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Kabel ebnocký:

alkoholová!) a pozorování pedmét do dálky, projdeme-li celou adou

nejasných a mrákotných vidin, které i pi jinak zdravém ústrojí lovka

stíhají, picházíme dlouhou stupnicí poruch a alterací života nervového

až k vleklým otravám a paralytické demenci. Celá ada perozmanitych

zrdností pemuje a poškozuje, jak se zdá, svým zvláštním a pra-

videlným zasahováním život psychický. Nenapadne však proto žádnému

vzdlanému pírodozpytci initi z relací zákon a píinu, pro chorobnou

stísnnost a svázanost nemocného upírati mu svobodnou vli. Das

wirklich freie und sich selbst bestimmende Denken ist vielraehr gerade

dasjenige, welches am meisten íblgerichtig einherschreitend den durch

innere „treibende Nothwendigkeit" vorgeschriebenen Gang am regel-

rechtesten einhalt.^) Svoboda jednání záleží zajisté ve volb mezi stavy

vdomí, ohledy úelnosti a mravnosti, a odvodnnými af neodvod-

nnými, které af voln af z pedsudk povstávají, vždy nabývají jistého

drazu, smyslnost bývá potlaena mocí idee. To jest pomr, kterv

filosofie jako nejvyšší stupe lidské vzdlanosti stanoví a který dokazuje

svobodu lidského myšlení a jednání. Fysiologická psychologie nikdy

nemže popíti svobody vle, ponvadž práv tato povýšenost uniká

jejímu exaktnímu zpsobu, mže jí jen v jistých pípadech dáti jinv

výklad, nebo jedná se o správnost našich úsudk. Zde práv jeví se

však onen ohromný vliv a pokrok, který pivodila v pojímání lovka
psychiatrie. Psychiatrie stává se tím vdou moderní, že uí chápat,

rozumt, léit tam, kde se díve nechápalo, neléilo a jen odsuzovalo

a trestalo. 3) Této idee moderní psychiatrie chápalo se, jak Dr. R. von

Krafft-Ebing píše, už dávno kesanství, jsouc založeno k vnitnímu

zdokonalení lovka a dovolávalo se proto nejen trestu, ale i pokání,

vnitního pizpsobení a uschopnní lovka k životu mravnímu.

Již v 16. století užívali italští juristé k prozkoumání závažných

kriminalit také soudních lékav a brával se ohled na zodpovdnost

na duchu chorých. Quidquid in calore iracundiae vel fit vel dicitur.

non prius ratum est quam si perseverantia apparuit, iudicium ani mi
fuisse . . . Non excusant in totum sed tantum faciunt, ut mitius delinquens

puniatur. (Farinatius, Question.*) Mravní zodpovdnost závisí subjektivn

na volném chtní, t. j. není jí v náhlém seskupení okolnosti, za kterých

individuum nemlo ani asu a duchapítomnosti porozumti situaci a

') Dr. Otto Bergmeiíter, Intoxikationsamblyopien. Wit-nei Klinik 1S81. III. Heft.

") B. Virchow, Qesammelte Abhandlungen. Frankfurt 1856.

") Dr. B, Adamik, O nenioceoli duScvnícli. Knih. >asu« XV.
*) Dr. B, v. Kraft-Ebing, Lehrbuch der geriohtlichen Psycbopatbologie.
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pedmtu jednání. K svobodnému chtní patí také možnost voliti jinak,

mezi nkolika úsudky. Podle zásoby a jasnosti motiv rozumových,

právních a ethickýcb pedstav, podle toho, jak snadno a rychle rozho-

duje se lovk pro nebo proti, mžeme rozlišovati rzné stupn mravní

zodpovdnosti a viny. I zde teba pátrat po píinách a neukvapovat se

8 úsudkem. Nebo nikde nejeví se skutenost ddinosti nemoci a chorobné

disposice tak patrné jako práv u nemocí duševních.^) Úkazy choroby

duševní jsou už samy v sob ovšem nco zvláštního, do života obyej-

ného zasahujícího, že lovk "cítí se puzen pátrati po píinách chorob-

ného toho jednání. A tu jeví se nám zajímavé komplikace nejrzno-

rodjších initel, kteí nemoc utváejí, nemocný není jen mozek, nýbrž

lovk celý. Jeho život oelý od narození bývá jevištm všech tch

„kousk", které tvoí tragedii choroby duševní. Nepravidelnosti povahy

a náklonnosti tvoí tu základ a východisko celého komplexu symptomv
a stadií, kterými jest neuropathickému individuu probhnouti, než do-

spje oné dokonalosti, že stane se pedmtem soucitu a obavy svých

spolubližních.

Tak picházíme k otázce, co jest vlastn nemoc psychická? aneb

jaké jsou hranice lidského (humanus) jednání? Ponvadž vlastní podstata

onch nemocí nám není s dostatek známa, není možno _pojem psychosy

pesn definovati. Obyejn máme za psychosu takovou odchylku funkcí

psychických, o které dá se dokázat, že vyplynula z vadného vývoje

aneb z ochuravní centrálního nervstva. Duševní choroba není totožná

8 chorobou mozkovou, nebo jak prokázáno i závažné affekce mozku

ve svém prbhu neskýtají vždy zejmého rozruchu psychického. Patrn

jenom nkteré choroby vyznaují se i porušením psychických funkcí.

Naopak však nesmí býti zase každé vyboení z obyejného zpsobu

innosti psychické považováno za dkaz psychosy. S uritostí mžeme
pipisovati pathologický význam, jestliže zjistíme korrelat svdící o

80Uvi.slosti odchylky psychické s odchylkami jiných funkcí nervových.^)

O píinách chorob tch rzné jsou náhledy. Starý psychiatr-básník

E. Feuchtersleben uvádí ve své uebnici *) somatický (J. B. Friedreich

:

všecky nemoci jsou výsledkem tlesných poruch) a naopak psychický

(Heinroth, Benecke: nemoci jsou následky híchu). Sám pak praví, že

ani tlo ani duse sama o sob nejsou s to, aby pivodily chorobu duševní,

nýbrž porušení vzájemného jich vztahu. Nejedná se tu o njakou píinu

>i Dr. R. v. Krafft-Ebing, tamtéž.

') Dr. K. Kuffner, Psychiatrie. I.

") E. v. Feuchtersleben, Lehrbuch der &rztlichen Lebenskuade. Wien 1845.

1"
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zevnitní ani o bližší, nýbrž jedná se jen o píinu zjevnou CPhaenomen.i)

Pedn uchopiti jest se nám oividného faktu, že poruchy života vegeta-

tivního mocn zasahují v obor jev psychických. Bu pvodním a

prvotním svým pizpsobením, bu pedasným opotebením vznikají

abnormální dje, podráždní, odštpování se (Abspaltungsvorgiínge) a

odumírání; opotebením organu zaniká pak i jeho funkce. Porušení

taková mají pak poátek bu v chemických promnách a pejdou pak

k soustav nervové, nebo povstávají vlivem nepravidelné mechaniky

cirkulace. Pathologická anatomie nepodává nám však jasného o tom

vysvtlení a pravd podobno, že všechny tyto rušivosti vzájemné se

doplují a vystídají. Jisto jest, že chemické synthese, které jsou zá-

kladem fysiologických funkcí výmny látek a sil, vybíjení se tvaruv

energie a mechanismus ustálený opakovanou funkcí mohou zavdati

píinu vážným a dalekosáhlým porušením života psychického, toho

dkazem jsou alterace, které pivádí náhlá a prudká bolest fysická^

spánek, otravy.'-) Tím však nikterak není eeno, že by naopak excessy

života psychického nikterak nezasahovaly v organismus tlesný, cxjž

snadno chápe lovk, kterému snášeti jest útrapy a starosti. Ostatn

nemžeme nikdy býti pesvdeni o uritosti diagnosy nemocí tch.

dokud neobjasni se nám celá zákonitost a povaha dj psychofysických.

Úlohou psychiatrie je tedy uvádti ve spojení úkazy, které nemoci

provázejí, s prostedky, kterými se zamezují. Povinností pak vdy ná-

božen.ské a filanthropické souditi, pokud shodují se skutky a jednání

lovka zatíženého s povahou nemoci a pokud jsou skuten za né

zodpovdní. A tu asto jist budou se tázati: „Kdo zhešil, zda on i
jeho rodie?" Psychiatrie nepodává zbran k útokm proti svobod

svdomí a vle, aniž. podaí se nám kdy usvditi ji z falešnosti a

úskonosti (mluví však nkdy píliš snad drsn). Ona neomlouvá a nemže
ani jako vda z pírodních dvodv omlouvati zloinu, nemá práva íci

nkomu, že dobrý jeho skutek jest nutným výsledkem jeho schopností,')

nemá práva zbavovati ho nadje na odplatu vnou, než ona pokládá

si za svatou povinnost zastati se tch, kteí ve tm a v stínu poci

sedí, tch, kteí zatíženi na svt pišli, kteí zákonu podlehnuvše hích
zddih, spravedlnosti Boží hold pinésti museli, ahv ukázala se slabost

', Dr. 31. Jknedikt, Í'bor dic Gruiuiliigoii ilo? In•u^.]latm^<•ne^ ii<iiKtns. Wniur
Klinik 1885. IV. Heft.

») Dr. J. Weiss, Conipondiuiu der Psychiatrie (.\nliang). Wieu 1881.

') Gegentand der psyeliiatrischcn ErwiiguDg kann nur die krankbaft« cerebrale

Giundlage der Ilandlungcn sein, nicht die Ilandlung selhat. (Dr. J. Weifi.)
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pokoleni lidského. Ti zodpovdnost mají zvláštní, ty souditi mže a

bude jen Buh.

Pi slov „duševn chorý" neteba však mysliti nám hned na

nejmarkantnjší vzory kretinismu. idiotie, hluboké záchvaty mánie,

melancholie a páralysu, ani nesmíme se vzdávati výklad „podivínských

kousk-^, které denn snad vidíme. Starý, od vkv ustálenv zákonník

lidstva jest a bude vodítkem našeho jednání. Po zlém inu bude initi

svdomí vždy vvitky a dobré vždy schvalovati.^) Než jedná-li se o lidi

zatížené, pak nuceni jsme vždy uvažovati. I hlas svdomí cítí jeden

jasnji a zetelnji, jiný temnji. Poznání naše smysly podmínno, jednání

motivy urováno. Je li poznání kalné a neurité, bývá i skutek zmatený.

Jakých zmn a pechod jest proto duševn chorému prodlati, jestliže

veškeren podklad života jeho duševního jest pozmnn, dráhy a stediska

smyslných úkon zastižena jsou obalem, Pocity jejich jednostrann vy-

vinuté utváejí chorobnou náladu, volní úkony pro neuritost a nejasnost

poznatk málo využitkovány a zanedbány. Vle k regulaci úkon po-

volaná nenalézá proto poslušnosti, nemocný upadá v primitivní reflexový

stav. jest nutkán a nabádán podráždními a stihán bolestí myšlenek

utkvlých, sesilovanými nekonenou adou optných a vždy silnjších

vybití. Mžeme takové lidi zatracovati?

Xež zmnoha nejrznjších zjevu psychopathologických mají nkteré

zvláštní sklon k mravné stránce lovka, a mají také proto vtší dle-

žitost pro spolené spolubytí a náboženský život. Jsou poblouzení, která

pod jménem .raoral insanity" zvláštní komplex popud v sob uzavírají.

Motivy z prostedí a okolí individua odvozované tvoí zvláštní basi

zvrhlé morálky nešastníka. Teba psychiatrie nezná poruch života cito-

vého, které by zárove provázeny nebyly alteracerai úsudku, jako

naopak nezná porušení mohutnosti poznávací bez chorobných aítektv

a citúv a bez abnormálních impuls vle. pece jsou psychosy toho

druhu pedn proti spoleenskému ádu a( již konvennímu nebo

mravnímu namíeny a jsou tím nebezpenjší, že nemocní (nositelé)

bývají asto osoby i vysoce postavené, jejichž nemoc však není ješt

notorická. Tyto nemoci jsou snad produktem mnoha let, ba generací

a záken podrv^ají blaho a est jednotlivce, rodiny a celé spolenosti.

Jsou paralytikové. kteí nikterak necítí se neschopnými zastávati veejné

úady zodpovdné, jejichž život nejeví mnohých zvláštnustí a odchylek.

Slabá migréna a nkdy špatný rozmar picházejí incogoito jako poslové

neblazí, nepovšimnuti. Nežli se lovk ve stálém boji a pemáhání nadá,

'; I)r. F. Krejí, Dnešní otázka mravní. Knih. Rozhl. sv. I.
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vyskoí zákené skrytá choroba v celé své zhoubnosti a síle. K po-

souzení tchto affekcí teba mnohdy sáhnouti dosti hluboko do celého

života a individuality zatíženceJ) Je to hlavn vrozená neurasthenická

slabomyslnost, ve které jeví se úplný nedostatek veškeré abstrakce a

neschopnost vývoje vyšších cit. Mravní píkaz ohlašuje se tu jen

v temných a neuvdomlých pedstavách, které svou mnivou a ne-

jasnou povahou bez souvislosti se vynoivše, nejsou s to, aby dobyly

vlády nade vždy více se vzmáhajícími pudy. To jsou nejzažší kraje,

které ve svém prodromalním (poáteném) stadiu nejsou asi ídké.

Než nejobyejnjší a nejrozmanitjší podklad mravních zvráceností tvoí

chorobné stavy podráždní, a vysílením af pepnutím sil. Od nej-

jednoduššího obrazu hysterické a hypochondrické rozmrzelosti 3) až

k manickým a melancholickým záchvatm sebevražedným, kde život

smyslový jeví neob3'ejnou a stupovanou ilost a rozbíhá se bu
k rabustným a hyperbolicky projektovaným skutkm šílenosti nebo

kvílí a úpí v sklíenosti hledaje útchu; nemocný rozplývá se vždy

city, naplnn jest dislokacemi chorobných zámr, které vždy znova

pecházejí vykrystalisovaným sklem zvýšené smyslnosti a znova zase

jako cizí obludy vracejí se, veškeré ty stavy perversity cit jsou pdou
zúrodnnou pro morální pestupky. Odtud pochází morální anaesthesie

a hyperaesthesie. Pathologického charakteru nabývá však morální

anaesthesie teprve ve pípadech, ve kterých jednání zloinné vyzna-

menává se nápadným nedostatkem zetelv opatrnosti.

Osoby zatížené nedají se od svých nepravých snah odvrátit, ani

když za n v život doznati jest jim mnohonásobných nepíjemností,

ani když své blaho asto nejosudnjším zpsobem zkompromitovaly.

Jim nescházejí pedstavy ethické, avšak oni chovají se tak, jakoby jich

nemli. Obyejn lze dokázat, že o svých pehmatech vdí. Také bývají

u nich pedstavy správné, které však v okamžiku dje vbec ne-

zakroily svým zámezným vlivem aneb jich citový pízvuk byl píliš

slabý a utlaen nepravými žádostmi. Chorobný pvod tchto „morálních

idiot" zpravidla je zejmý z dokázané vrozené nebo záhy získané

neuropathie. (Dr. K. Kuffner.) Ethické hyperaesthesie naopak jeví se

pílišným útlocitem, nemírnou úastí na cizím bolu a prospchu, sebe-

zhrdavým obtováním, fanatickým horováním pro šlechetnost atd. K tmto
pak pirovnati sluší pípady, které k volní innosti zvlášt se vztahují,

JBOU to úkazy chorobné aktivity a passivity vle. [Dr. K. Kutfner.) Sem

') Dr. K. Kuffner, Psycliiatrie, I. Praha 1897.

") Inipulsives Irresein bcsondcrs hci iler Pubertiit. Dr. E. Kraepelin, Psychiatrie.
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patí také pípady Th. Ribotem uvedené v knize „Nemoci vle". Stavy

podobné spánku a illusi, v nichž popud k jednáni utlumen. Eibot ovšem

sám vvkládá úkazv ty tím. že rozlišuje chtni jakožto stav vdomí od

úinné schopnosti jednání, jehož pak hlavním bodem zase jest úsilí

jednak zastavit instinktivní pohyby, jednak pekonati slabost, ztrnulost,

bázlivost. Úsilí povstává z antagonismu, volné chtní povstává, když

úsilí dává se smrem nejvtšího odporu.

Fakta shora uvedená representují dle toho stav. který mohl by

se nazvati rozložením vle nebo zptným stavem aktivnosti, ku kte-

rému pak ješt pichází ten „neodolatelný impuls" „origo mali".

Opojení lihovinami po prvé period podráždnosti pivozuje znatelné

oslabení vle, brzy pak impulsy se stupují. Každá jednostranná pevaha

jednotlivých motivv obmezuje volnost, jest na úkor rozvaze a volnému

vvbru motivv a mže zpsobiti výluku i relativní svobody vle.^)

Takováto impulsivní jednání liší se od jednání „nuceného" nedostatkem

pedchozího vniterného zápasu. Teprve po hotové události nastane úvaha.

Tímto pak nedostatkem pedchozího rozmyslu liší se impulsivní výkony

také od snah delirantních, kde nemocný neopomenul pihlížeti k okol-

nostem asu a místa, peliv vybíral a chystal prostedky. Skutek muže

míti dokonce ráz chladné stízlivosti a vyplývá z falešných pedstav.

Jednání takého nelze nazvati nevdomým, bezdným, ale také nelze

ho pokládati za výsledek úpln svobodného rozhodnutí.'^)

Psychiatrie uvádjíc fakta, kdy volní aktivnost zdá se zanikati,

nehlásá tím determinismu, jak jej zastávali koryfeové materialisující

vdy. Nco jiného jest mysleti na píiny a nco jiného mysleti na

podmínky. Uznává-li zdravý rozum, že k charakternímu jednáni teba

je astého a pevného chtní, nucení tužeb, a myšlenek uritým pedse-

vzatým smrem, íká fyziologická psychologie, na jejímž základ po-

nejvíce psychiatrie zbudována, že k urení lovka, aby tak jednal

a ne jinak, teba je také závažných a úinných souinitel, kteí ne

svou vnitní nutnosti, protože jsou to pedstavy na stálé a pirozené

zákony myšlení pipoutané, nýbrž pro svou závislost a pipoutanost na

našem vnitním vdomí tímto (našimi a ne jiným smrem se berou.

Naše myšlení není proto svobodné, že žádným zákonm nepodléhá,

ale proto, že má zákony, které v nás samých jsou, a ty jsou píinou

oné nutnosti.'; Vzhledem k jednotlivým chtním jest vle píinou,

'; Nemoci vle. Krit. knih. IX.

*) Dt. K. Kufnev, Psychiatrie.

* TT*. Wundt, Grundziige der physiol. Psychologie. Leipzig 1880.
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teba že sama zas je souhrnem úink, výslednicí mnící se zárove

se Bvými prvky, jak pathologie její dokazuje. Mžeme si mysliti duši

bez soudu, bez obsahu, jako základní mohutnost a princip, než vli

bez pedstav a motiv ji obklopujících tžko si pedstavíme jako pouhý

smr. Nebot tato vnitrn úinná a zevn úinkující vle jest nco pi-

rozeného sice, ne však do nás ojedinle vneseného, jest práv pro

élovka, který schopen jest jedin skutk zodpovdných a záslužných,

nemžeme jí proto od pojmu celého duševního života, pocitv, úsudk,

pedstav abstrahovati. Toto abstrahování znailo by pak její negaci.

Jako mže individualita celého lovka i jeho ást zvláš podrobena

býti krisi a nedostatkm, tak mže též vle jeho, výslednice celého

života duševního kolísati v mezích možné skutenosti, mže slábnouti,

trpti, mizeti. Ne že by však mizela s tlem, nebo protože tlo trpí,

avšak proto, že zjevy jejího života stávají se z jakýchkoli píin jinými,

že podrobeny zákonm Božím, s Božím dopuštním od zákon tch

se odchylují. To neznamená nutnosti jednati dle pírody, protože mže
lovk jednati i proti pírod nebo pirozenosti, to znamená více zá-

vislost lovka na zákonech vyšších; kdo porozumí zákonm tm, kdo

uzná bezmocnost pírody na duši, ten cítí se povznesena. Nebo jiný

zákon je v srdcích našich.

Víme, že jisté dje duševní následují po sob, že jsou na sob

závislé (associace jako podklad appercepce), i formy života duševního

jsou namnoze ustáleny (pocity, pedstavy, úsudky I a na nkteré pod-

mínky pipoutány (zdravé smysly) Kde je zákonitost, pravidelnost, tam

možný jest i opak z jejich porušení vyplývající, to, co nazýváme nemocí.

Nemoc tlesná mže nemoc psychickou vzbuditi a do jisté míry urovati,

mže i dáti jí smr a obor chorobných symptom (hallucinace sluchové

a vidinové, fixní idee, paranoje kvalifikované fixními ideami). Nemoc
tlesná mže pivoditi i zánik života psychického v jistém smyslu (pro

tento svt). Vždy vidíme podobné odchylky i u lovka jinak zdravého.

Také je tžko uriti hranice duševního zdraví, nebo jsme pi tom od-

kázáni na své vlastní výzkumné methody a normy, které jsou omylu

pístupny. Proto považujeme za nemoc psychickou jen nápadné a ne-

odvodnné odchylky života duševního, které mocn zasahují do života

individua a bývají pedmtem rozvahy a soudu mravní spolenosti. Jako

takové pak nejsou úkazy ony jednoduchými nemocemi, nýbrž dležitými

faktory v život náboženském i spoleenském zvlášt a teba jich dbáti.

Proto však práv nemáme ani práva odsuzovati lidí bez píin.

to znamená rozumti slovm „nesute a nebudete souzeni". Tím ne-



Moderní psychiatrie a otázky mravnosti.

dokazuje se však nesprávnost soudu lidského, nýbrž jeho nesnadnost

a dležitost. Bu chápati a napravovati nebo trestati a znesnadovati.

Z obojího pak patí obyejn povinnost chápati každému, i vrchnostem,

povinnost kárati a odsuzovati jen vrchnosti samé. Zasahování jednotlivce

do úkolv a práv hierarchicky (t. j. svými schopnostmi) povolaných

pivádí znesnadování nápravy mravních neduh. Slova „caveant

consules" vztahují se proto k oném povolaným, píkaz lásky položen

všem a každému. Ti, kteí soudí, at jsou náležité uschopnni a zpraveni,

a ti, kteí chybují, náležité vyšeteni a opateni.

Legenda Kristiánova.
Napsal František Vacek. (. d.)

Legenda „Crescente fide" ví o hrozných trestech, jakými stiženi

byli vrahové sv. Václava: štváni zlými duchy dali se na útk a již se

nevrátili, nkteí z nich štkajíce jako psi a skípajíce zuby zemeli,

nkteí pak schnoucí a hluši zstali až do smrti. Kristián pidal k tomu,

že nejen vrahové, nýbrž i všichni ti, kdož s nimi souhlasili,

byli štváni od bsv a bhali po místech pustých, že nejen

úastníci vraždy, ale i všechen rod jejich dokoán byl vy-

hlazen, a zbývá-li pece nkdo z nich, že musí vlastníma
rukama dobývati si výživy ze mzdy.i) Pi tom vypustil trest

hluchoty (píše: „pars arida et sicca" místo „alii autem aridi et surdi")

a zapomnl na hlavního vraha, o nmž píše pozdji, že

se tšil dobrému by dlu : „Podiven ... ad domm cuiusdara festinus

properat, quem caput persuase necis contra sanctum Wenceslaum con-

iurasse noverat et cuius manibus eundem beatum interfectum precipue

sciebat. Et veniens invenit eum in asso balneo... recumbentem.""^)

Tomu, co u Kristiána pidáno jest ke starým zprávám o pe-
neseni sv. Václava a skutcích Podivenových, chceme vno-

vati |)Ozornost až v dalších ástkách tohoto pojednání. Podobn ke

zvláštnímu odstavci odkládáme rozbor povsti o Pibyslav. Vy-

cházi na jevo, že autor kompilace užil tu pomcek píaemných, z nichž

aspo jedna se nám zachovala.

') Zmínka o námezdních dlnících u nás ve 12. století istipendiorum sibi victum

manibus nueritantes propriisi jest ovšem vzácná.

«) Prameny d. . I. str. 223.
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Ze zázrakv, uvedených v legend „Crescente fide", Kristián ne-

propustil ani jediného bez pídavk nebo zmn, jež jsou na ujmu

pravdivosti jeho vypravování. Prvý zázrak týká se vysvobození vz,
kteí vzývali Boha o pomoc pro zásluhy sv. Václava. Kristián praví, že

byli to vin n í ci, podle zvyku zemského ve veejném žalái
chovaní, mnohonásobným trestem odso u zení (multiplici pna
damnati), jimž nezbývalo nežli ekati smrt. Tuvnoci vnukl jim Bh,
aby prosili sv. Václava o smilování (ut beatum Wenceslaum

sibi misereri deposcerent). Jak se podobá, vzové byli lépe povdomí

lánku víry o vzývání svatých než Kristián a proto neprosili svtce

o smilování, nýbrž modlili se: Pane Bože, pro zásluhy a k pímluv
sv. Václava, pomoziž nám.')

Podle legendy „Crescente fide" v témže žalái vznn byl pohan

jakýsi, jenž vida zázrak, prosil Boha. aby také byl vysvobozen a

sliboval za to, že uví v Krista a dá syna svého jemu ke služb.

Kristián píše: Když všude rozhlásilo se zázrané vysvobozeni vz,
pohan jakýsi, ve vazb držený, doslechl o tom, že sv. Václav
zvláš horliv stará se o vysvobození tch, kdož v žalái
bývají uvázáni (comperit, quod sancto Wenceslao maxima cura

esset pro hiis, qui in carcere reiigari solebant, liberandis , i uinil slib,

bude-li vysvobozen a k pedešlé hodnosti své navrácen, že

uví v Krista a sjna svého dá sv. Václavu k vné služb.
Páni žaláe vidouce potom, kterak opt a opt spadávají s nho
okovy, jimiž byl spoután, z úcty k tomu divu a na podkovanou
Bohu propustili jej na svobodu."-)

Pi tetím zázraku, jenž opt týká se vzn zbaveného okov,
legenda „Crescente fide" dí, že nebylo veno tomu divu, a že vze
byl prodán pohanm do vzdálené zem (quem increduli statím compre-

hendentes vendiderunt longinquis paganis). Kristián nesrozuml slovu

„increduli", vyložil je na pohany a dodal: Pohané neznajíce Boha
jako pána všeho míra a nevdouce, že Hospodinova jest

zem a plnost její, mli za to, že sv. Václav nemže vy-
slyšeti proseb ctitel svých, meškaji-li ve velké vzdá-
lenosti od jeho hrobu. 3)

Pi tvrtém zázraku, jenž týká se vzn knížecího, od knížete na

svobodu propuštného, Kristián rozšíil pravomoc podízeného úedníka

') Tauiže str. 2 .'4.

') Prameny d. C. I. str. 224 n.

») Tamže str. 225.
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(vicarius;, an praví O nm. že uznav všemohoucnost boží a moc
sv. Václava v psobení zázrak, sám propustil vinní ka

na svobodu.^)

Ve zpráv o zázraném uzdravení chudé ženy. která pcdle legendy

„Crescente fide" byla slepá a na jednu ruku chromá. Kristián zveliil

neduživost ubohé trpitelky, uiniv ji chromou na celé

tlo ítoto corpore debilis.-)

Šestým zázrakem uvádí se vysvobozeni muže dlužníka, jejž vitelé

svázali a náhodou posadili v kostele sv. Víta. Kristián nazývá vitele
li c h vái (feneratores^ a dlužníkovi pidává železné tžké okovy. 3)

Vypisuje pak poslední zázrak z legendy .Crescente fide*. totiž

uzdravení chromého Franka, který zvláštním vidním ponuknut byl

putovati ke hrobu sv. Václava, Kristián nazývá chrám s v. Víta

kostelem svatých,*! t. j. Víta. Václava a Vojtcha, kteréžto po-

jmenování pochází teprve z 11. století.

Pehlédneme-li adu zmn a pídavkv, uinných vzhledem

k legend ^Crescente fide",'j a uvážíme-li jakost jejich, musíme uznati,

že jimi životopis svtcv nehrub získal. Zmny vbec spoívají
na omylu, na chybném výklad slov, na asov chybném

') Prameny d. . I. str. 225.

'') Tamže.

* Prameny d. . I. str. 225.

*, lamže str. 225 n.

= Dodejme ješt: Podle legendy »Crescente fidc* kníže Spytihnv I založil dva

chrámy: Panny Marie v Praze a sv. Petra na Badi : podle Kristiána kostel Panny
Marie založen byl od Boivoje, chrám sv. Petra od Spjtihnva. V legend -Crescente

fide* praví se, že kníže Vratislav I vystavl chrám sv. Jií (v Praze i: Kristián pidává

k torna, že Vratislav zemel díve, než chrám ten byl posvcen. Skladatel

legendy »Crescenle fide* jmenuje uitele Václavova na hrad Budi knze Venna: Kristián

nazývá uitele pedagogem nebo pedagogem apicnml Chtl snad íci: magister

apicuii) = uitel písma. V legend »Crescente fide« e jest o prosebných prvodech

za tyicetidenního postn, jichž úastnil se svatý Václav. Kristián pidává k tomu, že

svtec i zimního asu putoval po kostelech ihiemali tempore ecclesias Christi

pedestris illustrans . Podle legendy »Cresccnte fide« stehli sv. Václava, aby neoddával

se na zamstnáni žákovské: podle Kristiána svtec klamal své strážce, pivolávaje

k sob pod veer klerika kteréhokoliv, od nhož pak v noci pijímal užitená nauení,

a záhy z rána potaji jej propouštje. Legenda 'Crescente fidec dí, že za sv. Václava

mnozí knží z Bavorska a ze Švábska picházeli do ech s ostatky svatých a knihami:

Kristián pidal ke knžím levity a pemnohé služebníky Boží, k Bavoráka

a Švábsku pidal jiné zem a rozmnožil knihy v pemnohé bibliotheky

cum bibliotecis plurimisi. Slovem íbibliotheca* bývalo znaeno také Písmo svaté jako

souhrn knih.
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umístní zpráv. Z pídavku pak nkteré mají ráz sub-
jektivních nálezk v, ostatní jsou ohlasem pozdních po-
vstí. Skladatel legendy „Crescente fide" vypravil souhrn poznatk
svých prost, ale poctivé: o Kristiánovi íci tak nemažeme. Pídavky
jeho posuzovati dlužno podle pravidla, že legenda roste asem, nejvíce

ovšem v té dob, kdy není již pamtník vcí vypravovaných. Tut
patrno, jak dlouhý as musil uplynouti, než legenda o

svatém Václavu dospla kvtu, v jakém ji spatujeme
u Kristiána. Pozdji naskytne se nám píležitost povdti, co po

Kristiánovi ješt pibylo; i shledáme, že není toho mnoho.

Na otázku, kdy teprve mohlo pikroeno býti k úprav životopisu

na podklad „Crescente fide", a pece s tolikem neoprávnných zmn
a pidáním nových kus, prostý rozum dává odpov, že ne díve
než legenda ta pestala býti liturgickým tením a po-
zbyla povahy spisu církevn approbovaného. K urení
konce jejího trvání jako ástky officia pomocný jsou dv okolnosti:

Legenda „Crescente fide" zachovala se jen v passionalech a nemá již

místa v breviáích, které pocházejí /.& 12. století. Nová tení o svatém
Václavu jak ke dni jeho utrpení tak ke dni penesení hotovena jsou

ve druhé polovici 11. století. Z toho lze zavírati, že liturgický

charakter „Crescente fide" pominul ped koncem století posléze eeného.
Potom teprve mohl osnovatel širokého životopisu svtcova nakládati

s legendou libovolnji, smysl její mniti, znní její rozšiovati, nové
události pidávati atd.

Z legendy „Crescente fide" Kristián opsal 854 slov bud v celých

vtách nebo v ástkách vt. Toho bychom mu ve zlé nevykládali, le by
se dokázalo, že psal v 10. století a ml pímé, ústní zprávy o život
a smrti sv. Václava. Ale jiná vc je s podivením a potebuje výkladu.
Ve vtách pejatých z „Crescente fide" Kristián tu i tam zamuje
slovo originálu, klada starobylejší výraz za mén starobylý. Tak zamítl

slova: libellus. diabolus, libri. magisti, gladium. nuntii, epi.scopus, ecclesia,

matutinum, lignum a položil za n: codi cel 1 ulus, zabu 1 u s, bi bl io-

tnecae, didascali, framea, legati, pontifex, basilica, vigiliae,
nerv US. Kristián tudíž antikvoval. Soudný pozorovatel musí se

tázati: Pro tak inil? Ano, pro tak inil vzhledem k legend, jež

pochází ztí starší doby, než do které on klade svou kompilaci? Tu
bychom nej radji slyšeli odpov badatel, kteí bu již uvili nebo

hotovi jsou uviti, /e spis jeho je z 10. století. Kdyby Kristián, tak

soudíme my, byl znal stáí legendy „Crescente fide". kdyby byl jisté
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vdl, že je ze starší doby, než kdy sv. Vojtch byl biskupem, neml
by píiny nebo rozumného dvodu, zamovati slova, v ní se vyskytující,

výrazy starobylejšími. Ale nejistota ve píin stáí legendy nutkala

uiniti zvláštní opatení, aby eventueln mladší pvod její nebyl na

ujmu autencie spisu Kristiánova. Autor antikvoval výpisky
z legendy, uvedl je na jazykovou míru ostatních ástek svého spisu

a tak, na kolik bylo potebí, po si 1 il zdáni, že legenda „Crescente

fide" není než výtah z jeho s p i s u. Analogický pípad, kde však

vc lépe se mu povedla, vyten bude pozdji.

Pokud víme. stal se pokus o rozšíení legendy „Crescente fide"

interpolací výzvdkv a dat vzatých z Kristiána, avšak pvodce toho

pestal na nepatrném potu pídavk. V kodexu metropolitní kapitoly

pražské ze 14. století zapsána jest legenda s eenými pídavky, jež

oznaujeme tuto proloženým tiskem: „Crescente fide Christiana in diebus

illis dei nutu et ammonicione sponte dux Bohemiorum nomine Borziwoy

una cum exercitu nec non et omni populo suo sordes ydolorum abiciens

baptizatus est, eiusque filius Zpitigneus in urbe Praga condidit

ecclesiam sancte dei genitricis Marie... Tunc quidam homo inclinans

se ad eius aurem dixit susurrando: Ecce equum tibi occulte

adducam, super quem ascendens fugo, mi domine, quantocius

potes ab hiis, qui en módo volunt te occidere... Eiusque exanime

corpus rapientes, in turabo tandem proicientes sepelierunt

humo e. eius innocentem sanguinem... lili quoque necatores

íorsitan curáu rapido venientes in civitatem Pragam omneš amicos eius

peremerunt et infantes eorum vivos demerserunt in pro-

fundo fluvii, quorum numerm et nomina licet nos in-

digni nescimus pe multitudine eorum, tamen confidimus,

quia deus scit, et clericos eius persecuti šunt, ut sicutdudum
de domino propheta dixit, ita nos eius gratuita pietate

confisi de athleta eius loqui audeamus: Pereute pastorem

et dispergentur oves. lili autem homicide a demoniis exagitati fugerunt

et ulterius non comparuerunt, alii autem aridi et surdi usque ad interitum

permanserunt, alii autem ex eis latrantes rictibus ut canes et stridentes

dentibus mortui šunt. Vere momor dominus servorum suorum,

quod per apoštolm Paulm dixit: Scriptum est enim,

mihi vindicta et ego retribuam." »)

Pilným rozborem legendy;^; „Crescente fide'' bylo by lze ukázati,

které ástky její jsou skládání pvodní a které pejaty jsou odjinud,

'j Rukopis kapitolního archivu pražského, sign. G 5, fol. 46 n.
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zvlášt z duchovní etby jejího skladatele. S naši potebu jest všimnouti

si míst a myšlenek pijatých odjinud, jež jsou píinou toho, že podoba

sv. Václava zobrazená první latinskou legendou není zcela a ve všem

všudy jeho. Spisovateli legendy manul se hned obraz mnicha, po-

výšeného za biskupa a pece neodstupujícího od kázn eholní (permanens

in principátu minirae discessit a disciplina), hned obraz opata, laskavého

k mnichm dobrým, ale písného velice k rušitelm kázn klášterní

(blandum habebat contra mites eloquium, quos autem sciebat inmites

et vagantes sine causa vel in tabernis bibentes et a doctrina recedentes,

statím illos mensae pronos alligans districte llagris verberabat multis).

Písmo sv., jehož byl výborným znalcem, uvedlo mu na mysl píklad

Tobiáše, vrného ctitele Božího (cum hi omneš praedicti malevoli

irent ad immolandura demoniis, ut ederent ex his nefandissimis hostiis,

ipse nunquam contarainatus fuit in escia eorum), i píklad Krista

Pána horlícího proti zaslepenosti farise (graviter nimis doluit cordis

illorum caecitatem) a nedokonalé víe apoštol (exprobravit incredulitatem

illorum et duritiam cordis). Zbožnost laika pedstavoval si podle vzoru

zbožnosti a horlivosti knžské (non in die neque in nocte ab oratione

vacabat. Semper contra antiquum hostem scutum fídei sumebat in in-

visibile spiritus sancti gladium, quod est verbum dei. Erat namque

sine querela verus dei cultor, et multos secundum apostoli praecepta

arguendo, obsecrando, increpando ad coenam patíš familias invitabat

eosque ereptos a diabolica potestate, in gremio sanctae matris ecclesiae

constitutos assidue divinis dapibus nutriebat). Z charakteristiky staro-

kesanského svtce pejal slova chvály: Fidelis erat et sapiens

et verax in sermone et iustus in iudicio.

Pímáek cizích text v legend „Crescente fide" neušel pozornosti

Kristiánov. 1) I byla tu pkná píležitost pro nj jako oprávce poklesk

v eské hagiografii, odlouiti v popise povahy Václavovy kusy odjinud

vypjené od kus pvodních, aby speciální ráz povahy svtcovy, jak by

náleželo, vynikl. Kristián pohíchu tak neuinil, ba naopak rozmnožil
a rozšíil výpjku cizích text, nechápaje, že do závoje

pravé podoby svatého knížete vetkává hustší pedivo, než bylo ped tím.

Slovný poklad legendy „Crescente fide" jest na 11. století normální.

Jen dv nebo ti slova dlužno aditi k oznakm zastaralým, totiž:

„exercitus" ve významu šlechty,'^) „populi" ve významu lidu, ze

') Je to vidno z pidavkft, kterými on cizí texty podle pramenil jejich doplnil

;

na p.
:

»Verax fuit in sermone, iustus in iudicio, in commisso.*
*) »Zputigneus una cum exercitu . . . baptizatus cst.« Prameny d. . I. str. 183.
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dvou nebo více obcí v jedno shromáždného. i) a „vicarius" ve vý-

znamu úedníka. První z nich naskýtá se naposled v písemnostech

10. století; druhého užívají sice i mladší kronikái, ale zídka; o tetím

neumíme v jistoté povdti, zda jím mínn jest námstek prefektv,

v aktech martyrm tak jmenovaný, i námstek gaugrafv podle fran-

ského a bavorského zízení. Povšimnutí zasluhuje, že Gumpold v úprav

životopisu sv. Václava obsoletních slov tch (vyjma „populi") již neužil,

ale Kristián v nich si libuje. (P. d.)

Nkolik poznámek o píinách reformace.

Prof. Dr. Josef SAMSorK.

Dalekosáhlé a veliké pevraty v život církevním, politickém a

sociálním nevznikají samy sebou a najednou, ani nebývají obyejn

vyvolány jedinou osobou nebo jednotlivou zevní píinou, nýbrž z pra-

vidla povstávají tím, že se nahromadila, a již právem nebo neprávem,

u veliké míe nespokojenost s dobou pítomnou a v ní ády jejími,

a že vždy vtší snaha a poteba po náprav a odpomoci zstávají ne-

uspokojeny. Takováto nespokojenost mže ovšem mnohdy po dlouhou

dobu doutnati v úkrytu; než konen nastává boulivý výbuch a ne-

zídka bývá to okolnost jen nepatrná a osobnost sama o sob bez-

významná, jež stane se jiskrou, holavinu nakupenou v zhoubný požár

zancující. Tak se to má i s tak zvanou reformaci i lépe eeno
náboženskou revolucí století 16., kterou celý sever Evropy od jednoty

Církve násiln byl odtržen.^)

Chceme-li proto poznati pravé píiny reformace, nesmíme jich

hledati pouze v osob Lutherov a ve sporu o odpustky, nikoli, píiny

ty jdou dále a sahají koeny svými daleko hloubji. Podstata Církve

samým zakladatelem božským stanovená nepotebovala ovšem nikdy

Srv. Gregorii Turon. Hist. Francorura II. 31: »De exercitu vero eius (krále Chlodvíka)

baptizati šunt ampliu.s tria ndllia.

«

') Na p. : »Omnes popnli regionis illiu8« = všechen lid (národ) eský; »fidele3

populi« = vící lid. Prameny d. ó. I. str. 183, 188. Srv. Gregorii Turon. Hist. Franc.

11.38: »praesentibus populis* ; V. 18: »eosque populis spectaculum praebens*. Thietmari

Chronicon : »Iarimirus adveniens populis iura veniamque commissi poscentibus ante portám

dedit.« Pertz, Germ. script. III. etr. 808.

*) Srv. Knhpflsr, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 3. Aufl. Freiburg 1902. Str. 527.
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reformy, ponévadž, jak dokázati lze, nebyla nikdy zmnna; obnovy

mravní potebovali toliko dové Církve, a to netoliko jen prostí vící,

nýbrž i její pedstavení. Ze však místo této obnovy ducha, která

asovými zákony reformními mohla býti provedena, nastal veliký a

ped tím v Církvi nevídaný pevrat revoluní, toho dvody hledati

dlužno z ásti v náboženských a vdeckých, z ásti v církevn-
politických, z ásti pak v osobních initelech a pomrech. To

ukázati pokusíme se v pojednání tomto.

I.

Od sthování národv až do století 14. stála Církev v ele všech

životních initel svta západního, ano ostatní všechny v sob zavírala

a obsah jakož i smr jejich innosti urovala. Klérus ve svém dvojím

zjevu jako -klérus eholní a svtský byl rozhodujícím, až ke století 13.

jediným nositelem všeliké vyšší kultury. V jeho rukou byly všechny

ústavy vzdlávací a vychovávací od škol klášterních až k universitám,

jejichž založeni a podstatná organisace jest dílem jeho. Na poli poznání

vdeckého dominovala theologie jako vlastní vda školská (scholastika),

jako uznaná vdkyn a královna. Jako cíle hledla dosáhnouti úplné

harmonie mezi vrou a rozumem, a tato summa vedla k obsáhlým

summám vdní, kterým spravedHvý soud svého uznání, ano svého

obdivu odepíti nemže.

Vedle velikých chrám vdy, postavených na pevném základ

harmonie mezi pírodou a Zjevením, zbudovaných myšlením písné

logickým, korunovaných docílenou jednotou názoru svtového, vypínaly

se dómy kesanského umní, zrozené z téhož ducha a nesené týmiž

ideály, v nichž se však snaha stedovku po cíli vyšším a vném ješt

jednotnji a názornji obráží. Jejich celkový dojem je proto tak mocný
a úinný, že jest málo lidí vzdlaných v dob pítomné, kteí by ne-

pocifovali kouzla, které ješt nyní z tchto „kamenných básní" proudí.

S tmito plody umní architektonického stály tvorby malíské a sochaské

v úzkém spojení. Tebas postrádaly dokonalé techniky doby renaissanní

pece žádný esthetik doby pítomné jim neupe oduševnní a sily ná-

boženského cítní.

Týž náboženský duch pronikal také všechny obory vyššího života

spoleenského v jeho pestrých zjevech a útvarech od rytístva až k onm
velikým kulturním místm, jakými byly kláštery stedovké, od skromných

projev života rodinného až k velikým útvarm života veejného, k íšskýní

snmm, které až k zámn podobny byly synodám církevním, od etných
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projev zbožnosti až k životu obchodnickému a živnostnickému s jeho

cechy, jež se jevil}- zárove jako zbožná bratrstva. Ve století 14. však

pestaly ponenáhlu ony poméry, které velikost a moc Církve podmiovaly.

Neustálými boji, jež papežství z valné ásti vinou nositel koruny císaské

vésti muselo s císastvím, bylo posléze i papežství tžce poškozeno. Státní

moc hledla se z náruí Církve vymknouti. Dívjší krásné, harmonické

spolupsobení Církve a státu ponenáhlu mizelo, smrodatný vliv ducha

kesanského ve všech oborech a kulturních zvlášt pestával a do

pozadí ustupoval: nová doba musela nastati.

Spoleným základním initelem všech zjev této nastávající nové

doby a tím jaksi „otcem protestantismu" byl duch náboženského,
vdeckého individualismu a sub j ektivism u, kterým rozumti

dlužno snahu vlastní osobnosti vybaviti a osvoboditi se od všelikého

závazku autoritou ukládaného a pozvednouti se nad ostatní. Ovšem trvalo

dlouho, než duch tento širší zachvátil vrstvy a v náboženskou velmoc

poal se rozvíjeti.

První poátky tohoto nového ducha objevují se v lidových heresích

Waldenských a Albigenských, dv století pozdji pak u Husitv. Od
té doby stával se duch subjektivismu a individualismu vždy intensiv-

njším a zachvacoval prese všechen odpor duchovní a svtské autority

vrstvy ím dále širší. Hlasatelem jeho -— ovšem v dobrém slova smyslu —
stal se i veliký Dante, než tento jakož i jiní pátelé reformy církevní

nestavli se ješt- nauce církevní nikterak na odpor, nýbrž páli si

reformy Církve pi zachování její organisaca a církevních dogmat.

Nechtli mohutný strom, pod nímž národové stedovcí žili, a jenž

vzácné ovoce kesanské kultury zplodil, rukou zloinnou vytnouti,

nýbrž jej jen oistiti od škodlivých výhonk, které na jeho ušlechtilých

vtvích, narostly. Vyslovovali se ovšem mnohdy prudce a oste proti

vládnoucím zloádm, proti osobním vadám a nedostatkm i hodnostá
církevních; nenapadali však Církve samé, jejích institucí a její nauky.

Slovem, mužové tito stojíce poád na pd katolické páli si reformy

s Církví a v duchu Církve. Jejich trvalou zásluhou jest, že ne-

lekali se obtíží, nýbrž spisy a skutkem, slovy a iny o skutené zlepšení

trudných pomr církevních upímn se zasazovali. Ze skutený vý-

sledek, žel Bohu, jejich námahám a práci neodpovídal, toho píinu
hledati dlužno v tehdejších pomrech církevních a politických.')

'i v Nmecku mezi tmito reformátory vynikl zvlášt kardinál Mikuláš z Krebs,

zvaný Cusanns, z Cues u Treríru, muž vysoce vzdlaný a nelíenou zbožností proniknutý.

Jeho církevní reformy, jež z rozkazu papežova r. 1451 na pd nmecké zapoal, vycházely

Hlídka. 2
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Druzi však z pátel snah reformních hlavn v Nmecku, kde

poteba reformy nejživji byla pociována, zamýšleli reformu nikoli

s Církví, nýbrž proti ní, a tyto pokládati dlužno za tak zvané

pedchdce Lutherovy. Váše a extremní subjektivismus je spolenou

jejich známkou. Zrak mají>3e vášní zkalený nedovedli náležit rozlišovati

mezi principy a osobami, naukou a životem, ideálem a skuteností,

nýbrž obojí obyejn zamovali. Proto nevystupovali a nebojovali tak

proti zloádm v Církvi bez odporu se v této dob naskýtajícím, nýbrž

proti Církvi samé, kterou neprávem za všecko odpovdnou inili. Krom
toho dali se svým osudným subjektivismem extremním tak daleko za-

vésti, že své vlastní názory jako neomylné nad každé jiné stavli, a své

reformní návrhy za jedin správné pokládali, místo aby zkoušeli jejich

správnost a pístupni zstávali lepšímu pouení. I dle obsahu vystupovali

mužové tito vedle zloád proti onm pravdám, které Luther pozdji

zavrhl. ^) Tento subjektivismus, jenž pokládá vlastní myšlení a chtní

za jedin oprávnné mítko všeliké pravdy, krásy a mravnosti, nej-

hloubji ujal se v humanismu, který tím klesl ze své krásné výše

a stal se rovnž agitaním prostedkem snah reformních Církvi ne-

pátelských, ano pedním pipravovatelem a podporovatelem
nešastného díla Lutherova.

Láska k staroklassické literatue a umní antickému nezanikla

v žádné dob kesanského stedovku. Klassikové latinští byli mnoho
ítáni, jak ukazují spisovatelé stedovcí, na p, Alkuin, Jan Scotus

Erigena, Hroswitha, Gerbert, Abaelard, Jan ze Salisbury, Raymund
Lullus, Robert Bacon a jiní. Nemenším dkazem toho jsou hymny,

písn a distichy podle staroímských básník napodobené, jakož i pe-
klady spisv Aristotelových. Nebylo ovšem toto studium zprvu pstováno

v tom rozsahu jako pozdji. Píina toho spoívá hlavn v té okolnosti,

že stedovk s národnostmi bujarými a silnými mén poteboval literatury

klassické. Stedovk ml svoji vlastní poesii lidovou, své vlastní vládnou-

címu duchu pizpsobené instituce; teprve když duch kesanský u

mnohých znan zmlen, pomýšleno na to, aby mezery povstalé vy-

vesmós ze zásady, že nutno istiti a obnovovati, niiíoli boiti a niiti, že nikoli lovk
má to, co svaté jest, petvoovati, nýbrž naopak svqté lovka. Bohužel však zSstal jeho

návrh všeobecné reformy pro papeže Pia II vypracovaný, v nmž na obnovu celé Církve

oil papežské kurie až k nejmenšímu klášteru kladl dfiraz, následkem vládnoucí v ím
liknavosti tém úpln bez úinku. Srv. Janssen, Gesehichte des deutschen Volkcs.

17. u. 18. Aull. Frcib. 1897. I. sv. str. 3 n.

') Srv. Janssen, op. c. sv. I. str. 745 n.
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plnny byly pilnjším studiem spis eckých a ímských a vykoistním
jejich u vtší míe než tomu bylo dosavade. Byla ovšem zvlášt na

universitách studia filologická píliš zanedbávána; v brzku však nastal

druhý extrém. Studia klassická byla peceována a vážná ryzí vda
kesanských dob pedchozích podceována.

Již ve století 14. ukazovala se zvýšená láska ku studiu klassickému

jak ve Francii tak v Itálii. Ve Francii byly piinním Karla V a princ
královských mnohé spisy Aristotelovy, Ciceronovy, Senekovy, Liviovy,

Ovidiovy peloženy na jazyk francouzský, v Itálii pak razil studiím

tmto cestu veliký Dante, jenž jako v theologii následoval sv. Tomáše

tak v líeni Vergilia. Jemu po boku stojí Petrarka, který ustaviné

Cicerona a Vergilia ítával a ješt ve stáí ei ecké se uil; dále

Jan z Ravenny, jenž jako grammatik proslul, Jan Boccaccio a mnozí jiní.

Neobyejného rozmachu nabyla studia klassická pádem Caihradu

do rukou Turk roku 1453. Zbytky antické kultury tam zakopané

peneseny byly na západ, a tu k novému probudily se životu. Ped-
kesfanská Hellas a ím vystoupily z íše mrtvých a vdechly stedo-

vkému svtu západnímu nové ideály vdecké; postavily však, namnoze

bohužel, proti vážné a svaté myšlence kesanské híšnou poctu smvsl-

nosti. Kdežto totiž starší humanisté klassický starovk pojímali se

stanoviska absolutní pravdy kesanské a jej ve službu víry stavli,

hledajíce v dílech starých hluboké náboženské myšlenky základní,

zstávajíce pi tom však rozhodnými odprci pohanského svtového

názoru a života, dospli mladší humanisté od jednostranného nadšení

a pstní klassických poklad k extremnímu požadavku všeobecného

vzkíšení celého antického pohanství a k vytlaení kesanství. Pyšníce

se svým domnlým vyšším vzdláním, nevšímali si, ano pohrdali kesan-
stvím. Církví a všemi oprávnnými požadavky mravnosti. Starovk

nechtli již pokládati dle píkladu humanist starších za prostedek

ku zbystení vdeckého ducha, nýbrž za životní živel novjších národv
a na místo neúprosné kesanské mravouky chtli zavésti pohodlnou

životni filosofii starých. Mnozí z tchto humanist mladších zvlášt

v Nmtcku pracovali o úplný pevrat všech stávajících ádv a roznítili

duchovní válku obanskou, která v krátké dob nkolika let zniila

všecko sím, kvty a ovoce doby reformatorské. Úpadek náboženského

a mravního života v kléru a u laik jakož i vnitní rozvrat scholastiky

ve století 15. podporovaly mocn jejich proticírkevní snahy. Ostrými

šlehy posmchu a pomluvy bojujíce proti mravním škodám v kléru

svtském a eholním, a sami byli mravn v nejvyšší míe zkaženi.
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podkopávali všechnu jeho autoritu a psobnost v lidu. A zhoubné
následky tohoto jejich psobení záhy se jevily: na místo víry nastu-

povala nevra, lhostejnost a fatalismus. Svtské smýšlení a touha po

smyslném požitku zaujaly mysl mnohých, ano i tch, kteí mli býti

a zstati naplnni svatou horlivostí a vážným smýšlením kajícím.^)

Vyvstali ovšem proti tmto apoštolm evangelia klassického staro-

vku odprci, zvlášt mezi scholastiky a klérem eholním, který byl

humanistm pedním terem posmchu a potupy. Ponvadž však jejich

odprcové nevyrovnali se jim duchem a pohotovostí v odrážení útok,

podlehla chvály hodná horlivost muž tchto vítznému vtipu a po-

smchu víe nepátelských humanist, bez nichž by zajisté nikdy odpad

Lutherv nebyl nabyl takových rozmr.

Nová perioda duševního rozvoje nastala vynálezem knihtiskaství

kolem roku 1450; nebo tento kulturn nanejvýše dležitý a mocny

vynález okídlil ducha a poskytoval nejpohodlnjšího prostedku, každý

plod ducha obdržeti, rozmnožovati a šíiti. Usnadnnou výmnou my-

šlenek a idejí byly tyto probuzeny a oživeny. Spisovatelská innost

byla pozvednuta a rozšíena v rozmrech sotva tušených, védy pak a

umní staly se pístupny všem tídám spoleenským. I Církvi byl

takto poskytnut nový prostedek k pstování a povznesení nábožen-

ského smyslu a k pravé reform. A skuten po njakou dobu zdálo se

tomu tak; nebo bez odporu po drahn asu stál nový vynález tém
výlun ve službách nábožensko-cirkevních.^j Piinním knžstva jak

svtského tak i eholního, které zízením etných klášterních tiskáren

stalo se nejilejším podporovatelem tisku, šíeny byly nábožensko-pouné

a vzdlávací knihy, které díve pracn psány býti musely, dále knihy

mešní, postilly, zrcadla zpovdní, horaria, plenaria, katechismy, bible

chudých v mnohých stech výtisk. Mezi všemi produkty tisku stála

však na prvém míst bible. Více než kterékoliv jiné dílo zamstnávala

tiskaské lisy západu; až do roku 1500 byla Vulgáta tém stokráte

vydána. Než netoliko v jazyku latinském bylo Písmo sv. asto tisknuto,

nýbrž i v eech národních, zvlášt v nmecké. Až do roku 1517 bylo

rozšíeno alespo 14 úplných peklad Písma sv. v jazyku nmeckém.^)
Však i tu uplatovala se hned od poátku tendence proticírkevpí a duch

extremn subjektivní. Již jediná okolnost, že tato nmecká vydání

•) Srv. Jansten, op. c. sv. II. str. 1 n.

*) Jantsen, op. c. sv. I. str. 20 n.

*J Jansten, op. c. sv. I. str. 751.
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bible pocházejí jen ze svobodných mst Augsburku. Norimberku a

Strassburku, jest velmi význaná a dokazuje, že ve svobodném obanstvu

nmeckém zavládlo smýšlení náboženské, které církevní boui pi-

pravovalo nepokrytou snahou vybaviti se z vedení duchovními a církevní

autoritou vbec. (P. d.)

Z dob pojosefinskýeh.
M. Pavlík.

Vnitní vývoj vdomí církevního u nás na zaátku 19. století

není ješt objasnn. Tradice se nám ztratila, a pracovník málo. A pece

doba obrození jest pro nás jakýmsi programem. Teba se ohlížeti astéji

po této dob, od níž poínají naše snahy náboženské — teba se pe-

svditi, jdeme-li ješt cestou tenkráte již jaksi v zárodku pro nás

naznaenou.

Každý národ a každá spolenost staví prese všecky rozumy na

svých djinách. Stvote jakvkoli program národní, národ pi každém

bude pehlížet své djiny, aby se pesvdil, ml-li již nkdy stejný nebo

podobný program v minulosti, a prospl-li program ten národní vci.

Budoucnosti národa od jeho minulosti odtrhnouti nelze nikomu.

Proto nutno poznat minulost svou, zvlášt myšlenkovou: to nutno i u

náboženských proud.

Rybika, doposud hlavní životopisec buditel knží, náboženské

a specieln církevní myšlenky všímá si málo. Zmiuje se o nábožnosti,

upímné zbožnosti mnohých buditelv, ale dále nejde. „O pracích tchto

(bohoslovných) nesluší nám pronášeti tuto soudu njakého." *) „O platnosti

a podstat theologických prací tchto, co vci se týe, nechceme a ne-

mžeme — jsouce pouhou láji a tudíž k tomu nepovolaní a nezpsobilí

— pronésti njakého úsudku." ^j

Vyšlo sice nkolik monografií o knzích buditelích, ale i ty ná-

boženskou stránku jen povrchné odbývají, nepodávajíce pesn jejich

náboženských názor.

Sušilova biografie od Dra. Vychodila je snad jediná, která si

otázky této zásadn a dkladn všímá.

') Bybiélca, Pední kísitelé, str. 280.

») Rybika, 1. c. 361.
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Je teba prostudovati všecky spisy, zápisky a dopisy našich knží

buditelv a shrnouti hlavní myšlenky duševního, vnitního jich života.

Jedin podobué dkladné a spolehlivé práce mohou býti základem

budoucího sepsání našich djin církevních.

Pokud jsou mi prameny dostupný, píši práv podobnou práci

o Vincenci Zahradníkovi.
1 podávám prozatím všeobecnou tuto studii, jež mla býti vlastn

pedmluvou k „Zahradníkovi". Nepicházím s njakými „zvláštními

objevy", podávám jen pehled doby pojosefinské.

Naše probuzení církevní jest jak asov tak vnitn spojeno

8 tak zv. josefinismem a jeho pedchdci filosofickými i náboženskými.

Kdo chce pochopiti duševní život našich buditel, tomu teba znáti

hnutí tenkráte v Evrop všeobecné, u nás ztlesnné ponejvíce v josefinismu.

Jsem pesvden, že dosavadní práce o josefinismu neopravují ješt

nikoho, aby napsal konený úsudek o nm. Fsáti djiny dob tak vše-

strann, a to duševn pohnutých jest velmi nesnadno, a ješt nesnadnjší

je celkov doby ty ocenit.

Každé hnutí duševní má své píiny a své koeny v minulosti,

svj vývoj, svj poátek, prbh i konec, každé hnutí má své vdce
a své passivní duše, své velikány i svou širokou massu, své bojovníky

i nepátele, výbojný postup, ale i stagnaci; každé hnutí vyvolává nadšení

i odpor, vyvolává reakci vnjší, negativní hned pi vzniku, a zažívá

reakci vnitní, jež jest jen dalším positivním vývojem a pokrokem,

a jíž celé hnutí konen podléhá; každé hnutí má své dobro i zlo,

má úinky chvilkové i trvalé. — Kdo míní správn posouditi hnutí

njaké, musí všechny tyto okolnosti, vynikající jednotlivce a prostední

lidi hnutí toho, vývin, prbh i konec, reakci vnitní i vnjší, úinky
mizící i urující další vývoj správn pojati, musí rozeznávati myšlenku

od osobnosti, všeobecný ideový obsah hnutí od pohnutek jednotlivc.

Doba josefinská lak objasnna ješt není — zvlášt její reakce vnitní

a její nejen negativní, ale i positivní význam pro pozdjší hnutí církevní.

S tímto vdomím psány i poznámky tyto všeobecné o dob, v které

zrozen Zahradník, která ho vychovala a na kterou i on pozdji psobil.

Josefinismus jest nenezajímavý konglomerát rzných prvk. Pro-

zatím neodvažuji se ho charakterisovati. Jisto však jest, že nespadl

najednou s nebe. Nelze též upíti, že jest v jakési souvislosti s rakouskou

protireformací a vbec církevn-státními zásadami právními, jak vy-

vinuly se z pojmu kesanského císaství. Z ochránce snadno stává se

poruník. A tento ochránce-porunik Církve opanován byl (a kdo se



z dob pojosefinských. 23

naisto ubrání ovzduší?) práv v 18. století novými ideami: filosofií

anglickou a její francouzskoa frivolní odnoží, novými myšlenkami o

lidských pirozených právech (jež byla aspo v novém rouše hlásána),

o humanit, o ideálu všeobecné osvty, o stálém pokroku lidstva —
B církevn-právnického hlediska pak gallikanisraem a jansenismem.

Absolutismus spojil se tu s nábožensky a spoleensky svobodáskýrai

myšlenkami 18. století. Protireformace zúrodnila málo katolickv život

náboženský u nás. Bylo tu v církevním život dosti povrchního officialiímu.

duševní pohodlnosti a neopravdovosti. Tím pipravena pda josefinskérau

porunictví státnímu nad Církví. I nemohl nový osvícenský proud se

vším. co 8 ním souviselo, nezasáhnout pedevším Církve.

Vystoupil Josef II a svou radikální rukou zaal reformovat Církev

jako suveren.

Byl Josef k církevním reformám oprávnn? To jest otázka nám
úpln jasná; ne tak przranou byla (zvlášt pi konkrétních pí-

padech) za jeho doby. Nebo cit pro právo církevní bvl staletou

církevn-státní soustavou rakouskou otupen, a bylo teba mnohvch ná-

silDých, bezprávných skutk, jakými Josef a jeho okolí. zvlá.šté co se

týká pomru vících k ímskému Stolci, neskrblil. abv si vící a biskupi

právo církevní uvdomili.

Ostatn nelze zapíti, že Josef 11 zajel ve mnohých pípadech

(ovšem nemaje sám k tomu práva) i tam, kde bylo teba ezu. že

zotvíral okna i tam, kde- nebylo již dlouho vtráno; tím a mimo to

svým humanitním psobením nabyl sympathií i u šlechetných vících
duší (na p. Hurdálka). Otázku práva zatlailo tak do pozadí i vyplnní

rzných všeobecn cítných tužeb.

Náladu tehdejší a neznalost církevního práva osvtlují slova

Procházkova napsaná v pedmluv ^Knihy Erasma Roterodám.ského.

v kteréž jednomu každému Kesanskému lovku nauení i napomenuti

se dává, jak by se k smrti hotoviti ml" (starý peklad od Jana z Lobkovice).

Mluví tu (Procházka) o indexu eském, svírajícím nemálo tehdejší vla-

stence v innosti vydavatelské. Eadost, že zrušen index, veejn projevuje

v pedmluv tohoto spisu: „Jemuž (indexu) náš nejmilostivjší Pán zem
podle zaslouženi jeho všecku platnost a vážnost velmi moude odjal." i)

V pedmluv k vydání „Píkladných eí hlubokých Mudrc" (Platona,

Sokrata a ].) píše: ;^AhJ zachtlo-li by se komu ješt jednou Eegistík

kacíských knih sepsati, pohanských mudrcv do nho více nepotahoval,

kteíž beztoho kdyby z hrob svých vstanouce sebe mezi kacíe potené

') Lit. 19. st. yydáv. Laichtreni, 449.
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býti vidli, smíchu zdržeti a jiné píiny toho nikterak nalézti by ne-

mohli, nežli že pirozeným bhem toho štstí míti nemohli, aby se svtské

moudrosti v Jezuitských školách nauili." i) V pedmluv k jinému spisu

Erasmovu „Runí knížky o rytíi kesanském" píše: „Z eho ale tebe

hned s poátku napomenouti musím, to v tom záleží, aby se nedal avoditi

a mámiti jistým licomrným svatákm, kteíž, ponvadž veejn své

emeslo dlati, knihy dobré páliti a povrené na jich míst rozsívati

nesmjí, mleky a kradí k tob se piluzují a pošmournou tváností

svým slovm vážnost pikládajíce, namluviti tob se snažejí, že by

Erasmus kací a jeho knihy kacíské byly. Nev tomu, podvod jest

to aneb jist neumlost ... A ješt takový nedouk nalézti se mže,

jenž mne pi vydávání knih eských, ponvadž eskému registíku

všecka vážnost císaským naízením jest odjata, ímskými registíky

vázati chce?" 2) Jak vidt, Procházka nijak se nezabývá otázkou, má-li

Josef právo index rušiti nebo nemá. On raduje se jen, že mže vydávat

staré knihy. Tak tomu bylo i pi jiných naízeních Josefových. Patrno

z toho, jak povaha církevního práva, zvlášt co se týká jeho samo-

statnosti, byla neznáma — a to, jak se domnívám, již ped Josefem.

Nedá se myslit, že by neznalost tato beze vší pípravy, najednou se tu

byla odkudsi zista jasná nabrala. (F. Procházka narozen již roku 1749,

do ádu paulánského vstoupil 1768 a vysvcen byl 1772.)

Program Josefv se svým absolutismem a osvícenstvím byl ne-

jednotný a povrchní, a tu jest hlavní píina všech pehmat, kivd

a chyb; tato povrchnost a roztíštnost vysvtluje též ono zvláštní

spojení dobré vle s frivolností. Nejfrivolnjší lidé dovedli se svým

„osvícenstvím" vlichotiti v píze vlády, a tak se stalo, že po roce 1775

ovládl školstvo zvlášt vysoké a bohoslovecké frivolismus a nepravo-

vrný smr. 3) Na generálních semináích byli professory lidé namnoze

povrchního náboženského vzdlání, kteí nevdli mnohdy, jsou-li katolíky

nebo ne, nad to ješt lidé mravn ne bezúhonní.*) Jejich osvícenosti

>) Tamtéž 450.

2) Tamtéž 450, 451.

8| Kryštfek, Djiny církve kat. ve státech rak. -uherských, 334.

*) Známa jsou rouhavá, až moc xosvícenás slova, jež psal Stach Dobrovskému:

»Wie geht es denn mit ihrer Herrgottmacherei?« A jindy: »Und ich glaube es noch

nicht, daU sie Priester sind... Also Herr Pater, lassen Šie sich unseren Herm Gott recht

gut schmecken. . .« Pí§e též o jakémsi vyšetování v Hradisku u Olomouce: »Moji žáci —
kacíi jako já — bez obalu mluvili... a dokázali, že mysliti umjí.* (Literatura eská

19. století, vydávaná Laichterem, str. 438.) Sepsal též » Psaní Skelního mistra Záchodského

ze Slevizu k obran evangelických uitelv a svobodného uení evangelického proti

I
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jevily se církevní ády jako zbytená, spolenosti škodlivá pítž.

Zvlášt církevní právo bylo dle vládního systému pistiženo ješt více

než díve.

Dle dopisu kteréhosi biskupa rakouského biskupu belgickému

z roku 1789 pednášely se v generálních semináích nauky, jako:

„Neomylnost Církve, ve kterou jen malý poet slabých hlav ví. jest

pochybná. Snm Tridentský prohlásil nkolik lánk víry. které ve

staré dob nemají základu. Snm není neomylným. Jest nesnadno do-

kázati boŽÉ.ký pvod zpovdi. Církev nemá moci zákonodárné; její

naízení nejsou platná, pokud nedosáhnou potvrzení státního. Církev

nemá moci stanoviti pekážky manželství. Coelibát není dokonalejším

stavem než manželství. Úelem lovka není Bh, nýbrž lovk je sám

sob blažeností. Svátosti patí k zevnjšku náboženství, které nezáleží

v užívání svátostí. Pst protiví se zákonm pirozeným, jakmile vy-

stupuje nad obyejné pedpisy stídmosti. Tresty pekelné nejsou vné.

Církev prohlásila mnohé ist scholastické subtilnosti za lánky víry.

Láska k sob samému jest jedinou ctností, která vše obsahuje. ábel

nepokouši lidí." i)

Doktoru Kašparu Roykovi. professoru církevních djin v Praze, bylo

na stížnost arcibiskupa Príchovského dvorním dekretem 5. února 1789

zvláš pikázáno, „aby ve spisech nebo soukromých rozmluvách se žáky

nic proti katolickému náboženství netvrdil aniž pevracel nebo jinak

vykládal to, co veejn uiti musil; i ve vcech, které nebyly pímo

lánky víry, ale úcty a vážnosti zasluhovaly, aby skutené vady mírn

odkrýval." -}

V Piechbergové „Enchiridion luris ecclesiastici Austriaci", jež vyšlo

sice teprve 1807, ale bylo snškou nauk za Josefa 11 pedepsaných, po-

neodvodnnému dkazu Vácslava Rokosa, kaplana Vojtšského, že kazatelov evangelití

nejsou žádní knží.í Peklad Roykova povstného snmu Kostnického vnuje posmšn:

rA'^elebnvm a Dvojíctihodnym Pánm a Pánm Farám a kaplanm Církve ímské
pro dobrou vli.* V jednom dopise vyznává, že je »tak málo katolíkem jako luteránem.*

L. c. 437, 436. — Jan Kolb, knz a professor bohosloví v Eattenberku v Tyrolích,

5veejn tupil náboženství a mravnost ped seminaristy i laiky, vodil své chovance

v pátek do nejsprostších krem, jedl a pil s nimi a vyzýval je, aby bez ohledu na

zákony postní masa a jiných zakázaných pokrm požívali. Veejn uil, že smilství není

žádným híchem, naopak že jest dovoleno, ano i nutno...* Kryétúfek, Djiny církve kat.

ve státech rak.-uh. od r. 1 740— .898, str. l^B. — Mnoho podobných píkladu lze najíti

v Sebastiana Brunnerových spisech, jež jsou vesms rázu protijosefinsky polemického

a agitaního.

') Z Kvygtfha 1. e. 168. Lze pijati zprávu tak všeobecn bez reserv>-?

-) Tamtéž 1 76.
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dávaly se tyto zásady: Prameny církevního práva jsou: 1. C k. na-

ízení in publieo ecclesiasticis; 2. pravoplatná praxe; 3. pedepsané

uebné knihy církevního práva; 4. výsady dynastie rakouské; 5. nkteré

zvláštní smlouvy veejné.

Ve všeobecném právu církevním teba initi rozdíl mezi božským

právem a právem lidským. Vzhledem na božské církevní právo nemže
býti v Církvi žádné rozmanitosti. Vše, co na pirozeném právu. Písmé

svatém a božské tradici spoívá, platí též v Rakousku a váže každého.

Co se však lidského církevního práva týká, tu neplatí (mimo jiné) ony

pedpisy obsažené v kanonickém právu, které s pesnými, na pirozeném

právu, Písmé sv. a tradici spoívajícími zásadami v odporu stojí, a jichž

pvod hledati sluší v nevdomosti stedovké. ^)

Josef vyvolal ovšem hned v zaátcích u mnohých odpor, vtšinou

tajený. Pokud biskupové s reformami Josefovými souhlasili nebo ne-

souhlasili, poznati lze aspo ásten ze žádostí, které vyzváni jsouce

Leopoldem II, pedložili. Pání tato svdi, jak nesjednocenou, ne-

uvdomlou byla tehdejší hierarchie rakouská, a jak odpor její v n-
kterých aspo pípadech vyvral ne práv ze šlechetných dvod, tím

mén z dvod víry a nadšení náboženského. Pakli arcibiskupové pražský

a olomoucký stžovali si na zízení budjovického a brnnského biskupství,

nebo stžoval-li si pražský arcibiskup, že mu byla odata nkterá obroí

a pidlena jeho suíSFraganm, nebo brixenský biskup, že se od nho
(byf si proti smlouv) patronatní píspvky žádají, nebo stžoval-li si

na nové rozdlení far (které celkem lépe vyhovovalo poteb lidu) a na

samostatnost lokalist '-i) (která znamenala zlepšení duchovní správy) —
je toho jen litovati.

Za to však podány i jiné stížnosti, které tvoí pkný a zajímavý

kontrast ke stížnostem práv uvedeným. Tak biskupové halití, pak

gradiský a vratislavský si stžovali, že zrušeno je spojení s ímem
a že v obžníku 31. prosince 1781 jsou obsaženy necírkevní zásady.

Biskupové gradiský, sekavský a vratislavský naíkají na zápov, že

papežské bully prohlašovati se nesmjí. Mnozí biskupové

žádají, aby smli pihlížeti ke správ náboženských nadání a nahlédnouti

do správy a út náboženské matice. Biskupové budjovický a kerkský

žádají, aby se dovolilo biskupm svolati synody diecesní.^)
(P. d.)

>) Kryítúfek, 1. c. 348.

») Týž 260 a 262.

s> Tvž 1. c. 257, 259.
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Buddha a ženy.
Ukázka z obšírnjší studie o Buddhovi. Napsal Dr. Alois Laxg.

Duch písné sebekáza Buddhovy zaujímá v celé své podstat

k ženám stanovisko nepíznivé. Xoní útk od manželky signalisoval

sice oprávnnost násilného petržení svazku manželského pro úely
vyšší; ale teprve dlouholetým hledáním nalezená myšlenka, vrcholící

v nauce naprostého odíkání jako jediné podmínky spásy, nepokryt

opovídá pirozenému povolání ženy boj na celé áe . . . Buddha pod-

ceující svojí exklusivní jednostranností podstatu a význam života

skuteného vbec a spolenosti lidské zvlášt, nemohl správn ocenit

hlubokého významu ženy. Asketismus buddhistický. jemuž láska k životu

byla jen bolestným klamem, musil pirozen a dsledn ten nejpevnjší

svazek s životem — manželství — pokládat za základní sebeklam a

ženu, ne-li proklet, aspo za nejvtší a nejnebezpenjší pekážku spásy

prohlásit. Nebo nic neohrožuje buddhistické ideály tak jako práv
láska k žen. V Dhammapad, nejstarší to kanonické knize, která

u všech buddhistických sekt nejvtší požívá vážnosti, mluví se o žen
sice mimochodem, ale vždy ve smyslu odmítavém.

i)

Pomr Buddhy samého k ženám vyjaduje stará buddhistická

formula: je-li žena stará, viz v ní matku, je-li mladá, sestru, je-li velmi

mladá. dít. Jako dokonale osvícený, jemuž nehrozí již žádné pokušení

tlesné, stýká se Buddha se ženami dosti voln a nenucené a pohlíží

na n s hora sice, ale pec ješt s jakousi oteckou shovívavostí.

Bylyf to pece pravé ženy, které jeho nauce „soucitu" otvíraly

nejen srdce, ale hlavn žebravým ueníkm dvée svých pibytkv
a misky a skín jejich plnily hojnými almužnami. Dobroinností žen

indických též umožnn žebravý zpsob života sanghy (bratrstva), která

pezírajíc práci jako pramen výživy, odkázána byla jedin na almužny.

Typickým píkladem pízn, jakou Buddha nalézal u žen indických,

je ctihodná matrona Višakha. Ta darovala po hostin, již v^'strojila,

Buddhovi a jeho žákm nejen zahradu „Purvarama", ale slíbila opatovat

ád. potebným oblekem a pokrmem. Buddha. rozplývaje se nadšenou

chvaloeí, ochotn pijímá šlechetnou nabídku Visakhinu.

Ani krásné kourtisan Ambapali se nevyhýbá. Jedná s ní jako

se sestrou; ano i ped mocnými knížaty jí pednost dává.

') Výroky vrcholí ve verši 284: I nejnepatrnjší láska k žen, potrvá-li, váže

ducha mužova jako mléko vemene krávy mladé tele.
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Když se Ambapali dozvdla, že „požehnaný" v jejím mangovém

háji mešká, oblekne prostý šat, dá zapáhnout a jede poklonit se Buddhovi-

Posadí se uctiv u jeho nohou a vyslechne zbožn jeho uení. Potom

pozve mistra a žáky na hostinu a Buddha ochotn svolí. Zatím se

dovdli Licchavi (bphatý, knížecí rod), že Buddha mešká v háji

kourtisany Ambapali.V nádherném, knížecím prvodu spchají k Buddhovi,

aby jej pozvali do svého domu na hostinu. Le Buddha odekne,

pipomenuv, že pijal již pozvání u Ambapali. Drahého dne pak stoloval

Buddha se žáky svými u Ambapali, která je sama obsluhovala. Po

hostin darovala Ambapali bratrstvu svj vlastní háj. A charakteristická

legenda tato ani slovem se nezmiuje o obrácení veejné híšnice,

pec jasn naznauje, jak hlubokým dojmem psobila osoba a nauka

Buddhova i na tídy, v nichž vládla zkáza mravní. Ne mén významnou,

ale zato tím prostjší a srdenjší je jiná legenda o dívce u studnice.

A není cizí strohým buddhistickým názorm, pece svdí zejm,
že ani písný duch askese nedovedl potlait ideální nadšení lásky, jež

mimodk vyráželo ze srdcí ženských. Ano byl nucen osvdení a

uznání jemu vzdát.
i)

Ananda, miláek Buddhv, vyslaný kamsi mistrem, spatil kol

jakési vesnice se bera u studnice dívku z nízké kasty, Prakriti, jak

vážila vodu. Byl žízniv a požádal dívku o vodu. Dívka praví: „Z nízkého

rodu jsem, ctihodný brahmane, a nehodnou podat ti vody." Ananda:

„Netážu se t na kastu, ale žádám si vody." I splesalo srdce Prakritino

a ochotn podala Anandovi vody. Podkoval se Ananda a šel klidn

cestou svou dále.

Dívka však ve vzdálenosti ho následovala. Když se dívka do-

vdla, že Ananda je ueníkem Buddhovým, vyhledala mistra a ekla:

„Pane, dovol, bych smla bydlet, kde ueník tvj, bych smla jej

vidt a jemu sloužit, nebo miluji Anandu." Prohlédl Buddha srdce

dívino a ekl: Prakriti, srdce tvé je plno lásky, avšak nechápeš cit

svých! Ne Anandu, ale jeho dobrotu miluje srdce tvé. Osvoj si tedy jeho

dobrotu a konej ji v pokoe svého stavu proti bližnímu. Blahoslavena

jsi, Prakriti, nebo a jsi matanga (z nízkého stavu) staneš se píkladem
vznešeným mužm a ženám ano i brahmani budou se od tebe uiti.

Neodchyl se od cesty spravedlivosti a poestnosti a zastíníš lesk královen

na trn."

Mírné a shovívavé jednání Buddhovo proti ženám nijak neshlazuje

strohé upejpavosti jeho zásad k životu pohlavnímu vbec.
') Buniouf 205. P. Carus 234, etc.
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Žáky své dtkliv varuje ped ženami, slzy a úsmvy jejich

pokládá za nejvtší nepátele mnich, vdky jejich postav a rozpuštné

vlasy prohlašuje za nejhroznjší osidla pro srdce muž.
Mniši tázali se jednou mistra: „O Tathagato (dokonalý), náš pane

a miste, jaké chování pedpisuješ šramanm (asketa, jenž složil sliby);

kteí se svta zekli ?"* Buddha odpovídá: „Potkáte-li ženu, nehlete

na ni, aniž s ni mluvte! Musíte-li však s ní mluvit, ite tak se srdcem

istým a myslete u sebe: jako šramaná chci žít v tomto híšném svt,
jako kvt lotosový, nepotísnný bahnem, v nmž roste. Šramáni, kteí

na ženu hledí jako ženu, nebo se jí dotknou jako ženy. zpronevili

se slibm a pestali býti ueníky Sakyamuniho (mudrc z kmene S.^).

ád svj Buddha založil pvodn jen pro muže a dlouho se

vzpíral, pipustit i ženy do ádu. Povolil sice konen, avšak jen

s bolestným srdcem a na dlouholeté a úpnlivé prosby. Ale pak je vru
významným proroctví, jež pronesl. Tisíc let by ád zachoval pvodní

istotu, ale když žena do ádu pipuštna, nepotrvá pvodní istota

ádu déle než pt set let. Xa stálé prosby své pstounky Mahajapati,

by dovolil ženám pístup, odpovídá stále: -Xei si žádnvch nadjí,

že by ženám cos podobného povoleno býti mohlo." Mahajapati však

si ostihala konen vlas, oblee žlutý mnišský šat a následuje Buddhu.

Ve Vaseli se postaví pede dvée domu, v nmž byli mniši shromáždni.

Zde ji spatí Ananda. Mahajapati má nohy oteklé, obliej prachem

pokrytý a oi v slzách. I táže se, co by to znamenalo. Mahajapati mu
s pláem žaluje, že -vznešený" nechce nižádným zpsobem žen do

ádu pipustit, a prosí, aby se Ananda u mistra pimluvil a prosbu žen

podporoval. Buddha konen povolí, ale brzy na to trpce želí své po-

volnosti: „O Anando, kdyby ženy nebyly dostaly povolení, byl by istý

život ádový dlouho trval, tisíc let by se byl udržel; nyní však nepotrvá

déle ndž pt set let. Jako domy, v nichž je mnoho žen a málo muž,
snadnému vloupání lupi vydány jsou, tak nemže život ádový
dlouho trvat." (Kullavagga 10, 1).

Názor Buddhv o žen vyrostl z asketismu brahmanského. jenž

vysoce cenil istotu pohlavní jako úinný prostedek posvcem' a

d konalosti.

Manželství a spojené s ním plození dtí pokládáno tam za nco
vedlejšího, okolnostmi pímo vynuceného, za dluh pedkm a kast
povinný. Manželství bylo brahmanm žádoucným fysicky k zachování

kasty a mravn nutným z píin náboženských. Jen syn totiž mohl

') Carv.s 104, 105. Oldenlerj 148.
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obtmi mrtvých rodie osvobodit z bolestného stavu na onom svt.

A jen tehdy sml brahman zíci se svta a hledt dokonalosti, uinil-li

pedepsanými obtmi své povinnosti k zemelým rodim zadost. Tohoto

kompromisního stanoviska nemohl pijat buddhismus, neuznávající ani

rozdíl tídních ani obtních výkon brahmanských.

Buddhismus, dsledným do výstedností, prohlásil ideál absolutní

istoty pohlavní výlun za podmínku spásy a pokládá svazek manželský

vbec a ženu zvláát za nejhorší pekážku spásy.
i)

Buddhovi byly ženy „prohnanými lupikami, jimž je pravda lží

a lež pravdou." A krb rodinný (což nejvíce na váhu padá), „žaláem
a koutem neistoty.'^ Buddhista nezná jiné postavy, jiného hlasu,

jiné vn, jiné chuti, jiného doteku, které by srdce mužovo tak poutaly

jako postava, hlas, vn, chu, dotek ženy.
2)

Ctihodný Sangamaji sedí v háji Jeta. O tom se dovdla žena,

již byl opustil, vezme dít Sangamajiho a spchá k nmu: „Zde tvé

dít, asketo," volá, „živ mne!" Tikrát tak mluví žena a Sangamaji

mlí. Konen položí asketovi dít k nohám: „Zde máš své dít, asketo,

peuj a starej se o n" a odejde. A Buddha chválí asketu: „Blížíc se

ho neobveseluje aniž odcházejíc zarmucuje; muž, v nmž umela veškera

touha, je pravým brahmanem!"

A asket Upaka volá ku své žen: „Kdybys našeho syna i šakalm

nebo psm pedhodila, pec mne, bídnice, zpt nepinutíš."

Sobectví, jež bylo buddhismu prapíinou svtobolu, vypovzen

vyhlazovací boj. Le ono jen xdánliv ustoupilo, aby se oklikou vrátilo

a vrhlo se ze zadu bhikšm do týla . . .

Kdo rozbíjí posvátný krb rodinný, ten rve žen s hlavy korunu

královny. Zasneme-li pímo nad dsledností Buddhovou a duševní jeho

silou, 8 níž jde neochvjn za myšlenkou spásy, nemžeme šetit ob-

divem nad ženou Buddhovou Yašodharou, která s oddanosti, jíž schopno

jen nejšlechetnjší srdce ženy, v obt mužov myšlence klade své

královsky vznešen, k smrti milující srdce. Yašodhara je vskutku

nejvznešenjším kvtem ženské velkosti a krásy, který vyrostl na

bezích Gangy. Naznaím jen zkrátka, co ze života vyprávjí buddhi-

stické legendy o setkání se Buddhy s manželkou, již byl ped desíti

lety tajn, bez jediného slova rozlouení opustil.

Když Buddha meškal v Rajagriha, poslal k nmu otec se vzkazem,

že díve než zeme, rád by ješt jednou syna svého spatil. Buddha

') Matka a dcera mají vfibcc platnost nevstek. ( Wuttke 2. iS-l.J

*) Max Schreiber, Buddha und dic Frau, str. 22.
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splní otcovo pání a pijde. Když Buddha mešká v paláci otcovském,

oznamuje král Yašodhae, že Gotama pišel. Yašodhara však zstane

ve své komnat. „Jsem-li sebe menšího ohledu hodná," odpovídá smutn,

„pijde ke mn, aby mne spatil." Buddha zatím, pozdraviv se s páteli

dávnými a známými, táže se otce na Yašodharu. Otec vypravuje, že

Yašodhara stále jen jeho na mysli má a vn pro truchlí; po píkladu

jeho že vlas si ostihala, vonných mastí se zekla, jednou denn pokrmy

pijímá, na zemi spává a nové nápadníky napoád odmítá. Buddha se

rozhodne, zajít k ní. Když Yašodhara spatí manžela, padá ped ním

na zemi, objímá jeho nohy a hoce pláe. Avšak ani slovo výitky

nevyjde z jejích úst. — Pijme konen jeho uení a vstoupí do sanghy.

Solidarita, jež naukou „o sthování se duší" železnými kruhy

svazuje buddhistu se všemi tvory, žádá ovsem i soucitnou lásku k žen
— avšak pro nebezpeí, jež soucit ten v sob tají, pevládá strohá

vypjatost, která pechází zejm v zásadný odpor buddhismu k ženám.

Nalézá-li soucitná láska k žen výrazu, dje se to skorém z pravidla

za okolností kromobyejných. A vskutku ojedinlým, ba výjimeným
zdá se pípad, jejž vypravují legendy buddhistické o Vasavadatt a

Upaguptovi.i)

Vasavadatta byla proslavenou milostnicí v mst Mathura.

Spativši jednou Upaguptu, uenníka Buddhova, mladíka to nadobyejn
krásného, zahoela k nmu prudkou vášní. Marn zvala Upaguptu

k sob. „Neodbila ješt hodina, aby Upagupta pišel k Vasavadatt,"

znla vždy záhadná odpoved bhikšova. „Vasavadatta nežádá Upaguptova

zlata, ale lásky," vzkazuje opt a opt milostnice. Le dostane vždy

tutéž záhadnou odpov. Brzy na to zapedla Vasavadatta milostný

pomr s vrchním hormistrem královským. Pijel však nad míru bohatý

kupec do msta a žádal si lásky Vasavadatty. Zdráhajíc se odmítnouti

kupce, jehož ohromné bohatství jí mnoho slibovalo, ale lekajíc se zárove

msty, jíž hrozila žárlivost úedníkova, rozhodla se Vasavadatta, zbavit

se prvního milovníka násilnou smrtí. Zabila jej tajn a ukryla mrtvolu

dohnojišt. Le píbuzní zavraždného našli mrtvolu a pohnali Vasavadattu

ped soud. Soud dal Vasavadatt za trest údy usekat a zmrzaený
trup pohodit na pohebišt. Vasavadatta byla dív ku svým služebnicím

velice laskavou a stalo se, že jedna z nich následovala z vdnosti
Vasavadattu, aby jí poslední služby prokázala a vrány od nešastné

odhánla. Ted odbila hodina, aby Upagupta pišel k Vasavadatt. Pišel

') Burnouf, Introductjon íi Thistoire du Bouddbisme. P. Carus, Evang. B. 240.

Srovnej pekrásnou báse Zeyerovu >Záletnice« v Letopisech lásky.
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a laskav pozdravil nešastnici. Se vzdorem vítala Vasadatta mnicha:

„Nepišel jsi, když vonné tlo mé pokryté perlami a vzácnými rouchy

ti nabízelo lásku! Ted, když ono zmrzaeno katany a pokryto špínou

a krví, picházíš!"

„Sestro", praví mladík, „nepicházím k tob za rozkoši. Pi-

cházím, abych t okrášlil jinou, daleko cennjší krásou, nežli's ztratila.

Dokus byla ve víru svtských rozkoší a radostí, vášn zaslepovaly

tvé oko a ty's nebyla schopnou chápat uení Tathagetova. Spoléhala's

v klam svých pomíjejících vdk. Te však, kdy tvá klamná krása

zašla, snadno porozumíš kráse pravé, již skýtá nauka Buddhova, a najdeš

mír, jehož svét dáti nemže."

Vazadatta se upokojila a duševní radost zmírnila bolesti jejího

tla. Vzala útoišt k Buddhovi a tiše skonala ve zbožné odevzdanosti.

Živnostenská organisaee.
Fe. Stojan.

Ruch družstevní a spoleenstevní organisaee tíd výrobních vy-

hrauuje se v uritých mezích a obecn jeví se snaha, aby uplatnil se

vedle ohromného rozmachu velkého prmyslu zárove prmysl drobný,

t. j. aby stavy stední, stavy drobných emesel, roztroušené hlavn

v mstech, udržely se vedle výten opatených prmyslových velkozávod.

Dle zásad ekonomického liberalismu, který rozrušil veškerá pouta

spoleenských závazk, poukazovalo se pi nastalých nezdarech na své-

pomoc a na vlastni zodpovdnost. Byla to hesla klamná, bludná; na

okamžik dovedla rozprouditi zdánliv prmyslovou innost k vtší

energii; ale v tomto obecném závodní zúmysln se pehlíželo, že mnohý

úspch jen v celku vynikne a že okolnosti asto mocnjší jsou nežli

sebe pevnjší vytrvalost uštvaného jednotlivce. Vždy tím, že zrušeny

svazky nevolnické a v tom nebo v onom odvtví hospodáské výroby,

nestal se ani rolník ani emeslník mužem svobodným. Zmnila se toliko

forma, vc byla táž. emeslo ztrácí krok za krokem pevnou pdu pod

nohama; píina úkazu toho spoívá pedn v tom, že nebyli menší lidé

na tento ohromný hospodáský pevrat ani zdaleka pipraveni; scházela

jim technika, zdroje kapitalistické pevahy udusily záhy kvetoucí emesla,
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a místo co by peníze svým ohrožujícím vlivem mly zúrodniti a k vtšímu

rozmachu pivésti upadající drohný prmysl, huhil vzrstající kapitál

v rukou jednotlivcových každý zárodek, každou nadji lepšího blahobytu.

Velké podniky rostly svými svobodnými útvary organisaními, v nich

soustedila se hospodáská moc, která díve za docela jiných ped-

poklad byla pipoutána ke stavovské organisaci národní.

Svoboda majetku, výdlku a obchodu prospla pedn hospodásky

silným existencím; ovšem i tyto podlehly asem silnjším initelm,

ale pece podržely velký podíl nabyté moci k utužení svého postavení.

Avšak rolníci, emeslníci i dlníci, jimž svoboda výrobní byla

vybojována, netšili se nikterak z tchto nových svobodných zaízení.

Víc a více pociovaly massy lidu svou slabost ve zvýšeném hospodáském

zápase a brzy se ukázalo, v jakém odporu jest vybojovaná svoboda

s drsnou skuteností. Co pomohla svoboda v živnostenském odvtví,

které továrna svou inností objala? Všude znáti nucení a podízenost

pod tuhou mocí národního hospodáství, místo rozkvtu všeobecného

zraí se žalostný úpadek.

