuje znovu v evangeliu. Podstatu Ježíšovy mravnosti
'vysvětluje absolutisticky. V příkazu lásky spatřuje axiomatickou
·základnu prorockého náboženství. Ježíšova mravnost není vedena zřetelem rozumného počtářstvL.Její uskutečňování nemůže
zabezpečiti samočinně jedincovi hmotné št,ěstí, ani lidským po:spolitostem souladnou spolupráci. Ježíš naopak za:povídá s o':', "
',becké sebeuplatňování, v němž mnozí vidí podmínku !SpokojenO'sti, přezírá prý naprostO' z,ájem o hmotnou pod.obu tělesného
,svědčení,'

347

~,;}

života; U Ježíše jest zřejměnadřízena péče o duchovní statky
starostem o· hmotné pohodlí.. Niebuhr všakmétodicky Vylučuje .. '
( prá,vě tu část veřejného' působení Ježíšova,' ktevou přispíval on .
sám k zlepšení, hmotné existence trpících lidí. Také Ježíšův po:"
kyn, aby se lidé modlili za své denní potřeby, by svědčil o' tom:,
že Niebuhrovo pojetí Ježíšovy 'éthiky jepóněkud schematické.
. . Motivaci lásky k bližnímu vysvětluje autor "příliš jedno~
.směrně, žádá-li jedině ,záměrnou souvislost mezi milující vůlí
Bóž(a vůlí člověka. V apokalyptickém. podobenství oposledriím"
soudu Ježíš výslovně povýšil činné milosrdenství iavrcholnou
póhnutku lásky k' člověku. Obou si10čar 'lásky; :kolmé i vodorov;;
né, je ve smy,sluevangelií stejně potřeba. Tu kolmou Niebuhr
uznává. VodO'rovnou však zanedbává/ač Ježíš výslově pravil:
"Pokud jste tO' učinilijédnomuz tě'éhtomých. nejnepatrnějších
bratří,mnějste to učinili." (Matouš 25, 40.)·
.
Jestliže Niebuhr vyzdvihuj'ev. ježíšovské ethice jen božský
prů~az,nemá předpokládati, že bude splněn jeho požadavek,
aby'mravní příkazY-spočívaly na organickém zapojení ~O' dějin. né skutečnosti.' Nebezpečnou zásadu vidíme .v Niebuhrověpře
svědčení, že dějinné přeludy neničí pravdivost mytu (.str. 68.)'.
Nač .potom pracovati k racioria1isaci křesťanského bájesloví, jehožpotřebu zásadně uznává?
. ,..
'. .
.'
.
Z bájeslovného myšlení' má dosud pro Niebuhra. značný význam mytus o pádu člověka. Zjištění nehistoričnosti· háje o pádu
pr.vních lidí mu ještě neznamená, že by v mytu nebyla obsažena
pravdivá symbolika. Křesťanství tótiž považuje' za nábó'ženstVí
mytické~ Spatřuje jeho přednost v tom, že odhaluje symboly
nádsvětného. v dějinně podmíněné' skutečnosti. Spisovatel 'zůstal .
dlužen důkaz <> tom, že by mytická povaha křesťanských pravd.
měla .racionální oprávnění, zvláště když jinak vědomě popřel
věcnou základnu pro její dějinnouexistenci~ ,;.
".
U Niehúhra zápasí' snaha vysvětliti fakt hříchu pokud možno·
tradičníterminO'logií s .te:ndencí, aby báje opá1du Adama aEvy
. učinil dnešnímu' člověku srozumitelnou. Cenný je Niebuhrův odsudek tradičního výkladu dogmatu. o dědičném hříchu. Lidstvo
nezhřešilo pokleskem;prarodičů v ráji.~e prý omylem považovati' pád člověka za dějinný. počátek zla; Tím se 'náddějinný
obraz ontologického řádu,.· zpodóbujícíosud lidské'duše před
Bohem,' vtěsnávad9 úzkého'dějhlného' rámce. -Mytus'opádu po-,.·
ďpisuje Niebuhrovi věrojatně povahu hříchú, která. spočívá ve
vzpouře člověka proti Bohu.. Dědičný hřích 'pátří k jakosti lidské duchovnostLPsychologieký. výklad zatížení :mravní .bytosti.lidské je přijatelný-s hlediska nauky: církve. Československé, která!
.též spatřuje ďv 'dědič:né ,slabosti .:a . zlohě lidské hlavní 'překážku
proniknutí evangelia/SoUhlasíme též s Niehuhrovým odmítnutím _
důsledků' augu:stinovsko~kalvínské nauky o prvním hříéhu. KdybY byla přkózenost lidská po pcidu prarodičů úplně zkažená,
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nemohl by· Bůh, volatičloyěkak odpovědnosti za jednotlivéviny,
spáchané' ve stavu. naprostého' zatíženÍ; Nespokojujeme se však
jen tímto. odmítnutím dějinného smyslu báje o prvním, hřichu
v. ráji. Nevidíme důvodu, proč bychom si z ní měli ponechati
představu žárlivého Boha, ,zahalujícího před člověkem ovoce
stromu poznání. Ježíšovo podobenství o marnotratném synu vy· stihuje dle, našeho soudú podstatu poměru lidské duše k, Bohu
·mnohem výstižněji. Nevnáší aspoň do BožLpovahy vlastnosti" jež
· mravně podpírají nebo oslabují. láskyplnost nebeského Otce.
Ježíšův ideál lásky není samozřejmostí v životě osobním ani
v pospolitém soužití, rodin, plemen, národů a států. Niebuhr při.zriává, že křesťanStví nedoceňovalo význam rozumového činitele
pro vytváření samostatné ,mravní soustavy, ,ať už šlo o .ethiku
idividuální nebo,·sociální. K zduchovnělé mravnosti nestačí však
jen uvědomění ani lidská snaha po množení láskyplného života ...,' .
Jest k ní třeba též milosti Boží. Ke křesťanské lásce vede dle
evangelia vděčnost a kajícnostyůči Bohu. Bližního milujeme,
poněvadž společně s námi vystupuje jako jeden z konečných
cílů nadsvěfné perspektivy. V ní se jevíveIikost člověka jako .
dítěte Božího i jeho malost jako sobeakého hříšníka. V' tomto
průhledu vystihuje Niebuhr nově dynamickou průbojnost Ježíšovy radostné zvěsti pro dnešní svět. '
Láska jako odpuštění a obětavá služba. je nemožnou utopiís hlediska. tvrdých skutečností pozemského života. Současně
představúje možný obsah k'řesťanské cesty. s hlediska říše Boží:
. ',Křesťanského ideálu lásky zneužívaly vedoucí "sociáhií,vrstvy
k zdeptátií slabých. Uplatňovati některýpožadé1.vek absolutní
Báha, jest zpravidla
mravnosti Ježíšovy ve světě, odvráceném
nemožné.. Pokud jsou' lidé podrobeni sobectví a hříéh'u, zápasí
obtížně.o základní1idská.práva. Jen se má míti,. praví Niebuhr,
katolicismus í protestantismus na pozoru,. aby neposkytovaly duchovní omítku nespravedIivýmvýsadám upada j ících'společen~
ských vrstev.
Autor si nezastírá bídu a zoufalství 'dnešního, světa, .' qdvrá:.. '
· ceného od Boha. Má naději v nezlomriou sílúprorocké,viry. Ta
· dovede souditi jednotlivce, národy i celou zemi ve' jménu Božím. Rozumí všemu dění v souvislosti, se skálou' živofa,na níž
,spočívá veškerenstvo. Pravda Boží ,zůstane stejná, i kdyby"
přišly na lidstvo sebevětší pohromy a dnešní civiIisace odumřela.
úkol křesťanů v těchto. převratnýé:hčasech zůstává prostý: Spasí
je jen poznání pravého Bohá. Tím se uchrání před pokusem
osebezbožnění.BudoU·. ušetřenLbědnépodívané, aby neuzřeli
své druhy, postižené stejnou vášní, v podobě ďábelské.
. Niebuhrova kniha je dílem podnětným i průbojným. Povede
· k přemýšlení' na' různých duchovních frontách. Autor vychází
z křesťaské tradice. Neztotožňuje se však ani s liberalismem; ani
sodhodoxií. §ympatisuje vmnohéms marxistickýmsocialismem.

od
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Nehodlá hypnótisov~ti proleta:riát, abý jej vedl do boje proti

třídě měšťanské. Jest. křesťanským bohoslovcem se sklonem
k zahrnutí tradičního' věroučného bohatství do novodobého svě

"

tového názoru. Dovéde se povznésti k výšinámprorockého . ná;.
boženstvL A přece se v otázkách víry a životního slohu'odvolává k Původci a k Slovu Pravdy,' nikoliv jen k slovním zkrat,":
kám uměle vysloveným' o podstatě' božství. I osobnpst' ták myŠ":
lenkově košatá, plná osvícenéhomidšenectví ve službě závratným
mravním Cílům, zarazí. nás častěji nezvyklostí svého chápání'
problémů křesťanské mravovědy. Jistotně však důkladnější vyrovnání se s Niehuhrovým závažným příspěvkem k bohosloveckému rozboru personální i kolektivní ethikyprospěje každému
"
.
.
hloubavému čtenáři. . ,
,
.. : '
I

,

ZE SVETA MYŠLENKOVÉHO.

Křesťanský" humanismus. :FY~/'\,,;,;'l.
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Zdává' se po~orovcitelůin náboženského a církevniho život; ~aši doby,
že theologické a náboženské myšleni se opět vrací k minulosti 'a že. opouští
stanOviska, dobytá ke konci minulého a na počátku tohoto ;toleti ex hájená,
dnes jen svobodnými církvemi a, skupinami. Tuto sit~aci dobře osvětluje
článek prolesorawiskonsinské university' D.Luthera' El'anse The' persistimt
claims ol humanism, uveřejněný v červencovém čísle americké revue The.
Journal ol. Religion. Upozorňuje na klacIný a trvalý přínos novodobého SVO_7
bodného křestanství, který nemůže býtr novými proudy odstraněn b.eze·
škody pro celek křestanství. Uvádíme tu v 'překladu hlavni část článku,
.poněvacIž ,má význam i pro naše základní stanovisko.
"Náboženský humanismus 'je mrtev" - volá' se vítězně po americké
cirkvi. ,,,Humanistická' víra, .se s,-,ým optimismem pro lidsk~ ,pokrok~ zmizela s, vonnými, vánky obdobi prosperity" - tak to zní v církevní společ
nosti. ,;Tato poválečná generace, . která prošla hospodářskou a politickou
potopou,' potřebuje přisnějších kategorií 'života' než jsou prosté lormule
anthropocentrickéhonaturalismu" _hlásaji .všude proroci nového suprardcionálniihd absolutismu. "Stojice, před budoucí radikální změnoul. musíme jil pro filosofické vedení k supranaturaUsmu;který se zrodil i krise,
v ~tarém světě, arie k vzdušnému humanis~u nového světa" -:- ták jsme.
vyzýváni apoštoly 'nového evangelic kého' transcendentalismu. .'
1: Nikdy .. jsem' nebyl a nechci být humanistou;pokládcím' jeho naturalis~ za neúplnou nauku o skutečnosti ex jeho instrumentálism za' nedo-:
statečnou theorii pravdy. Přesto jsem přesvědčen, že humaTJism· nenl
úpadkem, za který jej mnozí orthodoxní a poloorthodo~ni, křestané pokládají: Ani narážky.' na úpadek humanismu ve spisech tak autoritativních učenců jako jsou Aubrey, Horton a Edman úplně nepřesvědčuji. nes
, duchovní. bombardování'prosluhých "B" -Bergsona, Brightmaná, Buchmana, 'B~ltinan~a, Buckhama, Bartha, Brunnera a B~rďajeva·.:...,. vlají stdle
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vlajky na 'humanistických tvrzích. Dewey, Otto, Haydon, Ames, Reese,
Sellars,' Dietrich, Pot(er, Reiser, a jini intelektuálni vůdéové, kteří vté či'
oné Formě drži humanistickou posici, jsou právě tak sebevědomi a' jisti
v.svÝch thesich jakodřiv~ Jedna z nejvýznamnějších !Mih náboženské literatury, Deweyova A CommonFaith, je docela výhrůžkou .všemu nadpři;
rozenému 'a metaFysickému idealismu.
Humanism'us je velmi živý nejen ,ve výchovném a literárním. vlivu
svých obháj~ů, ale také v celkovém duchu doby. Je jistě daleko víc veřejného zájmu v Americe o sociální . zabezpečení než o
duchovní spásu.
A je také pravda, že většin.a Američanú se, obrací raději k ,nějaké poUticM,' průmyslové nebo výchovné společnosti než k církvi, jde-li' o lJOj ~a
něco takového,' jako je svoboda sl~va, rovnost ras, kolektivní smlou~y,
zdravotní reFormy a pod. Je pravda, že náboženské denominace se opravdově 'starají o hospodářskou a politickou rekonstrukci, alf! zůstává Faktem,
že- nejradikálnější a nejodvážnější úsilí o sociální spravedlnost je mimocírkevní v motivu a v provádění. Dělnické masy 'v Americe očekávají zří
iení hospodářské dem~kracie od svÝch organisací, a ne od církve. St~· denls.kékonFer~nce ukazují, .že vzdělaná mládež naší země také má větší
záj~m o problémy praktické morálky, než o starodávné otázky theologick-i
a metaFysické. A všimneme-li si vnitřního života církve samé, shledáme.
že její hlavní. cUea programy zrcadlí požadavky. jejího světského okolí a
,ne při kazy nadpřirozeného řádu.
N echcí ignorovat nebo zlehčovat rostoucí zduchovněni v a';erickém
protestantismu. Velký zájem čle~ů .amerifOkých církví o oxFordské skupi:nové . hnutí, o .theologickou . literaturu, o obrození svátostí, a liturg'ie.
o oxFordskou konFerenci oživotěadUe nelze popřít:. G,hci však upozornit,
že do,klady. oživení cr prohloubeni náboženského ducha v americkém cír,,:
'kevním životě nemusí o' sobě znamenat .úpadek humanismu. Lidé v cír.'
•kuích si musí uvědomit, že neschppnost' vzdělaných lidí, předejít světové
válce, velké panice, průmyslovému chaosu, vzniku militarismu a' jiným
soudobým sociCílníin kalamitám, ie obžalobou křeslanství" vědy, výchovy
i techniky neméně než humanismu: Obávám' se,.' že obhájcové obnoveného
· supernaturalismu,kteřf se radují z domnělého mizení humanismu; se sami
~ klamou. Chovaji lichotící mylný úsudek, který může církvi dát nebezpečný a kla'mný pocit dostatečnosti ,a moci. V této době intelektuální a
'e,thické odpovědnosti. organisované, křeslanství si nemůže dopřávat toho,
a8,y přechóvCívalo. theologické Fantasie sebe uspokojivější.
2. Humanistický postoj k životu vždy zdůrázňoval tři ideály.'Ty nemohou nikdy nahradit transcendentní vhledy a imperativy křeslanství, ale.
. dávaji jasná a praktická kriteria pro sociální účinnost' křeslanského supernaturalismu. Jsou to ideály demok.ra.cie, modernosti a .. 7":acio n·a I i ty. Všímneme si jich blíže.
Ideál dem o k r a c i e klade dva požadavky na' křeslanství. Především
vylučuje z náboženské theorie všecky mystické názory o církvi a .státu.
Humanistická perspektiva je příliš blízká atomismu Fysiky, ,evolucionismu
biologie a' pluralismu. pragmatismu, aby snesla nějakou ,nauku .o životě
společnosti,· která popírá skutečnost svobody jednotlivce a pokroku spo~