Za tchto úkazu poíná klesati vira v neobmezenou svobodu, jíž

lze docíliti zlepšení hmotných pomr, zvlášt když pevlá^dl správný

úsudek, že hospodáský zdar závisí na summ moci, již jednotlivec

nebo celé skupiny mají po ruce. K utužení a prohloubení moci druží

se samovoln organisace, ped níž leká se liberální ekonomismus a

úspchm jejím nikterak nepeje. Jako dlnictvo za zlepšením své

existence adí se v tuhé organisace hospodáské, obtuje ást své svobody

tím, že nucené odvádí píspvky spolené pokladn, nucené zahajuje

stávky a pijímá pesvdení a názory celkové za své, a v tomto zápase

dosáhlo znaných oprav sociálních, tak nastává i emeslnictvu doba

nová, která utužením stavovské organisace mže pivésti bezpený

pokrok k lepšímu.

Není úelem této úvahy, abychom objasovali známé dvody,

které vyzývají zvlášt za nynjších pomr k pevnému druhovému

semknutí, poznamenáváme toliko, že vedle význaných úkol státních,

které dovršují spoleenské scelení vojskem, diplomacií, soudnictvím a

úednictvem všech kategorií a úeln spojují, chrání a v soulad uvádjí

spoleenské skupiny, tídy, jednotlivce a jejich protichdné zájmy vzá-

jemn zmirují, záleží v pední ad na lenech státu, t. j. na našich

malých živnostnících, aby všude u nich proniklo vdomí druhové, které

ochotn obtuje síly hospodáské i duševní obran i zlepšení trvajících

ád naší spolenosti. Samozejmo, že sdružování neprospje všem

Hlídka. 3
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jednotlivcm stejnou mrou; nepomry vzniknou tlesnou, rozumovou

i mravní rzností píslušných jedincv a jsou proto podkladem tchto

rzností. Za to vyvinou se rozumové mohutnosti, úmyslná pozornost^

zobecování, smysl pro práci, lidumilství, sebeobtavost, zkrátka ve spo-

leenských sdruženích vytvoí se duševní jednota, která opírá se o ideály

jednotlivc. Souasn nastoupne tu pravá spoleenská povaha, která

hledí dosíci prmrného blahobytu hmotného, že napodobuje dobré

pracovníky v jejich snažení a touhách a blíží se takto nejjistji k vše-

obecným cílm hospodáským.

V následujícím uvedeme nynjší stav, proudy živnostenské organi-

sáce na Morav, které jednak v pevné, ustálené pomry pechází, jednak

novým zaízením se úeln pizpsobuje.

Jde o to, mají-li svépomocná spoleenstva živnostenská zakládána

býti na základ zákona z roku 1873 nebo na základ živnostenského

ádu. V otázce této není jednoty a zdá se, že postupuje se, jak vedoucí

hospodáští politikové naznaují. Velké davy neuvažují zhusta dvodv
a pijímají události hotové za další podklad svých ustaviných tužeb.

Tak v Cechách ustavují se družstva dle živnostenského zákona, na

Morav a v Dolních Rakousích spoívají tyto svépomocné podniky

živnostenské na podklad zákona výdlkového z roku 1873. O obou

smrech pronášejí se rzné úsudky, na obou stranách vyvstávají obhájcové

a odprcové a mnohé domnlé výhody vynášejí se na povrch, aby

obhájil se smr té i oné strany. Na první pohled vychází na jevo,

že zákon z roku 1873 je svým celkovým rázem pístupnjší a že všem

vrstvám po rozmanité poteby a pomry sociální má stejn vyhovti.

Poet lenstva jest neobmezen, každý má pístup, tak že by po této

stránce psobil vzrstající poet lenstva a píbytek mohutnosti finanní

ohrožujícím vlivem na zdatnjší utváení živnostenských pomr vbec.

Také výbr kvalifikovaných sil byl by jistjší, i dobrovolná úmluva

pi vstupu za lena jakož i zánik lenství odpovídala by lépe sku-

teným potebám a obecn uznaným zásadám. Ale a sebe více slov

na okrášlenou pro družstva v této form vyznje. pece zaízení podobná

nebudou nikdy s to, aby obsáhla živnostnictvo vdomím stavovské

organisace, která jedin mže poskytnouti a zjednati bezpenjší záruky

v nerovném boji životním. Tento zpsob rozeší na as, na krátkou

dobu rozeí hladinu hospodáského života v odvtví živnostenském,

avšak kosmopolitismus, který stojí pi vzniku, zasáhne celé ústrojí této

novodobé organisace a neprospje tém, jimž prospch uren byl. Kapitál

poskytnutý z cizí ruky ovládne pak tnto formu, a jako kdysi záložny
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V zárodku s malým lidem poítající sbhly se svých cest a ženou se

parou do výšin velkých obchod, pi tom pomr drobných si ne-

všímají, tak i tu pijde za tchto okolností jist doba. kdy mohutnící

družstva živnostenská práv pod vlajkou svépomoci obejmou kapitálem

svým spekulaní obchodníci a z isté humanity olupovati budou solidárn

zavázané drobné živnostníky o poslední výdlek. Je to pirozenv pochod.

Kapitál jest expansivni, hledá umístní nejen v hotových výplatách,

ale i ve zboží; znaná jest obava, že lichva ve zboží he bude áditi

a hospodásky vyssávati nežli sebe vyšší úroky z penz znehodnocenvch.

Závr tento snad ponkud píkrý vyplývá ze skutenvch událostí,

jak se nám v dnešní formaci hospodáských pomrv objevují. A není

ani jinak možno. Pevaha cizího kapitálu a vzrst jeho vlivu neustálým

poskytováním úvru, který se bude vn opakovati, podmaní lenstvo

úpln a pivede je ve stálou závislost od cizí pomoci. Z hlásané své-

pomoci tžiti budou práv ti, proti nimž pvodn organisace svépomocná

zaízena byla. (P. d.)

Z norských literatur.
Referuje Alois Koudelka.

Pojímám v n i dánské písemnictví, nebo rozdíl mezi vlastní

norštinou '^resp. i švédštinou^; není tak veliký. Produkce v Dánsku
i Norsku na poli krásného písemnictví jest vru úžasná. Alfred ípsen,
jenž o dánském písemnictví referuje v londýnském „Athenaeu" (. 3949),

praví, že za rok práv minulý (poítá od ervence do ervence) objevilo

se v té liliputanské zemice na knižním trhu 180 svazk z krásné prosy.

Bohužel, neodpovídá quantit — qualital Naopak se vzrstajícím potem
dl lze pozorovati vniterný úpadek obsahu jejich co do myšlenek i pro-

vedení. Týž referent vytýká všem nedostatek úsobnosti. promítnutí svého
vlastního nitra. Proto tak mnozí obracejí se k historické povídce. Jinou
charakteristickou známkou všech norských literatur jest neobyejn
veliký poet autorek, tak že se zdá, jakoby ženy mly opanovati do
budoucnosti literní kolbišt. Teba jenom litovati, že veliký poet tchto
autorek hoví — inu, eož budeme okolkovati? — sprostot a smyslnosti.

Te k podrobnostem.

Dánsko. K. G. BrOnsted jest uitelem v Jutsku (Jytland) a jméno
jeho tší se z dobrého zvuku v konservativních kruzích literárních.

Bronsted nejednou zasáhl do literárních spor, jež v Dánsku od nkolika
desítiletí panují co do nazírání umleckého i politického. Posledn vydal
román „Nils Grlambak jak se stal mužem", v nmž líí vývoj a morální
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oistu mužské povahy. Potírá pak v tomto tendenním román pes-
pílišné vytýkání pohlavního života, jež se tec stalo módou v jistých

literárních kruzích (srv. nah.). Jistý nmecký kritik srovnávaje práci

Bronstedovu s nmeckým románem Frenssenovým, „Jorn Uhl", jenž

v celém Nmecku nemalý rozruch zpsobil, pisuzuje dánskému po

stránce umlecké pednost ped nmeckým, ka doslovn: „Der danische

Roman gewahrt den Eindruck wie von einer Steinbronze feinster Qualitát,

an der alles gut ist bis auf den letzten Strich der Ziselierung."

Tendenním románem smru zcela opaného dlužno též nazvati

miláka radikál Jana Skjoldborga „G-yldholm", pojmenovaného
tak podle statku. Listy socialistické samou chválou až pestelovaly,

posuzujíce tento tak zvaný dlnický román. Alfred Ipsen neupírá mu
nkterých^ skvostných partií, ale dí, že se posléze zvrhuje v sociální

pamflet. Široce založené vypravování podává obraz o zaínajícím se

šíení sociálních nauk mezi zemdlci, se zjevem tedy, jímž se bude
politikm co nejdíve vážn obírati. Kniha Skjoldborgova obsahuje spíše

agitatorské opovdní toho, co po jeho soud pijde a pijíti musí, nežli

vylíení toho, co už existuje. Literami cena knihy kotví hlavn v scenerii,

autor sám je synem drobného rolníka, i zná dokonale smýšlení a zpsob
mluvy nižších vrstev venkovského obyvatelstva, ale pednost tuto za-

temují sprostoty a hrubosti zcela zbytené, svdící, že autor nestojí

na stanovisku povýšeném, že látky neovládá.

Karel Larsen napsal dos zajímavou knížku „Hoi ser Du
Skaven?" (Pro vidíš mrtvu?), jež má býti jaksi odpovdí s druhé
strany na jeho spíše vydanou povídku „Zpov ženy", v níž pojednával

ve form denníku o problému manželství a o neukojených nadjích
ženiných. V nové povídce ponechává zase slovo muži o témže pedmtu.
Škoda, že autor píliš zabíhá do psychologických podrobnosti a zby-

tených ostrovtipností.

„Spedalske" (Malomocní) zove se román pí. Anežky Henning-
senové,'jenž pojednává o lásce jako o njakém zjevu druhu na-

kažlivého, malomocného stavu. Pro hrubou smyslnost a nedostatek všeho

mravního citu byla kniha ta skoro ode všech stran odsouzena.

Opakem této prkopnice volné lásky jest pí.Blicher-Clausenova,
jež se také tší z nejširšího a nejetnjšího tenástva ze všech žijících

dánských spisovatel. Dkaz to, že tenástvo netouží ani po vrném
kopírování svého klopctného života ani po výstednostech, k nimž se

jednotlivci tu a tam dávají strhnouti; zkrátka, že sahajíc po knize
chce se povznésti ze rmutu všedního života, od hroudy do íše ideál,
dn íše nadzemské, tebas nereální. Povídky Clauaenové, jichž veliký

poet, líí ženu cudnou a istou jak v lásce panenské tak i v manželské.
Jí po bok lze postaviti si. Ingeborg Marii Sickovou, jež

napsala povídku „Hojfjeds praest" (Duchovní s hornatiny). Hrdinou
povídky jest protestantský duchovní, jenž vážn pojímá své vznešené
poslání. Charakteristika jeho jest podána ponkud konvencioneln. Do
toho hrdiny zamiluje se mladiká „modernistka" i získá lásku jeho,

ale opouští ho vidouc, že pro lásku k ní odvrací se od svého vznešeného
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povolání, klesaje na lovka „inferiomího". Poslední kapitola, v níž se

milenci opt sbližují, nauivše se láskv odíkati, jest — možno — nepi-

rozená, ale zvlášt krásná. Po soud Alf. Ipsena upoutáno bylo tenástvo
hlavn oživením náboženského ducha z knihy té vanoucího. Tak vidal

K nim lze do jisté míry pipoísti pí. Karin Michaelisovou,
cho známého dánského spisovatele Sophusa Michaelisa. Na kolbišt

literami vystoupila roku 1895 sbírkou povídek, vlastn rt „Chudí

duchem". Sensaci vtší zpsobila svým -Soudcem-, historickým to

románem odehrávajícím se v 16. století. Dj zkrátka tento: Sudí zasedá

k soudu nad mladou vražednicí dítte, již on jako mladé, plaché dve
svedl a svou nevrností k zoufalství dohnal. Hryzot svdomí, když byl

mladou vražednici odsoudil k smrti upálení, nií jeho celý potomní život.

— Ku konci roku 1901 vydala povídku „Dít", jež peloženo do všech

tém evropských eí. Líí se v nm smrtelný zápas mladé dívky, jež

na prahu vlastního teprve života musí opustiti tento svt. Rovnž jako

„Dít" tak i roku 1902 vydaná povídka „Osud Ully Fungelové" je

tragedií zborceného a znieného mládí. Totéž platí o poslední její práci

„Lillemor" (Matika). V povídce té. jež pes mnoho strojeností a ne-

pirozeností vykazaje též mnoho pkných podrobností, líí se osudy

mladé dívky, jež se provdá za staršího, jednou už ženatého muž.
Mladá žínka utrapuje se myšlenkou, že nedovede úpln nahraditi svému
moži jeho první choti, i koní sebevraždou.

Z pstitelv a péstitelek historického románu dlužno jmenovati

L. Svenda, J. V. Jensena, M. Mallingovou. k nimž nov pi-

stoupil LauridsBruun s historickou povídkou „ Alle Synderes Konge"
(Král všech híšník) Dj odehrává se za doby nejhlubšího úpadku
Dánska, za nešastného Kristofora II. Pojednává pak o konfliktu, který

musí vzniknouti mezi ddin zatíženým a spolenosti krutou. Líení
všech detail struné podáno.

Z básnických sbírek nejlepší jest Kai Hoffmanna „Byen og

Havet" (Msto a moe). — Z dramatické produkce nic pozoruhodného.

Xorsko. Znamenitým vodítkem k poznání vývoje norské literatury

za posledního desítiletí jest Hj almara Christensena -Vort literare

Liv". Autor piln si všímá i tak zvané „landmaalové" (v lidové ei
psané) literatury, jež ím dál tím více proniká. Ze starších jejích za-

stanc dlužno uvésti jako mistry Arne Garborga, Jens Tvedta a Ivar

Mortensona. Z mladších v poslední dob poutají na sebe pozornost

Hans Seland, Rasmus Lóland, Sven Moen.
Stjtež tu nkteré pozoruhodnjší poblikace z výpravné prosy.

Alvide Prydzova vydala povídku „Det lovede Land" (Zaslíbená

zem), jež provanuta a obetkána jest norsky-tesklivou náladou, jež ze

všech prací této poetky vane.

Knut Hamsun napsal fantastickou povídku „I eventyrland"

(V kraji pohádek), protkanou dojmy z jeho poslední cesty studijní

k ernému moi.
J. Haukland, jenž se zálibou kreslí spoleenské typy z horního

Norska, o nmž se sami Norové vyjadují, že leží severn evropské
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kultury a umravnnosti. Poslední jeho kniha „Udvé" jedná o zvláštních

životních pomrech obyvatel sulitelmaských a lofotských, z nichž pod

skliujícím tlakem titanské pírody povstávají vzdorovití, tvrdošíjní a

hloubaví snílkové, jimž v adrech plane tichá touha po krásách vzdále-

ného svta pekrásným snem, kterážto však touha ihned se mní v horoucí

lásku k vlasti, jakmile toho neb onoho z rodák jejich posedne touha

po uskutenní onch tužeb, touha podívati se do svéta.

Pozoruhodnými knihami ze života norských horal jsou „Synkverud"

a „Asmund Aarak"; autorem oné jest H. Seland, této R Lóland.

Z dramatické produkce zasluhuje zmínky Kr. Jansona „Asgeir

Kongssón"; je to druh ságového dramatu pojednávajícího thema staro-

norské z doby krále viking, Sverra.

Tragedií ze života selského jest Kjaera Nila „Regnskobets Dug"
(Den odplaty \ jenom že autor píliš mnoho erné barvy nanesl, tak že

dojem pravdpodobnosti místy pochybným se jeví.

„Haerlighed til Naesten" zove se kus Gunnara Heiberga, jehož

však porozumní vyžaduje veliké znalosti místních pomr literárních.

Autor dokazuje v kuse tom, že všecka láska kesanská, a už vy-

stupuje pod pláštíkem náboženským neb ethickým anebo konen se halí

v prhledný závoj módní, salonní filanthropie, v jáde vzata z vdomého
nebo nevdomého sebeklamu, ze sobeckých zámr se prýští. Dovozuje
pak thesi tu na tyech píkladech. Pedn naivností bohatého a zárove
„opravdu dobrého" mladíka, jenž svj mamon plnými hrstmi rozhazuje,

jen aby uposlechl slov Písma sv.; potom na dstojném párku sosák,
kteí za povolání své mají býti nápomocnými tomu bohatému mladíkovi

radou a pízní svou, zaež se na jeho penžence hojí. Tetím je sluha

církve, jenž pohlíží na lidumilství zorným úhlem nového, liberáln

pokrokového smru. Sted jaksi tvoí dcera onoho šosáckého párku,

jež sice nevystupuje jako stoupenkyn lidumilství, za to však jedin
správný význam po soud spisovatelov, jedin upímný význam zásad
kesanské lásky propjuje tím, že se do dobrodince svých rodi
zamiluje, uinivši mu kázaníko v p ^dstat pravé, t j. mravn odvodnné
kesanské lásky.

„Paa Storhove" zove se poslední kus staikého dramatického

spisovatele Bjornsona, jenž sice pijat byl 8 velikou slávou, ale celkem
oekávání publika zklamal.

Za to však kritika velebí na výsost veršované drama Knut
Hamsuna „Munken Vendt". Hrdina kusu zvolil si za svj pobyt

pobeží nordlandské — dj odehrává se ke sklonku 18. století — kdež
86 oddá mysticko-náboženským snm. Na své okolí psobí rznými po-

divnými zjeveními, puzen stále zmatenými impulsy a nesouvislými

inspiracemi, jež mu konen záhubu pipraví. Jádro celé básn vzí
ve faustovském rozporu mezi požívavosti a vn novou žádostivostí.

Ole Bang napsal kus dramatický „Houslista" jenž pijat byl obe-

censtvem velmi sympathicky.

Z básnických sbírek nejvíce se chválí Jón Norstogga „ Yggdrasil".
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Švédsko. Na poli krásného písemnictví nejvíce hluku nadlal

román Axela Lundegaarda „Elsa Finne' jednak svou hodnotou

vniternou a ješt více tím, že proti autorovi vystoupeno s tvrzením, že

vlastn to není jeho práce, nýbrž plagiát literární pozstalosti po

Arnoštovi Ahlgrenovi. ') Spor o to vede se v asopisech dosud. Roman
„Elsa Finne" rozdlen formáln ve dva díly z míry odlišné, z nichž

první jest jakýmsi výsekem z historické doby nmeckých zápas za

svobodu, druhý pak podává ve form denníku nejintimnjší srdení

výlevy hrdinky. Elsa Fine náleží k typu tak z v. „potlaených" žen,

jež nikdy a nikde necítí se šastnými, i hynou konen sebevraždou.

Nemén pízniv pijata byla sbírka povídek Grust Jansona
„Gamla Gastar" (Staí hosté), jejichž námty vzaty výlun z lidu a

zasazeny jsou v rámec realisticky podaného líení pírody.

Již v minulém referáte (o švédském písemnictví) zmínil jsem se

o I. dílu poslední práce Šelmy Lagerlofové „Jerusalem", v nmž autorka

svým ojedinlým zpsobem pojednává o exodu jisté ásti „Dalaran"
(zálesák), náboženským hloubáním rozpálených, do Svaté zem. Šelma
Lagerlofová jest mistryní epické komposice. Jednotlivé kapitoly jejího

I. dílu „Jerusalema" tou se jako zpvy starého lidového eposu. Letos

vydala II. díl, v nmž líí pobyt „Dalaran" ve svatém mst, ekajících

tam optného píchodu Spasitelova. Déj nebohatý, ale za to skvostná

jest charakteristika osob a líení pírody. Vším právem prohlašuje se

„Jerusalem" za jednu z nejlepších knih švédských v poslední dob vyšlých.

Gustaf af Geyerstam znám i u nás z etných peklad. Po-

slední prací jeho jest „Nils Tusvesson a jeho matka". Je to kus kriminální

pathologie. Thema je tak zvláštní, že neradno je rozbírati, a pece prý

vzato ze skutenosti. Dlužno však vyznati, že Geyerstam vyhnul se

všemu, co by mohlo vzbuditi podezení proti nmu, že si látku tu

zvolil z njakého jiného nežli ist psychologického a umleckého úelu.

Per Hallstroma poslední kniha nese nadpis „Dodá fallet".

Obsah krátce je tento: Nedaleko nordlandského jezera, Ragunda zvaného,

nalézá se na sklonku 18. století malá úsadba z Finn, devorubcv atd.,

kteí bídn tráví tam život svj. Hlavní píinou bídy jejich jsou

ragundaské peeje i vodopády, pro nž nemohou se dostati k moi.
Všelijaké plány vymýšlejí, jak by obrovskou sílu tch peej sob
podmanili. Konen se vyskytne smlec Wild Hussen, jenž s hrstkou

oddaných podjímá se svésti peeje v jiný smr Po mnohé práci

dráha jim vymena, Wild-Hussen zvstuje s vítzoslávou, že zjara

vody jezera jinudy poplynou. Ano, pluly, ale jak? Pijdou jarní bystiny,

provalí hrázi, jež je dlila od nového koryta, s takovou prudkostí, že

se v brzku vymené iní koryto mní v dravý katarakt, jenž vše

pohlcuje. Na míst bývalých peejí zejí na zdšené obyvatele skalní

sluje s nepatrnými creky vody. Obyvatelé spatují v tom rouhavou

opovážlivost, jež bez trestu nezstane. Jediný Wild-Hussen dvuje,
dvuje sob, i vsedá na kehký lun, aby po novém proud sjel do

') Vlastn pí. Viktorie Benediktso n o vé, jež sebevraždou skonila.
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msta, a zatím hyne bídn v dravém proud. — Zpracování vyniká
všemi pednostmi péra Hallstromova, jež eharakterisují sklonnost k ve-

likému, temnému, k mystickému hýení náladovému a k zakuklené
symbolice citové.

Henning v. Melsted napsal román „Karlek sresa". Nadpis —
Lásky putování — je symbolický, jedná se v knize o pout v nepro-

zkoumané šíiny a hlubiny života lásky. Fabule jest prostinká. Mladý
státní úedník, jenž na básnictví pohlíží jako na jeden ze svých sou-

kromých projev životních a jenž by se rád vyšvihl na vzor filosofského

umlce životního, seznámí se s jistou zpvakou, v jejíž spolenosti

s jistou umleckou objektivností ochutná celou stupnici erotických

pocitv, aby konen shledal, že byl vlastn bezdným nástrojem
svých vášní, z nichž se už vymaniti nedovede.

K tak zvaným norlandským románm dlužno piísti Si gge
Alména „Folke Rehn", je to druh psychologického románu, a Marie
Rieck-Miillero vé „Grunnar Gran". Ob práce od zaáteník.

Ze sbírek básnických zasluhují zmínky „Dikter i skymning" —
krajinomalby — od Ekelunda, potom „Hedningar" (Kacíi) od
Ossian-Nilssona a Erik Brogrena „Medusina hlava".

Novd díla.

FrantiSelc BartoS: Národní písn moravské nov nasbírané. Po stránce

hudební poádal Leoš Janáek. Nákl. eské Akademie. Str. CXXXVI a 1 196.

Když Sušil na sklonku života svého po Morav pabrkoval, jak
sám dí, nemohl tušiti, jaké bohatství písn lidové ješt do pl století

po nm veejnosti objeveno bude. Nástupce jeho Bartoš i za úpadku
zpvu lidového, a jinak za okolností píznivjších, nasbíral ješt daleko
více písní; sbírka jeho z r. 1889 má jich (krom variant) 1017, tato

pak 2057. A jsou to poád ješt písn jaksi vybírané; i když totiž

pro úplný obraz lidové tvoivosti podány též písn slovem neb nápvem
úpadkové, pece nepipuštn bezcenný brak, jenž ve skutenosti pomalu
opanuje pole. A tak sbírka tato nejen objemem, nýbrž i jakostí znamená
úcty a pamti hodný skutek, významný nejen pro lidovdu, nýbrž i pro
hudbu naši.

Naproti Sušilovi, jenž tém docela na svou práci byl odkázán,
dostalo se Bartošovi vydatné pomoci zvlášt pispívatel hudebn vzd-
laných, jichžto Sušil citeln postrádal. Na str. 1185. jest seznam jejich

i píspvk jimi poskytnutých; zvláštní poznámky zasluhuje otisk z ruko-
pisných sbírek Františkova Musea v Brn, poízených 1819 k rozkazu
vládnímu. Nejsou všechny písn zcela nové, je tu mnoho ohlas na
písn již zaznamenané; i ty však mají pro studium nemalý význam,
ba jakousi mrou vtší než písn zcela nové, jež jinak touto pednosti
právem se honosí.
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Ocenna píse lidová ješt není. Nemyslím, že není dosti vy-

chválena; to by již tak stailo, akoli skutené procítní chválám tm
daleko se nerovná. Ale ocenna co do významu umleckého. Ze hlavní

pednost její tkví ve stránce hudební, o tom asi již nebude sporu;

slovesná stránka vyžaduje svého vlastního mítka. Tím však práv
ztíženo jest, porozumti jí úpln a využitkovati význané rysy její též

v umní. Leoš Janáek již ke dívjší sbírce Bartošov podal cenné

vysvtlivky, jež pi této sbírce jsou obšírným, soustavným výkladem
(I— CXXXVI). Jest- li ovšem theorie hudební neodborníku vbec obtížnou,

i tento výklad zstane namnoze nesrozumitelným. Avšak velice záslužným

jest práv proto, že se obrací k odborníku a razí cestu k studiu, které

jedin bude s to, aby zjistilo skutené pednosti lidové písn a je pomohlo

uplatniti v hudb naší, potebující zajisté v omezenosti naší rázovité

potravy z nitra národního, z lidu.

V. Bol. PavUh-Sychra: Spiritismus ve svtle pravdy. Pe.štice 1903.

Nakl. Fr. J. Šafaík. Str. 53. Cena 50 h.

Pan spisovatel, redaktor „Jizerana", chce vydávati proti spiritismu

msíník „Posla Pravdy". Spisek tento jest asi programovým projevem,

jenž by ml i vdeckou cenu, kdyby byl ponkud propracován a mén
pedpojat. Divno jest opravdu, že intelligence, zvlá.št intelligence vý-

chovná, knží a uitelé, v krajinách spiritismem nasáklých tak málo

naši veejnost o nm zpravuje a na základ zkušenosti o nm pouiti

se snaží. Co se obyejn o spiritismu píše, jest abstraktní povídání,

které u súastnných i kdyby jim bylo známo, nepsobí, jelikož jediná

opaná událost všecky ty parádní dedukce povaluje. Pan spisovatel

dobe situaci posuzuje, uvádje rozliné pípady a odhaluje pozadí

jejich. Má-li však pravdu, že spiritismus není než podvodem, po pípad
kejklístvím a eskamotáží, nesnadno rozsuzovati tomu, kdo o produkcích

nemá zkušenosti. Tou jedin lze to prokázati. Ale nebylo by dobe
stavti se na hledisko to a priori, nebo kdyby se neosvdilo správným,

byl by boj opt marný.

JiH Karásek ze Lvovic: Impressionisté a ironikové. Dokumenty k psycho-

logii literární generace let devadesátých. Kritické studie. Nakl. H. Kosterka

v Praze 1903. Str. 183. Sebraných spis J. Karáska ze Lvovic II.

Pehledné jsou v této sbírce kritických statí rozpravy o vývoji

moderního umní, o mladé eské kritice, o vývoji moderního dramatu.

Ostatní vnovány jsou jednotlivým postavám našich nejnovjších djin
literaturních, od kritika Schauera a producenta J. S. Machara až k L. Zikové

a Jar. Hilbertovi. Jsou to charakteristiky vesms svižn a výrazn psané,

z pravidla výstižné, pi tom elegantní a radji peceující. Poznámky
estheticko-kritické jakkoli duchaplné nevyhýbají se pranic paradoxismu,

tak že by zhusta nebylo pražádnou obtíží proti thesím jejich obhájiti

antithese. Ale pkn se to všecko te, a úsudky tyto zajisté nejsou

pro djiny definitivními.
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Sta o mladé kritice jest neúplná a takto ve výsledku nesprávná,

nebo t. . „moravská kritika" práv v cennjší ásti nevyerpává se

jmény A. Salda, A. Procházka a F. V. Krejí. Pan spisovatel osobn snad

se již nepamatuje, ale ml by vdti, že oprava názorv o eském
básnictví zahájena práv „Hlídkou literární", jež nepsobila tu sice

revolun jako snad jiné listy ve stati uvedené, ale reformn, a to

dsledn; v kritické úvaze^ zajisté neml p. spis nepodotknouti, že

kritická innost na p. p. .Šaldova je sice vydatná, ale náramn —
mnivá a pestrá Známo to na p z pípadu Mrštíkova, jenž tu -- po

mém zdání — nedocenn. Pesného vysvtlení by vyžadoval výrok, že

„stvoili autoi tito eskou kritickou fraseologii" (23); správn eeno,
francouzskou impressionní fraseologii pevedli k nám, pravím: pevedli

k nám, ani ne: peložili. V té stránce, myslím, získal eský sloh tak

málo touto kritickou školou, jako eské umní a eský život nkterými
ze spisovatel jí zvlášt slavených.

F. P. Vožický: Desatero eského lovka. Cyklus povídek. Nakl. eské
lidové knihkupectví a antikvariát Jos. Springra v Praze 1903. Str. 232.

Tch desatero podáno „eskému lovku" již nkolikero, nevím,

bude-li toto šastnjší pedešlých. Již povídky nevelmi se hodí k úkolu

takového zruného názvu; myslím poád, že íslice a skutky vychovávají

lépe než povídky. Nad to mravné nauení neb výstrahy z povídek

tchto jaksi divn vysvítá. V 2. rt na p (Nevezmeš jména božího

nadarmo) pipomíná se lipanské bojišt a kterak „císa Zikmund z Boží

milosti nadarmo bral jméno Boží" porušiv prý glejt Husv. Nauení
pak z toho (31): „Ten veliký hbitov lipanský mluví k srdci. Burcuje

starou lásku k svobod národní i náboženské, napomíná k opatrnosti

a nedve k proradcm a konen vybízí k vytrvalosti, stavíc (!)

nám ped oi veliké cíle našich pedk."
Tak, tak!

Viktor Dyk: Huí jez a jiné prosy. Nakl. Hejda a Tuek v Praze. Str. 180.

Jsou knihy, které na zaátek pedpokládají nezmornou sympathii

tenáovu a nkteré z nich nedobudou si jí ani až do konce. Není

vru píjemno prodírati se tímto bujným kovím divoce zarostlým,

neúpravným, a trocha píjemnosti pece také náleží k esthetismu. Pravda,

je také styl nestylisovaný. I ohlasy takovéhoto mládí, „hukot jezu"

tch vzntv a vášní, jež dobou nedávnou zmítaly, mohly by sice též

uritji zníti, aniž by se pedmtu svému zpronevily, ale snad i tento

odlehlý, perývaný spád narážek a jinotaj chce svým dílem pispti
k docelení obrazu. Jiná jest arci, stojí-li to vbec za to, jej vyvolávati.

Dr. L. Niederle: Národopisná luapa uherských Slovák na základ
sítání z roku 1900. Nákl. Národopisné spol. eskoslovanské. Cena 8 K.

Mapa, jak udává spisovatel, zhotovena jest k úelm nauným,
nikoli praktickým. Dr. Niederle chtl na map umístiti všechny obce,

proto rozdlil oblast horních Uher na adu mapek detailních, jež obsahují
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jednu nebo dv stolice. (Mapu školní, celkovou pipravuje J. J. Párika
v Ružomberku.) Mapa Niederlova jest jedinou novjší mapou severních

Uher s názvy slovenskými. Maar P. Balogh vydal také národopisnou

mapu Uher dle sítání z roku 1900, ale pracována je s hlediska maar-
ského, nespolehlivá. Práce Dra. Niederleho jest obtížná. Vždy nebylo

(vyjímaje práce F. Houdka v III.—IV. roníku „Hlasu" „Píspvky
k místopisu Slovenska") dosud seznamu slovenských osad v Uhrách.

(Houdkova práce obmezuje se jen na nkteré stolice.) Dru. Niederlovi

bylo dle rzných seznam slovenských, maarských a nmeckých vy-

psati jméno každé osady slovenské na lístek a poslati lístky známým
pracovníkm té které stolice, aby mu napsali správné slovenské jméno

osady. Vždy vládní úady se snaží všemožn, aby jména slovenských

osad, vrchv atd. nahrazena byla maarskými. A spisovatel dokazuje,

že na nkterých místech se již ujal a zakoenil maarský název osady.

Byl tedy svrchovaný as, abychom mli úplný seznam a soupis sloven-

ského názvu slovenských osad. Spisovatel nejprve líí stolice slovenské

od západu k východu. Popisuje národnostní hranice (za slovenské obce

považuje ty, kde napoteno aspo 507o Slovák) a ostrovy jinojazyné.

V každé stolici podává jasný obraz jednotlivých okres. Vypisuje jména

všech obcí nejprve maarsky, potom slovensky, udává celkový poet

duší v každé obci, vedle kolik je z nich Slovákv a na konec kolik

procent Slovák. Tak na p.:
dnší Slovák %

Zákopcse (ma.), Zákopie (slov.) . 2638 2606 98*9 )
''^^^íj^^^Jf""

Csacza (ma.), Cata, Caca (slov.). . 4629 4173 90 j drotaro.

Pak vypisuje vtší slovenské ostrovy atd. v sousedních stolicích,

pevážn maarských, jakož i slovenské obce na jihu Uher. Udává,

kolik obcí se v posledních 10 letech poslovenštilo, kolik pomaarštilo,

ponmilo, porumunštilo a posrbštilo. Dílo Niederlovo obsahuje dále

úplný seznam slovensko-maarský všech slovenských obcí v Uhrách
(které mají nejmén 10°/o Slovák) s poznaením stolice a okresu,

v nichž obec leží. Na konec díla pidáno 11 mapek. První znázoruje
slovenskou oblast v Uhrách, ostatní pak jednotlivé slovenské stolice

(pes 50%) a konen stolice pevážn maarské se slovenskými ostrovy.

Poznaení obcí jest velmi pouné a praktické. Na první pohled poznati,

kolik procent Slovák ítá obec (dle kruh ásten neb úpln vy-

plnných). Na p. osada, pi níž je znaka 3^ znamená 10—25% Slovák,
znaka d znamená 50—75% Slovák, # znaí osadu, v níž žije pes
90% Slovák. Oblast, v níž sídlí Slovák více než 50°,

o, pokryta je

cele barvou zelenou.

Spisovatel zabývá se také eskými koloniemi v jižních Uhrách
pi hranicích srbských a pak v poíí eky Karašu, ale proti celkovému
potu obyvatel tvoí pranepatrné procento (celkem asi 8500 duší^ Krom
toho žijí Cechové roztroušen po celé zemi, hlavn jako dlníci v bá-
ských mstech. — Nejslovenštéjši stolice jsou oravská, liptovská a

trenínská. V oravské ze 85.009 obyvatel napoteno 80.487 {9ó^lf,)

Slovák, 1494 Maarv, 2427 Nmc (vesms židé). Liptovská z 82 159
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obyvatel ítá 75.938 (92-5Vo) Slovák, 2708 Maar, 2175 Némc.
Trenínská ítá 287 665 duší a z tch 266 763 (92o;o) Slovák.

Pes 50o/q Slovák ítají stolice nitranská, tekovská. turanská
a zvoleská. Nitranská ze 428.296 obyvatel 312.601 (73%) Slovák,
tekovská ze 165.122 obyv. 94.879 (57 5%) Slovák, turanská z 51.956

obyvatel 38.233 (73o
„) Slovák (pak 207o Nmc, zbytek jsou Maai,

vlastn židé), zvoleská ze 124.420 obyvatel 11Í.05Ó (84"Vo) Slovák
(Maar 9070, Nmc 945).

Stolice šaryšská jest slovensko-ruskou, neítá ani jediné osady
maarské. Napoteno v ní 115.141 Slovák (66Vo a 33.988 (^0<>/o

'

Rus. Maar (úedníci a židé) 6''/o. Siln smíšenou je stolice spišská,

kde se pihlásilo 99557 Slovák (58-2Vo)- 10.843 Maar, 42.885 Nmc
(25Vo) a 14.333 Rus (8°/,,)-

Mén než 50% Slovák napoteno ve stolicích: prešpurská (44%),
a to 164.585 Slovák, 202.917 Maar; hontská (437o) 57 315 Slovák.
73.409 Maar. V novohradské napoteno 64 287 (26 9o

o) Slovák.
174-807 Maar. Stolice gemerská ítá 183.784 duší a z tch 74.517
Slovák (40 67o)- V stolici abany-toranské napoteno 45 072 Slovák

(23Vo) ze 196.462 obyvatel. Nmci tvoí 3 4%, Maai 736%. Stolice

zemplínská a užhorodská jsou z polovice slovenské, z polovice ruské,

jen jih jest pevážn maarskv. V zemplínské napoteno 106 1 14 Slovák,
34 830 Rus, 174.107 Maar. V užhorodské 42.876 Slovák, 55.742
Rus. 46.307 Maar, 7099 Nmc.

V ostatních stolicích tvoí Slováci ostrovy a ostrvky více mén
souvislé. Tak ostihomská vykazuje 85% Slovákv a komárenská 5'3%t
báská skoro 57o- Velké ostrovy slovenské jsou v stolici pcfské (4"l%).

V bekešské (na levém behu Tisy) jsou Slováci silno osazeni (V37o)?
napoteno 64 000 Slovák z 278.000 duší. Nejvtší o.sada slovenská je

Cába. ítající 27.000 Slovák ze 37.000 obyvatel. Služby Boží konají se

slovensky a maarsky. Pak Slov. Moklóš 9050 Slovákv a jen 1230
Maar, Sarmaš 17.771 Slovákv a 7000 Maar. Silné kolonie slo-

venské vykazují stolice anadská, aradská a krašovsko-severinská.

V úrodné stolici torontálské napoteno 14 000 Slovák 2-57o)-
V Sedmihradsku pihlásilo se za Slováky jen 2296 duší, tedy

poet bezvýznamný. Také Charvatsko a Slavonie vykazují málo Slovák,
jen v stolici požižské, srmské a pak v mst Staré Fázoví jsou

hustji U5iazeni.

Dle statistiky z r(jku 1900 pibylo v posledním desetiletí Slovák
v stolici prešpurské (z 50-67o na 51-1"

o), v nitranské (z 72-8% na
73 P/o), v tekovské (z 56 9° , mi bl 5°o)» ve spišské (z 57 17„ na 58 27o).
V ostatních ubylo o 1— 30" q. Žid na Slovensku pibývá. Tvoí v slo-

venských stolicích 2 4— 11%,'.

Hranice slovenského území se mni, dílem postupují, dílem ustupují,

hlavn na ostrovech slovenských, mén na hranici celistvé oblas i slo-

venské. Na západ lze pozorovati rovnováhu, na východ postup proti

Rusm, ve stedu ustupují Maarm V posledním desetiletí pomaar-
tilo se 89 slovenských obcí, ponmilo 15. poruštilo 1, pocharvatštilo 1,
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posrbštilo 2. Dále se poslovenštily 3 obce rumunské, 15 nmeckých.

3 srbské a 176 ruských. Celkem Maai na všech národnostech získali

261 obcí a ztratili 456 obcí. Slováci ztratili 106 obcí a získali 253,

tedy celkem získali 147 obcí.

Pi tolika útiscích a pronásledování Slováci postupují. A to jest

jim velikou oporou a silou v dalším boji. B. Simonides.

Obrazárna pro eskou školu a rodinu, vydávána v Praze a provázena

reklamou až nepknou, má pkný úkol ped sebou, jemuž se také snaží

vyhovti, a to celkem dosti zdárn. V 9 sešit však obsažena též kopie

svtoznámé sixtinské Madonny, provázena výkladem Avenariovým, jež

není ke cti ani obrazu ani sbírce; naproti jednobarevné reprodukci jeho

v nmecké sbírce -Mistrovské obrazy^ je to rozhodn práce nezdailá.

Mám nkolik reprodukcí a srovnávám. Pedn zaráží tvrdost a

chladnost koloritu a patrná nejistota v ohraniení jednotlivých barevných

polí. Pi nynjším snadném spojení Drážan s Prahou zajisté možno

vším právem pedpokládati, že veliký poet naší intelligence, zejména

pražské zná originál z vlastního pozorování a snad tu i tam mnohý

si ješt zapamatoval onen teplý, zlatitý ton obrazu, jenž bhem asu
nabvl vtším klidem zárove i vtšího drazu. Kdybychom pohlížejíce

na reprodukci tuto nevdli, že máme kopii Rafaelovu ped sebou,

byl by dojem týž, jak na nás psobí obrazy školy klassicistské ve

Francii na rozhraní století 18. a 19.. kde se napodobuje vdom, jen

pepjat kolorit klassické doby. Všimnme si jen oné neladné tvrdosti

barev pi šatech svaté Barbory, zvlášt partii kolem jejího levého ramene;

o jejich líených tváích jen tak mimochodem. Avšak také ona slavná

barva ržová, jak ji zpsobem pímo nenapodobitelným dovedl vykouzliti

šttec Urbinatv, na reprodukci znan utrpla.

Jak u vtšiny malí historických sluší vrnost pi kopiích obraz

Rafaelových pedem hledati ve znázornni duševního výrazu ve tváích.

V našem pípad však jen stží dovedeme postíci vrnost kopie. Madonna

tu arcif patí dle Avenaria „pohledem zasteným" na diváka, ale týmž

pohledem neutšen zasteným patí i celá reprodukce na onoho.

jenž listuje v „Obrazárn" došel k této její „perle^-I O „pronikav

ostrém pohledu" božského dítte tu však není ani potuchy. Výraz kolem

úst Ježíškových svévoln zmnil kopista ve schematicky prázdný úsmv.
Rovnž ani výrazy tváí obou v rozjímání ponoených andílk se ne-

podaily, a pomalu nebude dtské ložnice v zámožnjší kesanské
rodin, kde by na nás nehledly ony roztomilé podoby tchto nebeských

dítek, — Jak práv nedostatek v podání vrného výrazu této reprodukci

„Sixtinské madony" jestna úkor, dosvdí opt nejlépe slova tu citovaného

doprovodu Avenariova. Ten omlouvá i nedopatení originálu
tím, že praví: „Vždy tam vše slouží úelm duševní charakte-
ristiky." A tamtéž dole citovaný známý kritik nmecký R. Muther

praví, že pi Sixtinské Madonn s krásou formální slouila se v Rafaelovi

krásaduševní.
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Velice napadá ona ponkud humoristická pée kopistova o

uhlazenost v úesu a pi podání rusé barvy vlas. Ty vlasy jsou všude

znan pistižené, nejen u Ježíška, ale i pi oné svrchu zmínné skupin
andílk na dolním okraji obrazu. Chra Bh, aby tento umlec jednou

kopíroval „Trasfigurazione" ve Vatikánské pinakothece neb modeloval

hlavu Dia Otricoli! Pepjatým modelováním svalstva pi trupu Ježíškov
vzbuzen dojem vtší štíhlosti. Nehled k autentinosti trpí tím nejen

momentnost v pohybu, nýbrž i ásten okrouhlost v jeho jednotlivých

faších; a pece obé Rafael tak mistrn naznail!

Za veliké poklesky v technice kopistov dlužno považovati zpsob,
jak nám podává pravou ruku Madonninu a pravé raménko Ježíškovo.

Oboje jest pekresleno. Ani oi svaté Barbory neodpovídají originálu

Šat Madonnin, zvlášt tak významn spchem z nebeských výšin vy-
dutý pláš zdá se na kopii jak z tvrdého papíru, modelování záhyb
a rozlišení jednotlivých odstín barev v dutin prost vynecháván,
ímž vyvolán onen nepíjemný, nudný zjev jednotvárné temnosti. g.

Eniaus. Kurzgefaí3te Geschichte und Bescbrtibung der Kirche und des Klosters

Eniaug in Prag, ven P. Leander Helmling aus der Beuroner Benediktiner-

Abtei Emaus. J. G. Calve v Praze, 1903.

Kniha toho jména jest plnou mrou zpsobilá vzbuditi zájem
i u tená eských. Vždy jedná se tu o místo v Praze posvcené
památkou císae a krále Karla IV, otce vlasti. Ped nedávném i onen
velikolepý eský podnik: „Letem eským svtem" mezi jinými vy-

obrazeními pinesl také krásný pohled na vnitro obnoveného chrámu
emauzského. V knize ped námi ležící podává spisovatel dle svého

sob vytknutého úkolu nejen struné djiny chrámu a kláštera emauz-
ského, nýbrž i dkladný popis chrámu a slavné kížové chodby, pi
nm se nalézající.

Výslovn podotýká spisovatel ve své pedmluv, že vzhledem
k bohatému, avšak dosud nepropracovanému materiálu po stránce pramen
k djinám na zmny a pevraty plným, nemže se ješt podjati úkolu,

psáti djiny kláštera v pravém smyslu. Nicmén podailo mu i na
základ již uspoádaných pramen podati djinný obraz v celku jasný

a plastický. Zvlášt osnova jeho jest prhledná. Dlí djiny kláštera

dle ty období. První sahá od založení kláštera emauzského Karlem IV
pro slovanské mnichy až po vznik nepokoj husitských. Druhé líí

krátce jeho djiny až k jeho obnovení Ferdinandem III a zavedení

benediktin montserratských. Tetí období pokrauje až k zavedení

benediktin beuronskýcb. tvrté pak obírá se jich psobením v dob
pítomné. Zajímavo pozorovati, jak v témže kláštee se stídají po sob
benediktini slovanští, španlští a nmetí. Dvakráte byl již klášter na
pokraji své záhuby, dvakráte se bylo obávati, že pohromami válenými
zanikne v ssutinách, že jeho mniši vymrou. A dvakráte se uplatnilo heslo

mateského kláštera benediktinského v Monte-Cassino: „Succisa viresci'.

Ze o rozvoji kláštera, zvlášt v dob pítomné možno právem
mluviti, to zejm hlásá krásná v úplné své ryzosti obnovená liturgie.
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jež se tu pstí, o tom však také svdí svérázná úprava kostela zevn
i uvnit. Jí se obírá druhý díl oné zajímavé knihy, která tu líí vv-zdobu

a zvlášt malby kostela, „císaské'* kaple, kaple sv. Václava, jakož

i freskové mallDy starobylé ze 14 století pocházející kížové chodby.

V dodatku- ku knize pipojen nejen chronologický pehled všech do-

savadních opat a administrátor kláštera emauzského, nýbrž i podrobný

seznam bohaté, od autora použité literatury, v nmž nalézáme i valn
mnoho knih eských. ada názorných a krásných k textu pipojených

vyobrazení podává knize zvláštní, ušlechtilý ráz. Snad by se bylo do-

poruilo i ze slavné kížové chodby pipojiti illustraci, jež by lépe

znázornila vnjší úpravu obraz, ve zpsobu „biblia pauperum". Ne-

chceme tím nikterak snad upíti oprávnnosti obrazu „Ukižování Pán",
který zde jest reprodukován. Charakterisuje tehdejší umní velice dobe.

Eovnž tak pehled obraz z kížové chodby na str. 118— 124 jest velice

názorným prvodím navštvovatele kláštera a jeho památek. Pouze pro

tenáe by se byla svrchu zmínná ukázka doporuila. g.

Zc Života náboženského.

Na první nedli adventní vydali eští biskupové list pastýský,

v nmž napomínají k pevnosti ve víe a^k vrnosti k církvi, varují

ped svádním a ped heslem „pry od Eíma" i doporuují vícím
spolek obranný: nmecký „St. Bonifacius-Verein" s organem „St.

Bonifacius" a pro echy „Sv. Vojtch". Oba národy tedy svými pí-

spvky a sbírkami podporují vnitrní missie a nmecké obce chudé, ty

pedevším, jež jsouce smíšené nemají vlastního chrámu Pán. Pedsedou
spolku sv. Bonifáce jmenován pevor emauzský P. Alban Schachleitner,

známý už y nmeckých Cechách jako kazatel a bojovník proti ruchu

,j^pry od íma". — Akce jen aby nebyla už opoždná a málo úinná,

Cechm pro jméno nmeckého vrovsta i pedsedy málo sympathická.

V socialistické „Akademii" pražské uveejnil známý moravský

apostata a te protestantský agent Dr. Bo. Kalandra lánek: „Hnutí
,pry od Eíma' a jeho dsledky" a dožaduje se, aby o jeho

názorech zahájena byla debatta. Praví, že moderní spolenost cítí v sob
hluboký cit a živou touhu náboženskou, ale ježto ji formalismus a ne-

svobodnost v katolické církvi odpuzuje, obrací se pirozen k jiným

konfessím, u nás k protestantismu, jenž tebas by nebyl dokonalým,

pece co se svobody týe stojí mnohem výše, každý vící je tu autonomním

ve své vrouce. Konen kdo roztrhl už jednou poutu jedné konfesse a

nechce do druhé, která se mu stejn nelíbí, a aspo pro dítky své,

které musí dát vychovati v nkteré konfessi, pestoupí k protestantismu,

nebo dítky po protestantsku ve škole vychované vycházejí

do života se svobodnjšími náhledy, bez pedsudk náboženských a

snadno se pak v život pizpsobí moderním smrm.— Kalandrovy chvály
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protestantismu odmítá rozhodn v . 2. nového roníku Dr. K. Helbich, který

bezkonfessijnost prohlašuje jako jediný možný cil moderního lovka,
jenž náboženství odložil. Konfesse jsou mu všechny stejn protivné a

autoritáské. Ale dvod pro vychování dítek ve školách protestantských

místo katolických uznává. Je prý to rozhodn „menši zlo". — Vážní
a vící protestante se asi takovými stoupenci nepotší. Ale doznáno tu,

co už asto s katolické strany tvrzeno: protestantismus jest otcem nevry
vbec, prvním stupnm k ní.

Vzájemné vzdalování a výitky lítají mezi knžstvem v Cechách
z jedné strany na druhou. Zdá se však, že se tímto vzájemným usvdováním
a debattou z obou stran upevní konen rozumný náhled nejen mezi
Nmci v Cechách, ale i v cizin. Bylo v nich mnoho, co musilo ven
a mimodk se snad vydralo — veejnými dopisy a emi podá se píležitost

uvésti vše na pravou míru. Konen do veejnosti jdou vždy první ti,

kdož jsou jednostrann nejzaujatjší. Pijdou po nich pozd)i i takoví,

kteí dále vidí a hloubji uvažují. Z nmeckých kruh byl to dosud
jen pepjatý cit národnostní, jenž se ozýval. Máme ješt i Nmce za

tak dobré katolíky, že se konen i mezi nimi ozve náboženský cit a

nabude snad vrchu nad národnostní vášní. Když ne v echách samých,
tedy jist z jiných konc, kde budou vidt oima šovinismem nezkalenýma.
V tomto vzájemném sob domítání už zase podle všeho nahoe vinu
všecku, nebo aspo hlavní, svádjí na eskou stranu. Ta prý se má mírnit!

Poátkem listopadu konán ve Vídni sjezdrakouských obran-
ných lig, jichž dnes v rzných diecesích je deset. Myšlenka lig vyšla

v letech osmdesátých z Cech a v našich zemích zase už vyrostla

v ideu zájmové organisace knžstva, tsnjší a širší než ligy byly. Pes
to „ligy obranné", zvlášt pokud tiskem psobí, nabývají ve všech tém
zemích dnes nové a nové formy a stávají se též intensivnt^jšími. Zízeny
už i celé mezinárodní kanceláe, které po zpsobu mezinárodních vý-
stižkových bureau novináských fungují. Rakouské „ligy obranné"
sestoupily se te v jednu organisaci, zatím ponkud volnou ješt, která

úkoly sp' léné všem ligám teprv postupem a píležitostí asi rozvine.

Z nmeckých kruh katolických vyzýváno nedávno k založení

tiskové korespondence katolické ve Vídni. Provolání bylo
zasláno listm katolickým a podle velikosti a zpsobu vycházení rozmeny
píspvky ku kancelái tiskové.

Boloský sjezd katolík italských rozšíil a pobouil mysli Šíe
než zprvu se nadáno. Jeho dosah poplašil až ve Francii, Španlsku a
Belgii, kde mocné dosud strany konservativní kest demokracii, prese
všecko schvalování z íma, pece jen neustále odstrkovaly a kaceovaly.
Listy, které zvstovaly do svta vítzství Donna Murriho a pád hrabte
Paganuzziho, zakikovány, že pekrucují, že zveliují; ekáno dokonce,
že pedsednictvo sjezdové, anebo resoluce sjezdu budou desavouovány
— a tu na konec úední list kurie donesl zvst, že vše se dlo a
resoluce že navrženy po pedbžném schválení sv. Otce. „Civiltk Cattolica"
sama ped sjezdem pinesla lánek, v nmž velmi energicky ješt hájí

staré intransigenty a mladé vrhá do jednoho koše s liberaly a odpadliky
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od vrnosti k papeži. Na to však po sjezdu samém pináší dosti obširný

referát s resolucemi, nemeškajíc ovšem vyzdvihovat výše všecky slabosti

a nedovednosti, jež mladí v ohni boje na jevo dali. Ped sjezdem se

hrozí názor demokracie kest., jež prý šla na sjezd s heslem „aut-

aut" — bud! že organisace dosavadní pijme totiž jejich ducha, anebo

že veejn se odtrhnou a jako „odbojní" budou vystupovat. A jejich

první „aut" se vyplnilo: stará organisace katolík italských pelita

v nové formy, socialnjší a pohyblivjší, ásten i polititjší. „Moderna"
pijata v souinnost a její svží síly a horlivost zapraženy v první jho.

Po sjezde pak táž ^Civiltá Cattolica" (v ísle z 5. prosince)

k svému referátu pipojuje už — a to prý z pokynu samého sv. Otce

psané, jak aspo zpravodaj solnohradské „Kirchenzeitung" sdluje —
uspokojení a usmíení pobouených „starých". Vítá tytéž mladé
do stedu organisace, jíž se dosud vzdalovali, libuje si nad jednotou

mezi katolíky italskými obnovenou (na úet „starých", s nimiž sama
byla do té doby za jedno!), ale ovšem zapísahá mladé k poslušnosti

sv. Stolice. Ubolévá nad tím, že ped sjezdem ješt stoupenci P. Rom.
Murriho sešli se k pedbžné porad, na níž usnesli se sice vstoupiti

v organisaci katolickou, ale ohradili se pi tom, že nic z názor a

zásad svých nezadávají, jen takticky že volí smr nový. Kdyby prý

to mlo býti pravda, že ze zásad díve hlásaných nieho nespustí, pak
by prý bylo brzy po jednot. Celá „riflessione" ke sjezdu pipojená
jeví však silnjší intenci, utišiti staré, než napomenouti mladé, kteí
asi napomínky z té strany by si píliš hluboko nevštípili. — Týž cíl

sleduje i encyklika ped Vánocemi vydaná a vymezující pomr kesanské
demokracie v italském ruchu katolickém.

Hlunost a boulivost sjezdu pipisuje „Civilta Cattolica". a to

právem ani ne tak úastenství mladých, jako tomu, že všecko pro-

jednáváno v plenu, tak že sjezd byl parlamentem o 1600—2000 len,
kteí všichni mli právo na slovo a na hlas, a v každé otázce oboje

nejrznjšími smry chtli uplatniti. Boue proto vyvolávány i pi nej-

obyejnjších vcech a asto beze sporu zásad nebo osob. ale jen z ne-

dorozumní. Pedsednictví pak pi nejlepší vli nedovedlo takového

shromáždní ovládnout. Radí proto budoucn zaíditi sjezd po zpsobu
nmeckých a našich, otázky probrati v sekcích a spolené schze ne-

chati jen na manifestaci a konené schválení resolucí.

Dovršeno totéž v Itálii, co už stalo se díve bez hluku v Nmecku,
s hlukem v nmeckých stranách v Rakousku, s hlukem v Cechách a

klidn na Morav. Jen že v takto spojených stranách, spojených pro

politickou psobnost, nastává pak brzy nové kvašení, vystoupí moderna
nová, ne už politická, ale kulturn-náboženská. Mnohdy už zárodky

obou moderen spolu klíí a spolu rostou, ale sluování a vyrovnávání
politické nastává nejdíve. Italští katolíci stojí tedy teprve nad politickým

vyrovnáním protiv, což o našich zemích už nemusí nijak pekvapovat.
Ruší to za to klid ostatních zemí románských, kde k takovémuto vy-

rovnání politicko-socialních názor dosud nepišlo. I v Itálii už tak

zvaný církevn-reformní proud má své stoupence, ale zatím pro všecky

Hlídka. 4
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bez rozdílu stran jest nejaktuálnjší nesnáz s postavením kurie ke státu

a 8 volbami do snmovny italské. Až mladé strany toto po svém rozeší^

obrátí se teprve mladé snažení k jiným „novotám".

Povsti, které se proslýchaly po nastoupení nového papeže o úsporách,

zjednodušení úad kurialních a reorganisaci jejich, doplují noviny stále

dalšími podrobnostmi. Uvádí se i píina takové reformy: totiž nedo-

statek prostedk na uhrazení celého nákladu, s jakým vydržování celé

kurie je spojeno. Finance kuriatní po smrti papeže Lva XIII nejsou

tak skvlé, jaké byly z poátku jeho vlády. Finanní komise kardinál
proto sama radila, nemá-li se bráti stále z jistiny, jak už se po nkolikrát

státi musilo, aby se celé hospodáství zreformovalo a úady nepotebné
aby se zrušily, a status úedník vbec ztenil. Krisi zavinila Francie,

která ve své štdrosti, jakou jevila v letech sedmdesátých a osmdesátých,

velice povolila. Díve sama dávala dv tetiny všeho obnosu, jejž vy-

nášel petrský halé, te už klesla pod poloviku. Piítají to politice,

jakou Vatikán za sekretáství Rampollova zahájil vi republice fran-

couzské. Ale sotva jenom to zcela jest píinou. Je to zajisté znanou
mrou i úpadek ducha a citu náboženského ve vysokých a bohatých

kruzích francouzských; dražší a nákladnjší živobytí, hospodáské po-

klesnutí kruh tch a za to vzrst a zmohutnní kapitalistické tídy
protestantsko-židovské nebo beznáboženské, jež ovšem úbytku staré

rodové šlechty v petrském haléi nenahradí. A krom toho teba poítat

i s tím, že dávná nálada dtinné soustrasti se sv. Otcem, kdy rozneslo

se svtem, že zbaven je svého panství, o vše oloupen a snížen na „vzn
vatikánského", v lidu všude potuchla a uhasla. Zloin z roku 1870 je

píliš už ode dnešní generace vzdálen, tak že už není plna odp' ru a

úinného soucitu, jako byla generace pedešlá. V Itálii se to jeví snahou

po smíení politickém, jinde ochablostí v dobrovolné dani pro Vatikán.

Tak už bude asi zjevem pravidelným, že dobrovolná da na poteby
Vatikánu nedosáhne 6 mil. frank, jako bylo za Pia IX a Lva XIII
z poátku jeho vlády. Nové století pineslo ovšem náhlé snížení ze

3^2 ^^ 2 mil. franku (roku 1902). Úroky z kapitalií, jež má Vatikán

uloženy, nesou kolem 3 mil. frank. Veškeren náklad roní obnáší pak
kolem 7 mil. frank. Poslední léta chyblo tedy ron na milion frankv
a vloni dokonce dva miliony frank. Komise finanní, jež radí se

o sanaci budžetu vatikánského, pedložiti má sv. Otci rzné návrhy,

jak by se na píšt mohlo deficitm vyhnouti. Vedle úspor a zjednodušení

kurie jest i návrh, aby se vydával ron rozpoet kurie a rozesílal

po katolickém svt, aby vící znajíce obnos, jejž sebrati dlužno a

vdouce též na, ochotnji pispívali. Zcela správným je též názor, aby
Itálie pispívala svým dílem ze státní pokladny na hrazení vatikánského
rozpotu, aspo co se rozpotu budov a sbírek týká, nebo budovy ty

tebas byly za exterritorialní uznány, pece jen jí slouží a její jsou.

Krom toho Itálie z církve žije: tch 300 milion prmrn ron, co

jí cizinci pinesou, by jist nemla, kdyby netáhlo cizince — a to

všecky, a katolíky, a nekatolíky ^— stedisko svta ke.sfanského a

papež sám. Itálie ovšem po zabrání íma nabízela sv. Stolici v garanním
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zákon roní rentu 4 milion lir, ale sv. Stolice ji odmítla. A právem
ovšem. Odmítnuté miliony tehdy svt kesanský rád nahradil. Ale bude
tak i dále? Kdyby se kdy v budoucnosti jednalo o smíení s dnešním
státem italským, tato otázka odškodnní a vné renty po právu by
se znova asi vynoila, A nutnost hledati nové prameny píjm, když
by s dnešními se nemohlo nijak vystaiti, bude také kdysi jeden z dvod
proti naprosté nesmiitelnosti, jakou hlásá ješt pokolení sedmdesátník.

Rakouské „veto" podané proti volb kardinála RampoUy opt
oživlo ve veejné diskussi. Ministr zahraniní hr. Goíuchowski omlouval
tento krok Rakouska v deleo:acích. Omluva jeho vynikala leda diplo-

matickou lehkovážností. Ti páni to hluboko neberou. Práva sice stát

k tomu nemá, ale je to zvyk, jenž se stal právem, nebo použito ho
od císa nmeckých J721, 1799 a 1823 (již od rakouského císae),

od Francie 1758 a od Španlska 1730 a 1830. A nikdy prý proti vetu

ani sbor kardinál ani papež neprotestoval. Veto prý jest privilejem

tch tí katolických stát a vzdáti se ho, nebylo by dvodno. Ostatn
prý veto, jak se dnes vykonávati mže, jest pouze radou, projevem,

který na volbu pímého vlivu míti nemže, nebo státy, mající právo

veta, nemají moci, aby vetovaného kandidáta, kdyby pece byl zvolen,

neuznávaly, nebo njaký odpor mu kladly. Ponvadž prý veto vždy
se vykonává nkterým z kardinál, je zejmo, že se nemže protiviti

ani dstojnosti církve ani svobod volby ani kanonickému právu, sice

by prý žádný kardinál jako len sboru volebního a vynikající hodnostá
církevní se k nmu nepropjil. Krom toho ministr popíral, že by veto

bylo bývalo podáno na podnt z Nmecka nebo z Itálie. Na tyto „dvody"
trefn namítl v uherské delegaci Ugron, že protestuje proti tomu, aby
veto podáváno bylo i za Uhry, král uherský nikdy veta nevykonával
a práva toho tedy ani podle ministra GoJuchowského nemá.

„Kolnische Volkszeitung" upozoruje na jeden z nemnohých
hlas vážených a rozumných protestant, jaký se ozval na visbadenské

synod, kde len synody Wilhelmi pravil: „Atheismus jest spoleným
nepítelem všech kesanských církví a na místo výzvy „boj

proti ímu" mla by zaznívat výzva „boj atheismu!" Všichni kesané
evangelití mli by býti vyzváni, aby ruku v ruce s katolíky snažili

se EÍskati opt náš nmecký lid pro kesanský názor životní, od nhož
ho již vtší ást poodpadala." Uvádí k tomu též poznámku hlavního

politického listu protestantského „Kreuzzeitung": „Je dnes velikou

odvahou hlásati lidu takové zcela zdravé názory! Nebo kdo dnes

nepovažuje boj proti ímu jako hlavní úkol každého evangelického

kesana, tomu hned í«e metne v tvá výitka od kruh ,Evangelického

Bundu' a z liberáln protestantských novin, že je zrádcem evangelia!"

Doufati možno, že jak v Nmecku tak i u nás (i u nás se již

hlásí rozumnjší lidé s protesty proti fanatickému ádní — v. Rohan)
pepjatý konfessionalní boj ze strany protestantské zahájený dozná

odprc. Každá krajnost se zprotiví a vyvolá odpor, teba jen odprcm
jejím páti téže zmužilosti a vytrvalostí, j akru bývají vyzbrojeni hr rljlel

proti nimž mají vystupovat.
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O smutném zjevu ve francouzském život církevním — totiž

o „abbés évadés" (odpadlí knéži) — mluvil na n^^dávném ná-

boženském kongressu v Amsterodame liberálními protestanty poádaném
jeden z vdc knéží tch André Bourrier. Bourrier po svém od-

padu dal se najati do služeb protestantských a byl kazatelem njaký
as, ale pak poznal, že upadl do téže „nesvobody", pod jakou byl

v církvi katolické, a proto oddlil se i od protestant a hlásá te ve

svém list pChrétien Franyais" úpln svobodné náboženství a svobodnou
obec tch vyznava, kteí krom božství Kristova všecko ostatní

zavrhují v obad i v nauce. Bourrier pede dvma lety tvrdil, že

„abbés évadéa" ve Francii vzrostli již na šest set, vloni prý jich bylo

800, letos jich ítá již 1000. Když z katolické strany jali se sítati

však všecky odpadlé, nenapoítáno jich více než nco pes 60, Bourrier

však prohlásil, že on ítá k nim i všecky ty, kteí sice vnitern odpadli

a s ním obcují, s ním souhlasí, ale na zevnjšek zstávají v úad a

v církvi. Tch ovšem kontrolovat nemožná. Ale mnoho -jich nebude,

jelikož do svého tisíce zabírá Bourrier i všecky ty, kdož utekli z klášter

a seminá pro jakoukoliv píinu ped sliby a ped svcením. Takových
pak v každé zemi bhem let možno nashromáždit dosti etnou tlupu.

Patí konen k tm, kteí bu z lehkomyslnosti bu ze svdomitosti

utíkají od atavu, k nmuž necítí v sob povolání. Všecky své stoupence

dlí Bourrier na ti skupiny: jedni utíkají, že nemohou snésti jho

celibátu; tch prý je nejvíc (I). Bourrier si jich váží, ale pokládá je

za nedokonalé, nebo žádá vyšší pohnutku k cest za pravdou; druzí

jsou takoví, co utíkají, že se nepohodli, nebo uraženi byli biskupem
svým; tito nepohodnou se však obyejn ani potom s nikým a jsou

obyejn z nich zuiví stoupenci druhé nové církve, v níž mstí se na
své staré církvi, ale svým jednáním více jí prospívají nežli škodí. Tetí
jsou intellektualní odpadlíci, kteí z touhy po lepším, z touhy po pravd
a svobod vystupují ze stavu knžského a na této cest setrvávají prese

všecky nesnáze, jakých musejí zakoušeti. K tmto poítá Bourrier

i sebe. Hlavní pekážkou, že odpad se nejeví astji, má Bourrier to, že

odpadlí nemají pak žádného existenního ponkud pimeného a jistého

postavení. Fond, který Bourrier pro n založil, jest podporován vesms
jen protestanty (zeloty), liberální židovsko-zednáská Francie k nmu
nepispívá — nestojí ani o odpadlé! Bourrier doufá proti, že kdyby
snmovny francouzské pijaly návrh radikálních socialist na odlouení
církve od státu, a kdyby katolické duchovenstvo najednou ztratilo i ten

nepatrný plat státní, jejž nyní dostává, že by ti všichni, kdož dnes
pro tch nkolik zajištných stovek, a vnitn rozerváni, zstávají
ješt knžírai, pak beze všeho poodpadali a ten jeho tisíc veejn do-
plnili. V tom pípad by tedy odlouení církve od státu ve Francii
bylo i velikým oištním a povznesením církve, pilnulo by duchovenstvo
více k svému lidu a lid ku svému duchovenstvu, ehož dnes není;

Bourrier aspo tvrdí, že francouzský lid vesms skoro katolické knžstvo
bu nenávidí, bu jím pohrdá, a v ohromné vtšin je skuten nábožný
a lne k náboženství svému.
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I

Anglikánská církev svj letoší podzimní kongres od-

bývala v Bristolu (v polovici íjna). Na kongresu petásány hlavn
otázky, jež rusí už po léta mír a svornost v anglikánské církvi, totiž

o pomru církve anglikánské ku katolické církvi a o cen obadv a

nauk jejích. A tu vysloveno zvlášt leny vysoké církve mínní, že

za pravou se mže pouze pokládati církev ímská, tak jak byla v prvých

šesti stoletích. Co pozdji se v ní vyvinulo v nauce a obadech, jsou

jen její libovolné pídavky, které nemají nic co initi s duchem ke-
sanství prvovkého. S druhé strany však, aby nebyli tímto mínním
ritualisté odpuzeni a vyloueni zrovna z jednoty, pednesena biskupem

Worchesterským resoluce, jež praví, že njaké novoty a reformy v ob-

adech se tím nezavrhují, nebo v každém živém organismu musí býti

rozvoj a mohutnost pizpsobiti se potebám a pomrm. Tento rozvoj

po stránce obadní a zevnjší musí však souhlasiti s všeobecnými pravidly

aduchem církve, býtipimeným a umírnným, nepokraovati spekotností.

Rituál však musí zstati pouhým rituálem a nestávati se dogmatikou,

nesmí se nikdo nutiti k pijetí takových obad, jež se jednou stranou

považují za jedin „katolické", druhou stranou pak zavrhují. Teba
prý však. aby nové obady zavádly se s vdomím biskupovým, který

spolu s faráem bude opt omezen v novotách obadních páním a

mínním farník. — Tak tedy ritualismus jedním koncem vyhnán

a druhým koncem uveden. Jako až dosud vždy, dáno obma stranám

za pravdu, aby žádná nebyla odpuzena. Boj mezi obma však tím zase

neuklízen, nýbrž bude znovu a znovu rozdmychován.

Slovenské „Katolické Noviny" poínají novým rokem 25. ro.

za redakce posl. dp. Mart. Kollára a vbec svj 55. roník. Zajisté

v tak chudých pomrech pkný kus práce! Pi té píležitosti redakce

praví, že nejvíc podpory dostává se „Novinám", a to jak morální tak

hmotné z chudých stolic treninské, zvolenské, liptovské, uravské a

spišské. Nejmén pak z bohatých stolíc prešpurské a nitranské. V Americe

mají vbec „Katolické Noviny" víc odbratel, než doma na Slovail

Amerika také list udržuje, pro samo Slovensko už by dávno byl musíl

zaniknouti. — „Sv. Vojtšský spo ek" slovenský, a vydává knihy jen

náboženského a lidového obsahu, tedy žádné politiky nepstuje —
pece jest už proto, že vbec knihy slovenské do lidu rozšiuje, ne-

návidným vlád duchovní i svtské. Ale i samo nižší knžstvo, to

totiž, které už se oddalo úpln do služeb madarisace, vystupuje proti

nmu. Tak nedávno duchovenstvo jednoho celého slovenského dkanství

(od pramen Myjavy) žádalo svého biskupa za ochranu proti tomuto

spolku, který zase zamýšlí lid zaplaviti knihami, které mohly by se

velmi rozšíit v lidu. Tedy pouhé šíení slovenské náboženské knihy

je pastorálním nebezpeím ve slovenském kraji!

O sv. Otci Piu X. rozšíily nkteré jihoslovenské listy asi ped
msícem zprávu, zeje nepíznivcem „hlaholice". A ihned tomu

dán rozhlas širší, a dotvrzováno to vzpomínkami z dosavadní jeho

psobnosti, které ovšem nic neprokazovaly. Povsti ty vyvrátil po in-

formaci v ím zaderskv list Biankiniho ..Národní list", kterv ve své
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národní horoucnosti by jist neuklidoval veejnosti, kdyby povst byla

pravdivou. V ím však tžce nesou, že breve z 5. srpna 1898, jež

restauruje glagolici v obcích, které na ni mly právo a užívaly jí až

do let sedmdesátých, rozvíilo agitaci za všeobecné zavedení hlaholice

ve všech obcích vbec, jež jsou charvatské (i nkteré slovinské se jí

domáhají). Ze knžstvo z privileje jen nkterých ídkých osad uinilo

agitaní prostedek národní. Tato nelibost íma, který by v dnešních

rozeštvaných dobách nerad rozšioval „národní privileje", když vidí,

že latinou všecky lépe a rovnoprávnji usmíí, pojata snad jako obrat

ve vci hlaholice za nového papeže.

Ve „Slovenci" navrhuje kterýsi z knží, aby se slovinské
diecese domluvily o vydání stejného zpvní ku a modlitebníku

pro lid. Dnes má každá diecese svj a jeden se rzní od druhého
znan i v t ch ástech, které jsou jaksi úedn porueny a sestaveny

(litanie. modlitby veejné a pod.). Pi nevelikém rozsahu diecesí slovinských

a astého pecházení lidu z jedné diecese do druhé, zvlášt mezi mari-

borskou a lublaskou, mezi gorickou, lublaskou a terstskou lid asto
pechází — je to pro lid píinou zmatk a nepíležitostí. — Na naše

pomry chce slovinský navrhovatel nco „ohromného". Jakpak, kdyby
teprv u nás tu rznost a pestrost vidl, nejen mezi diecesemi, ale i

mezi farnostmi v téže diecesi! Ostatn snahu po uniformování u jednch
všude vyváží jisté snaha stejn silného ne-li silnjšího zástupu knží,
kteí zastupují právo individuality a zvláštních poteb.

Dne Jí. listopadu slavilo msto Ptuj významnou památku, jakou
nemnohá msta rakouská mohou se honositi: byla to pam IGOOletá
smrli muenické svatého Viktoi na, biskupa ptujského a spisovatele

církevního. Vídeská akademie nauk už 15 let chystá se k vydání
spisu tohoto prvomueníka rakouských zemí, ale dosud práce její daleko
ješt neskonena — u píležitosti jubilejního roku slíbeno vydati aspo
ást; sbírání je totiž dosti obtížné, ježto teba prohledávati tém všecky
bibliotheky evropské, po nichž spisy jsou roztroušeny.

Za neutrální národnostní živel považováni jak od Charvátu tak
od Srb dosud mohamedani bosenští. Každá vtev kmene srbsko-

charvatského hledla je získati pro sebe. Nemalou píinou k záští

srbskému proti bosenské vlád a Charvatsku bylo to práv, že vláda
posílala mohamedanské akademiky na studium do Záhebu (jinam ovšem
nemohla — nebo jiné university jihoslovanské není!), aby se tu po-

charvatili, což se též stávalo. Doposud intelligence moslimská klonila

se více na charvatskou než na srbskou stranu. Ale od njakého asu
pozorovati lze zárove, že mohamedani bosenští zaínají se osamostatovati.
A te akademická mládež moslimská vydala v Záhebe své provolání
ku „svému národu", v nmž vyzývá je k hájení své samostatnosti a
odlouení svých zájm od kesan, kteí jich až dosud leda zne-
užívali k svým cílm. Nemluví tedy ani o katolících ani o pravoslavných
zvlášt nýbrž obojí stejn vyluuji, podezívajíce je, že stojí s vládou
stejn o vyhubení mohamedanství v Bosn.
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Bohosloví pravoslavné v Karlovicich žádá o to. aby

povýšeno bvlo na stupen fakulty. Dosud bylo jen obyejným semináem,
jako i vtšina katolických v Rakousku na píklad. Theologové z Karlovic

chtli-li dosáhnouti stupné akademického, musili do Ceniovicna universitu,

kde je bohoslovná fakulta is pravoslavným arcibiskupem) pro pravo-

slavné v celé íši. — Letos v ervnu usnesl se pravoslavný snm
církevní v Karlovicích poprositi všecky biskupy, aby drahocennosti

jaké kde v klášteích se uchovaly, peneseny byly do nové zízeného

národního musea srbského v Karlovicích. Píiny žádosti této jinak

velmi podivné by Iv. že -národní dám'' nedávno jako museum zaízený

ml se njak naplnit, a to vcmi dstojnými: jednak také veejnost

srbská se dovdla, že pravoslavné kláštery ve svém povstném hospodaení

nejdrahocennjší památky srbské, jež Srbi z domoviny své pi útku
do Uher ješt pinesli, rozprodávají židm a vetešníkm, kteí po

starožitnostech slídí. Tak rozprodáno prý už za 30.000 korun rzných
památek, jež i starožitnickou i národní cenu mly mnohem vtší. Ted,

když biskupi se obrátili na kláštery, aby své starožitnosti a draho-

cennjší vci uložily v museu karlovickém, vtšina klášter odepela,

pravíc, že nic nemá. bud že už skuten vše poprodáno. nebo že zapela,

co je.-t zbylo. Jen velmi málo klášter projevilo ochotu, dáti draho-

cennosti své na uschování a uložení do „národního domu~. Ponvadž
jak všecko církevní jmní (farní i biskupské; tak zvlášt klášterní jest

národním majetkem a vlastním držitelem je srbský lid, který ve svém
církevním snmu má právo na správu jeho dohlížeti a o nm disponovati,

není usnesení snmu nijakým bezprávím vi klášterm.

Slavný klášter v Graanici v Starém Srbsku vyzval nedávno

srbskou veejnost ku sbírkám na stavby, jež podniknouti chce z usnesení

srbského obyvatelstva okolního a se svolením turecké vlády i metropolity

svého rakoprizrenskéhu. Jedná se o stavbu konventu a o stavbu útulku

pro poutníky. Pda darována dvma pány tureckými. Jelikož dosud

nejslavnjší místo Starého Srbska a Kosova Pole od turecké vlády a

Albánc bylo úmysln udržováno jen ve skromném a poníženém po-

staveni, je zejmo, že tlak a nepátelství proti pravoslavným Srbm
ponkud uvolnnv, Národnost srbská byla také toto léto uznána za

samosprávnou.

Ve S k o p 1 j i, kde Srbové vydleni z biskupství eckého a dostali

po velkých obtížích s Bulhary i eky svého biskupa, nemli dosud

vlastního chrámu. Používali proto s Reky a Cincary spoleného. Pi
rozdlení diecese patriarcha uril, že ze spoleného dosud církevního

majetku chrám sv. Spasitele má pipadnouti za vlastnictví Srbm, jmní
církevní pak Rekm. Srbové dají Rekm krom toho 2000 napoleondor

(16.000 zl.). aby si tito mohli postavit svj chrám. Srbi v budov kostelní

dostali hodnotu asi 40 tisíc zlatých. Rekové v kostelním jmní asi

30.000 zlatých. Dosud po ta dv léta používali tedy obojí spoleného

chrámu. ekové mli tikrát za msíc první (vtší i bohoslužbu. Srbové

tikrát druhou a jednou první. Tím cítili se Srbové uraženi a poníženi

a škorpeni nebylo konce. Konen 21 listopadu, když žáci srbští musili
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ped kostelem dlouho ekat a Reci nijak skonit nechtli a dovnit jich

také pustit nechtli, vrazili tam násilím spolu s ostatním lidem srbským

a 8 Reky bránícími se a vyhánjícími vetelce se do krve pobili. Na
rozvadné kesany musila nastoupiti smiující ruka turecké mohame-
dánskó vlády. — Srbský biskup skopijský Firmilian. s takovými

tžkostmi ped dvma lety nastolený, dne 20. prosince neoekávané
zemel. Vyjeveny s^ mnohých stran obavy, že snad b<jje o nového

srbského biskupa s Reky i s Bulhary budou se musit vésti znova. Ale

ježto patriarcha neprodlen správcem biskupství jmenoval Srba archi-

mandritu Sávu, má se za to, že i on bude nástupcem a že vše ujde

hladce a v míru.

Budyšínské „Serbske Noviny" stžovaly si nedávno na vlažnost
vících k srbským bohoslužbám a srbskému vyuování ná-

boženskému. Podle zákona vyuuje se v srbských ddinách náboženství

po srbsko-lužicku, když si toho rodie pejí. V mnohých místech je

/ proto dvojí náboženské vyuování, nmecké a srbské. A tu snad stává
'

se, že i knz, aby si ulevil, jedno opouští, a to bývá obyejn srbské,

nebo rodie v jakési snaze, aby dít umlo dokonaleji nmecky, schváln
je posílají na nmecké vyuování a sami se také súastují jen nmeckých
bohoslužeb, srbskými opovrhujíce. Tento z neuvdomení asi víc než ze

zlomyslné zrady vynikající stav na lužickéra území jest ovšem ne-

bezpeným jak z národního tak náboženského ohledu; pispívá v obou

ke lhostejnosti. „Srbské Noviny" zapísahají jak knze tak lid. aby
srbských bohoslužeb a srbského vyuování si vážili a ho neopouštli.

— Za velkou est si pokládají lužití katolíci, že z jejich syn vzat

apoštolský viká (biskup) pro saskou katolickou diecesi mons. Jurij
Lusans ki, dosavadní pedseda „Macice serbské". Biskup drážanský
Dr. Wahl pro chorobu nemže zastávati úadu, mons. Lusanski dán
mu tedy jako koadjutor s právem následnictvi.

V germanisaci polské diecese poznaské uinn opt jeden krok.

Místodržící Waldow koncem listopadu poslal konsistoi, vlst. arcibiskupovi

pímo seznam far v poznaské diecesi, s tou žádostí, aby v nich

zavedeno bylo tolik a tolik Božích služeb nmeckých s nme-
ckými kázáními. Tento fakt je nco nebývalého dosud. Je to pímé
zasáhnutí v oblast církevní moci, ba pímé poruení, to i ono zavede
se tam a onde. Je to také nebezpené „praecedens" i pro všecky ostatní

ist nmecké diecese, ale žádný z ostatních biskup se proti takovému
jednání vlády neohradil.

Po nešastných volbách v pruském Slezsku, pi nichž se centrum
8 Poláky rozešlo a obojí tedy prohráli, nenastalo sice v parlamentarním
pomru mezi obma skupinami vtší rozluky. Centrum zachovalo touž

taktiku a téhož ducha jako dív. Poukazují však polské listy na to,

že mezi tím, co zástupci katolití zstávají stejn šlechetnými a spra-

vedlivými (jmenovit poslanci z jihozápadu Nmecka), katolíci místní

mezi Poláky roztroušení a zvlášt knží nmetí ted po rozluce volební
pevrátili se v zuivé hakatisty, nespravedlivými a šnvinisty byli již

i díve. Ale uznati, že svým dosavadním jednáním Poláky odpudili.
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a mírným stranám jednotu znemožnili, uznati a napraviti chybu, o tom
ani slechu u nich. Pomry tyto mezi místními katolíky
nmeckými a polskými ve Slezsku objasuje nmecky vydaný
spisek Adama Napieralského, hlavního redaktora slezsko-polského

„Katolíka". Praví tu mezi jiným: „Lid nerozeznával mezi centrem a

místními katolíky. Centrum, to byli u nho duchovní. A tm vil na

slovo, miloval je a doufal od nich pomoci a zastání. Ale tito knží
ím dále urputnji zaali povrhovati eí lidu, nechtli jí rozumti,

vyhánli ji z kostel. Lid se udiven tázal: Co to je s naším faráem,

že je ted takový nevrlý, když se k nmu promluví polsky'. Pro jindy

nám polsky vykládali, koho a pro máme volit, a tázali se nás, koho
chceme a milé známé lidi nám navrhovali, a ted" mluví k nám nmecky,
a to zhurta, neptají se nás a praví nám dokonce, že nejsme Poláky,

že jsme Prušáci, že teba mluvit prusky, jsme-li v Prusku a podobn."

A proti tomu všemu to vzdálené centrum neprotestovalo a lidu nehájilo.

Lid sám poal pemýšleti a došel k poznání své individuality, odrznil

se od knží a tím byl poátek konce zahájen. Odrznivší se lid zaali

knží a zamstnavatelé i úady tísnit a honit ješt urputnji. Za takových

okolností není pak ani pomyšlení na to, aby lid šel ješt s centrem

za jedno.

Poátkem prosince skonil svou missionáskou pou pozemskou
polský jesuita O. Maciej Szaflarski, jenž v pronásledování unita

rusínských také si své muenické koruny dobyl. Za dragonád Krkových,
když carským úkazem všichni sjednocení byli pipsáni jednoduše

k církvi pravoslavné a k pestupu donucováni, O. M. Szaflarski náležel

k tm obtavým knžíra, kteí vnovali služby své zcela nešastnému
stádci. Jezdil z Lublína na Podlesí, a tu v noci po lesích a skrytých

místech zpovídával, kázal, vyuoval, sv. svátosti udílel. Unit, kteí

zstali vrni víre své a nechtli se dáti pedekretovat z jedné konfesse

na druhou, scházeli se kol nho z daleka široka. Konen však vláda

zvtila o jeho innosti missionáské. A byl to krajan jeho Dobrjanski,

jenž líenou upímností v\lákalznho tajemství a pak na lublinském

nádraží dal jej zatknouti A byl Szaflarski obanem rakouským, vznn
pece od Hurki po 11 msíc bez výslechu a bez ortele, až na rázné

zakroení rakouského konsulátu pece pak zase beze všeho výslechu

a beze všeho zad<jstuinní odvezen na hranici rakouskou a propuštn r. 1888.

V ruských bohosloveckých ústavech uili se žáci starým
jazykm: latin, etin, hebrejštin a straroslovanštin. Toto pe-
tžování starými jazyky obyejného knžstva vyzývá již dávno odpor;

pi volb, který by ml odpadnout, knžstvo pirozen na sjezdech

svých prohlašuje se proti latin. Tak koncem listopadu i mohylevský
sjezd duchovenstva uinil, žádaje, aby latina ze seminá se odstranila.

Za to mezi novými naukami, které se mají zavésti, žádal sjezd za

zavedení medicíny lidové!

Ve „Vstníku Evropy" v íslech 10. a 11. léka Dr. P.Jakobi
rozhovoil se o pípadech náboženského fanatismu, jež v po-

sledním ase zamstnávaly soudy ruské a vzbudily veliký zájem
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i V obecenstvu. Dr. Jakobi ve všech tch pípadech vidí neuvdomlé,
instinktivní projevy davu, v pípadech písné sebekázn, sebekomolení

a sebevraždy, zamítání manželství, kle za to ve spoleenství žen (ve

„chíystovstv") vidí atavismus udsko-finské krve k šamanismu a

k dávnému matriarchalnímu zízení. Tuto „zvratnost" duše a mysli

v pravoslavném již a ruském lidu svádí na píms krve finské. Vbec
všecky sekty degenerující, protináboženské svádí na porušeni národního

rázu širokého davu. Sektaství nepirozené a zvlášt velmi bitké

projevy jeho objevují se vtšinou na okrajinách jihovýchodní, jiho-

západní a severní a severovýchodní, kde se sektaství ukazuje nej-

zrádnjším, a tu také ruský typ lidový jest nejporušenjším a nej-

míchanéjším. .

Dne 9. prosince vysvcen ve Florencii první ruský pravo-
slavný chrám v Itálii. Ve Florencii (a v Neapoli) bývá totiž nej-

etnjší kolonie ruských cestujících v zim i v let. Proto Florencie

vyblednuta jako nejpotebnjší místo.

Véda Q um ní.

Je-li v boji život, pak poslední týdny naše umní velmi ile žilo.

V Brn samém bojován boj dvojí: jeden o divadlo, druhý o museum.
První už dobojován, a pro útoníky velmi neskvle, celá spolenost

brnnská bez rozdílu stran se ohradila proti nezízeným a neoprávnným
lítokm samozvance moravského. Výbor divadelní, jenž se po útocích

vzdal, po zadostuinní. jakého se mu ze všech stran dostalo, opt se

uvázal ve svj úad. Listy, které se zprvu daly navnadit na trhavou

kritiku, ustoupily a odvolaly („Pozor", „Pokrok"). — Za to boj proti

kuratoriu musea moravského vlee se duplikami a replikami dále.

Vytýkají mu neodbornost, zanedbávání práv musealních vcí. Vinnými
jsou asi víc pomry, v nichž museum k zemi se nachází; zemi museum
k srdci nepirostlo a proto zbrauje asi všemu rozmachu, zvlášt ml-ii
by, jak pirozeno, v zemi eské tou vtšinou, vztahovati se na eský oddíl!

„Klub pátel umní" v Brn uspoádav už za dobu nedlouhého

svého trvání nkolik zdailých výstavek, zabývá se úmyslem zíditi

svj vlastní salon výstavní v Brn, na Brno zatím velmi pyšná
myšlenka. Místnost však už opatena

Výkopy na Velehrad pokraují nad oekávání šfastn, objevy
pekvapují. Dležitost a dosah jejich teprv náležitým ocenním celku
se objasní.

V Brn poaly vycházet dva nové belletristické listy najednou,

mladých pokrokových „Vatra", nad jejímž osobivým tonem samy organy
tých/.e „pokrokových" se pozastavuji, a lidový illustrovaný týdenník
^Nedle".
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Na pražském divadle národním dáváno 10 prosince s úspchem
nové Kvapilovo drama „Oblaka", vyznamenané také cenou z kon-
kursu Haveikova Je to malá idylka, jemná psychologií a poesií svou.

jejímž djištm je fara, hrdinami theolog a hereka. Osoby vesms vy-

znamenávají se šlechetností, celá hra je pokraováním ve smru novém,
jenž jemnosti a vybraností protestuje proti brutálnímu realismu a vlád
nízkých pud. Na podnt téhož J. Kvapila jako dramaturga Národního
divadla vyjednává se o založení slovanské divadelní agentury,
jež by udržovala všecka slovanská divadla v bezprostedním styku.

Jak ohlášení a peklady novin autor slovanských, tak výmnu sil

hereckých a hudebních a návštvy jejich ve slovanských divadelních

mstech a co by ješt se pidalo, bylo by hlavním úkolem agentury.

Zatím osobn vyjednáváno s divadly polskými, varšavským, Ivovským
a krakovským (SI. P.). — Podobnou myšlenkou, ale už rozvinutjší,

jest plán postaviti ústední slovanské divadlo, jaký k debatt
pivedla v jedné z prosincových schzi slovanského klubu v Praze

paní La udo vá-Hoico vá. V debatt se eské hlasy vesms ozvaly

pro Víde, jihoslovanské hlaay pak byly pro Prahu. Myšlenka zatím

jest jen myšlenkou, nebo poteba bude ješt hledat podnikatele, který

by slovanské divadlo postavil. Leda by se pohostinnu vystupující slovanské

spolenosti spokojily se zatímními místnostmi, jaké by jim v Národním
Dom mohly býti poskytnuty.

Jednota mezi Slovany na pd vídeské dlouho konen už se

propaguje a hned tak, hned onak. slabji i silnji se projevuje. K opravdovému
sjednocení však dosud nedošlo. Obanská spolenost sama sebou už

jsou více roztroušena a rozdlena po celé Vídni a ke spolování mén
náchylná, pece obas scházela se na spolené veírky ve Slov. Besed.
Tam, kde myšlenka jednoty mohla se nejdíve vypstovati, mezi aka-
demickou mládeží, pichází naposled, ale tu mže pinésti nejvíc prospchu
a tak se i zakoeniti nejpevnji. Koncem listopadu srazili se slovanští
posluchai vídeské university v jeden zástup a v potu asi

1200 hlav vtrhli do auly, aby tu demonstrovali za svobodné nošení

svých trikolor a zpívání svých písní! Budou-li chtít i nadále svobod
svých uchránit, budou musit vystupovat svorné a jednotn. Vlastní

akademické spolky má však každý národ pro sebe, a tyto jako podprná
stediska takovými asi zstanou. Ale už i ítárny by se mohly spojit

v jednu, o ostatním ani nemluv.
Na podporu krásné literatury navrženo v „Máji" vydati zemský

zákon, jímž by každá obec byla nucena zaíditi obecní k nih o vn u

a podle potu obyvatel a výše placené, dan obtovati pimený obnos
ron na doplnní její. Myšlenka není nová, ale žádost, aby to bylo

uzákonno, jest na naše pomry v zemskvch snmech píliš smlou!
Kdyby možno bylo vc tu provésti, pivedlo by se na knižný trh ron
v Cechách samých kupc asi s IV j milionem korun, tak že by se

rozebral prmn jednoduchý (tisícový) náklad asi 700 dl. Pro to

niveau vzdlanosti, na nmž stojí eský lid, by takovv zákon, jakkoliv

vypadá podivným a neslýchaným, nebyl niím protimyslným. Podle
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poslední statistiky anal fa betismu z roku 1900 má eský národ
ze všech v Rakousku, ani kulturních Nmc nevyjímaje, analfabet nej-

mén, totiž jen S^áf/o, kdežto Nmci jich mají 5'78"/o5 skoro dvakrát

tolik. Také mezi rakouskými vysthovalci do Spojených Stát severo-

amerických Nmci sice vykazují nejvtší obnos penz, jejž pinášejí,

ale eši zase nejvyšší stupe kulturní ze všech národ rakouskvch.