351

~,

lečnosti. Církev musí mít kontinuitu a' solidaritu, 'ale těchto hodnot se ..
musí dosíci dlouhýmexperlmentálnfm. a kooperativním;Úsilím. Ci~k~vní
· totalitarism, založeny na. 'apriorním a áutoritativním základě,. může pád-·
_porovat vzrůst jen statické" kvietistické, zásvětné".nesnášenlivé .. ~ábožen-·
sk~ společnosti Američtí kře;tané se budou mít nápozoru" aby nepřijalL .
suprara~ionální. theologie. neklidné a autoritatiimíEvropy. Lidem: jimž se.
pozemské tyranie. nezdají ničím hroznfm, může být vítaný nadpřirozený'
absolutism,ale oblánům svobodné' společnosti le . srozumitelnější . a pod-:
· nětnější 'ide~ spolupůsobení s Bohém. Největším přímým příspěvkem' amé::'
riéké theologie cívilisovanému. světu naší doby bude,ddl .obyčejnému muži
a ženě ve světě. nauku o . poslední realitě, v niž by se' přesvědčivě zrcarJlily.
hodnoty svobody a. nikoliv slávy nadvlády. V době, kdy diktátoři a nadstáty hlásají mythické. a. mythologické fikce rasy a krve, musí církev\ :káza(
á.Učit. j~ko'nikdy' před tím' své prosté ale základní evangelium:individualíty;
'Společnosti, . přes svůj ~rčující' účin~k a vliv na mysli, jednotlivců, ne:
. mohou samy citit, doufat· nebo myslit. '.' J énjednotlivcí" mohou mít přátele,
i~ořit ideály, nená~id~i nesprav~dlnost nebo si vážit míru .. N epopírámzúsiuhu nebo nutnoslzesocialisovaného hospodářského nebo politi~kéhořádu:
nejvyšším ideálem 'křesfanství 'samého je zřízení universální .a jednátné. ..:.'
společ1!0sti. Chci jen zdůraznit, že .všecký kolektivismy, affašistický,)so-'
cialisUcký,komunistický či církevní, musí, v poslední analyse" nacházel
'svo~e i odůvodně~í pro lidstvo v své moci osvobodit. nebo obohatit životy
individuálníh-o muže a.ženy:
.. .
'
'
: Humanistický ideál m'o'd ér n o s ti' nesmíme zaměňovat· s cílem modernismu. Ideálem' modernostÍ rňínímhumanistický požadavek; aby křes~.:
tánství vyslovilo svou' filosofii v; kulturních a mechanických instrumentech:
dneška. Mluva . théologické metáfysiky musí být přeložena do teplé a.
· běžné mluvy každodenního života. Trvalá pravda. takových pojmů jako
vtělení, .milost, . pokání atd.,. musí být podána v poutavé1[l' jazyce, lidové' . '
literatury a vědy. Nepopírám nutnost a cenu učeného theologického ba-o .
ďání; jenidůrazňuji, že jestliže mravní a náboženské významy theologil!.,
nemohou být vyjádřeny v. mluvě; .která bude získávat a bude inspirovat .
průměrnéhd. člověka, pak j~ou bláhové pok~sy, ;ískávat masy pro církev:'
'Nejen v své srózumiíelnosíi, ale i v svém rozsahu potřebuje kře'sran
sM nauka revise. Naukové potfeby církve si 'žádají vyššíéh měřítek··sou-.
kromé (véřejnémravnosti se strrinykřestanskýéh . věřících. Jak dnes
kréda čte, může být člen církveintelektuálněloyální k své církvŽá přece
mít málo výčitek svědomí pro to, j~kžije ve své profesionální asociá~níčin;'
nosU' nespravedlivými a sobeckými způsbby. Přidá-li církev k theologickým.
a filosofickým 'požadavkům svých k'rédzávazek, zachovávat so~iální idedly
spravedlnosti, zabezpeč/mi, svobody a, míru, snad. seznamy členůnébzidou.
lak,; velké, ~lev církvi ,vzroste upfímnost,presfiž a sila.
. Ideál, modernosti táké žádá; .abycírkev měla víc odvahy v uživdní,"
meéhanických method veřejné. výchovy. ,Má-li' církev s úspěchem soutěžit
se světskými institucemi .vzíslWv6ní' a udržování pozornosti lidu,' nemůže.
nedbat významu filmu a rozhlasu. Strojová civilisacelu je a církevuéiní
dobře, užije~li co možno :nejvícjejíchtechnických vynálezů pro náboženské
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mravní vzdělávání. Moudrým a vážným užitím mluvícího filmu byse
neJlepš( kázání a hudba staly přístupnýmtnejisolovanějšim a n~jzanedba.
nějším obcím. Kdyby americké' církve věnovaly miliony dolarz't.· na. zřÚími
. velkých atelierů, kde by zasvěcení autoři a umělci' obrazově a hudebně
.' zdramatisovali vynikající a výchovné episody dějin náboženství 'a životoplsz't., nenaříkali bychom ~a prázdné kostely. Smějeme se někdy svým p;'ed, kz't.m, že váhali užít varhan a piana, při'. bohoslužM. Naše váhavost užít
filmů a. radia pro' kostely je st~jně žalostná.
' .
Třetí· velká. výzva. humanistického . náboženství, ideál r a c i o n a II ty,
vede křesfánství k tomu, pěstovat svou viru v síl; lidské inteligence, aby
se řešily 'obtížné otázky moderního civilisovaného života. Kriterium rózumlt
např. se staví proti nekritickému nadšení, s kterým někteří supernaturar~
listé přijímají mystické. výroky nejnovější vědy. Racionální humanita' je
neodhalujé proto, ~ že· by 'pokládala odmítnutí Vědeckého rozumu. za cestu
k pravdě. Humanista je plně' ooeznámen s nepředvídanými kontrakcemi a
expansemiasÚonomického ve~mírú,s nedéterminovanostL elekironz't. ve Iy. sice, s n~hodilosťmi nesouvislého vývoje, s. illogi~kými impuÍsydýnámické
psychologié. Je ochoten připustit,· že tyto irracionality jsou známkami
spontanní a tvůrčí povahy v přírodě, ktérou nemz't.že žádný' abstrakiní neb.o
. mechanický výklad zakrýt. Ale. vedle. tohoto připuÚění nedeterminovaných znákz't.· v řádu přírody humanista zdz't.razní supernaturalistovi, že ani
jeden' významný vědec dneška neopustil objektivních method pozorováni
."
,
'.
.
pro nějaký mimovědecký mysticismus.'
. Ideál racionality také žádá, aby v této době daieko r~zšířéného dtěk~;
cod rozumu nedegenerovalo náboženství v nějakou filosofii úniku pro bojácné duše, které se bojí obtíiný,ch II zoufalých laktz't. bezprostřední zku- ..
šen~sti. Transc...endentní věroučné ~představy přinášejí odvahu a posilu ve
chvílích. kontemplace, ale nejsou~li také pokládány za pracovní hypothesy
pro zřízení lepšíh~ řádu mezi lidmi nyni zde, nebudou ritu ani práva ahi
síly trvat. Křesfané musí dokázat' skeptickému sVětú, že duchovní idealism
je vytvořený nikoliv pro myšlenkové.a cÚové požitky,. ale jakovýklac1
života, přímo důležitý pro naši dobu materialismu, strojz't. a, mamonu.
Náboženství z jiného světa' je nezbytné pro motivaci a zdůvodnění sociální rekonstrukce, alemethody a plány. rekonstruktivního procesu závis~.
na vynalézavosti poZemského lidského' rozumu. člověkovo úsilí, naUzt,
kterýlÍčelživota je nejl~pií pro lidstvo; hledání jedno,ty a plánu v míchanici soudobého vědění; jeh9' aspirace, nalézt v této době hospodářské
a .politické nejistoty poslední účel civilisace;· hledání. rozumné a .harmonické základny náboženství vc10bě svářícich se theologií; touha po spo;'.
lehlivé sankci' mravnosti _ tyto a mnohé jiné ~ažné ótázky volají po
vhodném blížení se životu. Této nutnosti nevyhoví rozděl.ujíCi,· stranické,
oportunistické ani sentimentální myšlení. Lidstvo' tragickypotřebujé pro-'
rokd, kteří" mohou viděťživot čestně,· pevni a cele. tijícev době, kdy. na- ,
hodilosti stále žádají nových a nevy,zkoušených prostředkz't.,· potřebujeme
vykladačz't. civilisace, kteří mohou autoritativně lidu připomenout, iejak
revoluční socici/ni vise tak transcendetní~ dllchovní'vira: : které v svém'
enthusiasmu pro rychlé úspěchy ignorují tvrdá lakta bezprostfednílysické
"a

a

23 Revue

CČS,

roč;

IX., č.. 6., prosinec 1937.

.353

reality, jsouC'marné a' klámné:sny., V této době rozvášněného ve.','
řejného míněn(m[uvčí' nábože'nství,ktérý 'mliivís autoritou' o ~ealisti~ké'
historické perspektivě,'
cenu tuctu demagogů. Immanuel Kant měl pl;u?
, 'pravdu svým 'názorem, že iimpl'in~ipy;: které přicházeiíz rozumu, isou buď
'dost cenné nebo dost mocné,' aby pohnulymravní.'vůlí.
,'F. K. '
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Ve smyslu usneseni' v Lausanne v r. 1927, konala se konference
"FaitlÍaIÍdÓrder" v Edi~bu~ce vsrpnu r. 1937. Mělo to býti určité júbi-'
leum, této konference, neboť r.' 1910, bidy ještěpfed:světovou válkou,se
id~a' této konfere~ce právě v Edinburce zrodila. Na rozdil od světové kon~ "
feÍ'encepraktického kře~ťanstvC"Ži~oCa. niÍo" (Lite and Work) zabýv31a
'se konferenée",,;Víra",a"Řád'" sjednocovacími' otázkami' věroučnými.'Tím
Jest ovšem dán: také rozdil mezi oběma konferenceÍni.
"
,•
úča~t<na ·~6~ferelÍci. b~íapoměrÍlě 'četná., B~ly tam, ~írkve ortho~,
doxní nejrtlzIÍějšíCh odsÚnfi .:.:.: niirÍÍo cařihradskou i syrská a .arménská.
Ze slovanských pravoslávných' tentokráte byli' zastoupeni jen Bulháři a
církev, polská-pravoslavná; "vlástně, snad 'polsko~ruská. Ruské, pravoslavné'
zál:itupovali emigranti. Řecký' oekúnienický 'páťriarchát 'zastupoval zvláštní delegát Germanos, který žije, tuším, :v 'Anglii stáJe.' Srbskácírke~ ,
tentokrát osobně : delegátem ' ~~stoupena nebyla, vzhledem k poměrfim'
vnitropolitickým v Jugoslavii. (Jednáni () konkordát!)
Římská cí~kev, 'ač pozvána: iaStoupena nebyla,í ze známých dfiv~dfi
'dogmat}Ckých. 'Neuznává, totiž'.,žádné jiné jednoty:, , či sjednocení,' mimo
sebe. , '
"
"
, ,
.'
.,'"
" "
'
. Tentokráte, nebyla také zastouperia církev německo-Iutherská z dfi- .
vodfi p()litiékých: Z Německa byl jen přítomen zástupce t. zv. svobodných'
cíi:kvi,kteié ovŠ~m soustřeďují' celkein' malý počet pfísiušníkfi. Kromě'·
některÝ~h menšíéh Církví protestantskýchbylÝ zastoupeny vŠechny pro-

1:

i
.i

'I"
.,1

lest~ntské d~n~~ina~e. T~ké Č~sk~slovensko mělo' celkenihOjnézastou~
peiJ.í.NaŠe 'cí~k~vvySlal~ jeti .jedÍlOho delegáta. MyslÍme,' ž~ bylo, třeba
vyslatidele'gÚfi ví~e;áby se ~ohla celá. ko~ferénce obsáhnout a zúčá~tniti
'. se vŠ~ch jednání v sekcích-:-I když ke konÚrenc'i máme své Výhrady. Byl
t~ Y určitém :~~ýSIU tl!eoicigick~ církevní sněm" jenž pro 'theology ave-:

.~oŮcí ,čiJ.1itéle: církví vfibec musel př.inésti. mnohý duchOvně praktickÝ
uŽitek,který 'seze žádných knihnemfiže získatL'Přirozeně, že byly též'
zasto~peny církve' katolické' jako' a:ngiokaťolická.astarokatolická. Biskup
'anglokátolické: ~írkvéďd~:Tempie z· YorkU: př~dsed~L'" , ,. ,,' ,."

'Ji~tě by, bylo bývalo vťllmi' zajímavým, . kdyby, .byla bývala přítomna
. té~ t., zv. "živá církev" ruská,. o )lížtOhO vlastně víme velmi málo. Myslírrie",žé jest to škoda.; Také btúie' zajímavo, jaké konečné stanovisko 'za-
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ujme německá' evangeliéká' Církev ke sje~ocOv.a,cím snahám konference,
'Zdá se, že ne·gativní.
" V úvodě "Reportu", závěrečné zprávy o konfer,enci, pochvaluje si kon. ference pokrok ve sjednocováni cirkví zauplynulé desetiletí od Lausanne.'
Jest· to ovšem pokrok v sjednocování mezi cirkvemi, které mají stejný
dogmatický základ, jako cirkev· anglokatolická a. starokatolická, ,resp.
cirkve pravoslavné. Podobně, jest' tomu i . u cirkví evangelických. Přibli
žujíse ty .cirkve, jež mají stejný neb 'podobný základ dogmatický. Ne=
smíme' také' zapomínati," že na příklad lutherská' církev státfi. skandinavských má základ úplně katolický tak,. jak byla, když se od římské' církve
ve století šestnáctém oddělila a že formou i obsahem více se blíží' a po~
.dobá církvi starokatolické a anglokatolické, než některým cirkvím protestantský~. (A:ž ovšem na "sola !ide" a "sola gratia"!)
Celkově měli jsme dojem, že' delegáti většiny. círl{ví, zúčastněných
na konferenci, patřili ve své církvi ke kfídlfim velmi orthodoxním:
zájmu cirkví na snahách sjednocovacích. svědčí, že bylo zastoupeno
122 církví ze 43 státfi .. OvšeI:q máme zato, že pravomoc (jelegátfi jednot~
livých církví byla rfizná a těžko dosuď zjistiti, jak usnesení konference
bylá akceptována celýmicfrkvemi, které vyslaly delegáty, resp. jakÝ
vliv bude míti konference na. věrouku jednotlivých zúčastněných církví.
Konference byla rozdělena na 4 sekce. První sekce měla pensum:
,,0 milosti" (De Gratia). Druhá: "Církev Kristova a' Slovo Boži." Třetí:
ď "D~chovníúřad církve, svátosti a obecenstvisvatých." Čtvrtá: "Jednota
církve v jejím životě a bohoslužbě."
I
•

°

Jediněyprvní ~ekci ,,0 Milosti" došlo téměř k úplné dohodě a,jednotě,

ovšem mánie zato" že ,více ;,quoadformam" než' "quoad, senSuin".·
Dohoda byla umožněna, podle našeho názoru, hlavně tím,že církve' orthodoxninemaji ~auku ;,de Gratia'" 'dogniaticky tak přesně definovfulu,' jáko
na příkIfld církev fímská, neboť dogmatická autorita východ,níchcírkVí,
totiž 7 prvních sněmfi, se touto otázkou "expresse" nezabý'\rala a také ji
nedefinovala. Mají totiž pravoslávní v terminech "o' Milosti" ' náleŽitou
volnost li tím také pružnost. Zdálo se sice, žé orthodoxní 'protestMté
hlavně lutherští neupustí od terminu "predestínace", t. j. předúrč~ní, kte~, '
rý se "sola fide et sola gratia" jest veimi dfiležitým kamenem ve Eltavbě
lutherské 'dogmatiky, ale nakonec byla "predest:inace"ď nahrazena velmi
dfimyslnou formulací ,t: zv. suverenity boží, t. j. absolutní boží svrchova-.
nosti, jde-li to dobře přeložiti. (The, sovereignty of God i8 supreme.)
Srovnej v našem vyznání ,,vláda boží věčnosti". Tato these byla,ovšem
bez, námitek přijata všemi delegátl. Otázk~ zásluh (m()rita) byla' odsunutazcesty do stínu, ač zdálo s~'nám, že ne zcela po vfili delegátfikatolických církví. Také cirkev pravoslavnáve své "Deklaraci", t; j. poznánikách či výhradách k celkové zprliv"ě sněmu, upozorň~je při '"Milosti;' na
"cooperation" (synergia) lidskévfile při posvěcení (sanctification) člo
věka;. což ovšemneni než zárodek pozdější nauky o' merit~; srovnej zase
naše "Spolupráce člověka s Bohem".
'
Report o Mi10pti jest,skútečně mis~rny kus theologické diplomacie,
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který ,v 'zásadě mohou přijati, všechny' církve na konferenci zúčastněné,

pok~d ovšem si do sta~ch forem doveuou' vložiti své, pojmy '3. nemají
nauku o Milosti. tak rozčleněnu' a podrobně definovánu jako to, činí scho~
lastika římské Církve.
Orthodo,xní : lutheráni jsouovšeÍn' nekompromis~í stoupenci' přisné
predestinace, t. j. předurčeni k ,věčné spá.se ,a tím také předzvěděni "
(prescitio)k věčnénlU zavržení. Obě tyto sta~é theologické doktrÍny před
pokládají, ovšem' postulát věčného zavrŽení' či věčnosti pekla. Přirozeně,
že, církve, které
ekonomii 'božÍ. nepředpokládají věčnosti pekla, nemusí
se zabývati ,ani otázkou ,predestinace, kterou tilk těžko, jde srov~ati nejen se svobodou vfile člověka, ale hlavně se spravedlnosti a milosrdenstvím'
b~ží~, ani otázkou předzvědění.' Zpfisoby, jak theologóvé chtějí rozUmově :'
a logicky srovnati předurčeni a zároveň svobodu vfile člověka, jsou spíše
obrazem theologi~ké sofistiký,ke které se musí theologové uchýliti vždy, ,
když vyjdou od nesprávných premis, či církevně stranické exegese PíS-, '
ma:: Tato nesprávná methoda pak často tvoří. nejednotu ,a dogm'atický
rozdíl mezi církvemi. Pokud pak se týče ostatních 3 výsledkfi sekcí; ,zde
již se nepodařilo najíti sjednocovací formule jako tomu bylo, u "Milosti".
Zde jiŽ přesně vystupují dogmatické rozdíly mezi' církvemi katolickými
(řadíme sem i církev"pravoslávnou) aprotestantskými. Nezabýváme, se
ními podrobně, ježto tyto rozdíly jsou každénúl theologoviznámy.l) Jesť
to hlavně rozdíl v nazírání na svátosti a s Um související otázku svěcení
kněžstva a,' apoštolské pOSloupnosti, na církev, (visibilis et invisibilis) a
na Marii (jako bohorodičku; Theotokos).V těchto otázkách nedošlo k nejmenší dohodě. Každá skupina,církví si podržela své, a také dobudoúcna
jest nejmenší naděje, žehy kterákoliv církev.něco ze svého učení "qua ta~ ,
lis" to jest jako "celek" změnila. Neboť právě tyto odlišnostičásto za- '
příčinily jejich vznik a udržují jejich existenci. Něco jiného jest ovšem
, formulačn~ dohoda delegátfi" kteří se mnoho let spolu stýkají v přátel
ském ovzduší.: a hledí si učiniti, všechny možné koncese" a něco zcela'
jiného zase autoritativní církevní. celek doma.
'
, _ Nato, o čemprávě mluvíme, upozorňují též "Výhrady~' pravoslav-, "
uých, kteří žádají konkrétnost a přesnost ,na ,formulaci věroučných thesí"
ježto jsou přesvědčeni, že obojetné' (dvojího smyslu!) '--- ,.neurčité 'a
abstrakni 'dogmatické výrazy," či formulace jsou neužitečné' a.íaké je: mí.~
prosto ódmítají. 2) Jedná se totiž právě o konečné~formulace konference. "

v

Z celé konference jest zřéjmo, že stále, se zde rysují a zfistánou tři,
'skupiny neřímských' církví; a sice: katolická (7 sněmfi!), reformačnícír
kve středověku a refórmační církve :moderní doby, známé také pod vý- ,
razem "modeni.ismlÍs"~ Přirozeně, že často tYto třiskuphlÝ se navZájem
, ~rostupujr doplňují, ale pochybujeme, že by se mohly sjednotiti. Proto cC

a

1) "Report'" bude snad přeložen do češtiny.
,
:2)~e Orthodox delegates further stress, the necessity of accuracy

, and concreteness in the formulation of the faith; and are convinced that
ambigous expressions and comprehensive expressions of the faith are'
of noreal value.
' .
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také skupina orthodoxní zcela správně poukazuje na logický postup, při
sjednocování, t~tiž, že, mají se, předně sjedn~titi éírk~e stejného dogma~
tického podkladu, což jest spíše, a/r ne vždy, možné. Srovnej, dfiležitost
liturgického formalismu u o:thOdoxníéh, kterého pravoslavní nikdy nezan,echají a západníci nikdy nepřijmou!
Dirigenti konference "Faith and Order" jistě všechny tyto překážky
, sjednocení církví předvídají a jasně vidí, Ú ten krásný a vznešený ideál
jednoty víry jest ve více než daleké budoucnosti i když nechceme 'říci,
inajíce dogmatiky církví - v neuskutečnitelnu. Zdá se nám' totiž, .že i tato
konference se octla právě již tímto "Reportem" na mrtvém bodě, něco
''':uad podobného' jako svého druhu "Společnost národfi". Církve zde stanovily totiž dogmaticky svoji, mez, za niž dále nepfijdou a také nemohou.
Proto snad jest ta snaha, aby' se konference "Faith and Order" ,připo
jila ke, konferenci praktického křesťanství "Life and Work", jejíž plány
intence jsou daleko snáze uskutečnitelny - nezfistane-li ovšem pouze
na chválihodných resolucích, což bývá častým nedostatkem všech kon- '
ferencí. Má
tu utvořiti "Světová rada v~ech křesťanských církví",
(World Council of Christian Churches) , jež skládala by se ze zástupcfi
obou konferencí, a ,jejíž výbor by tvořili členové těch církví, které věří
"v našeho Pána Ježíše Krista, jakožto Boha a Spasitele". Přípravné práce byly již zahájeny a jak se věc dále vyvine,,' ukáže budoucnost.
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bohosloveckou základnu 'ekumenického hnutí.

Na letošních prázdnin()vých sjezdech křesťanských, církví v. Oxfordě
a v Edinburce se projevila potřeba, aby se v budoucnosti dostalo rostoucí
jednotě církve Kristovy též viditelného ,projevu. Vedly k tomu~úvahy'
z?,sadní i praktické~ Zkušenosti z dosavadního vývoje . ekumenického hnutí
ukázaly, . že mezi otázkami, víry ,a církevního zřízení na' straně jedné'
a mezi ?tázkami křesťanského života a díla na straně druhé nelze :vésti
přesnou rozdělovací hranici. Praktické křesťanství se musí nutně opírati
o náboženské pojetí úkolfi, jež má věřící jedinec i obecenství věřících
ve vztahu k Bohu, k dějinám, ke společnosti. Ani dogmatické otázky
nejsou řešitelné bez zřetele k dobové situaci člověka. Jedná se o to, z jakého ~yšlenkového zákl,adu mají, při tom sjednocovací' snahy vycházeti.
Obě ekumenické konference došly již z období přípravných úvah
k velkorysému námětu. Roztříštěné hnuti, pracující v samostatných odvětvích, nepředstavovalo dosud' s potřebnou prfibojnosti ústřední ,cíl sjednoceného . křesťanstva. Ekumenismus neměl jednot~ého ústředí; které' by
bylo uznáváno za hlavu i srdce sbližovacích snah všemi' spolupracujícími
církvemi. Také finanční otázka měla svou· závažnost. Přispívající' církve
'i jedinci byli přílišně zatěžováni, když se k nim obracelo o příspěvek dvě
. nebo více dílčích středisek.
Proto. obě zastupitelská shromáždění křesťanských církvi přijala ná-'
vrh, aby napříště pfisobivější součinnost mezi hnutími,' známými pod
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názvem ',;Živót a" Dílo", ' a' :"Víra a Řád'~, 'byla představována, Světovou
církevní 'radou. Jejím ciIém má, býti: a) pokračovati v díle obou dosavad'"
ních světovýchkonferencí;b) umoŽDiti společnou činnost spolupracujících
'církví; c)" šířiti souČinnost ve ',~ťudiU; ;d) Šířiti, vzrust ' ekumenického vědo
mí v církvích; e) uvažovati o 'vydáváníeku~enického časopisu;f) pOdpo~
,rovati "styk jiných mezicírkevních světových .f~deraci a' ekumenických'
korporací, jež seď věnují zvláštnímúkolfim;' g) podle ,potřeby svolávati,
světové konference. ' : ' '
. '
: ' !,' Světová cirkevní rada bude'uskutečňovati týtoúkoly jednakprostřed~
nictvím Zastupitelského shromáždění, :složeného z 200 pověřencfi spolu~
pracujících církví, jednak,~ 60 Členného, výboru, zvaného, Ústř~dní ~ada.
Tyto, órgány;sjednocovi:wích snah nebudou ,opló'ávněny, aby' zavazovaly
svýmiuslleSeními" jednotlivé církve. Přes to se očekává, že' nové zřízení při~
poutá církve k daleko větší, bezprostřední odpovědnosti, než byla dosud'
spojena účasti na ekumenic.kých poradách.
"
'
Jaká má býti míra váZanosti jednotlivých církví při postupující insti:
tucionalisaci ,Stokholmskéh~ a LauSa~nského- !Inuti? Již nakon:ferenéi,
V Oxfordě' byla vyslovována ,vážná obava, aby nedošlo k zúžení boho;"
slóvecké základny pro: další: ~ezicí~kevní ,spolupráci. ' Otázka' zfistá.vaía
sice otevřená.'Neboť i po,ustavÉmi Světové, církevní rady neměla býÚ
dotčena po.sobnost, zvláštních' komisípr~ studium praktického ,křesťanství
a, předmětfi :,Odborně, bo~osloveckÝcli; .oxfordská konference .nepostavila
v ,t~m směru žádného požadavku:1 ) 'Samozřejmě se na ní předpokládalo,
že',voblasU StokholÍnského hnutí spohlpracují křesťané, kteří jsou k sobě"
pojeni náboženskýÍn 'vyznáním modlitby Páně; .
'"
. "
, . Nap~oti tomu:v Edinburce bylo přijato usneseni, jež se pokouší uvésti"
obě hÍavní větve ékuinenickéhohnutí na společného jmenovatele starokřesťanských vyináni, víry' a dogmatu, o inkarnaci.' Podle úřední zprávy
ovýšledcích Světóvé koiúe~ence o Víře a Řádu považuje se za žádoucí,
aby se tradiční nauka o vtělení Kristově, v dosl~vnénívýkladu, obsaženém,
v Nicéjském vyzríá.ni, víry, stala v dalším vývoji nutným předpokladem'"
iádouCíhÓ,:dorozuÍněni mezi křesťanskými církvemi.
, 'Dotázalijsine se některých předáM' sj~nocovacího 'hnuti, zda neshledávají "tomto požadavku ohrožení díla slibně započatéhO. Neboť jak'
možno očekávati, že by se dogmatické poučky, o které se, vždy ,so~čiIÍ- '
": nost křesťanskýchcfrkví rozbíjela,' m~hly najednou státi cementem,' vá.ží-.
~ím soudrŽnost, dosud 'velrÍlikřehkou? V tétochvili nen1ještěo věciroz~~
'hodnuto. Celý' pOstup, k uskutečnění Světové církevní rady: bude stanoven
, na' poradách' čtrnáctičlenného výboru,' zvoleného na' konferencích' v Oxfor~
" .<1ě 'a v Edinbúrce. Tento výbor se 'sejde v květnu 1938 v Holandsku. '
" ' . Už nyní sé' v'šák ,vyslovujípochylmostio účelnosti cestYikťerá by .
. zúžením sjednocovací základny vylučovala z ekumenické spolupráce stoupence' svobodného křesťanství a bohosloveckého modernismu.' V' církvI čes.- .
koslovenské' stojíme od, počátku na stanovi~ku, 'že' součinnost křesťankého

s

i) Srovnej publikaéí: 'The Churches Surv~y : Thěir, Task. London
1937, s ',úředlli zprávou o konferenci Edinbúrské: Report ofthe. Second

World Conference on Faith ,and Order.·
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, světarilUsí spočívati na věrnosti křesťal.Ifl 'duchu, Kristovu, jimž má býti
pronikána novodobá~ osvěta mravní j myšlenková. Obáváme se;' že pokus,.
o sjednocení' církví na základě starokřesťanských vyznání víry ztroskotá~
Nejvýš by mohl vésti jen'k, jednotě fiktivní. Nenídobře~yslitelné, ,že by
dnešní křesťané vkládali do, pojmovýchsYmbolť'.l Nicejského kréda teritý~
Světový názor, který bYlpř'imÚený čtvrtému století po Kr. A čeho by
získalo'křesťanské náboženství na svéživot~osti, kdyby Ilekřesťanský
,svět anglokatolický dohodl se světem protestantským a pravoslavným, že
budou náboženskou' zkušenost doby prvoktesťanské vyjadřovati jednou
pro vždy filosofickými kategoriemi hellenlstického období?' P'řece by si
zá danéhó stavu pravoslavnidělali zbytečnou ilusi, že jejich' obsah věro~
učného nazírání je totožný se smýšlenim anglokatolicismu, nebo že luther~,
ské pojetí bohoslovecké obrátilo na své, vyznání stoupence liberálně kritické theologie. Búď povede cesta sjednocení k prostému následování
Krista podle příkladu doby prvokřesCanské, nebo n~stoupíme cestuzpě~
kvěčnému hašteření se o to, kdo je pravověrnější' a potom upadne křes
t;~ská víra ještě, hlouběji.' Nesdílíme v ,československé církvi oportuni~
,stickéhledisko, že každá círlrev mflže přijmouti soubor dějinných křes~,
ťanských dogmat a představovati si pod nimi, co jí napadne. Nebylo by
poctivějšívyjít(od modlitby "Otče náš','"a starati,se jedním,dech.em o to,
aby jeho odříkávání křesťany nebylo lživýin rouháním?" '
"
, V tomto svém varovném postoji před možnými následky radikalní
'theologisace ekumenického hnutí nejsme osamoceni. Uvedeme o tom ,dva
,-' závažné ,doklády z poslední doby.'
'
.
Světový svaz' pro svobodné křesťanství a náboženskou ,svobodu věÍlo~
val v poslední době, značnou pozornost~ ekumenické otázce: Nejen ,snad
Um, že, na svém sjezdu
Oxforděv srpnu 1937 sledoval sjednocovací
snahy ve zvláštní komIsi. Byl též Jmenován čtyřčleIlný pracovní 'vÝbor,
který připravuje kritické zhodnocenivýsledkfl obou ekumenických :k~m~
ferencí. V právě vydané ročence Světového svazu na rok 1938 zaujímá
kladné stanovisko k ekumenickému hnutí dr., C. J. Bleeker. Shrnuje ďvý:
těžek prázdnmových konferencí náSledovně: '"JejIch výsledky a proh.i~~
šenl přinášejí světu poselství, jež bude ,míti široký ohlas.Svobodniktes, "ťané k nim nesměji zflstati hluší., Neboť vztah svobodného křesťanství
k ekumenickému hnutí jest věcí velké dflleŽitosti." V dalŠím, Bleeker upozorňuje na dflsledky, ktéré by měla oJ.1;hodomí dogmatisace sje,dnocovácL
základny podle návrhu Edinburské' konference pro svobodné' křesťanství:
Mohla by před nírn zavříti dveře, d~ všekřesťanských shroniáždění.'ná,ie
se dovídáme,' že Světový svaz pró svobodné křesťanství se obrátí ďk ' sv~': '
bOdomyslnýffi stoupencfun sjednocovaCích. snah se žádostí,' aby ,,'zabr'ánúi
tomuto nebezpeči. 2 )-'
'
,
, ,
" •
•
,
'
' ...

v

," ,Podobně též při vytčení omylu, kterého 'sekřesťanství stále dopouští '
statickým pojetiril křesťanské pravdy, píše dr. Major ve vedoucím ,moďer~
nistickém časopise anglikánské 'církve: ,;Nic neděli kťesťany'z podstatné
, ,', povahy křes~anského nábože~ství ani
podstatné povahy součas~é si~

z

2) Year Book: J.A. R. F. 1938.
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tuace. Naše rozštěpenost byla zpfisobena neporozuměním 'vlastni' Í>ovaz~:
křesťanského náboženstvi a dále tím, že dovolujeme přizrakfim mrtvých
"'hádek, aby nás ještě děsily.U3) ProhlášeníQ jednotě,příjatému v Edin, burce, vytýká Major oprávněně', zmatené myšlení, a' nedostatek' mravní
'odvahy k otevřenému ,přiznání skutečného stavu. Takovéto doklady mohou
býti užívány církevními vfidci jako ppojný,' prostředek.' Jen abychom se
neprobudili příliš pozdě 'k' skutečnému poznáni, ,varuje Major, jaká je
strašrÍi situace pro křesťanskou církev v současné době.
Souhlasíme s Majorem též v jeho závěrečném, soudu o tom, co je
podstatně dfil~žitéh~ k docílení pravé jednoty v křesťanském světě. Před
'pokladem opravdové je~noty, jíž svět potřebuje, nejsou ani formálnI sou- '
hlas s věroučnými poučkami mezi spolupracujícími cirkvemi, ani zave, den! jedhotného církevníhozřizení ve všech' církv.ich~ Jako křesťané máme
však usilovati na každém' kroku o náboženskou opravdovost. Tu prokážemedfisledriý!u následováním Ježíšova zákona lásky k Bohu a k bližnímu .
. Obáváme,se,' aby, nadvláda dogmatikfi neochromila ,ekumenického
hnuti. ,Dosavadni dvě konference pro praktické křesťanství z r. 1925 ll.
z, r. 1937 byly prfibojné. osvědčily svou životnost i bez pouček, které mo~
hou opět ohroziti pfivodni cíl:ekumenismu, daný mu do vínku arcibisku~
'pemSoederblo~em: Aby předevšúl1 sloužil Životu a Dílu rozvráceného
světa, v duchu Kristově. Tí~ nepodceňujeme nutnost teoretickéhozvládnutí dobové a náboženské probÍematikY. Nedovede~e se však nadchnouti
jen modloslužbou starodávným' formulkám. Křesťanský ekumenismus má,
spiše lidem přiblížiti živého Krista,' jako jediného, pravého vfidce pro
dnešní trpicí, člověČenstvo. Rozšířenim bohosloveckého zmatku nebude ani
'nyni svět· spasen.
. •,
"Dr. F. M. Hník. ,
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KULTURNf HLfDKA.
Umění na Slovensku~ Odkaz země a lidu.
,

,

'

,

'