Národ nejsetlejší mohl by tedy zcela dobe míti i své zákony o tení

a o knihách.

Svj vdecký dkaz o kmenové samostatnosti Slovák pan sekretá
Czambel vydal slovensky pod názvem „Slováci a jich e"^.
Ve spise svém tvrdí, že Slováci pvodn jsou kmenem jihovýchod-
ního Slovanstva a nikoliv severozápadního, e i název i historie

jejich prý o tom svdí, že jsou bližší slovanskému jihu než Cechm.
Poeštní jejich prý nastalo až vtrhnutím eštiny ve 14 a 15 i pozdjších

stoletích. Ve všem tom možno panu Czambelovi klidn pitakati, když
tento nedosti prokázaný svj objev lépe ješt zdvodní, ale vývody,

k nimž došel, jsou nepirozené. Ponvadž Slováci nebyli kdysi ze skupiny

severozápadní, ale jižní, tedy nemají se ani te, tebas bhem vk
86 k západu pimkli, poítati za blízky Cechm, ale obnoviti svou bývalou

odrznnost. K jihu se pipojiti nemohou, ponvadž jih sám je slabý,

a Madai jsou jim v cest, k Polákm také nepatí, k Rusínm už

díve, ale ti sami sotva živoí, v Uhrách aspo jsou níže než Slováci.

Rada je tedy prhledná: odtrhnouti Slováky od nejpirozenjšího jejich

souseda, s nímž jsou spjati nesíslnými pouty, krve, ei, tradice a

historie. A za to ovšm pivinouti se k Madarm, k nimž jich nepojí

nic, leda útisk a násilí, jakým je výbojné hordy koovník od svého

vpádu a?tovaly, a effektivní vláda, jaké si nad nimi dobyly.

V „Slovenských Pohradech" zabývá se prcfessor Fr. V. Sasinek

už v nkolika ronících historickými otázkami Uher se týkajícími,

v nichž kivé náhledy maarských historik opravuje. Tak v ísle 1

1

hájí zásadu povlovného náplyvu maarského kmene, který

stále znovu se sesiloval svými koovnými soukmenovci z jižní Rusi až

do 16 století, a kdyby tak nebyl inil, byl by dávno zmizel v okolním

Slovanstvu. Odporuje tím názoru uherských historik, že Jazygové,

Peenzi a zvlášt Kumáni nebyli kmene a jazyka maarského, nýbrž

že v Uhrách teprv od Maar pomaaeni. Vývody jeho jsou pesvdující
a psobí jako náhlé prohlednuti pirozené pravdy.

Polské obyvatelstvo ve východní Halii usedlé podle

posledního sítání lidu je tak etné, že rusínské pání, rozdliti Saneni

Hali na dv ple, polskou západní a rusínskou východní, jest málo
oprávnno. V 18 okresích obnáší procento polské od 3038 do 50' 13,

v mstech Lvové 82-75"/o< v Pemyslu 7906Vo- Krom toho v 27 okresích

východních jest Polák pod 307o obyvatelstva, a to vesms nad lOVo-
a nad 207o- Jen v pti okresích jest Polák pod 107o- ^ ^^ nejmén
v Bohorodanech (31/2V0) ^ v Kossov (skoro 57o)) v Sniatyni už je

to 7Vo? v Kaluši 80/0 » v Turce 9o/o- Za takových okolností tžko jest

vru mluvit o rusínské ásti Halie; není jí vlastn. Také my se
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bráníme uzavenému území v Cechách a na Morav, a nemáme tam

tolik menšin a tak silných, jak Poláci ve východní Halii! Mimo to teba
ješt uvážit, že vedle Polák znané procento pipadá všude na židy,

kteí se hlásí za Nmce, tak že Rusíni 80Vo pevyšují pouze v pti

okresích, 90"/o však nikde v žádném okrese! Vlastních Nmc z tch
230.000 piznaných jest pouze kolem 60.000, jsou to kolonisté nmetí,
rozsazení ve 222 obcích, 48.000 z nich jest evangelického (ve 172 obcích)

a li.OOO katolického vyznání (v 50 obcích). Ostatní Nmci zapsaní jsou

vyznání Mojžíšova.

Milioná americký C r a n e založil na chicagské universit
stipendium 2000 dollaru, za nž povolává se ron jeden ze slo-

vanských uencv, aby po anglicku pednesl deset pednášek
o svém národ, z djin, literatury, ei a z politického i hospodáského
postavení. Tento rok padl los na Poláky. Crane pijel do Krakova
a hledal vhodného muže, odtud do Varšavy, ale nikoho nenašel. Jedni

anglicky neumli, druzí za pouhé 2000 dollar jet nechtli, ale vtšina

tch, kteí by byli chtli a mohli, odrazena prý závistí — p. Crane

z úst kolleg jejich o každém slyšel jen hanu a snižování, a proto

nikoho nevybral. Odešel tedy do Petrohradu a uzavel smlouvu s dvma
ruskými uenci Kovalevským a Miljukovem. Polské listy za té pí-

ležitosti károu nesnesitelné osobní pomry, jaké se zahnízdily na

všech universitách polských mezi polskými uenci a literáty
vbec: sám malicherný spor, sama osobní evnivost, závist a ne-

pátelství, kluby a klubeky vzájemn se protžujících lidí, vdecké
uznání a vdecké snahy jsou velmi ídké. — Nevíme, co na tomto

obraze je pravdy, ale soudíce podle pomrv odjinud, mohli bychom
íci. že tedy ani Poláci nejsou výjimkou! — Za pomoci Prahy poali

vydávati Poláci nádherné publikace ze svého umní pod názvem
„Sztuka Polska" (náklad Ivovského Altenberga) podle vzoru po-

dobných publikaci našich.

V „Nové eské Revui" (ís. 3.) podává polský kritik Jerzy
Bandrowski posudek polské moderny, jež zrodila se v Krakov
Prvními jejími pedbojovníky byli: Przybyszewski, Przesmycki (Miriam),

A. Lange, Ign. Dabrowski a L. Belmont. První organ moderny bylo

Przesmyckého „Žycie" vycházející ve Varšav (188 7 K K nmu tehdy

pidružili se Rossowski, Grliski, C. Jellenta. O deset let pozdji vzniklo

v Krakov nové „Žycie", týdenník moderny, založený L. Szczepanskim.

J. Sten a Z. Debicki s hloukem jiných skupili se kolem Szczepanského.

„Mladá Polska" brzy nabyla povsti hlouku spustlík, satanist, jež

nutno všemi prostedky vyhubit. Boj poal „Zyciu" odvádt abonnenty

a Szczepanski také se redakce vzdal. „Zycie" však zachránili starší

šediví literáti S. Maciejewski a Dr. Górski, konen se ho ujal a všemu
hnutí za vdce se v elo postavil Przybyszewski. Od r. 1898 moderna
polská nabývá rozmachu a smlosti a zástupy její se šíí. „Zyciu" po

stránce illustraní a umlecké pomáhali L. Wyczólkowski a S. Wyspiaski.
Z té doby slibn k modern se pihlásili St. Brzozowski, Wlad Orkan,
L. Staff, Jerzy Žuíawski, Leszczyski, Perzyiíski, Pietrzycki. Stranou
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stojí Przerwa-Tetmajfcr, rovnž nepoítá Bandrowski k modern nejlepší

z mladých: romanopisce Zeromského a Reymonta, a dramatiky L. Rydla

a KisieleAvského. Modern vévodí ti jména: Przybyszewski, Wyspiaiiski

a Jan Kasprowicz.

Dne 7. prosince slavili Rusíni 301eté jubileum innosti svého

operního a hudebního skladatele Mikuláše Lysenki, editele pvecké
školy v Kyjev. M. Lysenko je tvrcem opery rusínské, záslužným

sbratelem lidových písní a dodnes nejslavnjším skladatelem jejich.

Na est jubilanta složen z pveckých spolk rusínských sbor 500 osob

silný, jenž zapl 7. prosince nkteré ze skladeb autorových a výatek
z opery jeho ^Rizdvjanaja Ny". Po zpsobu polských -slavností

literárních sbírá se jubilantovi na dar jubilejní. V ruské ásti Ukrajiny
sebráno už na plpáta tisíce rubl.

Rusínský „Liter. nauk. Vistnyk" sdluje s chloubou, že na universit

v Upsale pednáší letos slavista professor Diindel o ei a literatue

ukrajinské. — Anthologii z rusínské lyriky po Sevenkovi
vydal Dr. J.Franko ve Lvov v objemném svazku.— Nedávno vypršely

dva konkursy dramatických prací, vypsané rusínskými divadelními spo-

lenostmi. Zasláno k nim po sedmi pracích, ale žádná hlavni, vše od
mladších autor; starší osvdení autoi se konkursu nesúastnili.

Na dvou schzích lužických Srb nedávno usneseno, aby pi
„Matici Srbské" zídil se odbor umlecký. Odbor tento bude zá-

rodkem jakési „gallerie" v národním museu budyšínském.

Na sjezde lužicko-srbských spisovatel navrhl v Matiném oddíle

belletristickém professor Muka, aby oba kmeny (dolnolužický a horno-

lužický) konen sjednotily se v ei a písm, a to na základ
kompromisu. Navrhl také komisi z redaktor srbských list a jiných

znalc, která by sjednocení toto pipravila. Po sjednocení míní všechny
knihy a asopisy tisknout latinkou a eskou abecedou. Dnes noviny a

lidové vci tisknou ješt švabachem se starou skládanou abecedou pro

hlásky slovanské!

Na vydávání lužicko-srbských knih lidových mají ob vtve
evangelická dolnolužická a katolická hornolužická každá své družstvo.

Spolek katolický nese název „towarstwo swatého Cyrilla a Methodija'^.
Toto mlo letos opt po 4 letech svou valnou hromadu. Na ní sdleno,
že poet len byl roku 1882 564, roku 1897 823 a roku 1901 842!

Píjm roku 1899 bylo 1803 marek, výdaj 1911 marek. Každý rok

tém má spolek malý deficit.

V pedsvátení dobu (od 14. prosince) uspoádána v Petrohrad
„carskou spoleností na podporu umní" výstavka ikonopisná
moskevského professora V. M. V a s n c o v a. Prof. Vasncov náleží

mezi nejslovutnjší zdobitele ruských chrám. Na výstavce budou
ikonopisné práce jeho za 25 let. V poslední dob Vasncov pracuje
na nástnných a mosaikových obrazích chrám pravoslavných v Darm-
stadte, Varšav a památníka chrámu „Vzkíšení" na míst atentátu na
cara Alexandra II v Petrohrad.
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Ikonopis pro Rusy má význam mnohem vetší nežli všecko ostatní

svtské umní malíské. Je to pravé umní lidové a pro lid. Co však

3e spolenost ruská bhem minulého století poala po Západu zaizovat.

upadl „ikonopis". upadl i proto, že se ho zmocnila fabrika a s fabrikou

židé (ovšem jako v Eusku — proti zákonu'.). Teprv od njakého asu
zaíná se pracovat na povznesení posvátného lidového malíství. Vnují
se mu i umlci na slovo vzatí, zakládají se školy, podporují se závody

a obchody s uméleckvrai výrobky toho druhu. Mezi pední vzdlavatele

— umlce ikonopisu náleží práv Vasncov.
Rovnž v prosinci v pedsvátení dobu zahájena výstavka první

taková v Rusku a zajímavá i pro ostatní Evropu: výstavka totiž

klášterního starožitného umní. Skoro všecky staré kláštery

ruské berou úast v ní a sešlo se vcí podivuhodných a drahocenných

nesmírn mnoho ze všech obor práce lidské, jakou kdy Dúm Boží,

bohoslužba, ale i obydlí lidské ozdobeno a vypraveno.

Spolek dramatických a hudebních skladatel ruských

vydržuje si velikou sí agent po celé Rusi. kteí bdí nad autorským

a provozovacím právem len spolku. Dosud bylo agent tchto 1000.

te pak spolek usnesl se rozmnožiti poet jejich pldruhakrát. na 2600

agent. Tyto etné ady strážc a agitátor, jaké si spolek mže vy-

držovati — náhrada je ve zpsobu procentové provise — svdí o

etných a dobrých obchodech z divadel a koncert na Rusi.

O charakteristice spisovatel ruských z jejich-sou-

kromých dopis erpané rozepsal se professor Sumcov v charkovském

„Južném Kraji**. Tak o korrespondenci Puškinov praví: Dopisy

jeho. a u|)ímností a vcností se vyznamenávají, pece jsou velmi

krátký a suchy; za to dopisy Žukovského petékající sladkostí jsou

naopak velmi rozvláný, mnohomluvný a bezbarvý; dopisy Gogolovy
iní tžký dojem mravní mlhovitosti. dotrného, jednotvárného didaktismu,

místy pak zejmé pochybovanosti a licomrnosti. Ješt nepíjemnjší
dojem psobí dopisy Dostojevského, venkoncem proniknuty úzkým
egoismem, nespokojeností, se zejmými záchvaty závisti a podráždnosti.

Puškin podle všeho nerad dopisoval a musil-li, vyídil vc nkolika

slovy. Zukovský pohlíží na dopis jako na píjemnou pátelskou besedu

a protahuje jej. Gogolovi byl dopis bu kázáním, bud" sebebiováním.

Pro Dostojevského dopis — jest nepíjemnou listinou, jíž teba

hájiti rzné materiální zájmy jako honorá a j. Pouze pod rukou

Turgenva dopis povýšen na úpravné, literárné nmlecké dílo. Tu
i sebeocena autora, jeho kritické úsudky, a ne vždy nestranný, pece
vždy jsou dvtipný. Tu jsou zárodky novell, malinké básn v prose,

krátké povídky, psychologická pozorování, a vše to povdno jemn,
delikátn a vybranou hledanou formou . . .

Hospodáský spolek „Svernyj Kraj" v podzimní výstavce upravil

též oddíl lidového vzdlání. Zajímavou v tomto oddíle byla tabulka

znázorující, co lid smí ísti. Pro lidové knihovny zízen totiž

v ministerstv vyuování zvláštní „uený komitét", který censuruje

knihy a asopisy vydané (již jednou ovšem censurované) a rozhoduje
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smí-li CO pijít do lidových knihoven (do školnich a žákovských podobné)

i nesmí. A tu „Sévernyj Kraj" na tabulce statistické podává úhrnný
výsledek innosti komitétu za rok 1903. V „národnyja biblioteki-italni"

dovoleno zaadit ze všech 994 periodických publikací asopis a novin

ruských, 72 ili 7% a to v tom ísle bylo publikaci pro dti 9, od-

borných 44, všeobecných 19. V posledním tíletí vydáno v Rusku
prmrem 9514 knih všech obor, z tch pak smélo do knihoven

lidových pijíti pouze 537, ili 5Vo. A pes to knihovny lidové i hojn
se zakládají i hojn se jich používá.

Díla nejslavnjšího spisovatele ruského Tolstého sebraná i jednotliv

rozešla se dosud po svt (v originále) prý, jak kdosi vypoítal, ve

25 milionech exemplá.
Z novinek divadelních poslední msíc vynikly F. N. Falkov -

ského „Probuždnie" (drama umlce hledajícího pravdu), Najdnova
(autora známých i v cizin „Dtéj Vaušina"), inohra „Bogatyj elovk"
a^ historické drama od Golicyna, také Tomaševské drama „Nišie"
(Žebráci) ukázalo se silným. Z Hauptmannovy báchorky „Potopený
zvon" složil Davy do v operu téhož jména, jež se slušným výsledkem
dávána v listopadu.

Na literárním obzoru slovinském zpsobila rozruch kniha vzpo-
mínek na Prešerna 1800— 1849 (Spomini na Prešerna), jež vydala

jeho nemanželská dcera Ernestina Jelovšek. Tato o 14 letech odešla

do Vídn a žila tu velmi pohnutým životem. Vzpomínky na otce psala

nmecky již r. 1875 a opt 1881. Le vzpomínky zredigovány a k tisku

upraveny až te Aškercem a peloženy J. Kesslerem. Ve vzpomínkách
Jelouškové nevypadá slavný básník slovinský nijak ideáln. Život jeho

byl životem lovka mravn a duševn sešlého. Píinou toho bylo

jeho okolí v Lublani —- kancelá Dra. Chrobatha — které Jeloušková líí

v barvách co nejernjších. Rozvíilo otázku stanovisko obou stran

politických ku spisu tomu! Liberální strana celý ten smutný, upadlý

a zniený život líený liberáln a jako liberální, všecky názory ná-

boženské a politické (z let tyicátých!) omlouvá, za své pijímá a bere

z nich zbran proti konservativní stran. Dojmy vzpomínkami uinné
ve vážných lidech nejsou ovšem nijak radostné a slávy Prešernovy
nerozmnožily.

Na slabé sebevdomí Slovincv a rychlé jejich odnárodování
upozoruje lublaský „Slovenec", pedkládaje íslice statistické z po-

sledního sítání. Ve Vídni pihlásilo obcovací jazyk slovinský 1259 osob,

a narozených v ist slovinských krajích bylo ve Vídni 6404, a pí-
slušných do slovinských kraj 1 1.290 osob. Ve Štýrském Hradci pihlásilo

obcovací jazyk slovinský jen 632 osob, a narozených v ist slovinských

krajích 9223 osob. V Terste bylo z Krajiny samé 10.132 osob a jen

2972 z nich zapsalo slovinský jazyk obcovací. za to 6133 zapsalo se

za Vlachy. A v celé Krajin není leda 256 osob vlašského jazyka
zapsáno, a tu najednou 6133 píchozích krajinských jsou Vlachy!

Slovinská „Družba sv. Cirila in sv. Metoda" — Matice

Školská — na své valné hromad 12. listopadu sdlila výdaj roku
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minulého na 35.687 korun, píjem na 35.394 korun. Objevil se tedy

malý schodek. Úkoly této slovinské „Matice Školské" nejsou o nic

mén vážný a dležitý, jako úkoly naši Matice. Ba Slovinci jsouce

tísnni více, roztrháni na nkolik správních kraj a poetn i hospodásky
slabší, tedy sebeobrany ješt více potebují než my.

Ve zprávách „petrohradské ruské akademie vd a umní" ve
svazku II za rok minulý sdluje professor A. J. Sobolevskij studii svou

o jediném srbském rukopisu, jaký se dochoval o život sva-
tého Benedikta z Nursie. „Život" tento jest pekladem z latiny,

a to dosii špatným. Sobolevskij má za to, že pekládáno pímo z latiny

bez pomoci etiny. Rukopis nalézá se ve sborníku rukopisném ze

trnáctého století pocházejícím. Bezpochyby však peklad poízen díve
o nco. B3"l asi dosti rozšíen svou dobou, teba že se nedochoval ve

více exempláích. Souditi to možno z toho, že jméno a úcta svatého

Benedikta byla v Srbsku a vbec na pravoslavném východ od poátku
kesanství znan rozšíena a šíila se pod vlivem latinským, ne eckým.
Proto Slované pravoslavní znají jméno „Benedikt", a nikoliv jak Reci
mluví „Venedikt".

Po posledním sítání lidu zarazilo i samy Charváty ohromné íslo

analfabet, jaké v zemích jejich vykázáno. Jsou dnes národem, jenž

v íši nejmén te. V naší polovici íšské je analfabet Charvát práv
tolik co Rusín (z obyvatelstva nad 6 let starého), totiž 61"03*/o- U nás

však. pováží-li se nepíznivé vlády v Istrii a i v Dalmácii, není se co

diviti. Kde nechtjí národu dáti škol, pirozen že zstane pozadu. Ale

v království charvatském jsou Charváti sami domácími pány. Odbor
vyuovací náleží do kompetence zemské autonomie. A tam ze 2,416.304

obyvatel analfabet jest 1,516.553, ili 63*'/o a ježto je dlužno všecky
piísti na vrub domácího obyvatelstva, mén mezi pisthovalé osadníky

nmecko-eské a j., vypadne pomr netoucích dokonce 72Vo- K tomu
podotýká dále „Hrvatska Misao", že možno mezi netenáe poítat i

ty, kdož sice písmenky znají, ale tak tžko a pomalu tou, že se tomu
umní nikdy neoddávají, ani když toho potebují nevyhnuteln, protože

nepochopí, co tou. Za takového stavu vcí, praví, na celém území
charvatsko-slavonském od Rjeky do Zemun je sotva více než 100.000

venkovan Srb a Charvát, kteí by opravdu umli ísti a také nkdy
nco etli! V hospodáském ohledu toto postavení venkovského lidu

stává se nesnesitelným, není proto také divu, že charvatský lid odvádí
dnes nejetnjší vysthovalce.

Záheb sám mezi 61.000 obyvately má 17.384 analfabet ili

2872 7o- S tím asi souvisí, že ve veejné knihovn Maiselsa (!), jak
uvádí v témže list L. Soky, ze 1989 knih jest jich pouze 110 charvat-

ských, zato 1470 nmeckých, 160 francouzských, 82 maarských a

vlašských a 75 anglických; a referent vypjuje si charvatskou knihu,

dostal za odpovd, že je vbec první tená, jenž ptá se po charvatské

knize, za celý ten as, co pjovna zízena.

Dr. Gjuro Surmin zaal své široko založené dílo „Hrvatski

Preporod" (Charvatské obrození), jež od r. 1790 do 1836 uzaveno

HUdkac 5
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V jednom svazku, druhý sahati má do r. 1 848, tetí dále až na naše

doby. Dr. Šurmin pojímá v dílo své látku politickou, kulturní i lite-

rární, hlavn však k této má zetel. Zabrány všecky zem charvatské.

Fraška Kuzmanovicova „Republika u Magaraševcii" stala

£6 nedávno pedmtem velikých demonstrací v záhebském divadle.

Obecenstvo bylo poboueno jejím obsahem. Je to zjev jinak sympathický,

diváci ujali se tu charvatského lidu proti výsmchu, jímž zahrnul

autor jeho neumlost, lehkovrnost a povrivost (jedná se o zjevení

Matky Boží, na nmž autor staví komedii svou!). Zvlášt však rozladilo,

že jako spasitelé národa vystavují se zemští okresní úedníci!

Na schzi „Matice Hrvatské" 26. listopadu rozhodnuto vtšinou

hlas, aby podpora dosud vyplácená illustrovanému belletristickému

trnáctidenníku „Vienac" byla zastavena. Je to následek ohrazení,

jaké katolití lenové „Matice" podali proti smru slovnímu i obrazovému,

v jakém si „Vienac" zaal libovat za nové redakce. Redakce „Vienaca'^

oznamuje, že od nového roku list zastavuje. I s podporou , Matice"

koní deficitem pl tetího tisíce korun, pes to, že prý se poet ped-
platitel zdvojnásobil. Dokud „Matice" sama vedla asopis, vzrostl deficit

koncem r. 1901 na 17.000 korun a již tehdy rozhodnuto „Vienac" za-

staviti. Uinn však pokus dáti „Vienac" soukromému podnikatelstvu

mladších literát. S mladými smry vtrhl však i pídech dnešní mladosti.

Akademická mládež srbská po svém sjezdu karlovickém jako

znak jednoty a prostedek organisace hodlá vydávat organ svj
„Omladinski Glasnik"

V Praze má vzniknouti nový organ jihoslovanský (111 u-

strovani Glasnik), který by seznamoval eský svt se Srbskem

a jeho pomry. Hlavní cíl bude obchodní. Ped lety v Praze rovnž
vydávána revue jihoslovanská „Novo Doba" a „Hrvatska Misao" jako

organ pokrokové mládeže dlouho se neudržela. Tehdy ovšem list byl

zcela dítkem srbsko-charvatsko-slovinské mládeže, tento nový a ná-

kladnjší list však bude spíše pojítkem prmyslníkv a obchodníkv od

Vltavy až do Sávy i Dunaje.

Zemeli. 12. íjna Ondej Bella, evangelický kazatel vojenský,

slovenský básník; 1880 vydal sbírku „Písní" svých, z nichž mnohé
znárodnly. Narozen 1851 v Lipt. Sv. Mikuláši. — 25. listopadu Simon
Klem p a, kanovník trnavský, pedseda slovenského „Spolku svatého

Vojtcha", prvý redaktor „Katolických Novin" slovenských (narozen

24. íjna 1811 v Nové Vsi). — 1. prosince Dr. Jan Czerwiski
zakladatel krakovského denníku „Reforma" (nyní „Nová Reforma"),

politický spisovatel polský. — 2. prosince polský žurnalista Karol

Brzybylski, romanopisec (psychologický román „Nad przepašcia")

— 5. prosince A. P. Engelhardt, len ministerstva zemdlství
v Rusku, ruský spisovatel národohospodáský a selskohospodáský. —
11. prosince zemel v Praze professor slavistiky Martin Hattala. —
Dne 8. prosince zemel asto citovaný a dovolávaný filosof sociolog

anglický Herbert Spencer.
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Zprdvy ndrodohospoddrskc.

Zájmv' zemdlské jsou teá v popedí opravných snah hospo-

dáských. Zemdlci sami chápou se díla, by oni sami též o sob roz-

hodovali a ne pouze initelé jiní. intelligence s úady. Mají zajisté

právo, ba povinnost k tomu. Xemile však pekvapuje, že se souinnost
intelligence jaksi odmítá, že to sebevdomí rolnické se stupuje zase

až pespíliš. Otázky národohospodáské zajisté nejsou tak jednoduché,

aby na n stail rozhled i nejlepšího hospodáe soukromého, a zvlášt

v našem národ, kde všecko záleží teprv na vydatné práci vi bohatému
a mocnému sousedu, bylo bv osudným omylem, chtíti úkoly ty ešiti

tak po sousedsku, po domácku. nanejvýše snad s njakým tím pi-
spním milostivé vlády; jsout to problémy svtové, které stíny své

vrhají na p. i na krajinská tržišt, a tak teba také jimi se obírati.

Nebudiž tedy vedení intelligence odmítáno, nýbrž a ona naopak pomže
napravovati, co zárove její vinou pokaženo. Slýchati sice na Hané:
„Ono se ekne: Ackerbauminister — ale orat!'' Avšak žert je žert a

pravda je pravda.

Jesti vážná otázka, jaké vzdlání a jakou mrou rolníku pro-

spívá pro jeho hmotný i mravní blahobyt. Pesvdili jsme se nedávno,

že rolnictvo i uvdomélejš', jako na Hané, málo používá vzdlávacích
pomcek, jichž mu poskytují školy hospodáské. Snad je to pouze

nechut ku vzdlání vbec, jež u rolnictva opravdu ješt píliš jest

zakoenna, jak vidno na p. naproti prmyslovému dlnictvu co do

záliby v etb. Avšak je vzdlání ze škol hospodákých vskutku do-

stateno, pojistiti rolníku jakýsi úspch v melioraních jeho snahách?
Samo zajisté nikoliv, omezuje-li se na njakou tu zásobu odborných
poznatk, není- li zárove vzdláním širším a nepstuje-li mravní stránky

nastávajícího hospodáe. Není snad ani všude dosti rozhledu o tom,

eho takové ústavy mají poskytnouti; když pak praxe vždy pokulhává

za theorií. jaký pak by byl následek zder". —
I s hlediska výrobní zdatnosti prmyslnictva zajímavý

jsou výtky, jež nmecký kanclé Biilow na íšském snme inil soci-

álním demokratm, vyítaje jim nesnášelivost, zotroování a terrorismus.

Strana ta opravdu nemá na mysli nežli stavovskou „organisaci". totiž

štvanice formalitní, zapomínajíc, nebo vlastn nechtíc rozumti, že blaho-

byt dlnictva mže se zakládati pouze na úspchu výrobk jeho, jemuž
ona více pekáží než prospívá. Ani nejhumannjši zamstnavatel —
a by to byl sám sociální demokrat — nemže dlnictvu vykouzliti

ráje na zemi, jiení-li v tom jeho zdatností podporován, kterou „organisace"

ta spíše poškozuje než podporuje, posilujíc práv živly práce se štítící

a ponechávajíc starost, jak dále bude, budoucnosti a — tm zlým

zamstnavatelm. Sama v praxi ovšem se pak takových píživník, když
jsou bez zamstnání a již ani agitovati a štváti nedovedou, zbavuje,

aby »i hledali štstí jinde.

6*
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Neni divu, že tak málo svobody i v názorech povšechných po-

prava se v sociální demokracii, že „organisace" jest nad^ všechno.

Brnnská „Rovnost" oste vytkla pražské ^Akademii", že uveejuje
nkdv i úvahy, nepežvykujíci práv stereotypních zásad organisaních;

tak prý se dorost sociální nesmí vychovávati. Tedy nesmí sám dle

svého rozumu pemýšleti, nýbrž jen pisahati na to, co se mu z „Rovnosti"

diktuje!

V pražských listech vede se spor, politických i hospodáských
otázek se týkající, o t. . pirozeném a kladném i historickém

právu. Není dávno, kdy název pirozeného práva odbýván s posmchem,
zvlášt mezi právníky. Kesanská filosofie pojem ten hájí, rozumjíc
právem pirozeným právo z nejvyšších zásad rozumného myšlení odvozené.

Není to tedy pímo právo zjevené nebo božské, nebo toto se od onoho

rozlišuje jakožto kladné (positivní). .Tiž apoštol národ rozdíl tento

se všemožnou pesností vytýká k Rím. hl. 7. rozeznávaje mezi zákonem
vepsaným v srdce lidské a „zákonem" prost eeným, totiž starozákonním,

božským a kladným. Materialismus nové dobj zásadou o pesile a hotové

události (fait accompli) nemže ovšem o právu vbec mluviti a takto

provádí se jenom naproti bezmocným, kteí jsou njak nepohodlní, by
byli úpln v právu; tak v soukromí, tak v celku. Stoupenec na p.
socialismu má pirozená práva, jiný jich nemá. Státoprávní a státotvorné

zásady se asto rozcházejí, a schvalují to i lidé, kteí pedstírají, že

hájí právo vždy a všude. Násilí a krádež podle toho dostávají také

rzná jména I eské státoprávní a politické názory tímto rozporem trpí.

Rozpoet rakousko-uherský na rok 1904 má položku

368 million. z nichž celých 358 pipadá na vojenství. Je sice toto

nejdležitjším spoleným pedmtem, ale nepomr pece zaráží. Spolená
úhrada (ze cla) jest nepatrná, ostatní doplácejí obé polovice dle známého
klíe asi 65Vo a SSVq, ze kteréžto druhé íslice stává se zevrubným
vyšetením vlastn asi 28°/,, ímž ona prvá pimen naroste. A pi
tom se v Pešti iní ostruhami po rozluce, jež by pece mla znamenati

50"/o5 a ve Vídni se chlácholí.

Pan Alois Horák z Milotic na Morav rozesílá po Cisleitanii vy-
zvání rolníkm všech národností, by sestoupli se k petiní akci o zrušení

dan pozemkové a zavedení postupné dan z píjmu. V obžníku po-

ukazuje se na .to, že rolník se zdauje 2J7'^;n kdežto jinde dosahuje

da 15

—

4"6Yj, jakož i na to, že pes toto petížení rolníka ve státních

píjmech da pozemková pomrn mnoho neznamená a snadno by se

nahradila.

Nmecká íše mla 1877 16*3 mil. m. státního dluhu, 1902 již

2733'5 mil. m. Je to tak — jako jiné nezdravé zjevy u soused —
trochu smutná útcha pro nás, a nám jinak nic nepomže.

Ideální esko-slo v enská továrna na celluloau v Tur.
sv. Martin prodána konen spolenosti maarské a za ti dny po
smluv zaala pracovati. Zase výsledek eské i slovenské prozíravosti

hospodáské.
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Školství.

V eském uitelstvu nabývá liberální terrorismus roz-

hodující moci a tím roste i smlost. Dkazem je nechutnv boj proti

„klerikalm" t. j. uitelm smjšiení katolického, kteí nijak stavovských
zájmu nepoškozujíce a nikomu svých názor nevtírajíce hlásí se za

leny katolického spolku eských uitel na Morav. Terrorisace poala
naped v okresních jednotách, z nichž lenové katolického spolku byli

vyloueni. To byl pokus. Když se odnikud neozval draznjší odpor
vydáno heslo: ven s klerikály ze spolenosti uitelské vbec a zahájen

proti nepoddajným boykot V ele tohoto štvavého boje stáli vdcové
zliberalisovaného uitelstva škol obecných. Jednota uitelstva škol mšan-
ských chovala se passivn. Ted však furor antiklerikalní zachvátil i

tuto jednotu. V poslední schzi výboru velmi nekollegialn k zodpovd-
nosti volán byl odborný uitel Buriánek z Konice. A když mužn pi-
svdil: „Ano, jsem lenem katolického spolku," dán mu rozkaz, aby
bu vystoupil z katolického spolku uitelského, anebo složil hodnost

náhradníka ve výboru jednoty uitelské škol mšanských. Tato okázalá

usnášeli vost k druhm smýšlení katolického vrhá divné svtlo na svobodo-

myslnost a duševní vysplost uitelstva Jsou ti libertini všude stejní,

a mezi dlnictvem, a mezi intelligencí.

O hmotných pomrech uitelstva a úprav školství

jednaly letos zemské snmy na Morav, v Halii, Krasku. Gorici a

Tyrolích. V Krajin snm byl rozpuštn proto, že spojení slovinsko-

németí liberalové, a jsou v zemi v nepatrné menšin, chtjí neobmezené
vládnout a katolické strany národní, kteráž zastupuje ohromnou vtšinu

Slovinc, nechtjí ve správ zemské pipustit k spoluvládé. Strana

katolická za to znemožnila jednání snmu a tím také letos zamezena
úprava služného, pes to, že všechny strany uznávají nutnost úpravy.

O letošním uitelském sjezde v Praze v jednot náchodské

podával zprávu delegát J. Šramar. Vyslovil se velmi nelichotivé o

sjezdu a jeho rokování. „Nenalezrd jsem se mezi intelligencí, byl jsem

ve shromáždní venkovských voli neuvdomlých, nesamostatných,

nevysplých, voli vášnivých a bouících" — tak a ješt osteji a

drsnji representaní sjezd uitelský posuzuje uitel delegát, jak píší o

lom „U. Nov." v ísle 12. m. r.

A jiný uitel posuzuje nynjší proudy v uitelstvu praví mezi

jiným: ..Poínati každý hovor emi o inspektorech a ídících patí

k známkám nedostatené intelligence, poínati každou úvahu nájezdy

na ,klerikály" prozrazuje nedostatek ušlechtilosti;" z toho dalo by se

soudit o obratu, k.nmuž dojíti musí.

Universitní extense jsou nyní v mód. Poádají se všude

8 výsledkem dosud ne zcela uspokojivým. V Insbruku vedl pokns

italských student, kteí chtli takové extense pod jménem „svobodné

university" poádat z dvod národnostních, k prudkým bouím a

demonstracím, jichž chvna v Itálii nabyla rázu prctirakcuských štvanic.
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U nás pknou myšlenku pronesl a také hned uskutenil školní

rada Dr. Náblek v Kromíži. Doporuuje, aby professoi stedních

škol bezplatn po'-ádali vzdlávací pednášky všem pístupné;

a sám již takové pednášky konal.

Kus peprné pravdy uveejnily „U. Nov." (. 13. m. r.) po-

suzujíce adu lánk „Politická strany a my" v „eském Uiteli"

uveejnných. „U. Nov." praví: „Vedle nkterých dobrých, ovšem ne

nových myšlenek, obsahuje, jak už jest vbec v. „eském Uiteli"

zvykem, adu prázdných frasí pecpaných cizími slovy" — k tomu
dodatku neteba. „Uitelské Noviny" pípadn varují uitelstvo ped
nezdravým velikášstvím a piznává bez obalu, že uitelstvo nemá vlivu

rozhodujícího a váhy v politických vcech, jakou straší se v tch láncích.

Týž list vhodn upozoruje na chorobné zjevy v tom se jevící,

že mladíci niím nevynikající zaujímají místa, jakáž by píslušela

mužm vdomostmi i zkušenostmi vynikajícím. Je zajisté podivno, píše

se, že pán roku 1896 z ústavu vyšlý, je dnes professorem uitelského

ústavu, a nevynikl niím a nemá jiné kvalifikace, než zkoušku zp-
sobilosti pro mšanské školy. Ze taková kariéra jenom liberalm je

pístupna, ale list arci zamluje.
V Korutanech naídila zemská školní rada, aby zanedbání „po-

vinných mší žákovských" poítalo se tak jako zanedbání školního

vyuování.
V Solnohradech dne 23. listopadu zakonen 14denní kurs katechicko-

pedagogický.

Kasaní soud ve Vídni uinil dležité rozhodnutí ve vcech
školí=ikých. Okresní soud odsoudil jistou uitelku pro pestupek urážky

na cti podle § 496 trestního zákona tím spáchaný, že uitelka 51etého

kluíka starosty v kostele pohlavkem pokárala za to, že tropil tam ne-

zbednosti. Dne 5. kvtna 1903 . 6823 rozhodl nejvyšší soud, že roz-

sudkem byl porušen zákon a naídil nové ízení. Podle tohoto roz-

hodnutí nemže býti uitel stíhán pro pestupek ublížení na cti ve

smyslu § 496 nýbrž nanejvýš pro pestupek § 413 „zlé nakládání

s osobami dozoru svenými" v tom pípad, utrpl-li svenec na tle

poškozeni. Jinak mže býti k zodpovdnosti pohnán pouze disciplinárn.

Organisovaní velice se horší na uitele, že píší do „klerikalních"

listu. Tak „U. Nov." v . 10 m. r. vyítají závistiv a diví se, že

do „Andla Stráž." píší hlavn uitelé. Vyzývá organisované, aby
takový „nešvar" zamezili. „Uitel nesmí moráln podporovati nejvtší

a nejnebezpenjší odprce školy" — praví rozhorlen.

Proti „umlecké výchov" — kterýmžto slovem mínn je vy-

chovatelský smr školský též u nás hlásaný, v Nmecku se jeví dosti

drazná reakce. Professor Dr. Walschman uveejnil adu rozprav v nichž

dokazuje, že tento smr i methoda je zcela pochybena. „U. Nov."

otiskujíce o tom zprávu praví stydliv, že škola obecná dává „toliko základy

pro všechna umní, všechno ostatní mže bezpen ^jonechat vyšším

vyuovacím ústavm". Stydlivé sice však upímné doznání, že smr
se do školy obecné nehodí.
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Za to jiné heslo nové se ujímá a zasluhuje bedlivé úvahy.

Po píkladu jinde uplatnném volá se po zrušení odpoledního vyuování.
Místo nho prodlouženo býti má dopolední vyuováni pes poledne

v ten zpsob, že by se vyuovalo od 8 hodin ráno do 1 hodiny od-

poledne. —
Také pedopsychologie, vda dtství, vážn se dere do po-

pedí. U nás ovšem dosud více jako druh sportu se pstuje, ale není

pochyby, že se uplatní brzo a vyšvihne na vážného initele vychovatel-
ského. Pedopsychologii specieln pstuje s pozoruhodným úspchem
professor Dr. Fr. Cáda.

V ministerstvu vídeském chystá se nová organisace studia
zvroléka ství. Zvrolékaská škola má býti promnna ve vysoké

uení s internátem, do nhož by se pijímali výhradn jenom matu-
ranti. Pro zaopatení absolvent zízeny býti mají státní úady zvro-
lékaské.

Na insbrucké universit studují letos ti ádové sestry Dominikánky.
Lvovští uitelé zizují ferialni kolonie uitelské. Letos

budou aktivovány první pokud možno v horách.

Aby si získala Iry pro rzné plány politické a hospodáské, pi-
pravuje anglická vláda zízení katolické university irské bud
v Dnblín anebo Corku. Anglické university vbec jsou pesn kon-

fesionalní.

V Srbsku zvoleni 2 uitelé za poslance do skupštiny. Jsou

to první poslanci uitelé.

V Milán zastupitelstvo msta zrušilo vyuování nábožen-
ství na obecných školách tamnjších. Na státních školách italských

od roku 1870 se náboženství vbec nevyuuje.
ríímské uitelky velmi drazn žádají, aby jim bylo dáno takové

služné, jaké se platí uitelm.
. V Milán zídil jistý uitel „Dm dtí", t. j. ústav, v nmž

dti se vzdlávají netoliko rozumov, ale i mravn a tlesn V ústav
jsou emeslnické dílny a ítárny. V dob mimoškolní podnikají se

vycházky do závod a okolí.

Hospodyské uivo zavádjí v Halle do nejvyšších tíd

dívích škol. Msto zídilo pi školách ti kuchyn každou s 3 krby,

a do každé ustanovena technická uitelka kuchakou. Žaky rozdleny
ve skupiny po 4—5 a každé kuchyni pidleno 5 skupin, jež jedno

dopoledne od 9—1 se vyuují v domácích pracích hospodyských. Za
to jim odpadne 1 hodina tlocviku, 2 hodiny runích prací, a 1 hod.

pírodopisu. Uí se zacházeti s prádlem, výchovu dítek, ošetování ne-

mocných a j.

Podivné svtlo vrhá na vychvalovaný výchov novodobý ve Francii

zpráva, že tam mladistvých zloinc úžasn pibývá, takže polepšovny
stále se rozmnožují. Z 12 polepšoven je 6 zízeno tak, že se chovanci

zabývají výhradn rolnictvím.
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Codex Písma (latinský) zachoval se z dávných dob v kapucínském

kláštee v Olomouci. Je psán pekrásnou istou gothickou frakturou na

jemném pergamente. Pvod díla tohoto spadá nejmén do druhé polovice

14. století. Inicialky jsou skvostné provedené a mnohé z nich vynikají

elegantními figurálními románskými miniaturami a arabeskami. Titulní listy

i konec kodexu jsou ztraceny, avšak co zachováno, jest plno zajímavostí.

Prozatím poznamenati sluší, že kodex se od Vulgáty nápadné liší

v nkterých ástech, obzvlášt pekladem žalm (dvojí text) a apokryfním

listem sv. Pavla k Laodicejským. V Novém Zákon bylo postehnuto do-

posavade více úchylek i v dogmatických textech u sv. Jana (vtšinou jsou

to však nedopatení opisovatele.') Skutky apoštolské zaadny jsou za list

sv. Pavla k židm. Z list sv. Pavla nkteré scházejí a na konec Apokalypse

pipojen nomenklator slov hebrejských.

Nejzajímavjší jsou však dv vci: pedn, že kodex vykazuje eské
glossy, dle písma ze století 15. nebo IG., obzvlášt ku knize Job. Glossy

jsou nesporé, protože jiné etnjší glossy eské asi zúmysln vystihnuty a

papírem (runí papi** svaný) nahrazeny a zalepeny byly. Z gloss ku knize

Job jedna zní takto: Glarei.s cocchiti (Job 21) ...sek (pásek) potoka pekel-

nieho (. . .elnieho). Detraxit fortes in fortitudine sua (Job 24, 22) zborzil.

Ddit eis locum (Job 24, 23) . . . as. Nonne eum, qui fecit spirpmen tuum

(Job 2G, 4) (dýchanie); susurri mei (Job 4, 12) reptanie atd. ; multa siniilia

praesto šunt (Job 23, 14) hotowý su; timore sollicitor (Job 23, 15) tesu

sie; meridiati šunt (Job 24, 11) odpoiwali su opoledni.

Druhá zajímavost spoívá v tom, že nomenklator podle abecedy .seadný

klade písmena abecední tímto poadem: a, b, c, ca, cb, cd, ce, cf, atd. cn.

a potom teprve ch, cha, chb, chc, chd atd.

Liber sententiarum (komentá sv. Tomáše) vydaný tiskem roku lóul

v Benátkách (per Bonetum Locatellum presbyterm) vykazuje totéž písmo jako

kodex olomoucký. I zkratky jsou skoro vesms tytéž. Seadní alfabetického

nomenklatora jest však pi písmen C následující Ch . . . Co... Cr... atd.

Contra gentiles, vydáno r. 1524 v Boloni s komentáem Fr. Ferrarského O. P.

uchyluje se i tiskem i zkratkami již mnohem více od rukopisu olomouckébo.

v Nomenklator na stran poslední seadný uchyluje se od poadu abecedního

kodexu olomouckého tyniže zpsobem. Komentá prvotisku zmínnéhodominikána
(Magintri Francisci de sylvestris Ferrariensis) je tod majetkem soukromým.

1 tiskem i zkratkami rukopisu olomouckému blíží se nejvíce vydání

spis sv. Bonaventury (Opuscula sancti Bonaventurae ordinis minorum de

observantia Cardinalis et doctoris eximii) z roku 1495 (ást prvá) a z roku 1497

ást druhá.

Inicialky kodexu olomouckého shodují se v mnohých jednotlivostech

s inicialkami (bia .Iiistitutioiies Patrm Praedicatorum" z roku 1505, vydaném
tiskem v Milane ,per loannem de Castelliono".

') V list sv. Pavla k židAm zaóiná knp. 8. sp sIovt : Talem habemus . . . etc.
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Text Žalm kodexu olomouckého vykazuje dvojí text, z nhož budtež

uvedeny jen tyto píklady: Humiliabam in ieiunio animam meam: et oratio

mea in sinu meo convertetur. Quasi proximum, et quasi ratrem nostrum,

sic complacebam: quasi lugens et contristatus sic humiliabar. Et adversum

me laetati šunt, et conven^runt: congregata šunt super me fiagella, et ignoravi.

Dissipati šunt, nec compuncti: tentaverunt me, subsannaverunt me subsannatione.

Text interlinearní: Humiliavi in ieiunio animam meam et oratio in sinm
meum revertetur. Quasi ad amicum et quasi ad fratrem m e u m sic ambulabam

quasi (vir?) tristis incurvabar et infirmitate mea letabantur et congregabantur

collecti šunt; congregasti adeo percutientes et nesciebam. Scindentes et non

tacentes in simulatione verborum fictorum.

Pi páté mezinárodní umlecké výstav v Benátkách dosáhly vstu-

penky ísla 405.281 a pekroily návštvu tvrté výstavy o 54.187 osob.

Suma za prodaná umlecká díla vystavená obnáší 375,000 lir ili 300.000 K
a ješt se vyjednává o prodej pedmt v cen asi 2o.OOO lir. Pes úspchy

ty však vystupují znalci pomr s veejnými radami, aby budoucí výstavy

nejen neklesly pod dosavadní úrove, nýbrž aby se ješt zdokonalily. Doba

dvou let mezi výstavami je prý píliš krátká. Schází as dostatený pro

umlce, aby pipravili práce hodné chrámu umní a jména vhlasného

aneb aspo zasloužen váženého, které si konkurrenti získali. Dosavadní

soustava zvací, jak jí bývá užíváno, jest nebezpená. Zavazuje, aby bylo

pijato, cokoli vyzvaní zašlou, a to z rzných píin neodpovídá vždy e;,t-

nému vyznamenání, které výzva obsahuje, neodpovídá dstojnosti hodu

umleckého, k nmuž se umlec dostavuje. Komise, která díla pijímá a

odmny rozdává, mla by íditi se pravidly ustálenými, lépe než dosud

urovnanými, aby zmírnilo se posuzování a odmítání dél zaslaných a tím

i nespokojenost umlc mnohdy oprávnná. Sály, v nichž díla jsou vystavena,

nemly by býti píliš vyzdobeny. Má v nich vládnouti pouze vkusná jedno-

duchost. Jinak by tu konkurrovala výstava ozdobnická s výstavou dl
umleckých a pro samé okrasy dveí, zdí a strop nebylo by vidti soch,

obraz vystavených. Také se nedoporuuje, aby pedmty vystavené tídny
byly písn dle škol a kraj. Dnes je spojení mezi msty tak snadné, styky

umlc jsou tak asté, že jeden od druhého se mže praktice piuiti. Ve
spojené Itálii má platiti jen škola jedna, vlašská a v ní uplatovati se

individualita každého umlce zvlášt. k. e.

Jak slula vlastn a kdo byla Danteova Beatrice? O otázce této

tolik svého asu ventilované pojednává instruktivní sta v Syblov historickém

asopise (r. 1902) z péra J. Hallcra. Známo snad, že kdysi vedly se celé

kontrover.se o tom, zda milenka Danteova slula skuten tak, jak ji Dante

jmenuje, Beatrice. Mnozí byli toho názoru, jiní tvrdili, že je to jen jméno

smyšlené, allegorické, kterým Dante po zpsobu u básníkv obvyklém svou

milenku nazval; nkteí šli ješt dál a pravili, že i osoba sama Dantem

jest vybásnna, že ani neexistovala a není historická. Než tento poslední

názor úplné padl, nebylo lze ho podržeti, ježto Dante sám ve svých spisech

k lásce své k Beatrici jako k osob skutené se piznává a praví, že a
namáhal se, pece zatajiti jí nemohl. Uhádla ji Beatrice sama dle slov

básníkových, jemuž to Amor povdl: „Conciossiacosach veracemente sia
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oonosciuto per lei al<juanto lo tuo segreto", poznali ji i jiní lidé, nebo
v blízkosti její Dante nedovedl zapíti svých cit, bylo to znáti, jak sám

dí, na jeho tvái: „Conciossiacosach per la vista inia molte persone avessero

comprese lo segreto del mio core..." O skutené existenci Danteovy milenky

nelze tedy pochybovati. Než jak slula? Bylo Beatri(;e její jraéno i smyšlené,

básníkem vytvoené? Scartazzini, jinak vynikající znatel vcí Danteovských,

ve své Enciclopfcdia Dantesca (Milano 1896) zastává mínní, že je to jméno

Dantem smyšlené, praví tam ke jménu Beatrice: nome che Dante da alla

fanciuUa da lui amata (jméno, jež Dante dal dívce jím milované). Své tvrzení

Scartazzini opírá o slova Danteova, jež by snad zdánliv výkladu tomu

pála a jež celé svrchu dotené kontroverse byla píinou. Praví Dante

o své Beatrici ve svém Vita Nuova: „La gloriosa donna della mia ment,
la quale u chiamata da molti Beatrice, i quali non sapeano, che si chiamare."

Místo toto Scartazzini pekládá a vykládá: kteráž zvána byla Beatrice od

mnohých, kteí nevdli, jak ji zváti, t. j. kteí ncEnali jejího pravého jména.

Než tu je nápadno, jak že a pro práv mnozí ji zvali Beatrici zrovna tak

jako Dante? Jak na totéž pravé jméno pišli? Shoda ta byla by vru velice

podivuhodná! Zdá se. že výklad Scartazziniho je píliš strojený a peklad
nad to nesvdí o vrnosti. Dante vyjaduje se vždy jasné, urité, jmenovit

mluví-li v prose o vcech obyejných. Kdyby byl chtl íci ,kteí nevdli,
jak ji zváti," byl by zajisté užil obratu vlaštiné zcela pirozeného: i quali

non sapeano, come chiamarla Není tedy oprávnno „che si chiamare" jedno-

duše zmniti v „come chiamarla", není to jedno a totéž. Proto jiní na píklad

Borgognoni vtu dotynou takto dopluje: „i quali non sapeano, ché si

chiamare (ella dirittamente si dovea)": „byla od mnohých zvána Beatrice,

kteí nevdli, že ona práv tak niusila býti zvána." Než i to je smlá
konjektura a doplnk onen „ella dirittamente si dovea" nelze jinak ze

starých rukopis odvodniti, jakoby snad v nich slova ta byla vynechána.

Než pece se zdá, že text té vty není pesný a že Dantem nebyl tak

napsán pvodn, jak jej nyní teme. Tak míní Fratricelli a jiní. Nelze tu

ovšem pipustiti zámnu snad velikou, avšak pidáním jedné písmeny toto

místo, kteréž tolik obtíží zpsobilo, snadno dá se Tyložiti a kontroverse

možno odstraniti. Dlužno ísti místo „che si chiamare" „che si a chiamare"

jak to také ei duchu odpovídá. Místo to by pak znlo: la quale tu chiamata

da molti Beatrice, i quali non sapeano, che sia (místo si!) chiamare. Vta
takto upravená je .-syntakticky bezvadná a vazba správná, jež se i u Dantea,

jakkoliv bez konjunktivu (sia!), jenž je tu odvodnn pedcházející negací

(non sapeano!), v podobnýcli pípadech vyskytuje. A nejen ta vta tak

upravená dává následující dobrý smysl: Ona byla od mnohých nazývána
Beatrici, kteí nevdli, co je to nkoho pojmenovati, t. j. nkomu urité

jméno dávati. (Ve vlaštin dnešní by se eklo: „che cosa sia chiamare,"

t. j. nechápali onino lidé. jak dležitá to vc, když se nkdy to neb ono
jméno lovku dá, co ono muže znamenati.) Lidé asto nechápou, nevdí,
jak hluboký význam skrývá se mnohdy v tom neb onom jménu lidském, jak

asto jméno takové vyjaduje celou vnitní povahu, vystihuje všecku bytost

lidskou Podobné vrstevníci Danteovi nechápali, nebyli si toho vdomi, ne-

vdli, žo když milenku jeho Beatrici zvali, jak hlubohý význam tkvl v tom
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slov 'Beatrice. Avšak Dante, jenž znal její duši, všecku její bytost, ten

chápal a vdl, že Beatrice je opravdu tou, co jméno její znamená, t. j. bytostí

oblažující, utšující. Co vše mu pravilo jméno milenky, to asto a asto
Dante vylíil ve svém Vita Nuova a jeho nejvtší báse (Divina Commedia)

je toho plniká: ženská ona bytost, kteráž množstvím, aniž vdla pro,

byla zvána Beatrice, jej Dantea uinila blažena, blažena ve všech bolestech

lásky, pokud žila, a blaženjším uinila ho po své smrti svým podivuhodným
až zázraným vlivem v jeho pohnutém žití, vedouc jej na cest peklem a

oistcem až k nebi a ráji. To vše Danteovi pipomínalo jméno Beatrice, on
vdl dobe, kterak jméno to odpovídá celému nádechu její bytosti, kteráž

kouzlem neodolatelné milosti Bohem samým jí dané zaujala všecku duši

jeho a byla jeho smýšlení a jednání hvzdou vdí. Dante proto neml
zajisté nejmenší píiny, aby pvodní kestní jméno své milenkv zmnil,
jiné pro ni tvoil, on je práv proto, že tolik vystihovalo všecku bytost její,

podržel. Proto milenka jeho zajisté slula tak, jak ji sám jmenuje, Beatrice.

Vážný Alighieri, jenž dívá se na svt oima vícíma, jenž ví ve stálé

psobení nebeských sil na život pozemský, mohl zajisté symbolický význam
nalézti jen ve jménu skuteném a ne ve smyšleném, ve jménu bytosti jeho

drahé Bohem samým daném na ktu svatém. My mimodk tmto vývodm
pisvdujeme. Dodáváme jen, že Danteova Beatrice, kterou Dante nkdy
i Bie zve, dle slovutného znatele života Danteova Alessandra D'Ancony
byla dcera bohatého mšana florentského Folka de Portinari, kterouž poprvé

spatil pi májové slavnosti 1274. Beatrice se pozdji provdala za Simona de

Bardi a zemela již r. 1290 ve stáí 24 let.

Vita Nuova je prvním dílem Danteovým. Sepsána v letech 1293 — 95

líí mladou lásku básníkovu k Beatrici. Psána je ásten prosou, ásten
veršem; prosa tvoí ku vzletným a hlubokým básním suchý kommentá,
jímž se jádro knihy s reálné pdy posunuje v íši allegorickou a .symbolickou.

Kniha jest v genru svém snad jediná v literatue svtové a byla dlouho

nezasloužené zanedbávána, nkteré sonety a kanzouety v ní patí k perlám

lyriky vbec. Dr. Josef Kašpar.

V „Reform sociále" v ísle ervencovém 1903 uveejuje Anatole

Leroy-Beaulieu zajímavý lánek o r»s5Šírení Francie a o náboženských
kongregacích, z nhož nkteré myšlenky podáváme.

Na východ, praví, jsou kongregace s mnohými francouzskými leny
nejpovolanjšími a nejúinnjšími zástupci Francie. Dva z nejvýznamnjších
vdeckých ústavv, universitu v Beirute a institut pro biblická studia v Jerusalem,

vedou francouzští eholníci. Universita beirutská se svojí medicínskou fakultou

tvoí takoka sted francouzského vlivu v Levant. Nebudou-li jesuité moci

pijímati novic ve Francii, budou se muset oné školy vzdát. Universita zanikne

nebo pijde do jiných rukou. Zrušení této university bylo by nejtžší ránou,

která by francouzskému vlivu mohla býti zasazena v Malé Asii, v Sýrii

a v Palestin.

IV
severní Africe Francie zápasí se Španlskem a s Itálií o rozhodný

vliv na Tunis. Francouzské eholní školy — velmi etné - byly navštvovány
také od Katalan balearských, od Andalusc, Sicilian, eapolitanv a

Maltezan. Na tchto školách uili se francouzsky ísti a p-áti, kterážto e

. ...:

I
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stala se pozdji namnoze jejich eí obcovací. Bylo-li velikou nespravedlivostí

zavírati ve Francii školy kongregací, stane se toto opatení v Tunisu pravým

zloinem na vlasti spáchaným. Nebo rodiové katolití nebudou nikdy svých

dítek i)osílati do nevrecké školy státní; etné nov zízené privátní školy

italsjíé pijmou dítky francouzských škol eholních.

Bílí otcové od kardinála Lavigerieho založení získali si bez odporu

velikých zásluh o Francii ; lze je oznaiti jako pední stráže francouzského

vlivu v severní Africe. Tebas nebyly jejich domy v Africe zaveny, bylo

jim ve Francii pijímání novic tém znemožnno a oni Uik k ponenáhlému

vymení odsouzeni Za to nnioží se anglické školy missionáské a zaklá(hijí

se všude mohammedanská bratrstva, jež fanatickou nenávist proti kesanm
živí. Dnes musí kažtlý stát, jenž chce zstati velmocí, zabývati .se svtovou
politikou a každá velmoc poítá peliv s initeli, kteí její vliv sílí a

rozmnožují. K tmto initelm náleží missionái. Jak znané podporuje Anglie

své missionáe, ve kterých právem vidí pední stráže svého vlivu. Dle statistiky

posledních let ítá Anglie 3000 missioná, pro které ron obnos 75 mil.

frank se vnuje. Francouzští missionái mají desetkráte menší budget a pece
vítzn závodili s missií anglickou. Zstalo vyhrazeno vlastní vlád smrtelnou

ránu zasaditi missiím francouzským.

Rusko nikdy nezneuznávalo veliký význam missií. Carská spolenost
pro Palestinu, ku které pináleží nkolik volkokriíŽat a která jest vládou

bohat podporována, nabývá ve Svatá zemi vždy více vlivu. Pi .slabosti

a nedbalosti, s kterou francouzská vláda hájí zájmy katolík, ztratí Francie

brzy protektorát katolík na východ, ddictví to z dob slavných. Jsme jako

umírající, o jehož ddictví, protektorát rozliní národové již se zaínají píti.

Itálie již se dávno pipravila k nastoupení ddictví, nebo podporuje dle

možnosti mi.ssie a missionáské školy svých, eholník. Císa Vilém II vydával

se na své cest do Svaté zem za nástupce Barbarossy, za ochrance všech

kesan bez rozdílu vyznání. Po poslední návštv císae ve Vatikáne žádaly

vynikající nmecké listy, aby Nmecko onen protektorát nad svými mis.sionái

vykonávalo, kterého se Francie svou protikatolickou politikou stala nehodnou.

Gambetta ekl kdysi: „Antiklerikalismus není zbožím vývozným." Zajisté

pravdivé a vlastenecké slovo a pece jen prázdná a zmatená formule. JestHže

Francie plodí jen antiklerikalismus, co má pak vyvážeti? Nelze rovnž tak

dvojí politiku provozovati, jako dvojí morálky .se pidržovati. V^livný ministr

námonictví žádal v ei své v Bisert, aby i v koloniích prapor antiklerikalismu

byl rozvinut. Taková politika byla by politikou samovraždy. Celá otázka jest

jen ta, zda Francie dopustí se. této samovraždy nebo ne. -r.

O „poat'* u egyptského království* ml známý egyptologDr. Flinders

Petrie o výroním shromáždní „British Association" pozoruhodnou pednášku,
která vrcholiUi v závru, že by nyní bylo možno pehlédnouti djinný rozvoj

v Egypt v dob 9000— 10.000 let. Pvod civilisace egyptské byl — tak

dovozoval — dlouho tajemstvím. Nejstarší perioda, která teprve peil krátkou
dobou byla poznána, dyba pyramid, vykazovala vysokou civilisaci, jejíž vznik

však úpln neznám zstal. Než v posledních 10 letech byla vtíina stup
rozvoje této civilisace objasnna. Objev pedhistorické doby a jeho rozdlení
na pravidelnou posloupnost zbytk kultury vyplnil periodu pes 2000 let,
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která poíná s lidmi odívajícími se kožemi kozími s nejjednodušším hrníským
zbožím, bohatou a vysoce rozvinutou dobu obsahuje a v úpadku byla, když

bvla zniena od dynastických Egypan. Vznik doby dynastické byl objeven

ve zbytcích královských hrob první a druhé dynastie, jež roku 1900 a 1901

v Abvdu vykopal. Spojitost konce posloupnosti ped historické s prvními králi

byla pesné stanovena nádobami hrnískými a její djiny ukazují se v po-

sloupných kulturních vrstvách prvního mésta Abydu, tak že jsme pešli bez

pí-erušení od dat doby pedhistorické k historickým vládám král. Jména

tvr král byla nalezena, kteí dle rázu pozstatkv a hrob, jak se zdá,

náleží k dynastii 10 král, již pedcházeli ped Menesem, prvním králem

celého Egypta. Z první dynastie bylo všech osm králv identifikováno; jejich

hroby, vasy. peeti a úedníci jsou nyní všichni známi, a ponenáhlé zmny
mezi jednou a druhou vládou mohou býti zetelné sledovány. Rostoucí používání

písma lze zeteln poznati na peetTch; bylo sebráno 200 jejich otisk —
nejdíve jen jediné znamení pro rlastní jméno královo, pak jméno ponkud
víee složené, pak jmenován vezír s králem, po té tituly rozliných úedníkv
a na konci druhé dynastie plná jména a tituly. Umní lidu dynastického

lišilo .se úpln od umní doby pedhistorické, tebas i s ním bylo v sou-

vislosti a nkteré rysy charakteristické od nho pevzalo. Národové praedynastití

mli nadání k mechanice, rassa dynastická byla nadána umlecky; již v nej-

prvnjších dílech král byl nejlepší sloh, tebas ješt archaický. Ku konci

vlády Menesovy a za jeho nástupce byly umlecké typy úpln ustáleny a

zstaly vzory, ku kterým se Egypané pi každé následující obnov umní
po 4000 let vraceli Nejdokonalejší stav vládl uprosted první dynastie; pi
jejím konci bylo lze pozorovati jaké.si zhoršení. Stav umní mezi první a

tvrtou dynastií není ješt jasný; zdá se býti konventionelní a o životní sílu

oloupeno, až uinilo nový rozbh s velikým rozvojem innosti za doby stavitel

pyramid. Královské hroby prvních král byly rozšíenými formami hrob
pedhistorických. Za doby pedhistorické byla jednoduchá jáma v zemi upravena

a rozvinula se ve velikou svtnici s rohožkami a se stechou ze áeva a chrastí,

kterážto svtnice byla bohat opatena vasami a jinými pedmty. První hroby

královské byly tém také takové, jen podlaha a stny byly devem pokryty;

obtní dary dávány mezi devo a jámu. Pak byly stavny pro obtní dary

pravidelné cely, po té ada malých komor stranou od hrobu a konen peliv
provedená ada rzn velikých komor zásobovacích. Hrob ml pvodn jediný

vchod, pak vedla k nmu píní jeskyn, po té schody a posléze dlouhá

píní chodba jako v pyramidách. Zevnjší forma byla nejprve zlehka na-

sypaná hromada nad stechou hrobu. Tato byla pak kolem obklíena náspem,

aby zemi pohromad udržovala; pak bylo zdivo výše vystaveno a tvoilo

balvan ze stavby cihlové se stranami kosými. To vše bylo pozdji pístavbami

kolem a nahoru rozšíeno, tak že to byla massa koncentrických vrstev, a když

celek ku konci tetí dynastie byl penesen do kamene, pipomínalo pyramidové

zevnjší linie a tak povstal typus pyramid. — Petrie konil, že dnes poprvé

víme, co se dlo v dob devíti nebo desíti tisíciletí v každé generaci. Nkteré
temné doby musejí býti ješt vyplnny detaily, ale všeobecný chod lidského

rozvoje a schopností lze úpln pochopiti a skytá pevný podklad pro obecné

pehledy. -r.
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Z babylonské školy. Zídka kdy lze archeologovi nahlédnouti tak

bezprostedné do života daleké minulosti, jako je tomu pi kopání, jež podnikl

P. Vincent Scheil v babylonském mst Seaparu a o nmž ve zprávách

francouzského institutu archeologického v Kairu obsáhlá zpráva byla podána.

Zajímavým objevem byla škola s celým svým inventáem, který nás instruktivn

pouuje o postupu vyuování. Malé msto Sippara, jež na rozdíl od jiných

mén proslulých Sippar, Sipparou roviny nebo slunce nazýváno bylo, milo
v objemu jen 1300 k 800 m; bylo však obklopeno široko rozloženými ped-

mstími, jež jeho plošnou rozlohu trojnásobn zvehovaly. Nyní jest na míst,

kde Sippara ležela, jen malý pahrbek, jenž jest pokryt štrbinami; jakmile

však vrchní vrstvou bylo proniknuto, objevily se dobe zachované kusy zdí

a zbytky dom nebo veejných budov s ástí svého starého obsahu. Na rozkaz

vlády turecké objevil P. Scheil celou tvrt mstskou a jeho nálezy objevily

dosti materiálu, z nhož možno rekonstruovati privátní a veejný život obyvatel.

Pi tom také objevil uenou školu a vyuovací materiál s pracemi žák. Byl

to malý dm, jenž stál v hust obydlené tvrti naproti chrámu. Zde nalezl

P, Scheil sošky a tabulky. Na jedné rozluštil chválu povolání písae: „Kdo
se vyzná ve škole písem, bude se stkvíti jako slunce." Zdi byly ješt ty}-

metry vysoké. Dm ml sedm svtnic; v jedné bylo nalezeno v kout, který

byl stnou uzaven, pravideln spoádané množství tabulek. Nebyly, bohužel,

v peci, tak že povrchy z ásti byly seteny, z ásti tak na sebe pilepeny,

že pi jejich oddlování písmo bylo zcela znieno. Mnohé však byly, když

byly z úkrytu vytaženy, i s písmem svým ješt neporušeny; obsahovaly

sumerické hymny v nejstarší ei babylonské, výpoty meteorologické, slabikáe,

slovníky, úkoly poetní, smlouvy. ást z nich sloužila za pedlohy; bylo je

lze snadno poznati z pevnosti a jasnosti písemných známek. Druhé byly opisy

žák. Bylo jich použito ku cviení ve tíd a obsahovaly jednotlivé rase,

sloupce znamení nebo slov a zídka jen úplné texty. Vidíme v duchu chlapce

nebo jinochy, kteí pí'ed 4000 lety svým stilettem ze deva, kosti nebo médi

svdomit ryjí každou árku do erstvé ješt hlíny a polohlasit význam

znamének opakují. Byla-li jediui strana vyplnna, byla k dokonení úlohy

zadní strana popsána. Uitel te, opravuje mezi ádky špatná znaménka nebo

dá ješt jednou zhotoviti tabulku. Pomocník nebo žák sám seškrabe lopatkou

Trchní vrstvu a smaže text; P. Scheil objevil na více místech stopy lopatky.

Týž materiál mohl takto sloužiti nkolika generacím. Zdá se, že bylo do

tchto tabulek žákovských nco mícháno, aby udrženy byly ohebné; mají

zvláštní modravé kovové zbarvení. Všechny texty, které mly datum, byh
podepsány jménem babylonského krále Hammurabiho: \x\U> škola kvetla tedy

21 století ped naším letopotem. P. Scheil mohl opt sestíiviti programiu

kurs na tení a na psaní, jehož tam bylo šeteno. -r.

Stará myšlenka ob hlavní moe evropského Ruska spojiti pímou
cestou vodní, opt jest v Rusku na denním poádku. Londýnský „Engineer"*

oznamuje, že americký syndikát uinil ruské vlád návrh, že postaví kanál

za G40 milion marek. Tento rozpoet byl by o tetinu menší než obnos,

který úedin' šetení pokládalo za nutný. Spojení nejvtších s Ruskem hraniících

moí na severu a jihu kanálem, jenž by sloužil i lodím váleným, jest prý

i zannlovanou myšlenkou carovou. Jeden chce kanálu Beresinského již vy-
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stavného rozšíením a prohloubením použiti v celé jeho délce, druhý chce

se dáti novou cestou. Tento by poal u Rigy, na 200 km až k opevnnému
mstu Diinaburgu, držel by se kanálu Dviny a pak by se spojil hlubokým
pímým prezem v délce 160 km s ekou Beresinou a Lepelem. Odtud

bylo by eky kanahsované až k ústí do Dnpru použito a pak Dnpru
v celém jeho toku až k ernému moi. Celková délka kanálu byla by 1600 km.

Americký plán jest pedložen nyní ministerstvu dopravy k dobrému zdání.

Poítá se na to, že by lodi válené v šesti dnech kanálem proplouti mohly.

Udaná cena nezdá se býti nedostupnou a ne píliš drahou k stavb vnitro-

zemského kanálu, jenž by ml tak velký vojenský a zajisté také obchodní

význam. -k

Pro se kupují knihy? Knihkupec D. Appleton v NeAv-Yorku chtl

se pesvditi, co pohne tenáe, že si koupí knihu. Vydal, práv nový román

od spisovatele Ch. E. Hotschisse „For a Maiden Brave** a piložil k nmu
dopisnici s desíti otázkami a prosil o odpovcf. Došlo asi pt set odpovdí
s tímto výsledkem: Koupil jste knihu dozvdv se o ní annoncí? 59 od-

povdí ili l2<'/o, anebo etl jste oni kritiku? 49 odpovdí :^ IC/q, anebo

vám ji pítel doporuil? 69 odpovdí = l-A^/o, anebo vám ji doporuil knih-

kupec? 126 odpovdí = 26^/q, anebo líbila se vám její vazba? 2 odpovdi,

anebo líbil se vám její název? 25 odpovdí = 5''/q, anebo líbily se vám
vyobrazení v knize? 12 odpovdí = 3"/^, anebo uinila úprava celé knihy

na vás takový dojem, že jste si ji koupil? 36 odpovdí= 9 "/g, anebo konené
pohnuly vás jiné, než zde uvedené dvody? 24 odpovdí= 5

•/o- Jak vidti

z uvedeného, asi tetina tená koupila si knihu, že postarali se sami knih-

kupci bu annoncí nebo pknou ipravou a pknými vyobrazeními o její

rozšíení, což jest jist výsledek uspokojivý.

Co se nejvíce etlo ped sto lety. List berlínský „Der preussische

Correspondent" má v roníku 1814 v . 163 tuto zprávu: Dle záznamu

velmi zkušeného a ve svém oboru osvdeného editele povny knih v Berlín,

jsou nyní nejvíce teny tjto ti knihy: „Trenkv životopis", Yulpiusr
„Rinaldo Rinaldini" a Kotzebue „Nejpamátnjší rok mého života". Knihovna

•berlínská potebovala druhého spisu 13, tetího 8 výtisk. A to bylo v dob
nmeckých klassik!

Veejná knihovna v Hamburku. Již tvrtý rok je v Hamburku
knihovna pro lid; z poátku mla 9032 svazk, nyní má 15.366. V prvním

roce bylo vypjeno 93.085, v druhém 119.545, ve tetím 173.070 svazk.

V tetím roce (1902) byly nejtenjší knihy: novelly od Storraa byly

žádány 1681kráte, Nansen : ,V noci a le'du" 647kráte, Ebner-Eschenbachová:

, Obecní dít" 635kráte, Otto Ernst: „Ein frohes Farbenspiel" 609kráte,

Gustav Freytag: „KrálMarkus" 439kráte, Wolzogen: .KraftMayr" 40tkráte,

„Hans Liechtenstein" 400kráte, pak tito spisovatelé: Bornson, Freytag, Scheffel,

C. F. Meyer, Wolzogen, Dickens, Ebers, Fontáne, Goethv: „Faust" (155kráte),

Schillerova „Panna Orleanská" a „Maria Stuart" (126kráte) atd.

Schonbach o katolických belletristech. Dvorní rada a universitní

professor ve Štýrském Hradci Ant. E. Schonbach uveejnil v posledním ísle

IV. roníku asopisu „Die Kultur", jejž vydává vídeská Lvova spolenost
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pozoruhodný lánek o nékterýcli nejnovjších dílech literatury nmecké pod

názvem: „Co teme? Poznámky z mého zápisníku." Tam zmiuje se o kato-

lických romanopiscích, jimž dává tuto uprím mínnou pravdu: „Budiž mi

dovoleno, abych pipojil nkolik poznámek, které by mohly pijaty býti místo

kritiky vtSí ady knih. Delší dobu jíž piiují se nadaní spisovatelé a pi
inliví knihkupci, aby vytvoili katolickou románovou literaturu. Úmysl jest

jist velmi chvalitebný, ale nesnadný, a pipadá mi, jakoby si nebyli dobe
povdomí, jak spisovatelé tak nakladatelé, zvláštních obtíží. Svazky tchto

román bývají vždy skvle upraveny, asto velmi pkn illustrovány, se

zálibou dle vzoru Ludvíka Richtera, vypravování je podniknuto nejlepší

tendencí, díla hodí se po rodinný stl i pro žákovské knihovny. Mají-li však

úmysl, aby získali velké publikum tenástva pro katolickou literaturu, pak

sotva dosáhnou tyto romány svého úelu. Nebo jsou psány skoro bez výminky,

nevyjímám ani ostatn nadané spisovatelky Enriky z Handel-Mazetti, s technikou

nevycvienou a hodn zastaralou. Jak píší tito katolití romanopisci, tak se

psávalo v ticátých a padesátých letech minulého století. Jejich rozvrh vší

látky je skoro až jalov jednoduchý, charaktery líí dle dávno opotebených

model, nálada jest nejasná, rozmluvy a dj pratžce spje ku pedu, nkdy
zakmitne se pkná jednotlivost, nic není na nich chvály hodno, jen morálka,

mravní tendence. Nuže, mravnost jest jist vcí prvého ádu a mže-li jí

nkdo svou prací prospti, je užitenjší spis jeho než celý stoh výtených
spisv. Ale chce-li nkdo umním lidstvu se piblížiti, musí tak uiniti rovnž
umlecky. Nepomže tu dobrá vle a dobré smýšlení; mže nkdo býti

nejdokonalejším lovkem, ale pi tom býti bídným spisovatelem. Nelze

zajisté vydupati ze zem njakého katolického Goethea, také nerostou ledakde

katolití Spielhagenové anebo Raabeové. Ale nutno vdti, kde a ím se

chybuje a kde potebí, pipomoci umlecké tvorb pilným studiem umní.
Kdo chce vystoupiti za dnešního dne jako výpravovatel, musí osvojiti si

techniku svého umní, musí uiti se od mistrv, a sice od moderních mistrv
a ne jen od Krištofa Šmída, a dobe psobil tento uitel mládeže. Poroz-

hlédnme se po obrazech a sochách katolických umlc; uili se umní svému

jen u natrav a venkovských ezbá? Má-li katolický román zápoliti

s moderním umním, kteréž neví nic o náboženství, musí, kdo se v boj

odváží, díve tolikéž vdti a umti, jako moderní umlci, jinak škodí prací

svému úelu více, nežli mu prospje." Ig. Zu.
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HLÍDKA.
Z dob pojoseflnskýeh.

M. Pavlík. (C. d,)

Leopold II povolil biskupm v nkterých bodech. Vbec znamenati

za Leopolda a jeho nástupc jakýsi obrat. Ovšem se strany vládni

nebylo toho píinou snad vdomí církevní — zde rozhodoval strach.

Leopold byl téhož smýšlení jako Josef a provádl v Toskánsku tytéž

„reformy" jako Josef, a byl by asi i dosednuv na trn císaský po-

kraoval dále ve šlépjích Josefových, kdyby ho nebyly ohromily

události revoluní Když nastoupil na trn rakouský, byly pomry
v celé íši velmi neutšené. Belgie se odtrhla a prohlásila samostatnou,

v Uhrách pomýšlelo se na nco podobného, v Cechách bylo nespokoje-

nosti též dost — a vše to povstalo z odporu proti Josefovým výstedním

snahám jak centralisaním tak ásten i náboženským.

Mimo to ve Francii odehrávaly se práv scény revoluní, které

svým kultem rozumu a demokratickými hesly v oích všech vládcv

evropských — i Leopoldových i Františkových jevily se jako úinek

snah podobných tm, kterých se Josef ujímal: osvícenství se všemi

vedlejšími díjbrými i špatnými zjevy

Proto zostena censura a vláda poínala se odvracet od josefínského

osvícenství. Náboženství katolické a duchovenstvo ve spisech tupiti bylo

co nejpísnji zakázáno, generální semináe zrušeny, klášterm vrácena

svoboda z velké aspo ásti, roku 1802 dány byly nové zákony školské,

které mly odpomoci nedostatku knžstva, bohoslovné semináe odevzdány

v dohled biskup, stát dbal, aby eholníci zachovávali pesn stanovy svého

ádu, národní školy sveny dozoru knžstva, na filosofických ústavech

zízena stolice náboženské vdy, která mla studujícím filosoficky vy-
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vraceti bžné námitky proti kesanství, roku 1814 rozmnoženo a lépe

uspoádáno bylo botoslovné studium, na všech bohosloveckých ústavech

ustanoven zvláštní professor, který ml s bohoslovci peísti po as
jejích studií celou Vulgátu a krátce ji vykládat, nepouštje se do kritiky.

Knihy pro pednášky byly ureny, od nich professoi nemli se od-

chylovat. Vyhovovaly církevnímu duchu již lépe než dívjší. „Bylo

naízeno pednášeti jen to, co jest doctrina plana a ius pianm, co jest

prakticky upotebitelno, beze všelikých diskussí a sporných pouek,

z nichž prý žák jen pochybnosti a prázdné vdní odnáší a hlavu jen

kolísavými, Církvi i státu málo prospšnými zásadami napluje. Bylo

tím nco eeno proti myšlenkám josefínským, nco však také proti

hlubšímu spekulativnímu studiu", píše Dr. Vychodil v biografii Sušilov.*)

Roku 1808 byla všecka filosofická lycea jak po stránce náboženské tak

literní svena bezprostednímu dozoru biskup, 2) theologické spisy mly
býti pedloženy naped biskupu diecesnímu k censue a pak teprve

odevzdány císaskému censoru,^) úedníkm bylo naízeno, aby piln

chodili na služby Boží a dávali tak dobrý píklad.

Šíila-li se za Josefa II na popud vládní na školách nepravo-

Trnost, nyní stát úzkostliv staral se o pravovrnost. Mnoho k tomu

pispl též vídeský kongres 1814 a tak zvaná svatá Alliahce. Byl to

strach, jenž vhánl vládu do tohoto pravovrného smru. A strach tento

uinil vládu tak úzkostlivou, že pevzala úkol inkvisice. Professoi

theologití nesmli pednášet dle leckteré knihy, nýbrž dle knihv

státem pedepsané, své pednášky museli pedkládat, a pakli jen

njaké podezení vzniklo, hned tu byla státní komise, aby se pe-
svdila o pravovrnosti podezelého professora. Bylo ovšem na boho-

sloveckých ústavech dosti professor rationalistuv, u kterých podezení

bylo oprávnno, ale ve vyšetování byli zapleteni i ti, kterým se

rationalismus nemohl dokázat. Než to je celkem vedlejší; zajímavé je

tOj že stát nyní o pravovrnost se tak staral. Této velké starosti

státní zakusilo mnoho nadšenc, jako na p, Bolzano, Fessel, Zahradník,

Gau, Schneider a jiní.*)

Povahou svou je tento „nábožný" proud vládní jen pokraováním
josefinismu a v další áe eknme protireformace. Hlavní vc, státní

omnipotence, se nezmnila, jen smr jiný dala jí báze. A byla to

) Vychodil, František Sušil, 20. Vychodil uvádí data: 1804, 1812.

2) KryšffeJc, I. c. 351.

») TÝŽ 352.

*) Týi 356 379.
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báze ne tak o náboženství, jako hlavn o politickou moc. Absolutismus

bál se, že dny jeho budou seteny: nábožnost lidu hlavn mla žiti

jeho zachránit neb aspo prodloužit.

Kde zaíná strach, tam zaíná i stagnace. Kdo se budoucnosti

bojí, ten uzavírá se v sob spoléhaje na svá odvká práva, která

s prudkou, ale malomocnou žárlivostí chová — odcizuje se životu,

myšlenkám svt si podmaujícím, osamocuje se, až konen jako starý

zpuchelý vrak tone ve vlnách, jichž se bojí a jimž klne.

Absolutismus nemohl se jiného konce dokati pi vzmáhající se

myšlence demokratické. Jiného konce nemohla se dokati ani ona státní,

duchem a pvodem svým násilnická nábožnost. Odumírající staroch

Církvi pomoci nemohl. Prese vši státní péi o pravovrnost šíil se

rationalismus z filosoíických ústav do gymnasii i ádových i) (na p.
piaristských) i do ad intelligence. To bylo ddictví povrchního
josefinismu, a ddictví to nemohlo býti udušeno strachem, nýbrž živou

nadjí, ne zákazy a censurou, nýbrž vnitním prožitím jeho po-

vrchnosti a svobodným odvrácením se od nho.

Vedle reakce vnjší, ze strachu povstalé, našel josefinismus od-

prce ve vlastních svých adách.

Nesjednocenost a povrchnost ješt nikdy dlouho se neudržela.

Josef byl absolutistou, centralistou, tím též pirozen germanisatorem

ne snad z dvod nmecko-národních, ale ze státních dvod. Josef

byl však též nadšeným osvícencem, a jako osvícenec staral se o vzdlání

lidu, zakládal školy, z osvícenských pii, z pesvdení, že úadové
jsou pro lid a ne lid pro úady, založil stolici jazyka eského na

brnnské šlechtické a vídeské teresianské akademii, dovolil hrát eské
hry divadelní'^) a p. Protivy, nad nž vtších není.

Protivy ty v poátcích vlády Josefovy nebyly tak patrný, ale

vyvíjely se tím rychleji, ím spšnji Josef svj absolutisticko-osvícenský

program uskuteoval.

Vzdlání obrací se vždy proti absolutismu; mimo to djepisné

studie vedly u nás zvlášt šlechtu k odporu proti centralisaci, a slavistika

vypstila nejnadšenjší obhájce eského jazyka. Staré knihy eské,

zvlášt djepisné, vydávané pod ochranou osvícenství, šíily vdomí
národní. Tak protivy se zvtšovaly i množily.

Ale i samo osvícenství bylo jednostranné, falešné, zabíhající

v barbarství, zvlášt když se ho chopila byrokracie.

'j Kryslúfek, 1. c. 345. — Též Vychodil, Sušil, 15.

O Poprvé se hrálo v »Boud« 8. ervence 1786. Viz Dj. lit. ., 243, 418—420.

6*

t
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To cítili osvícenci sami.

Proto rostla u šlechetnéjších z nich nespokojenost s josefinismem,

jak prakticky se provádl, nespokojenost s hlediska vdeckého a

umleckého, s hlediska politického a národního, což se obráží znenáhla

i v ohledu náboženském.

Tak když naídil císa, aby z knihoven zrušených klášter všechny

knihy, jež se „nehodily" pro universitní knihovny, byly rozprodány,

po pípad znieny, ozývá se s mnoha stran odpor. Pelcl, josefiuista

od hlavy až k pat, žehrá: „Nejvtší, nejkrásnjší a nejprospšnjší

díla, jež Cechové ode dvou set let sebrali a do Cech pinesli, nyní

opt cizozemcm jsou prodána a z Cech pry odeslána. To zajisté

nedje se proto, aby v Cechách védy se zvelebily."')

Podobn odvrací se Pelcl i od germanisaního úsilí josefínského.

Stžuje si již roku 1781, „že Cechové v Praze v bohoslužb po otimsku

jsou odbýváni, a všechno se koná nmecky, zejména kázaní; také lid

nemohl zpívati, protože na kru provozovala se hudba nebo nmecké
zpvy",-; a roku 1789 již mluví o pohrom, jež zastihne mocnáství,

nenastane-li zmna na trn, o vzpoue všude doutnající pod popelem,

a oekává lepší vlády od Leopolda II 3) I sama Dobrovského slavnostní

e „Uber die Ergebenheit und Anhanglichkeit der slavischen Vulker an

das Erzhaus Osterreich", již pednesl 1791 za pítomnosti Leopolda II

v eské spolenosti nauk, vyšla z podobné nálady.

Stavové eští uvdomovali si studiemi djepisnými svj velký

význam v minulosti, poznávali historický význam eského království,

a z tohoto vdomí povstal u nich odpor proti centralismu a absolutismu

josefínskému, snižujícímu jednotlivé zem a království na pouhé provincie.

Odpor tento politický vedl konen i k odporu proti nmin, jež práv
sloužila centralismu. Tak pi korunovaním snmu 1791 mluvili nkteí
šlechtici v pedsíních hradu pražského okázale esky,*) a mnohým to

práv nešlo skvle. Pi nastolení Leopolda II žádali, aby na gymnasiích

místo nminy byl zaveden jazyk eský,") a na universitách aby místo

nminy zavedla se opt latina.*'')

') KryHúfek, 1. e. 1G5.

•^) Týž 140.

*j Djiny lit. (\, 471.

*) Djiny lit. ., 4(59.

') Tamtéž 470.

^) Tamtéž 388. 1. Srv. Sláma: »Zdaž co vku osmnáctému pekážeti se zdálo,

nemfiže devatenáctému ku prospchu býti? i nevídáme, jak stavitelé óasto kámen, jimž

pi základech pohrdali, ))ídnt' k hoejékiun pes lešení vlekou? i ortel lovka jako
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Podobn náboženská povrchnost a frivolnost v josefinismu vy-

volávala znenáhla nespokojenost u nejvážnjších josefinistv a osvícenc.

I. Uvítali s nadšením toleranní patent, zrušení nkterých klášter,

svobodu tisku — to bylo jim pravým osvobozením. Byli dtmi své doby,

chápali její žádosti a poteby a cítili s ní. Cítili dech nové doby, v níž

bude rozhodovati více než dosud svobodné pesvdení, duševní prácC)

duševní zdatnost. II Proto jest u nich až zimniná touha po vzdlání:

ne úzkoprsá, ne „tesklivá", jak píše asto Zahradník. Nedbají formulek.

Nic se jim tak neprotiví, jako „tesklivost, chladnost a nechutný obyej

scholastický." III. Chtjí míti samostatnou hlavu, chtjí sami pemýšlet

a ne iurare in verba magisti. IV. Uvádím jen Hurdálka, Bolzana,

Fessela, Vacka, Kynského, Kamarýta, Zieglera, Slámu, Zahradníka,

Sychru, Smetanu. Všichni s Dobrovským, jenž s nimi byl ve styku

pátelském, milovali neb aspo vážili si Josefa II. Hurdálek byl od

Josefa II jmenován 1785 rektorem generálního semináe pražského,

a Josef byl mu vždy naklonn, ba když „uený a poctivý Hurdálek

od jakýchsi sprosták u nho byl osoen, týž prozetelný, moudrý

císa Josef pišed do Prahy, oustn s ním rozprávl, všecko mu svo-

ortel Boží? A co lovk zatratil, tak v kletbu padlo, jakoby Bh byl sám zatracoval?*

(C. k. d. 1837, 480.) Též erný na p. píše v recensi »Reliquien aus den Schriften der

Heiligen : »Jesti zvláštní a znamenitý ráz vku našeho, že poklady, kteréž prve své-

myslná hrdost zavrhla, opt se vyhledávají a znova na svtlo pronášejí ; což patrným

nám dvodem, jak málo pestáváme na plodinách, kteréž pítomný neb nedávno

minulý vk vytvoil.* A cituje slova »bohomyslného Sacubugy« : »Jak dležito jest, aby

Ježíš horliv hlásán byl! Jedno skrze Ježíše mžeme býti zachováni,.. Nehorší se na

ei nkterých uených list, v nichž tak nehodn Kristu a positivnímu kesanství se

odpírá. Re svta nemže býti lepší než duch svta; nebo nepochází duch ze slova, ale

slovo z ducha. Páni ti jsou nad míru skrovní, oni s málem zavd-k pijímají, když se

jim jen nco maliko ze studené kuchyn o mravnosti pedloží, jest jim to dostatené

pro toto tžké bím dne a pro horký boj života; my však tím nevystaíme. Nám
potebí nového, nebeského chleba, kterýž nedostal se nám se zákonem starého

neb nového Mojžíše, nýbrž s milostí a pravdou, s Kristem s nebe nám jest dán...

Nikdy jsem nebyl nepítelem pravé osvícenosti, jelikož jsem nikdy rozmysliti se

nemoh), abych nepítelem pravdy se stal. Podle míry skrovných schopností

svých snažil jsem se vždy ji hájiti a rozšiovati. Ale vyznejme: sbor ten, jehož heslo

bylo: Osvícení, vyvedl velmi špatn svj oukol... Znamenitá jeho ást hledala jen

dvod pro své náruživosti, a co je omlouvalo neb obálelo, nazývala osvícením. Jestli to

jméno Osvícení u mnohých v lehkost pišlo, jednak odtud to pochází, že mnozí jinak

pravého osvícení schopní mužové velmi neprozeteln ruky podali lidem nehodným,

sobtlivým, náruživostem povolujícím a jen rušiti a boiti žádostivým. Kdo to medle

schválí, když každý jak v mšanském tak církevním ízení boiti chce, a všecko, co

starého, z koene vyvrátiti; však jistotu nemže dáti, že nco dokonalejšího, než co potud
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hodností práv císaskou vyjevil, a ujistiv se nevinou jeho, marným

stžovatelm a reptákm mlením odpovdl, obvinného ale tím více

sob oblíbil." V. Ziegler, jenž „neschvaloval slep vše, cc za asu

(Josefa II) a pod záštitou jména jeho ve vcech náboženských a po-

litických bylo se stalo", napsal na Josefa II epigram: „Málo kdo je

mu roven, mnozí ho neznali, všickni jemu se obdivují, nikdo ho ne-

pevýšil." (Ryb. 187, 197.) Zahradník nazývá Josefa „ostromjslným

a vzdlaných muž na výsost milovným velikým císaem, jenž žádostiv

byl knžstva umním, moudrostí, vrou a šlechetností srdce všecky

jiné stavy znamenit pevyšujícího." VI. Všichni byli osvícenci, páteli

osvty; toužíce po vzdlání co nejširším, sahali po každé knize, od níž

nadali se pouení. Nebyli jim neznámí církevní spisovatelé starší i noví,

ale zabývali sé též studiem filosofie souasné i básnickou literaturou.

.._ (P. d.)

stávalo, ustaví? Je-li osvícení u mnohých obuzeno, kdo jest tím vinen, nežli osvcovatelé

sami? ...pi vem odporu zstane pravdou, že, jestli za asu hrubé nev-
domosti povra obtí svých si vyhledávala, liché mudráctví našeho vku
ani s miliony se nenasytilo; neb ponvadž nadvtrnými abstrakcemi se krmí, nenahlédá

nikdy na svt skutený, a nemže se tudy pohledu jeho zhroziti. < (. k. d. 1828,465— 468.)

II. Tak píSe Sláma v listech »0 škodách plynoucích z nmeckého vychování eské

mládeže* : »Pochybovati ale o koneném vítzství církve, nebylo by nic jiného, než

vlastní nevru vyzrazovati; a nevry chrání Bh i zaež mu neskonalý dík vzdáváni'

i tvé i mé srdce: ale ekati s nebe div nových, ahy prst Boží své dílo zázrané hájil,

nezdá se mi vzdálené od pokoušení Boha. Bh pomáhá veždy jen tm rád, kteí
si pomáhají sami; a pomoc jeho až podnes chodí po cestách pirozených nejradji.