.Pod tímto názvem~ychází úhlědnésešity dUa;' J, rozvrženého do deseti
jež mázachylit materiál z výstavy stejného názvu, kterou pořádala
(etos Umělécká Beseda.
.
",,'
Prvni vyšel svazek pátý s názvem lIP r á c e v k o v u a z lat nic t v i",
zachycující bohatý materiál o umělecko-průmyslové Výrobě kostelního ,ná'činí; zajímavé a poučné jsou detailní fotografie rýpaných ob'razd., Studium
těchto velkýchdiluměleckého průmyslu Slovenska,' stejně jako" děl čes'
kých, mohlo by nám pómocí správně posoúdit kusy;" kterých se ve jménu
' .. "
,
tradice u nás církvi někde používá.
Druhýsvazeki,Archi~ektura střed,ověku" ~vádi nás do bo':
svazků,

v

3) The Modern Churchman, roč. XXVI!;; st~.' 427 ve článku o Oxfordské li ,Edinburské konf~renci. " '
. '
*) Vychází nákladem Melantricha, Praha. Cena svazku je Kč 35.-,
při odběru c~lého díla Kč 25.-.'
•
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· hatého . dědictví stavitelského. Ukazuje nám prostory, resené lunkčně.umě
lecky a výtvarně, zajímavé detaily slovenských staveb, jejich interieury
i exterieury. V něm by se mnoho po'učili duchovní i laici naší cirkve CI
..upravili sv,ůj vkus, pokřivený tradic.Í baroka. Zde ':--v gotice' - jsou k~řeny prostorové tradice pro' stavbu našich sborů.'
.
V d~seti svazcich díla bude materiál o slovenském umění a vý.~tavě,
která je po prvé souborně předvedla, shrnut více než dokonale. Pak ovšem
budou i konlrontována tvrzení; která byla o výstavěnapsdnaa která dnes,
po . jejím uzavřeni, se zdají nekontrolovatelná. Referáty mimo církevní se
zabývaly rozborem umě n í,· referát V· našem tisku zabýval se přettahou ji.. . ~ými věcmi.··J 'Dočetli jsme se v' něm, . jak' bylo umění lidové odstrčeno a
jak bylo na úkor. něho pozdviženo umění církevní, které prý nelze uznat
pro jeho tendenci a obsah. Leč poměr těchto dvou exposicí je lakt a jejich
· př~dvedení. na výstavě je zcel~ pochopitelné, uvážíme-li vše historicky;
Umění bylo vždy.děláno buď pro urtm odbytiště, _ a tím byla v historii
převážně církev,' - nebo jako revolta' proti stávajícímu řádu společnosti.
Tí první mnohdy kýčařili, dělali věci průměrné a podprůměrné, řemeslně a
b~z vnitřního nadšení a přesvědčení. Velcí reformátoři a mistři žili v bídě
opovržení .konsumentů uměleckých děl (Ieudál,ů,církve, . velmožů kapitálu)
· a své práce přechovávali v atelierech, ačkoliv v době pozdější právě tyto
práce .pfevrace1y vkus lidí. K těm druhým se roiin~c(mně řadí umění lidové, jako oblast svéprávná a. s první nesrovnávatelná.
,Na Slovensku vyrůstalo sv~rázn~' typické umění oliciální i lidové.
Rostlo ze stejných základů jako umění v zemíchhistoríckých, avšak bylo
· deformováno vlivy kraje, stejně odlišného jako přibuzného s krajem zemi
historických. Stejně ž revolta um~ní lídovéhó je jiná a ódlišná.Lid zde
svým způsobem vyrábí si umění, které pro nedostatek hospodářských pro..
středků nemůže vlastnit vté lormě jako jeho páni.
.
Toto vše je třeba si uvědomit. Umě n í bylo vystaveno, a nikoliv ideoJogie. Ocenili jsme na výstavě slovenského umění bohátosť a velikost
umě n í, . které nám. od kázala. země a' lid' Slovenska. Země, která dala. hospodářské př~dpoklady domácím 'ž cizím' umělcům, aby vytvořili pro ni' svá
díla. 'Lžá z fondů s v é ~lastní tvůrčí la~tasie a ovlivněn uměním oficiálním,
z'laktus v é h o sociálního zařazení vytvořil druhou .část toho umění. Umí-~'
stění těchto dvou částí bylo věcí instalace výstavy ve Vladislavském sále
ta byla velmi šťastná.
•
.
Touto. výstavou ukládá se i církvi čsl. velká povinnost. Zhodnotit všéchno
to umění svou ideologií a vy t či ž if z t v ů r č í chl o n d ů té to t r a-ď ~ c e v y s 0, k á umě i e c k á k r Ul? r i a pro um ě n i s. v' é n á b o\.
Ž li n s k é, obl a sti.
km.

a
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Akademie umění při drkvi československé.
: . Český, zápa$ uveřejnil příspěvek, v němÍ se a';tor přimlouval za zrlzení' akademie umění při církvi. československé. Souhlasím
většinou člán-
ku, . kde 'pisatel se př~mlouvá za to, aby církev objednávala práée 'o rl

s

zápas,

roč.

XX., c. 39, str. 299
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u m ~ I c ů a vážil~" si um ě n i.aÍJšak . ~esouhlasím ." s názvem" a závěrem
mezi něž tyto správné věci byly zarámovány.

. N epotřeblij~meak~demii, poclyakade'miků, hodnosti. a třídy, po~ěÍJadž
prop':ci~icd~- kult;ř~(~ "um~n(je. jejiÚstí) mdme ~inÚituci, kterd 'je pra~
covní akademií v cír.kvi. Je .to ACS" representovaná nikoliv plenem. ale
odbornými sek ce mi. Zde už tedy - chcete-li používattohotitulií,
_ je akade'mÍ'e věd. 'a umění v dírkvi·.č:sl .• ··ovšem· zatím .ne.
dokonaYcí.·
'. , ' .
.."
.
. Odborné sekce ACS; (výtvar~á a ar~hitekto~ická,hudebizí, historická•.
vědeékd. ideová. literární. filmová. adivadelní)-a Tisková .rada CčS:jako
samostatné instituce mohou být dostatečně 'širokým forem~"pracovně i 'odborně•. bllde~li .. splněn jeden důležitý předpoklad: . VŠ;IÚ h n ysel~ c e
.!,echf:Isou výběrem té nejvělšíkvality. s.kutečně·,od'-:
bor n é k valit y. k t er o u ci rke v čs I. m á.AI není pěstován diletanti.smus apodporováno·. amatcirs'tví' aal jsou jasně odlišovány od priíce.
Umění a věda nejsou-- zábavy. to jsou vážná zaměstnání. která nelze' dělat,
.levourukoU' při jiné práci.--jako'vedlejší zaměstnání. Tento požadavek do;;'
sud není splněn. Vše se dÚjisté překonat a napravit.~všakmúsíme;í to
uvědomit a snažit se 'o ndpravu adopln~ní sil.' '. podporovclním. dordsta-.
jících- talentů.
. . . '
ilem; "

,.:--........

Souborná výstava Jana Kojana.'·

/~

".. ~, a

.. V e', vý~tavních' síních Obecního domu k. p~d esátce autora. byla oievřena
vý'staúa; která je přehledem životního díla., Je to přehled hledání a nalézání. přehled. zápasů o kolorit a barvú: Námět· je tu dán. Jihočeský kraj.
~elskýl.motiv.ryby,' rybáři. Z· této reality splétá Kojankomposicesvých'
děl, modeluje' je v prvních dobách (1914-1925) jasnou barvou' pečlivých
ploch.zjednodušenélormy věcí. To}e období.kte~é mu sedí nejméně<. ob~
dobí. které representuje obraz' Večeře. Avšak velmi bychom s~ mýliti.· když'
bychom předpokládali, že tuto techniku převedl do d~lši práce. Opustilji.
Zamiloval. si podzim.· mlhy.', bláto." dobu vylovu rybníků a v realitě. tohoto
obdob;' své ,tvorby na§eL nové vise; v .nich. v barevných skvrnách. ladě
ných atmosférou kraje i vnitřní zádumčivostí a uzavřeným smutkemuměl-.
ce, vyhmatává noVou realitu. která je len kořeny spjata se. skutečností..
'.Ro~te ~šak do nových perspektiv.' T ó jsou ~ obrazy Rybník svět. Krdv'y na
pastvě. Zátiší s volavkou. Volavky na'rybníku. V nich našel Kojan sám
. seb,e,',v .~ich vydal uměleckou daň. která je plodným přÍnosem.:
•
'. Je. to padesatka 'radostné práce. života nežitého, planě. uměÍce. který
. měla má co říci ~~ým štětcem a .• barvou~ . Kojan j~ . pŤÍ~lušnik církve, čsl;
.Snad,to"nenípříliš známo; dnes;. v době jeho" padesátkY 'si - musíme' úvě-'
domit; Ú jemu je dosudcírkev.-č'sCdlrižna; Zanedbala,přiležitost(dát:mu
možnost rozvinout, talént.'v, široké· ploše v práci, pro ni samú.Některý
z jihočeských sborů měl by uchovávat jeho umění
manifestovat Úkpro-středí. z.něhoži církevr. 1920 vyšla. "
,'•
. "'" ilem. '
\ .

a
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, ROZHLEDY PO pISEMNICTVí. '
ln. Aru. Bláha, Sociologie inte- inteligence je vytvářet d uch o v n ,í "
ligenoo.
Sociologickáknfuovna, va z'b II s p o
č n o s t i. Teitto
menší řada, sv. X. Vydala Masa- úkol je zastávánovše~ ,celým sourykova sociologická společnost mi- borem funkci, z nichž nejpodstatkladem "Orbia", . Praha 1987, str. nějši jsou:
400,' Kč 50.-,-.
F u n k c e d uch o vně t v o ř i- •
Profesor sociologie na Masary~ v á, t. j., "aktivní uskutečňováni ~o
kově universitě odpovidá tímto spivých forem ideálů,". Fu n k ce d ul?em na zmatek, který u nás dopo- chovně organisační ascesud vládl" myslilo a ml~vi1o-li se o,' lov a c i, jež znamená, že inteligen'inteligenci. Jakožto sociální skupi- ce' organisuje společnost ve jmén1,l"
ila je inteligence charakterisována ,zřetelfi orientovaných směrem k'
svou fu n k c í: Prof. Bláhadobirá společenskému cel ku a 'nikoliv k
~e tétosociálni funkce inteligence jeho částem. Inteligence touto funk~
,řadou analys, opřených o sociálni " cíječinitelem sociálně totalisačnim.
prflzkum, pozorová~i jiných i vlast- ' F u n k c e ci r k u I a čn i určuje
ní. a sociálni introspekci, pomoci inteligenci,aby' obstarávalanejenichž stanoví pojmovou charakteris~ nom vy tvá ř e ní duchovnich hod, " tiku inteligence. Vycházeje od otáz- not, nýbrž také jejich r o zš i ř eky umistěni inteligence jakožto so- ní do všech poloh sociálního jsouc~
,ciá}ní kategorie "v sociálním prosto- na.' Přijeti duchovnich statkfl, jeru, ukaZuje, že vedle sociálnich sku~ jichž prOdukce a distribuce je Ílko-'
,pin, které podstatou sv~hO' zájmo> lem inteligence,je však.: vázátio na
vého póutadesintegrují společnost, 'určité podminky, pro 'něžprflvodní
jsou've společnosti také skupiny; je- fúnkcí úkolu distribuČniho'stává se
,jichž 'činnostmi je udržovánajedno~' • f u n k c e ,k ri ti c k á,zčišťovacía:
, ta společnosti "a "zajišťovány ty . obráběcí, . 'jež má pomoci' k tomu,'
, ~unkce" které zaručuji,' že se spo- aby lidské, duševnosti byly, 'uvolně
lečnost nerozpadne na uzavřené a: ny z oblasti hmotnosti P živočišno':
navzájem nesouvislé. části., Práyě', sti, uvedeny v,p()hyb á uzpflsobeny
"činnost inteligence' 'zajišťuje" vaz- .k tomti, aby přijeti duchovních stat"bu vrcholných spojitostí (spoleČno- kfl bylo 'možné a žádoucí. 'Jinou
sti) ve jménu hodnot, jež jsou hod- složkou funkce inteligence. jé její
, notami. pro všechny." Pozorována f un k ce, v fl d c o v s ká, která je
()dtUd jeVí se inteligence sociáhií dá~a "vlastI;'ěníin statkťÍ,' jež není
skupinou, která 'se volně vznAší'v podePtenoa ohrazeno soběstřednýnl
sociálním prostoru,unikaJíc pevné egoismem" hmotné moCi ,a jež je'
'připoutanosti k nějaké třidě nebo
založena na přirozené přitažlivosti,
stavu. Svou pod s t a t o u je inte- kterou mají duchovní věci pro ty,
ligence n e tři dní a nes t a vo
kdož byli osou svého života posta~
s k A.Její krystalisačni osou je její venido činností, organisovaných
sociáJnífunkce', kterou pr()f. Bláha kolem jiných principfl než je duch
označuje jakožto funkci s pi rit u(hospodářských, mocenských ap.);
" a 1 i s ač n í. To znamená:, úkolem Vyplněni' všech.~' těchto. funkcí . je

I,e
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na· funkci kulturně k r i e i n ťe) i ge n c El' jíž se roz-,t.j. duch a:du- umí porušenost, v. základním. fungochovní činnosti mohou se rozvíjet . vání inteligence. Jakkoli tato porujenom tam, .kde produkty ducha šenost postihuje velikou Mst inte~
jsou neustále, konsumovány.
ligence a ve všech, jejíCh funkcích"
Při uplatňování těchto funkci vy~ nicmén{~ soudiprofesor Bláha-C.·
tváří . se' inteligence.' do rfizných vět š i n a inteligence funguje zdrafu n k ční ch. t y pti - ód meze vě.' Nejvíce jsou krisiinteIigence potypuproduk tiv n íh o. k hrani- stiženy, její funkce distributivní 3:
ci tYÍm pouzei' e pro d u k t i v n í- ' spot~ební. U funkce distributivnC
h o, jehož deviaci je "inteligence pa- spočívá jeji porušenost v "odduchov~ ,
rasitická".' ,'FungováŮí inteligence nění, zřízení",' t. j.' odpoutáním socimá svoje, předpoklady, z nichž nej- 'álníhozřízeni a instituci, které mě
ly sloužit spiritUalisačnimuprocesu'
dfiležitější' je harmonická přizpfiso
~.~nost jedince 'k intelektuálnímu :po- . od této jejich' funk~e á podrobeD.1
zřetelfim partikulárním ev. autovoláni.
Jakkoliv 'je inteligence ve své so- • centrickým. V oblasti., inteligence
tvořivé projevuje se krise inteIigen~.·
ciálně' psychické podobě určena
ce rozdělením Evropy. na "EvroPl1.
právě svou funkcí, a jakkoliv práv~
a "Evropu, irracionálÍlí".
raCionální"
t.outo funkcí získává svévolné poMajic
kořeny'
v inteligenci samé
staveni v sociálním prostoru, přece
(hlavněv její vadné výchově), souje' inteligence'o;-:- jak. ukazuje vyševisíkrtse inteligénce také s obecnou
třováni jejího. sociálního pfivodu determinována také zespoda ' - pro- sociální krisi, jíž byla inteligence,
zatlačena do obranného postoje, ,v
středim; z něhož pocházi. Fakta, na
němž
propadla duchustavovstvi. a
která, při této příležitosti upozor-.
partikularismu;
bojíc se své "proňuje práce prof. Bláhy, jsou velmi
pozoruhodná. Stejně, tak dfisledky, letarisace" zhřešila "aristokratisakteré pro hmotný i duchovni sloh ,Cí", jíž se odpoutala' od obecných
živo~a inteligence má její sociální : zájmfi společnosti. Východiskem je
fungováni a její sociální determina- návrat inteligElnce .k jeji~
ce. (Ve slohu hmotném: bydleni, mu' p o s lán 1: Krisemusí býtřé
strava, . šacení - hmotnli represen- šena ze' dvou 'stran: i směrem od
tace ; inteligence, její sociální pres- individuálných životfi i směrem od
tyž
pod.; ve slohuduchovnim: sociálních zřízeni. Je to v zájmu in~
,normy chování inteligence -:- racio~ , teligence i v zájmu společnosti. Neboť" je-li dnes duchovní'rekoristruk~
ualisačni, ~aicisačni, individualisač
,ni, socialisačni,. norma změny., a .po- ce společnosti podmínkou řešeni, 0-,
kroku, ,norma,' socialně-pacifikační, .becné krise sociá.lní; pak "všechna
náprava spoIÉ~čenská mfiže přijít jen
normafilosoficko~mravní; nebezpe: od napravené inteligence."
čí inteligence: idea, sociálníreprepak

vázáno

spotřební

,

,

"

a

sentace, idea sociální distance, idea"
's~verenitY'Vzdělání
mechanisačni

,

vot~a

zakončena

vřele doporučujeme

svým

~,vz,dělancfi,

čtenářfim. Vnese svoulógikou jasno

k .ži-

do problémfi, které doposud zfistávaly nejasné a zmatené v, diskusích.
Kniha prá~e~ zaujme . a st~hne

vzdělancfi

j., p.)

Kniha.
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postoj

Knihu

je, rozborem

'.'

":'

svým jasem racionálním a ušlechtilým mravním zaujetim: Zejména
naši duchovní měli by ji prostudo/ vat. Najdou v ní mnohé poučení' i
pro svoji práci a svfij život;

zvichření a. chaosu(str.359an.), by
neměl od humanismu věku minulé- .
ho vyznačqvat se také tim, že vez-,
me v počet n á b o žen s k Ý aspekt
I i d s k é h o života, zda by neměl
být n o v o humanismem také tím, že
bude n á hi o žen s kým' humanismem. I když tedy zdé - a budiž popravdě přiznáno, že to znanie!lá, že
v základech - budou. naši čtenáři.
vést diskusi s knihou ...:..... neboť pro
křesťana "zduchovnění" lidského života bez zřetele· náboženského je'
contradictio in adjecto - přece knihá prof. Bláhy zaslouží plné pozornosti, studia a porozuměnL Nelze,.
než znova ji d~ručit.·,~ F. Rr-. r-I j, ...

Některé these knihy a fakta .v
nich zachycená jsou přímo základní
dfiležit0!lti: tak rozpoznání a zdfiraznění netřídního a nes~avovského
charakteru inteligence (str. 29),
.poukaz na to, že inteligence, vykonává svoji funkci ve jménu o b e cn Ý c h hodnot a že každá partiku.. larisace' odporuje duchu poslání in. "teligence (str. 14, 65 a j.). Významný je také dfiraz; který klade prof.
Bláha na spotřební funkci inteligen."
~h') e.-!<- I'<CII k«'t:,.
ce (str. 67, 121) a neměl by zapadE. Cha I u pn ý: Sociol()gie. 2;
nout' bez ohlasu ani mezi námi. Ze sv. nI. díl, 2. vydání. Stran vel.,
sociálních faktfi knihou zaznamena- form.'250, Kč 40.-. Nákl. vlaSt~ím:,
. ných zdfirázněno budiž. zejména komise Melantricha.
.V ~liké dílo' našeho ,předního 'sozkoúmání o sociálniri1 pfivodu inte'ligence (str. 154 a n.), které opraví, ciologa,' prvního a jediného ~ystema-:
mnohý, předsudek a je !lamo o.sobě tika, Dra E. Chalupného;
chýlí k
. výrazným apelem k,:ědomí ; společ- . ukončení. Ohromný úkol, který si,
, nosti, která nechává' ve svých niž-o jiŽ před válkou autor přédsevzáI,
ších •polohách umírat talerity, aniž . bude' ve své obecné, a to je hlavní
jim dala příležitost rozvinout se, a části, splněn; Na knihkupeck'"ý trh
uplátnit. ,. Kniha' je nejenom příleži přichází v těchto dnech další část
tosti 'k poučení, nýbrž' také k za~ tohoto velikého kompendia Sociolomyšleni. Jistě je správné, určuje-li gie. Je' to 2. vydání 2. svazku z 3.
. prof. Bláha jako základni funkci in- dílu. Nové vydání je úplně znova
teligence úkol spiritualisační, jimž přepracováno, takže je v podstatě
. se inteligence stává "činitelem a ná- prací,novoll, i když ovšem hlavní
strojem zduchovňovaciho procesu myšlenky byly vysloveny již ve vylidstva", bude však při tom proble- dání pfivodním .. Nový sv~ek má
matické; 'nakolik je správně rozumět 250 stran, cena Kč 40.-. Vyšlo
." '. ;,laicisačni normě" chováni inteli- opět vlastním nákladem spisovate~'
gence (str. 230 n.), jíž má být inte- . le (!)v komisi Melantricha.
ligence při naplňování své. spiriDíl tento shodou okolností pojedtualisační funkce vedena, jakonor~
nává o otázkách, které i sprakticmě o d n á b o žen š ť. ují c í život.
kého hlediska jsou vysoce aktuální,
Stejně by mohla být předmětem dis~
a jsou' předmětem mnoha· diskusí: '
_ kuse otázka" zdanovohumanistický Nové vědecké hledisko na tyto pro~
.. , řád, který, se poznenáhlu rodí z blémy, hledisko sociologické, v mnoobecného, ideového
praktické~o
hém'· ohledu vrhá na tyto otázky

se,
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pronikavé světlo, které nemfiže býti platni10 při rozboru, pojetí národa •
. , v budoucnosti více, přehlíženo. - 'Au-' Tu ukazuje autor na' jednostranná
tor začleňuje, sociologii '. dětství do pojetí rasistická a ~"idealistická",
sociologického systému, charakteri-', kteréžto oba mylné názory jsou dnes
suje děti jako svéráz.nou sociOlogiC'.; mocně rozšiřovány. Stanoví pak po~
'kou a sociá.lně-psychologick~U sku- ' jeÚpodvojné, sociologické, ukazuje
pinu; Podrobnější: studium, tohoto na složku biologickou a duševní, ná~'
odvětví přenechává autor speciálním, rodní povahu., - Závěr kÍlÚ:íy' tvoří
, sociologickým spisfim~ Zato značně 'pojednání ~" činiteUch kulturních,·
do hl~Ubky zašel u dalšiho ,sociální~ , čili O společenském prostředi.Partie'
ho :činitele, pOhláví, kteroužtootáz- tato' není, tak podrobně própracová- "
ku s hlediska sóciologického propra- na' jako' část, prvá,' ale' i'oÍla podá·
'covává 'velmi" 'dfikladně, takže za- ,přehled všech', hlavních' poznatkfi'
chází ~ž dÓd~tai1fi,před ni~iž jsme theorii o této sociol()gické párt;ii.' ,
na pochybách", patří-li, :....-" vědo,Obecná sociologie E. Chalupného
slovně vzato "":'do, tohotopovšech- se tímto svazkem chýlí blíže k své-:
ného, systému 'sociologického. Pro mu zakončeni; Zbývá vydati toliko
zajímavosťknihy ovšemjet~tokon- 2. svaZek IV; dílů; který pojednáó
kretnost ,velice dobrá' a autor ,mohl některých' sociáiÍlíCh výtvorech,
si tento podrobnější eXkurs dovoliti zvláště náboženství,politice a vý~'
právě dnes, kdy o této otázcepanujé
chově á o sociálních činnostech, ja'takovÝ zmatek: a kdy literatura, o ,ko práCi, boji, hře.l)Í:uhoučásti do~
tom' nemá.' konce: Protože ,v těchto sud nesplněnehoprogramu je 2; svakapitoÍáClÍmlu.vi o problému' ~ědec, ,zek II. dílu, který pojedná o novoje to jako dftkladná lekce 'mnohým věkých' dějinách' sociologie od dob
, (ÚSkusun, a 'spisfim o otázce'pojed- Comte-ových 'Autor' máizbytek' v
ná~ajícím..Zde aittor zvliště zevrubnáčrtku připraven. -'- Tento nový
ně se:z~bÝ~á psychol~gickými a so- svazek ~Olá patrně diskusi o par- '
ciologkkýÍni dfisÍedký rozdílfl' ,po- WCh" tykajících se žensk:é otázky.,
hlaví,t. j. předevší~'~tázkou~en-. Obs~em. ,i form?u k tomu, sám .
ské povahya.yzájemného'jJoměru ,zčástI nub.
Dr. ~ar~~a.

a

obou pOlovi,n lidstva; (Tuto stať vy- •
Dr. Václav Cerný, Esej o básníc-"
dal autorta~é samostatně 120d ~á~,~ kém baroku. Orbis, Praha, 1937"
, zvem: Otázka pohlavní.' Str.74,~Kč; ~ str. 140, Kč 25.=-.
.
12.-.) -:-: DalŠím oddíÍem je socio-.,
Zájem o baroko, který v letech
'logie rodiny. Sleduje především vÝ: právěuplynulýchf byl u' nia roz~,
voj' jejích forem, a •dnešní' její krisi., ,vířen v kruzích "vědeckých 'a' ute., ~ Druhá d~l~žitá partie spisu, kte-rárriích" vedl k'POkusfimukázat
, rá je oproti prvé~1U vydání rovněž barok() jako' Obdobíuměleckytvo- '
značně rozšlřena, kriticky' shrnuje řivější a kulturněji bohatší, než jak
dosavadní sociologická. badánío 0- jsme >byli zvyklí.je viděti ,Tento '
ťázce ra:sy~a,národa; O, otázce rasy ;, zájem má už 'dnes skoro svoji hi~,
je tu pěkný přehled názorfi, které átorii. ,Poněvadž v našich . zemích
jsOu jinak roztříštěny v bohatélite-, obdoblbarokní spadá- s tyPický
~ratuře o tomto problérrm'a '~láště' českoú, retardaci '-: do doby po.svérázně se sociologické hledisko u: ',bělohorské, kterábuďják buď zna~
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,menala soustavné, ,ničení domácí "mezi přirozeným rozumem" jenž
. Jmltury české, jak byla vytvořena osvěcuje, ale ,zároveň, hříšný, oslehusitstvím, a. českobratrstvím; po- puje'a nadpřirozenou vírou, je2,
něyadž z tohoto:dftvodubylau,nás • boŽSkli,oslňuje" ale zároveň osvě~,
doba barokní označena za dobu cuje a zasvěcuje; mezi. smysly, vitemna; poněvadž jsme byli zvyklí něnými ,z, hříchu a trestanými za
něj, a týmiž, smysly, posvěcenými
vidět v projevech baroka u nás, výraz triumfujícího katolictví a proti_ : rozkoší spojování, s Bohem ... 'ď
reformace - ' nedalo mnoho náma- Esej ukazuje' na', kulturně-histori
'hy, ,aby naše katolická a katolisu- cké, podmínění baroka :: Vzmac~ ba-'
jiCí ,inteligence si baroko vyvlast- rokního ducha, pokus dosáhnouti
nila a učinila, z něho historické ná-_ a b o I u tn í ,,' Životní jistoty útostupiště pokusu o současnou rene" , kem,na n~besa a rozplynuÚm v Bo-,
:Band katolicismu, v, Českoslove'n hu --:-:. je pod~íněn předchozí ztrá- '
sku. Třebas ji v tom' nikdo nebrá- to~ ~éto jistoty" krisí jejího pocitu.,
nil ,:- ,přece tím zájem o baroko Krisí, kte~ávyplynula z ,rozpadu
nabyl podoby polemické a útočné. životního názoru středověku. rozNás1edek toho pak byl, že studium padu, k němuž stejnou měrou přibar?ka u, nás nebylo nepředpojaté , spěly zámořské objevy, humanism
'a že v polemické jeho náladě ne- a počátky moderní vědy, nábožen~
byl ani podán výklad o ,p o d s t a- ská reforma, racionálistická, skepse"
tě, baroka. Esej dra Václava' Čer-, a libertinství,renesaIÍčni idéál- Žill,éhO je: pokusem vyplniti tuto me- votní. ,Lidský rozum' rozdrtilstře~
',zeru ~ alespoň pokud-jde o baro-, dověkou představu světa a jeho řá
ke> literární., Pokusem v celku zda_ ,du.,Slibovalji sice nahradit, novou,'
tilým, a záslužným. ' Nenímísta,- ryze racioná.ln~u koncepCí -.:. léčti:i:
,'abychom mohli" reprodukovat, jeho byla. néhotová. Proto nejistota, .Ale
ťlbsah ,podrobněji než alespoň ,člověk nesnese žít V prozatimnosi:ii "
zákla.dnilinie myšlénková stojí, za, :bez posledni jistoty. Odtud vznik
sledování:
'
duchovní nálady, která vytváři '
Dr. Černý ,ve svém ,výkladu li~e-- atmosféru baroka.,'
'Baroko 'je' pokus tra n s cen';
rárního' baroka vychází z milostné
_mystiky barokní,:, jejímiž čistými do vat z n o va' r o z u m, který'
typy jsou sv. T,ereza a Jan z Kří popřel jistotu "zjevení a milosti.
že: 'Tato mystika - , a po ní celé Pokus" který zasahuje 'literaturu' a
baroko - je projevem duše, "kte- umění ---' ale především' své vlastIli
rá bere. nebe útokem", duše, která póle: náboženství a církev, theolo-'
gii' a křesťanskou organisaci. A tu'
ukázňujíc svoje smysly á.' svftj rozba_rokní postavou je
" um, současně, je popírá - poněvadž,
ji brání v dokonalém splynuti, s Bo_ stejně Ignác z Loyoly :ja'hem. Popíraje smysly, a rozum 'ja- k o Ka Iv í n.*) Baroko nebylo jeko,' orgány - p o zná n í Boha, ba~ nom katolické.' Vedle " typického
',', _roknihrdina je zároveň zachovává básníka katolického" baroku, Tor~
jakožto orgány, jimiž vyjadřuje
í'
'
-.'
.
- -'
'-.
*) Srov. k tomu upozorněníF. X.
,svoje splynutí
Bohem. Jak vidět,
Šaldy na to, že literární diloJ. A.
leží v hloubi baroka rozpor, který Komenského
je celým, svým typem'
tvoří jeho vnitřnL: dynamiku: svár ~ dilo, barokní.
"
,
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quataTassa, stojí stejně typický odpovídajících sestavil a materiál
básník baroku
protestantského,' zpracovává ,statisticky.. V . článku
John Milton. Tuto skutečnost, Cer- '""K sociologii duchovniho" jsou', 0-, . '
ným dobře' konstatovanou,. chtěli tištěny ,některé célko'lé závěry této
bychom ,zde podtrhnout. I unlis je ' knihy.*)Lze těžko stručně charak~
,běžné mínění o katolickém karakte~" terisovat stanovisko jednotÚvých.
'ru baroka. Už proto by Íněla kniha skupin k ostatním povoláním,". áč
dra Cérného být čtena, abychom mnohé poznatky" tímto pečlivým
mezi sebou .netradovali dál tento'" výzkumem získané jsou velmi po~
" omyl.
zoruhodné. Potvrzuje' se tu míněVedle těchto Základních výkladfl ni, že lidé si ~áži předevilImsvého
postihuje Černého Esej osudy ba- vlastnillO povolání, pakoceňuj( porokni literatury, j,ejí nejvýznačnější VOláni základní, jako rolnictv( ale
představitele, jeji, výrazové pro-. do .prvních ~ad mezi pracovníky ru~
středky,jeji přechod
poesie ná- kou se u nás ve veřejném míněnI
boženské' k literatuře mimonábo- dostal učitel, jehož práce, jevysoženské, její asimilaci ~tárší poesie ce ceněna, zatím co. povoláníkněž~
chevalereskní, vznik barokníCh pa- ské, . advokáti a politikové jsou ()ce~ .
storál, a její rozklad preciositou. ňováni velmLnízko. Celkem se proPřispělo by jistě i k zjasně~í kUl-," jevuj~. všude "zdravá kritičnost.ď~
turnÚIO obzoru ,naŠí inteligence i ' T~t~ Jlllak vy~oce zajímavé, m~tho~
bezpečnosti· naši kultůrně-nábožen~. dlCky spolehhvé a cenné studu by"
ské orientace, kdyby kniha 'našla bylo pro~~ělo, .kdyby dal.azáv~rflni
v našem prostředí 'rOzorné čtenáře." nápadněJšlID tlSkem, vyniknoutl nad'
:c-,.n
J'" f, n.... f~,
F 'R' . množství vědeckého materiálu a
' / 0 - .... 0:;'''''-'.....-, KM'...R..... .
.,
•
.;y "
'".,
"'
" methodologlckých
úvah", kteréžto
. D r. Ani. Obr d 11 k: Povolání mohly býti trochu zkráceny. Kdo'
a veřejné blaho. 5. sv. Sociologické však chce rozumět mínění lidi rflZ. knihovny, kterou- vydává Masary~ ných sociálních vrstev a do knihy
kova sociologická společnost v na- se začte, najde ,zde i pro svou prakkladatelství Órbia. Str. 264, 45' Kč. tickou potřebu velmi mnoho: J. Š:
1937. _ '
'
. , '
,ď
" ,.',
Autor tu zp;acovává otázku
"Českoslov.enaká vlasti~
' v. ěd
jak' př'lS1usmCl Je dn otl'IV ý'ch' , povo-,
. a, řada "'II. "S,pisovný jazy,k.
lání hodnóti mzné druhy zaměst-. ,SflllX- Janda, Praha, 1936, str.,
nání s ohledem na jejich dflležitost 230,;Kč95.-.
"~
pro veřejné blaho. Je to féden výV ' doplňcích" Ceskosl?venské
sek z výzkumu o. otázoe veřejnéli~ vlastivědy ó vyšel svazek '"Spisovný
bl8.ha, který aútor, 'žák profesora jazyk",který obsahuje dvě,studie:
Bláhy z Brna, podnikl pomoci do- profesora MaSarykovy university
"taznikfl, "jichž. se 'mu vyplněných Bohumila Havránka "vývoj spisOv_
sešlo zpět 914. Úvodem otiskuje tu ného jazyka česk~ho" a profesora
autor rozsáhlou, studii o dotazníko- uniyersity Komenskéhó Václava
vé methoděp:r;i studiu, sóciáinichVážného"Spisovný jazyk. síoven~
názom,zejména á.ttitud~ Pak roz- ský". Kniha zdánlivějeriom 'odborbirá dl:>t!lzniky podle jednotlivých
*) str. 281""":'283 této . revue.
skupin, které' si podle ~aměstnállí
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ně, linguistická .....: a přece

by jl
každý, kdo nemá lhostejný poměr k jazyku, kterým' se vyjadřuje. Zejména studie Havránkova. (B. H. patří k našim nejvýznačnějším linguistflm ď současným.
Hlási se k' funkčně-strukturalistic
kému směru jazykovědnému a jeho práce, na kterou tu upozorňuje
me, je prvním soustavně pojatým
. pokusem ó dějiny spisovného jazyka českého), ;měla by býti samozřejmým obsahem jazykového povědomi : českého vzdělance a du~ho~niho n á rod ni cirkve zvlá. ště. Není ostatně čtenim nezájíjímavým právě pro theologa: najde v jejím dokladovém materiálu
hojné a zajímavé poučení o tom,
jak si 'český jazyk musil zvykat 'na
pojmosloví křesťanské theologie.
Na mnoha místech bude moci pří
mo vidět námahu jazyka vyjádřit
myšlenkóvou její složitost a bohatství. Příkladem budiž .. tu alespoň úryv!ek z Kunhutiny _ písn~
, (13. stoI.),súsiIím opsat česky
,transsubstanciaci a' vyjádřiti' immanenci boží v hostii:
měl čist

ni HU'So"ých. biblických. p'řekladfi
,s překlady staršími (Bible 010-,
moucká), dokumentace, co' znamenalo pro vývoj, jazyka literÚni
diló Úeských bratři a' mnoho _jiného; co vypočist neni možno.
" Komu pak není československá
jednota holou frázi, ten se jistě"
také pozorně zastaví u práce prof.
Vážriého;
,
Knihu vřele doporučujeme.,
_.~i
1.,""-'" '''-''<1/1"4/\1'''''''''&:.
.. . ""'S'wvr;';! F. R.
J'
.
Dr. Alexis Carrel, (Jlověk,
tvor neznámý. Nakl. Julius Albert,
Praha, 1937. Str. 285. Kč 50.-.