Ti tedy, které k svému dílu povolal, zdvojenou silou o zachování náboženství proti jeho

nepátelm zasazovati se musí. Neprospje však více pálení knih, klatba nebo

kižácké boje vci dobré; nýbrž tou zbraní, kterou nepátelé zjeveného

náboženství církev podvrátiti chtí, touž sami poraženi bute.* Je-li však

svrchovaná poteba, aby muži nad jiné osvícení v každém jazyku sofistické

mudrování našich nepátel celou silou poráželi, která jen pi pravd státi muže: nesmí

se z druiié strany zapomínati, že se tak zjevenému náboženství jen pl a snad ani pl
služby neprokáže. Bojovati, nepítele porážeti jest potebné, ano veliké a slavné zlé.«

To jest více negativní — i teba pedevším positivn pracovati, abychom pravdu

lidem vštípili — »nebo pravda má vnady neodolatelné do sebe; jen kdo ji nevidl,

nepojal a nezná, nebo jen na pul poznal, mže jí odpírati; komu svou nebeskou tvá
odhalila, toho jist ani ostrost mee neodlouí od ní.« III. asopis pro k. d., 1834, 126.

{Zahradník v biografii Hurdálkov.) IV. Rybika, 255. V. a VI. Casop. k. d , 1834, 106.
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Nkolik poznámek o píinách reformace.

Prof. Dr. Josef Samsour. i. d.)

Pi spolené psobnosti tak rzných a závažných initehi nelze

se diviti, že jednotná velká akce církevní k zahájení zdravé a pronikavé

reformy nebyla podniknuta. Byla tím mén možná, ponvadž i sami

kruhové církevní k reform v první ad povolaní nemocí schváceni

byli. Vtšina papež doby renaissanní vyniká sice podporou vdy a

umní a podává tím dkaz, že Církev není nepítelkyní civilisace,

intellektuelních a esthetických snah lidstva, málo však obrací zetel

k hlavní úloze papežství, která jest nábožensko-církevní, a ke hlavní

poteb lidstva, k osvobození totiž od mravního zla, od nhož pímo
neosvobozuje ani umní ani vda, zejména však umní a vda renaissance

osvoboditi nemohly. Lid se svými náboženskými a mravními potebami

vtšinou ztrácel se z oí tchto papežv, a to tím více, ponvadž papežové

tito nasazovali všecky své síly, aby odvráceno bylo hrozící nebezpeenství

od zemí slovanských, uherských a nmeckých Turky nejvýše ohrožených.

Poznávajíce jasným zrakem jeho velikost, bez ustání napomínali kesanská

knížata k pokoji vzájemnému a k boji proti spolenému nepíteli kesanské
kultury. Nkteí z nich, jako na p. Pius II, když všecky námahy jejich

pohnouti knížata k boji zstávaly marnými, hledli sami válku, kterou

pokládali za nové výpravy kížové, prakticky provésti. Obojí však,

nutnost, knížata západní vždy znova k boji vybízeti, a podíl na boji

samém, zaujímalo ve velké míe innost papežv a odvracelo jejich

pozornost od reformy církevní. K tomu pistupovala ješt pée papežv

o upevnní duchovní a svtské moci. Starost o upevnní moci duchovni

ukládaly papežm protipapežské snahy koncil reformních a církevních

kruh za nimi stojících, kteréžto snahy jasn vystupují na snmu
Kostnickém a Basilejském. V postavení nemén tžkém nalézali se

papežové vzhledem na svoji svtskou moc, jednak následkem stavu

státu církevního, jehož reorganisai po rozvratu za vyhnanství avignon-

ského bylo teba dokímiti, jednak následkem politických zmatk v Itálii

vbec, jednak konen následkem zápletek válených se sousedy státu

církevního, zvlášt za Sixta IV, Innocence VIII, Julia II, Alexandra VI.

Však i kdyby bývali papežové všecku svou sílu nasadili pro

reformu církevní, pece úplný výsledek byl by závisel od spolupsobení

všech ostatních úd Církve; nebo pi onemocnní celého organismu

hlavní organy nejsou s to. aby látky nakažlivé vylouily a samy uzdravení
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pivodily; tu teba souinnosti všech orgán, celá životni síla musí býti

nasazena. To platí mrou ješt vtší o tak dležitém organismu morálním,

jakým je Církev katolická. Jak však mlo se to s touto souinností?

Kollegium kardinál bylo v první rad k tomu povoláno. To však

ve své pevážné vtšin oddáno bylo zmínným smrm papež samých,

kteí z nho vycházeli a od nho zvoleni byli. Ano zpovalo se opto-

van reformu ve svém vlastním stedu provésti.

Také mnozí biskupové, zvlášt v Nmecku, nestáli na v}'ši

svého vznešeného a zodpovdného povolání. Bohatá Církev nmecká
od delší doby byla takoka zaopatovacím ústavem nižší a vyšší šlechty.

Zpsobem nanejvýše bezohledným bylo podizováno blaho Církve aristo-

kratickým zájmm stavovským, s nejvtší námahou o to pracováno,

aby šlechta dostala se ve výluné držení všech vyšších církevních

postavení, pedevším kanonikat, jakož i aby statutárn nešlechtici

z kapitol byli vyloueni. A toho také vskutku ve vtšin nmeckých
kapitol dosáhla. 1) Kde však kapitol j; staly se uzavenými korpoi-acemi

šlechtickými, nabývali stolc biskupských opt tém jen šlechtici.

Volba byla proto namnoze jen obchodem s kanovníky, pi emž vy-

stavovány byly kapitulace a inny sliby, a zárove politickým inem,

jehož se úastovaly domy knížecí a hrabcí dotyné krajiny pí-

mluvami, vyslanectvím a rozlinými závazky. Až píliš asto nevidli

šlechtici v úad biskupském již tžké zodpovdnosti, nýbrž jen pramen

moci a bohatství Nebezpeenství, které v tom spoívalo, že biskupové

byli zárove zempány, bylo tím zdvojnásobnno. Tak picházely vždy

více živly ist svtské do episkopatu; biskupství byla svými knížecími

a hrabcími majetniky zaplétána do všech sporv a rozepí dotyných

rodin, duchovni úad stal se namnoze jen sinekurou. Duchovní funkce

viední svovány svticím biskupm, kdežto biskup sám vnoval se

honb a rytíským zábavám s píbuznými a sousedy. Tento úpadek

episkopatu, jehož pepych závist a nevoli tíd nižších vyvolával, vy-

svtluje snad nejlépe, jak bylo možno, že se velká ást nmeckého
lidu náhle a s pekvapující rychlostí víry otc svých zíci mohla.'-)

V píkrém odporu k bohatství a rozmailému životu vyššího

duchovenstva neml nižší klérus v duchovní správ zamstnaný,

vyjma namnoze nejisté desátky a poplatky stolní, žádných plat,

tak že se z chudoby, nkdy ovšem i z lakoty, vnoval zamstnáním,

která se naprosto s jeho stavem a dstojností nesrovnávala a proto

') JtDi^sen, op. c. Sv. I. str. 684 n.

-') Srv. Janssen, op. c. Sv. I. str. 088 n.
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jeho vážnost u lidu poškozovati musela. Není o tom pochyby; velká

ást kléru nižšího, a nescházeli mezi ním mužové vroucí zbožnosti

a pravého šlechtictví ducha, odpadla od ideje svého stavu tak daleko,

že možno právem mluviti o duchovním proletariatu oné doby jak ve

vyšším tak také v obyejném, ano i ve smyslu doslovném. ') Tento

duchovní proletariat byl hotov pidati se ku každému hnutí, jež slibovalo

nadržovati jeho nižším pudm. Mnohé dvody spolupsobily, že v kléru

nižším nastal tento smutný úpadek. Pedevším jest jisto, že poet

tehdejšího kléru byl nadbyten velký. Nadbytek sil nemže víak býti

dostaten zamstnán: tím jest pak dán poátek zkázy. Hodným knzem
mže se státi jen ten, kdo má k tomu povolání od Boha. Možno však

o tom právem pochybovati, zda tak veliký poet lidí, s jakým se na

konci stedovku v duchovním stavu setkáváme, skuten od Boha

byl povolán. Ze však pi tomto nadbyteném potu sil a pi nedostatku

povolání mravní chování jednotlivých knží nesrovnávalo se vždy s ády
božskými a církevními, a že ani dobrým biskupm nebylo možno nutný

poádek udržeti, o tom není pochyby.-)

A podobn bylo tomu i s knžstvem eholním. Byla sice

zvlášt od té doby, kdy z popudu Stolice apoštolské Mikuláš z Cusy

jako reformátor Církve nmecké vystoupil, reforma v mnohých klá-

šterech provedena mnohdy i s použitím násilí; nicmén pece zstávaly

mnohé kláštery, které se k ideálm svých velikých zakladatelv a

k duchu apoštolskému prvních století kesanských nevrátily, což zvlášt

tvrditi možno o nejbohatších klášteích a opatstvích. Reforma jejich

setkávala se tu s pekážkami tém nepekonatelnými. Byly to pedevším

rozsáhlé exempce, jež biskupy, kteí vážn proti úpadku kázn

eholní vystupovati chtli, zdržovaly od rozhodného zasahování. Jiná

pekážka spoívala v tom, že i pi klášteích zavládl zlozvyk využitkovati

Církev jako ústav zaopatovací: bohatá opatství stala se „špitály šlechty",

kláštery mstské sloužily k zaopatení synv a dcer patriciv a vážených

oban. Velikou vinu uvalila i tu na sebe šlechta nmecká. S bez-

ohledno.stí bezpíkladnou smovala všecka snaha její k tomu, aby

synm obanským a rolnickým, vyloueným již se stolc biskupských

a všech ostatních vyšších církevních postavení, byl zabránn pístup

i do bohatých klášterv a opatství. A skuten také prnenáhlu pipadla

vtšina tchto ústavv i se všemi bohatými prameny vzdlávacími

výlun jen šlecht.

') Jorg, Deutschland in der Revolutionsiieriode. Freib. laSl, str. 191.

2) Janssen, op. e. sv. I. str. 703 n.
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Hluboký úpadek byl toho trudným následkem. i)

Zda pi tomto stavu vcí lze se diviti, že rostla nevole, ano i ne-

návist lidu proti nižšímu, vyššímu i nejvyššímu kléru stále více, a že

novotáství Lutherovu, jež vystupovati se snažilo pod pláštm náboženské

vážnosti a reformy, brány dokoán otvíralo?

II.

Chceme-li náležit poznati píiny reformace, teba nám povšimnouti

si dále též císaství a jehopomr k Stolici papežské.
Císaové a králové zvlášt z rodu Hohenstaufského zabývali se my-

šlenkou založiti svtovou íši a universální monarchii, jež by spoívala

na základech vlády absolutistické. Chovíijíce zámry caesaropapistické,

neštitili se mnohdy žádných prostedkv, jimiž by papežství a jeho

politický vliv, kterého ve stedovku nabylo, mohl býti oslaben. Tomuto

zámru, který zneuznávaje pravý charakter papežství, hledl je snížiti

na pouhý nástroj sobecké jejich politiky, museli se papežové, jakožto

Bohem ustanovení strážcové svobody a práv Církve Boži, postaviti na

odpor. Následek toho byly dlouhé a neblahé boje mezi papežstvím

a císastvím. V nkterých konkrétních prostedcích a opateních platili

ovšem papežové tributy lidské slabosti; zásadní však stanovisko jejich

bylo správné. Bojovalif za neodvislost papežství od politického otroctví

a zárove za svobodu národv od absolutní, pohanskými ideami pro-

niknuté vlády. Zmužilost, s kterou hájili své stanovisko, když materielních

prostedk boje tém zcela zbaveni stáli proti hmotné moci Hohenstaufu.

musí vzbuditi v každém nepedpojatém pozorovateli pravou úctu a

nelíený obdiv. Jejich vítzství bylo proto v první ad vítzstvím

ducha nad fysickou mocí a zárove požehnáním pro Církev a celý

svt kesanský, který by byl bez jejich odporu železnou nohou znova

oživujícího anticko-ímského císaství zdupán.

Jak málo vítzství jejich bylo osobní, vysvítá dostaten z okol-

nosti, že i oni na smrt unaveni z boje vyšli, a že úpadek císaství

ml za následek i úpadek stedovkého mocenského postavení Stolice

papežské, ježto toto postavení mocenské úzce s císastvím bylo spojeno.

Krom toho však také byl stálými tmito boji stedovký universa-
lismus, v nmž národní rozdíly tak málo se jevily, podkopán a na

jeho místo nastoupil nyní na poátku nové doby nacionalismus a

rivalita mezi národy. Nositelem tohoto nového ducha bylo, jak se

zdá, království francouzské v osob Filipa Sliného, zapísáhlého to

•) Srv. Janssen, op. p. sv. I. str. 722 n.
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odprce Bonifáce VIII. Idejí národnostní bylo pirozen postavení ducha

národního k Církvi a zvlášt k Stolici apoštolské posunuto, jak pedevším

se ukázalo v Nmecku a germánském severu vbec. Tento zjev více

psychologický než církevn politický jest druhým následkem boj
3 Hohenstaufy. V^ bojích tchto byli totiž papežové zaasto nuceni hledati

pomoci u král francouzských, a tím jaksi mimodk odvrátili se od

Nmecka a piklonili ku Francii, a to v míe takové, že i sídlo papežské

peloženo bylo z vného íma do Avignonu, kdež papežové k veliké

škod autority papežství samého nezídka stávali se nástroji sobecké

politiky francouzské. Tato sympathie papež pro Francii byla zvlášt

v Nmecku jen s nevolí vidna. Odcizení národa nmeckého od Stolice

apoštolské rostlo tím stále více. jsouc ješt k tomu podporováno boji

Jana XXII a jeho nástupc s Ludvíkem bavorským a neblahým

rozkolem západním, jímž jiapeŽBká autorita opt hluboce byla otesena.

K tomu družila se nad to žalostná poloviní práce snmu Kostnického

a Basilejského, jejichž mylný názor o svrchovanosti koncilu nad papežem

mnohé kruhy zaujal a nebezpenými snahami oposiními proti Kímu

naplnil. Od polovice století 15. nastal ovšem obrat k lepšímu. Od vlády

papeže Martina V jistupoval i v Nmecku do pozadí falešný smr
koncilni, jenž všeobecný snm nad papeže stavl. Pes to j^'.st ne-

pochybno, že následkem vídeského konkordatu nikterak nenastoupil

stav všeobecného uspokojení, a že také protipapežská oposice vnitrn

pekonána nebyla. Nejevila se ovšem na povrchu v té míe jako díve,

alt; tím úinnji usazovala se v hloubi, i)

Nemýlil se ostro vtipn}' Aeneaš Sylvius, když ku konci roku 1448

stav vcí v Nmecku takto líil: „Doba nebezpená nastává. Všude

hrozí boue, a obratnost námoník pozná se v nease. Ješt nejsou

utišeny vlny basillejské. pod vodou zápasí ješt vtry a táhnou tajemnými

kanály. V.šeumél dábel promuje se mnohdy v andla svtla. Nevim,

eho se Francie domáhá; ale ješt má koncil pívržence. Máme pímí,
nikoli mír. Unikli jsme nebezpeenství, praví oni, nikoli pesvdujícím

dvodm; co jsme si jednou do hlavy nasadili, toho držíme se až do

dnešního dne. Tak eká se na bojišt, na nmž bude opt o majoritu

rozepe." *)

K muto odporu proti ímu, jenž jevil se optn v tak zvaných

stížnostech národa nmeckého, vyvolaných pílišným zdanním od úad
ímských, pílišným rozšiováním reservací, rušením kanonických voleb,

') Janssen, op. c. sv. I. str. 740.

') Pastor, Geschichte der Piipste, I. sv. 2. vyd. str. a38.
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zavádním etných exspektativ, exempci, pistupuje jako další bod

fakticky existující protiva mezi duchem nfmeckjm a románským
a snaha národ nmeckých po vtší samostatnosti církevní. i)

To-li máme na zeteli a pipustíme, pochoj írae snáze, pro in
Lutheriiv práv v srdci Nmecka se udal a pro zde ml tak rychlý

úspch, jakož i pro jen v zemích pevahou nmeckých vtšího a

trvalého vlivu nabyl. Dokud trvalo harmonické spojení mezi císastvím

a papežstvím, dokud úzké pimknutí se k ímu pinášelo kulturní

prospchy, nebyla závislost ta v Nmecku pociována nepíjemn. Když

však císaství vždy hloubji klesalo, když nmecký humanismus vnikl

do tíd vzdlaných, stávala se oposice proti kurii ímské vždy prudší.

Této oposice dovedl chyte využiti Luther, aby petrhal staré spojení

Nmecka se stedem církevní jednoty, so Stolicí apoštolskou. Od té

doby až na naše dny duch výstedního nacionalismu ovládl protestantismus

nmecký a všecky jeho výhonky a zaznívá práv nyní prudeji než

kdy jindy v heslech jako „ultramontanismus", „pry od Eíma", „n-
mecká církev" atd. (P. d.)

Legenda Kristiánova.
Napsal František Vacek. (. d.)

6. Gumpoldova legenda o sv. Václavu.

Mladistvý císa Otto II (r. 973— 983) pál si míti životopis svatého

Václava, knížete a mueníka, slynoucího mnohými zázraky. Na žádost

jeho biskup mantovský Gumpold zhotovil spis velmi elegantní, v kvt-

natém slohu, reprodukující obsah legendy „Crescente fide", ale jen jako

konturu obrazu, s nanesením nových, ozdobných myšlenek a

etných plod fantasie, s dodatkem aspo malika dat
dobrých, jež spoívají na ústním sdlení nejmenovaných zpravodaj.

Autor maje na pamti, že píše pro mladého panovníka, protkal spis

svj naunými pokyny, ne sice ve form napomínek, ale pod chválou

vladaských ctností a kesanské horlivosti svatého Václava. Nco také

ze zvláštních píin pominul mlením, na píklad zmínku o zrušení

žalá a psobení bavorských a švábských knží v Cechách. Dílo jeho

vyjma dodatek svrchu eený nemá ceny pro historii, ba možno íci,

') Janssen, op. e, I. sv. .str. 742.
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Že zpsobilo zmatek v nazírání na véci eské z poátku
10. století, ježto ve smyšlených ástkách obsahu nastiuje ády a

zpsoby" u nás nebývalé.

Za liturgické tení Gumpoldv život sv. Václava se nehodil. Prolog

a nkteré další kapitoly sepsány jsou slohem tak tžkým, že teprv

delší úvahou lze dobýti pravého smyslu ei. Recitování jich pi boho-

služb neneslo by tudíž žádného užitku. Než vážnost, jaké tšil se spis

pro okolnosti svého pvodu, nedala utuchnouti snaze po úprav, kterou

by dotena závada byla odstranna. Piinním nejmenovaných autor

poízena jsou z Grumpoldovy legendy dv skládání

prostší. Jedno z nich poíná se slovy: „Crescente per orbem
universum" a obsahuje krom úvodu výbr prostji koncipovaných

kapitol legendy, druhé „Opor tet nos" ve form duchovní ei rozvádí

široce první ástku legendy a dodává k tomu zprávu o muenictvi

sv. Václava beze zmny.

Otázka jest, jak o práci Gumpoldov smýšlel Kristián legendista,

jenž chce pokládán býti za historického badatele 10. století. Zda poznal

a zavrhl bajky lípané v ní ke drobtm lepších práv o život svatého

Václava, zda uvedl na pravou míru vývody vlaského krasoeníka?

Dobrou nadji dává nám slib jeho, uinný v prologu, že opraví pedešlá

nedostatená skládání o sv. Václavu. Nuže, v em opravil Gnmpoldovu

legendu? Odpovídáme na ty otázky: Kristián pokládal Gumpolda
za velikou autoritu v eské historii, uvil jeho my-
šlenkám, nerozeznal lepších zpráv od špatných a jen jeden

omyl 1) opravil, napsav, že sv. Václav byl vrstevníkem krále Jindicha,

kdežto Gumpold klade nastolení mladého knížete Václava k dob krále

Oty. Dvra Kristiánova ve vývody Gumpoldovy byla tak veliká, že

pepsal do své práce tém ti kapitoly z jeho legendy,

ani slova nezmniv, a že na mnohých místech upravoval

svj elaborát podle jeho smyšleni n. Mohl ovšem, jak rádi

pipouštíme, ješt více tžiti z mnohomluvnosti Gumpoldovy, ale zvláštní

píina, o níž e bude pozdji, zdržela jej od toto.

ástka Gumpoldovy legendy, kterou Kristián beze zmny pejal

do svého spisu, obsahuje líení toho, jak sv. Václav výkladem svého

snu pedpovdl zavraždní sv. Ludmily a vyhnání duchovenstva ze

zem. Aby možno bylo posouditi jakost pejatého kusu, vyslechnme

'j Co popsal z jiného pramene, staršího, než jest Gumpoldova legenda, tehas

bylo na odpor vývodm Gumpoldovým a pravdu vyjadovalo, nemže pokládáno býti

za opravu od Kristiána innou.



94 František Vacek:

nejprv slova pramene, z nhož vážil Gumpold. Je to passus legendy

„Crescente fide'' oslavující prorocký dar sv. Václava. Zní takto: Stalo

se kteréhosi dne, že svtec vystoupil do vrchního patra

paláce a vyhlédnuv tam s okna, pravil k žákovi (jenž dole

na nádvoí stál): Tato sí (svtnice) pana Pavla knze pipadá
mi jaksi pustá. Zatím již matka jeho, víry v Boha prázdná, smluvila

se s ukrutnými rádci. I ekli: Co to iníme, dopouštjíce, aby kníže

kažen byl od knží a podobal se mnichu? Poslala pak muže zlotilce

na svou tchyni, svatou paní jménem Ludmilu, ze závisti proti ní, aby

ji zabili. A ti vykonali, co jim bylo porueno; naež mnozí knží
se žákovstvem byli zloupeni a vyhnáni ze zem. Tak vy-

plnila se pedpovd Václavova.
i)

Prostá zpráva legendy „Crescente fide" zpracována jest od Gumpolda

v toto znní: Stalo se kdysi v dob za noního odpoinku, že svatý

Václav pohížen jsa ve spánek podle tla, ml živý sen

podle duše z vnuknutí Božího. Ped jeho zraky stanula

sí knze Pavla, jež jinak byla o krásných, širých stnách
apísténcích, ale svtec spatoval ji nyní vkol zpusto-

šenou a k pebývání dokonce nezpsobilou. Probudiv se

pemítal o tom, co ve snu vidl. Potom (ve dne) svolal své pátele
a vrné služebníky a takto k nim enil: Když jsem, moji

drazí, odpoíval na lžku, pojalo mne ve spánku vážné a vznešené

vidní. Spatil jsem sloupovou sí knze Pavla, ale na zdech vkol
hrozn zpustošenou a lidí prázdnou. Vidní to zpsobilo mi zármutek

a velikou starost o kesany. Spoléhaje pak na slib Pán, že všechno

zmže ten, kdo pevn ví, chci vyložiti vám pravý smysl snu. Zpusto-

šení domu znamená smrt mé báby, svaté, ctihodné paní Ludmily. Ne-

budef dlouho trvati, kdy ona stane se obtí úklad, nastrojených od

matky mé. rodem i skutky pohanky, a nkterých rádc
matiných, ke zloinu rychle hotových, a pro vyznávání víry kesanské

podstoupí mnenictví. Sí knze lidí prázdná znamená vyhnání ducho-

venstva ze zem, pes rné slovo, kterým jsem mu ochranu slíbil, a

obrání osob duchovních o všechen majetek jejich. Nebo matka má.

8 kletbou na ni vzpomínám, vztekle nenávidíc svaté

náboženství, k nmuž já srdcem lnu, je ústy vyznávám a

vyznávati budu, pracuje o to, kterak by kleriky rzných stup (svcení),

protože se mnou stejn smýšlejí, zloupila a vyhostila. A neomýlil se

svtec ve výklad snu. Brzy potom došlo ke skutkm, které ped-

') Prameny il. . I. str. 184 n.



Legenda Kristiánova. 95

povdl: Ctihodnou paní zavraždili a duchovenstvo, jež z rzných
zemí okolních do Cech pišlo a svtcem pijato i nadáno

bylo, vy h nali.^i

Jakkoli rozprava Grumpoldova liší se od zprávy „Crescente fide",

jako báse liší se od historie, jakkoli v ní mnohé myšlenky a nepravdy

jsou obsaženy: Kristián pece zamítnuv zprávu „Crescente fide", rozhodl

se pro vývody Gumpoldovy, ba pejal doslova rozpravu jeho do své

legendy. Tím dopustil se veliké neprozetelnosti. Pedevším totiž odkryl

nevdomost svou v píin kvalitativního pomru mezi
eenými skládáními a tudíž i mezi legendou „Crescente

fide" a legendou Grumpoldovou. Kdyby b}^ Christianem, synem

knížete Boleslava I, nemohl by nevdti, které skládání jest pvodnjší

a lepší, které z nich vrnji tlumoí události života Václavova, ježto

oba spisy, legenda „Crescente fide" a legenda Gumpoldova vznikly

teprve v dob mužného vku Strachkvasa-Kristiana. Není od místa

vzpomenouti tu na jeho odhodlání, antikvovati výatky z legendy

„Crescente fide", což podobn vede k úsudku, že neznal pravého

stáí spisu.

Tím, že Kristián legendista za své pijal vypravování Gumpoldovo

o snu Václavov, projevil též neznalost okolnosti místního
rázu, jež Strachkvasu- Kristiánovi n emohla býti neznáma.

Podle legendy „Crescente fide" obydlím dvorního kaplana, knze Pavla,

byla svtnice v horním pate knížecího paláce (atrium in

superioi palatio. i Gumpold pedstavoval si píbytek Pavlv jako míst-

ncsti samostatného knžského domu, prostrannou dvoranu s ochozem

komnat (atrium, quod amoenis et vastis aedium munitur ambitibus;

porticus aedificiis sublimis), nejspíše podle vzoru vlašského. O souvislosti

dvorany s knížecím palácem ani slovem se nezmiuje. Ostatn zpustošení

stn a komnat v dom knížecím podle jeho vypravování znamenalo

by spíše pohromu knížectví nežli pohromu duchovenství. Ježto Kristián

v popise knžského obydlí pidal se ke Gumpoldovi, mli on chybn
za to, že knz Pavel pebýval mimo palác knížecí, ve

svém dom o veliké síni a komnatách, dokola k síni té pistupujících.

Professor Peka praví: „Kristián dosti šastn spojil se svým

vypravováním pomrn rozsáhlé místo z Gumpoldovy legendy o snu

mladého Václava a Václavov prorockém výklad toho vidní."*

Zatím však s pravdou jest, že uinil tak velmi nešastn.
») Tamže str. 153 n.

^) Nejstai-ší kronika eská, str. 42.

á_.
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protože vešel tím v odpor sám se sebou, to je s tou ástkou

svéhíj skládání, kterou opsal odjinud než z Gumpolda. A strun odpor

ten vypovíme, podle Gumpolda sen Václavv pipadl k dob, kdy
mladý kníže (iuvenis) pijal již duchovní osoby z rzných
zemí do Ce ch pišlé, slíbil jim ochranu a nadal je statky. i) Proto

Gumpold ve výklad snu mluví o zármutku Václavov, že pes jeho

slib duchovenstvu bude ublíženo (nostro inluso tutamine), a dodává ve

zpráv o tom, jak proroctví se vyplnilo, že duchovní, kteí z okolních

zemí do Cech pišli a jemu se poddnli, byli surov vyhnáni. 2) Podle

Kristiána sen Václavv pihodil se díve, než mladý kníže

(puer) pijal duchovní osoby z Bavorska, Švábska a jiných
zemí do Cech píchozí. 3) Pes to Kristián ve výklad snu mluví

o zármutku Václavov, že ochrana, kterou slíbil duchovenstvu, bude

svévoln petržena, a dopovídaje o tom, jak proroctví se vyplnilo, dí,

že duchovní osoby z okolních zemí do Cech pišlé a od

nho pijaté byly vypuzeny. Tot hotový zmatek vcí, a ne

šastné spojení dvou míst z rzných autor.*)

Další úsudek prof. Pekae jest, že „Kristián užil Gumpolda jen

tam, kde legendami detail jeho se mu líbil a pravd o svatém
Václavovi, pokud souditi bylo lze, nebyl na odpor. !^) Než v míst,

o nmž jednáme, naskýtají se detaily ujímající nejen pravd,
ale i cti 8 v. Václava. Gumpold totiž klade do úst sv. Václava

slova: „mater mea tam genere quam operu m etiam inquinatione
gen ti lis" (matka má, pohanka rodem a hanebnými skutky), „exe-

crabilis memoriae genitrix mea sectae vítali... mordaciter

invidens (zloeená matka má, vzteklá nenávistnice kesanského

') Gumpoldfiv Život sv. Václava, k. 7: Quacumque terrarum parte clericos

advenientes alacri niunificencia sub tocius necessitatis grata relevatione ad se reeepit.*

Prameny d. 6. I. str. 150 n.

*) Týž životopis, k. 12: Clerique longo adiacentium ambitu regionm in eius

subiectioneni immo mitissimara largitatem se prompte eoncedentÍ3.« Prameny d. ó. I. str. 154.

^) Srv. 3. a 4. kapitolu legendy Kristiánovy. Prameny d. . I. str. 206, íálS.

*) OvSeni jest možný východ z toho zmatku, když poídí se nový peklad poslední

vty ve 3. kapitole legendy Kristiánovy: »Ut interpretacionis congrua sonuerunt indicia

erga iam scriptc peremcionem matrone clerique longo adiacencium ambitu regionm in eius

subioceionem immo nitidissimam largitatem se prompte concedentis ferocem expulsionem.*

»Jak výkladem (sv. Václava) pípadn oznaeno bylo zavraždní eené paní (Ludmily)

a surové vyhnání duchovenstva, které ze širého obvodu okolních zemi v její ochranu

a velmi skvlou štdrost rádo se pikázalo.* Co by po tomto peklade bylo souditi o

spisovatelské poctivosti Kristiánov, uvážíme pozdji pi rozboru jeh<> legendy o sv. Ludmile.

f) Nejstarší kronika eská, str. 43.
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ádu) diversorum clericos ordinum, quia mecum sentire non
negant, ope terrena privatos regno severius eiectum iri molitur." Jaké

povahy byl by, neku píbuzný, ale lovk zcela cizí, o vcech eských
10. století dobe pouený, aby líbila se mu taková zpráva o svatém

Václavu a jeho matce!

Zavádíme e na detaily vypravování v legend Kristiánov,

o nichž lze ukázati, že byly upravovány podle Gumpolda. První píklad

týká se soudního ádu a pro tu píinu zasluhuje zvláštní pozornosti.

Gumpold jednaje o slitovnosti sv. Václava, pidal ze svého domyslu,

že v Cechách schvalování neb opravování hrdelních rozsudk dalo se

ve valném shromáždní soudcv u pítomnosti knížete (dispositis collo-

quiorum vel placitorum inter ordinata iudicum plebiumque sub-

sellia edictis si forsan quis noxa detentus, mortali sententia quamvis

debita proscriptus eius praesentiae ab incusatorum damnabili iudicio

fuisset adductus, . . . princeps ille misericors consessu ac iudicio excessit).

Kristián uvil té ei, jenže smyslu jejího dokonale nepochopil, do-

mnívaje se, že všeliké odsuzování vinník dalo se ve valném
shromáždní soudcv u pítomnosti knížete. Napsal tedy:

„Cum enim quislibet reor um in concilio iudicum presenci-

aque ipsius adventus a iudicibus capitali addictus sentencia fuisset,

(beatus dux Wenceslaus) occasione suscepta qualibet semet subtrahens

occultabat, qua valebat.'"')

V pvodní zpráv, kterou podává legenda „Crescente fide", e
jest jen o dvorském soud, a ne o pesuzování soud jiných nebo

o hrdelních soudech vbec. ^)

Podle Gumpolda svatý Václav pijímal osoby duchovní, necha

z kterékoliv zem do Cech pišly (quacumque terrarum parte

clericos advenientes; longo adiacentium ambitu regionm). V legend

„Crescente fide" praví se urit, že byli to knží z Bavorska a Švábska.

Kristián, aby dal za pravdu také Gumpoldovi, napsal: „sacerdotes, levite

plurimique famuli dei confluunt Bavariorum, SwevOrum aliarumque
provinciarum locis." Neprohlédl tudíž úmyslu Gumpoldova ne-

jmenováním Bavor a Šváb vzbuditi zdání, že i knží z toho národa,

I
Prameny d. í. I. str. 150, 2\'^ n. Professor Peka píše: »Gumpold má podezelé

plus že Václav sáni vinníkm hodným trestu smrti dával svobodu.« Nejstarší kronika í.

str. 44. eené plus jest nejen podezelé, ale nepravé. Spoívá totiž na pípisku

kteréhosi tenáe Gumpoldovy legendy (eius suffragiis immunis abiret e ntedio), jemuž

pvodní vypravováilí nebylo dosti srozumitelné.

1-)
Prameny d. 6. I. str. 183 n.



98 František Vacek: Legenda Kristiánova.

který byl nejbližší cisaíi 0té lí, objednateli a prvnímu tenái legendy,

pracovali o kesfanstvi v Cechách.')

Podle Gumpolda velmoži eští, ve víe ješt neutvrzení, scházeli

se k modloslužb v pohanských svatyních (per nefandas aditorum

atque ararum furialium aedes) a zvali k hodm, které pi tom konali,

mladého knížete Václava. Kristián uvil tomu, že byly v Cechách

pohanské svatyn. Pochváliv tedy Václava, že neúastnil se modlo-

služby, dodal o nm: „fanaque profanorum terre coequavit."^)

Podle Gumpolda sv. Václav v as velikého 40denního postu konal

noní bdní (redeunte per annuas vices legitimo arduae observationis

ieiunio . . . noctibus serenissimo instans pervigilio). Kristián, jak

se podobá, nesrozuml tomu, kdy bylo zvykem oddávati se na kající

bdní, ^) nebo mluví o neustálé bdlosti svtcov fpervigil assidue).

jako zárove mluví o neustálé zálib jeho ve sprostém rouchu (assidue

laneis ceu monachus indutus tunicis ad carnem).

Podle Gumpolda bylo nkdy sv. Václavu, když úastnil se ka-

jicích prvod za 40denního postu, kráeti po cest ledem okluzlé

(glacie horrentia itinera). Ze zmínky o náledí Kristián usoudil,

že svtec podnikal kající cesty nejen v dob svatopostní, ale i v as
zimní. Svdí o tom slova jeho: „in quadragesimali vel hiemali
tempore," jichž nelze vykládati jinak než na dv doby.*) Jak se stalo,

že Kristián nepochopil významu tak zvaných* „stationes'',

o nichž i skladatel legendy „Crescente fide" i Gumpold dobe vdli,

není nám s podivením, ježto ve 12. století pobožnosti tak jmenované

již jen v K,ím byly konány.

) Tamže str. 150 n., 154, 185, 215.

2j Prameny d. . I. str. 151, 215.

*) Tamže str. 152, 214. Podobn professor Peka nesrozuml slovfim Guuipoldovfra :

»Noctibus autem serenissimo instans pervigilio*, pekládaje: »V nocích pak, jež celé

probdl ve vigilii velkého svátku« a podotýká, že slovo »serenissimo« nedává

dobrého smyslu. Nejstarší kronika ., st. 49. sNoctibus — serenissimo* jest patrné oxymoron.

*) Prameny d. . I. st. 152, 214.
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Spiritismus ped vdou.
Dle Jousseta podává V. Lankaš.

Dr. Grasset, professor kliniky na universit v Montpellier, vnuje
ve svých Lecons de clinique médieate asi 200 stran studiu spiritismu,

hypnotismu, snu a roztržitosti. Rozumí se samo sebou, že pokus uvésti

i tyto problémy na vdecké pole, nedatuje se teprve od knihy Grassetovy.

Jimi zabývá se již déle nová vda, experimentální psychologie, která

práv zrodila se z úsilí lékav a filosof zabývajících se studiem tchto
zjevv. Nuže. co dí tento autor o tchto záhadných zjevech a jak je

vysvtluje ?

Tvoí-li u lovka zdravého a vyrovnaného osobnost dokonalou
jednotu, existuji pece stavy, o nichž se zdá, že tato osobnost je

zdvojena. Stavy takové jsou: roztržitost, sen, dobrovolný (spontánní)

nebo vyvolaný somnambulismus. V tomto posledním stavu a ve zjevech

suggesce je osobnost cele potlaena, aspo po celý as, co trvá hypno-
tisace. a je nahrazena vlí cizí.

Fakta, jež shrnujeme pode jméno spiritismus, souvisejí ásten
se somnambulismem a ásten i s jinými dosud neuritými initeli;

než ve všech pípadech je i pi nm osobnost více mén zasažena.

Všechny tyto stavy, od toho nejjednodus.šího ze všech, od roz-

tržitosti totiž, která je charakterisována nepetržitostí automatických akt,
více mén bezdných a nepovédomých, mezitím co rozum sleduje ešení
njakélio problému, "až k tm stavm, v nichž lidská osobnost mizí

a lovk, aniž jest toho vdom a aniž podržuje o tom njaké vzpo-

mínky, je v pohyb uvádn, vlí cizí; všechny tyto stavy isolují a od-

luují jako njakým zruným rozetnutím schopnosti duše. Proto též

všechny systémy, které chtly vysvtliti tyto podivné /íjevy, jeví týž

charakter: pipouštjí dv nebo ti duše v lovku.
Professor Grasset pipouští vyšší psychismus, v nmž intel-

lektualní duše by ídila schopnosti rozumu a vle; dále nižší psy-
chismus, druh to duše animalní, který by ml pod svou mocí auto-

matické iny, t. j. iny neodvratné a nevolní; znaný poet spiritist

pipouští konen tetí duši, princip astrální, který psobí mimo
lovka a vysvtluje vtšinu zjev spiritismu.

Toto pojetí lidské duše nií dozajista jednotu lovka, a krom
toho je bludem a sice jak se stanoviska theologického, tak se stano-

viska filosofického.

Abychom mohli lépe oceniti hodnotu tchto systém, bude dobe
poznati názory nkolika význanjších pedák spiritismu.

Papus (Dr. Encansse) je prof Grassetovi representantem všeobecného
mínní spiritistv. Tento známý spiritista vyjaduje se o této vci takto:

„Mezi já a ne-já, mezi duchem a tlem, jest jeden nebo nkolik pro-

stedních, prostedkujících principv . . ." U lovka tímto prostedním
principem jest astrální tlo, které spojuje nižší fysickou ást s vyšší

ásti duševní.
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„lovka možno tak srovnati s ekypáži, jejíž vz pedstavuje
fysické télo, kii tlo astrální a koí ducha."

Toto astrální tlo, muže. dle Papusu, záiti kol tla, mže se

exteriorisovati, býti záícím. Tento druh astrálního tla vysvtluje

zjevy materialisace, pohyby totiž a pemísování pedmt, jichž

se nijak nedotýkáme, zjevování se hlav, rukou, tl, atd., vysvtluje-

telepatii, t. j. vidní do dálky, myšlenkovou suggesci atd....

Všeho, co se dotýká metempsychosy, postupných reinkarnaci^

rzných druh duch, vyvoláváni duchv a všech podobných pelud, ta

pomíjíme, ponvadž nám bží tu jen o to, že Papus, jeden z nejvý-

znanjších spiritistických autorit, pipouští v lovku tri rzné duše.

Leon Denis, pedseda spolenosti pro psychická studia, je podobného
náhledu. Dwemd de Gros pipouští dokonce mnohost duši u lovka
a podobn i mnozí jiní. Tento fundamentální blud dvou duší nalezuemcy

jak již bylo eeno, i u prof Grasseta, jen že zde jsou tyto idey vy-

loženy aspo vdeckými terminy.

Professor Grasset pipouští, jak již bylo eeno, dva psych ismy
(dv duše/.

1. Nižší psychismus, který ídí iny automatické, nevolní

neb nepovdomé. Automatismus pak, který tvoí iny nižšího psychismu^

„je, dí Janet, podroben neúprosnému determinismu, beze všech zmn
a vrtochv."

Pode jménem nižšího psychismu musíme tudíž rozumti schopností

spolené lovku i zvíatm: itelnost, totiž pohyblivost, pamt. obrazivost

a pud. podrobené „neu[)rosnému determinismu, beze všech zmn a vrtoch.**^

2. Vyšší psychismus, který ídí iny volní a svobodné; je-

to asi to, co se ve staré filosofii nazývá intellektuelní duši proti duši

animalní, nebo nižšímu psychismu.

To krátce nartnutý systém proí. Grasseta. Je zcela jasno a jisto^

že spoívá na dualismu (nauce to tradicionelní škol v Montpellierské).

Tato dualistická nauka uí, že jsou v lovku dv duše: jedna intel-

lektuelní, která ídí schopnosti intellektuelní a volní, a druhá animalní^

nebo jinak eeno životní princip, který hýbe a ídí všechny
funkce živoucího tla.

Tato nauka školy Montpellierské, kterou teba zavrhnouti, ježto

nií lidskou jednotu, mluví aspo eí jasnou a vpravd filosofickou,

ehož o terminech prof. Grasseta íci nelze Dkaz toho mže si každý
nalézti již ve výtahu jeho theorie, který byl svrchu podán. Proto do
podrobností se tu pouštt nebudem. Dr. Jousset se jimi šíe zabývá.

Tolik je jisto, že dualistický systém Montpellierské školy ped
seriosní kritikou neobstojí, což ovšem tím více platí o cellularní, ve
své podstat cele materialistické nauce školy paížské. Proti tmto
naukám staví Dr. Jousset nauku jinou, nauku, která koeny svými
sahá zpt až k Aristotelovi, která kvetla za dob scholastiky a která
uena je ve Francii od šedesáti let školou T. P. Tessierovou, a sice

je to nauka o podstatném spojení (unio substantialis)
duše a tla.
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Nebude na škodu zopakovati si tu otázku o lidské pirozenosti,

ponvadž je to vlastn jedinv prostedek rozešiti problémy, které nám
pedkládá professor Grasset.

Ve svt shledáváme dva druhy bytosti: neorganické a

organické; tyto dva druhy bytosti jsou prese všechno úsilí materia-

listické a evolucionistické školy od sebe absolutn rozlišeny.

Co tvoí rozdíl mezi bytostmi organickými a neorganickými?

Co charakterisuje živoucí tlo? Co je to život?

Dr. Jousset pomíjí r/.ná ešení tchto otázek a zabývá se pouze

cellularní theorií, která panuje nyní na škole paížské (a. nejen tam*;.

Hozrešení svrchu položených otázek tímto systémem je velice jednoduché.

Stoupenci jeho jsouce inspirováni positivistickou naukou Comtea,

Virchowa a jeho žák. neptají se a nestarají se o, otázky o poátku
a o pirozenosti — buky existují, a to staí; a tyto buky nejsou

obdaeny ani duší, ani prasilou, ani životním principem. A pece žijí.

Jak? Irritabilitou. Jiní k tomu ješt pipojují psobení vnjších

píin, svtla, tepla. Jaký je pvod buky? Buka je vna, cellula
€ c e 1 1 u 1 a.

Xení to pohodlné? Eozhodn. Skoda jeu. že to. co tito pánové

tvrdí, není také tak pravdivé jako pohodlné. Nepopiratelné faktum

o naprosté sterilit naši zem v jedné chvíli jejího trvání a existence

organických bytostí, které dnes existují, tyto dv vci spojené ješt

se zkušenostmi Pasteura, dokazujícími nemožnost spontánní generace,

jsou jist pro každého lovka jen ponkud dobré vle jistým dkazem
stvoení. Buka tudíž není vna.

Co se týe Virchowova cellularního systému, teba íci, že lze

jej sice aplikovati na normální a pathologickou anatomii, v biologii

však pedstavuje negaci, a to je ješt trochu málo. zvlášt však ne-

odpovídá na otázku nahoe položenou: Co je to živá bytost/ Co je

to život?

Naše odpovéd a naše nauka je taio:

Každá živoucí bvtost je složena z hmoty a síly. Tato síla, která

se nazývá prasilou, duši, nebo formou, modifikuje hmotu, pe-
muje ji a pozvedá ji k uritému stavu; psobí, že pechází z ne-

organického stavu ve stav živoucí. Tož ta sila. která pemuje v rostlin

dusík, uhlík, kysliník vápenatv. atd. ve vodu, cukr, škrob, olej, která

modeluje, jako socha, každou bytost v uritou formu a vytváí tak druhý.

V rostlinné íši má inný princip, duše, jen vegetativní

schopnosti: vyživování, obíhání (circulaci), respiraci a rozplozování.

') .'Škola monistická Tato škola uí, že krystal, tato nejdokonalejší forma ne-

organického svta, mže se promniti v tlo organické. Tento blud zstal ve stavu pouhého

tvrzení, a to ne bez píóiny. Harmonicky a progressivní etz bytostí pedstavuje dokonalé

perušení mezi nejdokonalejším lánkem neorganických bytostí a nejnedokonalejším

lánkem bytostí živých. To, co tvoí živoucí bytost, je pesn to, že pemuje tlo

neorganické ve" svou sub-tanci, a že když pestává žíti, vrací se do neorganického

STéta, circulusvitae. Roste-li krystal, dje se to tím, že se podobné, píbuzné elementy

pipojují k jeho elementm, nikdy však nepemuje cizí substance ve svou vlastní

substanci.
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U nkterých druh zdá se, že máji v nepatrném stupni i sensibilita

a schopnost pohybu (citlivka, slunenice, atd.); tyto druhy dávají již

tušiti íši následující.

Živoišná íše pipojuje k vegetativním schopnostem schop-

nosti animalní: citlivost, hybnost, reflexivní innost, automatismus, pud
a u vyšších živoich pistupuje ješt pamt, obrazivost, vášn, vnímání
jednotlivin, pocit, ne sice dobra a zla, ale radosti a bolesti; proto jsou

i schopny jistého stupn výchovu.

lovk má všechny schopnosti vegetativní a animalní íše, ale

liší se od nejdokonalejšího zvíete jakýmsi zpsobem absolutním, roz-

umem totiž a vlí.

Charakteristickým znakem lidského rozumu je percepce obecných
pojm, povšechná; dsledkem toho je u lovka e; lovk samo-
jediný mluví, ponvadž jen lovk je schopen míti všeobecné idey.

Vle lovka je vlí inteliektualní, vlí, která se rozhoduje

a ídí dvody, které svdomí ocenilo a uznalo; toho však u zvíete
nenajdeme. Vle zvíete — pokud vbec možno užiti o nm tohoto

výrazu — nerozhoduje se uváženými dvody, vle jeho se rozhoduje

bud ranami neb odmnami. lovk je zodpovdn za své iny, ponvadž
ví, co iní a pro tn iní, zvíe zodpovédno není.

Živoucí bytosti jsou tedy smíšené výsledky spojení formy a hmoty.
Toto spojení je, jak bylo již podoteno, podstatné (substancielni).

Co teba rozumt podstatným spojením duše a tla?
Výrazem tímto rozumíme to, že u lovka je spojení duše a tla

tak intimní, že bytost, která resultuje z tohoto spojení, není již ani

istým duchem, ani tlem, ale novou substancí: lovk; nová substance,

lovk je to a ne duch nebo tlo, které jedná neb trpí, což scholastika

vyjádila krátce, ale dobe formulí: actiones et passiones šunt composito.

Tato nauka vyloží dobe a pohodln všecky zjevy, jež shledáme
u živoucích bytostí. Zvláštní úinnost každé formy, každého oživujícího

principu vytváí rznost íší a druhv. Neorganická tlesu, která slouží

k vytvoení živoucích tl, jako dusík, uhlík, síra, vápno, draalo, voda,

atd., jsou ve všech organisovaných tlech, nemohou tudíž vysvtliti

rozdíl, které existují mezi jednotlivými druhy. Buka, která složena

je z jednoho neb více jader, z bukové limoty a z obalu, nemohla
by vytvoiti urité bytosti, jako jsou vegetalní a animalní druhy, kdyby
njaká vyšší píina, kdyby njaká síla neídila seadní a uspoádání
tchto bunk. Tvoení tchto druh, tak harmonicky a hierarchicky
roztidných mže proto vysvtliti pouze oživovací princip, forma.

Jako spojení duše a tla vysvtluje život, tak zase oddlení se
tchto dvou substanci vysvtluje nám smrt.

Abychom lépe rozešili problémy, které ohlašuje prof. Grasset^
je ješt nutno, abychom pesn rozlišili nemoc od symptomu a bolesti.

Nemoc je stav živoucí složeniny, živoucího celku, charakterisovaný
souhrnem symptomv a poruch podrobených urité evoluci, která vytváí
rzné stavy, srovnatelné s druhy.
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Symptom je porucha innosti spojená s jistou nemocí, od níž

dostává svj zvláštní charakter.

Bolesti jsou též funkcionelní poruchy, než bez urité evoluce;

a místo aby byly ve spojení s néjakou nemocí, souvisejí vždy s vnj-
šími okolnostmi.

A nyní pistupme blíže ku vci samé. Razné stavy — o nichž

bude hned jednáno — které byly studovány prof. Grassetem, mají

všechny spolenou známku, a sice je to suspense, nebo ztráta vdomí
a vle, koincidující s trváním a nkdy zvýšenou inností živoišných

schopností. K vysvtlení tchto zjev, tchto stav dostaí však duše

jedna, dostaí duše obdaená intellektuelními, animalními a vegetativními

schopnostmi; proto je naprosto zbyteno p-edpokládati existenci dvou

neb tí rozdílných duší a pod.

V hlubokém spánku jsou intellektuelní a animalní schopnosti

cele suspendovány, jen vegetativní schopnosti zstávají v innosti a

život je representován jen dýcháním, obhem a výkony, které od nich

závisejí, jako vyvozování tepla, vymšování a výživy.

1. Sen. V mén hlubokém spánku, spojeném se snem jsou

pi bdlosti animalní schopnosti a jich innost je nkdy zvýšena a se-

sílena; pam pipomíná a pivolává nám události, kterých jsme za-

pomnli ve stavu bdlém, a obrazivost kouzlí nám dje a obrazy, které

jsou hodný Tisíc a jedné noci. Nkdy je spánek dosti hluboký, aby

rozum cele byl nepítomen — lovk íká, že nic nesnil; jindy zase

je rozum pítomen njakému snu jako divák a po probuzení je si ho

vdom, uchovává si vzpomínku o nm. Proto bludno je, uí-li nkdo,
jak professor Grasset, že ve snu pracuje, je v innosti pouze nižší

psych ismus. Sen lovka liší se ode snu psa práv tím, že u lovka
rozum je pi snu vždy pítomen, a že se misí do jev, které píslušejí

pamti a obrazivosti, ehož dkazem zejmým jsou sny, o nichž si

uchováváme vzpomínku. Schopností, která nejvíce je ve snu zasažena

a potlaena, je vle; proto je ve snu lovk nezodpovdný.
Somnambulismus je dvojí: spontánní, a ten souvisí velice

úzce se snem, anebo vyvolaný, který má své zvláštní známky.

2. Spontánní somnambulismus je nemocí nebo spíše chorobnou

affekcí, neduhem, který pozorujeme astji u hysterických a neura-

stenických osob; shledáváme u nho více obmn a stupnv. U vtší

ásti nemocných pestává na tom, že tito ve spánku chodí a nkdy
promluví nkolik neuritých a nesouvislých slov; jindy nemocný pro-

jevuje známky strachu, a to je tak zvaná mra, noní dušení. Na
vyšším stupni koná námsíník skutené procházky, a sice i ven, mimo
svj pokoj a asto i po nebezpených místech; hovoí souvislé ei
a mže, jako pi vyvolaném somnambulismu, odpovídati více mén
jasn na otázky mu kladené; nkteí námsíní píší, konají své po-

vinnosti, komponují a pod. Námsíník nepamatuje a nevzpomíná nieho

z toho, co mluvil a dlal v záchvatu.

3. Vyvolaný som na mb ulism us je mnohem složitjší, a sice

z mnoha píin; zvlášt proto, že pihází se u osob, které jsou pro
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nj velice predisponovány a jakýmsi návykem k nmu strhovány,

a pak že somnambul tu podléhá vlivu magnetisatora.

O všech zjevech piházejících se v magnetickém spánku se ne-

budeme zmiovati; jsou celkov dosti známy. Všimneme si z nich jen

jednoho, a to pro jeho význam a dležitost. Je to suggesce. Co je

suggesce?
4. Suggesce je innost, obyejn neodolatelná, kterou vy-

konává magnetisator na vli magnetisovaného. Na p. nemocný, který

je stižen progressivní anorexí, a který nejí tebas již od nkolika
msíc, pojí dobe jednou neb vícekrát na rozkaz svého magnetisatora.

Nemocný trpící keovitými nebo nervovými záchvaty, vracejícími se

obas již po nkolik týdn, zastaví návrat tchto záchvatu na rozkaz

svého magnetisatora . . . atd.

Tato medicínská fakta jsou dnes všeobecné známa a nco zcela

obyejného; patrno proto, že nemžeme popírati skutenosti suggesce.

Též teba pipustiti, že táž cizí vle mže magnetisovaného pinutiti,

aby vykonal skutky zloinné nebo smšné. Tchto fakt nelze nijak

popírati a suggesce je faktem zjištným a potvrzeným.

U nemocných a predisponovaných osob dje se suggesce velice

snadno, ano takoka bez pedchozího spánku; vtšina lidí však jest

neschopna suggesce.

Co teba íci o vztazích somnambulismu a suggesce s vdou?
Prvním bodem, který zdá se býti dobe dokázaným, je to, že

spontánní somnambulismus je chorobným aktem, a že ."omnambulismus

vyvolaný jest aktem též povahy, dsledn, že somnambulismus je

vždycky zjevem pirozeným, že není tu ani okkultismus, ani njaké
nadpirozené innosti.

Vdecký vztah lze snadno dokázati. Spontánní somnambulismus je

symptom pipoutaný k existenci njaké urité nemoci; vyvolaný som-

nambulismus liší se od prvého jen tím, že se zjevuje u nemocných
psobením vnjší píiny — fascinace (omamování pohledem a pod.).

Fascinace se provádí vždy analogickými prostedky; dje se

zrakem, obyejn upením oí na záící pedmt (hypnotismus), nebo na
zrak magnetisatora, krom toho též jistými pohyby ruky ped oima;
u zvykových a predisponovaných nemocných dostaí uzavení víka
lékae a rozkaz spát, aby p'ivodn byl magnetický spánek.

Krátce, somnambulismus je symptom jako všechny ostatní symptomy,
je to porucha spojená s njakou nemocí, od níž dostává i svj charakter

i dobu svého trvání; jeho vdeckých stav neteba zvlášt stanovit.

Jak vysvtlíme si zjevy, které tvoi a ustanovují .somnambulismus?

Somnambulismus nevyžaduje ke svému vysvtlení existence n-
kolika duší, a jednota lovka není zasažena tmito bizarními skutky.

Intellektualní schopnosti nepestávají se v somnambulismu pro-

jevovati, jich innost se nepotlauje; tak somnambul, který koná své

povinnosti, nebo který komponuje a pod., užívá dozajista svých intel-

íektualních schopností. innost jejich tedy existuje, ale je vždy porušená.

Tak vdomí je vždy nepítomno, ježto somnambul nemá žádné vzpomínky



Spiritismus ped vdou. 105

O tom, CO se dlo v dob záchvatu; a vle, v somnambulistnu vyvolaném,

je nahrazena vlí magnetisatora — proto mluvíme tu o suggesci.
Somnambul má tudíž — tak se aspo na první pohled zdá —

dv rzné, oddlené existence. V prvé, a tou je jeho obyejný život,

v níž používá pln a neriišen všech svých intellektualních schopností,

je si vdom svých in a ídí se zcela svobodn. V druhé existenci

ztrácí vdomí svých in, nemá o nich žádné vzpomínky a vle jeho

je nahrazena vlí magnetisatora. Jeho osobnost zdá se býti proto

zdvojena; díme „zdá se", protože skuten zdvojena není; vždy je to

týž lovk, který je jen ve dvou rozliných stavech: jednou ve stavu

zdravém, podruhé ve stavu nemocném. Somnabulismus spontánní a po-

dobn i vyvolaný, jsou. jak bylo již eeno, chorobné stavy; a není-li

jednota lovka zniena horekou spojenou s blouznním, pro musila

by býti zniena magnetismem? Jsou to dva stavy, a ne dv osoby,

proto je zcela neužiteno. cheeme-li vysvtliti fakta somnambulismu,

abychom vymýšleli a vyvolávali pluralitu duší a psychismv.
Suggesce spadá již do vcí neznámých a nevysvtlitelných;

vda musí se tu omeziti pouze na udání podmínek, z nichž suggesce

vzniká a se tvo'.

Positivní vdomosti vdy o suggesci shrnuje Dr. Juusset dle knihy

Grassetovy v tyto vty: Suggesce je nepoprným faktem. Mže na-

stati pouze u nemocných osob a s jich svolením, souhlasem. Je tím

snadnjší, ím astji byla optována. Tém vždy pedchází ji ma-
gnetický spánek

5. Spiritismus souvisí znan s vyvolaným somnambulismem,

a media, v nž se vtluje duch mrtvých a která dostávají sdlení

a zprávy od duch, procházejí asto kratikvm magnetickým spánkem;

jindy zakoušejí, pociují nervové poruchy, bolesti, kee a pod.

Spiritismus poskytuje ke studiu nkolik ád fakt. Poneme tmi
nejjednoduššími.

a) Kouzelné proutky, výzvdné kyvadlo, toící se

stolky. Ve všech tchto pípadech bží o innost, o psobení lidského

organismu na pedmt, jemuž bezdn, mimovoln sdluje pohyb

Pokusy, které konal de Chevreuil a Arago, dokázaly, že tyto

pohyby u zmínných pedmt byly produkovány napovdoraou, nebo

nkdy i vdomou inností tch. kteí pokusy ty konali.

13. kvtna 1853 Journal de.-í Débats publikoval list de Chevreuliv,

který ped 20 lety vyšel v Revue des Deux-Mondes a v nmž uený
professor dokazoval, že výzvdné kyvadlo, tžký to pedmt visící na

niti, jehož záchvvy odpovídají na kladené otázky, zstalo naprosto

nehybno, když prsty jsou openy. Arago, Babinet, abbé Moigno a jiní

uenci dokázali, že toící se stolky byly v pohyb uvádny dobrovolným,

vdomým nebo nevdomým úsilím osob sedících kolem tchto stolk.

etné pokusy pak s kouzelným proutkem mne pesvdily, píše

Dr. Jousset, že jeho ohyby byly vždycky produkovány tlakem rukou,

které jej držely; tento tlak dje se nevdomky a zstane i zcela ne-

povdomým, nepozoruje-li úastník sám sebe co nejpelivji a nejpozornji.
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Nepovédomým a nedobrovolným tlakem ruky vysvtlují se i za-

jímavé a podivné zjevy Cumberlandismu; ten jak známo spoívá
v tom, že ukryje se nékde njaký pedmt, aby byl pak hledán osobou,

jež o míst t(jm neví a jejíž oi jsou zavázány Osoba, kttrá ví o ped-
mtu skrytém, vejde ve spojení s osobou, která hledá pedmtu, a sice

tak, že ji drží za ruku, nebo položí ruku na její elo a pi tura myslí
siln na místo, kde je pedmt ukryt. Tímto myšlením, touto

impressí je osoba hledající vedena pímo k místu, kde pedmt skryt,

a jej též najde. Jak zejmo, bezdný tlak ruky vedoucí osoby je

jistým vdcem hledající oscjby k místu, kde pedmt je.«<t ukryt.

Než, ekne se, jsou tu fakta, která nedají se tak lehce odbýti,

jako tato. Tak toící se stolky, jichž bylo dotazováno, vstoupily ve
spojení s experimentátory tím, že nohou klepaly jistý poet úder,
které byly ve vztahu s písmeny abecedy. Nebo kída byla upevnna
na nohu stolku a psala odpovdi; kída ta pr)zdji ocitla se v rukou
media; nebo konen medium samo po magnetickém spánku nebo direktn,
vstoupilo ve spojení s duchy a hlásilo jich poselství. Jindy zase duše
znamenitých nebo i obyejných zemelých se v n vtlily a svtu
dostalo se tak porad od zemelých léka, poselstev králv, císav
a pod. Marie Antoinette, V. Hugo a j., zaujali tlo medií a mluvili

jich ústy. Jedno medium vzneslo se dokonce až na planetu Mars a

popsalo nám její obyvatele a jich mravy, a to zcela zevrubn!
Než, co je to medium? „Media, dí Janet, jsou-li to dokonalá

media, jsou typy nejúplnjšího rozdvojení, v nmž dv osobnosti se

dokonale neznají a rozvíjejí se neodvisle od sebe." ')

Richet definuje je takto:

„Vdomí tohoto individua (media) trvá ve své zdánlivé integrit;

než velice komplikované operace dokonávají se mimo vdomí, aniž by
volní a vdomé já se zdálo tušiti njakou modifikaci. Njaká jiná osoba

v nm bude, bude v nm jednati, mysliti, chtíti, aniž by vdomi,
t. j. s rozmyslem jednající, vdomé já, o tomto mlo nejmenší pojem. ''^^

Medium je tudíž frapantním píkladem zdvojení osobnosti, k emuž
teba pipojiti, že medium je vždy nemocným lovkem.

Media odpovídají na otázky, které se jim dávají. Jindy podávají

nám zase odpovdi na otázky, které byly adressovány duším zemelých
a duchm.

Na pokroilejším stupni duše se v n vtéluje, a oni pak na-

podobí posici, zpsoby a e velikých lidí, které pedstavují; bohužel

však dopouštjí se pi tchto imitacích více mén hrubých chyb proti

historii.

SI. Helena Smith. slavné ženské medium, studované Fowenovem,
když vtlila a pedvedla V. Huga, Marii-Antoinette a Barthésa, ped-
stírala, že odchází na planetu Mars a popsala pak zevrubn její obyvatele
a hláfila jich e. Nuže, tato e, zejm smyšlená a dle libosti

') L'Automatismp, p 5-4.

-j Ch Richet: „La sug^gestion luentale et les oalculs de probahilité " (Revue
phil , t II, p. 65, 1884.)

i
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vynalezená, je jen pestrojená, zamnná franina a tento umele zdlaný
idiom, dí Fowenoy. „je naivní a ponkud dtinské dílu dtské fantasie,

která si umínila, že vytvoí novou e a která, dávajíc svým namáhav
zrobeným výplodm barokní a neslýchaný zevnjšek, pelila je, ani

netušíc, do navyklých forem jediné skutené ei. kterou znala." ')

Janet dobe charakterisoval všechna tato duchaská obcování: „Jak

je možno, že tenái tchto zpráv nerozpoznali, že tyto pracn sestavené

výplody pedstavující nkolik rejzumnvch kombinaci, jsou v základ
hrozn hloupé a že k tomu abychom napsali podobné hlupoty, není

nutno zkoumati záhrobní tajemství. Když Corneille mluví hlasem éka,
dlá jen mizerné verše, a Bossuet zaznamenává ei, za nž by se

stydl vesnický fará; zvrhání se stihlo duchy velikých osobností v té

míe, že konají projevy hodné šílenc a pomatencv.^
Co z toho uzavírat? Tolik, že v.šechny tyto zjevy zavánjí pod-

vodem, 2) chceme-li, eknme, že nevdomým; ostatn pro a k emu
se zastavovati a opožovati posloucháním historií sn a pelud lidí

nervové churavých? Jakou dležitost mohou míti tato fakta se stanoviska

jak filosofického, tak fysiologického? Interessantní jsou pouze se stanoviska

patholoojickóho.

Zdá se mi, že spiritismus je nyní posuzován muži ku posudku
jeho velice kompetentními, a na základ jich úsudku vidím, že je

nemožno jej spojovati s vdeckým oborem.

Co ekneme nyní o faktech ješt neobyejnjších, jako jsou

mentální suggesce, jasnození, telepatie a pemisování peílmt beze

všeho doteku?

Mentální suggesce. provádna bez gesta a beze slova, jest

zjevem velice sporným a dosud neprobádaným.
Clairvoyance, jasnození stejné jako telepathie vykazují sice jistý

poet [)Ositivních fakt, než nebylo možno je dosti pravideln produkovati,

abychom byli o nich skutené pesvdeni.
Co se týe pemísování pedmt, nutnij íci, že kdyby bylo

dokázáno, musili bychom je vysvtlovati pirozenými zákony.

Tím bychom došli konce Joussetovy studie, v níž shrnuty jsou

názory Joussetovy. Konkluse z ní byly by asi tyto: zjevy somnambulismu
a spiritismu produkují se vždy u nemocných: tyto zjevy dovolují nám
konstatc)vati, že bží tu o symptinny charakterisované njakou pr^ruchou

v té neb oné intelektuelni funkci a zatím analogické dobe poznaným
symptomm pomatení na mysli.

Jousset tu upozoruje tenáe ne zasvcené do medicíny na to, že

ponvadž nemrc je stavem živoucí složeniny (celku), není, jak se za to mlo,
duševních nemocí, a že šílenství není nemocí duše, nýbrž nemocí
celého lovka vbec. Naproti tomu, intelektuelni schopnosti mohou,
jako jiné innosti, ukazovati poruchy, které tvoi a ustavují symptomy
inteligence — jí^ko ztrátu pamti, halucinace, atd. Nuže, mimo tyto

) Oioiset, 1. c. p. 159.

*) Praktiky iiiediuniistické jsou již píliš diskretovány, než aby mohly nkoho
pesvditi, nemá-li opravdu víry, jež by hory penášela. (Krejí, Fil. pít. str. 73)
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velice studované a dobe známé symptomy, podává somnambulismus
našemu pozorování dva velice zajímavé symptumy: ztrátu vdomí a

ztrátu vle, a tyto dva symptomy tvoí a charakterisují onen bizarní

stav, známý pode jménem somnambulismus a suggesce.

Co se týe spiritismu, pedstavuje, dle nestranného resumé professora

Grasseta, smsici klamu a podvodu, více mén nepovdomého a bez-

dného, ale pece jen klamu, který zabíhá asto do dtské naivnosti,

ano i smšnosti. Nenalézáme tudíž, píše Dr. Jousset, nieho, co by
mohlo interessovati vdu ve spiritismu, a aniž bychom snad chtli

odrazovati uence, kteí neústupné hledají nco opravdového v této

spoust kejklí a dtinskosti, pravíme, že poctivé a vdecké studium od-

vrací nás víc a více od tchto pletich a rejd, které velice rádi pe-
pouštíme okkultistum. (Srv. Vychodil, Apologie kesfanstvi II 413 dd.)

Výzkumy o staré grusinské a arménské literatue.

Dr. Josef Samsour.

Ze dležité zbytky starokesfanské literatury mimo etinu a

latinu také v syrštin, aethiopštin, aramejštin, arabštin, gothštin,

keltštin, starobulharátin a ruštin se zachovaly, je známo. Ze se však
také — ano i patristická unica — v grusinštin nalézají, o tom nás

pouil ruský uenec, professor Marr. V ad výtených publikací uinil

nkteré z nich pístupnými v textu pvodním a v ruském peklade.

Na základ jedné z tchto publikací Bonwetsch vydal kommentá
Hippolytuv ke Canticu v nmeckém peklade a chystá se nkteré jiné

spisy Hippolytovy, jež se zachovaly v grusinském peklade, vydat.

K tomu úelu získala akademická komise pro otce církevní v Berlín
ruského knze Karabelova, jenž znaje grusinštinu do ruštiny tyto ásti

pekládá. Z jazyka ruského pak Bonwetsch pekládá do nminy.
Roku 1902 nastoupili Marr a kníže Džavachov, žák Marrv a

mladý vynikající uenec grusinský. vdeckou cestu na východ, by
prozkoumali arménské a grusinské rukopisy na Sinaji a v Jerusalem.
O cest této pak podal Marr pedbžnou zprávu, z níž vyjímáme nkteré
ásti. Professor Marr a kníže Džavachov podnikli svou cestu, aby
studovali na Sinaji a v Palestin se nalézající arménské a grusinské

rukopisy. Professor Marr douíal, že snad získá osvtlení text r. 1897
na hoe Athos sebraných z nejstarší arménské a grusinské literatury:

dále, že nalezne nový materiál, co se mu v Emiadzinu a Titlisu ne-

podailo. Mimo to vábil je na Sinaj nejstarší grusinský rukopis z r. 864,
jehož zpracování se mu jevilo nezbytným pro zamýšlené od nho vydání
srovnávací gramatiky staro-grusinské ei se semitskou

Cesta trvala od 3. dubna do 14. listopadu, pi emž práci vnována
byla v kláštee svaté Kateiny na Sinaji doba tí msíc a msíc
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V Jerusalema v bibliothece arménského patriarchátu v kláštee svatého

Jakuba a v bibliothece patriarchátu eckého. — V bibliothece patri-

archátu arménského konala dobré služby ást katalogu od dívjšího
bibliothekáe, nynjšího katholika. Saak Chabajanze sestavená. Ve své

zpráv podává professor Marr llavní výsledky svých prací v rámci

epoch rozvoje církví arménských a grusinských. Význam cesty pro

grusinskou gramatiku a paleografii ponechal stranou; dotyný materiál

bude vydán ve zvláštních publikacích. Podav nkolik pozorování o

katalozích arabských a syrských rukopis od Mrs. Gibsona a Mrs.

Lewisa sestavených, z nichž patrná nedokonalost jejich, ptchází professor

Marr ku vlastní zpráv a poznamenává, že v kláštee svaté Kateiny
jen jedinýarmenský rukopis vidl, obsahující dílo Davida N^ pemožitelného.

Krom toho nalezeny byly listy pergamenové mezi grusinsk^mi rukopisy,

palimpsesta. se spodnjším textem arménským. Professor Marr se do-

mnívá, že rukopisy, které professoi Kondakov. Zngarelli a Dmitrevskij

vidli, se asi nalézají ve sklepech nebo sakristii.

Nejstarší epochu církví arménských a grusinských jmenuje professor

Marr dobou jednoty tchto církví. Známkou této epochy jsou- spolené
církevní tradice, jež pvod svj mají v Sýrii, odkuž se nejdíve do

Arménie a odtud do Grusie rozšíily.

Úzká shoda obou církví je nové, ješt málo prozkoumané
faktu m. Nkteré v církvi odstranné zvyky a „doby posvátné" se v lidu

udržely. Sem náležejí od starogrusinské církve schválené obti smírné,

v podob beránk, telat atd., které také v církvi arménské až do našich

dn byly v obyeji, aniž se liturgické záznamy o tom udržely. Na
Sinaji však nalezeny byly v starogrusinských rituálech modlitby a

starozákonní lekce k této ceremonii. Arménská apologie tohoto obyeje,
proti nmuž od ecké, jakož pozdji také od grusijské církve bylo vy-

stupováno, nalezena byla v Jerusalem; jest však pozdjšího pvodu.
Dalším píkladem jsou v církvi arménské ješt nyní zachované posty

Aradžavor, které s ecké a po odlouení církví se strany grusinské

byly odsouzeny. Jejich „doba", o níž bez pokárání zmínka se dje
v grusinském peklade kanón Jana Konstantinopolského, rovnž nalezena

byla v grusinském kalendái svatých na Sinaji. Ti apologetické ar-

ménské spisy zpracoval professor Marr v Jerusalem; jsou psány s pozdjšího
stanoviska národního. Stejné poadí svátk obou církví dalo se na
základ materiálu získaného jen z ásti dokázati, jako se nenalézala

uritá data o stejném slaveni Vánoci 6. ledna. Bádání po prvním arménském
pekladu Starého Zákona vedlo k výsledku, že v kláštee sv. Jakuba
je text, jenž od arménské Vulgáty a také Septuaginty se liší.

Existenci úplného grusinského pekladu bible v Palestin ped-
pokládá professor Marr. ponvadž nalezl na Sinaji list pergamenový
s poátkem grusinského pekladu bible, napsaný uncialkami ve dvou
sloupcích. Listem je polepena vazba jakéhos rukopisu (íslo 92). To
je druhý známý exemplá grusinskými uncialkami psaného poátku bible.

Grusinský rukopis prorok ze století 11. nalezen byl v Jerusalem,
jenž ml známky archaistické a ukázal se závislým od textu arménského.
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Dv kanonické knihy Esrovy zachovaly se úplné v rukopise silné

poškozeném. Pi srovnání tohoto textu (druhé knihy) s texty v jinych

eech (arménské, syrské, ecké a hebrejské) ukázalo se. že je doslovným

pekladem Esry, jenž je obsažen v arménské Vulgaté. O stan tohoto

tektu Esrova nemže nyní býti pochybnosti, ponvadž nové nalezeny

peklad pochází ze století dvanáctého. Krom toho vyškytají se zvláštnosti

textu Paralipomenon v Emiadzinu nalezeného ve velké míe v arménské

Vul^rat. Než pece liši se tento text od Septuaginty a blíži se brzo

pvodnímu textu hebrejskému, brzo pekladu syrskému. Toto íaktum

odporuje mínní, že arménská Vulgáta nám podává skvlý peklad

Septuaginty.
, r m

Z dlouhé ady peklad spisu patristických vypsal proí. Marr

z rukopis roku 864 ty, které se jinak nevyskytují anebo jen známy

isou ve špatných recensích: tak dv ei Timothea jerusalemského

(jedna neúplná; druhá jedná o oišování Panny Mane), e Meletia

antiochenského (o týdnu po kvtné nedli následujícím) a lekci Antipatra

z Bostry (o Matce Boží a nmot Zachariašov). „Poznamenávám jeste .

pokrauje professor Marr. „že se v rukopisech jerusalemských nachází

grusinský peklad spis Hippolytových v témže rozsahu, jak jej skytá

rukopis Schatberdský (jejž Marr sám díve popsal), a že rovnž v témze

rozsahu - než komraentá ku Canticu je ástené odtržen — arménsky

rukopis kláštera sv. Jakuba skytá tyto ásti Hippolytovy; kommentar

ku Canticu opsal jsem z tohoto rukopisu.^- Tak máme pro tyto az

dosud neznámé spisv Hippolytovy ti (jak se zdá, velice blizke) svdky.

Co se týe hymn, nalezen byl na Sinaji bohatý materiál, nez

žádné zcela staré sbírky.

Ze zpracovaných spis hagiographických vztahuje se ást ješt
'

na epochu jednoty; než spisy dotyné na hoe Athos sebrané nenabývají

žádného podstatného pírstku; grusinské rukopisy skytaly málo nového,

arménské obsahovaly variant)-, mezi nimi i dležité.

V kláštee sv. Jakuba objevil Marr arménskou redakci životopisu

Nersesa Velkého, kterou v Emiadzinu marn hledal. K této epoše

pináležejí v kláštee sv. Jakuba nalezený arménský peklad „Obraceni

Antiochie" a v grusinském rukopisu z roku 864 obsažené legendy

„O nalezení kíže svatou Helenou" a „O nalezení heb".

I Džavachovera objevená a opsaná Acta Piláti a Protoevangelium

Jacobi klade sem Marr pro e archaistickou a naskytujicí se v nich

armenismy. • >
i-

Na základ tohoto materiálu konstatuje Marr intensivni literární

spojení obou církví, ponvadž jsou nejstarší texty grusinské peklady

z jazyka arménského nebo jeví silný vliv arménský. To dosvduje

pedevším velký poet armenism v grusinském textu obsažených.

Pozorování tchto armenism vede professor Marra k otázce, zda staro-

armenská e spisovná nebyla zvláštním dialektem.

Druhá epocha církevního rozvoje Arménie a Grusie je podmínna

vlivem eckým, jenž se zvlášt uplatoval v ásti zem, jež s Kappadocií

hranií.

I
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V zájmu fiikve ecké je psáno „Obrácení Arménie", jež se za-

chovalo v peklade arabském. To je asi pvodní text. ponvadž peklad
eekv. známý pode jménem „Djiny Agatliangela", obsahuje pozdjší

pepracování. V arabském peklade je Keho Osvtitel kappaduckvm
missionáem. I církev grusinská oslavovala jej v této dob jako svého

pastýe, jak patrno ze starého hymnu, jenž na hoe Sinaji se nalézá

(íslo 49, 65).

Po njakou dobu byly asi ob církve spolen vlivu eckému
pístupny, nebo obma jsou spolený jisté rysy v peklade bible, jež

spoívají na stejn špatném porozumní textu pi posledních opravách

dle Septuaginty. Než rozdlení nastalo záhy, ponvadž v církvi arménské
nabyl pevahy vliv syrský, kdežto do církve grusinské vnikal vždy
více duch ecký. Toto faktum objasují opisy evangelií na Sinaji,

v nichž staré zpsoby tení jsou vyradirovány a novými nahrazeny.

Také etné lekcionáe evangelií jsou sestaveny dle tradice ecké.

ISa Sinaji zpracované liturgické památky a rituály století 10. a

11. vykazují v oddílech Písma svatého mladší text s málem starých

ozvn. Z rituál je dležitý jerusalemský kanón dvanácti hlavních

svátk (rukopis, íslo 37) ze století 10. Vedle Peregrinatio Silviae

pokládá jej prof. Marr za nejzajímavjší pramen djin praxe liturgické

v Jerusalem.
Peložených hymn eckých nalezeno bylo množství.

Sem náležejí také peklady grusinského spisovatele Ephraema
ze století 11,: Výklad „Skutk apoštolských* Chrysostoma, 16 „eí
ehoe theologa" a biografie Jana Damascenského.

Krom toho nalezen byl znaný poet menších spis z jazyka

eckého peložených. Jak veliký byl vliv ecký a jak oblíi)ena e
ecká, ukazují slova ecká do grusinských text pevzatá; ano vyškytají

se i celé frase v grusinské transskripci. Také v nkolika eckých ruko-

pisech se naskýtající grusinské paginování ukazuje, že byly tyto rukopisy

pro Grusince ureny, což již poznamenal Gardthausen.

Pímých peklad z ei syrské bylo jen málo nalezeno. Grusinské

„Poueni" Ephraema syrského obsahovalo starý text se známkami
pvodu syrského. Pochybno bylo to pi jiném díle Ephraema „Usvdení
sebe sama". Ostatn bylo lze konstatovati vliv ei syrské na grusinské

písmo a orthografii.

Ze stop ei arabské zachovalo se více. Na Sinaji byla nalezena

arabská abeceda s grusinskými vysvtlivkami; dále grusinské rukopisy

s arabskými íslicemi stran a opan. Pochybno jest, zda-li v Jerusalem
v rukopise 13. století obsažena „Moudrost Balachvarova", grusinský

peklad „Djin Barlaama a Josaphata", je pvodu arabského nebo
syrského. S vtší jistotou lze za to míti, že „Vzetí a zboení Jerusalema"
v roce 614 Peršany Marrem na Sinaji nalezené, je pvodu arabského.

Napsáno jest od Stratika, mnicha kláštera Saby, jenž byl svdkem
události, a ukazuje obležení v novém svtle. Známý arabský text „Vzetí"

jest nedbale sestavený výtah.
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I když vezmou se na pomoc jiné ješt materiály, lze pece mluviti

jen o isté zevnjším literárním významu vlivu arabského; vnitního
církevního života Grusincu se nedotkl.

Tetí epocha v církevním rozvoji Grusie a Arménie je národní.

Ta nevyluovala zevnjšího vlivu, pináleží do této doby nejlepší peklady
z jaxyka eckého; duch však, jenž zpracoval cizí materiál, byl národní.

Jako nyní ob církve byly rozdleny otázkami vyznání, tak také kráela
literatura obou svými vlastními cestami, které asto sob odporovaly,

ano nepátelské byly.

K národní epoše náležejí výtah ze ztracených spis grusinského

historika století 9., jménem Schapucha Bagratuni v Jerusalem, dv
biografie sv. Niny, arménská v kláštee sv. Jakuba a grusinská v synaxariu

na Sinaji, arménské „Djiny svatého kíže Niny" a úpln zachované
zajímavé „Djiny kesanských horlitel, TatuUa, Jutty, Tomáše a Varosa",

ob v kláštee sv. Jakuba.

Historický význam má od Marra v Jerusalem nalezená biografie

Gregoria z Chandzty (f 862), jenž vystavl kláštery v Schatberdu a

Klardžetienu na jihozápadní hranici Grusie a ochráncem ranišstva byl.

Biografie je napsána 90 let po smrti ehoe. Obsahuje data o jeho

vrstevnících a žácích, líí život a význam grusinského mnišstva a

podává zprávy o kulturních stycích s Palestinou a Byzancem. Druhé
velmi dležité dílo je od Džavachova na Sinaji nalezený grusinský

kalendá ze století 10. Je sestaven na základ rzných národn- církevních

tradicí, objasuje liturgickou praxi palestinských klášter a obsahuje

také data topografická. Marr jmenuje jej nejdležitjším kalendáem
po Calendarium antiquissimum ecclesiae Carthaginiensis a po kalendái
Usurardov.

Krom toho obsahuje rukopis 10. století na Sinaji (. 34) kano-

nický seznam knih obou zákon, jenž souhlasí se starou tradicí grusinskou.

Konen nalézají se na Sinaji mnohé grusinské hymny, které k tomu
poukazují, že profánní spisovatelé grusinšti vypracované formy poetické

z literatury církevní pijali.

Všeobecná historická cena získaného materiálu — vše dležité

bylo opsáno nebo fotografováno — je veliká, zvlášt vzhledem na ar-

ménské a grusinské kláštery v Palestin. Data pro djiny Grusincu

nalezena byla nad míru etná, jakkoli Marr sotva tetinu rukopis
v bibliothece eckého patriarchátu se nalézajících prohlédnouti mohl.

Zde mohou tedy ješt vzácné vci býti ukryty. Nejdležitjší nálezy

uinil v postranních glossách a poznámkách Z nich vysvitá, že Grusinci

mli netoliko v Palestin a na hoe Sinaji kláštery a chrámy, nýbr/.

i v Sýrii a blízkosti Antiochie. V postranních glossách a poznámkách
nalézají se také data o existenci grusinskýeh kláternich bibliothek.

jakož vbec objasují život klášterv a jejich píznivce a dobrodince

jmenují. Tito jsou ješt dkladnji zaznamenáni v registrech zádušních

mší. Z tchto registr se dovídáme, že grusinské kláštery byly auto-

nomní a pozdji pod vedením kláštera kíže stály. — Další historický

pramen tvoí synaxaria a nápisy v Jerusalem a na Sinaji zachované.
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Na význam Grusinc v Palestin poukazuje také veliký poet tam se

nalézajících rakopis. Mli Grusinci zde svou vlastní bohoslužbu ve
vlastní ei dle vlastních text a missál, a to i u hrobu Pán. Jak
vysoko již záhy stál duševní život, dokazuji biografie Gregoria z Chandzty
a rukopis z roku 864 na Sinaji. V posledním, který bohužel je defektní,

zachovalo se 52 spis literatury kesanské: biografie, patristická díla,

kázání, legendy atd. Když pak v století 11. a 12. sílelo království

grusinské. skytalo svou ochranu klášterm grusinským v Palestin,

tak že egyptští Mameluci byli tím pohnuti zvláštního úedníka k ochran
poutník grusinských pi kláštee sv. kíže vydržovati.

Je tedy materiál, Marrem a Džavachovem na cest získanv. bohatý

a všestranný; uvádí však na petes nové otázky, které na zodpovzení
ekají. Nejbliž.ší pání Marrovo však je, by se mu podailo, kollekce

grusinských rakopis na Athos a v Jerasalem rovnž tak pesn po-

psati, jak se stalo s koUekcí sinajskou, ponvadž rukopisy rok od roku
vždy více se rozpadají.

Movd díla.

Abbé F. Klein v „Le Fait religieux et la manire de
Tobserver- zavádí nový zpsob apologetiky. Studuje náboženský fakt

tak jako studujeme každý jiný fakt, tak jako na p. naturalista studuje

plození 'míšenc, nebo národní hospodá bimetalismus a p. To ho však
nikterak nenutí, aby jeho východiskem byla snad kartesianská skepse,

nebo aby njakou fikcí si vypjil smýšlení nevrce a pak snad jak
on dle methody, která neví a nechce nic znáti pedem, pcmalu cestou

induktivní dospl až ke katolické jistot. Abbé Klein tuto jistotu má
a ji chce též sdliti jiným, on zíká se proto jen tradicionelních pro-

stedkv a užívá jiných, které lépe odpovídají a souhlasí s tendencemi
lidského myšlení v naší dob.

Svazek tento je prvý ze série, jejíž pedmtem bude dogma a

apologie. Abychom poznali aspo strun jeho plán a obsah, stjtež zde
jeho kapitoly: I. Náboženství jako fakt a jako látka vdeckého studia.

II. Determinace náboženského zjevu. ÍII. Náboženský smysl: jeho
existence a povaha. IV. Známky náboženského smyslu: universalita,

nezniitelnost a užitenust lidskému pokolení jak patrno. známky pouze
externí nebo sociální!). V. O náboženstvích. VI. Dvody, pro zaíti

katolicismem a jak jej studovati. VII. Tato poslední kapitola jest vno-
vána „klassifikaci katolických doktrín".

Dílo samo jest rozhodn interessantní. ale doporuuje více svou
literární formou než hloubkou. Aspo nkteí odborníci se tak projádili.

Píinu toho vidí v tom, že autor obraceje se k ženskému posluchastvu
byl veden bezdky k tomu, aby obtoval hloubku eleganci. Pro základ,

jímž má býti tento svazek pro svazky ostatní, páli si mnozí více

Hlídka. 8
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psychologie. Abychom došli ke konklusim, které po Ciceronovi každý

uznává — a ten ml je zase od Platona — totiž k universalit, ne-

zniitelnosti a prospšnosti náboženství, bylo by teba pokusiti se o práci

intimnjší než je práce Kleinova. Jeho program náboženské psychologie

jest leckde kusý a vyžaduje mnoho doplk, z nichž na nkteré ho
upozornil autor interessantního díla „Esquisse une apologie philosophique

du christianisme", abbé Denis.

Lunité morale dans Tuniversité par J. Rocafort usiluje

o zlepšení universitního ducha a ukazuje prostedek k tomu: podrobiti

universitu disciplin, „která jest ve shod s tradicionelními principy

soukromé hodnosti a národní zachovalosti." Pak opouštje povšechné

idey, vysvtluje s neobyejnou oteveností detailní reformy, o nichž

myslí, že zaslouží, aby byly zavedeny do starého universitního mecha-

nismu. Na to obírá se odpovdností, kterou na se bere gymnasium vi
rodin, a klade zvlášt draz na prospšnost intimn pátelských vztahv
uitele a žáka

Pro moc a zdraví zem nejsou dležitý nové idey, zajímavá

paradoxa, subtilné theorie, nýbrž spolené idey a tradice; proto úlohou

university jest, aby chránila tohoto morálního patrimonia, jimž je spo-

lená idea; úlohou university jest, aby zachovala Francii tradicionelní
jednotu. (Nezaslouží tento autor i u ijás povšimnutí?) Professor bude

se tudíž stežiti, aby zasvtil žáky v onu virtuositu ducha, v onu elegantní

snad, ale sterilní hru, která paralysuje intellektuelní energii, porušuje

pojem povinnosti a vydává lovka individualismu dekadence. On nebude
nikdy uiti pochybnostem, které má snad sám, on nikdy nezjeví a nepoví

svého neklidu a nepokoje. Ani dilettantismus ani kritika! Professor

bude lovkem definitivních rozešení a solidního pesvdení; klidn
projeví vždycky svou víru v tolerantní spiritualismus: v Boha, duši

a svobodu. Žáci, až se stanou muži, zbratí se v respektu pro tuta

filosofii — uskutení mravní jednotu.

Bocafort zcela oprávnn ohlašuje skepticismus jako sociální ne-

bezpeenství. Lituje, že vidí, jak se na universit propaguje skepse,

nebo aspo jí vyítá, že rozvíjí pehnan a upilišen kritický smysl,

ponvadž jest pesvden, že „dítti" je teba dáti víru. Rozumí se,

že Bocafort nemyslí na víru náboženskou; na mysli mu tane jakýsi

druh filosofické víry. A to jest bod, o njž se tíští jeho jinak doljré

názory. Pedn kde jest jednota a souhlas v názorech o filosofické

víe, a pak jest absolutn nemožno uložiti, professorskému sboru tutéž

duševní tendenci a týž systém spiritualismu, neuritého a nejasného

ostatn, který Bocafort staví za základ mravní universitní jednoty.

Spis tento jest rozhodn zjevem zajímavým a zaslouží pro své

mnohé zdravé a pravdivé výroky, aby i u nás byl ocenn a náležité

povšimnut. O nutnosti zachovati národní tradici a tradicionelní jednotu
uvažuje se ve Francii dnes více než kdy jindy — pro. je samozejmo.
Je-li tomu tak u národa tak velikého a tak hospodásky silného, což

teprve u nás, kteí jsme tak slabí a tak malí? Caveant consules . .

,
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Tolstoi et Dostoievsky od Merežkovského, peložil hrabe Prozov.

Dílo toto jest dílem kritika a umlce. Kritik rozkládá v nm
v prvky povahy dvou velikých kompatriot, Tolstého a Dostojevského;
umlec pak iní z tchto element, ásten totožných, ásten protivných
živoucí a psobící celek, který representuje souasnou ruskou duši.

Tolstoj líí se nám tu ne tak jako veleknz, ale spíše jako myslící
a moralisující uitel. Vroucí ctitel a obdivovatel tohoto velikého lovka
bude zarmoucen a rozmrzen pi etb jistých stránek, které jsou sku-
tenou obžalobou Tolstého. Což je pravda, že všechna filosofie, všechno
náboženství a všechna bezbožnost Tolstého se dokonává a koní v komfortu
a dobrém jídle, v pití, šat a zvlášt v radosti, že má a hodn má?
Je pravda, že Tolstoj, který hlásal odlouení a zeknutí se všech statk
tohoto svta, a to tak mocn a povznesen, aby se byl vyhnul a unikl
okamžiku, kdy ml a mohl realisovati to, co hlásal a velebil?

Stál by podivuhodný Tolstoj níže než njaký kapucín nebo než
njaký frater. který když jednou uznal za evangelické a kesanské
rozdat co má, rozdá to skuten a pr-ovede své pesvdení a nezstane
pouze u slov? Merežkovský umínn a rozhodn líí nám Tolstého
jako vdomého kesana a nevdomého pohana. Tato antithesa stojí

vru za to, aby se lovk u ní trochu pozastavil, píše Cl. Besse.

V Dostojevském naopak, a zdá se nám nkdy, že má v sob nco
satanského, je základ duše hluboce a mocn kesanský. V Merežkovského
líení tchto dvou postav vidíme a cítíme jakési neustálé kolísání dvou
obraz, z nichž jeden representuje kesanský ideál s jeho nadpiroze-
nými požadavky a nadpirozenou pitažlivostí, druhý, zasmušilý, hluboký,
tlesný representuje pud a nedisciplovanou sílu zla.

To bylo asi též píinou, pro Merežkovský dal nejprve své knize
titul „Kristus i Antikristus v ruské literát ue". Pocit ovšem,
který si tená z etby odnáší, je ten, že každý z nich, Tolstoj i

Dostojevský, byli stídav Kristem a Antikristem, a ne jeden Kristem
a druhý Antikristem.

Co se autora týe, chválí se jeho literami talent, jeho subtilnost

v analyse, za to však vyítá se mu nkdy málo jasnosti ve slohu,

La Philosophie religieu.se de Pascal et la Pensée contemporain,
par Victor Oiraud, professeur a runiversité de Fribourg.