.Alexis Carrel, ředitel Rockefellerova"
ústavu, podjal se úkolu vyložit souhrnně, jaký je dnešní stav vědecké-'
ho poznání člověka. "Jediným úče
lem této knihy jest dáti komukoliv
možnost poučení ó souhrnu vědec
kýchpoznatkfi, týkajících se člově
'ka. dnešní' doby", praví sám'v před'mluvě ke knize,v niž - poukáz8.v
na dalekosáhlé změny, které moderni Clvilisace vÍlesla do životního pro.' středí moderního· člověka a na dosavadní naši" neznalost zákonfi, jimiž
se řídí život- dokazuje nutnost
, "V chlébnej ,tváři ty sě skrýváš, lepšího poznání člověka. Toto po, znání mfiženám dát věda o člověku,
,božskú světlost tu pokrýváš,
o jejíž organisaci, metodách, obtížích
, celě v oplatcě přěbýváš,
i .výsledcích poučuje. Přehledně vycelě na nebi počíváš;
, práví o lidském těle a fysiologických,
,činnostech, o činnostech. duševních,
ani na nebi jsi věčí,
ani. v oplatcě jsi menší,
o t. zv. "vnitřním čase", (čas fysioani na nebi světlejš.í,
logický a psychologický na· rozdíl
ani v oplatcě temnější.
od času matematického a fysikálního) jakožto základním jevu života,
Na nebi jsi veštek zjěvně,
o adaptivních funkcích.· Vyloživ prov oplatcě jsi veŠtek tajně,
blematiku "jedince" - v níž se mu .
. jakož 'na nebi jsi slavně,
v nové podobě objevuje staryspor
takož v oplatcě jsi divně."
realismu nominalismu a která
dává příležitost poučit o základních
. Také výklad o' jazyku Husově poznatcích genetiky, dokazuje' nut::
jistě zaujme. Pozoruhopné je srovnánost proměny životního. prostředí

a:

24 Revue CCS. roč. IX.. č, 6.• prosinec 1937.
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moderniho člověka, jeho obnovy a 'skutečnosti, neposbžitelné kvantifi,ré'konstnmce, pozvolného vytvářeni kujícim rozumem. Knihu bude' s
Íepšiho člověka' na základě' poznáni "užitkem', čist každý, z našich čtená
životních zákonitosti, získaných vě-řil, zejména·duchovnL Některé jeji'
dou o člověku. Kniha Carrelova ne- 'these budou se zdát zarážející
podává :poznatky" shromážděné jed- '(příkl. ~ ,výklad o mystické podstatě
nótlivýJÍli dílčími věd a ní i' zabýva- náboženství, o zázračných uzdrave,'jíCiinCse člověkem (antropólogii, bio- ních, odmítnuti ideálu rovnosti,výlogil, 'medicinoú, psychologii, s()cio- klad o nutriosti elity biologicky
logií apod.) jako membra disiecta, podl()žené aj.), ale budou d()brým',
nýbrž jak() s o ti stav ný pohled na podnětem pro uvědomenLproblémfi,
člověka:: Není to, jeli mosaika:pÓ- které nemohou zfistÍLt lhostejné"':':' '
znatkfJ:~ kteráuž~ama osobě by nejménětheologfim. Knihu doporu~
,byla užitečná ,::"'- nýbrž pokus o čUjeme - třebas jí poněkud vadí,
syn t li e s u těchto poznatkfi. Tedy' že překlad' není, po' stránce,' jazyko- ' '
lmiÍla, nejeriom info,rmativní,nýbržvé dosti p~~ W,,~F.. R.
,také' práce filosofická. Carrel při
~
•
,Cl"
,
"l'š .ď 'kd 'oÚ á. ~'klad'
Fllip,Gued.alla:Sto let svě"
,tom,
roz
1
uJe,e
P
,V,
Y
,
'tový
h'
'dě",
,
Nák'l',
Vá
I'
P
t
.'
,
".
, ' , '
C
JlD.
.
C av
e r,
obecně vědO.U uznávan~a kde Jen: Praha, 1937. Str. 330, Kč, 35.-. _ .
'
"dohad nebo' mterpretacl vědní mate- K'h G' 'd ďl'I , '. ' k'
.
'
'.
'.
'.
nI a, ue a ova Je po usem 'por,le.
Vyložlv
proJevy
ŽlVO,
ta
člověkotíh'
t
ř
h',l
d
ě'
děj'
,ť
Ý
vý'
j
á
" " ',;
.' .,
, ' . , s nou p e e n
lnll
vo z ukazUJe
Jak m,oderni
" ěta' "za" posI edn i ch' s t oe,
I t
: va,
'. .
' Carrelj'
'"
' . .Cl- pad n'ih o.. sv
,.vlhsace; založená n~ mechamstlc- a to takovým zpfisobem'že je tento
'}{ém vě~ním názoru minulého stole- vývoj 'zachycen ve svý~h význam-'"
ti a, inspirovaná objevy pří r o d- ných okamžicích. Nezdá se; že by se
ri i,~ hVě,d" vznikla bez ohledu na pokus podařil. Knihá pfisobi rozzákonitosti, jež jsou uloženy v hlou- tříštěně, dějinné souvislosti nejsou
bi lidsk'épsychofysické. konstituce zachyceny dost výrazně, někdevfi"a', jak .tátóCivilisá.ée- zdánlivě bec unikají. Kniha je psána v podollsnadňujíci život ,~ jej' vlástně ničí, bě· vyprávění; vyhýbá se - chtějíc
a, přispívá k jeho dege~eraci. Je získat zájem Čtenárnv ~ přímému
'nutno věnovat pozornost a'sÍlahu 'o, poučeni. 'Ani to není se: zdarem.'
poznárÍí ~dopósud přiliš 'soustředě- Zvyšuje to jenommatný dojem; kte, nou ~na' h ,m o t n ýv,esmir '~, životu rý po ,jejÍm přečteni ztlstane zejméa jeho projevtlm, vesmíru ,živému a n a pro d~týsty(vyprávěni. V celku
oq~ševnělému~ A podle: poznán(zde" je to uklÍzka, jak "poPularisace,vě, ziskanéhopřebudóvat civiIisaci.páL 'dy" 'vypadat nérri.á'~I..:F. R., ': ,,'
člověku životní prostředí a podmínky.
"fi:.~f,' ~ ~lL,c, ' '
,adekvátní jeho vnltřni konStituci; " W il hel mNi e s e I:WIlS heiBt
KIÍiha obsahtrje řadu poznámek me- refOrmle ? Kaiser, Mlhlchen, 1934.
todických, z nichž je patrno, jak se Stran 61,cen~ 1.20 RM~ď
,
,dnes ,již~ proměňuje "základní orien" ,.
PřítonUiádoba se vYznačujé ,vy~,
,:tacevědy, která si, uvědomuje me- prazdňováním' nebO. 'přehodnocová
", chaIiistický ideál 'přírodovědný mi-nim dříve jasných pojmtl:- ,Taková
Ilulého stóleti',jako základní omyl 'neujasněnost, vládne. 'okolo slova
svádějíciďnascesti tam, ":kde, jde ,o 're fo rm o v.aniý., :úkoleminfor-
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mativni a přehledné knižky jest
tyto nejasnosti· odstraniti.
- Slovem reformovaný nesmime
mysliti ani druh lidí, cit o v ě P ř i_
· b u zn Ý c h s Kalvínem (obráce• 'ni), ani lidi n o v é h o s vět o vé- .
ho. n á z o r u. Reformace, o níž re_
. formátorfun šlo, nechtěla vytvořiti
'nového člověka. Předmětem obnovy bylac í r ke v. Proto 9. kapitol
Jedná o ní: obnova církve --. nutnost' obnovy církve - jediná, sva~
tá, katolická církev - církev viditelnáa.neviditelná - znakypravé církve - sl1romáždění církve
- zřízení církve - .církev bojující
/a vítězná."
, Podle Formule Concordiae reformovaná církev značí církev ;,z
papežství vyvedenou. a obnovenou".
.Mluvívá' se o, odpovědnosti při zakládáni nové církve. Podle, reformátorfi založení n,ové svobodné
c-círk~e musí míti za předpoklad
· víru,' že katolická církev v· pří tom"".
ných církvích neni k nalezeni.' Lid~
ská reforma rozbíjí církev,jen reformace od. Boha budúje jedinou,
'. svatou, katolickou církev; R e f o rma c i .nezaměňujme s·r e f o r~
ni. o u, která je chtěna a pfisobena
jen lidmi. Kalvín věřil,že reformace není dílem lidským, ale dí·leni samého Boha.
(Ten rozdíl
dobře cítíme. Nelze mluviti o reformačním programu,nýbrž pouze
o reformnim programu katolického i. duchovenstva před ,založenim,
církve.)
.
-Co bylo, reformátorfun vodítkem
při obnově církve'? Slovo Boží! V
Písmu sv .. není vzor církve obsažen jako nějaký předpis, podle ně-·
hož by· šlo lehce církev, budovati.
Písmo sv~ není Bfih sám, není s
Písmem totožný.' Kalvín přirovná
Písmo sv. k zrcadlu. Zrcadlo,

výobraz není věc sáma. Tváří v
tvář biblické' knize nestojíme. ještě
před rozhodováním, zdal přijmeme
či zavrhneme. Toto rozhodováni
pfisobí ťeprve slovo k á z a n é .. Vira se rodí ze slyšení Božího slova
(Fides ex aUditu). Naše církev nehodnotí obě části bible stejně. Mě
řítkem' je jí duch Kristfiv. Křes
ťanskou
náboženskou zkušenost
budí v nás nejvíce evangelia. Starý zákon' je nám sice také svě
dectvím Božího zájmu o svět,. ale
má pro nás více cenu, historickou.
Tim se a~cí nestotoŽňujeme s thesi
Německých křesťanfi, jimž. SZ je
jen "výraz specificky židovské lidové' mravnosti, a lidového nábo-'
~enství". Reformátoři cenili SZ vy-'
soko; podle nich budí 'vnás víru y
Krista, jejž zvěstuje od první do
poslední stránky. Kalvínov~:2e~e
va byla spravována pOdie yz;oru
sz theokracie.
CČS nesdílí reformačního učení
~. poslání církve, jako pr()existující
instituce, která: se nesmí měniti.
Usiluje o syD.thesu s moderní kul~
turou, která néni jen 'dílem ďáblo
výnÍ.'.To ovšem nemfiže ~ésti tak
daleko, aby církev směla přijímati
ráz doby. I pro CČS platí, že církev má pro, všechny čás'y téhož' Pá_
a od něho stálý příkaz. Církev
stojí napořád v nebezpečí, že: se
ztratí v mnohosti světa ~ vydá v ,
. šanc své božské právo prvorozen- stvi.
Je potěšitelné, že CČS' se nevylučuje, z všekřesťanského ' obecen-'
ství ve jménu' československého
svérázu .. I· u nás je touha pO' jed- .
nom ovčinci. Ref~rmátoři se nikdy ,
. nevzdali názvu k a: to l i ck é církve: Nikdy jej' nepřenechali církvi
. římské:Církev, která-by odmítala
katolicitu, je sektou: • Katolický,
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obecný, po celé zemi rozšířený zna:" a. sv. veče"ře Páně) nemaji účelu
čí, že církev. nemá být· rozdělována samy v sobě (Selbstzweck, ex opežádnými národnostnimi, oblastni- re opera,to), nýbrž skrze. slovo. Pro
mi a časovými mezníky. Cirkev naši církev jsou' posvátnými úkomusí býti poslu~na jen jednoho Pá- ny, jimiž věřicí naznačuje a poslna, kterému "byla dána všeliká luje své sjednoceni s Bohem. Nemoc. "."
;.
•
., f' ~
sdi1imeani názoru a "ustanovení"
- Svět kolem .nás má podivná mě- svátosti samým .JeŽišem.O někté
řítka. pro cirkve. Někdy mu impo~' rých to nelze prokázati. K á. z e fl
nuje vice církev pokroková, národ~ . cirkevní podle· některých ref. vyní; moderní; 'jindy Íl.emflže vyna~ .znáni není .~utnou'značkou pravé.
chválit její dflsledrióst a neměnnost církve, Kalvin přímo nazval smmu
Mocnosti světa se pokoušejí ~ajmou~ už zde n~zemivybudovati dokonati .církev .db :"svých' služeb. Církev,
lou '., církev -.: blouzněním.
která vedle' :)3oha respektuje téŽ
Kazatelský úřad je' ustanoven ..
boha a bfižky, je třeba V klidu, ba Kristem. Káz'ání Slova Božího:neve vážnosti, snad i podporována a
lze ničím nahraditi. .T. zv."litúr~
velebena'. jako' dflležitý činitel kul- gické bohoslužby'" jsou, neposlušturního života -'-. ale. přestává býti nosti proti . jasnému příkazu .Páně.
,církví.
.
.
Duchovni úřad v CČS má' troji stu- ,
Tu jenebezpeči pro CČS. Našim peň, ale není tudósti jasno. na př..
ideálem by nemělo být, býti jen I V ot;izce jáhenské.
.
,;představitele~ žívé sily ve sVět~,'
Kniha je 'protkána citáty: z děl
která podporuJe. pokrok. a kulturu.
Kalvinových, katechismfl a koJ1fesí. '
Falšu~e-li .se, Slovo Boži, ~ekáže~li reformovaných' církvi, polemická
s~ K~lStU~, ~a~ ~zdor vši uctě není proti thesím "německých křesťa-.
clrkv~, nybr~ flhálkou světa, syna- . nfl". Není rozsáhlá, je informativ. gogousatanovou. Kde není Krís- ni. Tvoři cenný doplněk k' nedávtus,tam panuje kníže světa tohoto. no vyšlé knize "Kardinál refor~
Středověké .učeni.o ci r k v in e- '.mátor". . i . Kořinek.
v i dít e'l n é.znači1o,že církev, jak
..
.Herman S:ass'e: Was hei6t
ji máme před oČima, .není již onou,
. , Bohem. vyV~lenou, svatou,' jedinou; lutherisch? Kaiser, MUnchen" 1936.
katolickou církvLTak, jako každý 2; vyd. Str. 171, cena 2.25 RM ..
člověk je.'plnhřichu; tak i' ci~kev
Na rozdil od knižky Nieselovy je
I' ve světě" je plna chyb a 'pokleskfl .
přítomný spis ap()logii
luterstvi.
. Kde však je jasně kázáno Slovo Smutnou apologii, která vi předem
Boži a" vysluhovány svátosti,. tam o'marnosti svéhoúsi1i; lut. cirkev
je cirkev 'JeŽiše. Krista .
V Německu je dnes,' po lidsku yi. Zn~ky p,ra v é ~írkve. jsou:'Jas- děno a mluveno" církvi umírající ...
né .kázání,. vysluhování svátostí po- "Po' unii z 11; července. 1933 pře~
dle ustanoveni Kristova a. církevní stala luterská církev 'existovati. A .
. -dnes.' je· při nejlepším jen "školOU,
kázeň .
. J a s II é kázáni, t.j: bez přídav- směrem uvnitř něm. ev. ,cirkve.A
,kfl a bez škrtfl. Nezbožné zážitky' přece cirk~v .v Německu je luter~
vlastniho srdce, ne kazatelftv. "svě- ' ská.
tový názor". Sv á t o s t i (sv. křest
K tomu je třeba ujasniti si, c o I
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j e r e for m a c e. Nejčastěji se nýbrž, že je v souhlasu s Pismem~'
tím rozumí mra v n ě-n á b ož e n_
Reformace' se vykládá špatně.
s k éa zároveň právně-organisační Jednini z nejčastějších omylfi, je
o b no ven í (renovatio, reforma-' výklad, že je díl e m velké dějinné'
tio). Avšak: Kolik učencfi, klerikfi,
o s o b n o s t i. Z Luthera ,se' dělá
laikfi, cIrkevních knížat, heretikfi, hrdina, článek řetězu, na př. Lureformních koncilfi, papežft, politi- ther-Goethe-Bismarck a p .. Lutherkfi a mnichťJ. rozvíj~lo odpradávna .skáreformace se nedá úplně vytheorie o takové reformaci! Měli světliti z osobnosti reformátorovy
tolik společného v ušlechtilé touze,
tak jako z Goetha jeho životní . dí-'
áby církev uposlechla věčných roz- 10. Název "lutherský" není :dokla~
kaztl. Vždy bylo sporné, ve jménu dem pro kult L. osoby. Jméno, kte_
které autority? Písmo - koncil rého užil po prv~ ~r. Elck r. 1520,
papež -..:. celé Písmo i SZ, či jen 4 mělo posměšný zvuk. Právě tak je .
evangelia s novým příkazem Ježí- neporozuměním mluviti o lut. cír~ovým ?Reformace ve smyslu rekvi, jako jediné. z velkých' cIrkví
formačního učení je obnova (Erkřesťanských, která se jmenuje po
. neuerung) církve návratem k Pís~ člověku.
mu sv., které je norma normans.
Od osvícenství je rozšířen klamP.ismo sv. ovšem, ale také s o I a
ný názor, že reformace je z p I 0scriptura a sola fide. Toto sola lide d i n a všeobecné duchovní k u I t:l_ .
neměl ,žádný z četných r~formačr y. Goethe chápal reformaci jako
'ních pokustl v prtlběhu círk. dějin. a k t· o s v o b <> z e ni. (Befreiung
,.: Reformace nespočívá v mravně- von den Fesseln geistiger' Borniernáboženské "nápravět~ církve, nev . heit) ao čiš tě II i (Reinigung jemravním obrácení a náboženském ner durchPfaffenwesen verunstalpr~lÍ.íoubÉm[cirkevnictvi, nýbrž v, teten' Lehre):' Goethftv výklad; jeobnově kázáni evangelia oodpuště- ,doktrinářský a dogmaticky.' Goet~
ni hřichtl skrze' Ježíše Krista. Za~ 'hfiv reformátor, toť humanista Ečala' střizlivým exegetickým ,obje_
rasmus v rouše a energii Luthero';
vem, co Pavel rozumí ŘÍIÍl 1, 17. vě.
Tu, ve věži wittenberského klášteProto Goethova (i Erasmova)
ra dostalo se L~therovi zjevení,
reformace by vypadala takto: Hu",:
takže mu bylo, "als ware ganz von man'isticko-fHologickél. studium NZ'
neu~m geboren und durch geoffne- jako historického pramene' křes- .
te, Tiiren in das Paradies eingetre- ,ťanstvÍ; Jim proniknouti k pravéten".
mu porozumění křesťanského nábo_
Luther, zvaný Poslem ,Božím, ženstvi.Na jeho základě obnoviti
(Zj. ,14, 6) byl jen zprostředkova církev. Goethe i Erasmus nalézají
, telem učení, které nebylo jeho v evangeliu velikost a svobodu při
(Jan, 7, 16). Byl reformátor, pro- rozeného člověka. Luther věřiL a
" rok, ne základatel sekty; sektář, učil ovšem něco zcela jiriého: Dě
dičný hřích, úplná pokaženost člo
potřebuje následovníky; kteří by
bezki-itiky přijímali mistrova ip- věká, jeho sil a dartl. Reformátosissima verba: éírkev však nepřiji-'_ rovi .více šlo o věčnou spásu duše
. má ret. učeni proto, že je od "nej- než o budoucnost lidské kultury, v
níž nevěřil, a která mu byla Teu-:.
'·větŠího syna německého· národa",
<