Ze všech velikých spisovatel 17. století vábí nás k sob nejvíce

autor des Pensée s. nás lidi žijící v prvých letech 20. století; Pascal

stal se pro nás pítomnjší, bližší a aktuelnjší než kdy jindy. Fakt
tento stal se tak význaný, že cítila a cítí se poteba studovati ho
v nm samém a pro nho samého. To iní i náš autor, kterv uinil
si úlohou podati dkazy a objasniti hluboké dvody aktuálnosti ná-

boženské filosofie Pascalovy. Z celé jeho práce vyplývá tolik, že dvody
víry Pascalovy jsou precisn tytéž, které se námi dnes na rzných
stranách pociují jako obzvlášt aktuelní. Nový smr francouzské
apologetiky poítá též Pascala mezi pedchdce svých tendencí. Patrno,
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Že aktualita jeho je skuteným faktem. Erudice autorova se všeobecné

obdivuje. Celá paskalovská literatura jest v této malé knize zhuštna.
v. Lankaš.

Eman. šL z Lešehradu: Prseky. Kritických skizz ada II. Nakladatel

Ed. Weinfurter v Praze 1803. Str. 92.

Pedméty struných a obsažných statí tchto jsou: Klinger,

Calderon, moderní veršovci i prosateui francouzští, rovnž i eští,

J, Zeyer, J. Mánes a j. Hlavní cena knihy je v údajích. Úvahy a

charakteristiky pi tolikém množství jmen nemohou býti výstižné;

nkdy jsou až píliš frasovité. (Str. 16:) „A jaký je tedy úel našeho

života plného muk a nepetržité ady strádání? Vru poetickým zp-
sobem rozluštil Klinger tuto otázku. Na skvostné rytin ,Kráse' kleí

na záící louce mezi kvetoucími stromy zanícený lovk, jenž odložil

znetvoující šat a vzývá nádhernou pírodu." (Str. 49:) „Všichni tito

prosateui [francouzští) kráejí za jediným cílem, totiž: dostibnouti

pravdy mohutnosti duševní."

Jako s úsudkem p. Karáskovým o moderní kritice eské, tak

ani s úsudkem p. z L. nemohu docela souhlasiti, nebo i tento jest

neúplný, le by se hntl název „moderní" v jeho smyslu. Jinak zajisté

práce na p. Leandra echa v rozvoji eské kritiky znamenají mnohem
více nežli kteréhokoli z uvedených. Na zaátky „moderní" kritiky

v „Liter. Listech" nemohou modernisté býti píliš hrdi; pozdji arcif

na p. p. Salda znan vynikl jakožto kritik-stylista, nevím však, zdali

také jakožto kritik- analytik.

Karel Stecker: Nanka o nethematické improvisaci varhanní. Ku poteb
školní, jakož i k soukromému studiu pro samouky a dilettanty. Nakl.

Fr. A. Urbánek v Praze 1904. Str. 69. Cena 2 K.'

Dílko toto zkušeného odborníka vyhoví znamenité svému úelu,
uvésti ty, kteí se obeznámili se základními poukami hudby a praxí

varhanickou, v jakousi obratnost v preludování. Za naší doby, kdy
o dobré varhaníky asto bývá potíž, jelikož uitelstvo není s to nebo
nechce úadu toho zastávati, nabývá dílko dležitosti dvojnásobné.

Nemže a nechce ani nahraditi ádného výcviku v umní varhanickém,
které zajisté jest velmi dležito, zvlášt na venkov, pro umlecký
výchov a vkus — práv dnes poád hlásaný a zanedbávaný — ale

dovede aspo tolik, aby varhaník vycviil se ve he hudebn správné,

sluchu neurážející.

T%C. Jan Pauly, kaplan a redaktor Vstníku katolického duchovenstva

:

Právní rádce pro ducliovuí správu v Cechách, na Morav a ve Slezsku.

Sbírka praktickýcli ppi.-íú bolioslovných, vydávaná Véistníkem katolického

duchovenstva. Dílo prvé. V Praze 1901— 1903.

Vzhledem k dležitosti díla tohoto, které dle pedmluvy má du-
chovenstvu v echách, na Morav a ve Slezsku pispti k dkladné
znalosti jak církevních tak i státních zákon pnj duchovní správu,

nebude snad nevhod, podám-li veejnosti poznámky, které jsem si
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pi etb jeho uinil. Nechci jimi odsuzovati, nýbrž jen posloužiti jak

tenám tak spisovateli pro pípadné druhé vydání.

Str. 9. Ve vt: Kdo ve jménu nejsv. Trojice kest svatý pijal, obdržel sice

nesmazatelné znamení. . mlo by se za »sice-- vsunouti -na duši«.

Str. 10. Kdo má ántenci církve zachovati , musí rozumu býti mocen; proto

jest vta ^když rozumu jest mccen« zbytená.

Str. 10. Poznámka o zákazu úvodu Sestinedlek v dom soukromém mohla býti

odvodnna obadem úvodu, podle kterého má šestinedlka uvedena býti ode dveí
kostela k oltái. Zní píslušné rubriky v Eituale Homanum takto: Si qua puerpera

post partm... ad Ecclesiam venire voluerit, . . . ad fores Ecclesiae accedat...

Et ipsa ingressa, genuflectit coram Altari et orat...

Str. 11. Odvodnní by nechyblo aui pi zákazu, že nemají býti více než dv
osoby kmotry pi ktu. Píina zákazu je, zameziti píliné rozmnožení pekážky manželské

cognatio spiritualis, jak výslovn v citovaném c. 2. se praví: »Docet experientia, propter

multitudioem prohibitionum multoties in casibus prohibitis ignoranter contrahi

matrimonia, in quibus vel non sine magno peccato perseveratur, vel ea non sine magno
scandalo dirimuntur. Volens itaque sancta synoda hule incommodo prohibere, et

a cognptionis spiritualis impedimento incipiens, statuit, ut unus. .«

Ostatn se toto capitulum mlo citovati na rozdíl od následujícího v téže Sessio XXIV.
dekretu »De reformatioue« správn c. 2. de reform. matr.

Str. II. Právník v § .3. al. 4 by opatrnji napsal, že dítky nektných se ktíti

>smí« místo »mají« v tch a v tch pípadech.
Str. 13. Nález správního dvoru o nemožnosti zmny náboženství mezi 7.— 14. rokem

vku jejich je z roku 1883 a nikoli 1873.

Str. 13. Odstavec »Ve všech pípadech, kdyby si rodiové páli zmnu náboženství

svých dítek od 7— 14 let, dají o tom ped faráem své vyjádení za pítomnosti dvou

svdk, na základ ehož fará podá žádost ke konsistoi, aby povolení vládni vymohla*

je nesprávný, ponvadž zmna náboženství dítka mezi 7.— 14. rokem vku jeho i. 2.

zákona ze dne 25. kvtna 1868 . z. . 49 se naprosto nedovoluje. Vc je píliš dležitá,

abychom neuveejnUi citovaného nálezu nejvyššího správního dvoru ze dne 28. ervna 1883

. 1447. Zní takto: Der k. k Verwaltungsgerichtshof hat iiber die Beschwerde des Leopold

Schick ca. Entscheidung des k. k. Min. f. C. u. U. vom 8. Márz 1383 Z. 3603, betreffend

die Bestimmung des Religionsbekenntnisses fr das Kind Oskar des Beschwerdefíihrers,

nach durcligefhrter o. m. Verhandlung und Anhorung des Adv. Dr. Josef Jerusalem,

dann des k. k. Min.-Vizesekr. Karl Freiherrn Jacobi Ekholm, zurecht erkannt: Die
Beschwerde wird als unbegriindet abgewiesen. Entscheidungsgrúnde : Der

Beschwerdefúhrer, welcher mit seiner Gattin ven dem israelitischen zu dem romisch-

katholischen Bekenntnisse bergetreten ist, will dartun, daB dieser Úbertritt auch fr
seinen Sohn Oskar Geltung hábe, uugeachtct Letzterer zur Zeit des Ubertrittes das

7. Lebensjahr bereits berschritten hatte. Zu diesem Ende hat Beschwerdefúhrer den

Nachweis anternommen, daíJ die Bestimmung im Artikel II. Abs. 2 des Gesetzes vom
25. iMai 1868, R.-G.-B. Nr. 49, wonach im Falle eines Religionswechsels der Eltern

nur jene Kinder, die das 7. Lebensjahr noch nicht voUendet haben, so zu behandeln

sind, als wenn sie erst nach dem Religionswechsel der Eltern geboren waren, ausschlieUlich

nur auf Kinder Anwendung finde, deren Bckenntnis durch Vertrag der Eltern bestimmt

werden kann, also nur auf Kinder aus Mischehen lArt. I Abs. 2 1. c), dali hingegen

hinsichtlich aller anderen Kinder die gesetzlichc Bestimmung lediglich dahin laute, daU sie,

und zwar bis zu ihrem 14. Lebersjahre der Religion der Eltern folgen, wonach sie also auch

denselben im Falle eines Religionswechsels unbedingt in das neue Bekenntnis nachfolgen

miiten. Allein diese Interpretation der gesetzlichcn Bestimmungen ist eine ganz will-

krliche. Das Verhiiltnis der Art. I und II des Gesetzes vom 25. Mai l868 ist vielmehr

das, daU Art. 1 Anordnungen uber die Bestinuunilg, Art. II uber die

Ándemng des nach Art. I bestimmten Picligionsbekenntnisses trifft; dabei statuiert

allerdings Art. I als Regel, daíi die Kinder der Religion der Eltern folgen, allein ebenso

lautet im Art. II die gesetzliche Regel dahin, daC das nach Art. I (also durch Gesetz

oder Veitrag) bestimmte Religionsbekenntnis sol ange nicht geándert werden darf,

bis das Kind aus eigener freien Wahl eine solche Veranderung vomimmt (was es auch

nach Art. IV cit. erst nach vollendetem 14. Lebensjahre tun kann). Diese Regel der
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Unabánderlichkeit des einmal bestimmten Bekenntnisses der Kinder, sowie die im weiteren

Verlaufe des Art. II von dieser Eegel fiir den Fall eines Religionswechsels der Eltern

fr die Kinder unter 7 Jahren zugelassene Ausnahiue bezieht sich ganz offenbar auf alle

im Art. I normierten Fálle und nicht blos auf den im Abs. 2 daselbst normierten Fall

eines vertragsmaBig bestimmten Bekenntnisses, was schon daraus erhellt, dali Art. II im

Eingange ganz allgemein sagt : »Da3 nach dem vorhergehenden Artikel (also nicht blos

das nach dem zweiten Absatae dieses Artikels) bestimmte Religionsbekenntnis der Kinder

darf in der Regel solange nicht geandert werden • etc., von welcher allgemeinen An-
ordnung dann •vrieder alle im weiteren Verfolge dieses Art. II getroffenen Dispositionen

abhángig erscheinen, so daí5 auch diese, einschlieClich der Bestimmung iiber den Fall

des Religionswechsels der Eltern,* auf alle im Art. I begriffenen Fálle zuriickbezogen

werden miissen. Es wiirde auch allen Regeln der Auslegung widersprechen, wenn man,
wie der Beschwerdefúhrer will, den hier vorliegenden Fall, in welchem es sich um einc

Anderung des bereits bestimmten Bekenntnisses eines Kindes handelt, nicht nach Art. II,

welcher ausdriicklich und ohne Einschrankung von den Anderungen im Bekenntnisse spricht,

sondem nach Art. I Abs. 1, der nicht den Fall einer Anderung, sondem die erste

Bestimmung eines Bekenntnisses zum Gegenstande hat, beurteilen woUte. Somit ist der

Sinn der gesetzlichen Bestimmung der, daC wie immer das Bekenntnis eines Kindes in

GemaBheit des Art. I bestimmt worden ist, und ohne Unterscheidung, ob diese Bestimmung
unmittelbar nach der Eegel des Gesetzes oder innerhalb der durch dasselbe zugelassenen

Ausnabme durch Vertrag der Eltern erfolgte, dieses so bestimmte Bekenntnis nicht mehr
geandert werden darf, und daU hiervon einzig und allein die im weiteren Verlaufe des

Art. II statthaft erklárten Ausnahmen, welcbe aber siimmtljch nur Kinder unter 7 Jahren

betreffen, zugelassen sind. Es ist ferner auch nicht richtig, dafi diese Norm lediglich

aus dem Wortlaute und nicht aus dem Geiste und der erkennbaren Absicht des Gesetzes

deduziert werden kunnte. Denn, wenn der Beschwerdefúhrer auf die nicht zu leugnenden

Nachteile hinweist, welche eine Verschiedenheit des Religionsbekenntnisses der Eltern

und der Kinder im Gefolge hat, so steht denselben doch auch der nicht minder zu

beriieksichtigende Nachteil fiir das Kind entgegen, welcher sich aus einem vielleicht

sogar wiederholten Eingriffe in die religiuse Erziehung des Kinies und den Religions-
unterricht, der eben zwischen dem 7. und 14. Lebensjahre erteilt wird,
ergeben miiCte, und es ist nach dem Wortlaute und dem Zusammenhange aller Bestimmungen
des Gesetzes vom 25. Mai 1868 nicht zu bezweifeln, da der Gesetzgeber diesen letzt«ren

Nachteil fiir den iiberwiegenden gehalten und hiernach die gesetzlichen Bestimmungen
getroffen hat. Vollends aber wáre nicht abzusehen, warum der Gesetzgeber diesen Nacht«il

bei einem vertragsmaBig bestimmten Bekenntnisse fiir groCer geachtet haben solíte, als

bei einem solchen, dessen Bestimmung le'iiglich nach dem Gesetze erfolgt ist, und warum
er im letzteren Falle stíjrende Eingriffe in die religicise Erziehung zugelassen hátte,

welche er bei einem durch Vertrag bestimmten Bekenntnisse hintanzuhalten bestrebt war.

Sonach war die angefochtene Entscheidung, der zufolge das Kind Oskar des Keschwerde-

fiihrers in das neugewahlte Bekenntnis seinen Eltern nicht nachzufolgen hatte, in der

Anordnung des Gesetzes begriindet und mulite sonach die Beschwerde abgewiesen werden.

Z nálezu tohoto vzorn jasného a uritého jest patrno, že mniti náboženství dítka mezi

7. a 14. rokem vku jeho není politicky dovoleno hlavn proto, že by bylo na velikou škodu
dítka v dob tod 7.— 14. roku vku jeho), kdy se v náboženství vyuuje
zmnou náboženství v náboženskou výchovu a ve vyuování náboženství neblaze zasahovati.

Známa je nám ovem prakse c. k. místodržitelství, že odmítá raV>íny, když si

stžují, že vyhovno bylo rodi&m nebo poruníkovi a dítko proti i. I. a II. zákona
ze dne 25. kvtna 1868, . z. . 49, bylo poktno. Ale prakse tato zakládá se

1. na výklad a contrario i. VIII. téhož zákona, který zní: » Pedstavení, sluhové
nebo píslušníci nkteré církve nebo sj»olenosti náboženské zdržujte se funkci služeb

Božích a správy duchovni v píin píslušníku jiné církve nebo spolenosti náboženské,
za nž ti, kdož k touni právo mají (tedy rodiové, poruníci a p. i nežádají*, a

2. na okolnosti, že politický úad kest takto udlený pokládá za pouhou pru
stát bezvýznauinou církevní funkri.

Nikdo také nepochybuje, že ke ktu za tchto okolností hylo by teba jenom
církevního povolení, podmínného zárukou o katolickém výchovu, a bláhovo by bylo
žádati o povolení politické.
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Str. 14. Neškodilo by, ba bylo by teba, snad pod árou otisknouti citované

§§ 1., 3., 17. a 20., zvlát když na str. 630 nn. se práv §§ 17. a 20. úpln pomíjí.

Str. 15. K žádosti o povolení ktu dosplého lovka pipojiti teba i poznámku

o odhlášení z dosavadní spolenosti náboženské a pihlášení k církvi katolické.

Str. 18. V posledním odstavci § 5. jest bu vynechati omezení ;ve škole- anebo

napsati »ve škole i v život--:. Ostatek teba i dítku z nekatolick]ch rodi zrozenému

A po smrti rodi katolicky vychovanému odhlásiti se z církve nekatolieké u politického

úadM a na rodný a kestný list napsati teba poznámku, kdy bylo vrchností církevní

z& katolické uznáno nebo prohlášeno.

Str. 18. Vícího katolíka uráží poátek § 6.: » Katolík mže unás odpad-
nouti, anebo mže se státi bez vyznání.* Což pak se v iPr. r.c má dáti návod

k odpadnutí nebo bezkonfesnosti? Nebylo by lépe napsati: lOdpadlíkem, apostatou stal

by se katolík, jenž by se pihlásil ku protestantství, k církvi reformované ... a vbec
víry katolické se zekl.*

Str. 2l. Rovnž nelib zní vta: Dle zákona ze dne 25. kvtna 1868 . z. , 49
II. i. 4. mže každý katolický kesan po dokonaném 14. roce svého vku z církve

katolické vystoupiti . .

Ostatek tu poznamenati sluší, že se nestejn cituje zákon interkonfesní bud
prost ze dne 25. kvtna 1868 nebo se pidává . z. . 49 nebo ješt lánek nebo

konen ješt oddíl zákona jako tuto v § 9. Ve vdecké knize taková rznost uráží.

Staí uvésti, eho teba nezbytn, totiž ze dne 25. kvtna 1868 . z. . 49 i. . . .

Str. 22. Na se ku konci § 9. vytýká zvlášt, co naizuje se v diecesi budjovické,

když kniha jest urena pro zem eskoslovanské, a podobné naízení je také v diecesích

jiných, na p. v brnnské?
•Str. 22. Na obrat se zase nesmí ve knize urené pro zem eskoslovanské zpo-

Fechovati naízení, obsažené v § 10., platné snad jen pro echy.
Str. 23. K žádosti o pijetí za ekatele knžství teba také domovského listu.

Str. 24. V díle právnickém teba, pokud jen možno, každou dležitou vetu ádn
-dokládati; doložiti se mla druhá ibj podmínka potebná ku zízení kláštera eholní
kongregace.

Ministerské naízení v odstavci X' citované má datum 13., nikoli 16. ervna a bylo

uveejnno v . z. . 95. Prosplo by první ti paragrafy doslovn pipojiti.

Str. 25. Nejen kdo slavný slib složil, jest povinen zachovávati istotu, po-

slušnost a istotu.

Str. 27. Vta »Co se týe. .« mla býti doložena.

Str. i'8. Co poznamenáno ke str. 18. a 21., platí i o vt: ^Vystoupení ze ádu
po slavných slibech mže se státi po 5. apostasii . . .'^

Str. 34. Pojednání o dispensi jest velmi nepomrn struno.

Str. 35. Zdali jest v definici privilegia peklad latinského alicui slovy uritému
pedmtu místo Stárkova nkomu správnjší, posud laskavý tená.

Definice privilegia odiosa jest neuritá, ponvadž není jasno, že takéf tehdy jest

-odiosum, když toliko jest proti zákonu, te))a jiným nebylo na ujmu.

Str. ií6. Nápis o vyznamenáních zní sice » Vyznamenání duchovenstva v Cechách
a na Morav;, ale vyznamenání moravská zstala nepovšimnuta.

Str 37. Právo len sboru doktor theologie v Praze mlo býti doloženo.

Str. 38. V odstavci o pravomoci faráov mohla býti zmínka v uebnicích práva
kanonického obvyklá, že i fará mimo pravomoc pro foro interno má jakousi pravomoo
ádnou 'ordinaria) pro foro externo (pst, svcení svátk).

Str. 39. Místo »má pravomoci ádné ti » pravomoc ádnou*.
Str. 40. Nesprávn se nazývají tribunalia po 4 uvedená tribunalia iustiliae; jsou

io tribunalia gratiae a ti nad nimi uvedená jsou tribunalia iustitiae.

Rozdíl oboru psobnosti datarie a penitenciarie mohl býti uritji (pro foro

externo a pro foro interno) vyznaen.
Str. 42 Pro pak vynecháni patriarchae minores?
V prvním ádku posledního odstavce § 9. doporuuje se místo »našich« napsati

»pedlitavských«, v posledním pak ádku vynechati pleonastické 'podržeti*.

Str. 42. a 43. Obor psobnosti ordinariatu a konsistoe nelze obecn vymeziti;

jeati ten, který biskup diecesní vymezí, jakož mirao biskupa diecesního má právo konsistoi

pedsedati, koho biskup zplnomocni.
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Str. 43. Snm Tridentský nepedpisuje, aby biskup výhradn osobn visitoval

;

zní píslušné místo Sfiss, XXIV. de ref. c. 3 takto: .. episcopi propriam dioecesim . .

.

ut tota (visitatio) biennio per se vel visitatores suos corapleatur, visitare non

praetermittant.

Str. 43. nn. Zpsob visitace opisovati bylo zbyteno, když beztoho každý farní

tad bývá pouen o nm ped visitací. Hlavní vci jsou snad vSude podle »Pontif. Rom.«,

kterého .se i Borový pidržel, ale místních diecesních zvláštností bývá více, tak že » Právní

rádce*, kdyby ml býti dsledný, musil by si tchto zvláštností povšimnouti a byl by

zase nepomrn rozvláný. Proto snad by se byla mohla sta tato zkrátiti s poznámkou,

že na nepatrné odchylky (na p. se všude nekoná formáln scrutinium) se visituje podle

>Pontificale Romanm*.
Str. 50. Poznámky 3. odstavec druhý je také jenom místní platnosti.

Str. 51. Orace ^Deus humilium* se íká jenom pi visitaci; ostatek se íká orace

:

>Omnipoten8 sempiterne Deus, qui facis...« pedepsaná »Pontif. Rom.« pro slavné uvítání

biskupa.

Str. 53. Kusou vtu první teba doplniti.

Na této stránce bijí v oi dv tun (snad poprvé na všech 53 stránkách) vytištná

ílova. Stanoví se totiž kvalifikace osob, kterým se mají udlovati kanonikaty; mají prý to

býti osoby zasloužilé a vynikající. Pro pak práv tato slova s drazem vytýkati?

Ostatek i. XXII. konkordatu stanoví: »In. . Canonicos non assumentur, nisi sacerdotes,

qui et dotes habeant a Canonibus generaliter praescriptas et in cura animarum aut in

negotiis ecclesiasticis, seu in disciplinis sacris tradendis cum laude versati fuerin;
a teba dvorními dekrety ze dne 22. íjna 1733, 11. dubna 1804 a 16. srpna 1805

stanoveno bylo, že z pravidla se mají udlovati kathedralní kanonikaty knžíni, kteí
bud v duchovní správ nebo jako professoi bohosloví nebo jako pedstavení knžských
seminá po deset let psobili, pece teba vždy zetel míti ke zvláštním stanovám kapitol.

Str. 54. V knize, která »Právní rádce* slov, mlo by pece býti více opatrné

správnosti, než je práv na této stránce. Praví se' »V Brn a v Mikulov jsou všechny
kanonikaty liberae collationis* a pece v Brn dkan se kanonicky volí, arcijáhen jest

liberae collationis a ostatní kanovníky jmenuje císa.

O »zízení« svtících biskupství rád bych etl doklady.

Str. 55. Stylisaci prvního ádku teba opraviti.

§ 14. nemá pesnosti, která se oekává od právního rádce; nerozlišuje se

mezi vikariaty a dkanstvími; neudává správného potu dkanství; nazývá arcipryšství

(pro ne arciknžství?) vtšinou pouhým titulem, a arciknží stejná práva mívají nad
dkany, jako dkani nad farái.

Týž paragraf zbyten poznamenává, na koho biskup brává zetel pi jmenování

vikáe. Nezamlouvá se také proto, že nedbá pomr moravských.

Str. 59. Co do jurisdikce faráovy povšimnuta budiž poznámka ke stran 38.

Str. 60. Kronikáský odstavec o tom, kdo u nás konává missie, mohl býti vynechán,

rovnž rada obecná chudým farám, zažádati u konsistoe za penžitou podporu na
náklad missie. Což tam, kde konsisto nemá fondu missijního?

Str. 61. Biskupové nemohou ze své pravomoci dovoliti faiái, aby sml applikaci

pro populo odložiti na den všední, nýbrž teba dovolení k tomu u sv. Stolice vymoci.

Str. 62. lura mere parochialia nejsou pesn vypotena; lépe jsou v uebnicích
práva církevního; fará má právo na j)ohby netoliko osadník, nýbrž vbec na pohby
všech ve farnosti zemelých, leda by zemelý ml jinde rodinnou hrobku nebo poslední

vlí jinde chtl pochován býti. Také iura non niere parochialia, která obsaliují funetiones

parochiales a inere sacerdotales, mla se pesnji vytknouti, když už zde o nich e jest.

Pro se voda kestní jmenuje tu jenom oistná?

Str. 63. Právo dispensovati od postu nejlépe se vymuje diecesním postním ádem

;

právo dovolovati služebné práce n)lo se uritji vymeziti.

Co do správy církevního jmní nedbáno pomr moravských, dle kterých jest

fará úetním.
Nedbáno výsad: osvol>ození od služby vojenské, od povinnosti k poruenství, od

povinnosti ubytovati vojsko a sproštní poétovnélio. iP. d.)
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F. V. Krejí: Umlecké dílo v literatue a jeho výchovná moc. asové
otázky a rozpravy pedagogické, sv. 4. Nákl. Ddictví Komenského v Praze
1903' Str. 75. Cena 1 K 40 h.

Obsah knížky skutené obsažné, sestavené asi z více statí, není

dosti pehledné spoádán, aby mohl nkolika slovy býti vyjáden.
Pedevším snaží se p. spis. uriti podstatu umní vbec, pak pechází
k umní literárnímu, rozbírá složky jeho a initele, smry, vlastnosti

a úinky atd.

Rozprava skýtá mnoho látky k úvahám, jmenovit o vzájemném
pomru umní a života, o požitku a posuzování dl umleckých. Chce
vyznti v úvahy o výchovném významu knihy umlecké, avšak v této

ásti jest ponkud skoupá a neuritá: vzncování duševní aktivity,

kultura nitra, „jednota života oištného, sharmonisovaného a ve všech

svých silách rozníceného umleckým krásnem" a pod. úkoly jsou sice

pravdiv naznaeny, avšak nevidti v této formulaci nižádného pokroku
na cest ku konkrétnosti, kterou se spisy tohoto druhu poád honosí.

Nevytýkám této neuritosti za vadu, nebo více o vci v pravd ne-

snadno íci: avšak toto má býti práv upozornním, aby se umní
v tomto smru nepeceovalo a obor jeho náležit vymezil. P. spis.

ovšem spokojuje se konstatováním (73), že naše doba nemá náboženské
víry a ztratila dvru ve filosofii, a proto dle svého stanoviska pouze

uznává ohromný význam belletrie; zdali tím v-^ak výchov života správn
zaízen, jest jiná otázka, a životn zajisté mnohem dležitjší. Ukazovati
poád na „ešení" záhad životních u Tolstého atd. stává už se stejn
nechutným, jako bylo od poátku jalovým

O výchov umlecký pokoušejí se professoi a tu a tam kritikové;

umlcm z pravidla cos takového ani nenapadne. Není bez významu
otázka, kterou jsme zastancm tchto snah už položili, a to k nemalé
jich nelibosti: chcete vychovávati pro umní i vychovávati umním?
Mnozí, a nevšední umlci pohrdají davem. Pro mnohá umlecká díla

bylo by asi teba docela jin\-ch lidí, nežli jsou na této zemkouli. Co
tedy? Má mládež a obecenstvo vbec naped dostati jiné smysly a jiný

rozum, i má toto zatím nechápané umní zmnu tu si provésti samo?
A dále, jak pak v umní slovesném, jež jest pomrn nejmén formové,

má vzdlavatel dáti pednost umní Macharovu i slovm evangelickým
(Bh mi odpus to srovnání!)? Pravda, novjší umní nauilo nás lépe

dívati se na pírodu, zvlášt na barvitost její; má nás též Mends anebo

naši pražští lvové ulice uiti názoru životnímu? To jsou zásadní

otázky, které p. spisovateli a jiným vychovatelm v umní snad jsou

již rozešeny, ale nikoliv ostatním smrtelníkm, majícím právo žádati

vysvtlení a dvod.
Každé dílo lidské jest jednostranné, tak i dílo umlecké i kritické.

Nepíjemné v-šak psobí, když novjší spisovatel, jenžto pece stojí na

ramenou starších, šmahem odsuzuje názory minulé, nebo každý smr
a umlecký a esthetický — pokud vbec o nm vážn lze mluviti —
má svou relativní oprávnnost. A tak i p spis. sotva že zamítl to neb
ono ae etaráí práce po nkolika ádcích pkn na to navazuje a dobe
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to zužitkuje. Avšak jisté pohrdavé frase už se tak vžily, že se bez nich

jak se patí moderní spis ani neobejde. A tato frasovitost jest vedle

nedostatku hlubšího podkladu filosofického hlavní vadou spisu.

Na str. 10. teme: »Z nieho stvoit celý svt dovedl sice bh židovské mythologie,

ale umní takovýchto zázrakfi nezná. « P. spis. chtl tím asi povdti nco zvlášt ducha-

plného, a budiž mu to odpuštno, an nezdá se míti pontí o dosahu svých slov a jak

ukrutný nesmysl tu napsal. Též palingenetické haraburdí na str. 11. klademe na týž

úet neznalosti. »Nesmírná šíka materiálu zdvoduje oprávnnost rzných t. zv. literárních

smr, nebo každý z nich neznamená nic jiného nežli smysl pro jisté skupiny látek« (23)

;

co tedy »zdvoduje«, zorný úhel i materiál? V pravd pokrokovým bylo by odkliditi

jedenkrát nesprávné a bezcenné tídní: epika, lyrika, dramatika (44) v tom významu,

jak dosud se ho používá; na starovk tu neteba se ohlížeti, nebo nelogické názvy ty

jsou novjší, »Prchá-li umlec ze života, stává se to jen tenkrát, je-li v nm znien

lovk — pokud je však v nm živ umlec, drží jej vztyeného ta tajemná síla,

která obrací i jeho zoufalství a bolesti v nové zdroje života pro jiné* (17) — zas nkolik
pseudopsychologických frasí. »Schopenhauer, ale jmenovit po nm Nietzsche, ukázali, jak

rozum, intellekt není jádrem a koenem lidské bytosti« (41); možná, jak se to »vezme4,

ale to už bylo lépe citovati hned na p. Luthera, který se o rozum vyslovil ješt

drastitji než Nietzsche.

Ze života náboženského.

Na svátek Tí král ped eskými alumny z Germanika a ped
alumny uherskými, ped pozvanými asi 300 host rakouských a uher-

ských a francoazsk}xh, vyslancem rakousko-uherským a francouzským
pedítán u pítomnosti papeže zahajovací dekret k blahoslavení tí

uherských mueník a francouzské národní hrdinky Johanky z Arku.
Uherští mueníci kanovník ostihomský Marek Štpán Kíž, rodem
Charvát, a dva jesuitští knéží P. Štpán Pongrac a Melchior Grodecki-

Radvan, umueni v Kosici od Kalvín 7. záí 1618 za bouí nábožen-

ských na rozkaz Rákocziho. Mueníci tito podle všeho rodem jsou

Slované; jisto je to o Charvátu Kížoví a Poláku-Moravanu Crodeckém.
Pongrac rodem Sedmihraan, byl spíše asi Rumun než Slovan. V dekretu

nazýváni: Crisinus, Pongracz a rodecz, latinisováni a madarisováni.

Strýc Grrodeckého byl biskupem olomouckým (1574), Melch. Grodecki
narodil se v Tšín, byl ze slezské vtve Grodeckých-Radvan, která

tehdy ve všech tech zemích mla své leny: na Morav, ve Slezsku

i v P')lsce. Známost slovanských jazyk, polského, eského a slováckého

to byla, jež ho uschopnila pro innost v Uhrách, kdež i slávy své nabyl.

Papež Pius X za krátkou dobu svého panování skuten ukazuje
se jako papež reformní. A sice — což je velmi diskrétní a šetrné —
nejdív reformní pro Itálii, která reformy života církevního zajisté ped
jinými potebovala, a která jako nejbližší „svícnu" mla by svítiti také

nejlepším svtlem. Papež Pius X chce zbaviti se obavy, již v listé

o reform hudby chrámové projad^ije slovy Benedikta XÍV „doufám,
že katolití poutníci neodcházejí z íma pohoršeni našimi zvyky." Na
tuto povinnost katolické církve italské knžstvo tedy upozornil již a
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zasahovati chce i dále reformní rukou svou, kde bude teba Za tím

asi úmyslem též Ú3tupností vi mladým a svým listem o kesanské
demokracii pedevším toho se dožaduje, aby panoval smír a láska

uvnit ad katolických. Církevní zpv a hudbu vrátiti chce na stano-

visko vážného a dstojného zpsobu: dlá ústupky dob, ale zachovává

staré a dobré a obnovuje je. iní to ostatn ne bez porady mistr
hudebních, z nichž zídil komisi pro opravu církevní hudby a církev-

ního zpvu v Itálii (Perosi, Cappocci, Mancini, Kanzler a j. chvalné

známá jména ve svt hudebním). Podobn prý vložiti míní na srdce

knžstva též umleckou péi o chrámy, lásku ke starému rázovitému

umní a doplování novými vhodnými formami, co opravy potebuje.

Keni asi náhodou, nýbrž schváln volen papežem Piem X k reform
hudby chrámové rok 13. centenaria papeže ehoe V (604— 1904),

jenž první zpv církevní reformoval a zdokonalil tak, že vtiskl ráz

svj zpvu tomuto a po nm i chorál církevní jméno nosí. Pro opravu

a ustálení kanonického práva církevního zízena býti má též zvláštní

komise, jíž by vedle biblické pipadl zajisté velmi dležitý opravný

úkol v církvi.

Snad vzbuzená opt sporná otázka „veta" pi volb papežské,

zízení komise uspíšila. K nemalým opravám náleží jist též uvolnní
etiketty vatikánské. Biblické komisi jednou stranou dostalo se od

papežské autority normy, jakou mže pracovati, totiž odsouzením exe-

getických spis fancouzského prof. Alfreda Loisy.ij Uený tento biblista

již od let osmdesátých bouí svými smlými a novými výklady theo-

logické mínní francouzské jsa pvodcem celého smru exegetického

ve Francii a Itálii — „loisismu". Zažil také velmi mnoho ceusur a

i skuteného pronásledování od protivník svých. Pece však neohro-

ženost a osobní mravní neposkvrnnost jeho získávala mu velmi mnoho
pívrženc pes všecku smlost vývod jeho. Ani censury biskup
nedovedly jich od nho odvrátiti. Úsudek všech rozvážných biblist

zní, že prof. Loisy zašel píliš daleko A dosud vždy pokorn pod-

roboval se každé censue a pijal též s pokorou i výrok inkvisiní

z ]R,íma, jimž kongregace indexu díla jeho prohlašuje za bludplná.

Pátelé Loisyho hájí, že blud jeho spoívá pouze v nové methodé,

i spíše v tom, že kritikové Loisyho této methody jeho nechápou;

Loisy drže se písného historismu pi výkladu bible, nechtl víc než

co historického v bibli je, historicky rozebrati a osvtliti; nadpirozenou

stránku pomíjeje prý ií nepopíral. Upílišený historismus Loisyho na-

razil však na pevné tradiní domnnky dosavadního svta theologického,

jichž nemožno tak jen jedním rázem odložiti a novou domnnkou na-

hraditi. Proti Loisymu však exegetové hájí vtšinou jen nejvyšší a nej-

') S Loisynj censurován kongregací indexovou i stoupenec a pítel jeho Alber

Houtin. ZaTFŽeny pak od Houtina: »La (juestion biblique chez les catholique de France

AU XIX sicle*; a »Mes difficultés avec mon Évque* C-vOtázka biblická a katolická

ve Francii v 19. stol.« »Moje nesnáze s mým biskupem*V Od Alfreda Loisy zavrženy

pisy: »La Religion lsraU »L'Évangile et TÉglise* »Ktudes évangeliques* »Autour

•d'un petit livre* ,»o malé knize »Le quatrime Évangile.-
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základnjší názory a lánky kesanské vrouky; v menších vcech
a podrobnostech jej propouštjíce, a to je pro práv osudno.

Obránci katolické tradice zvlášt poslední dv léta velmi horlivé

jali se hájiti evangelia, z nichž Janovo vbec nová škola zavrhuje a

ostatní prohlašuje za kompilaci povstí a názorv první doby kesanské.
Eadikalní exegetická škola katolická shoduje se tu úpln s protestantskými

exegety „historisty" a „racionalisty", berlínským Harnackem a oxford-

ským Sandayem. I proti Loisymu proto vidli se nuceni hájiti božství

Pán, a Loisy sám v polemice s Harnackovým „Wesen des Christen-

turas" téhož úkolu se podjal proti berlínskému protestantskému exegetovi.

Ze ostatn v ím nejsou nepístupni zmn, kde dosud ne-

pcdezelá mylná tradice vládla, ukázali jak tím, že projevili souhlas

8 názory P. Grisara na katolick* m sjezde ueném v Mnichov pronesenými,

tak ted i papež Pius X. svou ochotou, necoufati ped dsledky poznaného
omylu.

V kostele svatébp Marka uctívaly se dosud ostatky njaké muenice
pod jménem Fortissima v katakombách nalezené Ale archeolog baron

Kanzler dopátral se, že Fortissima nebyla muenicí, ale obyejnou
kesanskou ženou, jejíž tlo pochováno v katakomb svaté Cyriaky.

Když ped dvma sty lety tlo nalezeno, souzeno z malé „ampully",

že v ni uschována byla krev muenice tam pochované. Novjší bádání

však objevilo, že takové ampuUky (žbáneky; neobsahovaly krev, ani

víno svcené, nebo vodu svcenou, leda v ídkých pípadech, nýbrž
že to byly nádobky se silnými essencemi voavými. Usazenina z tchto
essencí byla ervenavá, a asto i roucha podobnými skvrnami potísnna.
Když pak usazeninu a skvrny tyto pálili, cítiti bylo zetelnou vni
voavky. Fortissima tedy na žádost svátého Otce z chrámu sv. Marka
odstranna a tlesné pozstatky její peneseny do katakomby, kdež
díve odpoívala. Tato neohroženost rozrušiti lidu dvousetletou tradici,

jakmile pvod její zjevil se založen na omylu, potrvá- li dále a v podob-
ných teba i vážnjších pípadech, se osvdí, pispje mnoho k oist
a protíbení života církevního.

Velmi ilou vdeckou diskussi v Nmecku vyvolal spi.s dominikána
P. Denifle „Luther und Luthertuni". a teprv první ást dila vy-
dána. Do boje proti „hanobiteli" Luthera vytáhli nejznamenitjší
protestantští theologové v ele s Harnackem a Seebergem. Fakt uvádných
však popíti nemohou, pouze dsledky logické z nich odmítají, jak
dosud vubec u Luthra s jejich strany inno.

Stejn však jako tento útok z venku odrážeti musejí „pravovrní"
útoky i z vnit inné. A tak dostali se zas jednou v plném ohni do
sebe mladí se starými bohoslovy evangelickými. Pi tom mladým
i starým uklouzne sem tam zajímavé piznání. Tak mladí liberální

vytýkají konservativním starým, že ve své církevnické úzkosti cítí se

spíš bli/.e katolíkm a stále se kloní k míru s nimi, místo co by proti

nim bojovali. Za to zase staí vytýkají mladým a liberálním, že veškeru
podstatu luteranismu ztenili na pouhý odpor proti ímu a vše ostatní

positivní z náboženství protestantského již vypudili a vytrousili. Opravdu
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vící protestante zatouží dnes ranohdv po návratu ke katolictví a

v Nmecku zaíná tentýž proud, jenž v Anglii se vvjádil ritualismem,

jen že Nmci nelpí na ritu, ale jdou hloubji, k duchu a po tom touží.

Vidt to z brošury superintendenta H. Opitze f^Das Bekenntnis meines
Gewissens"), v níž tento lituje odtržení za reformace a zrovna wpisuje
pednosti katolicismu a uznává jej za pvodní apoštolskou církev.

Po vzoru „Jednoty eského katolického duchovenstva v království

eském" utvoila se minulý msíc v Cechách též „Jednota nmeckého
knžstva v Cechách'' . „Verband der deutschen katholischen Geistlichkeit

Bohmens"). Sídlo zstalo zatím v Litomicích. Na ustavující schzi
bylo asi 40 knží.

Jakýsi pispvatel -statistik" pináší v -Korrespondenzblattu"

pro katolický klérus rakouský, íslice o hnutí odpadlickém od r. 1898
do r. 1902 v eskomoravských diecesích. Podle toho ve všech sedmi

diecesích tí zemí eskoslovanskvch odpadlo r. 1898 1177, r. 1899 3944,

r. 1900 3299, roku 1901 4196. roku 1902 2386, celkem za ptiletí

14.902 duší. Z toho odpadlo v samé litomické diecesi 9677 duší!

Po litomické zasažena nejvíc olomoucká: 2097 duší, pražská ztratila

1338 duší, královéhradecká 1215 dusí. Nejmén ztratila budjovická,
jen 60 duší. jež obrácením 71 duší více než nahrazeny. Také v brnnské
a vratislavské porovnají-li se odpady s potem obráceni, nejeví hnutí

úinku skoro žádného. V brnnské diecesi odpadlo 357, vrátilo se

222 duší, tak že hnutím pry od íma ztraceno asi na 100 duší, ve
vratislavské odešlo z církve 158 duší. pišlo zpt 281 duší. tu je plus

rovno brnnskému minus. Celkem proti odpadlým stojí 3199 vrátivších

se. Skuteného úbytku mla diecese litomická 8849, olomoucká 1349,
pražská 899 a královéhradecká 585, brnnská 135 duší. Podle toho

je zejmo, že ve hnutí tom psobily všecky možné vzpružiny života

veejného: politické, hospodáské, sociální, nacionalní, mravní a nejmén
snad náboženské, sice jinak by nebylo vysvtlitelno, pro práv lito-

mická a olomoucká diecese jsou nejodpadlitjší. Jsouf zejm tyto

dv i sociáln i mravné nejrozrušenjší.

U píležitosti své visitace v Kladsku uinil kardinál arcibiskup

pražský svou návštvu císai nmeckému Vilémovi. Za návštvy, jež

prý nestala se jen spontánn, nýbrž na vyzvání a domluvu z obou stran,

jednalo prý se též o úpravu pesahujících diecesi esko-pruských, Zasahujef

pražská do Prus (Kladsko), též olomoucká do pruského Slezska, a za

to zase vratislavská pesahuje k nám do rakouského Slezska. Nabídnuto
prý císai Vilémovi, aby tyto anomálie byly odstrannv. tím že by se

pesahující kusy jednoduše vymnily. Pražská bv Klidsko pustila,

olomoucká pak své „Moravce" slezské ^Ratibosko) popustila Vratislavi,

za to vratislavská by ustoupila Tšínsko, jež by pidáno bylo ku krakovské
diecesi. K tomu podotýká jeden konservativni list polský, že není pravd
podobné, aby Prusko na to pistoupilo. Nepokládat pibráním Slezska
historii pruských zábor za skonenu Po sedmileté válce také by byli

mohli už upraviti pomry diecesi, kdyby nebyli na obou stranách troufali,

že tak to nezstane. Rakousko doufalo, že ztraceného nabude znova.
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a Prusko, že si asem vezme ostatek. Dodnes pak zdá se jen, že proské
nadje ješté nepotuchly, kdežto Rakousko o navrácení Slezska pestalo
už dávno snít.

Když nedávno posvcen ruský první chrám v italské Florencii,

povzdechly si „Národní Listy", že pro ruské pravoslavné kruhy ne-

starají se o to, aby pravoslavný chrám povznesl se už jednou na
Morav nad hrobem svatého Methodéje, což prý pece už dávno z piety

k apoštolm slovanským, jež pravoslavná církev spolu s námi ctí, mla
uiniti. Tento povzdech s velkou radostí kvituje „Cerkovnyj Vstník'^
petrohradský. Nám je divné, jak to najednou „první eský liberální"

žurnál dovedl se tak „klerikaln'' roztesknit! Po našich chrámech tak

netesknívá a kdyby jeho patroni mli choditi do pravoslavného chrámu,
tesknili by po nm asi velmi brzo ješt mén!

V „Etudes" opravuje P. Gros den úmrtí sv. Františka
Xaver. Podle jeho výzkum z nových pramen nebyl to 2. prosinec 1552,
nýbrž už 27. listopad téhož roku. List mladého ínského kesana Antonio
de Santa-Fé, jenž jediný byl pi smrti svtcov, prý o tom svdí.

Francouzská vláda ve svém protikongreganím ruchu narazila

najednou na nedtklivý nacionalismus francouzský, ale zdá se, že ani

toto potknutí jí neuškodí. Ochráncm jejím jde liberalismus a „proti-

klerikalismus" nad národnost.

Elsaský poslanec na íšském snmu nmeckém a obránce francouz-

ského živlu proti návalu germanisace, slovutný kazatel a uenec P. D e 1 s o r

byl pozván nedávno do francouzského msta Luneville, kdež býval

editelem školy, aby tu promluvil o píinách ruchu proti náboženství

ve Francii. Ale prefekt státní po píjezdu P. Delsora ihned ho z Francie
vykázal a mluvit mu nedovolil z dvodu, že jako nmecký poddaný
a cizozemec nesmí mluvit v politické schzi ve Francii. Pro toto pro-

hlášení francouzského Elsasana za „cizozemce" strhli odprci vlády

veliký povyk. Elsasko a Lotrinsko podle zachovávané dosud piety ne-

poítáno k cizozemí, tamní Francouzi poítáni za domácí a ba ješt
ped domácími všude okázale pipouštni ve všecky úady a povyšováni.

Vytýkáno Combesovi, že on teprv ted formáln schválil zabrání obou

zemí Nmeckem a vzdal se nárok na revanche, žádný Francouz se

toho dosud neodvážil. Ale lože zednáské a socialisté pes to drží vládu,

teba jí takové výtky v lidu pdu podrývaly tím spíše, že Combes
slíbil kapitalistm sestátnní soukromých drah za podmínek velmi vý-

hodných a socialistm zase slíbil provésti odlouení církve od státu a

pardon bursám dlnickým, jež pro zneužívání moci své mly býti souzeny.

Loské boue charvatské odrazily se nepíznivé i na pomrech
církevních. Arcibiskup záhebský Po sil cvi vydal minulý msíc
list pastýský ke svému knžstvu, kde z jednotlivého pípadu
vycházeje, káe neopatrné a nerozvážné jednání, jaké knžstvu za vinu

kladly úady. Podlehl arcibiskup v tom ohledu asi stížnostem, jimiž

ho liberální vláda charvatská zahrnovala. Rada, aby se knžstvo co

nejvíce zdržovalo agitací politických, pišla velmi vhod liberálním

stranám uvnit i vn Charvatská.
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Zprávy, jež už v lete se rozšíily, že konen mezi laickým
živlem a hierarchií pravoslavnou v Bosné nastalo jakési vy-
rovnání, a že i jednání o novém statut s vládou povede snad k cíli,

se konen potvrdily a jednání a smíení zahájeno na všech stranách.

Je to významno, že tento obrat nastal po smrti správce Bosny Kállaye.

Možno souditi odtud, kdo byl asi hlavním kalitelem pomr církevních

v Bosn. Statut jím navržený narazil na nesmiitelnou oposici lidu

srbského, a musil též, nebo všecku samosprávu lidu odnímal. Hierarchie,

jako povolný nástroj, se ovšem nebránila statutu tomu, už i proto ne,

že moc její rozšioval. Nov vypracovaný statut a obma
stranami laiky i hierarchií pijatý a vlád pedložený a jí též až na
nkteré malikosti schválený, schválený rovnž caihradským patriarchou,

ustanovuje: Církev pravoslavná v Bosn a Hercegovin ídí se církevním
snmem. Do snmu volí lid své zástupce vedle zástupc kléru a biskup.
Snm schází se stídav v Sarajev a v Mostaru. Náleží do oboru jeho

vše, co se týká správy jmní církevního a zevnjších poádk církevních,

jakož i materielní správa školství pravoslavného. Duchovenstvo a uitelstvo

stojí pod patronátem obcí pravoslavných; obce je ustanovují a vydržují.

Vláda dávati bude ron píspvku 600.000 korun na udržování církve

a škol. Veškeren ostatní náklad uhradí se autonomním píspvkem
rozvrženým na leny pravoslavných obcí. Patriarcha caihradský, pod
jehož vrchní moc Bosna dosud náleží a vláda vyhradili si tato práva:

Lid nebude vybírat vyššího duchovenstva. Biskupy jmenuje vláda a

schvaluje patriarcha, slibují však, íditi se páním národa. Cleny kon-
sistoí jmenuje pak biskup píslušný sám, bez vlivu laického. Už na
poátku správy Kállayovy byla moc patriarchova nad Bosnou omezena
až na pouhou formální vrchní moc, patriarcha ted se pokoušel sesiliti

svj vliv, ale marn, vláda bosenská trvá na tom, že tak je to vhod-
njší a zcela dostatené. A není pro želeti toho, že patriarchie svj
vliv i v Bosn ztratila.

Zajímavé vci odhalil nedávno svým žalobným spisem ex-
archa bulharský v Caihrad stžuje si na patriarchu eckého
a ecké biskupy i obyvatelstvo ecké, jak po celé Macedonii pro-

následuje a utiskuje živel bulharský nejen v církevních a národních,

a'e ve všech záležitostech. Protest podán velkému vezírovi a ovšem
v eckých kruzích vyvolal poplach a zmatek, Fanar zkrátka vše popel.
V memorandu však vypoítávány pípady a udáno místo, osoby i as
všech násilností eckých. Pedn ekové kde mohou hledí Bulhary
odtrhnouti od exarchatu, od „sehismatické'* církve bulharské a navrátiti

v lno patriarchátu. A tato horlivost pechází asto v násilí. V asích
boulivých povolají si pi tom ekové na pomoc i rám turecké policie.

A tato majíc zájem na tom. aby „podezelého" živlu bylo co nejmén,
ochotn pomáhá dlat z Bulhar eky. Kdo se nedá obrátit udán jest

od ek jako „komita" (len výboru povstaleckého) a oerován tak,

zeje znien. Exarch uvádí pípady ze Sresu, Trnová, Strumice, Dojranu,
Petrie, kdež Bulhai násilím „obraceni", zavíráni a mueni, a od úad
tureckých jim jednoduše rozkázáno, že musejí být eky a ne Bulhary.
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V okresích kosturském a vodenskéin bulharským zahradníkm a jiným
emeslníkm byly odeknuty pasy na cesty do Caihradu. a praveno
jim, že díve povoleni nedostanou, až pinesou stvrzení od eckého
biskupa, že již od exarchy pestoupili k patriarchovi. V Soluni policejní

komisa povolal k sob i vážené místní Bulhary a nutil je k pestupu,
sice jinak že budou zaveni i vyhnáni. Ketí biskupové beze všech

okolk pijdou do bulharské vesnice a rozkážou zavíti bulharský kostel,

anebo jsou-li jenom dva ti eci v míst, kostel se odevzdá jim,

a celá osada, jež si ho byla postavila, zstane najednou bez chrámu.

A i kdyby krásn si hned postaviti chtla místo uzmutého nový, ne-

dostane povolení, nebo aspo ne snadno!

Tarnovský biskup Walega obnovil v advente zákaz, aby
vící neetli list socialistických, ani vydávaných stranou lidovou

a stranou P. Stojaiowského. Za píinu, pro zákaz nebožtíka biskupa

Lobosa obnovuje, udává velikou zpustlost v lidu a nevážnost k ná-

boženství a ke knžstvu nikdy díve nepozorovanou. Pirozen prý

tento náboženský úpadek nastati nemohl, nebo knžstva neubývá,

naopak pibylo ho, innost jeho je širší než díve (ve spolcích dlnických
a rolnických, v ochranovnách dtských a j.). Ale rozvázány a rozpoutány

vášn lidské nemírnou agitací stran radikálních a podvratných, které

pi své agitaci ani náboženství lidu nešetily a na n zvlášt útoí.

Biskup a knžstvo se do politiky nemíchají, neurují, ke které stran
se kdo má pidati, koho voliti, ale nemohou pominouti mlením, když
do lidu vnáší se nauky nekesanské, sející jen a jen nenávist. —
Strana lidová na tento zákaz odpovdla velmi prudkou, nezízenou
agitací proti biskupu samému a proti knžstvu, citujíc sama Písmo
Starého i Nového Zákona proti biskuppvi jako jeho rušiteli.

Americký „niezaležny kosciól" — polská nezávislá církev —
„biskupa" Koziowského jest v rozhodném úpadku. Ode dvou let ne-

založeno už žádného nového sboru. Lid stále více odvrací se od svých

„niezaležnych" knží, kteí svou nezávislost osvdovali stále leda

nevázaným životem. Nezávislí ztratili také poslední dobu dva své hlavní

listy, chicagskou „Reformu" a „Gazetu Pittsburskou", které zanikly

z nedostatku odbratel — vždy smutné znamení horlivosti pro stranu.

Ruské konservativní a církevní listy polehtány nedávno zvstí,

že vláda chce zostiti zákony proti „rozkolu" namíené. Zvst ta

sotva by však shodovala se s páním ušlechtilejších a prohlédavjších
lidí samého církevn-pravoslavného tábora. V Taganceva vydání nového
trestního zákonnika nedávno vyšlém podotýká uený právník tento

(N. S. Tagancev) sám, že smr zákonodárství ruského s ohledem na
rozkol shoduje se s názorem vlád ruských, jež stále mirnji a liberalnji

pohlížejí na vrouné bludy sekta. Po pesvdení redakní komise,
jež trestní zákonník opravovala, také prý mírná ustanovení o rozkolu

budou spíše uklidovat a pispjí lépe k uklidnní té zamknutosti v sob
a nenávisti k pravoslavnému okolí, jimiž rozkolníci se dosud bránili.

Také v missionáských kruzích, které psobí nejvíce mezi
sektai a snaží se vrátiti je do lna mateské církve, nabývá vrchu



Ze života náboženského. 129

pesvdení, Že jen mírností a láskou a ne nadávkami, výsmchem
a nelítostným usvdováním mohou získati srdce pobloudilých. Nezídka
samy „Eparchialné Vdomosti", úední to biskupské vstníky, vytýkají

každé takové penáhlení missioná jako škodlivé. Archangelské na p.
uvádjíce pípad z loského léta, kde missioná usvdoval sektaku
slovy sv. Cyrilla Alex., jenž ty, kdo se vzdalují svátostí, církve a svatých

Kristových, nazývá nepáteli Božími a pátely áblovými, a praví, že

tento citát ze sv. Otce zmail všecku další možnost rozpravy se sektai.

Urazili se a rozhnvali a už nepišli. Teba prý tedy varovati se nejen

vlastních hrubých a nelítostných výrazv. ale ani podobných výrazii

Písma sv. nebo sr. Otc neužívati.

Rozhojnila se loského roku literatura o nutnosti, aby církev

pravoslavná v Rusku opravila a pozmnila svou dosavadní organisaci.

Tak Papkov v objemné brošurce zabýval se opravou farní
organisace a obce, Tichomirov zprvu v „Mosk. Vd." a potom

samostatn vydal spisek („Zaprosy žízni i naše cerkovnoje upravlenie".

Otázky životní a naše církevní správa), v nmž upozoruje na zastaralost

a neživost správy církevní. Otázkou tou v „Bogoslov. Vstníku" v po-

sledních sešitech loského roníku zabýval se též kanonista professor

N. A. Zaozerský. Také on praví, že veškerá innost hierarchie
pevrátila se dnes v kancelá a uprášená úední akta. Papírem souvisí

kancelá tato s lidem; jiného styku mezi nimi není, vyjma njakou tu

cestu visitaní, na níž lid biskupa vidí pijíždti, žehnati a odjíždti, pi
emž tvoí pouze nmý špalír. Živého obcování a sdílení mezi nimi není.

Touto neživostí, kanceláskou formalitou trpí styk biskupa s osadami

farními a se vším lidem, ale také styk centrální správy s podízenými
eparchiemi. Církev pravoslavná trpí veliké škody rozštpením a odcizením

svých sil. A síly tyto jsou: síla spoleensko-mravní autority — biskupi;

síla subjektivní planoucí víry — svtci a horlitelé; síla bohoslovné vdy;
síla intelligence životní — spisovatelé a umlci. Tyto tyry síly nemají

pojítka mezi sebou, nepsobí družn, ba jedna druhou ochromuje.

A prostedkem nápravy podle Zaozerského by bylo obnovení

starých sbor církevních. Ejhle volání jak u nás — po synodách
asov zízených! Sbor takový ml by se scházeti pravideln

aspo jednou za ti léta. Skládal by se z biskup, kléru, mnichv a

ze zástupc intelligence i lidu. Rozhodující hlas by mli pouze biskupi,

ostatní by mli hlas poradný. Poet lenstva by se mohl stanovit takový,

že by vysílal klérus, ehole a laici dvakrát i tikrát tak velký poet
len, kolik by bylo biskup. Bylo-li by biskup 50, bylo by ostatních

zástupc 150. Ve sboru pedsedal by biskup sídelního msta ve spolku

s menším sborem, dnešním sv. Synodem, t. j. temi metropolity a

4 biskupy v synod zasedajícími. Podle vzoru tohoto všeobecného sboru

upravily by se i eparchialné-diecesní sbory. Do nich možno by bylo

volit po dvou z kléru a po šesti svtských zástupcích z každého dkanství.

Sbory všeobecný a diecesní zamstnávaly by se všemi záležitostmi, jež

spadají v obor správy církevní. Podmínkou pro zvolení do sboru byl

by neúhonný život a plnní kesanských povinností.

Hlídka. 9

i
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Co u nás vládu i ten mírný píspvek dkanský mrzí, v Rusku
dkani „blahoinní" mají vtšinou od státu plat dosti znaný 100 až

500 rubl i více ron (1300 korun). Nedávno na eparchialném sjezdu

ufijskéra usneseno, aby i tm dkanm, kteí nemají od státu platu,,

bylo dáváno též 500 rubl ron. K tomu mají pispt 200 rublu

kostely v dkanství a 300 rubl diecesní závod svíkový. Svíkové závody
— v pravoslavném chrám spotebuje so velmi mnoho svíek — jež

skoro v každé diecesi již zízeny jsou velmi vydatným zdrojem píjm
na poteby církve v diecesi, na nž dle dnešních zákon není možno
píspvku stálého vymáhati. V jiných diecesích platy dkanské jsou

rzné, obyejn menší. Tak smolenský sjezd duchovenský uril platy

dkanské od 25 do 250 rubl ron podle potu far a velikosti dkanství.

Éecká církev patriarchální má zvláštní školu, škoJu totiž, na níž

se studuje na biskupa. Je to bohoslovný ústav na ostrov

Chalki pod vedením stavropolskéh^ biskupa. Ze školy této, jež k hod-

nosti biskupského semeništ povýšena byla od nynjšího patriarchy

Jachima III za prvního jeho panování (1878— 1884) vycházejí knzi
s názvem didaskalos. Didaskalos pibírán ihned do kanceláí diecesních..

a nato do kanceláe patriarchální. Tak prodlá naped veškeru biskupskou

praxi, naež po tech letech již je „vhodným ekatelem" stolce biskup-

ského nebo arcibiskupského. Zajisté pro kanceláské vedení církve

nemže být osudnjšího zpsobu!

Vtáa a umní.

Letoší první svazek asopisu „Matice Moravské" pináší z péra

pana prof. Vincence Praská zdrcující posudek o nejnovjší práci

zemského archiváe Bretholza: 14. a 15. svazku „Diplomatáe
moravského". Pro moravskou vdu našich Nmc je to kritika

opravdu smrtelná. Výtky týkají se regest k listinám pipojených a

celé úpravy diplomatáe. Uený náš kritik vytýká hlavn takové vci:

Nynjší vydavatel „Diplomatáe moravského'" se ve starší topografii

moravské vbec nevyzná, nevšímá si dívjších svazk „Diplomatáe"*

a své nové svazky odlišn upravil a chce vbec nový systém zavésti,

a ze zemského „Diplomatáe" míní vylouiti vše, co není v zemském
archivu. Místopis Moravy nezná ani starý ani nový, kde nic neví.

neradí se ani s mapou ani s prameny, mní samovoln a libovoln

jména místní. Mate asto jednu osadu s druhou, nezná hranic ani

diecesních ani zemských, nezná právního zízení zem v minulosti. Nad
skandální touto lehkovážností volá p. prof. Prásek: „Nejkiklavjším
inem literárním jest a zstane, že se Bretholz opovážil na veejnost
8 takovou primitivnou topograíií moravskou Volnému a Brandlovi na
posmch...! Co pak uinil nebo zanedbal, to uinil ne jako soukromý
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uenec, nýbrž jménem celé zem v díle monumentálním, jakým jest

.Codex Diplomaticus Moraviae', ímž se stala príhana celé zemi!"
Professor Peka o Masarykov Husovi píše v „C. C.H.'^ IX. 354:

„Ostatek i ve své nepodaené obran prozrazuje prof. Masaryk, že eské
reformaci nedobe rozumí — praví totiž, že v obeslání koncilu (Basilej-

ského) vidí opuštní reformního stanoviska, slabost a poátek konce.. Ale
Cechové nechtli se odlouiti od církve, jednání s koncilem Basilejským
je pirozeným dsledkem jejich stanoviska. Tu jsme u vvtky,
kterou jsem prof. Masarykovi uinil, že užívá Husa na protestantsko.

Vidíme (a mohli bychom z výklad Masarykových o Husovi vbec to

doložiti ješt dokonaleji), že jedna z píin toho tkví v Masarykové
nedokonalé znalopti Husa a eského stanoviska vbec. V Husovi je,

pravda, hodn protestantského, ale ješt víc stedoveko-katolického;
historik musí dbáti obou stránek — jen stranník mže si voliti jedinou."

Týž „C. G. H." (1904, str. 98) obrací se proti našemu loskému
lánku o Husovi (Dr. K. ímský, Kdy stanoveny lánky víry bludm
Husovým protivné? 1903), nazývaje výsledek jeho „takoka nicotným",
jelikož odsouzené lánky nevyjadují vždy skuteného uení Husova,
které prý od zlomyslných svdk bylo pekrouceno ve smysl kacíský.
Toto snad lze v nkterých ástkách pipustiti, jakož asto (i dosud)

skutení neb domnlí strážcové víry rádi zaostují výroky jim njak
nesympathické ve smysl bludaský. Avšak páni husité také rádi pe-
krucují; v tomto pípad p. ref „C. C. H." aspo zapomíná, že lánek
Dra. K. ímského má docela jiný úel než vyšetovati, emu Hus
uil a neuil, a v tom smru že výsledek jeho je zcela pesn odvodnn.

Roku 1900 vydal Pascal knihu o požáru íma r. 68 Lincendio
di Róma e i primi Cristiani. O ní píše J. Goll v -C. C. H." IX. 365:
„Bylo oekávati, že kniha vyvolá oprávnný odpor. Knize samé polemika
prospla, tak že roku 1901 vyšla v druhém vydání. Také u nás vzbudila

ohlas v Naší Dob (leden 1903) v lánku L. Brtnického již svým titulem

(„Zapálili kesané ím za císae Nerona?") nezcela šastném. Pro toho,

komu djepis není hrou fantasie, pi které všechno dovoleno, prameny
nepinášejí žádného problému, jenž by znl: ,zapálili kesané ím?'
— teba to Pascal stokráte tvrdil a dokazoval. Prameny znají jenom
ten problém: zapálil-li ím Nero ili nic. O celé vci lze mluviti klidn,
bez indignace, že Pascal kesany, líe je jako náboženské fanatiky,

dlá žhái, jako je udlal (subdidit reos — praví Tacitus) kdysi Nero,

aby od sebe odvrátil podezení — a již oprávnné neb liché, jestliže

požár vznikl náhodou (forte i. Kdyby naše prameny kesany skuten
tak líily, musili bychom to snésti. Ale náš pramen (Tacitus), který

pece kesan nemiluje, nedává k takovému tvrzení nejmenšího práva.

Historie má dosti skutených problém, dlati problémy nové tak lehko-

mysln, jako se zde dje, je frivolní hra. Než ona slavná kapitola

Tacitova o kesanech mla již ten osud, že je v hlavní vci zcela

jasná, že se dlaly pi ní zbytené hypothesy. Takovou zbytenou a

neoprávnnou hypothesou je tvrzení, jež ani v nejnovjší literatue

nevymizelo, že Nerona, jenž byl filosemita, jehož manželka Poppaea
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Sabina byla náboženským ^smýšlením položidovka (bohabojná), proti

kesanm popudili židé. Židovští spisovatelé na p. Joel, jenž je

v Brtnického lánka na konci citován, mstili se tím, že poali vrhat

poéezení na kesany, tvrdice, že aspo z požáru se tšili, že nehasih a p.

Pascal šel jen o krok dále; jeho hypothesa je tedy vlastn velmi laciná.

A tak rozmnožena literatura o Tác. Anal. XV. 44 zase o nkolik zby-

tených kus. Máme tu zárove piklad aspo pro jeden pramen oné

hyperprodukce, jež zaplavuje literaturu historickou do nekonena.

Brtnického referát nepidává se k Pascalovi sice úpln, ale kritický

referent ml se proti jeho knize ozvati rozhodn."

Hradišský „Pravk" dovršil prvni svj roník. Vnován vesms

archeologii, registrování výzkum a nález toho oboru, seznamování

8 pokrokem toho druhu jinde. Z archeologie mnoho vcí pinášejí též

oba naše „musejní asopisy", ježto však ty zabývají se též Širšími

masealnými, historickými a umleckými otázkami, zstává „Pravk"
jakožto odborný pracovník ve svém oboru na Morav jediný! Pejeme

mu i na další pouti mnoho štstí.

„Selský archiv" olomucký vyvážil už mnohou vzácnou zprávu

ze zapomenutých obecních i jiných archiv, která jako bleskem mnohdy

illustruje i dnešní naše hospodáské pomry. Tak v posledním sešit

loského roníku uvádí dekret Marie Teresie proti drobení statku.

Dekret tento obrací se proti parcelám selským z druhé polovice

minulého století, kteí statky své na malé dílce drobili, chaloupek na

nich nastavli, a lid ze všad sbhlý na nich usazovati poali. Dnes

drobení statk selských považováno rovnž za první hích socialn-

agrarní a nejeden agrární politik v tomto dekrete dnes by vidl ne-

dostižný ideál.
.^ ^ X u

S velikým napjetím oekávaná opera L Janákova „Její pastorkya

sehrána dne 21. ledna na brnnském divadle. Pinesla opravdu nco

nového, na všichni plným právem tšili se podle ukázek ze studu

skladatelových o lidové mluv. V novot své našel skladatel nej-

pirozenjší hudební výraz dramatický. Jeho dílo odstrauje to, co ve

všech dosavadních operách zaráželo, totiž nepirozenost celého toho

„zpívání" operního. Mnozí skladatelé pokoušeli se dosáhnouti této toužebné

pirozenosti výrazu a zpvu, ale netroufali si rozžehnati se se starou

tradicí árií, dvojzpv a vícezpv, rzných effekt zpvních a hudebních.

V „Její Pastorkyni" postaveni jsme najednou ped hudební na-

turismus nejsilnjšího výrazu. Zpívá se tak, jak se zpívat musí

umni spoívá tu v nalezení a podání nejsprávnjšího výrazu modulo-

vaného slova. Novota tato, jakkoliv se obáváno všeobecn,^ že^ bude

unavující, nebyla jí; naopak dojem její byl neobyejný: stžováno si

po pedstavení všeobecn, že opera psobila nepestávající vzrušení

a rozilení. A je to pirozené: zvuk živého slova práv svou modulací

víc než svým vnitním smyslem psobí v posluchai dojem. Cím živjší

e, ím modulace její pestejší a hojnjší, tím eník, mluví více

jímá. e je nejvzrušenjší za silných nával citových. Tyto známé

zjevy z života applikovány na operní unní, musí konené dobýti si
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svého oprávnní jako vše, co je pirozené. Hudební skladatel takový
však nezalíbí se milovníkm staré opery — milovníkm árií, písní a
melodií I Moderní opera od tohoto druhu skládání uchylovala se víc a
více, u nás snad ve Fibichovi nejdále od nho odešla (v moderních
se vrací), ale pro dramatinost hudebního výrazu sahala k libovli a

k invenci, do duše autorovy samy. Bylo to jakési pokusnictví. co bude
psobiti silnji a lépe. Ale toho všeho v opee Janákov není: tu není

libovle a hledání silného úinku, e a osoba, povaha její, okolnost,

v níž se nachází, nálada citová a úmysl mluvicího musí se složiti samy
na hudební výraz. Je to jakýsi druh hudební gramatiky. Nesnáze s po-
dáním takového druhu oper jsou však veliké, a sotva po pelivém
nastudování na nejlepších divadlech bude možno íci, že taková opera
podána už bezvadn. Na našem obecenstvu záležeti bude, bude-li tomuto
novému opernímu umní páti, i lépe: vydrží-li je déle ono posL uchati,

a pvecké síly pedstavovati, aby umní toto zcela oprávnné od nás

poalo svou dráhu. Skladatel pro n bude musit bezdky vybírat

libretta vzrušená a pohnutá, ponvadž tam je pirozený ton slova nej-

pestejší a nejzajímavjší. Prosté slovo tiché klidné akce se už ani

k obyejné áriové opee nehodí, tu pak tím mén. Proto bda nervm
budoucích generací!

Pro tuto saisonu cvií se jiná nová opera moravská. ^Jemínek*^
kapelníka brnnského divadla Hrazdíry. Mladý skladatel Moor, jehož
opera „U Božích Muk" a „Vij" v Praze dávány s dobrým úspchem,
složil novou operu „Hjordis", k níž libretto vzato z Ibsena.

Na letoší výstav svtové v St. Louis v Americe dovoleno rakouským
výstavním komitétem eskému umní výtvarnému, abv si

uspoádalo svj vlastní oddíl pod svým jménem samo. Tak naši

malíi svými ilými výstavkami doma i v cizin, svou prací, a to prací

zdailou vymohli si na Rakousku své .,státní právo'^, mezitím, co

ani naši uenci, ani naši lékai (vloni v Madrid!) toho nedovedli!

O politicích našich už ani nemluv I

Pro moderní galerii eskou zakoupeno bude z rozpotu
letošího obraz za více než 10.000 korun. Celkem získáno bude 23 dél,

z nichž vtšina jsou kresby Alšovy a Maroldovy. Z moravských umlc
zastoupeni dva, celkem vyhlídnuto umlc devét.

V „Izvéstijach" ruské akademie nauk v 3 svazku minulého ro-
níku uveejnna adresa podaná na rozlouenou professoru slavistovi

Viktoru Iv. Gr Igorovi i. když odcházel z Kázané do Odessy 1864).

Podepsáno na ní 25 poslucha, kteí srden se louí se svým uitelem,

jenž dovedl je nadchnouti pro bratrské slovanské národy. Z tehdejších

studujících dnes vynikají jen dva vhlasem uenosti: D. A. Korsakov,
professor ruských djin v Kazani, a N. A. Osokin, prof. všeobecných
djin v Petrohrad. Slavistou z nich není žádný. Grigorovi v tch
letech byl význaným slavistou a slovanofilem se svou upímnou a

obétovnou láskou ku všemu Slovanstvu, jaká v Rusku pipravila r. 1878.

D. Zelenin upozoruje na výrazy semináské, písloví

i frase ze semináského života, uložené ve velkém ruském slovníku
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Dalov, jenž vychází opt novým vydáním. Roztroušeny po celém

slovníku zanikají. Autor má za hod no, vybrati je a sestaviti v kytici,

od níž zavane to svží vní. (Rus. Filolog. Vstník, „Izvstija" po liter,

nauk i bibliograf.) Ovšem slova i úsloví pocházejí ze staré bursy ne-

reformované, z bursy let ticátých až šedesátých, se svým samorostlým,

tebas tžkým životem. Úsloví také jsou duchu tehdejší bursy (semináe)
pimena.

Od nového roku vychází nkolik nových list s novým smrem.
Zvláštní jest, že syn proti vlastnímu otci — mladý Suvorin založil organ

„Rus" proti „Novému Vremeni" starého Suvorina. Otec zdál se synu
píliš vládním, píliš nepístupným moderním proudm. V modernosti
synov pak zvlášt se zraí: národní rozhodnost vtší, obrat k lidu,

sociální záliba, pokrokovost politická, ale ne už staroliberalní, západnická,

nýbrž v duchu ist ruském. Národní rázovitost jest význaným momentem
v nových smrech od liberálního proudní se odštpujících.

Tak zvané „vyšší ženské kursy" petrohradské slavily po-

átkem prosince 251etí svého založení. Za tu dobu vyšlo z této ženské

university na 900 uitelek a vychovatelek perzných škol (nižších,

odborných i stedních) a 120 žen, které se vnují literární a vdecké práci.

List výtvarnému umní vnovaný „Mir Isskustva" pináší
hokou žalobu na církevní a klášterní správy, jež v minulém století,

zvlášt v druhé polovici jeho zrovna kanibalským zpsobem zniily
kdekterou památku umleckou: fresky, obrazy, sochy, stavby.

Jeden z nejbohatších v tom oboru starobylých klášter „Kirillo-Blozerský"
neunikl v.šeobecnému osudu a tamní pedstavený dopustil se hrubé
vandalské svévole na nm. V rozhovoru s jistým umlcem pravil, že

on miluje poádek a istotu a proto kázal olíit celý klášter a vyopravit

a stechy medenicí pokryl. Tím zpsobem nejvymalovanjší a nej-

ozdobnjší díve klášter, jehož kostely okrášleny byly freskami barev
charakteristických pro styl doby a peplnny byly hojnými majolikovými
plotnami, nyní pikryt mrtvým jednotvárným vápenným rubášem.

Krom chrám Kirillovských našli jsme, praví umlci zpravodajové,
zaštukované nebo docela olejovými barvami zamazané majolikové vy-
kládání ve pskovských chrámech: ve sboru (farní chrám) trojickém,

v chrám Varlamia Chutynského, v klášterním chrám svatoborském,
na zdích kostela sv. Petra a Pavla a j. Skoro ve všech chrámech pskovské
a novohradské gubernie zamazány staré fresky a místo nich vnitní
stny ted „krásn" vymramoroványl Tak ped pl stoletím otloukli

krásné fresky z 13 vku v chrám Ivanovského kláštera ve Pskové
a stny vyštukovali, ve svatoborském kláštee pak otloukli fresky ze

14. století. — Dnes už ovšem na ochranu církevních památek vydány
jsou písné církevní i itátní zákony. Ale ústavu, který by bdl nejen
nad ochranou památek, ale také mohl se starat o jejich udržení a
znovuzizení, nedosaženo. Archivá sv. synodu Lvov roku 1 895 na-
vrhoval odbor archeologicko-umlecký pi akademii vd, a žádal za

organisaci archeologicko-umieckých spolk v jednotlivých diecesích,

pro nž by jakožto ústedí zídila se u sv. synodu ústední archeologická
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komise. Organisace tehdy navrhovaná nedovršena. ale aspo proti plenéní

chrámv a klášterii se zakrouje.
Tunoáenskv. jehož komedie z provinciálního života -G-ubernská

Kleopatra" získala mu dosti ctitel, objevil se 11. (24 prosince s novou
komedií: ^V G-agrach". Titul vzatý od lázeského pímoského msta
Gagry u erného moe, udává již spolu i obsah komedie velmi dovedné
seazené, ale jinak prj bez hlubšího významu. Pijata vsak velmi

píznivé.

Letoší zimní výstavka détská -Dtský Mir" = „Dtský Svt";
jež svým významem pekroila daleko ruské hranice, mla jeden

hrozný diagram — o úmrtnosti ruských dítek. V posledním

desítiletí rodí se prmrné ron 4,465.990 dítek v Rusku, z nichž

však do péti let umírá 3,055 0'J0 I To znaí 68'/q všech dítek nedoká
se školního stáí, hynou ve vku nejútlejšími Podle nm. stát. Fircksa

(,,Bevolkerung3lehre" 275; umírá v jiných zemích do pti let: v N-
mecku 357, hoch a 39.8 Vo dvat, ve Svycarech 26'9Vo hoch a

24"/ Q dvat, v Nizozemí 28-3°
,3
hoch a 25 2»/e dvat, v Dánsku

21-50/0 hoch a 19 2% dvat, ve Švédsku 225^0 hoch a 20 2Vo
dvat, v Norsku 19 7% hoch a 18'^,, ''i dvat, v Angli 24 9"

., hoch
a 21-7°/o dvat, ve Francii 28"4''/o hoch a 2bQ'^/r, dvat, v Itálii

37'2''/(, hoch a 35"7 dvat. U porovnání s Ruskem ohromný rozdílí

Kdyby procento úmrtnosti dtské bylo tak veliké pouze jako na piklad
v Nmecku, mlo by dnes Rusko místo 130 milion obvvatel pouze

od r. 1880 ítajíc na 170 milion populace.

„Akademie nauná" v Petrohrad každé tíletí vypisuje konkurs

na spracování ty themat z historie ruského jazyka na prémii

Michelsonovu HCOG rubl . Na minulé tíletí dánv byly úlohy: turecké

prvky v ruské ei do píchodu Tatar, germánské a nmecké prvky
v ruské ei do 15. století, vliv západu na ruskou e v Petrovské

dob. zmenšelá a zhrublá jména v ruské ei. Prémie za minulé tí-

letí dána na práce o dvou prostedních thematech, jež podali studující

university petrohradské D. K. Zelenin a magistrant téže university

N. A. Smirnov. V zasedání téže carské akademie vd dne 11. ledna

'29. prosince) jmenováni noví lenové; vedle šesti domácích

uenc (geolog A. A. Korotnev. botanik N. J. Kuznecov, bibliot.

J. A. Bykov, bohoslovec S. A. Blukurov, A. A. Dmitrievský, historik

M. F. Vladimirskv-Budanov jmenován lenem též švédský uenec
fysik Svante Arrhenius.

Kritika umlecká a literární historie zastoupena u Polák velmi

deštn i etn. Kdyžté na píklad u nás knihy umélecko-kritické do

nedávná byly ješt událostmi a teprv v posledních letech stává se

pravidlem jedna i dv publikace ron v oboru tom, Poláci mohou
pochlubiti se vždy nkolika podobnými. Kritikové polští, díky roz-

troušenému všeevropskému životu polskéintelligence vynikají též obyejn
velikvm rozhledem, erudicí a vysokým hlediskem. Koncem roku vyšly

pozoruhodnjší v tom oboru práce V. M. Kozlowského: „Dekadentyzm

Tvspólczesny" v druhém vvdáni (I) velmi stízlivá studie o Nitzscheanismu
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a vlivu ieho na polskou literaturu. Nitzscheanismus vyvozen z filo-

sofického podrostu svého liberalismu západního. Nitzsche zásadu eko-

nomického liberalismu „laisser faire, laisser passer" obrátil na rad

mravní a tím vznikla jeho filosofie zdemoralisované „aristokracie ducha .

Velmi bohatou sbírkou literárních postav domácích i cizích jsou

akizzy varšavského feuilletonisty Ignáce M at u s z e w s k é ^ o Tworczosó

i Twórcy". Matuszewski byl prvním objevitelem pedchdce polsko

moderny, Jul. Stowackého. Zajímavým je stanovisko, na jaké staví

kritiku. Kritika je stejn umním, jako každé jiné; teba k ni miti

snecialni dar, kritik jest umlcem konsumu, tak jako romanopisec a

básník jest umlcem výroby téhož díla. Kritik má se k tvoivému

umlci iako obchodník ku prmyslníkovi, umlec tvoivý bývá špatným

kritikem z pravidla; jeho kritiky mohou snad býti zajímavé, ale jsou

skoro vždy falešné. , , ,

Zvlášt dobe vyvinuté umní lidové v Polsku doznalo poslední

msíc dvojího dkladného a pkného ocenní. Krakovská akademie

vd a umní vydala objemné uené dílo Ludv. bar. Puszeta „btud} a

nad polskiem budownictvem drewnianem" a ve Lvové

vyšlo skvostn vypravené dílo Kaz. Moklowakého: n^^^tuja

budowa v Polsce". Puszet omezuje se na pouhé stavitelství lidové a

poiednává svj pedmt uen, srovnávací methodou. Mokíowski rozšiuje

se ovšem lidovém umní s polskou chatou souvisícím a pozastavuje se

více nad umleckou stránkou než nad srovnávací folkloristikou.

Od mladé, velmi nadané básníky dekadentky Kazimry L a-

wistowské zesnulé záhy (1901) vyšla posmrtní sbíreka basm pod

titulem „Poezye", doprovázena velou vzpomínkou od redaktora by valeno

„Zycia" a .Chiméry", Miriama. Autorka hojnji pekládala z modermch

básník, než pvodn básnila.
. . , i_ • ua

Z nových dramat pijata vlídn G. Zá polské satiricko-komické-

Nieporozumienie" (Zápolská líívá ženy muenice, muže tyrany, nové

drama je téhož druhu), Rossowského moderní komedie „Dymissya

z ovzduší bankovních defraudací.
i ir > t

*

Mistrným oživovatelem polské minulosti je Stanislav K o z í o w s K i^,

iehož veršovaná dramata plna jsem ohn, života a umní. Po „Dyane

a Albertu wójt krakowském" vydal to tyraktové drama „Reduta
;

líí polskou spolenost skládající stále nadje své v Napoleona, na

daleké Helen chadnoucího, a pi tom bezstarostn hýici a hodující.

etná a zámožná kolonie polská v ím zabývá se myšlenkou

zíditi polskou akademii umleckou ve vném mst. Akademie

mla by skládat se z ústav: pensionátu pro umlce, veliké a vzorné

pracovny umlecké; z veerní kreslírny (pro „akty" akademcké\ z veliké

vybrané knihovny odborné, z ítárny a spolkového sálu. Zatím pro

myšlenku tu ustanoveno sbrací komité.

Koncem ledna dávána ve Varšav nová Melcerova opera polská

„Mary a" pudle soujmenné povídky Malczewského. Libretto pejímá

mnohá místa Malczewského básn doslovn, jen místy zhušfuje a po-

zmuje. Melcer je ted professorem na vídeské konservatoi.
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Przeglad Polski" (H. Uíaszyn) mluve o Horové esko-pulském

slovniku a vele jej doporuuje, lituje malé známosti národv
slovanských jazyk mezi Poláky. Praví: My i dnes ješté

pes všecku tu prácí bratí slovanských podjatou pro zhlížení s námi

i dnes ješt více víme o leckterém „patois" (náeí) francouzském,

než o jazykách slovanských, ^'ejede^krát jsme se pesvdili, že onen

píslovný biskup polský/ jen/, po návratu z Karlových Var s podivena

vyprávl, že tam kdesi" na západ uprosted tch Nmc žije Hd, který

mluví jazykem velmi podobným polskému, že ten takový biskup ani

dnes ješt není legendou! U nás lovk, který má njakou malou

známost o tch drobnjších kmenech slovanských, stává se vždy pravým

„kolumbem tch nárdk". Co se styk literárních týe. byly ony díve

navazovány a vnucovány Polákm echy samými. Poláci mají sice

také malou mluvniku eskou s malým slovníkem (z r. 1884.) od

Szateckého, dosud nerozebranou. Více pro poznání ei eské uinili jsme

pro Poláky my sami. Tak i ten slovnik esko- polský je dílo eské. Naopak

však polské "mluvnicky u nás byly vydávány od poátku minulého

století od rzných autor pro shodu esko-polskou pracujících. Kritik

Utaszyn však raduje se, a nutno to piznati, že dnes Poláci už též obracejí.

Co opera v Záhebe odstranna, dávají skladatelé charvatití své

opery v Lublani provozovat. Vyvinul se tak krásný vztah kulturní

mezi obma bratrskými národy. Tak dávána poátkem ledna v Lublani

opera Mandiéova „Pe tar^S va ic" z djin, z dob ztráty samo-

statnosti charvatské, již Maai pes hrdinskou obranu baa Petra

Svaíce, domácí šlechtou zrazeného, pohrobí. Na premiéru pijel vlak

charvatskvch hostí a opera mla ráz slavnostní schzky.

Cakarovo drama, sociální pohádka, ^Král na Betajnovi" též

do eštiny peložené, dáváno nedávno poprvé, když censura po loském

výnose Korbero ponkud se mírní (podobn i Hauptmannovi „Tkalci"

div zakázaní, ted v Brn povoleni). Úspch mlo Cakarovo drama znaný.

Mezi dobré pvce slovinské pidružil se mladý básník Silvin

Sardenko první sbírkou „V mladom jutru". Moderní básníky
slovinské charakterisoval nedávno na schzi Lvovy spolenosti

(odbor slovinský) Dr. Krek takto: Novjší slovinská lyrika má tyry

markantní osobnosti, z nichž každá vyniká zvláštním osobním ráženi.

Ze tveice té nejnadanjší je Cankar, který však je též nejvíc

rozerván mravn. Nejmékí je Meško se svou sladkou melancholií;

tak jemných mkkých strun v naší poesii dosud nezvuelu. Nejsilnjší

je Zupanió, u nho asto „ni cest, ni zvezd" (neví kam smuje,

co chcei. Nejlíbeznjší pak mezi nimi je bez odporu Silvin Sardenko;
jeho cit je hluboký a umí též ve tenástvu citovost probuditi. Mohutné

jsou i jeho negativní city, ale nepevládají, celkem je jeho poesie

hejná a blaživá. — Ve Šplité letoším rokem p(.niýšlejí zídit stálé

divadlo. Mají sice budovu, jež propjována spolenostem koujícím,

jaké pišly: charvatské, vlašské, eské, slovinské. — Na jihu kulturni

apolitické sbližování všech ty kmen stále se více prohlubuje.

Slovinci ovšem na vše strany istí, ale i mezi Srby a Charváty se stále
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protivy mírní a stejn mezi Bulhary a Srby. Pres nepíznivé hlasy

„starých" mládež zdá se již neupustí a sbližení jednou pece dovrší

jednotou. Poslední dobu zvlášt ile se vyjednává mezi studující mládeží

srbskou a bulharskou. Umluveny spolené sjezdy a vzájemné návštvy
v Blehrad a v Sofii. — Ze vzájemnosti kulturní vyplynulo povolání

charvatského spisovatele Tu cice za editele divadla bulharského
(„Sí.Iza i Smch") A za nového editele také divadlo bulharské se iní.

Moderní i klassický repertoár stídá se v tak vybrané ad, že sotva

které veliké divadlo na tak „silné kusy" tak husto se odváží. Zvlášt
dává se pednost realistickému dramatu ruskému a modernímu nmeckému.

Ve státním rozpotu zaazena položka na stavbu národního divadla

v Sofii. Dosud se hrálo v sále „Slovanské Besedy". Od nového roku

poal vycházeti organ nejmladšího bulharského umní — hudby —
^Muzikalni Vstník", ale vytkl si cíl pouný, na reprodukci hudebnin
se zatím neodvažuje

Spolek SiíVremenno Isskustvo" (souasné umní) uspoádal novo-
roní výstavku malískou, na níž složilo asi 10 umlc bulhar-

ských kolem 30 prací rzné hodnoty.

Ode dne 2. února po celý rok letoší slaví Srbové sté výroí svého

prvního povstání pod Karaordra.
Zemeli: 5 prosince E^"génij Fencik, redaktor maloruského

listu „Listok". — 6. pros. Ph. Dra S M. Perejaslavceva, vážená
ruská spisovatelka z oboru vd pírodních. — 17. pros. Matj Slekovec
(* 1846). bohoslovecký asketický spisovatel slovinský. — 23. prosince

Mieczystaw Pawlikowski, pekladatel a novelista polský. — 27. pros.

A. Cech, kapelník Národního divadla pražského od 1862 eo 1900. —
2. ledna B. Berná u, odborný (cukr.) a cestopisný spisovatel eský;
A. P. Ses tak o v, ruský generál, jeden z hrdin boje za osvobození

Slovan (1878). — 2. ledna Uros Trojanovi , srbský básník. — 5 ledna

Felix Kanit z, nmecký sice spisovatel, ale upímný pítel Jihoslovanstva.

seznamoval Nmce s poesií, lidem a zvyky Jihoslovan. — 17. ledna

Dr. Georgi Stranski, bývalý ministr bulharský, finanník, politik a

hospodáský spisovatel bulharský.

Zprdvy ndrodohospoddské.

v ad „naléhavých" úloh veejného hospodáství nenastalo

žádných zmn: rozpotové provisorium vydáno podle § 14, rovnž
zatímní smlouva obchodní s Itálií na 9 msíc vládami ujednána, vše
ostatní zatím stojí kde stálo. Delegace u porovnání s jinými lety za-

sedají o pl roku pozdji. Ale ty ješt aspo formu konstituní dodržuji.

Uhry jsou stejn v koncích jako Rakousko, ba ješt v horším položení,

nebo vláda, nemajíc schváleného rozpotu, nemže daní vymáhat a
odkázána jest pouze na dobrou vli poplatník. A tito z vlastenecké
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horlivosti zstávají dlužni. tam kde to možno, pi daních pímých,
takže finanní správa uherská až nkolikrát dala na jevo ne-

pokryt obavu o správný chod státního hospodáství. Tak z pímých
daní skoro celá tvrtina zstala za loský rok na dluhu,
a mnoho z nich zstane nedobytno. když nebylo hned zaplaceno. Ale

i jinvch daní ubylo: tak zvlášt kolkových poplatk; tedy vlastenci

uherští za stavu ^.ex lex"^ také se mén soudí, mén vcí úedn vy-

izují! Ale i v Rakousku máme nepíjemné následky nevyízených

rozpot. Minulv rok podle všeho skoní deficitem. V roz-

potu totiž bylo zaazeno mezi položkami píjmovými 2.3 milion renty

amortisaní. jež emissí mla krýti, co z píjm faktických se nedostávalo.

Dchod státní roku minulého byl sice vtší o nco než jak vypoítán,

ale pece ne o tolik, aby bvlo nahrazeno celých 23 milion, jež ne-

možno bylo získati emissí ínový dluh se smí udlat jen po schválení

íšské rady. na ten § 14. se nevztahuje . Má se za to. že zstane

schodek asi lOmilionový. Podle eí finanních ministr po Kaizlovi.

kterv ped snmovnou odkryl poklad státní hotovosti z pebytk na-

shromáždný, dnes už takového pokladu bu není. bu se tají, i finanní

ministr nesmí se ho dotknout leda k jistým úelm (vojenským . Proto

také nedostávající se obnos nahrazen z hotovosti, a njaká tu pece
musí býtj, vždy ve státním hospodaení, když se obezetn rozpoet

zdlává, jak u nás. nemže po roce píjem práv s výdajem se rušiti.

ale vždy njaká hotovost zbude, tím spíše, že už i v rozpotu samém
poítáno se zbytkem tebas nepatrným. I když dle slov finanního

ministra v posledním jeho „exposé", léta minulá jeví slabý pírstek
píjmový (4— 12 milion naproti prmrným 26 milionm dívjškaj,

nemožno pece viti, že by malý pebytek nebyl býval pi každé minulé

závrce. Tyto pebyteky aspo za ti léta, než by se mohly jako jisté

zapoítat na stranu píjm píštího roku (což se ostatn nedje), se hromadí

vždy ve státní kase, a možno tedy doufati, že tch 10 milion pece
vynesly. Deficit hotový a skutený, jakého už pi uzávrce útu nebylo

po 20 let, byl by špatným hostem a špatným doporuením v cizin.

Omluva pro byla by ovšem abnormální položení íše.

V lednovém sešit .Nové eské Revue" poukazuje se na význam
penžního trhu pražského, jenž zaíná si dobývati samostatnosti

a významu vedle ústedního trhu vídeského. Uvádí se nkolik íslic

o vzrostu penžních operací u pražských ústav penžních. Tak žírový

obchod u filiálky rakousko-uherské banky v Praze obnášel r 1895

1398 milion korun a r. 1902 už 2678 milion korun. Tedy se za

tch sedm let zdvojnásobil. Eskompt smnek obnášel u osmi pražských

bank ívyjma dv, jež ho nevykazují) r. 1895 za 6668 milionu korun

a roku 1902 za 9893 milionu korun. K tomu teba uvážiti, že r. 1902

jest rok krise prmyslové a tudíž smnkové obchody všude byly menší.

Rakousko-uherská banka také v tom roce všude vykazuje nižší eskompt

než rok ped tím. pouze pražská filiálka i tu pevyšuje rok pedešlý.

A zásoba smnek (portefeuille) v 10 hlavních ústavech pražských ob-

nášela koncem roku 1895 160-3 milionu korun. Koncem roku 1902
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pak 2394 milionu korun. Významnost tohoto rozvoje charakterisuje

86 slovy: „Vzrstající stále zásoba smnek dodává pražskému trhu ne-
bývalého významu. Nejen že se pražský trh vymanil z podruí víde-
ského kapitálu, naopak tendence jeho již také udává ton. Je to tím,

že rostoucím obchodm pražských bank nestail materiál domácí a proto

ochotné eskomptovány byly sménky z jiných zemí této polovice íšské,
ano i z království uherského nabízené. Zejména Víde ráda vyhledává
v Cechách kapitál, a pi posuzování pomr penžních, vyjádených
úrokovou sazbou, ochota nebo zdrželivost pražských bank jest jedním
z dležitých moment. V tom smru pestala býti Praha mstem pro-
vinciálním a udává se ve stejném poadí s Vídní a Peští..."

Podobnou (jtázkou zabývá se Dr. Fr. F i e d 1 e r v lednovém
„Národohospodáském Obzoru", ve lánku o bance rakousko-uherskó
v pomru k echám. Obchody banky rakousko-uherské v Cechách
porovnány s obchody jiných zemí, svdí o síle ruchu úvrního v krá-
lovství eském. Tak nejvýznamnjší obchod smnený rozdloval se

na jednotlivé zem takto (1902,: na Víde, samu pipadlo z nho
31-2Ve, na Peš 22-80,

o, na Pedlitavsko bez Vídn 3:^ SVo- na Zá-
litavsko bez Pešti IS-TVo- V echách pak podíl byl 16 8Vo- tak že
v Pedlitavsku po Vídni jdou hned echy a ostatní ásti íše se svým
zbývajícím Ibb^/o podílem daleko zstávají pozadu. echy s Vídní
zabírají pro sebe polovici veškerého smnárního obchodu rakousko-
uherské banky. Podle akcioná banky jest jich 98 eské národnosti
ze všech 567 k píští valné hromad pihlášených. V Uhrách má
banka jen 69 akcioná. A pece jaký je vliv Uher na správu banky!

V témž list referuje se pehledn o nešastn skoneném podniku
8 továrnou na cel lu los u v Turanském sr. Martin na Slovensku.
Pvodcem myšlenky byla slovenská banka Tatra, která chtla zužitkovati
reality (mlýn a malou továrnu lepenky) v dražb jí za dluh pipadlé.
R. 1902 v únoru rozesláno provolání, aby se upisovaly akcie. Upisováno
v „Tate" a „Živnostenské bance" a urených 5000 akcií za ti nedle
bylo upsáno. Akcie umístny: 2108 v echách, 1522 na Morav a ve
Slezsku, 188 v ostatním Pedlitavsku, 1167 v Uhrách a 15 v cizin.
Rozpotený náklad byl 950.000 K. skutený však obnášel 1,129.000 K,
který také pi prodeji uherské „Kreditce" dobyt nazpt (spolu se zá-

sobami prodáno vše za 1,337.000 K). Prtahy s povolením, na to ne-
píze a persekuce zmírnny aspo tím, že na zakroení ministerského
pedsedy Szélla akcionái nemli nic ztratiti ze svého kapitálu. Uherský
pedseda nechtl prý aspo, aby, když již eské akcionáe z Uher
vyhnal, zárove dovolil je o kapitál obrati. Proto nesli jen ztrátu, jež
stálo dvouleté vydržování zapeetné továrny.

Výsledek celé zkušenosti shrnuje referent v tento úsudek:
^Akciová forma se pro podnikání eské na Slovensku pro dohlednou
dobu trvání nynjšího kursu vládního proti nemaarským národnostem
nehodí již proto, že není možno pi upisováni akcií obejíti se bez hluné
žurnalis^tické agitace. Zvláit v tomto pípad, když nejvtší banka
eská (Živnostenská) s rozsáhlou klientelou a velikou dvrou netroufala
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si sebrati potebný kapitál a pochybovala o úspchu, musilo býti užito

nejvtšího napjetí reklamy .... Spoleenským kapitálem nemžeme
prozatím nic na Slovensku podnikati. V pípad s celluloskou mla
úast eská povahu národn lidového podniku, bylo totiž 56Vo všech

akcií složeno malými lidmi, kteí mli od jedné do pti akcií. Do deseti

akcií vbec mlo 985 akcioná, kteí složili 2791 akcií. Ostatní akcie

byly v rukou 42 akcioná velikých . . . Druhou chybou bylo zízení

továrny v Martin, na horké pd politických boj. nedviv stežené.

Každé jiné místo Slovenska bylo by bývalo mén nebezpené. „Na
Slovensko nesmíte, chcete-li do Kekemétu, jste nám vítáni", pravil

vlivuplný úedník madarský. Ale i na Slovensku snad by to bylo šlo,

ale jinde než v Martin. Forma pro nás na Slovensku jedin vhodná

je podnikání soukromé. Teba dkladn znáti vc a pomry, informovati

se, neechauíibvati se politickým radikalismem, který tu proti pemoci
je nesmyslným, a není pochybnosti, že se eským lidem najde dosti

píležitosti v Uhrách k velmi slušnému výdlku ... Je však teba jíti

do Uher reeln vydlávat, „ne posilovat Slovák", a úspch se dostaví

sám sebou . . . Slovensko se svým velikým pírodním bohatstvím jest

pirozenou sférou eských hospodáských zájm."
Spisovatel doufá, že snad i Uhi kdysi zmoudí, až nahlédnou,

co to milion vyházeli na maarisaci, a bezvýsledn. Ostatn o prmysl
a o povstávání nových závod stará se uherská vláda jist vzorn.

Nebyl to eský kapitál, jehož v Uhrách nechtla, ale byl to ten politický

úmysl, kteréhož tam nemohla trpti. S takovým úmyslem by ostatn nedali

vzniknout závodu v žádné íši. Zakládejte takový závod v Poznasku
na pomoc Polákm, v Elsasku na pomoc Francouzm, a Nmecko
(Prásko), stejn nedovolí. O dosavadním zprmyslovní Uher svdí
nkolik údaj nejnovjší uherské statistiky.

Prmyslových závod podle úrazové statistiky dlnické a závodní

z roku 1901 jest 2480 (nad to v Charvatsku 162!). Ze všech tchto

2642 uhersko-charvatských závod jest jich 1247 osobních, soukromých

továren, 744 výdlkových a podílových spoleností, 508 akciových spo-

lenosti (s kapitálem 400 mil K\ 21 družstev, 91 státních, 31 jinakého

majetnictví; v továrnách tchto zamstnáno bylo 259.464 osob. Nejsilnjší

prmysly (podle potu dlnictva) jsou: prmysl potravin a nápoj se

54.000 dlník, strojnický a elektrotechnický s 43.000 dlník, železáský

a kovový se 37.000 dlníkv a textilní s 20.000 dlník Pokud se

týe zamstnání všeho obyvatelstva, tu dle údaj statistiky posledních

sítání velmi se vzmáhá zamstnání prmyslové. Roku 1869 z 15.417.327

osob bylo v povolání prmyslov-obchodním inno jen 646.964 osob ili

4- 190 ^. Procento toto vystouplo roku 1880 na 5-01, roku 1890 na 5-26''/o,

ale roku 1900 už na 5-897o5 t. j. co obyvatelstvo vbec za tch 30 let

vzrostlo o 23''/o, vzrostlo prmyslové obyvatelstvo o l^^/o-

Zvláštní starost má haliská zemská vláda: úednictvo haliské
jest vtšinou zbankrotováno, až po uši vzí ve dluzích. Je známou vcí,

že polští páni umjí žít po kavalírsku, af je z eho i není. Není-li,

dlají se dluhy, dokud to jde. A protože dluhy se dlají u žida lichváe,
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jsou brzy nesnesitelný a brzy udolají i hospodásky silného lovka.
Ze života nad míru stavovskou a majetkovou vynášeného došlo to k tomu,

že úednictvo strhováno jsouc k nému vrstvami, s nimiž obcuje a z nichž

vyšlo — šlechtickými — octlo se v dluzích takových, že z nich není

vyváznutí pro né i pi sebe vtším usknjvnní. Stav tento není ode
dneška a znám a tžce nesen byl už díve, ale domníváno se, že po
zvýšení platv úednictvo se pece trochu z dluh vybaví. Ale stalo se

naopak. Dnes má haliské úednictvo dluh ješt víc a ješt vtší, než

pi malých platech mlo. Proto ped koncem roku vydáno z rzných
úad (železniního ministerstva, finanní a celní správy, politické správy,

zemského soudu) naízení, aby úedníci bud do 30. ervna 1904 své

dluhy splatili anebo aspo zavázali se podle uritého plánu je splácet.

Také nkterá naízení žádají, aby úedník piznal, kolik dluhu má a

na je uinil. Místodržitel haliský hrab Potocki zanáší se úmyslem,
vymoci na vlád vídeské levnou pjku nkolika milion, jež by dány
byly do správy úednickému spolku haliskému, který by je na nízké

procento rozpjil mezi zadlužené soudruhy, ze spáru lichvá je vy-

svobodil, a jemu pak už by po uritých lhtách a levnji spláceli. Ale
takováto sanaci se neví, že by dosáhla úinku, nebo zbyda se dluh
není vyloueno, že nebude dlat nové, a už z nouze i z lehkomyslnosti,

a to zas u týchže lichvá, z jichž dráp byl vytažen. Ostatn také

netroufají, že by vláda vídeská na takovou pjku jim tak lehko

pistoupila. Písné disciplinarky by asi lépe úinkovaly tam, kde dluhy
se dlaji z lehkomyslnosti

Rozhled sociální.

Dávno již nebudila toliké pozornosti stávka textilní, jako práv
ukonená stávka 7000 tkalcv a tkalcovek v saském Kimaov.
Trvala pt msíc. Hlavním požadavkem stávkujících bylo snížiti

pracovní dobu s 11 na 10 hodin. V továrnách kimaovských zavedeny
nové stroje; obsluha jejich dlnictvu pitížila. To bylo píležitosti, jež

rozdmýchala stávku, naped ástenou, pak pro výluku všeobecnou.

Ale hlubší píinu jest hledati ve známých dvodech pro omezení
pílišné doby pracovní v továrnách vbec. Za kulturní boj prohlašuje

dlnictvo svj zápas o kratší dobu pracovní. A zvlášt v textilnictví,

kde se skoro nejdéle pracuje a kde práv nejvíc je zamstnáno dlnic,
svobodný-ch i vdaných. A v Kimaov zvláš vysoké procento vdaných
žen pracovalo v továrnách; z 2800 dlnic bylo jich 40%- Vydobýti
ženám a matkám aspo o hodinu více pokdy pro domácnost, pro
rodinu, bylo nejsympathitjším z hesel stávky. Mnichovský professor

hygieny Dr. Gruber ve zvláštním vyžádaném dobrém zdání prohlásil

devíti- až desitihodinovou dobu pracovní pro dívky a ženy ve všech
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továrnách za maximum pípustného. Sociáln- politická veejnost
v Nmecku i jinde stála pi stávkujících ne-li všecka, tož pevážnou
vtšinou. I porýnšti textilní prmyslníci, kteí už díve zavedli desíti-

hodinovou práci ve svvch závodech. Pes to zamstnavatelé ki-
maovšti od poátku stávky až do konce stroze odmítali jakkoli

vyjednávati se stávkai. Ze nemohou snížit pracovní doby, nestane- li se

tak ve všech íxtilních okresích íše; sice že by soutží bvli znieni.

A pak — výslovn to prohlásil na veejnosti kimaovský pastor, jenž

se svými vikái stál pi továrnicích, až mu to spolupastor redaktor listu

„Christliche Welt" velmi ml za zlé — bželo prý továrníkm o rozhodnutí^

jsou- li ješt „pány ve svém dom" ine. A to bylo zajisté hlavním
dvodem, pro odmítali jak smírí rozhodnutí živnostenského soudu,

tak i intervenci ministerského editele a po nm vhlasného politika

sociálního A proto také vyrostla z místního zápasu kimaovského
záležitost celoí.šská jak pro zamstnavatele prmyslové vbec, tak pro

dlnictvo veškero i neorganisované. Bojovaly pední voje o vliv na
pracovní smlouvu v závodech, o hospodáskou emancipaci délnictva

z odvislosti od zaméstnavatelstva vbec. Odtud pak dostávalo se munice
na celé skoro pololetí obanské války jak tkalcm tak továrníkm
z celé íše, ba ástené i ze zahranií Pochovány v této válce miliony
v obojím tábore. Spoleenská propast mezi obma tídami zvlášt
v okrsku váleném ješté více prohloubena. A zdálo se ješt v polovici

ledna, že stávka potrvá do nedozírna. Mimo nadání však náhle skonena
po 21 týdnech. Stávkový výbor letáky doporuil vstoupit do práce
bez podmínek. Vzbuzen tím všeobecný podiv. Co pimlo vdce
stávky k takovému ukoneni ptimésíniho boje? Jasného svtla o tom
dosud není I sám ústední organ nmecké sociální demokracie „Vorwarts!'^

jen se „dohaduje" pravdpodobných dvod, jež na míst prý bez
vdomí ústedí organisaního rozhodly. Za pední dvod se uvádí

vzrstající poet tak zvaných „stávkokaz". Ped ukonením stávky

pracovalo již zase 2624 dlník. Jen od 9. ledna pibylo jich do práce

na 300. Pi tom se mnoho horlilo proti „nižší rasse" dlník eských.
Konstatujeme, že dle posledního výkazu o 2624 stávkokazech pouze
470 pibylo dlníkv odjinud a z toho pouze o 68 se praví, že jsou

dílem z Cech, dílem z Ruska >l). A proti vzrostu stávkokaz nebylo

možno úspšné bojovati, když fakticky pro dlnictvo v Kimaové
koaliní svoboda byla policejn zastavena. Vedle toho nastala doba
zakázek pro novou saisonu plroní. Kdyby továrníci nebyli te
mohli uzavíti smluv se zákaznictvem. pak bv dojista byli nechali

továrny dále stát zase aspo šest msícv. i kdyby se byli stávkující

pozdji do práce pihlásili. Výsledek tedy víc než pochybný a obt
pílišná! Proto náhle odtroubeno k seadnému ústupu. I náš rakouský
nmecko-nacionalní tisk zárove s organy svobodn-konservativními
v Nmecku dodává, že stávku skonil tak neoekávan strach ped
mohutným íšským svazem zamstnavatel, jemuž ustoupila

sociální demokracie v Kimaov jako poražená. Nesoudí se tak .vše-

obecné. Ba práv neústupnost továrník kimaovských ve vci i od
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té obecn uctívané nmecké exaktní vdy za spravedlivý a pímo nutnj
požadavek vyhlášené práv naopak ješt více vehnala délnictvo v náru
„jediné pomocnice", kterou tu vidí, když je ostatní, obec a stát. církev
opustili — sociální demokracie Netajená záš vžene délnictvo

z rozboeného sdružení odborového do politické organisace strany, tak
plesá berlínský vdéí organ sociální demokracie. A desítihodinovou
dobu pracovní slibuje vybojovati na základ premiss krimaovských
na kolbišti parlamentarním. To se zajisté i podaí. Centrum
podalo už v uplynulém zasedání íšského snmu podobný návrh a patrn
jej te obnoví.

Kdežto smry sociáln-reformní v Nmecku od zdailého sjezdu
kesfansko národn zorganisovaného dlnictva ve Frankfurt oekávají
novou epochu v sociálním hnutí, v dlnické otázce, u ná.«i v Rakousku
koalice dlnické dosud z pevážné ásti ovládá sociální demokracie.
Tvoí se teprve zaátky nesocialn-demokratické, hlavn kesansko-
socialní organisace dlnické jak politické, tak zvlášt odborové. 1 u nás
mezi dlnictvem eskoslovanským. V echách i na Morav (se Slezskem)
založeno všeodborné sdružení kesanského dlnictva.
eské je starší, nastává mu nové období správní, tetí. Jeho základ

a osudy jsou dosud širší veejnosti málo známy. Vydalo práv první

obšírnjší zprávu o své innosti za rok 1903. len má 716, z toho

159 žen. Vloni pistoupilo 310, vystoupilo 252 len, pibylo tedy To/q.

Vlastní oblas sdružení tvoí dosud Královéhradecko, kde sdružení

i vzniklo. Plmiliniová Praha má (i s pedmstími) 18 ádných, 6 pi-
spívajících len, Plze 12. Pi takovém potu na vlastní odborovou
innost, zlepšovati totiž pracovní podmínky hlavn koUektivní smlouvou
pracovní, arci nedošlo. Zpráva oznamuje pouze, že temi stávkami byli

postiženi i lenové sdružení; samostatn sdružení ovšem postupovat
nemohlo. Pokud lze vyísti z nedosti pesných výkaz, nejvíce lenstva
je z dlnictva textilního; ve výkaze udáno 112 tkalc, zajisté se k nim
druží ješt ást z „dlníkv a dlnic továrních", jichž napoítáno
ješt 263 Ale i ti jsou roztroušeni po mnoha místech. I sprostredkování
práce i právní ochrana byla nepatrná. Hlavní psobností byly podpory,
pedevším v nemoci, tu vyplaceno 146 nemocným 1987 K, kdežto 22 ne-

zamstnaným 315 K. Jiných podpor poskytnuto 86 K. Úhrnné jmní
koncem roku iní (i s menším stávkovým fondem 175 K 66 h) 4255 K 8 h.

Smutným, ovšem nikterak neojedinlým zjevem jest, že z lenu pod-
porovaných v nemoci vystoupilo, jak se jim dostalo celé podpory, skoro
tvrtina, nezamstnaných blízko p )Iovice. V tom vidt zase krátko-
zrakou zištnost našeho dlného lidu. Kesanské hnutí odborové
jest dle tohoto výkazu v echách dosud v poátcích. Není pro n ani

y dlnických vzdlávacích spolcích s dostatek porozumní, a bude teba
ješt úporné uvdomovací práce, nežli zapustí všestrann koeny. Pak
teprve bude lze pomýšlet na akce vtšího slohu. Pro psychologii mass
je zas jen massa pedpokladem, aby se daly tím i oním smrem.

U nás i v sousedním Nmecku dávným požadavkem dlnickým
jsou dlnické komory, totiž zastupitelstva dlnictva asi po zpsobu i
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našich obchodních a živnostenských komor, jimiž bj umožnno bylo

dlníkm spolupsobit skrze své zástupce pi obecních a státních, jak

zákonodárných tak správních zaízeních, dotýkajících se zájm dl-
nických. V Nmecku otázka tato práv znova se petásá. Pi tom
obrácen zetel k výsledkm stávajících už komor v HoUandsku a ve

Francii. Francouzské — Conseils tu travail — zavedeny teprve

známým socialistickým ministrem Millerandem roku 1900. Ješt se

tudíž málo vžily. Mají konat šetení, podávat dobrozdání a návrhy ve

vcech dlnických, urovat mzdu a dobu pracovní pi veejn zadá-

vaných pracích, zpravovat úady zvlášt ústední o tom, jak se provádjí
zákony na ochranu dlnictva dané, a v em bylo by je teba opravit.

Konen jsou tyto Conseils du travail i smírími úady pi pracovních

sporech. Senát se zdráhal njakou dobu Millerandovu pedlohu uzákonit,

konen povolil. Do tchto komor volí zástupce syndikáty zamstna-
vatelv i zamstnaných a vedle nich živnostenské soudy. innost dosud

rozvinuly pranepatrnou.

O nco starší jsou dlnické komory v HoUandsku, trvají od

r. 1897. Zízeno jich však dosud pouze ke stu. Mají po pti písedících

ze zamstnavatel i dlník. Z obojí strany stídají plron v ped-
sednictvu. S obcemi sem tam podailo se jim navázat styky na úpravu

submissionaství, minimální pracovní doby a mzdy pi podnicích kommu-
nalních. Ale jinak ani jim se mnoho nedailo Nemají dostatených
finanních prostedk pro svoje úlohy, nezmohly se dosud ani

na potebný zvláštní svj organ tiskový; nemají valné moci, ani

svdk nepinutí, aby se jim dostavili. Proto jejich rozhodnutí je velmi

málo; informaní innost tém nijaká. Jen v nkolika pípadech psobily

na úpravu mezdních cennik. Ani úady, ba ani dlnictvo samo se na

n neobrací. Není v HoUandsku ješt pro takové zízení zkypena
pda. Dlnictvo hollandské ve svých massách daleko ješt není

8 dostatek vysplým, aby využilo sociáln- politického a hospodáského
vlivu, jenž tkví nerozvinut v komorách, na svj rozmanitý prospch.

Kde však organisace dlnická vykonala píslušnou prpravu v širších

vrstvách dlného lidu, tam dá se oekávati rozkvt takového zízení,

nebof ani svazy zamstnavatelské nemohou pak ve svém vlastním zájmu

zstati dále passivními a ponechati znaný vliv komor jen zamstnaným.
V Nmecku, tak se soudí všeobecn, dá se oekávati zdárný

rozvoj dlnických komor, proto se znova drazn naléhá na íšskou

vládu, aby splnila slib daný již výnosem císaským z r. 189J, a pro-

vedla píslušné usnesení íšského snmu r. 1901 pijaté pevážnou
vtšinou.

U n á s sice sama vláda podala osnovu zákona o dlnických
komorách již roku 1894, ale na vyízení její dosud nedošlo. Ovšem
sociální demokracie o komory nestojí, a o.statní strany zabrány jinými

otázkami málo se o n starají.

Bude maloživnostenskou zaídili v Praze. Hlavn
ízením editele technologického musea pražské obchodní komory
Dra. V. Schustra uspoádány budou totiž koncem ledna soustavné

Hlídka. 10
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informaní kursy pro maloživnostniky se znanjším vzdláním a zárove
jakousi spoleenstevní praxí. 35 hodin obsáhnou theoretickopraktické

výklady o živnostenském právu a maloživnostenské politice hospodáské

i odborném vzdlání. Vedle toho navštvovány budou rzné odborné

ústavy, jako pojišovací a úvrní fondy, závazná mistrovská pokladna,

tržnice mstská. Ke stu úastník se pihlásilo; stipendia udlena pouze

pihlášeným ze Slezska. To by bylo dobrým znamením, že všichni

ostatní nešetí nákladu a sami si hradí výlohy s kursem spojené.

V posledním sezení obchodní komory brnnské s eské strany podán

návrh, aby zvláštní podobná instituce zízena byla patronancí komory
brnnské pro Moravu. Zatím návrh pikázán k dalšímu projednání.

Kursy takové pro živnostnictvo lze jen vítati. Rozšíí snahu po hlubším

vzdlání odborném a vyškolí nám ze živnostnictva skutené pracovníky

družstevní, jichž nám dosud tolik schází.

Moderní t. zv. emancipace žen z evropských státu nejdále

pokroila v Norsku. Již poslední zmnou norské státní ústavy pi-

znáno ženám právo p e v z í t i ú a d y státní, dosud vyhrazené mužm.
Nyní vydány o tom provádcí zákony a naízení. Dle nich i na dále

nebude lze ženám státi se ministry, konati službu policejní a íditi

státní vzení a ústavy pro choromyslné, jež nejsou vyhrazeny pouze

pro ženské. Ani v dolech nebudou ustanovovány za úednice. Ponvadž
služba konsularní vymyká se z isté vniterného státního života norského,

pipuštna vi opozdilé ostatní Evrop koncesse, a Norsko zatím ne-

bude posílat do jiných stát za svými obchodními zájmy žádných
konsulek. I jinak zstane dopravnictví ješt aspo ásten dumainou
muž; jsou jim vyhrazena editelství silniní, prplavová, pístavní

a majáková. A dokonce v ministerstvu spravedlnosti nezhostili se dosud

zastaralých pedsudk o ženské zdatnosti, pijali sice ženy za písedící

soudních dvor, ale vyhradili samostatná místa soudnika ješt, patrn
jen na as, mužm Evropa zajisté se zájmem sledovati bude úspchy
žen a dívek norských ve státních úadech, než se dá na emancipaní
cestu norského snmu.

Školství.

Rozvrat, kterýž byl v eském uitelstvu vyvolán terrorismem

zliberalisovaného dorostu vedeného nkolika staršími ctižádosti vci, eí
již hodn bouliv hladinu veejného života. Proud na venek propuká
rznými projevy „kací organisuce" — jak sebe nazvali nespokojenci,

jednak se rozvrat jeví v bitké polemice mezi ^eským Uitelem" a

„Uitelskými Novinami". Co chválí jft'^''^, haní druhý a bez hrub>'ch

nájezd neprojde ani jedno íslo. Ze tím v adách uitelstva Šíi se

hrubost a trivialnost, je nepopíratelno.

eské listy uitelské vbec, až na výjimky nepatrné libují si teJ

v polemice nevcné a neklidné. Vcn platných lánk, zejména však
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rozprav, z niehž by tená mohl erpat objasnní záhad v eském
školství nakupených, anebo poznal a pro život mohl zužitkovati pozoru-

hodné výsledky z praxe vychovatelské neb z uby školské, takmé
nespatíme. Jak liší se od nás Nmci, kteí mají radu výten ízených

asopis, v nichž vášnivý boj politický, osobní ostouzení, hanobení druh,
nízké útoky na ást jednotlivc neb stav marn bychom hledali. Za

to však najdeme v nich znamenité lánky instruktivní ze všech obor
uitelské práce vychovatelské a vyuovatelské.

Aby se zmenšilo bezcenné písa ení, jež v nynjší soustav

školské mnohdy více se pstuje než výchov, podala Z. U. S. v Cechách

pamtní sp s náležit opený dvody vcnými, v nmž se ministerstvo

žádá, aby ve školství bylo neblahé písaení a byrokratismus nezdravý

náležit obmezen.
Reorganisaci uitelských ústav žádá „Nová eská

revue" v ten zpsob, jak byla kdysi v „Hlídce" navrhována. Doporuuje
5 roník s rozsahem uiva vyšších stedních škol a dkladné vy-

školení odborné v ub i výchovu.

Pozornosti zasluhuje též Gregrv návrh, jimž žádá zízení „Své-

pomoci" pro žáky stedních škol, ímž by se i chudším umožnilo

bezstarostné studium na vysokých školách, „Svépomoc" má býti jakýsi

druh studentské pojišovny.

Velký odpor ne zcela bezdvodný budí návrh, aby okresní škol-

dozorci byli povýšeni za stálé úedníky státní v ten zpsob, že by

obdobn s jinými odbory školdozorce byl odborným referentem školským

jediné od okresního hejtmana závislý, ale trvale ustanovený tak, jak

máme okresní lékae, zvrolékae atd.

Definitivní okresní školdozorce by zajisté školský byrokratismus

upevnil, rozšíil a školu lidu ješt více odcizil, než bez toho již se

stalo k nemalé škod lidu i školy.

O rozvoji obchodního školství svdí tyto zprávy: ve školním

roce 1903—4 byly státem podporované 3—4 tídní školy vyšší akademie

navštvovány 5708 žáky, nižší 2 tídní mly 3740 žák.^ Nejvíce je

v Praze 495, nejmén v prostjovské akademii 118 žák. Jenom že

dosud absolventi v život nenalézají takového docenní, jak zasluhují.

erná kronika zloin, zvlášt pohlavních, je vždycky smutná

pro pravého lidumila, af se týká kohokoliv a kteréhokoli stavu. Libe-

ralníci, zvlášt z uitelstva, s hurónským kikem takové pípady,

týkají-li se klerikál, rozšlapávají a ovšem zveliují, kde a jak mohou,

akoliv nosí sami nejvíce másla na hlav, jak lékam a právníkm

vbec známo. Kdyby klerikalní listy liberálním uitelským organna

chtly tyto zdvoilosti opláceli, potebovaly by mnohem více místa než

ony, jak i nedávné etné pípady ukazují. Avšak o tom lépe pomleti,

práv v zájmu dležitého stavu uitelského i mravnosti sanié.

VTyrolích konen upraveny hmotné pomry uitelstva
zpsobem na hospodáské pomry tamnjší uspokojivým. Služné vzrstá

postupem let a obnáší konen 2000 K. Krom toho má každý uitel

zkoušený nárok na byt o 3 pokojích s vedlejšími místnostmi11.

10*
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Pozoruhodné rozhodnutí uinil ministr kultu a vyuování
v jistém sporu. Rozhodl, že vysvdení uitelské zpsobilosti platnosti

nepozbývá, tak že uitel zkoušený a vysvdením zpsobilosti opateným
po libovolnou dobu mže vyuovati na školách soukromých, aniž tím

vysvdení pozbývá platnosti.

O svobod v táboe liberal svdí „vyšetování", jakéž zavedlo

pedsednictví spolku pokrokových uitelek proti onm smlým kolle-

gyním brnnským, které veejn se ohradily proti projevu pokrokáek
v otázce vdavek. Prokázáno tím, že svobodomyslnost pokrokových
uitelek má také jenom theoretický význam, ve skutenosti však je

mezi nimi duch násilnický práv tak zakoenn, jako se uplatnil

v adách pokrokového uitelstva, jež takového názvu neprávem uživá.

Obojakou hru provádjí také sociální demokraté v otázce školské.

Kde z toho stran kyne prospch, hlásají, že eské dít patí do eské
školy. Tak mluví na schzích. V praxi však jednají zcela jinak. Jsou

hlavní oporou germanisaních škol nmeckých v eské oblasti jazykové.

Kdo pochybuje, a se informuje v Husovicích, Olomouci, Brn, Ostrav
atd. Kdo plní eskými dtmi nmecké školy? Bez sociálních demokrat
leckde nmecké školy nebyly by naplnny eskými dtmi. Na dkaz
uvádíme Kopivnici, Vítkovice, Píbor, Místek, kde hlavn vlivem

sociální demokracie se židovstvem úzce spojené udržují se eské dti
v jam nmeckých škol.

V Charvatsku mají velký nadbytek uitelek a nedostatek

škol. Na sta obcí je tam beze školy a v Záhebe eká 612 uitelek

na místo.

Ve Lvov se vede prudký spor o editelská místa na
mšanských školách. Uitelé združení v „Towarzystwu nauczyciel szkol

ludových" v ostrém memorandu podaném ministru Hartlovi domáhají

se rozhodnutí, jimž by na píšt uitelkám byl zamezen postup na

místa editelská. Uitelé žádají, aby za tím úelem nedávno schválený

doplnk i^ 57 zákona z r. 1895 nebyl pedložen k sankci.

Germanisace zemí polských v Prusku má pece výsledek

nepopiratelný. Všude, kde se germanisuje, mají nejvíce analfabet,

jak dokazují statistické údaje o Poznasku, Slezsku a Prších západních

i východních.

Na myšlenku vru orginelní pišli v Rusku. Zídili tam zcela

ádnou Školu pro policajty. Ve Viln je zbudován internát pro

700 kandidát. U nás podobné školy máme již dávno pro etnictvo.

Hospodáských škol na Rusi bylo roku 1900 v celku

133, a sice 89 nižších hospodáských, 23 zahradnických, 14 mlékaských
a 3 specielní. Díví byly 4 školy.

V Norimberku koná se v dubnu mezinárodní sjezd pro školské
zdravotnictví, jehož by se mlo súastniti též naše uitelstvo. Bylo
by zajisté s prospchem nemalým, kdyby zem i vláda vyslala uitele
na sjezd, aby obeznámili se s novými proudy a pokroky v hvgien
školské.
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Jak se stal Jan Sobíeski polským králem? Charakteristická rta

z polákých djin. 1) Jedním z nejsympatitjších zjevu v polských djinách

je osoba krále Jana Sobieského. Je pravda, byl to král válený, bohatýr,

než i jemu, když domáhal se dstojnosti královské, bylo nutno poítati

s mravním úpadkem v tehdejší vyšší stavovské spolenosti polské, bylo mu
teba podíditi se moci a síle pomrft, kteréž ho donutily, že k zvolení svému

užil prostedk podobných jako jeho rivalové na trn královský, prostedk

ne zrovna estných a poctivých. Snad zajímati bude kratiká proto rta, jak

že Sobieski stal se králem. Je osoba jeho zajisté i každému eskému lovku
známa, jmenovit dnes, kdy slávu Sobieského znova po vlastech našich

roznášejí Sienkiewiczovy romány.

Dne 10. listopadu r. 1673 umírá ve Lvov Michael Višovecký,

polský král, slaboch. Po smrti jeho íše stojí tém na pokraji záhuby, uvnit

je rozervána evnivostí jednotlivých šlechtických stran a zvení je ohrožena

vojsky tureckými. Než pes to je trn polský pedmtem tužeb mnoha

uchaze, moc a lesklá koruna královská má pece jen velkou pitažlivost.

Kandidát i tu proto celá ada. Ze všech cizích nejvíce vyniká Karel, princ

lotrinský, krásný muž ve vku 30 let. Je statený bojovník, proslavil se

práv ve válkách proti Francii. Nad to peje mu i vdova po králi MichaeloNn

ani ne 20letá Habsburkovna Eleonora, kteráž doufá v manželství s Karlem.

Eleonora tší se veliké pízni mezi Litvany, proto i princ Karel poítá na

jejich podporu. Princ Karel je oficielním kandidátem vídeského dvora. Za

dvorem vídeským však jako stín jde všude dvr francouzský a to s tendencí

vždy nepátelskou. I ten tu staví svého kandidáta. Ježto však žádný ze

len panující rodiny francouzské nemá chuti jíti do Polska, všemocný

Ludvík XIV vyhlídl sob vhodného nápadníka v osob Jana Viléma,

šestnáctiletého syna alckrabte z Neuburku. Mimo to aspkují na trn polský

Karel Emil, syn kurfirsta braniborského a dánský princ Jií. Neschází ovšem

také hlas, jež dožadují se toho, aby za krále zvolen byl rodilý Polák,

jak tehdy se všeobecn íkalo Piast. Z nkolika stran oznauje se tu za

vhodného muže nejvyšší královský maršálek polský Jan Sobieski, osvdený
a slavený vdce ve válkách tureckých. Než ten zdá se, že po korun zrovna

nedychtí, za to však ctižádostivá cho jeho Marie Kazimírovna Arquien
nemže se ani dokati královského hermelínu. Poselstvo za poselstvem ruce

sob podává u rozhodujících tehdy osob v Polšt a pracuje pro své kandidáty

prostedky všelikými, pemlouváním, sliby, penzi. Dne 20. dubna r. 1074

schází se polský snm k volb nového krále. Dle starodávného zvyku koná

se volba venku za V^aršavou v tak zvaném „kole", v místnosti, kteráž byla

ohrazena náspem i píkopem. Uprosted „kola" zízena byla budova, kdež

šlechta vyšší — senátoi — zasedali, kdežto šlechtití poslové z jednotlivých

vojvodin rokovali pod širým nebem.

Za snmovního maršálka zvolen správce litevského královského pokladu

Benedikt Sapieha. Ten oslovuje snm a appeluje na svornou volbu. Než

^) Srv. ólánek Hirschv o volb Jana Sobieského v Syblov histor. asopisu (r. 1901).
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appel jeho vyznívá v první chvíli nadarmo. Mélté každý z kandidát —
aspo Karel lotrinský a princ Neuburg — mezi stavy své pívržence. Pi
snmu pak za n pracovali jejich vyslanci. Vc Karlovu zastávali hrab
Jaaf a .<plnomocnnec Canon. Dne 12. kvtna mli i slyšení ped snmem.
Chválíce prince pro jeho vznešený rod, velebili jeho válené hrdinné iny,

jeho katolické smýšlení. Nad to slibovali, že rodina lotrinská do pole postaví

pomocný sbor 5000 mužv, sama že je bude vydržovati, armád polské vyplatí

žold za 9 msíc, vy-taví dv pevnosti, že celé vévodství lotrinské po smrti

smrti strýce Karlova starého vévody lotrinského pipadne k Polsku, šest set

mladých šlechtic polských že pijato bude ve stráž královskou a 100 že

bude jich vyueno ve všem rytíském umní. Sliby ty byly dojista znamenité,

než poslm na dotvrzení jich scházel servus rerum — peníze. A tch ml
v hojnosti vyslanec francouzského dvora biskup marseillský Toussaint

Forbin-Janson, jenž hledl proniknouti kandidátem Ludvíka XIV princem

Neuburkem. Ml též slyšení ve snmu, ale shledav, že vtšina snémovník
Neuburkovi nepeje, rozhodl se o své ujm podporovati kandidaturu Sobieského,

která ím dál tím více vystupovala do popedí. Sobieski znám byl jako

nepítel Karla lotrinského, vyjádil se nejednou, že by radji na kusy se

rozsekati dal, než by ho králem uznal, zato však pál dvoru francouzskému

a sám s poátku i pro Neuburka pracoval, pokud na korunu nepomyslil.

Když však vidl, že vci obracejí se k jeho prospchu, že jmenovit nižší

polská šlechta k nmu se piklouje, Sobieski podncován jsa i ctižádostivou

chotí svou, jal se pracovati pro sebe. Peníze francouzské byly mu pak
k disposici. Chtlt Toussaint za každou cenu zabrániti volb prince Karla.

Již 11. kvtna Toussaint dal Sobieskému a choti jeho 9000 lir

(lira ^ 80 h) dle út bankée Formonta, jenž obnos tento i ostatní, o nichž

bude e, vyplácel. Peníze ty Sobieski rozdal mezi dstojníky a šlechtice,

kteí mli pístup do snénm a v nm mohli Sobieskému býti na prospch.

Za sumou tou následovaly vtší. Dne 14. kvtna Toussaint poslal Sobieskému

a choti jeho 30.000 lir na rozdlenou mezi šlechtu velkopolskou, den po

tom 5000 dukát (36.000 lir) pro snmovního maršálka Sapiehu, kteréhož

získati bylo nanejvýš dležito; musili mu však nad to 10.000 dolar slíbiti,

když SolDieski bude zvolen. Dne 16. kvtna Toussaint dal nových 60.000 lir

na rozdlení mezi poslance ze šlechty malopolské a litevské, kterouž získal

kníže Michael Radzivill. Týž den rozdáno bylo 1050 lir mezi mnichy a mnišky
varšavské, aby prý svého vlivu užili u nkterých snmovník. Sumy tyto,

jakož i ony, jež Sobieski se svou chotí ješt ze svého pidal, ovšem dokázaly,

že ady pívrženc prince Karla povážliv proídly, vstouply však nadje
Sobieského. Sobieski zaruil se za to biskupu Toussaintovi, že pán jeho

Ludvík XIV bude v nm míti nemén oddaného spojence jako v Neuburkovi,
ba snad ješt oddanjšího než v kterémkoli princi francouzském. Toussaint

dal po té k disposici Sobieskému nových 400.000 lir. Zatím piblížil se den

19. kvtna, den zvolení Sobieského za krále. Snmovnící v hustých zástupech

naplnili „kolo". Zapna píse „Veni creator Spiritus", naež senátoi, jakož

i poslové šlechty z jednotlivých vojvodín se sestoupili, aby své hlasy odevzdali.

Ped samým lilasováním ujímá se slova oddaný pítel Sobieského, vojvoda

Jablonovaki, jemuž francouzským králem zaruena pense 9000 lir a nad io
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300U lir pripovdno. Prohlašuje se proti princi lotrinskému, praví, že by

nejradéji volil francouzského prince Condé, ten však že churav, neznalý ani

reci a mrav polských ani váleného umní. Doporouí slovy nadšenými

rodáka a ukazuje jako na nejvhodnjšího k dstojnosti královské, na Sobieského

a dává mu svj hlas. Za jeho píkladem hlasují pro Sobieského kastelán

Ivovský Fredro, biskup chelmský Dombski, vojvodové Gninski a Bonkovski

za nimi pak šly vojvodiny pruské a znaná vtšina vojvodin polských, jež

témér volily Sobieského jeilnomysln. Karel lotrinský a princ Neuburk ob-

drželi jen nepatrný poet hlas. Vojvodiny litevské hlasovaly sice z ásti

pro prince lotrinského, než nejvtší díl jejich mimo vše nadání odevzdal

své hlasy pro prince z Xeuburku nebo pro prince Condé. Protivníci Sobieskéht),

na vtším díle Litvané, vidouce, že vítzství chýlí se na jeho stranu, opustili

vedeni jsouce nejvyšším kancléem litevským Pacem snmovní pole a vrátili

se do msta. Proti dalšímu volení nepodali však žádného protestu. Polské

vojvodiny proto odchodu jejich nedbaly a pokraovaly v hlasování. Když
pak hlasování bylo u konce, žádáno, aby výsledek dle jednotlivých vojvodin

byl prohlášen. Jakmile hlášeno jsouc zavznélo jméno Sobieského, pozdraveno

jest od peetných snmovník hluným „vivat*, za to jména jeho rival

prince Karla a Neuburka stihána jsouc píhanou „pereat", „moriatur", „ne

nomineturl" Tím protivníci Sobieského byli tak zaraženi, že neodvážili se

proti jeho volb nejmenšího odporu. Jen nkteí navrhovali odroení volby,

byli však pekieni.
Tak dcslo mezi 9. a 10. hodinou veerní k prohlášení hlasování všech

pítomných na snmu vojvodin. Hlasováním tím povolán na trn král polských

nejvyšší králov.ský maršálek Jan Sobieski. etní snmovníci gratulují mu
a naléhají, aby hned byl králeni proklamován. Xež biskup krakovský,

k jehož etným funkcím náležela proklamace za krále, byl již odešel a pí-

tomný biskup poznaský zdráhal se tak uiniti. Z té píiny jest od okamžité

proklamace upuštno a odložena na druhý den. Mnozí doufali, že zatím

i Litvané pro Sobieského budou získáni. Oekávání to se také .splnilo. Ješt
téže noci zí.skán byl nejvyšší maršálek litevský Polubinski, jemuž doruen
byl dar iri.OOO zl. a jeho piinním mnozí ze šlechty litevské pevedeni

na stranu Sobie-ského pátel. Polubinskému dána nad to poukázka na sto

tísíc lir, kteréž pozdji z Francie došly a mezi jeho vrné byly rozdleny.

Než ani strana vídeského dvora nezakládala rukou v klín. Královna vdova

Eleonora písemné žádá biskupa krakovského, aby budoucího dne rokování

„kola" se neúastnil a proklamace Sobieského za krále nevykonal. Biskup

krakovský však žádosti nevyhovl. Následujícího dne 20. kvtna sešel se

snm teprv odpoledne. Pátelé Sobieského chtli i nespokojené Litvany pro

nho získati. Proto ke 2. hodin odpolední vypraveno k nim zvláštní poselství.

Litvané povolili posléze žádostem polských vy.slanc, žádali však, aljy snm
ješté na druhý den byl odroen a povoleno jim ješt jednou hla.^ovati.

Vojvodiny polské pistoupily na návrh ten, jmenovité když Sobieski prohlásil,

že pijme korunu jen tehdy, jestliže bude zvolen celou republikou. Den na

to 21. kvtna již z rána naplnno jest „kolo" optn všemi snémovníky.

Byli tu nejen Poláci, nýbrž i Litvané shromáždni plným potem. Mezi

Litvany byli i nedávní ješt nepátelé Sobie.ského a úhlavní jeho protivníci
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Pacové. Sobieski v poslední okamžik váhal korunu královskou pijmouti

a nebýti pímluv Toussaintových, snad by se b" 1 koruny vzdal. Posléze na

domluvy jeho odebral se do „kola". Byl pivítán s jásotem. Tu odevzdali

pro nho hlas svj dle vojvodin i Litvané a první tak uinil nejvyšší maršálek

litevský Pac jako vojvoda vilenský. Tak iSobieski všemi vojvodinami zvolen

za kraje.

Nastává okamžik proklamace. Biskup krakovský provázen jsa nejvyšším

klérem polským i iitevským, vstupuje ve sted „kola" a provolává hla.sité po

tikráte jniéno nov zvoleného krále a táže se, zdali snm s volbou jeho je

spokojen. Ze všech stran ozvala se slova souhlasu. Biskup krakovský in-

tonoval pak „Te Deum" a vykonal obvyklé modlitby za šastný výsledek

volby. Tak po starodávném zpsobu byl Sobieski za krále prohlášen, naež
ve slavnostním prvodu jako král do Varšavy byl uveden.

Volba Sobieského byla vítzstvím francouzského dvora, po pednosti

byla dílem francouzského vyslance Toussainta. Ludvík XIV ji pozdji schválil

a byl pesvden, že nemohl dvoru vídeskému zpsobiti pekvapení ne-

milejšího. Než zklamal se! Sobieski pozdji — vývojem ovšem pomr —
vzdal se spolku s Francií a pilnul ke spojenci bližšímu a pirozenjšímu
k Rakousku. Ano spatujeme jej i u bran Vídn bojovati proti Turkm po

boku nkdejšího svého soka Karla lotrinského I Zstane proto vždy pravdou,

že v historii národ jsou možný obraty a zmny nejnemožnjší.
Dr. Josef Kašpar.

Východní literární vstník ze dne 15. íjna 1903 podává zajímavé

podrobnosti o orientální fakult ped rokem založené pi universit svatého

Jo.sefa v Beirute. Nový ústav jesuit uren jest netoliko pro duchovní, kteí

snad na východ v ní za úely missionáskými studují, nýbrž výslovn pro

každého, kdo bud k vdeckým nebo praktickým úelm sani pomry východní

pobytem na východ poznati chce. Pedpokládá se píprava alespo gymnasijní;

vyuovací ei je franina. Pro ádné posluchae je pedepsán jistý postup

studií, který ti, po pípad dv léta trvá; posluchai svobodní (auditeurs

libres) mohou voln voliti. Arabština jest hlavním pedmtem vyuování;
vedle toho vyuuje .<e syrštin, hebrejštin, djinám a zempisu východnímu,

orientální archeologii, kopštin, ecko-ímské epigrafice a starožitnostem, ^kolní

rok trvá od listopadu do konce kvtna; ádní posluchai platí 200 frank
honoráe za rok, svobodní 20 franku za pednášku. Fakulta koná závrené
zkoušky a chce také udíleti titul doktora oriantalní fakulty tm, kdož dostanou

vysvdení na odcho(biou a pedloží tiissertaci. Pensijní dum má býti zízen,

jakmile se najde dostatek cizích poslucha. — Kampfmeyer [\ Halle)

provází program nové orientální fakulty slovy, jimiž jesuity v Beirute jako

nejlepší znalce a uitele arabštiny velebí, kteí mají zárove úplný pehled
dotyné literatury západní. Budiž ješt pipomenuto, že v Beirute je množství

vzácných rukopisv a nejlepších pomcek západní literatury. -r.

C-^^^^^-)
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Loisy.
Kefenije Dr. Frant. X. Novák.

Francie má již od desíti let svou „otázku biblicko u".^ která

nedávno, jmenovit po nejnovjších publikacích LoÍ3yho. stupovala

se na „biblickou kis i". Ze se to hnutí ostatn neobmezuje na jedinou

Francii, ale skoro u veškerém katolickém svt, ve form rozliné

i rozliné míe. nalézá ohlas, snadno se pesvdí, kdo nahlédne do

list katolických všech odstín, smr a eí.
Zmíním se nkolika slovy nejdíve o otázce biblické vbec a pak

teprve pejdu na otázku Loisyho zvlášt.

Otázka biblická jak ve Francii tak v ostatním svt katolickém

(i nekatolickém) tsn souvisí s rozvojem vd svtských za století

posledních.

Po stránce materiálních výsledk vdy nejnovjší poukazuji

jen krátce na netušené úspchy bádání lingvistických, historických,

kulturních, na pokroky vd pírodních, na objevy egyptské, assyrské

atd. Všecky tyto, po velké ásti teprv dob novjší vbec známé, po

ásti pak ostatní alespo teprve v dob novjší od koene zreformovanó

vdy bud pímo obrátily zetel svj k Bibli (s úmysly ne vždycky

práv pátelskými, ano nkdy ani ne poctivými), bu nepímo s ní

') -Otázka biblickáí je vlastn otázka, jak stanoviti pesný modus vivendi

mezi písmem svatým a resultáty vdy, zvláét vdy moderní. Viz o tom Prát, Progres

«t tradition en éxégse (Études relig. 1. 9J. a. 1903. p. 289. sa ). Formální stala

86 ta otázka ve Francii teprv po vyjití spisu Hnlstova, La question biblique, 1903

O vývoji védy biblické ve Francii až po tu dobu nalézti více v díle Gazagnol, Die

neue Bewegung des Katholizismus in Frankreich. Múnchen, 1903. fDie bíblische Frage.J

Houtin, La question biblique. Paris 190^.

11
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piály do styku jinak ne užšího ani vážnjšího. Všemi jimi „kniha

knih" nejen na každé stránce, ale takoka v každé vt. ano v každém

slovu zkoumána, mena, kontrolována. Pod jich to vlivem co den nové

povstávají otázky, jak srovnati výroky Pravdy vné s výroky pravdy

píirozené, jejíž tlumonicí praví se býti vda, zvlášt pak vda moderní.

Z otázek pak vyvíjejí se obtíže, nezídka obtíže na první pohled až

zrovna nepekonatelné.

Le pokud o materielní výsledky vd svtských bží, snadnji

by se dala peklenouti propast mezi obma svty, Biblí a vdou, zjevením

a rozumem pirozeným zející Beznadjnou teprve stává se ta roztržka,

vzpomeneme-li princip formálních vdy tak zvané moderní.

Véda moderní, nastoupivši svou cestu již prvními badateli pírodními

CKopernikem, Keplerem, Newtonem a j.) a filosofickými

(jmenovit se tu staví za otce moderní vdy a pedchdce Kanta

Descartes), je po Kantovi (viz jeho „Kritik der reinen Vernunft")

autonomní, neuznávající ani vedle sebe, tím pak mén nad sebou

žádné jiné autority pirozené nebo nadpirozené. Autonomie vdecká

pak zase má svj poátek a koen ve vdecké pochybnosti, v&

vdecké kritice.

Nelze upíti, že za velikou ást úspch svých véda moderní

dkuje tomuto svému vrchnímu principu naprosté neodvislosti. Ale

žel Bohu, i toho doznati dlužno, že autonomní princip moderní védy

zvlášt na poli bádání ist lidských a náboženských vedl

k dsledkm, které, by povšechn byly pijaty a proveden yr

znaily by nepochybn hrob nejen náboženství zjeveného každého, ale

i vyšší kultury, vyššího lidství vbec. Jmenuji zde jen dva dsledky

vdy moderní (k porozumní nynjších proudu biblických nezbytnéjt

evolutionismus ve vdách pírodních a úzce s ním souvisící rela-

tivismus ve vdách djinných.^) Evolutionismus umírnný, jak.

dnes nejlepší vdci se hlásá, dá se ovšem srovnati s uením katolickým,,

a tudíž i s Biblí. Le pijati evolutionismus, vlastn selektionismus-

Darwinv znaí snížiti lovka na stejný stupe a nmou tváí,

setíti naprosto rozdíl náboženství a pudu ist pirozeného, upíti život

nadpirozený, posmrtný, uznati jedin hmotu a její rzné, stále se

„zdokonalující" zjevy.

Evolutionismus, jak práv jsem se o nm zmínil, pevedeme-li

ho do diin lidských, jest relativismus. Není žádného pevného bodu

'; Jeu pípadn uvádím: Gathieiu, Die muderne evolutioniitische Welt-

anschauuug in ihren Konsequenzen. (Štinimen aus Maria Laaeh. Sv. 64. 1903, str. 164 ss.).
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ve vývoji pokolení lidského, ale všecko vn kolotá, všecko je doasné,

dokud nenastoupí nco lepšího, všecko je relativní. I pravda. Co
pede dvma tisíci lety bylo „pravdou", mže dnes býti lží, a „pravda"

naše bude tm co po nás pijdou, klamem. Kdyby i prameny, hlásající

nám skutky vk minulých, opravdu ve všem vrn nám byly za-

chovaly obraz údaj tehdejších, a kdyby ped námi, samy v sob
jsouce vrné jak zlato, ješt dnes byly oteveny v panenské prvotní

neporušenosti, máme pece právo a povinnost, „pravdu" jimi hlásanon

miti „pravdou" naší, a následkem toho i právo odmítnouti je,

nazvati je nepravdivými, nezávaznými, když „pravda" jejich zpozdilá

nesrovnává se s pokroilou „pravdou" naší. Toto vše má platnost svou

nejen o knihách a pramenech svtských, ale o každé knize, lidskou

rukou napsané, i o inspirovaných knihách svatého Písma.

Ze autonomní vda moderní nezná zázrakv ani proroctví ani

vbec jakého zjevení nadpirozeného, neteba zvlášt pipomínati.

I k tomu biidiž jen zbžn poukázáno, že též na prítomnv rozvoj

studií biblických (mám tu na mysli pímo studia protestantská; katolická

jen nepímo) mlo principielní stanovišt ve vd moderní vliv nemalý,

ovšem i v nejednom vliv velmi zhoubný.

Katolická vda biblická a apologetická snažila se a snaží vysvtliti

nesrovnalosti mezi údaji Písma svatého a mezi výzkumy. Onu prin-

cipielní propast vdy moderní peklenouti nelze, dokud
vda moderní nevzdá se falešné, subj e ktivistické me-

thody autonomní. Cokoliv se tu se strany kterékoli jiného mluví

a píše, náleží v pípad nejlepším do kategorie zbožných, ale ne usku-

tenitelných páni. Katolíci, kteí tu od slov pešli ku skutkm, stali

se obtí propasti.

Loisy jest jedním z nich, jak níže doložím.

*

Abych jen pibližn naznail vcné obtíže, s nimiž potkává se

dosavadní církevní uení o knihách Písma svatého vzhledem „kritiky"

na výzkumech nejnovjších založené, uvádím zde skoro doslovn delší

odstavec z výtené knihy umírnného jinak autora francouzského a tam-

njšího poslance parlamentamího, exdominikána Gayrauda.^) U nás,

kteí v otázkách theologických vbec závisíme hlavn od Nmc, sice

ty spory ješt nedosáhly takové výše jako ve Francii. Ale jednak

i u nás poad širší nabývají platnosti, jakož toho dkazem jest ne-

1) Ia crise de la foi. Paris. ed. 2. 1901, str. 87 se.

11'
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dávný ješt píklad Delitzschv a zpsob psaní jistých „reformních"

list. Gayraud tedy píše:

„S jedné strany iní theologové katolití závrky, o nichž praví,

že náležejí ku lánkm svaté víry, dovolávajíce se pi tom moci, již má

církev uiti o authentinosti a inspiraci knih svatých; s jiné strany

pak tvrdí exegetové ve jménu kritiky, že závrky ty neodpovídají

pravd a že uenci jich neuznávají.

Nkolik píklad nám ty spory ozejmí.

1. Co uí theologové podle tradice o authentinosti pentateuchu?i)

Že jest sepsán Mojžíšem.

A jak o tom smýšlejí ,kritikové'? Ze pentateuch, jak my ho

známe, jest pvodu mnohem pozdjšího než slavný zákonodárce Hebrev,

a že pocházejí-li nkteré ásti jeho od Mojžíše, zas jiné, a sice nemálo

dležité i etné, již dávno ped ním byly sredigovány. Ano poad více

chuti se jeví, i ty ástky, z nichž prý pentateuch se skládá, ješt

na menší rozdrobiti fragmenty. Takovým zpsobem by knihu tu

bylo složilo celé množství spisovatel po více století za -sebou ná-

sledovavších.

') Literatura k otázce o pentateuchu je zrovna nekonená, a sotva oJborník

ji dovede pehlédnouti. Ne abych ji vyerpal, ale abych jen nkolik orientaních spisfi

a lánk uvedl, zaznamenávám nkolik jmen, bez systému a výbru.

Kley, Die Pentateuchfrage, Miinster in W, 1903. Ni kel, Genesis und Keil-

schriftforschung. Freiburg im Br. 1903. Schopfer, Bibel und Wissenschaft. Brixen, 1896.

Hopfl, Die hóhere Bibelkritik. Paderborn, 1902. Keil, Babel- und Bibelfrage. Trier, 1903.

Egger, Streiflichter iiber »freiere« Bibelforschung. Brixen, 1899. Hoberg, Ueber

negative und positive Pentateuchkritik. (Biblische Studien, herausgegeben von

Bardenhewer. Freiburg im Br. Bd. 6.) Loisy, La religion lsral (uveejnno ásten
v Kcvue du Clergé Fran9ai3, ro. 6. sv. 24. 1900, str. 337. ss). Tentýž Études

bibliques. Paris, 1901, stat: Les on ze premiéra chapitres de la Genese. Opinions catholiques

sur 1'origine du Pentateuque. Lagrange, Les sources du Pentateuque (otištno v Revue
biblique, ro. 7. 1898. str. 10. ss.) Prát, La loi de Molse v Études, ro. 35.

sv. 76. 1898, str. 87. ss. a sv. 77. str. 29. ss.. Méchineau, L'origine mosaique du

Pentateuque (v Études sv. 35.1. 77. str. 289. ss.). Kolner Pastoralblatt, ro. 37.

1903. str. 130. ss. a str. 170. ss. iGeschichte der Urgeschichte in der Genesis?*

Zvnlý Msgre. Kyzlink po nkolik let obíral se kritikou pentateuchu, a jak mi

bylo sdleno, cennou o tom nashromáždil látku. Škoda, že nebyla odevzdána rukám
povolaným k uveejnní. Byli bychom mli pomník uenosti a píle knze nad jiné

povolaného.

Se strany protestantské tu pouze jmenuji: Klostermann, Der Pentateuch.

Leipzig, 1893. HoUinger, Hezateuch. Freiburg im Br., 1893. K6nig, Neuesto

Principien der alttestamentlichen Kritik. Berlin, 1902. Tentýž, Die Gottesfrage und der

Ursprung des Alten Tcstamentes. Berlin, 1903.
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A tu právem táží se ,bohoslovci', jaký historický význam bj pak
náležel knihám, které se nám pedstavují takto .složené, pepracované,

opt a opt celými vky opravované, v jedno snesené rukama nikomu
neznámýma?' a jak si tu vysvtliti, jak pipustiti, že božská inspirace

místo aby se jí bylo dostalo Mojžíšovi jedinému, po vky se by byla

v pestávkách vztahovala na tuto adu spisovatelskou ? Pravda, naprosto,

metafysicky by ani to nebylo nemožným. Le zda-li se to dá srovnati

8 vdomím, které po všecka století chovalo se v církvi, o authentinosti

a inspiraci knih svatých ?i)

2. Co uí naši ,theologové' o náboženských ádech Mojžíšových?

Praví, že dostalo se mu o nich zvláštního zjevení Božího.

') Tu snad nebude od místa pipomenouti, co praví Prát, uti supra. Etud es

1. 76. p. 88. ss. »Authentický pvod a pravdivost pentateuchu, nebo libo-li hexateuchu,

jmenovit pak pomr MojžíSiiv k zákonu po nm nazvanému stávají se poád více jevištm

urputné války, kterou vede katolická apologetika proti rationalistm všech barev a

cech. K nim odnášejí se pítomn všecky útoky a nájezdy svobodomyslník, a zdá se,

že sám boj proti evangeliu byl na as odstaven nebo aspo umírnn. (Po nejnovjších

publikacích katolických i protestantských, nezdá se býti již pravdou, co se praví o od-

stavení boje proti evangeliu.) Ostatn se zdá, že ty átoky nezstaly bez blahodárných

následk ; tak lépe se poznalo, které body jsou slabé, které posice dají se držeti, kterých

zavrhování nebo ztráta nám je lhostejnou. Všecky ty práce obranné tvoí ješt smsici

velmi pomíchanou a pestrou. Bude na to potebí ducha geniálního, aby z té rznice

stvoil dílo jednolité.

«

Méchineau, u. s. Études, sv. 77. str. 300. správn podotýká: » Z povdného
následuje, že veškeren boj proti mosaickému pvodu pentateucliu pímo pochází od snahy

zvrátiti jeden ze základ, na nichž spoívá apologetika tak židovská jak kesanská «

V tom se s ním srovnává (konservativní) protestant Konig, Die Gottesfrage, str. 2 3.

„Ja gewifi fein formlicher VVirbelwind ist es, von dem das Alte Testament jezt umtobt

wird. Aber einera kritischen Beobachter des Geislesringens unserer Zeit kann es nicht

entgehen, woher die Hauptstofie kommen, die dieseu Wirbelsturm hervorrufen. Streben

nach dem Standpunkt, don man modeme Weltan scha uung zu nennen pflegt, das

ist die Grundvibration des jetzigen Kulturprozees.*

Co se týká specieln otázky authenticity pentateuchu poznamenává správn

Fontaine (La Science Catholique, 1. 14. 1900, str. 10. 5.): »Každý zná boje.,

o authcntinosti pentateuchu. Ta otázka dotýká se samého jádra pravdy biblické a jest

za£ podntem nových nejvážnjších problém. Škola novjší chtla oddliti od té otázky,

co nazývá její stránkou literární, nebo vlastn jednotnost pvodní skladby, vše, co

se odnáší ku spisovateli, ku zpsobu ano i k dob, ve kterých složen byl pentateuch,

k jeho opravdové hiatorinosti, k tomu co iní a podmiuje pravdomluvnost jeho vy-

pravování. Zdá se však mocn, že v tom ohledu je encyklika i »Providentissimus«) náhledu

práv opaného a že nikterak neodluuje authentinosti od pravdivosti. Ona jest náhledui

že kdyby mla býti otesena pravdomluvnost a zárove s ní authentinost pentateuchu,

ta vc by nikam jinam nevedla, než ku zniení inspirace a povahy nadpirozené díla

Mojžíšova.*
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A co soudí o tom ,kritikové'? Pedevším nepokládají mosaismus

za dílo vysoké inspirace náboženské, nýbrž za výplod pomér nábo-

ženských ádu nižšího. ,Hlavní úkony náboženství mosaického,' praví,

,nevycházejí od pojmu Boha jediného, pouhého ducha, nejvýš spra-

vedlivého a svatého, alebrž od pedstav daleko mén istých . . . Pod-

statné obady náboženství israelského obmezují se na obízka, na obti,

na svcení soboty a svátk zákonitých, na archu a jerusalemský chrám.

Avšak žádný z tch základních prvk náboženských netkví v idei

Boha neviditelného, netlesného, nejvýš spravedlivého, jemuž jedin

srdcem istým lze se zalíbiti; naopak, všecky odnášejí se k pedstav
boha kmenového nebo boha národního a vlastn boha pírody, který

žije se svými podobn jako oni, skýtaje jim bohaté žn a stáda plod-

ností požehnaná.'

Dále, mosaismus by pak nikterak nebyl dílem istého, ve všem

pvodního zjevení božího. Dle nauky ,kritik' pejal Mojžíš etná

a dležitá zízení z Egypta. Tak byla obízka u nejstaršího toho národu

ješt ped Abrahamem v obyeji. Archa úmluvy není nic le naos
egyptských chrám; desátky, na vydržování chrám, knží i levit

zavedené, byly v užívání v Thebách a Heliopoli; svatá roucha zízena

jsou dle zpsobu knží na Nilu obtujících; obady a výkony náboženské

jen málo se rzní od ceremonií v Egypt platných. Zdá se vbec, že

zjevením mosaickým vlastn jen piknuto Bohu, co již dávno bylo

vešlo v užívání pi starších náboženstvích modloslužebných. A co více,

ve vcech uení náboženského pokládali Hebreové duši práv tak

dechem jako Egypané, jejich pak idee eschatologické v nejednom

podobají se egyptským pedstavám o vcech posledních jako vejce vejci.

Zkrátka, kritika pipouští evoluci náboženského zákona Mojžíšova, to

jest, pipouští, že národní kodex Hebre zvolna i krok za krokem byl

vzdláván, a že teprv nkolik set let po velikém zákonodárci israelském

dostalo se mu té formy a podoby, již má v pentateuchu.

Pipouští se ovšem mezi našimi ,kritiky', že mosaismus vyniká

nad veškerá náboženství chaldejská i egyptská monotheismem, k nmuž
se piznává, mravovdou, již uí. Ale jsou mezi nimi i takoví, kteí

pochybují o monotheismu mosaickém jakož i o božském pvodu desatera.

Co tu pi takové theorii zbude z božství náboženství mojžíšského?

Kde tu nalézti nepochybnou známku nadpirozeného zjeveni? Lze vbec
tyto theorie ,kritik' srovnati s výroky zdravé i solidní theologie?

3. Spoléhaje na authentinost a pravdivost pentateuchu, popsal

Bossuet velikolepým svým stylem poádek náboženství zjeveného od

I
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prarodi v ráji až po Krista ukižovaného. Pidržuje se chronologie

biblické z doby patriarch, poukázal jmenovit na to, kterak nikdv

nebyl petržen etz svdk o prvotním zjevení náboženském: Seth,

syn Adamv, žil ješt krátce ped potopou; Sem, syn Noemv, byl

vrstevníkem Abrahamovým. Hle, traditionelní výklad o postupu vk.
Nuž, co zbylo z té budovy pod údery kritiky? Co tvrdí se nyní

o vývoji náboženském a jeho poádku"?

Dnes nikdo již neruí za správnost chronologie biblické. A že

svt stvoen byl 4004 léta ped Kristem, nikdo neosmlí se zastávati.

Všichni jsou pesvdeni, kterak v genealogických údajích genese jsou

mezery ... Co souditi o dob Abrahamov? ,Zil-li veliký patriarcha

Hebrev kolem 2000 let ped Kristem, jak je bližším nám než prvním

poátkm lidským.' Z toho následuje, že ,etz podání náboženského

za vk prvotních nedá se zjistiti'; a ,jsou-li djiny israelské po Samueli

a Saulovi relativn jasné, není-li možno oku našemu odkryti od Abrahama

až po Mojžíše nic le nkolik neuritých bod na temném pozadí, nic

le nkolik matných obrys postav jinak na vždy nám zastínných,

tož zstane nám to, co pedcházelo Abrahama, nocí navždy i naskrz

neprostupnou.' To hle jest mluva .kritik', našich ,kritik'. Ano dodávají

i to, ,že genese nás neuí, nechce uiti, jak a za kterých okolností

vstoupil lovk, vstoupila víra na svt.' Tedy na základ té knihy je

vbec nemožným dokázati pravdivý postup náboženství zjeveného.'^

Ovšem tvrdí naši ,kritikové', že kdybychom se chtli spokojiti

náboženstvím mén oste se odbíjejícím od djin, jednodušším ve svém

složení, více po lidsku si vedoucím a aniž tak mimoádných nárok
inícím, jak se toho dožadovala dívjší apologetika, že snadno by se

dal nalézti jiný pochod idee náboženské, který by též nám vypravoval

historii Boha v lidstvu a nelišil by se podstatn od onoho náboženství

samého ') Než zdá se zas, že pravdu mají ,theologové', pozastavují-li

se nad takovým požadavkem, nazývajíce jej zradou víry zddné ve

vcech dosahu zrovna ohromného.

4. Podobn i ist náboženskou cenu genese poínají nkteí
popírati. Pochybují o náboženství patriarchv: byl to opravdový mono-

theismus, nebo to byla pouze monolatrie? A táží se, jaké pojmy o

Bohu rozumjí se jménem Elohim a jménem Jahveh? Až kam dospl

odpor jistých ,kritik' proti theologii! Zde jich slova: „Kdy poznal

lovk prvotní Boha pímým pvodcem zjev pírodních a zárove

duchem, jistým druhem tajného ochranného genia, jakousi dusí volné

') Tkví tu na mysli onm kritikm moderní, darwinistická evoluce náboženská.
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se pohybující v prostoru; kdy si umy slil vstoupiti s ním do styku

njakým prostedkem, tím co dnes nazýváme fetišem: nevíme. Ale

dá se tak pedpokládati a sice ne bez každé pravd
podobnosti. Nebo, abychom ani nemluvili o mythologiích pohanských^

v prvních kapitolách bible jest boue ješté tolik jako zjevení boží a

Jahveh prvních vk má tam všecky pívlastky boba hromu; protože

Bohu patriarch vnovány svaté kameny za symbol a svatyni . . .

•

Israelité ctili Jahveh teprv po východu z Egypta; avšak které bylo

náboženství jich pedk, kteí užívali jiných jmen na oznaeni

božství? Pedstava, kterou si Mojžíš uinil o Jahveh, nemla vbec
nic spoleného s myšlenkou nesmírnosti božské. . . . Stálou pítomnost

Jahveh v arše nepojímáno hrub jinak než pítomnost bžk pohanských

v jich obrazích, ve stáncích, které jich obrazy chovaly. Ta pítomnost

mohla i pipoutána býti na kameny, které jediné dle starého podání

byly v arše'. Ze takové vývody kritiky v pímém se nalézají odpora

s uením theologickým, nepochybuje tuším nikdo.')

5. Táž protiva jeví se vzhledem knihy Tobiášovy, knihy Bnth,

Esther a knihy Judith. ,Theologové . podáním církevním se spravující,

mají je za knihy historické. ,Kritikové' je pokládají za básn, za mravo-

kárná vypravování, za prosté povídky, v nichž pravda djinná jen

málo zaujímá místa, mže-li vbec o ní o knihách tch býti e.
(Ta otázka je ostatn, jak známo, váhy menší.)

6. A pak kolik horoucích spor se vede v mocných onch dvou

initelích náboženského života národu israelského, o profetismu a messi-

anismu!*) o dob a dosahu proroctví, o authentinosti a pvodnína

smyslu míst píchod Pán pedpovídajících!

7. Konen i Nový Zákon stal se jevištm úporné války.

Pipomínám tu jen palivou ješt poád otázku o vzájemném pomru
tí evangelií aynoptických k sob a o jich pomru k evangelia svatého

Jana;3zvlášt pak otázku o pvodním kesanství Pána Ježíše a svatých

apoštol, o evoluci prvotního uení a prvotních zízení v církvi až po

doby naše. Vesms otázky dosahu nejvyššího jak vzhledem osoby

Kristovy, jeho poslání a díla, tak vzhledem božského ustanovení církve.**

') Abych nic neobmeSkal, jeSt jednou uporotuji na dfileiitost prvmob kapitol

•))entatuchu. Fontaine (i. c. p. 12.) praví: »Pogniatíi veskrze základní souvisí více

iiifen s pentateuchem. Bfih, du6e, její nesmrtelnost, tresty a odmny vné, idea Vykupitele,

)>e8vdivá síla naich evangelií vzbledem božství Pán a j.«

') Uiivám schváln místy cizích slov originálu, ježto lépe vystihují vážné stávajíc!

otázky biblické.
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Až potud uený a pro církev nadšený Francouz. K vli snad-

njší orientace tenáe dodávám hned pedem, že skoro všecko co tu

ve jménu .kritiky' proti traditionelnímu vykladu Bible povdno, vyato

je ze spis Loisyových. Dlouho jsem se rozmýšlel, mám-li tenástvu

našemu (odhaliti tu propast rznice ve vci nám všem nejsvtjší. Ale

jak pomry u nás jsou, zdá se mi, že zde nco zakrývati bylo by

tolik, jako pímo dobré vci škoditi. Zpsob, kterým nkteré knžské
listy naše o tom psaly, lze si vysvtliti jedin neznalostí dosahu veškeré

otázky. V celém sporu nejedná se nikoliv o literární potyky mezi

-theology'* a „kritiky"^ ani o nahodilé rznice mezi „mladými" a

.,starými": kdyby mlo býti pravdou, co tvrdí „kritikové", pak mýlila
se tradice a sní církev v základní otázce zjevení božího,

pak padlo neomylné magisterium. padly církevní vše-

obecné snmy a iediná se nám otvírá vyhlídka, že totiž

dospjeme s Loisym tam, kam dospla „církev" prote-

stantská s Rit schlem a Harnackem." (P. d.)

Dominik František Kynský.')
Napsal Jax Kakš.

I.

Kynský narodil se z otce Františka, jircháe. a matky Josefy

v Slaném v domku . 96 (staré Poštovské ulice, nyní . 115 Kynského

tídy i dne 4. íjna 1777 na den sv. Františka Serafinského, proež mu
na ktu sv. dáno bylo jméno svtce tohoto.^j Vyrstal v nmícím
okruhu tehdejších škol jinak ovšem ryze eského rodišté. Odbyv doma

triviální jakož i hlavní školu piaristskou, poslán na gymnasium mostecké

utvrdit se — dle tehdejšího zvyku — v jazyku nmeckém. Po té pišel

'lo Prahy na gymnasium Novomstské, kde již jako humanista pedil
spolužáky v studiu klassik starých, vynikaje i v kreslení a malování.

V té dob poslouchal též na universit práv zavedené pednášky

o eské literatue ')

') Kde pramene zvláfif neuvádím, erpal jsem ze žirotopisa Kynského uveejnného

v Rybiékových Pedních kísitelich , I. str. 215 n.

*) Matrika slánská, •Historiolae Patrm et fratrum i. D. defunctoruru . ltJ49 p. I

v piarístském archive pražskin, slánská •Svornost* 1877.

*) Johanu Czikann, Ósterr. Gelehrten-Leiikon. Rp. v zemském archive moravském.
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Dne 10. íjna 1 794 vstoupil do ádu knéží pobožných škol, obdržev

eholní jméno Dominik (a Seto Gelasio.>)

Noviciát eholní vykonal v Lipníku (1795) a v Bílé Vod (1796*j,

naež soukrom v klášteích svého ádu studoval, a to filosofii v Litomyšli

(1797), ve Strážnici (1798) a v Mikulov (1799), theologii pak v Kromíži
(1800 a 1801). Po všechen ten as vyuoval zárove v L a II. tíd
hlavních Škol piaristských. V Mikulov seznámil se s J. E. Purkynmj
který tehda byl tam rovnž klerikem ádu pobožných škol. Zkoušky

vykonal v Praze a v Olomouci. 3)

Vedle svých studií a uitelství cviil se Kynský v jazycích no-

vjších, zvlášt ve franin a vlaštin a hledl náležit obeznámiti se

s literaturami jejich, jakož se i zdokonaloval v kreslení a malováni,

nabyv takto tu i tam dkladných známostí a nevšední zpsobilosti.

Roku 1801 byl vysvcen na knžství.*^ Složiv eholní sliby v ro-

dišti svém, vyuoval tam po dva školní roky v II. a III. tíd hlavní

školy piaristské. Potom ordinován byl do Prahy, kde roku 1804 psobil

v III. tíd hlavní školy Novomstské, roku 1805 byl pak professorem

v 1. tíd gymnasijní.s)

V té dob seznámil se brzy s kroužkem mladších i starších

vlastenc, zejména s J. Nejedlým, Hnvkovským, Puchmajerem, Tomsou.

Krameriem a j. a oddal se dkladnému studiu ei a literatury naší.

ítal piln staré knihy eské, zvlášt Bibli, spisy Veleslavínovy a

Komenského, zízení zemská a práva mstská jakož i jiné staroeské

památky nábožné, historické a právnické. Do toho asu spadá zaátek

slovesného psobení Kynského, jejž uinil pekladem nmecké knihy

modlitební, kterýž peklad pozdji (roku 1808) tiskem ve Vídni vyšel

pod názvem: „Libellus precum per G. K. Zappe concinnatus ad usm
studiosae iuventutis latine redditus."*)

Po dvou letech peložen byl Kynský z Prahy na gymnasium

') Tamtéž, pak -Historia ordinis« (Annales douius Pragensis) p. 516 a »Liber

officiorum v piaristském archiv pražském.

*) Liber officiorum.

s) Tamtéž, Czikann 1. c.

*) Liber officiorum. Nesprávn udávají rok 1800. Wurzbach, Biograf. Lexikou

S. 275 a Osterr. National-Encyklopiidie 8. 204. Primici slavil K. 27. záí 1901 v Praio

v kapli kollejní. Hostinu vystrojil bratr jeho Jan, kupec na Malé Stran, v Mostecké

ulici »u tí ervených srdcíc, o nmž níže. Srv. i Historia ordinis 1. c.

*} Tamtéž.

•) Srv. mfij lánek: innost D. F, Kynského v písemnictvu náboženském, >Hlidka'

1903,>^8tr. 518.

i
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V Mladé Boleslavi, kdež byl professorem tíd humanitních a zárove

exhortatorem v dnech sváteních a nedlních. \) Tam zstal až do

poátku školního roku 1806. Cas, jejž Kynský strávil na uilišti tom,

pipomínal sob napotom vždy s nemalým potšením, jako i tehdejším

jeho žákm zstala léta pod jeho vedením strávená vždy u vdné
pamti. Byl Kynský nejen jejich bedlivý uitel, nýbrž i srdený pítel,

ano pelivý otec, který jedin k tomu pihlížel, aby v útlých srdcích

žák svých lásku ku všemu dobrému a krásnému probudil a utvrdil,

cit a smysl jejich k pírod a nekoneným pvabm jejím obrátil,

ducha jejich k pravé humanit zpsobilým uinil a je takto vbec
opravdov vzdlal a ušlechtil. Proež nepestával v obcování se žáky

svými pouze na vymených hodinách školních, nýbrž ítal s nimi

také mimo školu starší a novjší klassiky, cviil je v enní a kreslení

a konal s nimi pouné vycházky v okolí, obtuje takto^ véeehen svj
as vyuování a vzdlávání mládeže mu svené.

Na gymnasiu mlado-boleslavském studoval tehda též A. V. Svoboda

(Navarovský), jejž již Kynský vybízel, aby se vnoval povolání uitel-

skému ') a na njž slovem i píkladem nejplatnji psobil a k tomu,

co Svoboda pak vykonal, hlavní a trvalý základ položil, jak Svoboda

sám pi každé píležitosti a jmenovité také nedlouho ješt ped svou

smrtí zejm dosvdoval a vždy vdn sob pipomínal. 3) Jmenovit

v pozdjších letech Svoboda nkolikráte oslavil tohoto svého uitele

básnmi, z nichž nkteré také vyšly tiskem o sob i v asopisech

tehdejších. Pipomínáme aspo znlku „Dst. p. D. K., svému druhdy

laskavému uiteli" v „Slovesnosti" Jungmannov (1820 str. 29, 1845

str. 515) k 4. srpnu — jmeninám Kynského — uveejnnou.*) Ze si

Svoboda tolik zamiloval Schillera nad jiné básníky nmecké, rovnž vdil
Kynskému, jenž jsa zvláštním ctitelem ideální Musy tohoto genia, pi

každé píležitosti žáky a posluchae své na básn Schillerovy upozoroval.';

') Liber officiorum.

*) Laichter, Literatura eská 19. století, L str. 741.

») Rybika, Pední kísitelé, str. 375.

*) V mém jinoSském duchu mnohé moci,

vlohy, zárody se rojily

;

ale ve to ješt temn, matn;

Tvé nauky z nelad a noci,

miste! v lad a svit je pudily,

bych stál k cnot, vlasti, víe statn.

Srv. též RybikSv citovaný spis str. 405.

^) Bybiéka, cit. spis str. 396 (životopis Svobodv), Laichter, Literatura eská, str. 760.
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Na podzim roku 1806 povolán Kynský na Teresianskou akademii

do Vídn, kdež až do konce školního roku 1808 psobil jako prefekt

humanist.*) Poátkem školního roku 1808/9 opustil Víde, byv jmenován

professorem všeobecného déjepisu a literatury ecké na práv zízeném

filosofickém ústav v Brn. 2) (P. d.)

Legenda Kristiánova.
Napsal František Vacek. (. d.)

Podle Gumpolda sv. Václav, když píbuzní naléhali na nj, aby

zabýval se spíše vladaskými vcmi než pobožnostmi, v duchu jim

odpíral, ale zevn povoloval a ideji do chrámu docházel (se quasi

terroris humani specie simulabat cedentem). Kristián vymyslil k tomu

historii o „zadních vrátkách" (occulte posterulas agens), kterými

prý svtec obcházel nepíznivce své náboženské horlivosti. Nemoha ve

dne obcovati s kleriky, tajn pivádl je k sob na veer a tajn

z rána teprv od sebe propouštl.
s)

Podle Gumpolda knžic Boleslav pipravil z míry skvostnou

hostinu ve svém dom (convivium plus solito parandum), pi níž

šlechtici jeho strany majíce mee ukryté pod šatem, tikráte povstali,

aby vrhli se na pítomného knížete Václava, ale zase s nepoízenou

usedli. Kristián opakuje smyšlenku Gumpoldovu tém doslova (convivium

ingeinti cum apparatu; mucrones gestantes sub amictibus ter

surrexere terque identidem re se dere.*) Vc sama o sobe

nemla by zvláštního významu, kdyby s plnou jistotou na to neukazovala,

odkud Kristián vážil své pontí o eských velmožích
10. století, jež líí nám jako zákeníky s ukrytými zbranmi

pod šatem (arma secm loricasque occulte deferentes; mucrones gestantes

sub amictibus; ensem occulte geatabat sub chlamide) nebo jako divokou

zv (tantae ferae). Od které doby asi podle jeho mínni eští šlechtici

poali nositi zbra veejn?

') Liber ((fficioruiu, (zikanu 1. c, Historioinc Patiuiu cto.

') Tamtéž, pak tíeschichtc des deutschen Staats-Oborgyninasiums in Hriinn 1678,

Annales donnis Brunensis Pianiiii .sehol arum. Kp. v archiv I. iit^meokélio vyfišího státního

gyniiia»ia v Urn.

») Tamie itr. 155, 210.

*) Prameny d. . I. str. 15«, 216 n.
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Gumpold napsal, že sv. Václav konal pede dnem své smrti sou-

kromou vigilii (devotus pernoctavit). Kristián tomu uvil, jenže

popletl si soukromé bdní s ástkou officia. jež ve staré dob slula

„vigiliae", a mluví o chvíli obecn stanovené, kdy poínala se „slavnost"

vigilii. „Advenit et tempus celebrandarum vigiliarum, quibus beatus

vir, ut semper, devotus interfuit."^) Píinu zmatku toho vypovdli

jsme již svrchu.

Gumpold napsal, že knžic Boleslav, prve než pichvátali pomoc-

níci jeho zloinu, zasadil sv. Václavu dv sené rány (geminatur ictus);

potom že svtec zmocnil se jeho mee a pravil: Hle. nešastníku, mohlo

by nyní tebe stihnouti, co jsi pro mne chystal, ale já neposkvrním se

krví bratrovou (Videsne, inquit, o funeste, etc). I vrátil mu me.
Kristián podobn rozpráví o dvou ranách sených (secunda

vice feriens). o ujetí mee útoníkova svatým Václavem,
o domluv odzbrojenému bratrobijci (Eya, inquit, perdite

tuo iudicio, vides etc.) a navrácení mee.-) Nicmén jsou nkteré známky

toho, že k rozprav o zápase sv. Václava s Boleslavem neužil on pímo
legendy Gumpoldovy, ale jakéhosi již zpracování jejího.

Nahlédáním do Gum polda a nedohlédnutím k legend „Crescente

fide" Kristián dopustil se chyby, kterou již navrchu jsme vytkli, že

totiž mezi tresty, jež stihly vrahy Václavovy, poítá schnutí a hubenní

(pars ajida et si cca), a ne, jak by mlo býti podle legendy „Crescente

fide" (alii autem aridi et surdi), schnutí a hluchotu. U Gumpolda te

se na tom míst: „misera corporum ariditate siccati."^)

Gumpold napsal, že pohan vysvobozený ze žaláe na pímluvu

sv. Václava zaslíbil syna svého „in clericatus officium dei servitio ad

beati martiris aecclesiam," to jest ke služb duchovní pi kostele

sv. Václava.*) Kristián uvil tomu, že již ped r. 960 chrám
8 v. Víta na hrad pražském nazýván byl kostelem sva-

tého Václava, i vkládá do úst eenému pohanu slova: „filium

meum eidem martyi eterno servicio mancipabo "
^) Jak svdí

Vavinec, mnich montekassinský,^) a potvrzuje Radulphus Glaber

') Tamže str. 159, 217.

=") Prameny d. t. I. str. 160; 218 n.

». Tamže str. 220, 188, 161.

; Prameny d. . I. str. 163. Gumpold ciitl asi íci: »Pi kostele, kdež pochováno

je tlo sv. Václava.*

*) Prameny d. 6. I. str. 224.

*j Passio beati Wenzeslai ; lect. 12: »Cum eotenus beati Viti nominaretur aula, nu n o

ab omnibus pene sanctissimi Wenceslai nuncupatur asylm.* Prameny d. . I. str. 181.

I
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(t asi r. 1048 1),
jmenování stoliného chrámu pražského kostelem

svatého Václava ujalo se teprve v 11. stoleti.

V popise záíraku, jenž týká se vysvobození vzné-kesana na

pímluvu 8v. Václava, Kristián jakkoli šetil slov legendy „Crescente

fide", pec jednomu slovu (quem increduli statim comprehendentes

vendiderunt= nevíce, že zázrakem vyšel ze žaláe, popadli jej a prodah)

položil smysl vyvážený z parallelního místa v legendé

Gumpoldové (extra astantibus paganorum latronibus iterum captus).

Je to patrno z doslovu jeho, kterým vysmívá se pohanm pro jejich

nevdomost, že Bh jest pánem celého svta a všude mže psobiti

zázraky na oslavu svatého Václava.^)

Podle Gumpolda upravována je také ástka legendy Kristiánovy,

kdež iní se e o zápase náboženských a politických stran

v echách pi poátku samostatné vlády Václavovy.

K tomu místu však obrátíme zetel pozdji, až ohledán bude stav

domácí tradice naší o sv. Václavu a událostech jeho doby v 10. století.

Jest na bíle dni, že autor pepisující doslova celé kapitoly z Gum-

polda a upravující podle nho svj spis o vcech eských z prvé

polovice 10. století nebyl vrstevníkem sv. Vojtcha. Uenému badateli

té doby nemohlo býti neznámo, jaká jest historická cena legendy se-

psané (tebas na rozkaz císae Oty II) od cizince, jenž tak svévolné

nakládal s prostou, ale poctivou pedlohou svou, totiž Crescente fide. 3)

Tu nelze pipustiti omluvy, k níž uchyluje se professor Peka (však

jen v jednom pípad), ka, že „Kristián sám o tom nic neví, nic

nikde nepraví," co pepisem z Gumpolda opsal.*) Vždy Kristián

Gumpolda nikde nejmenuje, výrok jeho od svých nerozeznává, nýbrž

prost za své je pijímá. eená omluva podobá se ochrannému lanu,

jež za utonulým do vody bylo hozeno.

V Gumpoldov legend jsou i dobré zprávy na p. historie

») HistoriaeFrancorura, I. 4: »Vencrabilis pontifex Adelbertus ex provincia, quae

lingua Sclavorum vocatur Bethemaii, civitate Braga, regens ecclesiani sancti martyi*

Vitisclodi (^t.j. Venceslai), egressus ad gentem Bruscorum, ut eis verbum salutig.praedicaret.v

») Prameny d. 6. I. str. 225, 164.

3) Kdo chtl by míti strun naznaeno, jaký jest pomr vrohodnosti mcai

pisovatelem »Crescente fide«, Gumpoldem a tak zvaným Kristiánem,

aí pirovná vypravování jejich o zázraném uzdravení ženy Pražanky, jež modlila se

u hrobu sv. Václava. Podle" » Crescente fide. žena ta byla slepá a na jednu ruku

chromá, podle Gumpolda byla chromá na ob ruce, podle Kristiána byla chromá n»

••U tlo. Prameny d,- . T. str. 189, 164, 225.

) Nejstarší kronika eská, str. 42.
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O Podivenovi, jež ukazuje míru toho, co v letech 973—983 vdlo
se o komorníku knížete Václava, pro vrnou oddanost ke svtci hrdla

zbaveném. Kdyby Kristián byl vrstevníkem té doby, nemohl by než

shodovati se s Gumpoldem ve vypravování o Podivenovi neb aspo

v podstat od nho se neuchylovati. Ale to, co on pednáší, jest povídka

zcela nového obsahu, které nelze ani vpraviti do starých zá-

kladních rys, jež poznamenal Grumpold. Vc sieji vykládati nyní

nebudeme, ježto mluvíme o ní na jiném míst uvádjíce tam i prameny

nové legendy o Podivenovi

Profeasor Peka poítá Kristiánovi za zásluhu, že neužil hojnji

výzvdk z Gumpoldovy legendy, ili, jak praví, že Gumpoldových

plus (výmysl) až na nepatrné výjimky dsledn ignoroval. \

To vykládali bychom mu také na dobré, kdybychom nepozorovali

zvláštní píiny, jež ubrala mu chuti, vážiti ze zídla, kterému pln

dvoval, ješt hojnji, než vážil. V dob, kdy Kristián psal, kvetly

u nás legendy o sv. Václavu, zpracované na základe spisu Grumpoldova^

ale duchem tak neslovanským nebo tendenn germánským, že nemohly

líbiti se le cizinskému duchovenstvu v Cechách, jehož piinním byly

tu zavedeny. Pod nepíznivým dojmem tch spis, zejména legendy

„Oportet nos", jež svým znním zapírá existenci staršího kesanství

v zemi než z doby krále Jindicha I a o eských knížatech Spytihnvu I,

Vratislavu I a Václavu Svatém nemluví jinak než jako podruzích

nmeckého penovníka, a na vyvrácenou nepravd, v ní obsažených,

psali již, jak se podobá, mnichové slovanského kláštera na Sázav a

pozdji Kosmas. Odtud lze si vysvtliti, pro shledávány byly doklady

pro existenci staršího kesanství v Cechách (z jihoslovanských legend

o sv. Cyrillu a Methodu, z listin kostela pasovského, z kronik klášterních .

i pro shledány byly doklady pozdní nebo nemnoho vydatné. Pod ne-

píznivým dojmem legendy „Oportet nos" a proti ní psal také Kristián.

Tváe se autorem ze staré doby, musil ovšem tajiti

vdomost svou o znní legendy, odvozené z Gumpolda; a proto

z opatrnosti uskrovoval se v reprodukci vývod Gum-
poldových, zvlášt tch, jež byly píinou strannického líení vcí

v legend „Oportet nos". Jak se mu povedlo, i vlastn nepovedlo

utajiti znalost eené legendy, ukáže se pirovnáním spisu ke spisu.

') Tamže str. 59. —



168 Fbantišek Vacek •

7. Legenda „Crescente per orbem universum"

(o sv. Václavu).

O píinách, jež vedly k sepsání legendy „Crescente per orbem

universum", uinili jsme zmínku již ve pedešlé stati. Autor legendy

velké námahy sob nepipustil. Pracoval nejvíce jen pepisem
snadnjších partií z Gumpolda, k emuž tu a tam slovo

pidal, aby spojení vytržených ástek splynulo v ladnjší celek.

Toliko první dv vty jsou nov upravovány, a to podle legendy

„Crescente fide". Znjí takto: ^Crescente per orbem universum

katholice religionis incremento Germanie in partibus gens quedam, ab

ipsis terre incolis bohemica vocitata, prophana et supersticiosa
ydola respuens Christi gracia illurainatur nec non sacro baptismo

fontis mundatur. De qua eciam quidam gentis ipsius progenie clarior

ac potencia in cives eminencior Spitigneus nomine oriundus extitit,

qui diviny cultus dulci voto attactus novoque studio fervens domos

sacras christicolarum usibus necessarias construxit ceteraque divine legis

mandata plebi sue habenda ope divina cooperante instituit."i) Další text

pejat je z legendy Gumpoldovy, z kapitoly 3, 4, 7, 8, 16— 19.

S legendou „Crescente per orbem universum" Kristián stýká se

jen v jednom míst, tam, kde vypravuje, o zálib knížete Václava

v hotovení hostií a mešního vína. Praví, že svtec vycházel ve žních

noního asu na s v é pole (agrum petens p r o p r i u m), aby nažal pšenice

na mouku. Podobn skladatel legendy „Crescente per orbem universum"

dí, že sv. Václav peskakoval v noci plot své vinice (propriarum
septa vinearum noctu transiliens), hodlaje natrhati hrozn na víno.

Drazné oznaení toho, že vinice byla knížecí, není bez dvodu. Podle

Gumpolda sv. Václav trhaje hrozny na vinicích, páchal „laudabile

furtum" (t. j. pokoutní in, ale chvalitebný). Ježto slovo „furtum"

(krádež) zavdalo píinu k nedorozumní, skladatel legendy „Crescente

per orbem universum" pidal na vysvtlenou, že vinice byla knížecí.