".

'felwerk. Lutherovi. tanula na myslidistfi a Jednoty Bratří nechce in1ti
jiná .otá~ka: Quidsummiser tunc nic společného. Lut. církev se hádicturus? Quempatronum ··roga~· jila ·přesným. vyznáním víry a:skli~
turus?
.
dila neporozumění' a výtkukonfe- ,
Byla reformace pro t e tem' sionalismu. Avšak, mfiže se ztotož_
'německého (nebo nordického) člo- . niti s kdejakoll "reformační", círvěka proti zbožnosti a církevnimu,' kvi, když od 16. 'stol. vše c k y se
systému řirn. katolictví. a' jejim ...:.. jmenují reformační ?Jak odpovídá
tenkrát nedosaženým, dnes .však lut. theologie itavýtku konfésioUskutečněnÝm cílem'~, ~ybudování ,nalismu? Stanovením obsahu pra~
němecl:t> národní ~církve, která by . véďrefo~ace.. '
'se stala náboženskou' vlasti'ďně~
otázka, co je pravá, Bohem chtě_ .
meckéhó národa? VerdEmtschung? ná, Duchem' sv. pfisobená obnova
Na, to odpovídá prof. Sasse:' Lut. církve, je otázkou poprav"dě, po
reformace senikdy:ri~ptala potom, smyslu evangelia. Co bylo evange':
co je něm~cké, :ale, có je pravda, liuni před reform:acI? Posvátná fispasitelná pravda Boží pro všech-' losofie; metafysický a etickýsy_'
ny lidi a p r ~ t o také pro Němce. stém pro U:Čené, posvátná medici-:
,Luther byl vyhran.ěný. Confesslo na;' soubor kouzelných propovídek
Augustana (CA)' slovy ';,damnant pro' " l i d " . .
'
Arianos" zavrhuje řaduheresí, mo:
Chápe se, že jsou rozdíly mezi'
derní duchovní život za hranicemi protestanty a cirkví ,římskou. Mu":
círk. orthodoxie, s pelagianismem silo však dojíti k rozchodu' mezi
odmítá fiIosofÚ:koú , etiku jako ne:. luterány a reformovanými? Cožslučitelnou s evangeliem. Zavrhuje' pak obě církve nemají sola gramystiku a moderní religiositu: Das tia, že Tridentinumnení reforma':aIles ist der alte Teufelund alte cí, že vymaněni Anglie z jurisdik-:,
Schlange, der Adam uÍLd Eva auch ce papeže n e n í reformace, že prazu Enthusiastenmachte ,(Smalk.· vá ref. je ,založena na Písmu: sv.•
čí.).'
'
,
,obě j'sou církvemi solaescripturae.
Proti reformací: je 'uplatňován~ A přece, j;ou mezi nimi vážné' rozvýtka; že rozbila'. je ď not u c í r- ,díly 'v učení o, podstatě evangelia,
k ve. CA' je dokladeni vťÚe kdo-víře,církvi, ospravedlněni a prerozuměni S Řimem .. po Lutherově
deštinaci, inkarnaci a skutečné pří- .
smrtI bylo'nebezpečf,že Melanch~ tomnosti (RealprasenZ).
thon zradí reforinaci, aby: ticho- '
'Luterství' pfisobí na reformova-:
val' jednotil. západní .cirkve:Zfista- IÍého dojmem' nehotovosti, polovine těžkou vinou římské církve oné' čatosti, neznalosti. Papeže, pova~
doby, že se nikdy vážně' nepokusila žují za AnÚkrista, proč tedy ta.
porozuměti, nárokfim 'reform:ace:' úzkost 'uchovat řk. církev? Luter":'
Luter; církev nIkdy nepřestala V
ské chrámy, luterská liturgie a~
zesvětštělé, úpadkové církvi rene-vermaledeyte Abgotterey?
sančniclÍ papeŽfi spatřovati církev
Ústřednml. článkem lut.. učení je
Kristovu.
' "
.
iustificatio, sola '. fide. Tot! "der.
Luterství sedává vina naroz-" SchlUssel,. der in die ganze Bibel"
Štěpeni a odštěpovánÍvev. církvi.aÍIein die TUr auftut". Když srov~, .
Se separatism~m ba:j>tistfi; ~eto': 'náme zdfirazněni ďědičnéÍlO hřichu.
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ospravedlněni,' s učenim 'naši círúzkosUivé pojímání otázky spaseni
kve, opět se nám vybaví slovo Lu- jako v době,kdý se lidé ještě ptali
therovo, že "nestačí, ba vfibec ne~ ,po pravém uče n í. Když se po-,
vyjadřuje vlastního ~bsahu křés Zději 'začali ,dotazovati na Ž i v o t, '
ťanství, kážeme-li Kristovy skuttu byl tento, t. zv. "náboženský žiky, jeho život a slova čistě histo- vot" jen matným pableskem toho,
ricky,jakobyšlo o kroniku, v do- čeho se národ zmocn'n v dobách
mněni, že tyto příběhy znáti a Kriboje opravdu. (Str. 77.)
sta za příklad míti stačí k nápravě
Události v 'Německu svědčíji~
'života'!. (Lutherfiv odkaz str.157.)
nak. Útočí ty zkušenosti, na vš e, . Prof. Sasse také praví, že i,živé c k y církve. Prof. Spisar o tom
náboženství", které se.v moderním napsal v NR v r. 1934(266): Kri~
světě stavl na misto dogmat. křes~
se je tu: Nelze ji nevidět. Třebáji
, "ťanství je' "eine Erfindung, des řešit, ne přední utíkat! A nedá se
Teufels, wie ja denn das Stiften řešit dnes výkladem Písma a vyvon Religionen bekanntlich zuden znáním ze stol. 16. v duchu toho
'Lieblingsbeschaftigungen des Teu- století. Naší věcí je, když jsme věc'
fels gehOrt". Nikdy prý v Něníec~ pochopili, 'vytrvati při jejím řešení
ku nebyl tak hluboký život z víry, ideově, prakticky i mravně.
tolik živé víry v Boha, takové
J. Kořínek.

RŮZNÉ.
,
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'Kvalifikovaní. 1. listopadu 1937 fakulty' již jednoho duchovního, k
vstoupili do služeb čsl. církve první , doplňovací ,zkoušce ke 2. státní
duchovní s celÝm 41etým bohos~o zkoušce a 8 duchovních k doplň;
veckým studiem a 's dosaženým' Vy- .'zkoušce k 1. státní zkoušce. Někosokoškolskýni . vzděláním. V,' říjnu lik dalších duchovních si vyžádalo
složilo totiž na Husově bohoslovec- bližší informace. Uvážíme-li, že 'do~
ké fakultě 25 absolvovaných boho- plňovací zkoušky nejsou věcí snadslovcfi čsl. církve druhou státní nou, hlavně proto, že při nich jde o
zkoušku. Je tQPrvní hromadný ná- znalost hebrejštiny a, řečtiny,· jé
stup the~l~gicky plně kValifikov~ tento zájem našich ,duchovních o
ných duchovních naší církve. Cír-, hlubší vzdělání při jejich velké zakevní veřejnost bude sledovati jejich městnanosti velmi potěšitelný.
Církevní sněm, který se podle nop-o.sobení se zvýšeným zájmem a s
vé církevní' ústavy má konati kaž-'
vřelým přáním, 'aby s pomocí Boží
zabrali conejhlouběji.Výnos mini- dých 5 rokfi (ústava vešla, v platsterstva školství a n. o., umožňující nost r. 1935), se chystá na rok 1940,
ná Husově fakultě doplňovací státní zároveň k oslavě 20. výročí založení,
zkoušky' duchovním čsl. církve,kte~ 'církve: Na shromáždění všech 4 die- '
césních rad v Praze 27. listopadu
ří mají pouze církevní zkoušky
bóhovědné (viz str. 241 této revue),
1937 přednesl člen Ústř., rady, br.
'nalezl mezi duchovními příznivou min. 1\ dr. Dvořák návrhy na pří~
odezvu. K únorovému zkušebnímu ,pravy pro sněm.. Sněmu má být
termínu připustil prof. sbor Husovy předložena přehlédná a objektivní
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zpráva o činnosti a životě církve od '. vstoupilo 213' lidí, ~z církve čsl. vy~
sněmu v r. 1931, zvláště také o tom;
stoupno 103, do' ni vstoupilo 151, 'z
jak se v životě církve projevila' církve českobratrské ev. vystoupilo
usneseni, posled~ího sněmu (učeni, 26, do ní vstouÍ;>ilo46,' z bezryznáni
llová ústava, kárný, řád). Mají býti vystoupilo 161, k němu přistoupilo.
připraveny návrhy na zníěnu rifokte40 osob. Jak' patrno, je tu: stálá
rých řádti, ~. hlavně' návrhy'· zásad fluktuace, ale přírfistek členťt ~írkvi:
k řízeniéirkve, mi nichž by se sněni je větší než jejich úbytek. Srpnová'
, usnesl jako na směrnicích pro Ústř. čislaukazújí přibližně roční prťtměr.
radu. Ústřední ra:damá co ~ejdříve, NaŠi br. faráři by měli zjišťovat a
stanoviti, místo a datum ,sněmu' a veřejnosti sdělit dťtvodytéto, fhik~,
pak vyzvaticelo'církevní korporace, tuace.
,
aby předložil~' svá přání' a náměty
JilÍoslovan~ký' ,konkordát, o .nějž
pro sněmovní jednání a seznam ,bylveden prudký bOj(Vlz str: 246),
schopných pracovníkťt. pro přípravu pro~eden nebude, třeba byl v ,parla~ , .
sněmovních předloh: Mají totiž býti " mentě odhlasován. Pravoslavná'cír""
zvoleny výbory, které připraví sně- kev srbská /'Je post~vi1a ostře proti
. movni předlohy, mezi nimi také ná-, němu, a kdyby se byla vláda'· roz. vrh sněmovního . jednacího. řádu. hodla prosazovat jej násilím, snad
Sněmovnidelegáty zvoli náboženské by to bylo vedlo k revoluci.' Konkorobce a2 před sněmem. Církev~i ve- 'dát dával církvi . římskokatolické
řejnost uvítá jiStě s povděkeín, že 'veÍké nadpráví. Je to dťtležité ,pose včas a správně konají přípravy' učení pro nás.
pro církevni sněm, aby jeho jednání
Masaryk a Pekař•. "Dnes je pavýsledky byly v ,zájmu poslání
t~o; jakkhl~ný byi dojem, že Pe-.
církve co' nejlepší. '
kařvědecky zvítězil nad, Masary~
O víře -v život posmrtný je .ďv na- kem. Postavte Pekaře s' jeho BaIbišemcírkevnim učení obsaženo po- nema Janem Nepomuckým, s j'eho
měrně' málo. Liturgická komise o ní barokním kavalírem a Vavá.kem do
',. jednída krátce při svém zasedánL v dne š n í 11 o. zápasu, českosloven
-prosinci 1936, a synoda duchovních . ského národa o bytí a nebytí, o
východočeské diecésenajaře1937. plnění dějinného odkazu! A srovVelmi pěkná rozprava o lli, hll!boká ,nejte jeho pojetí českých dějin s,
.á plná naděje; se konala na shro~' Masarykovým 'odhadem 'tvťtrČích
1.llážděnívšech4 diecés(27; Ustopa-ideí v české historii! Zeptejte se, ja- .,
du ·1937 v Praze. Bližší informace' a
kou odpověď přiná.ší Pek3.ř' nazoučlánky o tom 'přineseme v příští!Il faléotázky. moderního lidstva a. s"'
ročníku' naší' revue..
'
jitkou výzbrojí se účastní' světovýclÍ
Změny vyznání. Pražský městský
zápasťt duchových, sociálních a po,statistický úřad vydává každý mě~- litických"'::" - a celý problém Ma- '
síc s~é zprávY, také zprávy o zrně- saryk"'::"Pekař s~ vám ukáže vosvět" .riá.ch .vnáboženskémvýznáni praž~ lení až' groteskním. Nechtěl bych
,skéhoobyVatelstva. Posledně vyšly 'říci, že nám 'Pekař 'nemávfibec'nizprávy za měsíc Srpen a~ nich j~vi čeho říci. Po~orně'kritická Četba je, .'. ,se tyto číslice:' z církve řiinskokatoL ho děl je dobrým korektivempokrovystoupilo 149 příSlUŠníkťt;" do. nikáf.ské heslovitosti, suché rozumář-
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ské negaée a sebespokojenosti. Ale
dnešni duchovní a politický zmatek
vzdělaného lidstva, zmatek, který
musi býti zdoláván i našÚni silami,.
ukazuje stejně jako vědecká revise
Masarykovy české filosofie, že Masarykovo řešeni české otázky ve své .
podstatě plati." (Prof. Hromádka v
NašLdobě, říjen 1937.)

které není·· z hmotného, světa; z
okruhu jeho pohnutek, 'prostř~dkt'1
a cílft. Chce panovat' panování~:,
které neutlačuje, nýbrž osv~bozuje,
nezmenšuje. a nedrtí poslušnosti, nýbrž vybizi, pozvedá a povznáší
ostatní ke spolupanováni." (J. A.
Bláha:' Sociologie inteligence.)