Jest možno, že napodobením vysvtlivky té vzniklo rení Kristiánovu

svrchu uvedené: „agrum petens proprium."')

Jinak v legend „Crescente per orbem universum" není nové

myšlenky, aby mohlo jí užito býti od autora, pracujícího o nový, širši

životopis sv. Václava.

') Kodex metropolitní kapitoly pražské G, 5 fol. 43b.

*) Prameny d. . I. sir. 214, 153. Kode.x metropolitní kapitoly pražské G, 5 fol. 44a.
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8. Legenda „Oportet nos" (o sv. Václavu).

V breviái sester benediktinek kteréhosi kláštera eského z konce

12. století položeno jest ke dni 28. záí t^ní o sv. Václavu ve form
duchovní ei, jež poíná se slovy „Oportet nos". Skladatel její pro-

mlouvaje k poslucham nebo tenám, pednáší jim z historie eské
a života svtcova asi toto: Obyvatelé zem eské, jež nyní slyne

statenými bojovníky (strennuis et bellicis viris) a v kesanství dobe
jest utvrzena, až do asu krále Jindicha živi byli bez zákona (sine

lege vivebanti: neznajíce Pána nebes, sloužili hluchým a nmým modlám.

V té dob teprv s vlí eeného krále nebo na jeho rozkaz zvolili

Bobé knížete (ducem sibi constituerunt) urozeného muže píjmím

Spytihnva, jenž sotva vládnouti poal, oblíbil si kesanství a miloval

vící jako vlastní syny. Jeho piinním pemnohé svatyn po-

hanské v zemi byly zboeny, a chrámy kesanské zbudovány.

C«ho pak Spitihnv pro nenadálou smrt nemohl ku konci pivésti,

bud na stavbách nebo jiných služebnostech božích, bratr a nástupce

jeho Vratislav horliv vykonal a dovršil. Kníže ten vystavl chrám

(basilicam) sv. Jií na hrad pražském, zídil pi nm ducho-
venstvo a n-a'dal je všemi asnými potebami. Synové jeho

byli: starší Václav a mladší Boleslav. Onen dospv jinošského vku,

zatoužil po svobodném literním uení; i uprosil otce. že poslal jej do

Budce a poruil tamním vhlasným uitelm committens eum

sapientissimis eiusdem civitatis). Knžic mezi spolužáky stkvl se jako

svtlonoš svou moudrostí, nad všechny pak jinochy svého vku vynikal

ctnostmi, zvlášt pokorou. Po smrti Vratislavov knížata zemská
(principes, regni principes, sclavonici principes) zvolila jej sob vévodou,

protože u všech oban své vlasti požíval dvry a lásky.

Král Oto 1 ochotn potvrdil Václava v knížectví, pidávaje napomenutí,

aby po píklad svého otce po všechen as života byl ve

vojšté králové chrabrým bojovníkem a dobrým voje-

vdcem. Pokorný jinoch vzpeoval se hodnosti knížecí, a když pece

ji pijal, boje se hešiti, kdyby neposlechl rozkaz králov-

ských, kdyby nehájil zem radami a zbranmi, kdyby neukazoval

polopohanskému národu svému cestu pravdy Boží: zmítán byl velikou

úzkostí strany toho, jak zabývati se vcmi svtskými a nezanedbávati

služby Boží.

Dosednuv na stolec otcovský, rozšafností pedil nad starce admyslem
pevyšoval všechny rádce své sapientes et regni consiliarios). Vydával

Hlídka. 12
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moudré zákony. Spravedlivé soudil. Na dvorských rocich nebo snmech

zastával se lidí nižších a nedopustil, aby pipravováni byli o majetek

nenasytnou zištností osob vyšších. Soudil-li sám, neodsuzoval
nikoho na smrt, ale vinníka pimel k tomu, aby kál se

z híchu. Když soudili knížata a nechtli na jeho radu nebo prosbu

upustiti od písného potrestání, kníže zarmoutiv se, vstal ze stolice a

vyšel ze soudní sín. Povst o ctnostech jeho šíila se po

všech krajinách ímsko-nmecké íše. Však nehodní pátelé

jeho a ostatní slovanská knížata neradi vidli dobré skutky

jeho a chtli jej odvrátiti od služby Boží. I spikli se proti nmu a

ekli: Pro to, že miluješ zvlášt chudé a pohrdáš mocnými nebo urozenými?

My jsme t zvolili vévodou, zjednali jsme ti jméno u krále

Oty. ty pak nás za nic nemáš a pevracíš ád zemský, hled si jen

osob duchovních a chudých, Máš býti náelníkem bojovník, a ne

mdlým školákem, nohosledou klerik, milovníkem lidí pocestných,

sluhou ubožák. Kdo má za tebe vésti právo, íditi naše schze a soudy,

když prodléváš v chrám a meškáš u oltáe, dávaje tam ofry
k mešním obtem? Svtec tiše snášel tu hanu a jen nad tím se

rmoutil, že mnozí z duchovních jemu vrných zbavováni byli statk

a vyhánni ze zem. Jsa ješt mlád nemohl odporovati staešin a sudím

zemským (senibus ac iudicibus regni), a jinak také obával se, aby
svým odporem nezpsobil vtšího pronásledování knzi
a vících, než bylo.*)

Z dob pojosefinských.
M. Pavlík. (. d.)

Osvícenci zstali, i když nastala vnjší, ne tak protiosvícenská,

jako vlastn protiosvtová reakce ze strachu ped jakobíny. Osvty se

vždy zastávali. Jmenuji na p. Smetanu, jenž v „Cas. pro kat. d." 1835

protiosvtový proud oste odsoudil.

Uvádím hlavní myšlenky lánku Smetanova.*)

„lovkem práv osvíceným a vzdlaným vbec slov ten, kdo

všech potebných a užitených pravd ne lecjakous, nobrž dkladnou

a zetedlnou má povdomost, a soudí-li o nem, zdrav a pravi-

deln soudí."

') Rukopis universitní knihovny pražské VI. E 13 str. 414 nn.

*) 1835, 247 n., 416 u.: Zdali jest osvéta lidu obecného nebezpená Církri a státu?

1
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„Na dvojíiQ základ staví se zásada tato (protiosvícenská): pedn
na dušeslovném, že totiž lovk nevzdlaný snáze se poddá vážnostj

pedstaveného vdce svého, a na druhém, historickém, že šastnjší byla

(prý) Církev i stát pi menší osvt národ, a že v pravd tato obma
záhubnou stala se."

„Již pak na jev leží, že osvícenost rozumu ani státu ani Církvi

nebezpená není a býti nemže."

A nyní Smetana jasn, bitce a pádn hledí dokázati, že osvta

jak státu tak Církvi jen mže prospti. Na pohled prý by se ovšem

zdálo, že ten, „kdo málo ví, málo sob dvuje, více tedy jiným

vedoucím jej." Pi bližším však pohledu vc jinak se ukazuje. Pravé

surový, nevzdlaný lovk nejmén nedostatek vzdlanosti (své) na-

hlížeti mže, neznaje ani, v em vzdlanost záleží; eho pak nezná,

toho si také ani vážiti, ani cenu tomu jakous dávati nemže. Zkušenost

uí: ím lovk nevzdlanjší, tím více nedvry k jiným chová,

nemoha nahlédnouti ouel moudrých zámr jich. A pakli pedce dle

rady neb ustanoveni moudejších jedná, neiní toho z vážnosti vtší

osvty jejich, ani z vetší k nim dvry, nobrž pouze bud ze zvyku,

neb náklonnosti slepé, nebo z bázn trestu; vždy tedy jen z pohnutek

podlých, vší ceny mravní prázdných. Kde pohnutky tyto pestávají,

tam jest také poslušnosti konec, a tím zatvrzelejší nastává odpor, ím
vtší nevdomost, jelikož tím nesnadnji na cestu pravou poznáním ne-

pravosti své pivésti se dá . . . Sám práva neznaje, a tudy v záležitostech

svých peasto zahozen jsa do rukou nesvédomitýeh kramá spra-

vedlnosti, by by práva zemská sebe moudejší byla, všecku víru a

vážnost k spravedlnosti potratiti musí, což jej samého k jiným ne-

spravedlivým, lestným a podvodným iní. On jen co kontribuce musí

platiti, co roboty zdíleti, co ze emesla, obchodu popláceti atd. ví a

poítá, za to ale dává, k emu toho poteba, jak se toho užívá, zhola

nevda, jen za otroka pro jiné pracujícího se považuje, nevoln nesa

pouta, jejichž tížnost toliko pociuje.

Jak ve státu ' tak v Církvi: Kesan nevzdlaný klade celé ná-

boženství ve vykonávání obad zevnitních a spokojuje se v zachovávání

jich, nedbaje o zdokonalení vnitní. Uvyklý víe slepé, nepoznává znaku

božského pvodu jejího, proež svtlo nebeské peasto s temnotou

povry míchá, ano fanatickou horlivostí na ní (pove) lpí, nikterak

se nedaje lepšímu pouiti. Mravnost jeho, nazvíce jen ovoce bázn
trestu vného, cenu ctnosti kesanské nikdy úpln nedosahuje, ano

tím hloubji klesá, když vášní roznícenou strach vnosti v srdci pe-
12*

i
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konán bývá. Tu mnohem hrubji vyráží smyslnost z protivné vazby,

páchajíc tím hojnjší nepravosti, ím snadnjší se mysli povrivé zdá

smíení rozhnvaného Boha. „Vyzpovídám se a jsem zase istý, dám

na mši svatou, pjdu na pou k Pann Marii, ona se za mne pimluví,

pohne k milosrdenství Syna svého. Konen pak, jen když na smrtelném

loži rozhešení obdržím, spasení pedce dosáhnu." Ze veliký díl ne-

vzdlaného lidu tak smejšlí a jedná, zkušenost uí, aniž pak asté

z toho káráni ze strany horlivého duchovenstva jest s to odstraniti

vadu tuto, pokud se nevštípí v ducha pevné pesvdení, že obady

nábožné jen co prostedkové ctnosti smyslnému lovku Církví usta-

noveni jsou, bez povzbuzení ducha ale, bez ušlechtní srdce žádné

zásluhy nepinášejí."

Praví prý se též: „Kdo málo zná, s málem spokojen bývá, zmny
nežádaje." Ignoti nulla cupido. To ovšem pravda — ale jaká to spoko-

jenost! Spokojenost to zvíete nerozumného, které nasytivši se, pohodln

se natáhne v doupti svém neb ve chlév, o nic nedbajíc, co vkol

nho se dje. Jest-li taková spokojenost ouel lovka, k emu všecko

vyuování? A le uvrhne mezi hovada, a se zbaví rozumu, a zhasne

v nm jiskra nebeská, která jej tvorem nesmrtelným iní, a se smaže

obraz Boží v nm! Spokojenost lovka hodná jen v seznání souzvuku

vle lidské s vlí božskou záležeti mže, jest potšení duševní, z po-

znání tohoto vyplývající, kteréhož bez osvty není, ani dosáhnouti jest

možné... Než vizme, jak historie odpovídá na otázku: Zdali šastnjší

byly stát aCírkev pi menší osvt národ? Osvta prý

zplodila hrozné války, revoluce, odboje a zpoury; vizme,

zdaž jich tenkráte nebylo, neb mén bývalo, když národové ve tmách

nevdomosti pohíženi byli? Od asu Karla Velikého až do konce

tidcetileté války sotva kdy utichl binkot me a hluk válený v srdci

Evropy kesanské.

Ted dokazuje Smetana krátkým pebledem stedovku, že skuten

binkot me neutichl. Zdrazuje zvlášt „krvavé obrácení Sas",

vpády divokých Maar („slušná to mzda za pomoc k vyvrácení íše

Moravské"), veliký zápas moci duchovní se svtskou, .,
pramen záhubných

válek, které od polovice 11. století po dv st let tém neustále bouily,

ano ješt ve trnáctém i patnáctém z žžavého popele co požírající plamen

asto vyrážely . . . Celá íše byla oseta pevnými hrady a zámky, z nichž

páni a rytíi nepátelské bud na sebe vespolek výpady inívali, aneb

ve zbnru proti mstm okolním válili, aneb tato proti sob, jako

v Lombardii, neunavenou záští zápasila. Žádný nebyl jist statkem a
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životem svým, kromé za pevnými zdémi a hradbami, nebo uprosted

silných zbrojnoši ... Ze války, zpoury a odboje ve stedním vku ješt

hojnjší byly než za as našich, historie patrn dokazuje. A jaké to

byly války! S jakou ukrutností se vedly! Zde nebylo jen potlaiti

nepítele, hájiti vlasti, dobývati zemí: popleniti, pobiti, zahubiti vesms,

co nepátelského, bylo nelidské právo válené, celé krajiny ohnm a

meem bývaly pohubeny, msta dobyta, vydrancována, obyvatelstvo

bez rozdílu vku a pohlaví vyhlazeno, stavení zboena a v sutiny

obrácena. Utrpení hrozné ekalo zajatých, tžká vazba, trýznní, od-

pravení, ano muky vymyšlené. Tak na p. vypíchali Imolenští zajatým

Faetinským oi a Faetinští pobili zajaté jejich, vyvšujíce oudy po

branách a stromích u cesty. (Touduzzi, Istorie di Faenza, 192.) (Uvádí

nkolik píklad, pak:) Hrozné zajisté bylo dobytí Jerusalema rukou

ímskou, jak je vypisuje Josephus Flavius; ale ješt vtší ukrutnosti

páchali kesané r mst svatém, když se ho zmocnili v prvním taženi

kížovém. Deset tisíc Saracen hledalo outoišt ve chrámu ohrazeném,

vítzm voln se podrobujíce; tito však usmrtili až do jednoho ustanovíte

ku vtší sláv Kristov. Vrazivše do chrámu s pokikem: .Bh to velív

bili nešastných tak dlouho, až krev po schodech chrámových crela,

a výpar mrtvol obstáti déle nedal. Z chrámu pádno do synagogy, kde

se židé byli ukryli, kteí v ní všickni spáleni; potom vybíjeni domové,

starci, ženy a dti nejen usmrcováni bez rozdílu, nobrž s ukrutností

nelidskou trýznní ku kratochvíli kesanm . . . Dti trhány od prsou

matek, a o stny tlueno jimi, až se mozek rozstikoval... Jen osvt
vkv našich co dkovati, že vbec uznána svatá národ práva, a že

ve válce lidsky si poínají."

Hlavní a nejobyejnjší námitka proti osvt prý jest, že ..ná-

boženství osvtou utrplo, vira utuchla, nábožnost klesla, vážnost k ped-
staveným církevním a tudy Církve samé vážnost zmizela, obecná ne-

mravnost vznikla ..."

Smetana na to odpovídá z historie: „Ze horlivjší byla víra

kesanská za vku stedního, není pochybnosti; tenkráte jímala celého

lovka ve všech mocnostech jeho, mimo rozum, jevila se ve všech

událostech živobytných, pronikla všechny stavy, byla takoka vzduchem,

v nmž všecko živo bylo. Ze však plamenná tato víra zprznéna bvla

povrou mnohonásobn rozšíenou, z obrazu vku stedního nemén
patrno. Báchory, smyšlenky, falešné zázraky nejen astji pivtlovány.

ale asto za vc hlavní považovány. Obrazm svatých, ostatkm jejich,

obadm církevním nadpirozená, zázraná pipisována mocnost. Matka
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Kristova, nkteí svatí, jako sv. František Serafinský, nad Krista samého

vynášeni, a nábožnosti zevnitní, veškerá pro vnost zásluha piítána."

Poukazuje též na Boží soudy, pálení kouzelníkv a arodjnic, fanatismus,

jímž „každý jinak smýšlející co kací ukrutn stihán, za živa pálen

a asto i s nevinnou rodinou svou vyhlazen", války proti kacím.

„To vše povra zplodila, která jen osvtou národ zapuzena býti mobla."

„Nábožnosti zevnitní a obadm církevním pílišná vesms pi-

kládána cena a mocnost. Modlitby toliko, posty, pout, trýznní tla

za skutky svatosti a zásluhy nebeské jmíny, teba se jiné ctnosti ne-

dostávalo. Af kdo cokoli provinil, nedbal, jen když dosáhl odpustk

bud poutí do Jerusalema, nebo tažením proti kacím, neb penžitým

platem do pokladnice papežské. Loupeže a vraždy spláceny penzy,

almužnami, posty a poutmi, a hojné odpustky všeobecné usnadovaly

rozpustilosti surového lidu domnívajícího se (ovšem proti uení Církve

svaté), že s tresty církevními také vné se odpouštjí. Tak dokládá

(opt) Usberský svdek souasný, že mnozí poutníci ty nejhorší ohavnosti

páchali v té myšlence, že poutí všecka vina se smaže, a Albert Stadenský

praví: ,Nikdy jsem žádného nespatil, kdo by se byl z pouti ze zemé

svaté polepšený navrátil'."

„Vážnost stavu duchovního a pedstavených církevních pi vší

nábožnosti zevnitní nebyla tak neobmezená ve stedním vku, jako

vbec se za to drží . . . Duchovenstvo bylo mnohdy surov pronásledo-

váno." Smetana uvádí mnoho píklad z djin, že biskupi a knžstvo

vbec zabíjeno, nezídka vykleštno, oslepeno, tlesn zohaveno, domy

jejich zboeny.

Praví-li se, že osvtou vznikla obecná nemravnost, teba naproti

tomu poukázati na nemravnost, již psobila nevzdlanost. „Církev,

matka svobody zbožné, sama úpla pode jhem, nemohouc pohýbati

srdcem, an duch v temnostech pohížený ležel. Což tedy divu, že ješt

v šestnáctém a sedmnáctém století barbarství mrav v lidu panovalo,

jehož se hrozí mysl naše! V zrcadlech zpovdních, obecn pedepsaných,

tázati se musel zpovdník: kolik jsi zamordoval, kolik oí jsi vyloupal,

zub vytískal, pochromil, kolik knží zavraždil, zbil, kolik kostel

vykradl, cizoložství spáchal, nešlechetností natropil?"

„Dosti na tom, a by mnoho ješt co íci bylo, dosti k srovnání

as našich s vychválenj-m od nmoh}'ch blahem stedovkosti. Ovšem

žef bez vady nejsou asové naši, a nebudou nikdy, pokud pokolení

lidského na zemi stávati bude; že však jak z obanského tak z církevniha

a mravního ohledu lovenstvo vysoko nade stedovkost pokroilo^

i
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každý nestranný uznati musí. A pokroilo-li, emu dekujeme pokrok

tento, než osvt všeobecn se rozmáhající? Zbraovati jí, jest tedy

obmezovati ducha lidského, staviti Bohem pedepsanou dráhu zdokonalení

a nutiti jej do pedešlého barbarství. Duch boulivý a výskoný,
znak as našich,nesmí se piítati 08vt,nýbrž plodem
jest práv zanedbalosti a boje jejího se starými temnostmi.

I ve Francouzích byla jen v luze nevzdlané revoluní
ohavnost, jako ve Spanlíeh, a všude, kde jest byla; ano

ím nevzdlanjší hmota národ, tím více násilným zmnám naklonna

jest. Láníra na pítomnost, zacloováním osvty, zastá-

váním a rozplozo vání m povr a blud vad této nijak
se nepomže, nýbrž zhorší se tím více, ím spíše i vc dobrá pí-

lišným horlením v podezení padá; jen moudrým, postupujícím,
všestranným podporováním osvty mezi lidem rozšíí se

národ vzdlanost, upevni se jistota a rozmnoží se blaho

stát i Cí rk ve. Zastávaj e však užitenost osvty vše-

stranné proti zatmívam, nanejvýše škodným, nechci
tím snad podporovati zvdavost nepoádnou, za as
našich až píliš obyejnou, která spokojivši se se sko-

epinou vdy, na jádro nikdy nepijde; a polétajíc zbžn
po kvtech vdeckých, sotva zavadíc o každý, domnívá se, že veškeren

med vy ssála. Dkladná má býti vzdlanost, všecky mocnosti

duševní zanímající. Rozum a vle v souzvuk má se uvésti vespolek,

a ob podíditi rozumu nejjasnjšímu a vli nejsvtjší. To hlavní

všeho osvcování mravního i nábožného ouel, v tom pravá osvta lidu

záleží, o nížto uitelové jeho pracovati mají. Zpamtním však uením
jistých formulí, strojným provozováním obad zevnitních se toho

nedoelí nikdy! Otevíti se musejí nejprve smyslové, aby pochopili

véci zevnitního svta, pak rozvinovati rozum, aby seznal ustanovení

jeho, a vle, aby jednala dle seznání toho. K dosažení cíle tohoto

každý zajisté uitel lidu, zvlášt pak pastý duchovní dle možnosti

tím snažnji pispívati má, ím více o poteb osvty pesvden jest,

a ím vzdálenjší od pedsudku mnohých proti ní pojatých. K vy-

vrácení pedsudku tohoto, dejž Bh, by také zodpovídání otázky naší

hojn ouinkovalo."

Doufám, že mi bude odpuštno, uvádím-li lánek Smetanv tak

ze široka. Jest v nm, abych tak ekl, program všech osvícenských

knží, a na rok 1835 ne úpln vystižený. Ani Smetana není spokojen

se „zvdavostí nepoádnou", za asu jeho „až píliš obyejnou", i on
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odvrací se od povrchní osvty, která v dob pojosefinské (za Františka

a Ferdinanda) vnikala práv ve vrstvy intelligence malomstské i ven-

kovské, i on žádá „dkladnou" vzdlanost, ale akcentuje moment tento

nedosti silno na rok 1835 — a v tom práv zmínná neúplnost.

Ostatn nevím, nepsal-li Smetana lánek svj v „ohni". Na zaátku

lánku praví jen všeobecn, že otázka, je- li osvta lidu nebezpená

Církvi a státu, jest plodem asu nejnovjšího. Ped dvaceti lety prj

každý vdl, že osvty jest nevyhnuteln teba. Ale asy prý se mní.

Nyní prý se poukazuje na francouzskou revoluci, na úsilí vyvrátiti

trny a rozkotati skálu Petrovu. To prý piítá se osvt. Mnozí prý

litují starých as, kdy lid nemaje vdomosti o vcech bezprostedn

jeho se netýkajících, nezkoumal sám, nýbrž toliko poslouchal a vy-

konával, co mu bylo naízeno. Obrací se tedy Smetana všeobecn proti

reakci povstalé ze strachu. Jak z bitkého tonu lánku jeho lze se

domnívati, pohnul ho snad njaký bázlivý, hodn protiosvícenský projev,

aby osvty se zastal, což stalo se na rok 1835 trochu anachronicky

jednostrann. Jeho souvkovci (Vinaický nar. 1803), ba i starší knží
osvícenci (Kynský narozen 1777), Vacek Kopidl. 1779, erný 1785.

Zahradník 1790, Sláma 1792) zdrazovali v tch letech již mnohem
více vedle „dkladné osvícenosti" i víru. (Smetana nar. 1804.) Pesto
však je lánek jeho zajímavým dokumentem, znázorujícím (ovšem

slabo ješt) myšlenku mladší generace osvícenské, zrozené v letech 1780

a pozdjších: osvtu, ale dkladnou, pravou osvtu, vzdlání lidu,i; ale

všestranné si pejí. ^p. d.i

) Sušil ve lánku »Životové Svatých a Svtic Božích* (. k. d. 1839) žádá, aby

životopisy svatých psány byly: 1. strun, jadrn, »skoepina od jádra se odluuj a sláma

bez dosahování klas se nemla; tak zajisté ani Svatí zbytenostmi se nezabývali.*

2. populárn, 3. vrn. ». . . i svatým zajisté nejvíce o pravda Slo, ano pro pravdu

ee i života opovažovali. Tuto teba spisovateli taktu a takoka instinktu kri-

tického, aby vdl plévu od zrna odmíchati, podloudilé píbhy mezi skutenými

nepokládati, zázraky a tlivý, které nedopadají ku pravd, nevyliovati. Nedá se zajisté

zapírati, že do studánky, z níž váženy legendy, nkdy také kalu nabhlo ; že tu nevasná
horlivost katolíku nedosti osvícených (^tu ošemetnost haerctikfi atd.) podmetnula

mnohé vci, jimž víru pikládati nelze . . . Církev svatá vždy nenávidla tak eeného
klamu pobožného a lež lichopobožnou zavrhovala (uvádí píklady), nobrž dovoluje i ty

(životopisy), jenž v breviáích a martyrologiích se nalézaly, zkuSovati a vy-

šetovati, podlé výroku Apoštolova: » Všech vcí zkušujte, což dobrého jest, toho se držte.

«

Sušil zavrhuje však pouhou )»ncgativní, nevrnou* kritiku.* 4. Rázn a charakteristicky

(více vnitního života si všímající). 5. Prakticky (použiteln). •»NebuiTte svatí popisováni,

jakoby z jiné látky sestávali . . . jakoby žádným nebyli kehkostem a náruživostem

podrobeni bývali, dokonce pak nebuifte jioklésky, kterým nkdy podlehli, za ctnosti

vydávány.* 6. Srden, pronikav, probuditeln.
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Nkolik poznámek o píinách reformace.

Prof. Dr. Josef Samsour. iO.)

Než národní hnutí nebylo by bývalo dostailo, by uskutenilo

církevní revoluci století 16.. kdyby nebylo k její podpoe intensivní

pistoupilo trudné postavení politické Nmecka. Od druhé polovice

století 15. vystoupilo v Nmecku silné hnutí partikularistické.

jehož nositeli stala se nmecká knížata, malé státy a svobodná msta.

Tímto hnutím partikularistickým byla v znané míe moc císaská

ochromena. Za vlády císae Karla V., která spadá v jedno s nejprudším

hnutím protestantismu, zhoršily se politické pomry ve vysokém stupni.

Mocné císaství bylo by bývalo s to, aby celé církevn revoluní hnutí

v zárodku udusilo, aneb alespo v jeho rozvoji na vlastní ohnisko

jeho omezilo. Tohoto však silného císaství Karel V., a jinak byl

panovníkem osobn šlechetným, nikterak neml. Jen s velikou námahou

dosáhl koruny, kterou nkteí podplacení kurfirstové králi francouz-

skému, Františkovi I., nabídnouti chtli. Jeho vyslanci museli podepsati

kapitulaci, kterou byla moc císaská v Nmecku úpln podlomena a

sím nedvry mezi císae a knížata zaseto. Co mu z moci císaské

ješt zbylo, nemohl v Nmecku uplatniti, ponvadž ustavin byl za-

pleten ve války, pedevším s Františkem I., králem francouzským,

jakož i s Turky. Tyto války uvádly jej stále ve finanní tíse, kterou

zvtšovalo ješt revoluní hnutí ve Španlsku. Lze se pi tomto stavu

vcí diviti, že Karel V. nebyl s to, by vlny náboženské a sociální

revoluce zastavil ? A to tím mén, ponvadž mnozí z knížat nmeckých

a rytí, jsouce ovládáni sobectvím a bezbožeckými zásadami politiky

Macchiavellské, stali se hned od poátku horlivými jejími odprci.

Vždy pijetí a hájení Lutheranismu znamenalo zárove vykonávání

práva samostatného rozhodování, nezávislost od moci císaské, roz-

množení moci territorialní. Znamenalo však také rozmnožení bohatství:

nebo statky církevní byly piknuty od reformátor knížatm a svo-

bodným mstm a to vábilo a táhlo je mocn ku stran reformátorv.

III.

Obrame konen zetel na osobnost reformátor samých,

v jejichž ele kráí Luther. Jakkoli želeti je velmi jejich nešastného

díla, nelze pece popíti, že vynikali netoliko obdivuhodnou energií,

hodnjší lepšího díla. nýbrž že dovedli také vždy použiti práv onch
prostedk, které se nejlépe hodily k dosažení jejich cíl a zámrv,
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totiž ei lidu a popularniho tonu, vlivu na lid a spojenectví s mocnými

initeli svtskými. S tmito pednostmi nesetkáváme se na mnoze

u pívrženc staré Církve, práv tam ne. kde byly nejnutnjší, u n-
meckých biskup. Biskupové tito nezahájili žádné velké akce církevní,^

nechopili se nejúinnjších prostedk, aniž rozumli své dob v th

míe, jako jejich odprci. Bylo ovšem dosti obhájc staré víry; tito

nemohli však lid osvoboditi od kouzla nových hnutí, ponvadž se

pohybovali namnoze v rámci školské polemiky a neodluovali vždy

náležit oprávnných pání novotá od neoprávnných a nepoužili

jich pro vnitní reformu Církve katolické. Tohoto nedostatku pi ob-

hájcích víry staré dovedl Luther ve svém smyslu a ve prospch své

vci použiti; bez nho zajisté vc Lutherova nikdy tak daleko nebyla

by dospla a on nikdy tak velikého vlivu byl by nenabyl. Tak však

dosáhlo napnutí nejvyššího stupn, kíse nastala a Luther byl pravý

muž, by ji co nejvíce ve svém smyslu vy užitkoval.

Než ani zloády v Církvi se vyskytující, Tetzlovo hlásání od-

pustkv, ani pibití 95 thes na dveích zámeckého chrámu Witten-

bergského, nebyly by bývaly samy o sob s to, aby zpsobily ne-

blahou roztržku u víe. Vždy takové vci se již astji ped tím

pihodily. Když Luther ony these 31. íjna 1517 pibil, tu již dávno

byl následkem své povahy, svých zkušeností životních a celého svého

vnitního rozvoje s katolicko-církevním principem rozdvojen. V jeho

životních pomrech a duševním stavu spoívá základ
jeho díla odpadli ckéh o. Ty nutné roztržku pivodily. — Luther

ml bez odporu znané enické a básnické nadání, populární, uchva-

cující zpsob psaní a kázání, nadšení lepší vci hodné. Avšak svuu

pirozenou povahou byl melancholikem, k hloubání a ku skrupulantatví

naklonn a nikoli prost pýchy; jeho nejútlejší mládí uplynulo v nouzi

a 'strádání, bez vroucí lásky rodiv, kteí svým pes míru písným
vychováním, v nmž i ve škole bylo pokraováno, úzkostlivou náladu

duševní v nm vypstovali, aniž pi tom mohli zlomiti prudkou a

vášnivou mysl chlapcovu. Ve svém trnáctém roce byl poslán Luther

do Magdeburku, po roce pak do Eisenachu na školu latinskou, zstávaje

stále tak chd, že svj chléb na ulici si vyzpívati musel. Než tu nastal

asi v šestnáctém roce vku jeho náhle obrat v životních jeho pomrech,

když jej totiž bohatá a vznešená paní, jménem Cotta, do domu svého

pijala. Oddav se po ukonení studií humanitních filosotli a právm
na universit Erfurtské, vstoupil tam do kruhu mladších humanist^

jejichž psobením víra jeho dtství byla podkopána. Krom toho záhy
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vystoupila u nho láska k ženám a psobila mocn na jeho vzntlivou

a k smyslnosti znanou mrou klonící se povahu. Nemaje povolání,

jen dvma zevnjšími událostmi, totiž náhlou smrtí pítele, jenž v souboji

padl, a prudkou bouí, jež do nebezpeenství života jej uvedla, hluboce

dojat, vstoupil r. 1505 proti vli rodiv a napomínání pátel svých

do kláštera, kamž — a to je pro zvlášt vjznano — vzal sebou

jen dv knihy, dva pohanské básníky: Virgila a Plauta. Bez pravého

povolání dal se 1507 na knze vysvtiti. Jako knz ml závazek?

denn kanonické hodinky se modliti, než náruživou náklonností ku
studiu stržen, nebral po celé týdny brevíe do ruky. Pod vymyšlenými

záminkami krom toho vycházel ku svým dívjším soudruhm ve

studiích do msta, kde pak u svého nejdvrnjšího pítele Spalatina

dvoil se dcei domu a jednoho dne pamtihodný, ve vzniku reformace

mnoho vysvtlující, výrok uinil: „Spalatine, Spalatine, nechci odpo-

inouti ani umíti, až tolik zpsobím, že mohu se o tak krásnou

dvu ucházeti."

Ve svém život náboženstvem ztratil Luther dávno vnitní rovno-

váhu. Jen následkem náhlého násilného rozhodnutí, následkem chorob-

ného rozporu ve svém nitru, nikoli z pravého povolání vstoupiv do

kláštera, zapomínaje na nauku církevní, že úkolem konání ctností mže
býti jen zlou žádostivost s jejími žádostmi krotiti, ji v poslušnost ducha

Bohu podrobeného uvádti, vynasnažoval se pi svém konání ctnosti

o to, aby svou žádostivost netoliko ke klidu pivedl, nýbrž zniil.

Konáním ctnosti, jež pro v podstat bylo plnním pikázaní, chtl

z vlastních svých sil vnitní zlo v sob vyléiti, žádost tla proti duchu,

ano proti zákonu a náklonnost ku zlému, úpln odstraniti. Než pi
této pevrácené snaze nabyl v brzku opané zkušenosti; ponvadž ne

sice ješt v í>furt, ale ve Wittenberku zaal vnitní život zanedbávati,

a se zevnjšími pracemi pes píliš zahrnovat a svou pýchou milosti

cestu vždy více zamezovat, zlá žádostivost jeho netoliko nepestávala

se uplatovati, nýbrž byla naopak vždy silnjší; Luther podléhal

optovan v boji se žádostivostí, byl od ní pemožen. A tak sám na

sob zakusil onen psychologický proces, jej'^; díve velmi správn líil,

jak lovk, jemuž schází duch modlitby a pokora, lákáním náruživostí

neomylné podléhá, i) Byla to zkušenost, jež mla pro celou jeho nauku
míti význam dalekosáhlý. Z vlastní zavinné bídy odvodil již r. 1515

osudnou vtu: Žádostivost je naprosto nepemožitelná.

*) Deniflo, Luther u. Lutherthum in der ersten Entwickelung i|uellennias3ig

darcrestellt. Mainz 1904. Sv. I. Str. 455.
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To základní je bod nauky Lutherovy a její závrený kámen zárove.

To jediný pevný bod v jeho nauce, kdežto vše ostatní vždy dle

poteby bylo pizpsobeno a obtováno. i) Na této vt zbudoval Luther

celý svj systém. V žádostivosti spoívá dle nho podstata híchu

ddiného, jenž lidskou pirozenost zkazil, rozum uinil slepým, vli

zlou, zkrátka pivodil stavy, kterých kest neodstrauje, nýbrž jež až

do smrti trvají. Následek je, že lovk v oboru mravn náboženském,

není svobodným, pikázaní božích zachovávati nemže, že není také

s to, aby dobré skutky konal, ili jinými slovy, že Bh mu nemožné

vci pikázal.

Než i Lutherovi zstala poteba ospravedlnní. Pi naprosté špat-

nosti lovka nemže býti ospravedlnní toto než zevnjší. Ponvadž
zstává žádostivost, zstává také dsledn i hích ddiný, jenž v pod-

stat své záleží práv ve zlé žádostivosti; proto o vnitním ospra-

vedlnní nemže býti ani ei; ani vlití milosti, ani odstranní

híchu nemají v úkonu ospravedlnní zde smyslu žádného. Ospravedl-

nní dle Luthera záleží v pipotení spravedlnosti Kristovy,
lovk pi tomto ospravedlnní není žádnou milostí v pravd oištn

a posvcen, nýbrž zstává zlým, jen že Bh mu nepoítá hích?
ponvadž jsou pikryty zásluhami Kristovými, jenž je dle Luthera

„ped oima božíma pokrývkou naší hanby "2) a sice stává se jí skrze

naši víru, jež jest podstatn dle Luthera jen jakási dvra. Kdo

tedy v Krista ví t. j. pevn dvuje, že je vykoupen, tomu

neškodí žádný hích, tomu se híchy jeho nepiítají, toho nemže od

Boha nic oddliti než jen nevra, akoli je ješt pln híchv a zstává

až do konce svého života.

Tuto novou nauku, že totiž lovk mže býti spasen skrze jedinou

„víru" v Ježíše Krista, pokládal Luther za stedisko vše ovládající a

za hlavní lánek celého kesanství. To bylo nové radostné poselství,

evangelium, které nyní svtu zvstoval, a které jediný lék pro za-

chránní svtu skytá. Tím ovšem zavrhl všechno zevnjší pokání a

dobré skutky docela. Následkem toho muselo se mu celé zízení Církve,

s hierarchií, s bohoslužbou a [)rostedky milosti, jeviti zbyteným, ano

falšováním pvodní instituce Kristovy; i odtrhl se a jeho stoupenci

nyní i zevn od Církve. Aby mohl církevní autoritu popíti a celou

stedovkou theologii zavrhnouti, popíral Luther a ostatní reformátoi

schopnost rozumu poznat nco s jistotou ve vcech náboženských.

') Srv. Deuifle, op. c. p. 592.

-') Denifle, oj), c. Str. 493, pózu. 6.
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Zvlášt Luther dospl svými vnitními píhodami k závru: „Rozum

je v náboženských vcech zcela slepý". Všechna zkáza pocházela tedy

dle nho „od pílišné dvry Církve k lidskému rozumu, který víru

srdce ve vdecký systém promnil". O nesmírné zjednodušení a osvo-

bození šlo tedy pi reformaci, o osvobození náboženské víry od spekulace;

dogmatické kesanství bylo odbyto a nové evangelické pojetí nastoupilo

na jeho místo.^) Puzen jsa svým „extremním subjektivismem" prohlásil

vlastn Luther „osvobození od každé zevnjší autority, vzdání se všech

dogmat" za základní myšlenku reformy. Však ani on, ani Zwingli a

Kalvín, ani protestantští theologové pozdjší doby nezstali si dsled-

nými. I do kesanství od íma odtrženého slavil „dogmatismus", t. j.

víra ve form systému nauk brzy opt svj vjezd. Teprve Kant
vyvodil poslední dsledek: ,, Slovo Boží u nás je mítkem všeliké

pravdy". (Paulsen.^) -^"Subjektivistickým, racionalistickým ideám, které

již od konce stedovku v duši lidu dímaly, razili reformátorové cestu.

Ponvadž však protestantská theologie principieln zevnjší autority

uznati nemže, stala se nutn subjektivní ažk absolutní zvli,

ano až k popírání podstatných a základních pravd kesanských, jako

božství Kristova a nejsvtjší Trojice: stanovisko, ku kterému dnešní

liberální protestantská theologie nestojící namnoze už na pd positiv-

ního kesanství, bohužel dospla. Paulsen, Harnack a soudruhové

vlastn opravili Luthera a konec uinivše jeho poloviatosti a ned-
slednosti, k vítzství dopomohli „protestantské myšlence'^

!

Tak pozorována vysvtluje se nám reformace v první ad
z hluboko sahajících náboženských a filosofických problém, nikoli jen

z osob pi ní úéastnných. Nikoli teprve psobením Tetzelovým, nýbrž

již ped ním vyskytly se skutené nebo též domnlé zloády pi hlásání

odpustkv; a nikoli teprve Luther, nýbrž již císa Maximilian a biskup'

Jan z Míšn a jiní horlili proti takovému mylnému pojímání a nepí-

slušnému odporuování odpustkv. Vbec nebyl Tetzel oním nevdomým,
fanatickým mnichem, kterého z nho uinili protestantští djepisci, a

nebyla celá rozepe o odpustcích tak dležitá pro vznik reformace,

jak asto nekatolití odprcové tvrdívají. Spor o odpustky nebyl píinou,

nýbrž jen zevnjším popudem pro hnutí, jež již dávno v úkrytu

doutnalo a zajisté i bez Tetzelových kázaní odpustkových a Lutherových

protithesí bylo by vypuklo. Základní myšlenky protestantismu vznášely

se již dlouho ve vzduchu : ne
j
prve prakticko-n áboženský subjekt i-

vismus Lutherv, pak theologický kriticismus Zwingliho, jenž

') Paulsen, Kant, der Philosoph dea Protestantismus. Berlin 1899, stt. 10. násl.
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vycházel z humanismu a osvícené filosofie a v pantheismu konil.

Konen politicko-náboženská theokracie Kalvínova, jenž nábožensky

absolutní praedestinaci a sociální policejní dozor nad domácím nábo-

ženským životem žádal. Tyto ti smry odtrhly se netoliko od staré

Církve, nýbrž utvoily nové vlastní náboženské spolenosti, kdežto jiná

skupina reformaních idejí, totiž Novoktnc, Schwenkfeldian a

Socinianv, celou svou podstatou se jevila jako ist negující a de-

struktivní a v základu k všeobecné sociální a náboženské anarchii

smovala, proto také opt v brzku zmizela.

O papežích poínající doby nové jsme již mluvili: z ásti

následkem politických zmatk nebyli s to, by provedli blahodárné

církevní reformy, z ásti nemli pro takové reformy chuti a porozumní.

Roku 1513, když již se blížící se boue v rozliných symptomech

jevila, byl povýšen na stolec Petrv na míst geniálního, umní
milovného, ale málo církevního Julia II. kardinál Jan Medici jako

Lev X. Za nho vypukla boue, jež velkou ást kesanstva od íma
odtrhla; jemu bylo s hlavou hnutí odpadlického dlouho a bezvýsledn

jednati. Bohužel, nebyl Lev X. pravým mužem pro tak velkou a tžkou

dobu. Jeho snaha smovala k veselému požitku života, k pstování

umní a vdy, k rozmnožení politické moci papežské a k nepotismu.

S tím ovšem nesrovnávala se žádná vážná církevní reforma. Ginu

Lutherova a jeho následk n'emohl Lev X. v jeho významu dlouho

pochopiti, 1) domníval se, že tu jde jen o podízený spor mezi Augusti-

niány a Dominikany. Až jej v celém jeho dosahu pochopil, bylo již

k zastavení náboženské boue pozd. Kdyby byl býval Lev X., jenž

ve svých lidských slabostech Bonifáci VIII. tak byl podoben, tomu

svému velikému pedchdci roven duchem, rázností a horlivostí pro

víru, jak mnoho neštstí byl by snad mohl odvrátit od Církve Kristovy,

sob svené!

Z pojednání, k jehož konci jsme tím dospli, vysvítá, že pod-

mínkami, které pdu pipravovaly oposici Lutherov, byla pedevším

asto sklamaná, Luthereni zdánliv ukojená touha po reform, od-

cizení národ germánských od Stolice apoštolské pro nesplnní jistých

požadavk, nenávist víe odcizených humanist proti kléru a Církvi.

K tomu družily se nauky reformatorské, o pouhé víe, o všeobecném

knžství a kesanské svobod, které již dávno v hlav mnohých

strašily a pýše jakož i amyslnosti lichotily. Dále jménem evangelia

zapoaté a provedené oloupení Církve, které knížatm a stavm nadji

•) Knopfler, Kirchengeschichte. S. Aufl. str. 489.

I
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skytalo na veliké bohatství. Konené nesmíme zapomínati, že již v po-

sledních 200 letech ped Lutherem celé vrstvy lidu Církvi vnitrn

byly odcizeny. Odtržení od staré víry stalo se vlastn již dávno,

reformátorové je uvedli jen na denní poádek a vykoistili. Není zcela

nesprávno. ekl-li Bedich II. pruský: „Píinou reformace v Nmecku
je lakota, v Anglii láska k ženám, ve Francii radost z novot".

Pes všecky neblahé své úinky, mla reformace jako všecky

události djinné, netoliko ráz negativní, nýbrž i positivní; dalaf popud

k reform Církve. Probuzeni spoustami, jež reformace zpsobila, nabyly

konen církevní organy zmužilosti, by provedly reformy, na nž po

tak dlouhou dobu marn bylo ekáno. Vedle toho prokázal však

protestantismus Církvi katolické ješt jinou službu: ukázalt skutkem,

že moci temnosti a násilí pes všechny lidské námahy nejsou s to,

aby Církev, již Kristus na skále Petrov zbudoval, zniily. Tím po-

tvrzení nového nabylo slovo Kristovo: Brány pekelné nepemohou jí

(Mat. 16, 18.).

Movd díla.

Chr. Scheffer v díle „La Crise actuelle, essai de psychologie

contemporaine" dovozuje: Myšlenkový vývoj dnešní Francie znepokojuje

mnohé duchy, tak že s pracemi jako je tato shledáváme se astji.

Scbeíier se jim též ve své knize obírá, analysuje to, co nazývá aktuelní

krisí a co mohlo by též dobe býti nazváno aktuelní dekadencí. Je

toho náhledu — a jist zcela správného — že za vnjšími, nahodilými,

a již politickými nebo jinými píinami, se zjevují píiny hlubší,

a ty že vedou vždy a všude k rozkladu velikých státních tles.

Tyto skutené a opravdové píiny vidí v umenšení respektu
a autority a v evoluci i ndi v id u el níh o a kolektivního
práva. Scbeífer dochází k týmže konkluám jako Bérenger, Des-

jardins, Berr, Cronslé a j. Práce tato, dí mnozí, je krásným pokusem
deskriptivní psychologie, která nám jasn ukazuje, kde jsme, my všcík

stále ekáme lovka inu a pravdy, který nás z naši krise vytrhne

a zachrání.

Juhs Bois: Le Monde invisible Paris 350 fr. Okultisté,

theosofové a všichni ti, kteí se pokoušeli a pokoušejí ukojiti svj ná-

boženský ideál ve zkoumání nadpirozených zjev, nebo extatických

kult, jichž kolébkou je Indie, naleznou v této knize výstrahu ped
svými pošetilými praktikami a spolu i vysvtlení nebezpené autosugesce,

jejížmi obtmi jsou, a to nkdy až tak daleko, že sešili a se zblázní.

Joles Bois ukazuje „s neúprosnou logikou", jakou nerozumnou kontradikcí

picházejí mnozí ve jménu „individualismu" k tomu, aby se podrobili

I
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a poddali chorobnému zanícení, které jim vnucují a vynucují rzní
éarlatani, nebo lidé nezdravých a popletených mozk.

L'E sprit Modern dle R. Pierreta projevuje se hlubokým
egoismem, výstední touhou po požitku, nezízenou láskou penz a
luxusu, což dsledn vlee s sebou chuí ke he a spekulaci, opouštní
venkova pro mstské radosti — a resultát toho? — pepnutí nervového
systému, seslabení svalového systému a porušení rovnováhy duševních
schopností, což jeví se vzrstem kriminality a sebevražd, alkoholismem
a depopulací. Pierret ukazuje též na zodpovdnost, kterou mají za sou-

asné sociální zlo politikové, vyšší kruhy, literatura, prodajný a porno-

grafický tisk. Vývody Pierretovy jsou hojn dokumentovány, a mnohým
prý málo po chuti.

Ernest Hello: Philosophie et atheisme. Nouvelle édition.

Paris, Perrin. Naším pesvdením je, že býti filosofem a kesanem
se nevyluuje. Hello jde ješt dále a dí: je nemožno býti v pravém
slova smyslu filosofem a nebýti kesanem. Toto své tvrzení hájil a

dokazoval v celé ad svých dl, z nichž jedno, IHomme, postavilo

ho mezi spisovatele prvého ádu. Pro nho „negace" je a bude vždy
protifilosofickou. Proto neváhá zavrhnouti a odsouditi i Descarta, prav,
že skepse je vždy nebezpena, ona „nikdy neekne: dosti. Nikdy se

nezastaví u mezí a hranic, které jí rozum z poátku položil. Nikdy se

nezastaví, aspo ne na dlouho, u nezvratných dsledk svých princip v.
~

Jeho methoda svou výborností nás neobyejn svádí; naše doba zmírá
negacemi. A co také pohodlnjšího, ale jist co také zbablejšího nad
negaci! Brilantní negací vyhneme se tak pohodln vší diskusi, z níž

by mohlo vzejíti svtlo a pravda. Affirmativní atheista, existuje-li, je

pravd daleko mén nebezpený než atheista negativní, který vyhýbá
se a chrání se stanoviti principy a omezuje se pouze na to, že nií
a boí otepanými frasemi a dvody argumenty svých odprcv. V oné
dob, kdy protikesanští filosofové budou souhlasiti, aby se postupovalo

istými a kategorickými affirmacemi, budeme s to, abychom proti nim
postavili vítzné argumenty.

Stedem, kol nhož vše se u Helia toí, ku kterému vše spje
a se kterým vše souvisí, je zjeveni pravdy Bohem-lovkem. Odtud též

jeho ironické konstatování: „19. století je velice zdvoilé ke kesanství;
než není to ona zdvoilost, kterou kesanství reklamuje. Tém všichni

vynalezatelé systém vydávají se za nástupce Ježíše Krista. Myslí ovšem,
že ho pedstihli; konen však pece souhlasí v tom, že na nm závisejí."

Hello jasn vidí picházeti okamžik, kdy položena bude otázka,

ist a zejm, atheismus nebo katolicismus: „Ti, kteí byli ped desíti

lety deisty, jsou dnes atheisty. Brzo zstanou na pláni jen dva tábory:

pravda a blud, ano a ne, katolicismus a atheismus. Zápas mezi dobrem
a zlem je v postupu století ohromnjší a ohromnjší. Pravdy se srážejí,

bludy se srážejí, vše touží po synthesi."

Hello je i u nás dosti znám a obdivován a jist zcela oprávnn.
Jeho úspch je zasloužený. Pece však myslí nkteí, že budoucnost
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bude musiti jeho slávu spíše omeziti a zmenšiti, než ji rozšíiti a zvtšiti.

Je to osud všech tch, kteí zarážejí a oslují mocn obrazivost svveh
souasník bucf neustálým opakováním tvchže aforism, nebo lyrismem
svého stylu. V Hellovi jsou ob vci spojeny; má on ve vrliké míe
i Lamennaisovu schopnost tvoiti pronikavé a oslující aforismy
i Gratriho krismus.

Dominikán Bess klade si otázku: eho je teba Hellovi. abv se

udržel a dále žil? Správnost a pesnost v názorech, jednoduchost a

a jasnost v uspoádání, a ona v mezích držená elegance umírnného
stylu, který dle Jouberta „seul est classique." Hello, který má vvšší

kvality, nemá, dle Bessa, obyejn tchto. U nho prorok zastiuje
a poškozuje myslitele a myslitel neustálým hledáním toho. co je hluboké
a zvláštní, rušiv psobí na spisovatele. Bess mluví tu i o jistém ne-

pomru v jeho pracech mezi prostedky a cílem, tak že leckde i jeho
katolicismus není prost vší pemrštnosti. Než pes to prese všechno
bude Hello ješt dlouho ítán zvlášt pro zvláštní kouzlo, které z jeho
dl vyzauje, a když deprimováni všedním bhem tohoto bídného
života budeme chtíti prožíti nkolik hodin v tajemné atmosfée Sinaje,

uprosted bleskv.
L. Roue: An archie moral et crise sociále. Paris, Bouchesne.

Roue konstatuje zlo, jímž naše spolenost umírá, a bledá jeho píiny,
známky a dsledky; míní též, že je možno dobe eliti tomuto nebez-
penému proudu a zmírnní a prostedek proti nmu vidí a nalézá

v energii katolicismu. Dílo jest jakýsi pokus morální kritiky duchapln
obrácený na nynjší pomry. Každému je dobe známo, že v kapitole

mravních principúv jsou dnes duchové v hrozném zmatku, plni rznosti
a nezjednocenosti, a že tento zmatek, jak dí Gabriel Azambuja, nebyl

od posledních konvulsí pohanského intellektualismu nikdy vtší než

v naší epoše. Na druhé stran pak je zase jisto, že mezi „morální

anarchií" a „sociální krisí" je souvislost. Jaká? A jaké prostedky
nám pedkládají dnešní vdcové „laického svdomí"? A jaká je hodnota
tchto prostedkv? atd. . . . To otázky, na nž odpovídá Lucien Roue
a to dle Azambujy pevné, solidn a se vzácnou znalostí souasných
ideí. V ele knihy je kapitola o ;^les déracinés" (vyvrácených z koene).
Jméno toto souvisí s románem „Maurice Barrsa", v nmž náš autor

vidí pesné líení výchovy státní, která vykoeuje mládež z jejího

pirozeného prostedí — odtud jméno jejich „les vrais déracinés." Tím,

že se z koen vyvracíme, upadáme v anarchii a pispíváme k ohro-

žující nás krisi. Pak následuje ve tech kapitolách struná a jadrná

kritika rzných universitních „morálek", a již naturalistických, nebo
ideálních, které byly v poslední dob vynalezeny nebo znova k životu

ze zapomenutí vyhrabány. Kapitola o isté filosofii seznamuje nás se

známkami „de la morale de Tordre". Nato následuje studie o nihilismu

a kvietismu Tolslého — jednoho ze souasných bohv — ovšem z tch
boh, které mnozí dnes pílišn incensují, aniž jich ádn znají. Referent

jedné pední francouzské revue dí tu: „Ctte Roure-a; poznáte Tolstého

a pestanete ho incensovat." Nato pechází autor na vlastní sociální

Hlídka. 1
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terrain, analysuje „socialistikou ideu" a „formy socialismu"^. Proti tmto
utopiím staví „kesanskou demokracii"; snaží se však toto slovo

zbaviti všeho politického smyslu a bráti je v jeho novém pochopení

a významu, a sice v onom, který mu dal Lev XIII a proto rád by

na místo nho ml termín „demo philie". Touží a doporouí spojení

stav a užitenou, plodnou a v budoucnost hledící sociální akci a varuje

ped neuváženými, prospcháskými, povrchními a nemožnými názory

a snahami. v. Laxkaž.

ThC. Jan Pauly: Právní rádce pro duchovní správu. (C. d.)

Str. 64. Co 8C za 5. praví, na Morav už neplatí, a zdali v echách, pochybujeme.

Ostatek se roztídní administrátor vbec nezamlouvá, ponvadž jest nepraktické; nej-

lépe jest podržeti rozdlení § 10. a 11. kongruového zákona ze dne l'J. záí 1898 . z.

i7tí, totiž: Zastavatelé uprázdnných obroí, zastavatelé pespolní (excurrendo)

a pomocní knží, kteí úpln zastávají samostatného duchovního správce ke služb

trvale neschopného.

Str. 65. Dvorním dekretem ze dne 16. bezna 1789 bylo ovšem uznáno, že ve

farnosti s více než 1100 duší by se mlo systemisovati místo druhého duchovního, ale

tento dekret nemá významu, nebo systemisování místa kooperatorského jest vlád ponecháno

na vli. Sv. nález nejv. správního dvoru ze dne 27. kvtna l893 6. I9l6, kde se

výslovn praví: Die VerwaltungsbehSrden sind imFalle der staatlichen Systemisierung

vou neuen Seelsorgsposten den bestehenden Gesetzen gemáíJ berechtigt, nach freiem
Ermessen vorzugehen.

Str. 65. Mluva církevního práva ovšem nezná rozdílu mezi kaplanem a kooperatorem
;

ale pece snad podle zvykového práva jest kaplan více než kooperator; nebof astji

ítáme v novinách zprávy, že kooperator byl jmenován kaplanem.

Volební právo kooperatoru pináleží, jak se správn cituje, hlavn podle rozsudku

íšského soudu ze dne 24. íjna 1879 . 19s. Rozsudek tento opírá se o § lu. domovského

zákona ze dne 3. prosince 1863 . z. . 105, který zní: »Stále zízení úedníci dvorští,

státní a zemští, též úedníci fond veejných, dtichovní a veejní uitelové nabývají
nastoupením úadu práva domovského v obci, v níž jim bylo ustanoveno stálé

sídlo úední*, a pokrauje: »Nun kann wohl nicht in Abrede gesteHt werden, daC

im Sinne, sowohl des kanonischen Eechtes als der osterreichischen kirchenrechtlichen

Vorschriften, eiuem katholischen Geistlichen durch die von seinem Diuzesanbischof ge-

schehene Ernennung auf einen Kooperatorsposteu bei einer Pfarrkirche eines bestimmten

Ortes, womit der titulus mensae vcrbunden ist, nicht bloB eiu kirchliches Amt (officiumj,

was wohl zu unterscheiden ist von einem kirchlichen Benefizium, sondern zugleich der

stándige Amtssitz dieses seines kirchlichen Amtes an diesera Orte angewiesen erscheint,

und daC er sobin, kraft des zitierten Heimatsgesetzes eben hiedurch auch das Heimatsrecht

an diesem Orte erlange.

Der hingegcn . . . eingewendete Umstand, dafi ein Kooperator von dem kanonischen

Rechte ad nutum amovibilis bezeichnet Avird, und in jedem Augenblicke von seinem

Bischofe nach seinem Ermessen von dem Orte, wo er als Kooperator bcstellt ist, abberufen

werden kíinne, steht der Behauptung, dafi jeder Kooperator, so lange er eben nach der

Bestimmung seines Diiizesaubischofs ein geistliches Seelsorgeamt an einem bestimmten

Orte auszuuben hat, und wirklieh ausiibt, auch an diesem Orte seinen standigen Amtssitz

hat, — in keiner Weise entgegen.«

O jurisdikci kaplanu nelze jiného obecného pravidla stanoviti, nežli že je taková,
jakou biskup kaplanovi udlil; v rzných diecesích mže býti rzná. Proto nelze

mluviti o jurisdikci kaplan v té i oné diecesi, dokud není známo znni dekretu.

Praví-li provinciální synoda pražská z r. 1860. ve stati »De parochorum adiutoribus«

na str. 226. n. : »Mcmineriut Parochorum Cooperatores, ord in ariam in pascendo parochiae

grege iurisdictionem sibi non competere, sed ad Parochos spectare.. Parochi

sciant, adiutores... ad canonicam obedientiam sibi praestandam teneri...'^, mám za to,

že synoda dosti jasn naznauje, že kaplan a fará nejsou duchovní správcové navzájem
koordinovaní, nýbrž že kaplan je subordinován farái, a že synoda práv tak jako

I
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kooperatorský dekret diecese brnnské slovy: »Facultatem Tibi impertimur, ut... sub
proprii Parochi moderamine euram animarum exercere possis ac valeas«
pouuje kooperatora, že by nesprávn na vc pohlížel, kdyby tvrdil se stanoviska
pi-ávnického : Jsem kooperatoreni faráovým, jako je fará kooperatorem mým.

Str. 66. ádek 7. zdola a str. 67. ádek lO. shora zase se zapomíná, že » Právní
rádce je sepsán pro všecky diecese eskoslovanské.

Str. 68. Mohlo se na konci § 17. místo nového citátu odkázati na str. '^4 n.

Str. 69. Podpora na léení mže se jen tehdy konsistoí udliti, má-li jakv fond
podporný ; nelze tedy obecn tak urit jí slibovati.

Žádost o podporu z náboženské matice mže býti jenom tehdy pízniv vyízena,
kdy má žadatel doplnk kongruový z náboženské matice.

Paragraf 19. zase si nevšímá Moravy. V Brn se udluje kanonické poslání ústn,
když nov jmenovaný katecheta vyznal sv. víru vyznáním Tridentsko-Vatikanskvm.

Str. 69. Místo v. z. . 82 je správn . z. . 86 : ostatek se doporuuje ve vdecké
knize dsledn stejný zpsob citace, nejlepší takto: dle § ó. íšského zákona ze dne
20. ervna 18 72 . z. . 8o.

Str. 7 0. Místo katechetské mže býti zízeno, kde je 10 hodin remunerovaných
vyuování náboženství potebno.

Str. 71. Na Morav je ád vyuování náboženství, podle nhož by pi nedostatku
katechet jednu hodinu týdn knz, druhou uitel svtský vyuoval, neznám. astji
však se tam, kde vyuování náboženství svtskému uiteli sveno, naizuje duchovním
správcm, aby obas se pesvdili, zdali uitel správn svaté pravdy vysvtluje, a sami
dítky ke svátostem pipravili.

V § 20. zase nedbáno Moravy.
Str. 71. Dbáti by se iLlo, aby knží v taláru mši sv. sloužili.

Str. 72. Co povdno tu o jurisdikci v odstavcích l.—4., neplatí na Morav.
Y brnnské diecesi knz, kdykoli nastoupí nový úad, pozbývá zpovdní jurisdikce

a jest mu znova o ni žádati.

Str. 76. Od reservát rozhešovati v brnnské diecesi mohou všichni zpovdníci
od I. nešpor sv. Cyrilla a Methoda, o výroní pouti chrámu odl. nešpor a po celou
oktávu, snoubence celý týden ped oddavky a kajicníky pi generální zpovdi
aspo za rok.

Paragraf 23. by poteboval opravy.

Str. 83. V odstavci G. teba poznámky, že zmna v ruatrice se mže provésti

jenom z rozkazu c. k. místodržitelství.

Str 84. odstavec 8. Nález správního dvoru je z roku 1887, ne 1886
Patenty z roku 1716, 1734, 1740 mly se pesn citovati.

,

V odstavci 10. a všude, kdekoli se cituje, co jest uveejnno íšskjTn zákonníkem,
teba citovati i . z. é.

Str 85. o<lstavec 3. O jazyku, ve kterém mají se psáti matriky a matriní listy,

byla vydána naízení politická výmry: min. k. a v. ze dne 29. kvtna l85á . 7731
pro echy • »Es wird gestattet, daB die evangelischen Seelsorger in der evang. Gemeinde
slavischer Zunge die Matrikelbcher in der buhmischen Sprache fiihren, somit

auch die fiir die Wiener evang. Konsistorien bestimmten Duplikáte*) ; st. min. ze dne
31. prosince 1861 pro Dalmácii (»Es unterliegt keinem Anstande, daC die gritechisch-

nicht unierten Pfarrer in Dalmatien die Pfarrmatrikel in serbischer Sprache und mit

cyrillischen Buchstaben fiihren. Die Matrikelscheine konnen in der namlichen Sprache
nnd Schrift ausgestellt werden«); min. vnitra že dne 16. záí 1874 . 1767 pro Hali;
o psaní slovanských jmen rodných výmrem eského místodržitelství ze dne
7. kvtna 1886 . 94.195, a výmry ministerstva vnitra: ze dne 10. kvtna 1883 . 1524,
ze dne 29. ledna lo95 . 1518, ze dne 29. kvtna l895 . 3325 a ze dne 24. ledna 1896
. 19 38 I pro Istrii, Gorici, Dalmácii a Štýrsko,. Srv. Mayrhnfer-Páce, Handb. f. d polit.

Verwaltungsd., Wieo 1896, II. 115i n. Neškodilo by uveejniti aspo výmry o psaní

jmen rodných.

Str. 85. Odstavec 4. neshoduje se s odstavcem 1. na str. 92.

•Str. 85. Cis. na. ze dne 20. dubna 1854 jest uveejnno v . 96 . z., nikoli 9.

Str. 86. V odstavci 6. mlo pamatováno býti, že k vci teba politického povolení.

-(Srv. na str. 87 § 3. odst. 1..

Str. 86. Výnos v odstavci 8. citovaný vvdán byl v ervnu, nikoli v dubnu.
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Str. 87. Nkdy se cituje íslo nálezu nejv. spr. dv., jindy necituje; teba d.5lednosti.

Str. 87. Riizhoduutí na 2. ádku odst. 3. citované je z listopadu, nikoli z ledna.

Str 88. Rozhodnutí nejv. spr. dv. v odst 8. má íslo 3614, nikoli 3619.

Str. 89. z poátku mohlo se prost íci »teba, by se za otce pihlásil.

^

Str. 89 Obžník dole citovaný je ze dne 24., nikoli 14. srpna.

Str. 90. Výnos v odst. 7. má íslo 1173, nikoli 1113.

Str. 91. Naízení z poátku citované má íslo 10 211, nikoli 1020.

Str. 91. Naízení uprosted uvedené má íslo 7191, nikoli 7181.

Str. 93. Zákon ze dne 25. kvtna 1868 teba vždy dtovati s íslem . z.

Str. 93. Vtou: »Rodiové pi smíšeném satku nemohou uzavíti smlouvu, že

dítky jejich budou bezkonfessijní*, není vystihnut smysl nálezu nejv. správního dvoru

ze dne 18. dubna 1884 . 668, jakož patrno už z nápisu ve vydání Budwinského,

VIII. str. 214. >;Fiir die vorher gebornen Kinder hat die Konfessionsloserklirung
keine Anderung des bereits bestimmten Bekenntnisses zur Folge.* Neškodilo by celý

nález uveejniti.

Také jest nepesno, co se praví v následujícím odstavci. Vždy i. I. zákona ze

dne 25. kvtna 1868 . z. . 49 nic nestanoví o bezkonfesních dítkách a jenom obdobn
se dokazuje v nálezu nejv. správního dvoru ze dne 18. dubna 1884 . 668, že dítky

bezkonfesních rodi po jejich odpadu od víry narozené jsou bezkonfesní, slovy: »Fi\r

diese (Kinder) hat die Bestimmung des katholischen Bekenntnisses nach MaCgabe des

Art. I des Gesetzes vom 25. Mai 1868 G.-G.-Bl. Nr. 49 niemals platzgegriffen, da in

diesem Gesetze iiberhaupt keine Norm iiber das Bekenntnis der Kinder gegeben isi,

welche aus Eben entsprossen, in denen schon zur Zeit der Geburt des Kindes
kein Teil oder nicbt der maUgebende Elternteil einem der anerkannten Be-

kenntnisse angehort. Hier findet sich also wirklich eine Liicke im Wortlaute der Gesetze,

welche nur durch eine Gesetzesanwendung nach dem Geiste der gesetzlichen
Bestimmungen und nach der Analogie anderer bestimmt entschiedener Falle aus-

gefiillt -n-erden kann. Reides aber fiihrt offenbar dahin, daB, wie sonst die Kinder
dem Bekenntnisse der Eltern oder eines Elternteiles folgen, sie, wenn diese

positive Richtschnur zur Zeit ihrer Geburt nicht mehr besteht, eben auch nur dem
anderweitigen Zustande ihrer Eltern odér des maCgebenden Elternteiles zu

folgen haben. Nach der im Art. I direct getroffenen Bestimmung ist das Bekenntnis
der Eltern fiir die Kinder maCgebend: nach dem Geiste dieser Be-

stimmung kann daher, wenn die Eltern oder der maUgebende Elt€rnteil zur Zeit der

Geburt des Kindes einem anerkannten Bekenntnisse nicht mehr angehorten, auch fur

das Kind kein solches in Anspruch genommen werden.« (Srv. také nález téhož dvoru

ze dne 22. dubna 1882 . 848.)

Na konec odstavce 5. za slova »...o kesanské výchov« mohlo se pipojiti:

»A proto teba u biskupské konsistoe zažádati o povolení ke ktu dítek bezkonfesijních.*

Str. 95. V poznámce 2. místo »cestou zákona* radji »soudn«.

Str. 95. Poznámku 2. a ob následující teba lépe stylisovati.

Str. 96. Podle bodu 2. a 3. výmru ministerstva vnitra ze dne 25. záí 1868

. 4681 jest pi manželských dítkách civilních manžela v matrikách i v listech mauinich
výslovn psáti »manželské«. Proto jest poznámka 1. na konci nesprávná.

Na str. 98 teme : Když se narodí dítko ped šestým msícem po uzavení manželství,

bude záhodno, aby otec do matriky se podepsal: Prohlaáuji, že jsem otcem tohoto dítka.

N N, otec.

Toto ustanovení instrukce ze dne 21. íjna 1813, jak každý knz v duchovní

správ je pesvden, neplatí už. Ustoupeno od nho netoliko § 32. dvorního dekretu ze dne

19. bezna 1846 . 6171, nýbrž i v obecném zákonníku obanském. (§§138., 158. a 159)
Str. 99. Konec rubriky 11., jak tužkou vepsati do matriky jméno nemanželského

otce, bychom radji vynechali.

Str. 99. Výhoda, poskytnutá >ve rungliickt en Pcrsonen, welche Miitter

aulier der Ehe geworden sind, das Geheimnis ihres wahren Namens nicht zu entreiCen*

dekretem dvorní kanceláe ze dne 13. ledna 1814, se píliš rozšiuje. Snad by bylo kratší

a správnjší íci, že ta výhoda jest poskytnuta matkám, které podle zákona se nepokládají

za manželské tak, že by jejich rodné jméno dítku musilo býti zapsáno do matriky.

Str. 100. Kmotrem mfiže býti, kdo svátost bimování (nikoli toliko soltáníc) pijal.

Str. 101. na konci by bylo správné datum naízení min. vnitra: 6. íjna 1879 . 9397,

13*

1
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Str. 103. Odstavec IJ bylo by lépe rozdliti.

Str. 103. Nález správního dvoru v odstavci dj citovaný je z roku 1887.

Str. 104. na konci je citován dvorní dekret . 8104, nikoli ministerský výnos.

Str. 105. Y rubrice 5. mla býti zmínka, o pílohách (listy oddavkový a rodný).

Str, 109. Výnos min vnitra ze dne 28. srpna 1 859 má íslo I8,l20, nikoli 18.129.

Str. 111. Jména na posledních dvou ádcích radno vypsati.

Tam se také mohla státi zmínka o adoptovaném snoubenci.

.Str. 112. Naízení min. vnitra ze dne 3. ledna 881 má íslo 10.211, nikoli 16.211.

Str.114. Výnos min. vnitra v prvním odstavci citovaný je ze dne 6. '^nikoli 10. srpna.

Str. 115. V rubrice 5. ml se citovati i. \i. zákona interkonfesního.

Str. 117. Výnos ministerský citovaný na konci druhé poznámky je z roku 1&81.

nikoli 1884.

Str. 117. O pomru faráe ke kooperatorovi viz, co poznamenáno v posledních

odstavcích ke str 65.

Nezamlouvá se nám v .Právním rádci « : ?- Farní úadování má se vésti s náležitou

pozorností a svdomitostí.« Tof lozumí se samo seV>ou.

Str. 118. Zavádni úfdních hodin se velmi zamlouvá.

Str. 120. Na ta míchanice odstavce 5., ve kterém jazyku má farní úad odpovídati.

Nejlepším je zajisté pravidlo : Odpovz, pokud umíš, v jazyku, ve kterém jsi byl otázán.

Str. 120. § 3. Místo »titul bu vlastni nebo dotyného úradu^ radji, jak na

stránce následující, ititul osoby interessované neb úadu.

«

Str. 12I. odst. 4. Podle dosavadní prakse registrátor vždy vidí radji odj^ovdi

napsané na celém archu nežli na pularchu.

Str. 122. V titulu protokolu teba také ^místo* poznamenati.

Str. 123. Z ministerského naízení je tu citován § l4, nikoli 13. — ovšem
obsahem toliko, ne formou, a forma jeho se lépe zamlouvá.

Str. 123. §60. návodu pro církevní soudy v Rakousku zní takto: »Matrimonium,

antequam contrahatur, a parocho sponsi et sponsae tribus diebus dominicis vel festivis

inter missarum solemnia publice denuntiandum et omnis, cui impedimentum aliquod

notura, ad revelandum istud monendus est. Persona nuptnrientium expresso utriusque

nomine baptismali, cognonime, loco nativitatis, aetate, conditione ac domicilio adcurate

determinetur." Právník tedy nesmí tvrditi, že paragrafem tímto se pedpisuje také ná-

boženství snoubencv ohlásiti. Pomleti o náboženství pi ohláškách smíšenéiio manželství

naídil eho XVI biskupm bavorským {\i. záí 1834; a uherským '30. dubna 1841).

Str. 124. Jelikož zákony ze dne 25. kvtna 18ti8 jsou ti teba vždy pipsati

íslo . z. bud 47 (ii.anželský zákon) nebo 43 (školní z) anebo 49 (mezináboženský z.,.

Str. 126. Podle ádku 5. a 6. byli by i farái brnnské diecese povinni psáti

»Tabcllaui functiouum spiritualium«: ale ve skutenosti nejsou povinni.

Str. 126. V § 10. Moravy nepovšimnuto.

Str 127. Pro se nedje zmínka o zvláštní knize >Opisy nadaních listin- ?

V § 12. Moravy nepovšimnuto.

Str. 131. O tom, kdo jest oprávnn vydati oddavkový list o satku s delegací

uzaveném, výmr ministerstva vnitra ze dne . 0. srpna 1886 . 719 ovšem nerozhoduje.

Avšak z výmru téhož ministerstva ze dne 14. íjna l-<82 . 10.531 ex 1881 souditi

lze, že delegujíeí farní úad; nebo výmr tento koní ustanovením, jež zní takto:

»Bescheinigungen iiber solche Registrierungen miissen zugleich die Ersichtlichmachung

des anderen Seelsorgers (oder der weltlichen Behíirde., sowie des Tagcs, wann vor

diesem anderen Seelsorger oder vor der weltlichen Kehorde die feierliche
Erklurung der EinMÍlligung zur Ehe abgegeben wurde, enthalten.« Srv. Mayrhafer-

Pace 1. c. str. 1150.)

Str. 131. O ei, ve které psáti matriný list, viz naši poznámku ke str. 85.

Str. 132. Ponvadž naízení místodržitelské zavazuje jenom ve píslušné korunní

zemi, teba u nás platné pedpisy dokládati buto výmry našich místodržitelstev nebo

výmry ministerskými. Tak místo výmru dolnorakouské vlády ze dne 3. ervna 1830

. 27.062 ml se uvésti dekret dvorní kanceláe ze dne 18. ervence 1834. (Srovnej

brnnskou kurrendu 11. z roku 1867.)

Str. 1J3. \' odstavci prvním poznámku o form. 63. teba vynechati.

Str. 136. Citovaný císaský patent stanoví: »Die Register iiber Trauung, Geburt

und Sterben sind S"wohl in Ansehen der ".ffentlichcn Verwaltung, als der einzelnen
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Familien von groBter Wicht)gkeit.« Sowohl — als radji snad pekládáme: jak — tak
místo : na prvém míst a na druhém.

Str. 137. V odstavci ij citovaný v)'nos ministerstva financí ze dne 3. íjna má
íslo 29.800, nikoli '^9.956

Str. 138. Dekretu (správn ze dne 3. února .838)0 vrohodnosti matriných listin

ani nyní neteba omezovati na Víde, když se v nm obecn praví: »Dafi in Riicksicht

der ira Auslande errichteten Notariats- und anderen offentlichen Urkunden der Legalisierung

der Gesandschaft oder eines von der osterreichischen Regierung anerkannten
Konsuls der fremden Macht, in deren Gebiethe die Irkunde ausgefertigt wordcn ist,

volle Beweiskraft beigelegt werden solle. « (Srv. Sammlung der pol. Ges u. Yerord. vom
k. k. mahr.-schles. Gubernium, XX. Band, S. 17 nn., Briinn 1839.)

Str. 138. na 4. ádku zdola místo »provincií« lépe ^korunních zemi«.

Str. 140. Provádcí naízení, citované v § 26., není ze dne 19. ledna 1887,

nýbrž ze dne ^0. prosince 1889 . z. . 193.

Nesprávný je tamže peklad toho naízení slovy; » Seznam jinochu živých a ze-

melých, kteí v budoucím roce dokonali neb dokonají 19. rok svého vku Správné

mlo se peložiti: ».. kteí dokonají, po pípad by dokonali* (»vollenden, beziehungs-

weise vollendet haben \vurden«).

Str 141 Naízení citované v posledním odstavci § 26. nevydalo ministerstvo

zemské obrany, nýbrž ministerstvo vnitra; ale neplatí už, protože bylo zrušeno § l5.

z naízejií ministerstva zemské obrany ze dne 15. dubna 1889 z. 45.

Str. 142. Na poátku § 29. ml se citovali výslovn § 7. naízení ministerstva

zemské obrany.

Str. 145. V § 36 pi citátech vynechána jsou vtšinou ísla, pi Belgii i rok
ministerských výmr. Co do Itálie jest výnos ze dne 28. prosince 1883 z 191,

nikoli ze dne 28. ledna 1836.

Str. 149. Pro § 38. mlo se citovati píslušné naízení
Str. 149. Na posledním ádku má býti 26. i místo 16) ervna
Str. 151. Co se praví o formulái 86., nesrovnává se s formuláem (str. 928 .

Str. 152. Budiž citován výmr, kterým se naizuje výhradn (»dlužno«) formulá 88.

Str. 154. Piše-li se o tom, že duchovní správce je také úedníkem státním, slušno

jest obor jeho innosti jako úedníka státního zevrubnji vytknouti; jesti úedníkem
státním nejen jako matrikar, nýbrž i jako funkcioná pi uzavírání satk.
(Srv §§ 70, 75., 126., 127 ob, z ob ; zák ze dne 3l.pros 1868 . z 4 e.\ 1869

a § 17 zák. ze dne 21. bezna 1890 . z. . 57); jest i organem pro publica fides,

a to matriními listinami, jakož i úedním vysvdením o mravech, o

chudob a o živobytí, kteréžto vysvdení za veejnou listinu se pokládá iSrv.

Mayrhofer-Pace 1. c. IV str. 26 n.)

Str 15''. n. Ve knize sepsané roku 1902 pece by mly býti statistické í«lice,

aspo z roku 1901 Roku l90t bylo hejtmanství v echách 95 (nikoli 90), na Morav 34
(nikoli 31) a ve Slezsku 9 (nikoli 7). (P. d.)

Reichnann : Der Zweck heiligt die Mittel. Ein Beitrag zu Geschichte

der christlichen Sittenlehre. Freibug im Breisgau 1903.

Vta, že prý dle nauky Jesuit lze se dopustiti nejvtšího zlo-

inu, smruje-li jen úmysl (intence) k úelu chvalitebnému, naskýtá

se nejdíve v provinciálních listech Pascalových. Pascal, jenž jako
satirik tuto vtu Jesuitovi hájiti dává, bral toto tvrzení tak málo vážn,
jako jeho bezprostední obhájci, na p. Nicole, tak že výtka vážn
vzata nenalézá se v žádné z velkých francouzských sbirek proti

morálce Jesuitv.

Zcela vážn berou však tuto nesmyslnou vtu uenci protestantští,

kteí v ní vidi jen potvrzení své a priori konstruované jesuitské obludy.

Tak pronášejí poínaje od Haideji^gera tuto obžalobu nejpednjší
protestantští theologové, jako Mosheim, Stiiudlin. de Wette. Harles,
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Guerike, Bauer, Martensen, Hase, Tholuck až k Harnackovi, dále nej-

znamenitjší protestanští historikové, jako Hiuser, Ranke, Leo, Droysen,

Lamprecht, filosofové, jako Theobald Ziegler a Kuno Fischer, juristé,

jako Dove, Wagner a jiní. Tato hanebná, niím nedokázaná obžaloba

stala se k potup vdy protestantské protestantským dogmatem 1 v nej-

novjším 3. vydání protestantsko-theologické „Realencyklopedie" 1900
hlásá Zockler toto dogma a v minulém roce „Historische Zeitschrift"

(91 [1903] 554) písahá na toto dogma: „Im Ernst steht es wohl ausser

Zweifel, dass der genannte Grundsatz (Der Zweck heiligt die Mittel),

zwar nicht in den Constitutionen der Jesuiten, aber in den Lehren
ihrer Moralisten wirklich enthalten ist."

V praxi ovšem musela tato fixní idea sloužiti tisíceronásobn

k poštvání širokých kruh lidových, ano k hájení barbarských zákcjn
proti bezúhonným spoluobanm.

O tom všem pouuje dkladn zmínný spis, jenž také dokazuje,

že vta ona se u žádného jesuity nenaskytá, eší všechny o tom pronesené

pochybnosti, dovozuje souhlas nauky jesuitské s naukou staré scholastiky

a otc církevních, ukazuje na odpory žalobc, kteí brzy proti svatosti

v zevnjších skutcích záležející, brzy proti vnitnímu smýšlení a intenci

bouí, odhaluje slabé stránky Lutherovy, protestantských theologv a

moderní ethiky protestantské vzhledem na dovolenost zavržitelných

prostedku, stojí-li v pozadí dobrý nebo nutný úel.

Správné ovšem jest, že dovoleným a dobrým prostedkm dodává
dobrý úel ješt vyšší cenný mravní, a v tom, ale jedin v tom smyslu

ovšem úel posvcuje prostedky. Tof samozejmo. -r.

Dr. Josef Karásek: Kollárovo dobrozdání a nástin životopisný z r. 1849.

Sir. 84. Sbírka pramen ku poznání literárního života v Cechách, na

Morav a ve Slezsku, vyd. eskou Akademií, II. 7.

Roku 1849. pomýšleno ve Vídni na jakousi rovnoprávnou úpravu
mezinárodních pomr ve stát, a tu povolán Kollár do Vídn, by
podal návrhy na 4 otázky, týkající se slovenské rovnoprávnosti s maarskou,
organisace protestantské církve v Uhrách, obecního ádu na Slovensku

a ochrany národnosti slovenské, zvlášt co do školství. Druhý a tvrtý
návrh zachován jest u bar. Helferia, a je v této knize v nmeckém
originále otištn; první a tetí není dosud nelezen. Provedeny ovšem
nebyly, jakož k zamýšlenému narovnání vbec nedošlo.

Krom toho otištn tu Kollárv svéživotopis, podaný bar. Heltertovi

jakožto správci ministerstva vyuování 1849, když mla pro KoUára
býti zízena universitní stolice pro slovanské starožitnosti.

Vedle tchto dokumentv otištno v knize nkolik zajímavých
zpráv o život a názorech Kollárových. P. sestavovatel chce poopraviti

úsudek Grajv z r. 1837, dle nhož Kollár je kao poeta vefik, kao
historik mal, a kao politik najmanji, i praví, že básník Kollár byl

peceován, ethnograf nedoceován, že však politické návrhy Kollárovy

svdí o dobrém promyšleni a skutky jeho o rázné dslednosti; archeologem
vdeckým Kollár vbec nebyl.
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Jií Karásek ze Lvovk : Lásky absurdn. Sebrané spisy IV. Str. 125.

Cena 2 K.

Kniha obsahuje: Vánoce v Grecciu, Háj Mylittin, Legendu o melan-

cholickém princi. „Vánoce v Grecciu" podávají jakési kritickouralecké

glossy o legend sv. Františka z Assisi a sv. Kláry. Moderní básník

probírá a tém persifluje s rozkošnického hlediska svého asketismus

franiškanský, jda ovšem píliš daleko za obvyklé „sancti admirandi,

nnon imitadi". Chopil se totiž pouze extremní stránky, jež arcif není

beze všech slabin, a navazuje na ni své parodie, nkdy jen pípadné,

vtšinou vášniv zkroucené, mravn více než povážlivé. Ovšem, moderní

básník zná jen sebe, jak té chvíle jest, nezná zodpovdnosti, a proto

dovoluje si vychrliti všechno. „Hích [prý] existuje jen pro toho. kdo
je málo silnj-m, aby jej pijal." (32.) „Die theologie [asi p. Karáskovy]

nevdomost je ctností.'* (34.)

„Háj Mylittin" jest prostituní obrázek, .,Legenda o melancho-

lickém princi^ prý „mystifikací o melancholickém, šíleném souverainu"*

(Ludvíku n.), o níž chtl, aby „co nejmén odpovídala realit a byla

tím co nejvíce pravdivou". „Historie pestala již dávno býti interessantní

vdou, kdy se velmi málo dbalo historické pesnosti, a kdy psáti historii

znamenalo zárove si ji vymýšleti." Auch ein Standpunkt! ekl bv
náš starý professor. Neml by tedy pan spisovatel tch starých legendá
o sv. Františku tak odsuzovati. „Mnoha lidem bude tato kniha velmi

nemorální Autor je dosti zpsobným, aby mu to bylo celkem lhostejno.

Ví, že ím horšími jsou mravy nkteré ra9y, tím že více se stará

o morálku." Ale ano, pan spisovatel toho ví mnoho, jen že to asi

není všechno pravda, a snad práv toho neví neb nedbá, co je pravda.

A tento nedostatek nenahradí se žádnou posou ani verbalismem, by
sebe skvlejším.

M. A. Símdek: Laná srdce. Román. Nakladatel F. éimáek v Praze.

Str. 502.

Román tento nezaujímá vynikajícího místa v práci Simákov.
Realismus životní, jenž nkterým z pešlých dl zjednal zasloužené

uznání, vyznamenává sice i zde nkteré partie, avšak v jin}'ch. a to

smrodatných ustupuje jakémusi nezdravému thematismu, ba schválnému
fatalisinu. Postavy románu jsou takto ku podivu málo sympathické.
Dle toho ani napjaté situace nedojímají práv umlecky; je vám, jako-

byste etli popisy náhod a nehod, takto snad osudných ale vnitra

vašeho málo se dotýkajících. 1 smírný závr zstavuje jaksi chladným
prese všechnu mravní opravdovost dn nho vloženou. Denník alkoh(ilikiiv

místy unavuje, akoliv jinak umí p. spisovatel i zde nezídka pi-
pomnti svoji osvdenou virtuositu slohu.

Dr. Tad. Grabowshi: Poezya polská po roku 1863 Krakov 1903.
Str. 282.

Naše styky s Poláky nemohou se jaksi vzmoei. My dáváme vinu
jim, oni zase nám; bezpochyby jest na obou stranách. A pece bylo

i
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by záhodno, abychom se od sebe navzájem uili. Literatura polská

chová mnoho cenného, svérázného. Novjší veršovnictví, o nmž jedná

zdailý celkem spis Grabowského, jde sice známou cestou „moderní",

všude stejnou, avšak pece zajímavo jest, i ty cizí vlivy stopovati

v duši polské, té zvlášt citlivé a vnímavé". Spis Grabowského dobe
je vystihuje, ba hodnotu jejich ponkud peceuje, jsa sám jaksi k samo-

chvalnému modernismu naklonn. O jednotlivých charakteristikách bylo

by lze se píti; je také nesnadno vystihovati „individuality" básník,

když jich není. Moderna epigon sama se klame, když theoreticky

tolik vynáší individuálnost a tak málo jí má. V díle našem záleží však

více na celkovém obraze pedešlého plstoletí, a ten podán zvlášt

vzdálenému dosti pípadn. Dojem je týž jako jinde: rozmach rzných
škol, s výsledkem nestejným, na konec úpadek umní. Y Polsku jedin
ta okolnost zvlášt jest nápadnou, že umní veršové tolik zstalo za

umleckou prosou, jako snad nikde.

Zc Života náboženského.

Stále hojnji listy referují o živém ruchu reformním ve

Vatikáne. Zatím krom hudby a politicko-socialních smr v Itahi,

mluví se též o reform katechismu pro Itálii — jinde by ovšem též

byla potebná — a pro celou církev zamýšlí se oprava Bible, kodifikace

práva kanonického a oprava brevíe. Veškerá správa kurie se zjedno-

dušuje a modernisuje. Dv kongregace, kardinální totiž „odpustková"

a „svatých ostatk" zrušeny, vlastn spojeny s „kongregací obadní."

Jakási novota vkrádá se i do církevních slavností. S oslavou 50 letí

prohlášení dogmatu o neposkvrnném poetí Panny Marie spojena

mariánská výstavka všech pozoruhodných dl ke kultu Marián-

skému se pojících. V}'br tu bude musit být velmi písný — sic jinak

celý Eím by na umístní všech pamtihodností a památek mariánských
nestail. Výstavka památek a pípadných starožitností zpvu choralního

spojí se též s oslavou 13001eté památky úmrtí sv. ehoe, jež úedn
oslaví se o Velikonoci. Také v našich zemích bude se slaviti letos

významné jubileum: sedmisetletá (1204) kanonisace svatého
Prokopa, opata sázavského. V Cechách prý snad chystají njakou
velkolepou oslavu. Nebylo by nemožná lid sám pohnouti k úinné a

hojné úasti na slavnostech — tak populárního svatého jak sv. Prokop
eské zem nemají, teba mli i vtší i významnjší svtce své.

Nedávno jistý vládní list italský („Italia") shrnuje svj úsudek
o dosavadním chování papežov vi královské Itálii, konstatoval, že

politické napjetí pestalo. Vatikánu už nevyhýbají se lidé politicky

inní a ti, kdož díve by se nebyli odvážili, ti dnes jsou pívtiv a

otcovsky ve Vatikáne pijímáni a rádi vidni. Aspo animosita vzá-

jemná už pestává. Není možná rázem hned jinou politiku zaíti, ale

I
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i to, CO dosud se stalo za nového papeže, staí prý, aby dosvdilo, že

brzký smír mezi Vatikánem a Kvirinalem je pravdpodobný.

Protektorát Francie nad missiemi katolickými na východ,
za boxerských bouí nmeckým císaem odmítnutý i za dnešní války

už zcela vypuštn z církevního „mezinárodního" práva. Propaganda
všem missionám na východ asijském psobícím dala rozkaz, abv se

postavili každý pod ochranu svého státu. Jest to také i po stránce

praktické mnohem výhodnjší, nebo Francie tam na asijském východ
má moci a vlivu mnohem mén než v hranicích íše turecké a jmenovit
v Sýrii a Palestin, kde protektorát její ješt slavn se uznává i vykonává.

Zajímavý pípad kanonického práva rozvinul se ze šovinismu

nmecko slezského. Když na rozkaz kardinála biskupa vratislavského

Koppa farái kattovický a bytomský odmítli sezdat radikálního poslance

a redaktora polského Korfantyho (leda s podmínkou, odvoíá-li vše

a odprosí), uchýlil se tento do Krakova a žádal tu za sezdání. ale ani

tu mu nemohli pomoci. Korfanty však pouen asi o výhod, již získá

delším pobytem v Krakov, pesídlil do Krakova i s nevstou a v Krakov
ho pak sezdali. Ale kardinál Kopp vidí v tom schválné poškození

své disciplinární moci. V Krakov prý musili vdt, že Korfantymu
z trestu byla uinna podmínka ped oddavkami a že tudíž nemohl
nikde jinde dokud podmínce nevyhoví býti sezdán a si tebas získal

„quasi domicilium". — Krakovští farái však takových vcí znáti ne-

musejí, ani když je neofficieln znají, na n dbáti. Jak ímská kurie tedy

rozhodne v tomto pípad, bude jist vcí zajímavou; páti by si bylo,

aby rozhodla ve prosnch svobody. Nebo nucený šestinedlní pobyt
na novém míst jist je též trestem a sotva menším než odvolání.

A pruské šikany hakatistické do církve zanášet by sotva bylo spravedlivé.

Na štvaní protipolské a zvlášt na žádost nmeckou, aby Nmci
od Polák byli v Poznasku a Prusku odloueni a ve zvláštní
farní obce spojeni, odpovídi „Kr)lnische Volkszeitung". že žádosti

této bylo by velmi dobe vyhovt, kdyby ale platila všeobecn. Kdyby
totiž Nmci pistoupili i na to, aby pro Poláky v Berlin u v uhelném
revíru na západ Nmecka se zídily též zvláštní polské fary. K míru
a klidu obanskému a ke vzpružení ducha náboženského by to jisté

na obou stranách pisplo. Ale toho hakatisté nechtjí: ani polských du-

chovních, ani polských kázaní, ba ani polské modlitby nemá se Polákm
povolovat. „Je velikou nestydatostí", praví zmínný list. „žádati od
mezinárodní katolické církve, aby pro Nmce zvláštní právo usta-

novila, ale Polákm prohlásila, že jim rovné právo nepatí . . . Katolická

církev sice nemže zabrániti, když Poláci jsou sníženi na obany druhé
tídy, ale ruku na ohe mžeme položiti za to, že nikdy se nestanou

také katolíky druhé tídy. A zvlášt my nmetí katolíci jsme vždy
zastávali proti jistým vysokým aspiracím románských zemí zásadu na-

prosté rovnoprávnosti všech národu v katolické církvi a práv jak
horlíme proti tomu. když Vlaši a Francouzi si osobují výluné postavení

v Církvi, tak nesmíme také chtíti, aby Slované v Církvi byli odstrkováni.**
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Tato slova nmeckého denniku z íše mohli by si zapamatovat

také na rzných místech u nás — tebas ve Vídni a i v eských diecesich.

Zajímavé provolání uveejuje vídeský spolek sv. Methodje
(pro vydržování eských služeb Božích), v nmž porovnává bohoslužby

y rzných jazycích nenmeckých konané ve Vídni s bohoslužbami pro

Cechy. A Cech ve Vídni úedn napoteno 100.712, a vlastn jist

jich tam žije na 350.000 duší, pece nejsou ani tak opateni jako Italové,

Poláci, Rusové, Mohamedáni, Židé, kteí všichni mají své chrámy a

své modlitebny. Cechové jsou podobn jen jako Slovinci, Maai^
Francouzi trpni v rzných kostelícH, když si na svj náklad eské
bohoslužby zaídí. Vlastního chrámu nemají a ve farních chrámech
úedn od farního duchovenstva nikde se pro n bohoslužba nekoná.