, Duchovní člověk. "Je dáno v' saMravní krása.' "V moderní civili- motném existenčním smyslu inteli~
sacisétkáváffie se velmi vzácně s gence, aby byla vt'1d~em k lidství:
lidmi, jejichž chování je prodchnuto Naplňuje toto posláni, vytvářejíc
mravními ideály. Přece však takoví duchovní hodnoty, uskutečňujíc jelidé dosud existují. Nemftžeme jich jich distribuci a ;cirkulaci a dokazu~
ptehlédnoúti, když, se s nimi setká- jic, . aby kolem nich se organisovaly
. me. Mravni krása jest výjimečným Zájmy a životy lidské. Své 'poslání
vel~i nápadným zjevem. Každý, pak dúchovně tvořivé, duchovně
kdo. alespoň jednou mohl na ni po- distrÚlUčni, ci~kulační a· organisační'
, patřiti, ,nikdy nezapomene jejího mt'1že naplnit jen proto, že je sama
vzhledu. Tato forma krásy zanechá- nejintensivnější
spo tře bit e 1,~á mnohem hlubši dojem, než krása kou duchovních hodnot.
přírody nebo vědy. ,Těm,kteři jsou
Nemt'1že být duchovního tvoření, kde
vybaveni timto božským darem, do- není duchovního spotřebitelstvi. Nedává podivné a.nevysvětlitelné síly. mMe být správných měřítek, vyPosiluje intelekt. Buduje mír mezi trvalého odhodláni a bezpečných
, lidmi. Mravni krása tvoří základ ci- . ~etod pro činnost' ducho~ně distri~ .
'vlUsace ~nohem' pevnější než. věda, btiční, Cirkulační a organisační, kde
umění a náboženská vyznáni." (A.
neni náležitého oc'eňování' duchovCarrel: Člověk tvor neznámý:)
ních hodnot, a kde tento proces neMoc 'duchovni a moc hmotná. ,byl experimentálně: vyzkoušen ,na
, "Poklady ducha' jsou nevyčerpatel vlastním životě; Jako se hodnoty nené a jsou přístupny bez závisti, b~z vymýšlej i, nýbrž vytvářeji jen vlast~
. lakoty, bez odpírání všem" kdož nim tvftrčím zážitkem, tak i sdělo:"
chtěj! přistoupit a vzít. si. 'Neboť
vání hodnot jiný~ jedincftm, množprávě toto přistoupit a vzít si je tu'
ství, nedá se uskutečnit ani meto"
zvláště dftležité. Je v podstatě dudou snad poučovaci nebo dokonce
chovní moci, že toúží, aby jiní k ní přikazovací, nýbrž' jen tak, že jsou
přistupovali a brali si. Kdežto' móc
realisovány ve vlastním životě, a že
hmotná je, do sebe uzavřená, odmí- cestou' sympatického záření ~ a. napo:,tavá, nedftvěřivá a nepřátelská, moc dobeni jsou jiní uvedeni v pohyb a
, 'duchovní touží, se rozprostřít do, strhováni k tomu,' aby se do nich
všech, ke všem Ile obracet, všemi vživali. Nemáme, žel,žádné statibýt žádána a vzata. Je-li první do- stiky, 'která by n~ dosvědčovala
středivá, je tato odstředivá. V této
přesnými číslicemi, že inteligence. je
, její vlastnosti je spása světa. I ona nejintensivnější spotřebitelkou. duchce panovat, ale ovšem panováním. chovních hodnot. Že v tomto směru
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vyniká ňád všechny ostatní spOle- . Československu .. "Liga prorefor~
čenskévrstvy.. Jedině snad.pokud
mu katolického kněžstva" požádala
běží' o ·vzdělání, .. bylo 'by možno Řím za zrušeni celibátu a zavedení
získat .•.. prftkazná data; poněvadž .Českého···.· jazyka dl" bohoslužby.
vzdělání je právě ioficielním,:práY: . Kďyž. rUm odmítl,' byla ,založena
nmi, předpokladem sociálniho.~zařa"Církev, kterou vedl dr. Farský,Tadění', inteligence. ,AI~., tam, 'kdé:. běží,' to československá církev, byla vše(,. její. míru ~potře by - ostatních. d~-- moŽně podporována viádou. V prv- .
chovních statků., jako jesnášenli~ " ním: roce, měla asipů.l milionu 'vě
vost, správedlnost,krá.sa; řád a p;, řící~h, V r.,1930 asi 800 tisíc potam se musíme spokojit jenom od~ , nejvíce v 'městech;, V posledních' le~
kazem' naokolnost, že ~naje jejich těch však další rozvoj' ustal: Dotvořitelkou,' a že' toto -tvoření nedá hoda se srbskou ortodoxní, církví "
sepřeďstávit jinak, nežna podkladě neuspěla a,nedostatekkněž(měl na
co nejintensivnější- 'spotřebydu-konec 'za následek, že církev upachovníchhodnot; a dále, že.ona je. dala i v~roučriě; Ab.., byl její rozjejich obsluhovatelkou,žetento pro- . klad zastaven, byly viádou r.1935 .
. ces .právě ' proto,' že běŽi_ o . hodnoty, '. schváleny její základní článkyví~
nelze simyslit jinak, než zapředpo- ry. To však urychlilo její Í1piidek. Z
kladu vlastního ,zážitku, jehož roz- '. církve, oddělené od Říma, dospělo
sáh a intensita mohou býti ,ovšem se k státní církvi nezávislé, která
i-ů.zných· polohách inteligence-rů.z~ ,vpravdě popírá' Krista a nemá nic
né. Ale bez nějaké normální miryspolečného se' křes~anským zjeve~
nemohla -by ,táto funkce .existovat. ním.: Národní 'cirkev nemá žádné,
J'souc 'činitelem' a nástrojem zdu- přitažlivosti pro národ; Její kostely
chovňovacího procesu Iidstv~ nemů.- jsou po týdny i měsíce za~ř~né:
že: dostát, svému úkolu než za·té Lid už mnohdy ani' neví, že mávů.
podmínky, že tento zduchovňovaci bec nějakou ,modlitebnu
místě.
proces' skrze: požívání duchovních Nikdo si nevšiml, kterak zmizela.
statků. sama realiSuje'n~jdř'íve ve Dnes už se o národní církvinemlu-,
vlastním životě; Neboťhodnotaza~ via velké naděje, které do ní sklá- .
" , se jenom : skrze -hodllotu; 'duchovní dala:některá místa; se rozplynuly
skrze duchovní."~(.J. A: 'Bláha: So-- v dým ....... , '
"
.' '
,ciologie iIÍteligence.)·
>,'
:Cona tétQuehoráznézprávě' nej_Neuvěřitelné. ;" Na str.' 242 ; jsme víc překvapuje a je přímo. neuvě,
otiskli. německýprotestantský hlas' : řitelné, je skutečnost, že ji - celou
O' čsL církvi.' Dnes přinášíme v
otiskujeme ll: úředního přehledu zamnoh,éro: podobný protěj~ek z bel-' hraÍličníhotisku,' který vydává. "
g!ckého řiIrisko-kátolickéhó listu. • (rózmnožený) zpravodajská sekce:
. "V "Le'XXiěme Siěcle"'z18; IX. našeho ministerstva' zahramčních
'píše pražský dopisovatel listu pod věci. ,Proč byla 'tato zp;áva zbél~
názveIÍi:"Pokuso národní církev, gického katolického '. časopisu pře- . '
nezávislou na Římě" -, o českoslo-. kládána a do přehledu' bez néjmen~
. venské 'církvi. Jako dnes -v Němec- ší poznámky zaxazena; když přece
kU'. byl zahájen 'boj o samostatnou úředník, .který ji překládal,' musil
cí~kev;'stá.I se podobný pokus před viděť-její nehoráznost a, naprostou
17 'lety: za, presidenta ,Masaryka - v ,nepravdivost?' '. Nelze si tovyiožit
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jinak než lÍuď. jako neyědomost ne- by .mohla vyjít křesťanská ob~ova
bo ·zlou vOli. U, katolického praž- střední Evropy." .Toto středisko. má
ského dopisqvatele belgického listu' být posíleno .blokem, katolických
.' by se dalo obojí pochopit, tam bylo státfi, k ,němuž patří: Albanie, Bel~
přání otcem myšlenky. Ale smí si
.gie, Francie, Rakousko, PIoIsko,
tak počínat státní' úředník?
Portugalsko, Španělsko, Českoslo
vensko a Maďarsko. Konečným ci~
, lUmsko-katolické
plány.
:Ve
Víd.
\
ni je sídlo nové organisace: hnutí lem mají být"spojené katolické
pro katolickou . Evropu (Katholisch- státy evropské'" jako poslední
Europa-Bewegung), které má vlast- uskutečnění .katolické akce. Samo~ .
ní. nakladatelstvLOč hnutí' usiluje, Zřejmým požadavkem při tom je;
dovídáme se ze spisu Katholisch- 'aby římsko~katolická církev byla
. Europa, jejž napsal maďarský, ápi~ , v. těch státech prohlášena zá církev
sovatel Theodor Gomory. Je toho státní. (Christl. Welt ze 16. října
'názoru, že Evropa mfiže udržet své 1937.) .
čtenář vidí, jak j~ tu s obvyklou,
. staré' postavení jen tehdý, bude-li
.seopět řídit katolickými zásadami manýrou těchto kruhfi zaměňová-,
no obecně křesťanské a všem cír-,
křesťanské mravouky a státovědy.
To prý se musí stát s urychleným kv-ím společné (nadnárodní' obecen~
, tempem .. "V nejbližším desitiletí se ství, duchovní názor na svět proti
,'musí ukázat, piše Gomory, má-li marxistickému a .rasovému mate~
katoUctví silu, , zachránit Evropu, rialismu) za specificky římsko-ka~
má-li silu, prosadit l).ovouorgani- tolické, a jak se <těchto obecně
~~ci .a znovupokřesťanštění' Evropy· ,křesťanských hodnot užívá pomocí
proti mocnému náporu sil marxi~ katolické akce pro mocenské a po,~tickéh6 a rasistického. materialis- . litické cíle. církve, římsko-katolické.
mu.. Nedovede-U toho katolictví,< je ~,Jinýpohled na katolictví V Ně',Evropa ztracena a bílý člověk s ní. . mecku. Prof. G. Menschíngvydal
Jen katolictvinifiže ještě Evropu knihu: Der Katholizismus ~ sein
, zachránit,., vyvést ji z poČínajíciho Stirb und Werde (Lipsko,'Hinrichs,
chaosu. Jen v katolictví mfižeme 1937), v níž jsou otištěny závažné
. pozOrovat' velký, celý svět objíma- hlasy německých římských katolijící pocit obecenstvi, který je už " kfi,' které osvětlují duchovní situ'nyní,
to, aby. zmirňoval mnohé aci katolictví v Německu s jiné,
strany než jsme zvyklí číst v den~
pouřlivéfcírmy a, výstřelky naéio~
nalismu, byť ne všude, a jen v ka" ním tisku. Citujeme. aspoň něco~
tolictví mfižeme pozorovat VySSl "Ví~e, ,že dnes mnozí katoličtí lai,svatý pocit obecenství, který je po- kové,' a to takoví, kteří církev z
,volán, aby - snad v 200, snad v hloubi srdce uznávají a milují, trpí,
2000, letech -'- překonal krásný, ježto jsou nespokojeni sezpfisobem,
přírodou daný a nutný, ale oproti
jak mnozí 'zástupcové církve, kněží
. křesťansko-katolickému přece pri- a biskupové, vycházejí ,vstříc pomitivnější
národní pocit obecen- třebám doby... Katolicismus se
, stVí. " V střední Evropě připadá dnes snaží přibližit svfij svět· idei
hlavně rakouskému a maďarskému
modernímu duchu, tím, že , namno~
katolictví, 'a také katolictví .v Čes ze přijímá jeho mluvu a zpfisob vykoslovensku, velké posláni. Od nich . jadřováni (K.,Adam"R. Guardini,
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E. Przywara S. J.) ... Ále je~li čte- vfili za, její podstatné znaky. Věřili
nář dostatečně filosoficky a theolo- jsme, že se cítí zavázána, 'osvobozo- ,
g1cky vzdělán, 'musí záhy 'střÍzlivě vat lidi od každého vnějšího 'i vnitř
zjistit, že obsah, který za těmi mo-,~' ního otroctví. Ale s lety jsme 'v
derními formami vězí, je zcela ten. krá.tké době, vlastního života viděli, ,
" starý: .. ČlóVěk, aspoň', myslící' člo- •jak této lásky ,k lidem 'a tohotc>,'
věk" 20. stoleti,' se riedá připoutat smyslu pro spravedlnost spíše ·ubýk poznání a zpfisobu myšlení 12. 'valo až nakonec v tomto kulturním
stoleti. A chce~1i' to církev přece u- světě sotva zbyl soudní dvfir, kde,
čirÚt a odvrátit' jej od myšlení po- 'by: žaloba, ,pronás:edováného 'proti
hrožkou hříchu pochybování o víře, 'mocnému, utiskovateli ještě měiá,
pak musi' právě' tento hřích' a naději, že bude pro spravedlnost vynakonec' ' církev, - : odmítnout ... , slyšena... ,' Ale přes to Thákux:' nad
Katolictví musí prodělat velké "ze- 'křesťanskou kulturou', ještě nezoumři "a vznikni", chce-li splnit své
fá. V dalším praví, že Evropa ,dala
poslání ,,' moderním světě,křes- světu zářné'příkladý osobního sebe~
ťanském imimokřesť~kém. Ne- obětování a neunavného 'hledáin.
klamme se; tak zvaní nepřátelééír- pravdy a vytvořila nesčetná. dobro~
'kve nepotírají na nás ani tak to, činná zařízení pro celé lidstvo.,Je~
co. je křesťanské, jako spíše to, c() jími pravými zástupci, od nichž se
je nekřesťaÍlské,ne to, božské, ale má Indie ještě stále učit, jsou prý
to lidské a příliš lidské." - Ozý- i nyní ještě hrdinové ducha a .
vají se tedy opět tytéž hlasy,)akó oběti. ".~,
. v katolickém modernismu" na poDÍlstoj~ost člověka. "Člověka .. ''čátku tohoto století.
"
postavili ,mezi opice s přidáním
Co se očekává,od křesťanské kul- malého slovíčka, že má rozumajest
. tury. Nejsta:rší indický měsíčník zvíře společ~nské (Linné). Avšak
The Calcutta Review' otisk řeč, . toto malé slovíčko má tak ohromný
kterou měl při ukončení studijního obsah, že z něhc> Vyšl~ cetá historie .'
roku na universitě v Kalkutě slav~ člověčenstva i vše, co krásného a
ilý básník, myslitel a vychovatel velkolepého na povrchu naší země
Indie,. stařičký Rabir: dranath 'Thá- : nacházímé.Vidíme· v . člověku, v člo
kur. Málo Indúzná z .vlastní zku- věčenstvu' ~jeven[ vyšší bytnosti
šenostikulturu Asie; Evropy a A- duchovní; 'spojení.g vyšším oborem
lÍl:eriky jako on~ a proto jsou jeho duchfi světovládnÝch, jichž jsouc..
. ' slova' zklamání,z křesťanské kul- nost tušíme a'V ni věříme. Člověk, ,',
hlry i o naději v ni,pronesená k in- člověčeristvo jestnositele~, vyko':",
,dick~,akademické 'mládeži, hodnou ,navatelem božských' ideí, spravedl,

~Q'LQru. •. \lKd~ž )sme ,se,llravil, na
počátku neb' ,uprostřed 19.' století

'po prvé seznámili s evropskou
kulturou, cítili jsme radost, a nespoutáné 'nadšení, nebOť jsme se,
"domnívali, že je naplněna upřimnou
"Ílctou k člověku' jako člověku. S
, ' plnou, jistotou jsme pokládali pravdu, oddanost, spravedlnost a~blaho-
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,n.osu. a llofádku,ví.y a lásky, vědy
a krásy, navzdor· zvíře~ímu" přiro
zenému. jeho sobectví, kdežto zvíře,
smysly temnými, slepým pudem vedeno, toliko zábyvy života rostlinného zastává.... (Jan Evang. Purky~ •
,ně, jehož 150. narozeniny připadly:
na 18. prosince '1937). , '
,
' F . K.
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" NÁBOŽENSKÁ' REVUE

ČESKOSLOVENSKECÍRKVE

"vychází Š'estkrát do roka .. Vydává ji, ústřední rada' čsl. 'drk~e
, v Praze . .:- Řídí Th. dr: 'a Ph. dr>'Frant. Kovář a Th. dr. Rosti-'
. slav Ste;"skal. - Celoroční předplatné ,Kč 30.-,-,' jednotlivá čísla'
po Kč 5.-. Kdo si'ponechá úkázkovéčíslo, jest považován za,
odběrafele.,- Novinová sazba' povolena výnosem ředitélstvípošt "
a ,telegrafů v Praze ze drie .22. června 1936, č.151.562/V1I-1936.
- Podací úřad Praha 4t~Redákce:v-Praze-Košíříchf Cibul.' ka 406. (telefotÍ467 -13) " ádministrace: v, Praze-Dej vicích, Vúch-,.
terlova 5 (telefon 720-93). ~ Tiskem tiskárny "Blahos1áv",
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