Spolek sv. Methodje koupil už stavební místo na eský chrám (za

70.000^ K) a sbírá tedy po vlastech eských na tento svj úkol.

eští knzi diecese budjovské žalovali u konsistoe

nmecké knze, jichž 92 anonymn obvinilo eské knžstvo z agitace

národnostní a ze zanedbávání povinnosti a nestrannosti pastýské. Konsisto
ubolévá nad pípadem, ale anonymní knze nmecké nemže prý souditi.

eské prosí pak, aby jim odpustili, povinnosti své svdomité zastávali,

aby ani z daleka stín podezení nepadal na n, aby byli svým osad-

níkm druhé národnosti i nadále dobrými duchovními otci. — K pro-

jevu nm. knží budjovských zaslalo nmecké knžstvo koru-
tanské svou dobou projev s uhlasu. Z této nejliberálnjší zem
rakouské sdluje se práv, že jistému knzi apostatovi daly

úady dovolení uzavíti satek po obanském zpsobu. První

pípad v Rakousku ! Pobyt Olomouckého p. arci bi sk u pa v ím
dle v.šech známek i zpráv stal se nuceným, tak že podobá se internování.

Dominikáni podali na p. arcibiskupa stížnost pro podezírání lena svého

ze zneužití zpovdi (v olomoucké kurrend!). Ty koncel

Na politické a strannické pud se polskému katolicismu ani v Halii

nedaí. Katolický Ivovský denník „Przed.swit" díve „Ruch Kato-

licki" p-j nkolikaleté pouti zanikl. Ostatn polití katolíci dnes ješt

zvláštního denníku nepotebují, když se v konservativních organech

na n bere tolik ohledu. Jsou i dnes „C/.as" a „Gios Národu" v Krakov
[a „Przeglad" i „Gazeta Narodowa" ve Lvov listy zcela v duchu

katolickém vedenými.
Rusínský (staroruský) „Haliéanin" si nedávno stžoval na nedbání

a nepelivost sjednocených konsistoí. Polští katolíci míjí práv na

[ohrožených místech mezi Rusíny skoro všude více knží, zvlášt ve

jmstech a mstekách, ale rusínského knze i na velkých stanicích

jnechává konsisto o samot, nepostará se o systematisování
[místa kaplanského, a tak chce-li fará rusínský^ na takových

Štacích psobit i v náboženském i v národním ohledu, musí si vzíti

[pomocníka na vlastní úet. Zvlášt vytýká podobné zanedbávání biskupské

[konsistoi pemyšelské.
O neobsazenou dosud ješt biskupskou stolici stani-

sla vskou (sjednocenou) prosila poátkem února deputace místodržitele
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haliského, aby víc než tíletá osielost už konen byla jmenováním
biskupa odstranna. Místodržitel vymlouval se na poslední provinciální

synodu rusínskou. Tato totiž ustanovila, že na stolce biskupské možno
dosazovati a svtiti pouze knze bezžence. Atu prý byla pochybnost,

zdaž se usnesením tím vyluuje také vdovec (jedné ženy), Jenž podle

prakse církve východní není vylouen od svcení biskupského A roz-

hodlo prý se to konen v ten smysl, že na sjednocená biskupství

haliská bude se smti na píšt vybírati jen úplný coelebs. Synoda
prý i vdovce svým usnesením vylouila. V tom ohledu tedy synoda

sjednocená ukázala se písnjší než pravoslavná církev.

Rusínské americké knžstvo i vící sjednocení domáhají se

už po nkolik let, abv tvoili též v Americe svou samostatnou
sjednocenou diecési a nebyli poddáni biskupm latinským Žádosti

o knžstvo rusínské sjednocené pišel ím na tolik vstíc, že vyzval

arcibiskupa sjednoceného ve Lvov, aby vyslal co možno nejvíc knéží

pro krajany do Ameriky. Jen že knžstvo rusínské se k této missio-

náské innosti nehlásí, a to z té píiny, že mu Propaganda postavila

podmínku, že v Americe musí žíti v celibáte. Proto žádají Rusíni
o emancipaci své církve vbec. Kdyby mli svou diecesi zpíma
Propagand a ne biskupm americkým podléhající, mohli by i v jiných

vcech zaíditi se podle svého — jako v Evrop. Ježto z Ameriky
podobné žádosti podávány dosud od lidí a knží diskreditovaných,

obracejí se amerití Rusíni prostednictvím Ivovského (mladorusínského)

denníku „Díla", aby také v Halii rozvinuta byla akce za církevní

emancipaci Rusín amerických. Sic dnes prý jinak bud se zcela latini-

sují — zvlášt irští biskupi mají na n velký vliv — nebo se pidávají
k pravoslaví, a tak i tak ztrácejí velikou mravní podporu pro zachování

své národní individuality (tam slovanské vbec, tu zvlášt rusínské).

Snahy maarských, vlastn pomaaenvch sjednocených,
aby dosáhli privileje, užívati ve svém východním obad raaJurské

ei, povídaly dosti o tom, kam tato nová politika maarská smuje.
Ze konen Maai i bez církevní ei, když tedy sjednoceným
Eu sinm staroslovanský jazyk mu si li ponechati, že i tak ješt
všude je odstrkovali, rozumí se v Uhrách samo sebou. Knžstvo úpln
už maarsky cítící a pro pomaaršCování pracující odcizilo se lidu víc

ješt, než vidíme to u vtšiny knéží na Slovensku. Lid od žid až

k zoufalosti vyssWaný ani ve chrám už nenalézal té staré potchy a

podpory v t/.kém život. Proto zprvu houfn odcházel ze zem do
Ameriky, te pak chce si aspo na jedné stran pomoci — zmnou
církve. Myšlenka ovšem nevyšla pímo z nho. jsou to následky agitace

z Halie a Bukoviny zanesené mezi lid — ale hnutí pece jen nemže
se nazvat umlým, jest až píliš omluvitelné nebo aspo vysvtlitelné

z pomr tamjších. První se odvážila lidnatá obec Iza na halisko-
uherské hranici. Deputace vyslána už ped delším asem k patriar-

chovi srbskému do Karlovic ve Slavonii a k biskupovi srbskému
v Pešti, ale oba hodnostáové báli se vlády a proto záležitost dali roz-

hodnouti srb-íkému s. noiu pravoslavnému. Ten pihlášené Izany pijal
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do církve a ped nedávném vyslán jim srbský pravoslavný duchovni

Petrovic. Srbské biskupství pešfské získává tak znané rozšíeni hranic

svých, a-li bude smt hnutí a žádostem uherských Eusín vyhovt.

Vedle Izy chystá se ješt mnoho obcí k pestupu. Munkáský biskup

sjednocený hledí ovšem hnutí utlumiti a knžstvu pikázáno více si

lidu všímati a zatím ustati ve zbyteném dráždní jeho. Také v Halii
jeví se poslední dobou ruch odpadlický, zvlášt okres tuatyský
jest jim postižen, kdež sjednocení pestupují k pravoslaví. Tu je to

ze sporu politických vyšlé rozdlení Eusinv na dva smry: „staro*

a „mlado", ony Rusko, tyto Ukrajinu hájící a hlásající; poslední dobu

tak se zaostilo, že ani náboženství už ob strany nechtjí mít spolené.

A z pravoslavné Bukoviny neschází nikdy podnt k podobným myšlenkám.

Pešská obec srbsko-pravoslavná zaíná i sama v sob
probouzeti se k ilejšímu životu. Vedení její totiž zaíná se obracet

za svými rozuteklými ovekami. Krom úedních funkcí Srbi v Pešti

se obyejn o svou církev nestarali, ani dan uložené i 20 korun na

rodinu; neplatili. Duchovenstvo srbské zaíná tedy poádati odpolední

nedlní konference, aby vící pilákalo a i jinak své farníky vyhle-

dávati, aby je pipoutalo. Nenadále pišla srbská farní obec poslední

msíc k velikému daru. Mladý šlechtic srbský z Banátu. Dundžerský,

prohrál v karty velikou summu penz a zstal na 370.000 korun ješt

dlužen. Starý Dundžerský dluh mladého nevyplatil výhercovi, ale roz-

dlil jej na dobroinné úely a 100.000 korun pipadlo též na srbskou

obec pravoslavnou v Pešti.

Nový skopijský biskup srbský zdá se vyhovl a upokojil

oekávání Srb jak skopijských tak ostatních. Vítali aspo jmenování

mnicha Sevastiana Debeljkovice, chválíce, že má všecky ctnosti a

vlastnosti, jež krášliti mají arcipastýe lidu. Srbi tudíž jsou zatím

s patriarchátem caihradským spokojeni. Na celém territoriu už patri-

archát vytlaen a podrobil se nutnosti, vyhovuje pání lidu.

V tísni a pronásledování se strany divokých Arnaut povolali si

Srbové kosovšti do staroslavného kláštera deanského ruské

mnichy, doufajíce, že oni lépe odolají chránni mocí ruskou. A Albánci

také za vlády opata Cyrilla Athosského dali klášteru pokoj Ponvadž
však srbský tisk a srbské církevní kruhy z království protestovaly

proti tomu. aby starodávné ddictví král srbských bylo zadáváno

cizincm, proto prizrenský biskup srbský nájemnou smlouvu s ruskými

Athosskými mnichy zrušil a odevzdal opt klášter Srbm. Ale násilí

Albánc hned zase se opakovala. Tak jako ped tím byli zabili archi-

mandrita deanského Vasilia, tak i ted zabili zase nového igumena
srbského a klášter hned vycenili.

Boje v Macedonii jako proti všemu slovanskému vedou se i proti

církvi, ba úedn- jen proti ní, nebo podle zvyku tureckého jen ona

je nositelkou národnosti bulharské a její jedinou úední pedstavitelkou.

Exarcha jako nedávno žaloval na úklady patriarchátu eckého, tak

ted musil protestovati proti úkladm tureckým. Turci obviuji totiž

knze a uitele bulharské, že oni jsou hlavními strjci a vdci všech
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povstaleckých vzruch. Proto ted pi „zavádaí" reforem, když došlo

na to, aby oteveny byly pozavírané školy bulharské, vláda turecká

prohlásila, že nedovolí žádnou školu bulharskou znovu
otevít, dokud každý uitel nepodá osobních záruk o své bez-

úhonnosti politické. Jehkož však vybírání a ustanovování vhodných
osob na školy patí zcela a jedin exarchatu bulharskému v Caihradé,
tu J Blaženstvo exarch Josef protestoval velmi energicky proti takovémuto
omezování své moci, prav, že vláda turecká má dosti jiných prostedk
po ruce, aby se pesvdila o neúhonnosti ustanovených osob, jakož i

aby bdla nad písným zachovánánim ádu. Kdyby nepovolila vláda

turecká, exarcha hrozí, že všechny školy pozavírá, uitelský sbor roz-

pustí a národu vyhlásí, že nespravedlivou podmínkou turecké vlády

zbaven byl možnosti, aby školy bulharské nadále udržoval a vedl.

Protest tento zdá se, že ml úinek a vláda turecká coutia. — Po
prázdninách oteveny ostatn jen nkteré školy v mstech, na 300 škol

po vesnicích je vbec zaveno doposud a uitelé na rzná místa bud
internováni neb dokonce zaveni.

Stejn jako uitelé pronásledováni jsou i knží, tebas tu násilí

osobní nebylo tak asté jak u uitel. Knží bulharští na poátku
zimy vyhlédnuti byli od dobroinného výboru bulharského, aby rozd-
lovali podpory ožebraeným osadníkm. Ale skoro všude úady a vojsko

jim v tom bránili. Samy úady turecké, jež mly podle slibu vlády

škody nahraditi, neuinily nieho, leda sem tam nco na oích evropských

konsul. Biskupm bulharským turecké úady rovnž zabránily vyjet

do diecese visitovat a pomoc pinášet nejubožším. Arcibiskupové ochridský

a nevrokopský a biskup bitoljský zpíma internováni ve svých domech,
aby mezi lid nemohli. V tchto a takových zlých dobách jedinou

útchou obyvatelstva jsou katolické milosrdné sestry a katolické

knžstvo, pokud ho kde jest (v mstech). Katolický biskup plovdivský

mons. Menini nedávno vypravil se do íma, aby sv. Otci podal zprávy

o osudu uprchlík macedonských a o stavu církve katolické na

Balkán. Svatý Otec už nkolikrát prý pispl na zmírnní nouze ve

slovanském obyvatelstvu macedonsko-bulharském. Biskup Menini a

knžstvo katolické jak v Bulharsku tak na Odrinsku zvlášt velmi

inn a úinn se súastuje akce pomocné. Ale i jim pekážky iní

úady turecké tebas na osobní svobodu jejich neopovažovaly se sáhnouti.

Ruské listy zvstují obas o nových divech na pímluvu svatého

Serafima, poustevníka sarovského. Serafim jest te na Rusi

nejastji vzývaným orodovníkem. Sám car pluky do východní Asie

posýlané zaslibuje poustevníku Serafimovi. — Kláštery ruské v n\--

njší válce vyprosily si brát úast. Z každého nebo aspo etnjších
klášteru vybírá se nkolik bratí a knží k duchovní a zdravotní

pomoci na dálném bojišti. Listy s uspokojením konstatují, že vždy
skoro všichni brati se hlásí. — Léka simbirský Blagovidov navrhl

nedávno v „N. Vremeni",aby sv. Synod dovolil také j epti skám ruským
zabývati se nemocenskou obsluhou a pomocí a poskytl jim možnost,

vyuiti se v tom oboru. Pro lid v jeho etných epidemiích
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a celém jeho život mla by ve zdravotnictví vzdlaná sestra klá-

šterní veliký význam. Ženské kláštery na Eusi samy v tomto ohledu

ješt mnoho nepsobily. — K volání „pravoslavné reformní moderny",

aby lid byl pizván k vtší úasti v záležitostech církevních, dodává

F. Titov v pastorálním msíníku „Rukovodstvo dlja selskich pastyrej",

že by knžstvo také mlo se domáhati toho, aby jeho úast na ob-

anském život nebyla zkracována. Teba volati po tom, aby ducho-

venstvu dívjší svoboda a volnost hnutí byla vrácena. Žádá proto, aby jako

divé knz sml býti beze všeho volen do všech zastupitelstev; aby knžstvo
tam kde má zastoupeni dle stavu, bylo zastupováno svobodn volenou

osobou a ne delegátem, který se od synodu nebo konsistoe jmenuje,

a kterýžto jako jmenovaný ani není tolik vážen, jak vážen by byl

volený, ani sám svého zastupování tak vážn nebere, ani zastupovaní

knéži na nedbají a svých zájm mu nesvují. Proto — praví — jeví

se dnes taková situace, že všude ve všem rozhodování, posuzování a

ešení otázek, které se tykají pímo nábožensko-mravního a církevn-
spoleenského života, duchovenstvo zvlášt selské nemá pražádného

vlivu, nikdo se ho neptá, nikdo na slova jeho nedbá, jest z úasti na

takových otázkách skoro úpln vyloueno. — A bohatý a velikolepý jest

obad bohoslužebný v církvi východní, pece ku povznesení

myslí a vzdlání vících — dnes aspo — mnoho nepispívá. Ve všem
totiž církevním tisku úednira i mimoúedním pravoslavné církve, a
ecké a slovanských a jiných východních, stžují si na to, že ducho-

venstvo vyšší i nižší obady odbývá leda bylo, nepozorn, baví se

pi tom, mluví, dlá všecko možné. Nkolik podobných píklad uvádí

Archangelský Eparchialní Vstník, tedy ze severní diecése. kde lidé

sami sebou jsou vážnjší a nepohybliví. Jak teprv astý jsou t}' pí-
pady na jihu! Poukazují proto horlitelé asto takovým nepobožným
duchovním na katolické knžstvo. — Toto na konec je vždy strašákem

pro pravoslavné. Neškodí, když tak ješt s dobré stránky je mohou
vystavovat.

Na diecesních sjezdech ruského duchovenstva asto se dostává

pp. dkanm všelikých dtek. Ruské duchovenstvo na svých

sjezdech a ve svých organech jest i dosti nemilosrdné i dosti od-

vážné i dosti svobodomyslné, že svých vad a bolestí nezakrývá, ale

pímo se jich dotýká. To už r naší církvi se více tušuje. Nejvíce

dkanm („blahoinným") ruským vytýká se nespravedlivost
v referátech a pi sestavování rzných návrh Tak prý. jedná-li

se o to, aby šq navrhly fary, které mají se dostat na státní službu, tu

otec blahoinný jist navrhne prý na prvním míst svoji faru. praví

„Orlovské Eparchialní Vdomosti". V referátu o duchovenstvu a jeho

rodinách ne vždy zdrží se strannictví — pi všelijakých rodinných
stycích ruského duchovenstva jak snadno vysvtlitelná vci — Gruzínský
exarcha fvrchní biskup církve na Kavkaze) Alexij po své loské visi-

taní cest mezi jiným sdluje, že v kraji ozurgetském veškero skoro

duchovenstvo pravoslavné jest beze všeho školního a pedbžného
vzdlání a nezná rusky. V gurijsko-mingrelské diecesi pak ze všech
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442 knží mlo jich pedbžné píslušné vzdlání jen 4i)! Ostatní se

niím nelišili svým vzdláním od svých farník.
Hnutí v naší církvi jdoucí za restaurací jednoduchého zpvu

gregorianského a proti svtské hudb, ve východní církvi sic nemže
v téže síle obrodné vzniknouti, protože tam církev zstala dosud u

svých písn církevních zpv, teba mnohohlasých, neberouc na pomoc
žádné hudby svtské. Ale i tu ozývají se hlasy reformní, jež jsou

zejm již archaisující. Tak nedávno vydal bankovní úedník athénský
Nikolaos Persidi brošuru, v níž vystupuje proti dnešnímu zpvu
polyfonnímu a hájí devní jednohlasnou melodii církevní
starobyzantskou. A hlas jeho není ojedinlý! Castji sice slýchat pání
o zvelebení a lepším nauení a nacviení dnešního zpvu pravoslavn
církevního, ale neschází hlas, které volají vbec i po oprav jeho,

radíce k návratu do starších vk.
Synod ecké církve (v království eckém) vydal nedávno

okružní list, v nmž napomíná k odstranní rzných nedostatk
v církvi. Krom toho synod zvlášt se ujal otázky o zmn místa

v duchovním úad — nebo ecké duchovenstvo k stálému pecházení
je velmi náchylno. A tu vyslovil zásadu, že obyejný knz má sedti
na míst, které mu bylo z prvu hned vybráno, dokud ho sama konsisto

nepesadí. Pouze ti knží, kteí studovali celý bohoslovecký ústav mají

právo hlásiti se astji z místa na místo, nebo jejich vzdlání iní je

zpsobilými k výhodné práci pro lid, a jest záhodno, aby prací svou

více míst vzdlali. Také uitelé velmi písn napomenuti, aby do

mládeže nevnášeli místo nábožensko-mravního vychování jen rozvratné

a negativní myšlenky (hlavn socialismus zde míní). — Jak následkem
nevzdlanosti a nedisciplinovanosti duchovenstva v ecku vbec ná-

boženství a stav knžský ve vážnosti upadly vidno z pípadu s ústavem

artským. V mst Art totiž biskup Gennadios vyžádal na vlád
otevení semeništ pro nižší duchovenstvo. Semeništ oteveno,

jmenován rektor a vše zaízeno, ohlášen ústav veejnosti a vyzýváno,

aby schopni a hodní hoši se hlásili do ústavu. Ale minul rok a nepihlásil

se za celý rok nikdo. V prázdninách žádal tedy biskup zase u mini-

sterstva, aby ústav zavelo. Ministerstvo kázalo však pokati ješt rok.

Ale ústav^ i druhý rok stojí zaven, bez žák. Nemá v celé diecesi

v celera ecku nikdo chuti vnovati se vzdlání na stav duchovního

pomocníka. A když už se mu kdo vnuje, tak beze škol a bez pípravy,

jinak se školami jde každý jinam, to nemusí zstati uboh}'m kostelním

zpvákem nebo podjáhnem a jáhnem.

Boj o „svobodnou školu" ped kanálem i za kanálem. Na obou

stranách zvítzí asi stát a spoutá školu svými okovy. V obou pípadech
jde o náboženské vychování. Ve Francii však stát má na toto namíeno,
kdežto v Anglii se o n bijí církve, a to anglikánské. Nonkonformisté,

to jest anglití protestanti ze „státní církve" vystoupivší, nechtjí aby
ve státních školách protestantských obcí zstal jaký sled po vyuování
náboženském podle katechismu episkopalní církve, a vbec aby církev

tato ješt jaký vliv a pímo a nepímo mla na budoucí školství

Á
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všeobecné! Dnes, kdy každá z anglických církví si své školy vydržuje
a jen své dítky svému náboženství vyuuje, nebylo mezi církvemi

o školu žádných srážek. Ale budoucn v jednotné škole bojí se sekty

anglikánské, že budou proti státní církvi v nevýhod. Dožadují se proto

už ani ne tak jakékoliv spravedlivé a rovnoprávné methody vyuovací
(vbec nechtjí spoleného náboženského vyuování) ale zpíma jdou
za heslem „disestablishment", „rozstátnní" církve episkopalní.

Když žádná z denominací nebude státní církví, pak už se ani sektai
anglikánští nebojí. Boj o školu státní vedl v mnohých krajích zvlášt
siln nonkonformisty obsazených k trpnému i innému boji proti nové škole.

Odpovd, jakou dostali starokatolícina své ucházení o spojení

a obcování s církví ruskou jmenovit odpov biskupa (synod.) Sergia,

velmi je rozladila. Odpovd tato už vloni na podzim vyšlá, dostala se

nmecko-francouzským starokatolíkm do rukou jen ve zbžném pe-
klade a protD vymlouvá letoší „Revue internationale de Theologie"
nemilý dojem písné nauky biskupa Sergia o církvi a možnosti spojení
dvou církví tím, že snad v originále ruském vc zní jinak. Ale ani

doslovný peklad starokatolík neutší. Netrplivost prý pro dlouhé debatty,

pro dlouhé uvažování a pemítání na stran ruské, musí pominouti.

Nebof takové otázky, takového dosahu není možno ešit rychle a náhle.

Teba pokat až se duchové uklidní a utiší, až se pozbudou úzkostliví

rzných námitek a obav, a ohniví až se ustálí. Redaktor nemá strachu,

bude-li prý u obou církví platit zásada, že dogmatem jest pouze to,

co všude vždy a ode všech jednostejn a pevn veno bylo, pak prý
starokatolíci obstojí, nebof taková dogmata stvrdit a objasnit, jest vc
objektivní historické kritiky a ne subjektivních náhled a výklad.

Vdci Q umní.

v „eském asopisu Historickém" (1. sv.) uvažuje Kamill Krofta
o stycích eských zemí a ímské kurie z dob pedhusitských. Staví a
zastává ten náhled, že vyjma první cyrillo-methodjskou dobu našeho
kesanství, ím vbec velmi slabou úast bral ve vývoji a správ
staré eské církve; tato závisela více na vlivu a duchu sousední
církve nmecké. Co z íma kdy šlo do ech, filtrovalo se naped tímto
nmeckým prostedím a takové teprv k nám docházelo. Ve stoletích

10. až 12. byli vrchní hlavou a ve všem rozhodovali v církvi eské
eští panovníci tak jako u soused podobn vládl vliv knížecí a královský.
Pokus papeže ehoe VII o zlomení tohoto vlivu neml úspchu, ale

ímská kurie od té doby poíná aspo zasahovati do záležitostí církevních
a snaží se je íditi. Pece však právo knížat a vrchností nad církví,

a to jak nad osobami tak nad majetkem bylo zcela neobmezen a
i zcela libovoln vykonáváno. Autor pináší hojnost doklad o této

moci svtské ve staré církvi eské.

I

Hlídka. 14
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„eský historický spolek" v Praze oslavil letos památku
SOletého trvání svého.

„asopis vlasteneckého spolku musejního v Olomouci"
dosahuje letos jedenadvacátého roníku. První íslo vydáno jako vécný

rejstík k minulým 20 roníkm. V druhém ísle obsažen obsáhlý

referát o cest za mamutem na Berezovku u Kolymska v Sibii, jeden

z nejpamátnjších to nález predhistorických, jaké kdy uinny.
Ve vdecké akademii vídeské pedítán na jedné lednové schzi

referát prof. Musila z olom. theol. fakulty o map edomského
kraje, jež se má piložiti k obsáhlému dílu jeho o cestách po poušti

arabpké. Autor svou mapu právem nazývá první a jedinou, pro ne-

hostinnost pírody a pro divokost a loupeživost kmenu v edomské
poušti nepodailo se dosud nikomu krajinu tu kížem procestovati až

Dru. Musilovi. A kraj starého biblického Edomu je vru krajem pamti-
hodným: svým útvarem zempisným a svou povahou i svou starou

kulturou. B}lt díve prchodným krajem obchodu Evropy a Egypta
s Indií a Persií a Arábií. Svdí o tom etná msta, etné hradby a

zámky, jež dnes stojí pusty na poušti, pískem zpola zasypány. Také
etné jsou tu stopy jak pohanství tak kesanství. I kižácké voje

v kraji tom stopy své zstavily. Na dílo Dra Musila možno se opravdu
tšiti. Bude to skutený objev veliké ceny!

Zajímavá polemika „o Rusku" rozvíila se v lednu mezi dvma
slovanskými revuemi, pražským „Slovanským Pehledem**
Ad. erného a Vergunovým „Slovanským Vékem"^ vídeským.
Jistý dopisovatel „Slovanského Vku" vytkl „Slovanskému Pehledu^
že mluv o Rusku, maluje píliš ern, tak jako to inív&jí nmecko-
židovské noviny a že tím šíí o Rusku v západním Slovanstvu ne-

správný pojem a jak „Slovanské Pehledy" na stranu „Slovanského

Vku" se pidavší praví, „budí se tím v západních Slovanech jen

malomyslnost," když se jim odnímá nejkrásnjší nadje, jakou by jim
velikost Ruska skýtati mohla. „Slovanský Pehled" se bránil, že to

není pravdou, že by maloval ern, že s dychtivostí vyhledává i svtlé
stránky v ruském život, ale nemže necítiti s lepšími duchv ruskými
a nepoukazovati na zloády úedního Ruska, jež pece neni ruským
národem. — Srazily se tu dva smry, jež se ovšem nikdy neshodnou.
„Slovanský Vk" hájí Ruskojaké jest, a stojí na stanovisku konservativním.

pravoslavném, pracuje pro Rusko, a nemže tudíž ani jinak mysliti a

psáti. Úelem „Slovanského Pehledu" však není pracovati pro Rusko
a seskupiv vbec kolem sebe mladší lidi všech národ slovanských,

dává pronikati všude mladším smrm, které jsou pevážn negativní

a zvlášt na Rusi. Upímnost a dobrá vle mže býti na obou stranách,

ale nestrannost — sotva. Každý se pece dívá podle svého pesvdeni
a svého názoru životního. Na tu initi nárok nemže ani ten ani

onen. — Jist by na výtku uinnou „Slovanskému Pehledu" nebylo
došlo, kdyby „Slovanský Pehled" nestranil Rusinm. Ale to jest nej-

vtší jeho hích v oích „Slovanského Vku". — Svatomartinští na
Slovensku pak vidí ve „Slov. Pehlede" odnož realismu „asovského"
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a tedy smr absolutné zhoubný, nad nímž co chvíli i doma ubolévají,

že se k nim stále více vtírá. V „Hlasu** dosud nezanikl a znovu se

probudil jeét vloni v peštském Hodžov .jSlovenském Tyždenniku"'.

Rusínská otázka jako kriterium rzných smni bude na
píšt vystupovat asi mezi Slovany západními i jižními astéji. Pi-
ostuje se i doma stále. Obé strany, mladoruská ukrajinofilská) i staro-

ruská (Rusku pející) srážejí se ím dále urputnji. Dokud rozdlení
bylo pouze v intelligcnci, v knžstvu, bylo možno na spor pohlížeti

Ihostejnji. Ted však strany vrostly už i do lidu. Tento msíc konány
dvé selské schze, na nichž na jedné lid bil do „fonetik" (v Zolkvi)

ukrajinofili — praví Rusíni — píší pravopisem, jenž nazývá se fone-

tickým, Starorusíni píáí pravopisem ruským — obojí však azbukou,
na druhé — socialistické v Nov. Sele! — bili do „moskal" a do
„carismu". Rozsoudit ve sporu polsko-ruském neb charvatsko-srbském není

tak nesnadno, a se dosti už též namátlo myslí slovanských; he v ru-

BÍnské záležitosti: tu láska k svobod stáhne jedny na tu, látka k jednot
na onu stranu — a obojí budou míti pravdu!

Petrohradská akademie nauk (oddlení jazyka a literatury) roze-

slala pozvání ke sjezdu slovanských filolog a historik do Petrohradu,

jenž konati se bude od 31. srpna do 10. záí (od 12. do 23. záí).

„Všech polská" mládež už proskribovala naped každého Poláka,

který tam pojede. A pece výbor pípravný ml tolik šetrnosti k Po-
lákm, že jich nezval rusky jak ostatní Slovany, ale francouzsky jako
uence neslovanské. V debattách a referátech pak pipuštny jsou

všechny jazyky slovanské.

Pi vypuknutí války rusko-japonské Poláci jediní se židy a

Angliany demonstrovali pro Japonsko proti Rusku. Ve Varšav ohlá-

šené polské plesy po zpráv o válce poádány dále, a ruská spolenost
po zpráv všecky masopu.stní zábavy odekla. Dvodem je pro Poláky:
cizí národ, cizí stát vede vojnu. — Pi tom všem práv v plucích na
východ Asie jest velmi mnoho Polák. Ruská vláda na žádost arci-

biskupa varšavského Popiela, aby sml vyslati za polskými vojáky
na bojišt polské knze a polské milosrdné sestry — vbec prý
nedala odpovdi

Na poslední valné hromad spolku moravsko-slezských žurnalistu

položeno jednání o sporu eskopolském na Tšínsku a pozváni

ke schzi také žurnalisté poletí. Halití chtli pijíti, ale slezští je

z toho zradili. Políti žurnalisté proto nepišli, odvolávajíce se. že debatta

o referátu nebude pipuštna a tož co by tam dlali. A v tom konen
mli pravdu. Referát (redaktor „Tšínských novin"i pak sám byl ta-

kový, že Poláky i nepítomné rozilil. Pan referent zabral se do
historie a dokazoval Polákm, že kdysi i kus samé dnešní Halie ná-

ležel ke korun eské a tak že aspo na Tšínsko dnes právem si

dláme nárok, abychom vedle Polák tam byli plnoprávnými. Nároky
samy, jaké eští žurnalisté kladli, nebyly pemrštné. Poláci viak pece
tstávají nespokojenými. Píina a také nepkná stránka celého sporu

je, že pe se tu intelligence obou národ o lid, který v té píin je

14*
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lhostejný — není totiž ani eský ani polský. Re jeho je na rozhraní

dialektickém mezi dvma jazyky a je mu to jedno, mluví-li se na
ve škole a v kostele polsky nebo esky. Návyk jest jednou pro

eštinu, podruhé pro polštinu. Jsou obce, které jsou nkolik let eské

a pak zas nkolik let polské nebo naopak, podle toho, jaký je fará

nebo kdokoliv jiný v obci první slovo vedoucí. Proto nejpirozenjší

by bylo ustanovit' áru: za ní polsky, ped ní esky, ale tomu se vzpírá

est národní" na obou stranách. Každý chce zachovat svoje (tebas

jen domnlé „svoje"), a jsou kde jsou. Hledí se na popolš^ní a po-

eštní týmaž oima co na ponmení. A to je hlavní chybou.

Za to pknou ukázkou eskopolské vzájemnosti bylo provedeni

L. Rydlovy inohry „Na vždy" na divadlech pražském, plzeském

a brnnském, jimž autor sám byl (v Praze a Plzni) pítomen.

V polovici února dáváno v literarn-umleckém divadle petro-

hradském básnické drama Grinevské „Bab", jednající o perském

zakladateli humanitní sekty Babismu. Drama, mající velikou cenu

básnickou a umleckou, líbilo se, možná že i proto, že v nkterých

partiích hledán obraz ruských pomr. Prohlašují je za nejlepší novinku

posledních let.

U píležitosti 70tých narozenin (18. února) slavného chemika

ruského D. J Mendejeva uené spolenosti ruské i jiné slovanské,

ale i cizí vyslovily upímný hold jednomu z prvních svtových chemik.

„Živa" pri té píležitosti vyzývá ke studiu historie pírodních
vd, které pro samé experimentování a hloubání se úpln zanedbává,

a je tak pouná a tak radostná jako málokterá jiná vda. Výzev

„Živy" zní velmi nadšen: „K opatení vdeckého klidu jest radno

studovati historii vd pírodních; nestudujte, mladí pátelé, na chemika,

na fysika, na profesora! Studujte vdu pírodní v její historii, v jejím

vývoji. Chléb pijde sám, budete-li správnou vdou prostoupeni, až na

sklonek života jí nadšeni. Jen z takového nadšení pochází ona duševní

resonance, která i v nedostatku pozlacuje trud životní. V^ minulosti

vdy sbírají se praménky k její veliké budoucnosti a ta minulost

vytvoí u Vás respekt a pesvdení v její sílu". Ale také zajisté

správnou míru v oceování moci, významu a dosahu vdy, jehož tak

mnozí vdcové dnes nemají!

Bulharská vda vnáší veliký poklad do pokladnice vdeckého

svta: Redaktor asopisu „Svtlina a mrak" napsal po bulharsku a

peložil i do nminy svou studii, že se zem netoí! Ale Slovanstvu

nenarodil se v redaktoru bezvýznamného listu onoho nový Koperník!

Dne 4. února slavili Charváte a s nimi všecko Slovanstvo OOleté

narozeniny velikého vlastence svého, biskupa djakovského J. J. Str os-

ma jera. — Slovinci 4. ledna oslavili 70tiny a zárove 50letou p-
sobnost literární svého veterána literárního i politického Josefa V o šn jaká.

— Nám letos 14. ervna pipadá lOOletá památka narozenin S u š i 1 o v ý c h,

Rusm 1. (14.) kvtna lOOletá památka narozenin básníka o slovanofila

Alexeje St. Chom jaková. — Lužiané 1. února slavili lOOleté

narozeniny svého buditele básníka Handrija (Ondeje) Zejlea.

J
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Na úzký a jednostranný vývoj vdecký v našem národ
stžuje si v 1. ísle asopisu „Živy" p. redaktor (Raýman?). Zmíniv

36 o tom, že se vda poznenáhlu zapahuje ve službu politiky, uvádí

nedostatky, které každý opoždný národ na cest v jeho vývoji za-

stavují. Praví pak: „Tato opozdnost. jeví se nejnápadnji v našem
prmyslu, my nemáme tak vzdlaných akcioná, aby práci skuteného
odborníka správn ocenili, my nemáme dostatek skutené moderních
odborník, aby rzné továrny technicky i komercialn ihned vésti

umli." „A zcela tak tomu je," praví dále, „u naší literatury: my
nemáme dostatek tak vzdlaného tenástva, aby samo správný úsudek

8Í vytvoiti dovedlo (jinak by redakce v nauných obzorech nemohly
presentovati to, co poskytují', my nemžene mimo vytknutí chyby
provádti podrobné dkazy nesprávností, jinak bychom se nemohli

hnouti od vcí elementárních, nemáme ani vdeckých pracovník,

abychom nemusili trpti v denních žurnálech i v odborných listech a

uebnicích, ba i na kathedrách školských spolupsobení lidí nedostaten
vdecky vzdlaných, jež usvdovati a pouovati bylo by prací Sisyíovou

a Bruncvíkovou zárove" — Ale takového pessimismu snad už není

teba! Vždy ono u soused také není všecko zlato, co se tpytí, a
potem a vývojem jsou nad nás! A ti jejich odborníci! Co je mezi

nimi protekních dtí, kteí práv jen protekci a ne síle své odborné

vdy dkují za své místo! Tch pravých, kteí pracují a nco též

znají, jest ovšem víc než u nás — ale jen absolutn, pomrn sotva!

A tu je marný náek, kdo vyrostl jen na ti stopy, nesmí se dotahovat

na postavu svého souseda šest stop vysokého

!

O zhoubném úinku injekce tuberkulinu známo, že se týká

hlavn mist vstikniití, na nichž porušuje tkanivo asi tím zpsobem,
jak se dje pi kožní nemoci „lupus". V nejnovjší dob dokázal

V. Klingmllller dle zpráv „Chemiker Zeitung", že tytéž následky na-

stanou, použije li se k tomu úelu bacil mrtvých, neb dokonce jen

jejich Alomkú a ástek tla. Z toho dá se souditi, že tlesný organ

napadený tuberkulovými bacily prostým jich usmrcením nevyvážné
z jejich jedovatých úink.

Slavný anglický fysik Maxwell již dávno uvažoval, kterak možno
vysvtliti všechny zddné vlastnosti výše vyvinutého živo-

icha, kdyžt jeho zárodek je tak nepatrný, že snad vbec
nemže píslušný poet forem onm vlastnostem odpovídajících stavbou

svého tla pojmouti. Nyní J. Kendrik na základ nynjšího stavu

vdy fysické snaží se odpovdti uspokojiv. Pedpokládá stední

velikost jedné molekuly na milicntinu milimetru v prmru. Pibližn
ítá se prmr zárodkového vejce na Y^j mm., proež by obsahoval

tento prmr 50.0()0 molekul po své délce. Myslírae-li si tlo zárodku

ve tvaru kostky, bude obsahovati 125 bilion molekul. Dejme tomu,

že 50 molekul staí k tomu, aby pimená vlastnost jimi ddin
penesena býti mohla a poítejme ješt k tomu, že pes polovinu molekul

zaujímá v tle zárodku voda, pak obdržíme asi 12 bilion organických
ástek, kteréžto íslo dostaí, abvchom si takovou strukturu onch
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molekul pedstavili, jež by jmenovanému požadavku ddinosti dostála.

Mimo to jest jisto, že jako molekuly mezi sebou, tak i atomy vzhledem

ke svým molekulám a mezi sebou vykonávaji urité pohyby, kterými

snad též mžeme uritou stránku innosti životní uriti. Jimi mohou
se mnohé vlastnosti živoucí hmoty ze zárodku na vyvíjející se tvor

penášeti.

V ^Archivu mikroskopské Anatomie" (nmecké) uveejnil pro-

fessor O. Schultze výsledek svého i cizího dlouholetého bádání, závisí-li

na njakých zevnjších okolnostech a na jakých pohlaví vyvinují-
cího se zárodku, Prorokování o pohlaví budoucího mládte, nebo

urování jeho podle vle už naped bylo jak známo už dávno koníkem
rzných mág, ernoknžník, ale zmýlivších se, tak hlavn vdc
charlatan. Prof. Schultze dochází k tomu, že pohlaví toto dáno jest

už v zárodku samém a žádném vlivem na vývoj zárodku nemožná
pak je zmniti. Zpsob života u rodi, zpsob a okolnosti oplodnní
rovnž nemají na pohlaví zárodku žádného vlivu Jen to se zdá pro-

fessorovi Schultzovi jistým, že snad osobní síla matky psobí na roz-

množování zárodku ženského pohlaví. Tolik z rzných pokus konaných
na zvíatech a rostlinách, ale ani tyto výsledky nejsou nezvratný ani

nco více z nich souditi nemožno.

V eské akademii podal minulá léta prof. Raýman návrh, aby
bylo prozkoumáno chemicky, eské rýžovní zlato, a až poznáme
jeho vlastnosti chemické, bude pak možno archeologii a historii dokázati,

co vše ze zachovalých starých i historických památek a pedmt
zlatých pochází z eského zlata a je tudíž domácí výroby a co

pochází oojinud. Vloni vypravili se tedy nkteí uenci pražští na

Otavu (prof. Dr. Krejí, prof. Dr. Vrba, Dr. Slavík) a geologicky a

chemicky zkoumali zbytky bývalých rýžoven. V pracích tch se po-

krauje a pišlo se a jist ješt pijde na nové netušené podrobnosti

jak geologické tak chemické, pro povahu Pootaví eského dležité !

O nejvyšších teplotách, v nichž organické tvory
mohou ješt žíti, podal zprávu p. Setcheli (Science 1903, str. 934)

a to na základ zkoumání horkých vídel, jež vykonal na svých
cestách po Kalifornii. V horkých pramenech nenalezl žádného živoicha;

rovnž tak ani nenalezl zbytk živoišných, vyjma nkolik prázdných
skoápek, které z okolí vodou spláchnuty býti mohly. Z rostlinných

nález, které v horkých vodách zastihl, náleží vtšina ke skupin t.

zv. Schizophyteae, jejíž druhy vyznaují se jednoduchým útvarem a

zvláštní stavbou bunk. Z tchto ony druhy, které neobsahují chlorofylu,

vydržely ponkud vyšší teploty, až 89'' C, kdežto rostliny obsahující

chlorofyl snesly pouze 77" C. Zárove poznal Setcheli, že rostliny ve

vodách kemenitých pomrn vyšší temperaturu snesou, nežli ve vodách
vápenatých. Za to v horkých vodách kyselých nepodailo se mu dosud
nalézti žádných organism.

Okolnost, že ve všech nerostech obsahujících radium vyskytuje

86 též helium, pivedlo amerického badatele o radioaktivit Rutherforda

na myšlenku, není-li helium produktem, jenž povstává spontánní pro-
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mnou radia provázenou vyzaováním energie. Jak Ramsay a Soddy

v list anglickému asopisu „Nátue" zaslaném sdluji, podailo se jim

z plyn, které pi emanaci radia vznikly, odlouiti kyslík, vodík a

kyselinu uhliitou a nabýti zbytku, který ve spektroskopu docela

zeteln prozrazoval všechny karakteristické áry helia. Zpráva o op-
tovných pokusech možnost promny radia v helium potvrzujících, vy-

volala ve svt vdeckém pochopitelné pekvapení; ba nkteí již

utvrzují se v nadji, že bude možným ten dosti starý ideál jeden

prvek promovati v druhý. V Americe prý již jeden pítel alchymie

obtoval znanou samu penz na továrnu, jež by vyrábla ze stíbra

zlato; továrna založena ve Filadelfii.

Známo jest, jak velké množství tepla vysílá slunce na

naši zemi a jak mnohonásobn více ho vyzauje do svtového pro-

storu. Pece však bhem asu neztrácí slunce znateln na
svém teplotním stavu nieho. Odkud tedy nahrazuje se slunci

ona ohromná ztráta tepla, jež vysílá? Dosavadní hypothesy, z nichž i

nejpravdpodobnjší t. zv. kontrakní (smršovací) hypothesa, dle níž

hmota slunení sama svým zhušováním vyrovnává onu tepelnou ztrátu,

neeší daného úkolu bez zjevného násilí. Proto není divu, že odvážil se

anglický astronom E. Wilson porovnati energii vyzaujícího slunce

8 energií vysílanou od radioaktivní hmoty. Vyšed z pozoru-

hodného objevu Curie, že totiž I g. radia za jedné hodiny vydá

as 100 g. kalorií, vjpoetl dle zpráv v „Nátue" uveejnných, že

36 g. radia v každém m^ slunení hmoty by vysvtlilo energii onch
tepelných paprsk do prostoru svtového rozesílaných. Tuto domnnku
by potvrzovala i ta okolnost, že na slunci vedle radia zjištno i helium,

jež mžeme považovati dle zpráv práv uvedených za produkt promny
radia v helium. Pak by ovšem dosavadní názory naše o teple bylo

teba velmi dkladn zmniti!

Nové ložisko pro dobývání radia bylo nalezeno ve stát

Utah. Vyskytuje se tam totiž v hojné míe jistý nerost t. zv karnotit

a obsahuje krom mdi, uranu, vanadia a barya též radium a polonium.

Dle zpráv „Chemiker Zeitung" p -mýšlí se na to, aby zízena byla

v mst Buffalu továrna, jež by zmínnou rudu zpracovávala. V ele

podniku, zajisté velmi výnosného, byl by šastný nálezce St. Lockwood.

Záení radioaktivní ili odsk a kování jónu z radia uinil
viditelným V. Crookes na stínítku Sidotov (stínítko pokryté cin-

kovým sulfidem). Pozorujeme-li toto stínítko drobnohledem, zatím co

8 druhé strany k nmu pibližujeme radium, spatujeme záblesky tím

hojnjší, ím blíže radium u stínítka se nachází. Ovšem, že znázorují

nám ony záblesky pouze úinek jón na stínítko dopadajících, asi na

ten zpsob, jako poznáváme kapky dešové z kruhovitých vln, které

ony na klidné hladin vodní svým dopadem tvoí. Jmenovaný pístroj

nazvali „spintbariskopem".

Nmetí fysikové Elster a Geitel dokázali, že na vodiích voln
na povrchu zemském rozložených zetelná množství radioaktivní látky

se srážejí a to nejspíše z okolního vzduchu. W. Saake ve Švýcarsku

Ik
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podjal se úkolu vyšetiti, jak dalece záleží množství oné vzdušné
radioaktivity na výšce dotyného místa; shledal pak mnohými pokusy,

že aktivita v horských krajinách jest až nkolikanásobné vetší, nežli

jaká jest v nížinách. Ježto pak známo, jaký paprsky Becquerelovy pro
tlesný organismus mají fysiologický význam, není vylouena možnost,

že radioaktivita, jež se hlavn paprsky Becquerelovj^mi vyzname-
nává, jest novým, dosud neznámým initelem, jímž vysvtliti možno
píznivý vliv vysokohorského podnebí na tlo lidské.

Obyejný arsen znám jest v podob prášku barvy kovové šedé.

Prof. Erdmannovi však podailo se chemickou cestou získati novou
modifikaci tohoto prvku a to ve tvaru prášku úpln žlutého. Molekulami
váha dala hodnotu 300; ježto pak atomová váha arsenu jest 75. svdí
nabyté íslo o tom, že každá molekula jmenovaného nového druhu
arsenu skládá se ze 4 atom, ili že pisluší mu formule A»^.

Zajímavý úkaz v podob mráku pohybujícího se nad povrchem
Martovým, zpozorován dne 25. kvtna na Lowellové hvzdárn ve
Flagstaffu. Lowell považuje zjev ten za mrak prachový, vtrem na
Martovi pozdvižený. Mrak byl široký as 300 anglických mil a pohyboval
se rychlostí 16 mil za hodinu. Po 2 dnech zjev zmizel.

Pozorování sluneních skvrn tší se u astronom již po dlouhou
dobu zvláštní oblib. Je totiž pítomnost sluneních skvrn v úzkém
vztahu 8 meteorologickými pomry naší zem. Posledn dokázaly to

zjevy, pozorované loni 31. íjna v Kewu, zajímavé tím. že práv pi
pechodu skvrny pes stední slunení poledník nastal zvláštní úkaz
na magnetinuBti zemské. Deklinaní jehla ukazovala etná kolísání

8 úchylkami až pes 2" velkými. Též intensita magnetinosti se mnila.
asem bylo chvní jehly intensitu mící tak velké, že v zapisovacím

pístroji nestaila šíka papíru zapisovacího na zaznamenání tak znaných
úchylek. Byla to pravá magnetická boue. Táž skvrna psobila na
cest pes stední poledník znané víení a zmny na spektroskipu,

jímž pozdrováno slunení spektrum. Zvlášt ára vodíková doznala pi
tom význaných zmn. — Podobné boue na slunci a souasn i na
zemi pozorovány poátkem února. Z rzných konin zem sdlováno
o zemteseních — i z tak klidného tektonicky jižního Ruska! —
sopky v Polynesii, na Jáv a na jiných sundskvch ostrovech jaly se

chrliti, a srážky atmosférické byly na mnohých místech tak hojné

(Anglie, Balkán), že pamtníka nemají. Snad i vypuknutí války
japonsko-ruské možno — podle našeho prof. Zengera — pisouditi

téže magneticko- elektrické boui slunení.

Jiným oblíbeným pedmtem hvzdá staly se v posledních letech

promnlivé hvzdy. Hledání promnlivých hvzd mezi tmi miliony
svtel nebeských je tak íkajíc hvzdáským sportem, jako druhdy jim
bylo hledání planetoid — malých obžnic mezi Martem a Jupiterem.
Vloni tchto nových promnlivých hvzd nalezeno 85 a letos už zase

na 20. Hvzdá S. C. Chandler vloni dal si práci a pepoítal u 310
promnlivých hvzd trvání a jakost zmnv jejich promnlivosti. Pro-
mnlivost ve .svtlosti hvzd vysvtluje se obyejn tím, že dv hvzdy
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bud ob slunce, nebo jedna slunce záící, druhá už temná, se kolem
sebe otáejí v takové blízkosti, že nám z té dálky splývají v jeden
svtlý bod. My pak na tomto jediném svtlém bodu ono rzné postavení

hvzd tch k sob vypozorovati mžeme jen zmnou svtlosti tohoto

bodu. Podle toho, jak svtlost bodu kolísá — v jaké dob, jak silno

— soudíme o dob obhu obou hvzd a na jejich velikost. Studie

o promnlivých hvzdách náleží v moderní vd k nejzajímavjším
dkazm o dmyslu a dvtipu lidském.

Na dsledcích skoro 501etého pozorování 67 hvzd slabší svtlosti

na nkolika hvzdárnách vypoítal znovu hvzdá angl. G. C. Comstock
pohyb naší slunení soustavy ve vesmíru. Podle nho cíl

naší cesty leží na 297° rektax. a -f-28*^ deklinace (Campbell udal ped
tím smr ten na 275" rektax. a -f-30* deklinace) a pohybujeme se

rychlostí 23 kilometr za sekundu (Campbell 19'9 km.). Prostory ty

jsou úpln volny ped námi, tak že se srážky na své cest báti ne-

musíme aspo na dlouhé vky ne. O možnosti jakékoliv srážky tles
nebeských hvzdái a fysikové ostatn pochybují.

Zemeli: 12 ledna Vasilij Lvovi Veli ko z lepších

básník mladého pokolení. — 24. ledna Jan Bohuvr Muink, uitel

a spisovatel lužický. — 30. ledna Y. V Veljaminov-Zernov,
ruský orientalista (inspektor kyjevského uebného okresu). — 4. února
Šandor Pio, madarsko-slovenskv skladatel hudební. — 10. února
Nikolaj K. Michajl o v ský, ru.ský spisovatel, filosof, sociolog a hlavn
kritik, jeden z' hlavních buditel novodobých pokrokových proud
v Rusku. — 18. února Bori.s Nikolajevi Oi ein, profesor ruské
minulosti, právní a politický spisovatel, biovatel konservativního absolu-

tismu Ruska, usvdovatel pravoslav, chvalozpvec západnické svobody
politické a sociální. Byl též starostou moskevským. Za panování zpáte-
nické vlády cara Alexandra III. uchýlil se v ústraní. Cierin i Mi-
chajlovský jako filosofové dobyli si slavného jména i na západ evropském.
— 18. února S. A. Safonov, jeden z nilad.ších básník ruský^ch

(nar. r 1867.), cenný též jako žurnalista, bystrý pozorovatel a feuiletonista.

I

Zprdvy ndrodohospoddskc.

Dne 6. února poádala „Ce-ská spolenost národohospodáská"
v Praze schzi s programem „o hájení eské pdy". Hlavní
referát mél editel zemské banky PV. Procházka Pravil mezi jiným:
„Mocný píboj podemílá eskou pdu. Tiše. bez velikého hluku, ale

vytrvale zabírá cizí ruka kus po kuse domácí pdy v zemích eských.
Tu padne velkostatek, tam zase chalupa; nkde továrna, jinde zas
uhelný dl odcizí nám celou obec, ba nkdy utrhne se celý kraj.

Noviny zabdují a vlny nad krajem stichnou. Pochopíte, že stav takový
není bez vlivu na bh vcí politických. Ale pravd budiž dán prchod.
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Není to stav vcí sám, který nás iní slabými, protože jest výslednicí

hospodáských sil celých desítiletí minulých, ale slabými nás iní ta

okolnost, že nestavíme hráze proti tomuto píboji . . . Budiž eeno slovo

upímné: U nás se nyní v celku hospodaí špatn. A proto nemžeme
s místa, ztrácíme pdu pod nohama, posíláme almužnu tam, kam teba
poslati vydatnou pomoc, a stojíme na behu bez rady, vidouce tonouti

lena rodiny. Mnoho se vyzíská a málo se uspoí. Nerozumný pepych
zachvátil všecky stavy... snad nikde na svt se tolik neplesá jako

u nás... Povážíme-li, jak úzce souvisí naše vlastní hospodaení s blaho-

bytem celku, pak pochopíme, že šetilové mohou zachrániti naši pdu,
kdežto marnotratník ji podkopává Cením úsporovou sílu národa e-
ského na 250 milion korun ron. Vzrostou-li však úspory naše jen

o 70 milion ron, pak jsme zstali za jinými národy pozadu. Dnes.

kdy v cukerní krisi pda asi o tetinu ztratila se své dívjší ceny,

byla by píhodná chvíle, dostati ztracené nazpt..." Po referáte roz-

pedla se debatta, v níž poukazováno od rzných eník na to, že

v chudých krajích spoiti nemožno, a v bohatých práv dlají se nejvíce

dluhy. Otázka o hospodaení národa jest otázka o hospodaení rolnictva;

toto v bohatších krajích z dob epného blahobytu navyklo na vysokou
úrove životní a nechce se jí te spustiti a proto se vyprodává a za-

dlužuje; rolnictvo lpí také na formách zastaralých; jen vtší pokroilostí

dalo by se u nás z pdy vyzískat z pdy o 150 milion korun ron;
i v dob cukerní krise sází se neplatící epa a sejí nevýnosné obilniny;

výnosné dobytkáství se ponechává cizin; ta nám musí ron za sta

milion dobytka všeho druhu dodávati.

Na schzi pražské sekce „prmyslového svazu", která od loska
pistoupením eského prmyslového spolku k nmecké filiálce svazu

prmyslník stala se eskonmeckou, stžováno si všeobecn na Špatné
postavení prmyslu v Cechách a v íši vbec. Tak podle

zprávy inženýra Kolbena v roce 1898 byla spoteba železa válcového

a komerního v íši 4 96 milion q, roku 1903. už jen 4 2 milion q.

V roce 1900. výroba strojoven eských pedstavovala hodnotu 80 mil.

korun, roku 1903. sotva 50 milion korun. Do roku 1898. byla roní
objednávka voz železniních) v íši 6800, v posledních letech však
klesala a roku 1903. objednáno už jen 2800 voz. Pivní a lihová pro-

dukce eská rovnž rapidn klesá. Za ti léta od 1901 do 1903 sklesla

výroba piva z 9 47 milion hektolitr na 875 milion hektohtr ili

o 9% a výroba líhu z 1-48 milion hektolitr na 138 milion hekto-
litr, tedy o 7<*/o.

— Klesnutím cen cukerních ze 84 K na 64 K utrpí

cukrovarství rakouské na 55 milion korun ztráty (?) a zvýšený konsum
vnitroíšský mu to nikterak nenahradí. Nebo ten pi veliké dani spo-

tební 38 korun z metráku nijak se nepovznáší. Obnášel-li roku 1902.

35 milion q, za snížených cen )903 vstoupl leda na 37 milion q.

Zvlášt zle stojí prmysl v Cechách, nebo musí nésti veliké nejen
státní, ale i zemské a obecní dan Obnášeji-li r Dolních Eakousích
zemské pirážky 25*/o) v echách jsou 55V0, ve Vídni rovnž 25%,
v Praze však 50o/o. — Jiní referenti naíkali na téže schzi (18. ledna)

I
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jinak, ale naíkali všichni. Stžováno si na politickou nesrovnanost. na

velké dan, na soutž Nmecka, na veliká sociální bemena (!), na

špatnou podporu a ochranu vlády, na malichernou a drahou politiku

stedních stav, která stát ochuzuje, veliký prmysl stžuje a malý a

nevýnosný nezachrání atd. Tak referent o papírnickém prmyslu si

stžoval, že tak hanebných písemních papír jak v našich úadech
nemají v žádném stát; obálek prý naše úady vbec neznají, na cárech

zažloutlých píšou a do stejných cár to zabalí a pošlou. A obanstvo
takovouto nešetrnost a nevkusnost trpí a nestžuje si!

O sociálním pojišováni, proti jehož oprav a rozšíení

konen nebrojeno, nýbrž jen proti zpsobu jeho u nás, dovoláváno se

myšlenky jednoho socialistického eníka a poslance francouzského,

který pravil, že obecenstvo musí uvážit, že zaplacením njakého výrobku
ješt se nezbylo všech povinností a závazk k výrobci jeho. Tím má
býti appelováno na stát, že bemeno pojišovací a sociáln reformní má
nésti stát sám anebo aspo z veliké ásti, a když stát, tedy pak je nesou

všichni obané jeho. Tam kde jsou dan spravedliv rozdleny, vyjde

to jednak, ale u nás s takovýmito názory sotva se to pojišování sociální

spravedlivji zaídí.

Nejtíživjší sociální reforma, na niž prmyslníci stále naíkají,

jest pro n pojišování úrazové. Toto podle posledního výkazu
skonilo zase r. 1902. úetním schodkem 6.9 milion korun, 1901 jen

4'5 milionu korun a 1900 jen 4 miliony korun. Tedy vidt, že schodek

roste stále. Celkem už tento úetní schodek narostl za minulá léta na

38,819.678 korun. Nejvtší je prmrn u pražské úrazovny, totiž

18,335.906 korun, v purovnání s aktivy této úrazovny (22,736.108 K)
obnáší už 817o- U vídeské úrazovny pi aktivech 25,518 739 korun
schodek 16,516.616 korun obnáší ješt jen 657o- Ostatní úrazovny

mají jen nepatrné schodky, jen u Ivovské schodek dostupuje ješt 467o
všech aktiv (fondi. Následek tchto schodk bude, že brzy se asi naše

nynjší soustava úrazového pojištní — „soustava rentová" — promní
v soustavu volné úhrady, jakou mají v Nmecku. Pražská už do toho

nemá daleko. Až schodek dostoupí výše té, kdy už vbec se zjevn ukáže

že nikdy už kapitálové úhrady nebude možno složit, pak nejlíp bude

i to poítání zmnit. Nebo dnes není konen onen schodek leda v po-

ítání. Ustav dostojí vi pojištncm i nadále a tm je to jedno jak

se poítá, a naše dlnické strany doposud všecky se vyslovily pro

ponechání dnešní krycí soustavy, jako jistjší pro dlníky. Ale v Praze

a ve Vídni, kdež vyplatí se ron dlnictvu úrazem stíženému pes
83 milionu korun (v ostatních pti úrazovnách jen polovika toho

obnosu) už dávno tchto 8 milion roních rent není kryto složeným
kapitálem, nýbrž uhrazováno z bžných píjm. Obnáší krycí fond obou

ústav 82 milion korun a ml by obnášet 115 milion korun.

Za píležitosti rusko-japonské války noviny plny jsou zpráv o

Japonsku. Zvlášt všímáno si nevídaného rozmachu prmyslového
v Japonsku, jenž spolu s obchodem už dnes je vtší polovicí výživy

japonskému lidu. Zem a more, jež díve Japonce živívaly — a to

I
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odjakživa zem h než moe! — jsou jen menšími zdroji dnes, jež

by na populaci 46 milionovou — tebas velmi skromné žijící — sotva

staily! U píležitosti loské svtové prmyslové výstavy v mst Osaka,
Emínilo se tehdy vídeské „Handelsmuseum" o pomru Japonska k naší

íši, což pro zajímavost podáváme. Výstavky v Japonsku nejsou novinkou.
Poádány za úóasti Evropy už r. 1877, 1881 a 1890 v hlavním msté
Tokio a 1 895 v bývalém sídelním mst Kioto. Výstava v Osace je

tudíž pátá a byla také už opravdu podivuhodnou. Osaka mající pes
milion obyvatel, jest co se rázu msta týe japonským Hamburkem a
Manchestrera zárove. Vystaveno tu bylo na 350.000 jen japonských
výrobk, cizích neítaje. Po ptimsíném trvání zaznamenávala výstava
5 milion návštvník. Na výstav v Osace podle referátu „Handels-
musea" bylo Rakousko zastoupeno nejetnji. Japonci pi pihláškách
evropských vystavovatel inili výbr a dopustili jen to, eho sami ješt
nevyrábjí nebo jen nedokonale. Proto cizina vystavovala hlavn stroje.

A Rakousko vyniklo v tom ohledu jakostí a dobrotou svých stroj
pede všemi, ale zárove i hojností, elegancí a uspoádáním výstavky.
Rakouské oddlení stalo se proto také výstavním stedištm V jeho
salon výstava zahájena a tu také zízen trn pro císae a císaovnu
japonskou, odtud pi officielních návštvách mikadových se vycházelo.

Tisk pirozen vnoval tehdy Rakousku a jeho výstavce nejvtší po-

zornost. Také konsularní zprávy cizích stát zvstovaly, že Rakousko
svou výstavkou v Japonsku pekvapilo, a veliké njaké úasti od
nho nikdo neekal. Proto zvlášt anglické firmy obávají se nového
silného konkurenta. Referent na konec praví, že Rakousko podle toho
mže bez bázn podstoupiti soutž na zámoském tržišti s kterýmkoliv
státem, a když se vynasnaží, ba i první ceny si dobude! — Pravdou
tedy je, že Rakousko se pkn ukázalo. Ale po této ukázce obchod
zstal nadále skoupým. Lodní doprava do Japonska ani nerozmnožena,
ani neuinna lacinjší a pístupnjší, obchodní styk neorganisován,
závazky pro Rakousko splatné nemají se kde vypláceti a tak potebu-
jeme nadále jako dív pro svj obchod s Japonskem, který ostatn
letoší válkou znan utrpí, prostednictví nmeckých dopravních spole-
ností, nmeckého obchodu a nmecké baoky.

V Rusku pochvalují si te obezetnost ministra financí Vittea
že za své llleté správy nahromadil ve státním poklad ruském
tolik zlata, že Rusko bez výpjky mže drahný as vésti náklad
válený ze svých vlastních prostedk. Poklad zlatý v bance iní
summu 1845 mil. rubl (4704 mil. korun), což jako záloha za papírové
bankovky jest víc než tikrát dostateno. Obnášíf summa bankovek
po poslední 680 mil. rubl, jež podle stanov bankovních neteba ani
krýti plným potem. Zásluhou Vitteovou v tom ohledu jest, že roz-

poítával píjmy po celých 11 let dosti nízko, takže rok co rok a
zvlášt uprosted let devadesátých velmi mnoho zlata z pebytk se

nakoupiti mohlo a v bance uložiti. Nástupce Vittev po necelém roce
odstupuje. Pro nemoc podal deniissi, ježto uznává, že v nynjší dobé
teba pro úad ten lovka, který by skuten pracovati mohl. Ná-
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stupcem Pleskovým (byl nejen rodilý luterán a Nmec, ale Nmcem
i z pesvdení — rodina jeho jest úpln nmeckou!) jmenován V. N.
Kokovcov, díve pravá ruka ministra financí Vitte, s nímž však

1902 se rozešel. Poítají jej nyní ke stoupencm smru Pleveova —
k umírnnému konservatismu se silnou národní výluností. Jako odborník

chvaln znám jest celé veejnosti a od ní dávno už za nástupce

Vitteova naznaován.
Ve „Sborníku vd právních a státních" známý pra-

covník v oboru práva slovanského Dr. Karel Kadlec píše o sdružení
kooperaním v právu slovanském. Sdružení v kollektivním držení

majetkovém vyjádené nachází se u všech skoro národ primitivních,

a bylo také právním zaízením u národv evropských. Individuální

právo majetkové jest starým národm indogermanským neznámo, to

vypstovala teprve kultura ímská, a s ní pijaly je pak pokeSfanné
národy evropské. Toto ímské právo zatlailo také staré právo majet-

kové slovanských národ. Jaké toto právo bylo, máme jen nesporé pa-

mátky, souditi mžeme však ze zachovalých zbytk jeho a z názv,
jež stejn znjíce bud stejná zízení, bud už pozmnná dosud znaí.

Autor rozhovoil se pak o nkolika hlavních formách sdružovacích:

artli ruské, o speze (spáhání), o molb a toloce (výpomoci), o supon
(výpomoc po ad), baiji a j.

Rozhled sociální.

Interpellace centra v íšském snmu nmeckém ze dne 30. ledna

t. r. o odborových spolcích, koaliním právu a dlnických komorách
rozvíila, zvlášt po dosti píznivé odpovdi státního sekretáe hrabte
Posadowského jménem spolených vlád podané, živé debatty i

mimo snmovnu o smru zdravé sociální politiky, o „poslání

sociálního království". Centru, jež za asté konsts-tovaló, že v mnohých
otázkách nejblíže stojí k nmu konservativci, práv ze stední strany

konservativní, v hlavním jejím organu „Kreuzzei t ung" oste vy-
týkáno, že zapadlo do nevyléitelného socialn-politického blouznní.
To proto, že jeho pední mluví posl. Trimborn nejen znalecky,

ale i s nadšením se dožadoval plného práva koaliního pro dlnictvo
a oekává odtud ozdravení hnutí dlnického. Ne v rozšíení práv dl-
nictva teba prý hledati jádro zdravé politiky sociální, tak dí „Kreuz-
zeitung", nýbrž v ochran dlník proti vykoisování. Smr konser-

vativní, a ne celý, tvrdí, že požadovanými centrem institucemi socialné-

politickými napomáhá se pouze postupu sociální demokracie, proti níž

teba rozhodných opatení, a to ihned ochrany dlnictva, jež nechce
stávkovat. Poslanec v. Kardorff dokonce v íšském snmu zel, jak
se sociální pevrat s rychlostí rychlíkovou blíží; s takovou docílí prý
sociální demokracie píšt pti milion hlas, a náhle jako povstání

Herer — nastane revoluce.

I
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Hlasy z centra souasn na to odpovídají, že se dkladn mýlíy

kdo by se domníval, že dlnictvu bude vyhovno státní péí o po-

vznesení jeho hmotného postavení, nebude-li samo pi tom spolupsobit.

Nikoliv, dlnictvo si žádá spolu spádat svj osud, jak je tomu
u ostatních stav výrobních. A na to teba je mu téže svobody a

týchže podmínek, jako ostatním, aby se s ním nenakládalo jako s lidmi

nižšího druhu.

V tom se srovnává s centrem, jak známý publicista professor

H. Delbriick se práv rozepsal, sociáln reformní intelligence
nmecká, jež má svá ohniska v nmeckých universitách. S centrem^
jež dle Delbriicka má pede všemi ostatními stranami nedocenitelnou

pednost, že není ovládáno od žádné hospodáské nebo spoleenské
skupiny zájmové, ale hledá pi všech otázkách protivných zájm roz-

umné narovnání, a je takto sociáln a hospodásky fakticky více

nestranným než kterákoliv jiná frakce.

Hledisko centra jasn zdvoduje faktum nedávno ve vdeckém
organ sociálndemokratickém „Neue Zeit" doznané, že kdežto

ve 20 pevážn evangelických krajích pruských poet hlas sociáln-

demokratických se rovná 100 "/g potu dlnických voli tamnjšíchy

v žádném zlí katolických okres hlasy socialistické nedostoupily ani

50 % voli-dlník prmyslových. Te vstupuje na toto hledisko

centra, což jest arci nejvýznanjším, i íšská vláda. Za jiné pí-
ležitosti však zase officieln ve snmovní komissi prohlásil týž hrab
Posadowski, že jsou dv cesty vi modernímu hnutí dlnickému,
které má dosud pro nevysplost dav ráz turbulentní, až i nkdy
revoluní. První doufá politickou výchovou uiniti tyto massy ve

stavovském zájmu soudnjšími; pak jim skytá píležitost, aby své zájmy
vyslovily. To iní císaské poselství z roku 1890 a spolené vlády.

Druhý smr nedoufá na takovou výchovu mass, a tu se volá po
repressaliích. — Ovšem že i smr prvý vyžaduje kautel pro vývoj

zájmm státním píznivý.

Ve Vídni zaali s pípravou pro mezinárodní sjezd pro

soubor otázek sociálního pojišování, jenž dle usnesení ped-
loského sjezdu diisseldorfského poprvé konati se má v roce 1905 na

rakouské pd v sídelním mst íšském. Sjezd takových poádáno
dosud šest; první byl v Paíži v r. 1889. Obesílají je officieln hlavn
evropské vlády. V Dtisseldorf zástupce rakouský pozývaje na budoucí

sjezd do Vídn za našeho pedsedu ministerského Korbra ohlašoval,

že do té doby bude lze i Rakousku se pochlubit dalším rozvojem

sociálního pojišování, starobním totiž a invalidním pojištním dlnickým.
Jak poslední zprávy z odborných míst oznamují, vláda pán Korbrova
tomuto „mezinárodnímu" slibu podle všeho nedostojí. Velké dílo

starobního pojištní dlnického nebude do sjezdu hotovo. Ba soudí se

i, že ješt delší dobu si na n pokáme. Ale ani opravami, nutnými
opravami našeho dosavadního pojišování státního nebude se moci

Rakousko vi cizin pochlubit. Zvlášt ze soustavy našeho pojišo-
vání úrazového po léta už zeje propast mnohamilionového deficitu.
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I

Zaveden totiž « náš systém jednotlivé dchody úrazové zabezpeiti
složeným píslušným kapitálem. Jinde, v Nmecku na píklad vzali za
zaklad soustavu úhrady dchod píspvky sesbíranými, pi emž teba
jen menšího fondu záložního, kdežto pi kapitálovém systému teba
hromadit ohromné summy. Ovšem soukromé pojišovny jsou nuceny
zvoliti tento systém; jinak je tomu pi závazném pojišování státním,
kde je docela pravidelný pírstek vždy nových a nových pispvatel
na úhradu díve pistouplým lenm vyplácených dchod zabezpeen
tooustava pro našich osm úrazoven zvolená je neudržitelná. Vytrvale
koni po léta vzestupujícím milionovým schodkem Pravéuveejnny milionové úetní závrky úrazoven z r. 1902 Již v r 1901

^r«1?fi77%''tfí 3i;f
3.460 korun, v roce 1902 dostoupl výše

á»,8i9.bn K 9b h. Súastnny jsuu na nm všechny territorialní
úrazovny ovšem nestejn. Našim; eské nedostává se 18,335.906 Kmoravskoslezské však pouze 474,592 K Jediná úrazovna želez-
niní schodku nevykazuje, a to proto, ponvadž tu každoroní poteba
na uloženi dchodového kapitálu a záložního fondu uhradí železniní
správy. — U obojím našem pojišování státním dávno už konaly se
zevrubné porady v anketách a jiných sborech; pes to náprava
nijak nepokroila. Na konec ervna svolává výbor svazu nemo-cenských pokladen velký sjezd do Vídn, na nmž bude po-

i u'^°°u''^'' ,

°^^' rakouské pojistné politice sociální, aby reforma a
další vybudovaní našeho státního pojišování byly popohnány.

• „,^
Zajímávaje práv zmínná úetní závrka pedlitavskvch úrazoven

ješt 1 v Jiném smru. Vidíme z ní totiž, jak jsou jejich nastádané
miliony (je jich ve skutenosti pes 105 v korunách) uloženy. Pes
84 mil. korun uloženo v cenných papírech, 12Vs zapjeno na
hypotheky (jaké, se dále neudává), v realitách uloženo 4-2 milionu •

zbytek je v penžních ústavech atd. — Jak docela jinak, socialn-polititji užívá se nahromadných kapitál pojišoven nmeckých,
celkových 336 mil. marek je 49 0/^ uloženo v obecn prospšných

podnicích. Jsou perzné, zvlášt i na ukoj malorolnického úvru je
ve znané míe pamatováno (je tomu též tak u onch I2V2 milionech
uložených na hypotheky našimi razovnami ?). Vybíráme z nich dnes
pouze obnos dosud uložený ve stavbu dlnických byt. (!^iní celkem
VÍC nez 118 mil. marek. Jediný ústav v Porýní uložil takto skorém
^^ miliony, westfalský pes 16 milion marek. A naše úrazovny?
Vedle toho všímá si v Nmecku i íšský snm dležité otázky
bytové docela jinak než naše zákonodárné a vrchní správní sbory
statni 1 zemské. V sezení svém ze dne 17. února povolil íšský snmnmecký na stavbu malých byt pro dlníky a nižší úedníky pt
milionu marek, o milion víc než loni. U nás takové položky v roz-
potu nemáme. Zatím jen pijat zákon o znanjší úlev daové prodomy a domky dlnické. Kdežto v Nmecku debattují o tom, který
druh stavebních spoleností teba více podporovat, zda ty, které levn
prodávají dlnictvu vystavné dlnické domky, i ony, jež zstávaií
na dále majiteli domk, ale levn na dlouhou dobu je pronajímají
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rodinám dlnickým nebo zizuji v nich útulny pro mladistré osamlé
dlníky a dlnice; kdežto vyvstávají jinde etní mecenáši pro stavby

zdravých domk dlnic'vých — nedávno zase vnoval francouzský

poslanec Lalance svému rodišti, elsasským Muhlhúzám, kde od

desítiletí stojí celá tvrt úelných dlnických domk, první ást kapitálu

na stavbu dalších rodinných domk dlnick}'ch obnosem 200 000 fr.,

u n á s máme stavebních spoleností pro dlnické byty velmi poskrovnu,

v eských zemích jediným dlnickým stavebním družstvem pro domky
rodinné je kest.- soc. spolek „Samostatnost" v Brn, jenž vzal

ideový pvod na I. sjezde mor.-slezské organisace kesansko-socialní
na Velehrad v roce 1899 a dotud postavil v Zidenicích, pedmstí
brnnském, 20 domk se zahrádkami. Penz obrátil v uplynulém roce

77.137 K. Stát vnoval na tento jediný uáš spolek subvenci 2500 K,
zem dává ron 200 až 300 K Z úrazoven, pokud širší veejnosti

oznámeno, terstská nco více penz stanovila ukládat ve stavbách domk
dlnických. Bude zde mnoho dohánt všemi smry, než se vyrovnáme
po této stránce zemím jiným, zvlášt sousednímu Nmecku.

Jiná sociáln- zdravotnická otázka nastala Anglii a vlastn celému
anglickému svtu, pvodní to vlasti Širokého boje proti alkoholismu,

který u nás je teprve v poátcích. — Anglie se hrozí epidemie
cigaret tové mezi svou mládeží. Nedávno ješt lord Robert s

jako vrchní velitel britské armády vydal rozkaz na uvarovanou vojín
ped zlými následky pílišného kouení cigarett. — London School

Board, nejvyšší úad školsk}-, práv koná šetení ve vci a v Londýn
utvoila se již spolenost, aby vyzkoumala, jak by se dalo eliti ne-

obyejn vzrostlému zlu kouiti cigaretty. Nejnovjší ohromné stroje

vychrlí jich denn na miliony. Zlacinly tak, že za 1 penny (= 9 hal.)

prodávají v Londýn 5 cigarett. krabici, obrázek a obyejn ješt n-
jaký kupon nebo prémii na životní pojistku. Odtud kde kdo kouí. —
V severoamerické Unii nkteré státy úpln zakázaly prodávat cigaretty.

jiné aspo nezletilcm. Tak i v Kanad. V Anglii sam netroufají, že

by snadno došlo na podobný zákon. Hlavn proto, že nelze dobe
stanoviti trestu na pestupek takového zákona. O vzení zde pece ne-

mže býti ei. Pokutováni budou vlastn rodie trestané mládeže. A
tlesný trest zavést se pec jen i zde ostýchají. — Pes to agitace aspo
dovedla tolik, že na p. v Birminghamu smluvili se trafikanti na vzájem
mládeži cigarett neprodávat. — Kouení cigarett i u nás znan se

šíí. Arci na odvetu njakou jsme daleko nedospli. Až za nkolik
desítiletí snad po Anglii.

V Lipsku konán 25. ledna sjezd 721 delegát tisíce nemocenských
pokladen, aby zaujal stanovisko vi svobodné volb léka a
a zvýšeni honoráe lékaského splatného za jednotlivé úkony. Obé totiž

je ted až i stávkou provádným požadavkem nmeckého lékastva. —
Pokus s rozhodími soudy mezi pokladnami a lékai, od nhož práv
sociální politikové tolik si slibují, ani nemohl býti navržen; tak málo
ml na sjezde stoupenc. Sjezd zaujal celkem odmítavé stanovisko

proti lékam, a uznal, že nelze spor s lékai o svobodnou jich volbu
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nemocnými všem pokladnám ešiti jedním zpsobem. Úpln odmítnul

jako zkázu nemocenského pojišování honorovati jednotlivé úkony
lékaské. Stžoval si, že od nkterých skupin lékaských ohlašuje se

obrana pokladen proti jejich nárokm za socialn-demokratický manévr,

aby obranu na veejnosti pipravili o sympathie. Lékai nesmjí prý

se pirovnávat ve svém boji proti pokladnám k dlnickému boji o

zvýšení hospodáské úrovn: nebo pokladny nejsou prospchovými pod-

niky a lékai zas ne námezdními dlníky; nýbrž pokladny podniky
pro veejné blaho a lékai jakýmis zdravotními úedníky, kteí daleko-

sáhle disponují 8 prostedky pokladen — Nkteré pokladny zatím

usnesly se od 1. dubna zavésti svobodnou volbu léka a zvýšit o

nco honorá lékaský, tak v Mnichov-Gladbachu na p. všech

63 pokladen tamnjsích. jinde jako v Erfurt zvýšen honorá a lé-

kai odstoupili od požadavku svobodné volby. V Kolín však inter-

venoval vrchní praesident a to úpln ve prospch léka, když komisse

oboustranná nedocházela k žádnému konci. — 100.000 len pokladen

kolínských odvolalo se proto až k císai, aby je a jejich rodiny nevy-

dával takovým úedním výnosem lékam na milost a nemilost. Zárove
uinily pokladny podání na nejvyšší správní soudní dvr proti nepí-
slušnému prý rozhodnutí úednímu. Na 3000 léka v 80 mstech tou

dobou je ve sporu s nemocenskými pokladnami.

Lépe daí se lékakám v Americe. Podle revue „Femina"
rozmohlo se lékaské studium v Severních Státech od roku 1869., co

uinn první pokus ve Filadelfii, až k nkolika zvláštním ženským
koUejím lékaským a samostatným ženským zkušebním komissím. —
Soukromá statistika, pojímající ovšem pouze menší zlomek graduovaných
lékaek severoamerických, vykazuje, že pouze tvrtina z nich provádí

lékaskou praxi. Prmrný jejich hoQorá roní iní pes 14.000 K,
znan více než u léka, kteí nelib pociují už životní soutž šast-

njších lékaek.
Zvláštní kesansko-demokratický ruch feministický

poíná v Itálii od posledního katolického sjezdu boloského. Na sjezde

jednáno o ženském hnutí velmi podrobn a stanoveno zídit zvláštní

odbor ženský pi všeobecném opera dei Congressi. Organisaní statut

ponecháno sjezdem stanovit ženám samým za pispní delegáta ústed-

ního výboru sjezdového a zvlá.4tního duchovního rádce. Zvolen jím

msgr. adini Tedeschi, ímský praelat. První konference nového hnutí

svolána koncem ledna do Milana. Nyní usneseno pedevším zídit

feministická sdružení po diecesích. Milánskému pak uloženo vypracovat

podrobný program. Msgr. Radini-Tedeschi promlouvaje po té na

veejné schzi o dlnici, schvaloval sice také soustavu patronagí zá-

možných paní a dívek, a.le dtkliv zárove varoval ped astým ped-
sudkem vznešených dam. které poád hledí na ženu z lidu, jakoby

byla neschopna organisan se spravovati a povznésti se i sama sebou.

Na konec žádal nutnou organisaci ženského proletariatu na

kesanských zásadách v Itálii.

Blidka. 15
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Školství.

Masopustní prázdniny jak obyejn rozvíily trochu spolkový

život moravského uitelstva. Všechny družiny uitelské, spolek uitel
škol mšanských vyjímaje, konaly v Brn obvyklé porady. Organisace
pokrokových uitelek oslavovala ve „Vesno" Machara, známého básníka

smru protinárodního a protináboženského. Za podnt si vybraly 40té

narozeniny muže, jehož literární prá3e jsou irou negací všeho, ímž
jindy moravské uitelstvo oživovalo své ideály kulturní. Pokroková
organisace uitelská konala porady správního výboru a Katolický spolek

eského uitelstva na Morav ml mimoádnou valnou hromadu, jež

uložila pedsednictví, aby na píslušných místech o schválení zákona.

jímž se upravuje služné uitelstva, náležit požádalo a zárove naléhalo

na konenou úpravu zastaralého ádu disciplinárního.

Uéitelky docílily na Morav velmi cenného úspchu. Až dosud
sporno bylo, mže li býti volena uitelka za zástupkyni uitelstva do

místní školní rady. Zemská školní rada rozhodla zásadn, když jednalo

se o uitelku Fialovou ve Frenštát, ve prospch uitelek.

Uitelská záložna v Praze docílila v minulém roce obratu

252.987 K, zajisté úspch uznání hodný. Na Morav dosud nepochopen
význam svépomoci, jak dokazuje živoení „Uitelské zádruhy", prvního

svépomocného sdružení uitelského.

Pokrokové uitelstvo vytklo si nový požadavek programový.
Chtjí, aby zrušilo se jmenování správc škol úady správními a za-

vedla se svobodná volba - správc škol, již by vykonávaly uitelské

sbory. Když prý mohou na universit svobodn si volit rektora —
tak rozumují navrhovatelé — pro by si nemohli uitelé volit správce

školy. Jak by se volba konala na jednotídkách anebo na dvojtídkách,

kde „sbor" sestává se tí osob: staršího naduitele, 201etého „uitele

II. tídy" a uitelky runích prací, zatím není pesn vyteno
K správnému posouzení souasných proud v uitelstvu eském

a objasnní tak mnohých zjev poslouží zajisté následující dva citáty

z „Uitelských Novin". O „staré škole" praví se v ísle 20. mezi
jiným toto: „Vzpomínám na doby ped r. 1869, kdy methodikaení
nebylo ješt tím mocným kouzlem, od nhož se netušené výsledky
oekávaly a oekávají. Byly tehdy obecné školy, a hlavní, a triviální

a filiální, všelijaké, dobré i špatné jako nyní, ba špatných bylo dosti

8 uiteli všelijakými. Ale v každém okresu bylo nkolik škol v celém
okolí chvaln známých: z té vycházeli výborní potái, z oné znamenití

písai, z jedné horliví tenái, zvlášt pak milovnici tení djepisného,
nebo dobí zahradníci a velai, kteí ve své obci i v okresu znamenit
zvelebili pstování ovocného stromoví, opt z jiné znamenití hudebníci

a zpváci, z nichž mnohý se stal dokonce slavným, ba svtoznámým.
Kdo etl životopisy našich pedních muž, doetl se nejastji, že tomu
onomu slavnému spisovateli, umlci, prmyslníku atd. dán byl základ

k jeho sláv již v obecné škole, že takový muž sám s vdností vzpo-
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mínal a uznával zásluhy svého prvního uitele, jenž dobré a pevné

základy k jeho pozdjší innosti položil, anebo docela k ní podnt dal"

— tak oceují „starou" školu „Uitelské Noviny", organ pokrokového

uitelstva eského.
A v ísle 22. týž list poctiv piznává: „Naše zem koruny

eské jsou nábožensky starozákonní Sodomou; mezi 98 uiteli katolíky

neshledáte ani deset vrn katolicky spravedlivých, kteí by v duši

své mli víru obecnou, pevnou, stálou a pedevším tak živou, aby ji

skutky osvdovali a písn i upímn dle ní živi byli."

Tyto dva citáty nahoru i dol kií: jsme na cestách bludných,

obrame. Bude jim porozumno?
V Praze chtjí vybudovat uitelský dm, v nmž by pokrokové

uitelstvo mlo mohutnou oporu hospodáskou pro cíle a zámry své.

Z venkova však dosti znaný se jeví odpor ne zcela bezdvodný;
hlavn se vytýká, že by pak Pražané nabyli v uitelstvu nebezpené
samovlády.

Dležité rozhodnutí uinilo ministerstvo kultu a vyuování v otázce

bezplatného vyuování. Kterýsi uitel slezský provedl pi a pronikl.

Bylo rozhodnuto, že uitel není povinen bezplatn déle než týden

suplovati hodiny, jež pesahují normální poet tídy, v níž je ustanoven.

Máli na p. v tíd normu 26 hodin, musí býti 27. hodina, již by
suploval, zaplacena.

Eeforma kreslení nabývá uritých tvar a cíl, ale u nás zatím

se valí více do šíky než do hloubky, jak pípadn v „Ped. Rozhl."

dokazuje J. Sova, shrnuje výsledky svého pozorování v tento úsudek:

„Výstavy letošní dokázaly, že uitelstvo se chápe reformy z vlastního

popudu, ale že ídce ji ádn chápe v celém rozsahu. Kde jevilo

se pochopení nejvtší a kde uitelé vynikali odbornou zpsobilostí, tam
byly výsledky takové, že svdí rozhodn pro reformu. Kde byla

nejmén pochopena, dosaženo výsledk slabých anebo laikm zdán-

livých, t. j. novým smrm málo kdo rozumí a výsledky novotáství,

kde se neopírá o zvláštní dovednost uitele, jsou chatrné."

Na Litomy selsku v Cechách zaídili vzdlávací sbor, jež do lidu

vnésti chce osvtu pednáškami, knihovnami a asopisy. Dosud založil

13 knihoven, z nichž 8 dal spolek akademik „Smetana". Sbor stžuje

si na velmi nepatrný výsledek pednášek. Na 8 dosud poádaných
schzích nebylo dosud úastník Zase dkaz, jak ztrácí se v lidu

smysl pro vážnou innost duševní.

Slovinci v Korutansku ztratili poslední školu národní. Jiných

vbec tam nemli, a byla zem a dosud je ásten ist slovinská.

Jediná slovinská škola ve Sv. Jakubu zmnna v utraquistickou.

V Rusku obnáší veškerý náklad na školství 40.612.872 rubl,
ale stát na to platí jenom 21 "4 o/q. Ostatní vydání uhrazují obce,

zemstva a Církev pravoslavná.

Ve Francii zízena jednotná škola stední, jež má III. oddlení.

Pípravku, v níž se podává uivo obecné školy, tída X. a IX.; Škola

elementární, 2 roky trvající, tída VIII. a VIL; 41etá škola stední

16*

ki
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V tíd VI. až III. a konen 31etá škola vyšší v II. a I. tíd se

smrem bu filosofickým anebo mathematickým.

V Itálii zakládají jednotnou organisaci všeho uitelstva od školy

obecné poínaje až po universitu. Základy ke všeuitelskému svazu

položeny na sjezde v Urbini a popud vyšel od professoru vysokých škol.

Družstevní školy po vzoru anglickém navrhuje známý odborník

„pp" v „Hlasu", a doporuuje pro n tyto pedmty uebné: 1. právo

spoleenstevní, a zákony ty, jichž je poteba znáti (dlnické zákony,

potravinné zákony, poplatková a daová naízení a zákony a jiné);

2. nauka o zboží, o cenách, pvodu a jakosti tch druh, které se

v konsumech prodávají; 3. nauka skladnická, jak totiž zboží pechovávat,

jak 8 ním zacházet, jak krám zaídit, jak upravit výklad co nejúinnji
a pod.; 4. pomr mezi vedoucími a správní radou a pomr jich s pod-

ízeným — tedy vzájemná práva a povinnosti ve spoleenstv; 5. druž-

stevní výroba, jako pekaství, obuvnictví, soukennictví, krejovství a

jiná odvtví výrobní, jež dosud byla pi anglických kooperacích za-

vedena; 6. dohled a správa penžní v krám; 7. spoleenstevní vedení

knih a sútování; 8. základy bankovnictví, pokud pro kooperace mohou
býti potebný; 9. vlastní domy a správa jich; 10. jak se upravují ceny,

jak se nejlépe na zboží slevuje; 11. cíle a zámry prvních prkopník
spoleenstevního podnikání; 12. základní pravidla pro leny a správce

spoleenstev pi zakládání a vedení nákupních a výrobních kooperací.

Vojenství.

Výnosem ministra vojenství o plukovní ei bylo vlastn naízeno
toliko provádti dávno již platné zákony (ád služby I. díl z r. 1873,

lil. díl z roku 1876. atd.). Nového naídil jenom tolik, že i v ryze

nmeckých plucích dstojnici mají se uiti jinému jazyku, což zajisté

nelze považovati za pemrštný požadavek, pomyslíme-li, že na p. ze

102 pších pluk spoleného vojska je toliko 6 ryze nmeckých a že

okolnosti asto vyžadují, by byl ten který dstojník od nmeckého
pluku k pluku jiné národnosti pesazen.

Boue výnosem ministra vojenství vyvolané dávají nám úkaz, jaké
vážnosti zákony požívají aspo u nmeckého Rakušana. Zákon již dávno
platný má se doopravdy provádti a strhne se boue.

Ostatn pes výnos a zákon zstalo zatím vše pi starém. Kursy
mluvnické jsou zízeny jako díve. Xáci pro jiná služební zamstnání
málo kdy bývají pítomni, jako díve a také pro plukovní e nejeví

nižádného zájmu jako díve. Zkoušek, bude-li vbec jakých, se ovšem
také neobávají. Bud jim komise pikne známku „pro služební potebu
dostaten", a neumjí nic, anebo když ne a jsou-li ped postoupením,

vojenská správa je pesadí k pluku jiné národnosti a než uplyne lhta
3 let, za kterou se mají vykázati znalostí nového plukovního jazyka,



Vojenství. 221

již postoupili. Dle našeho rozumu byla by úplná náprava po té stránce

možná jen tehdy, kdyby se pijímali do vojenských ueliští jen takoví

mladíci, již by se vykázali skutenou znalostí nenmeckého rakouského

jazyka a kdyby se o to peovalo, by chovanci na vojenských ueHštích

s tou kterou eí dkladnji ješt se seznámili. — Jak zhoubn na

.školení mužstva psobí dstojníkova neznalost jazyka, neteba se roze-

pisovati. Dejž Búh, by se dsledky píliš zjevn neukázaly.

V naší armád má se za jisté, že co nejdíve bude nám podati

dkaz o naší zdatnosti. Akoli nedá se nikdy s jistotou pedpovídati,

jakou cestou rakouská politika bráti se bude, lze pece snad aspo
ponkud odhaliti závoj budoucnosti. Itálii se již podailo roznítiti povstání

v Albánii, na niž má velké laskominy, proto že by, majíc Albánii mla
vládu nad Adrií a brzo by dobyla Dalmácie (známo, jak podporuje

živel vlašský v Dalmácii). Co nejdíve vypukne opt povstání v Macedonii.

Macedonci se o politiku arci nestarají a neohlížejí se, že svým povstáním

roznítí tebas velkou válku. Boj Macedonc jest zoufalým bojem udupaného

národa, jenž hrozného otroctví již déle snésti nemže, jenž nemá co

ztratiti. Turecko užívá zamstnanosti Ruska, by Bulharsko donutilo

k válce, vymlouvajíc se na zbrojení Bulharska, jež ovšem musí zbrojiti,

by nebylo pepadeno nepipravené. Ze Turecko nepomýšlelo vážn na

opravy, o tom nemá již nikdo pochybnosti. Doufalo stále v nesvornost

mocností. Zdá se však, že se p-ípoítalo, a jeho rozsáhlé zbrojení po-

ukazuje k tomu, že již poznává, že asi dojde k jeho poslednímu boji.

Máme za to, že došlo v Míirzstegu k dohodnutí stran rozdlení evrop-

ského Turecka, dle nhož by pipadl Rusku hlavn Caihrad a Rakousku
Nový Pazar a kraj až po Solu a Solu. Ceká se, až vypukne povstání

v Macedonii, a pak by tam Rakousko vtrhlo spolen s Bulharskem,

Srbskem a Rumunskem. Rusko by se sotva súastnilo leda lostvem,

Rakousko pošle asi 250 000 muž. Rumunsko se zavázalo Rakousku
podporou 100.000 muži, Bulharsku bude možno asi 200.000 muž
vyslati a Srbsku snad 80.000. Proslýchá se, že mezi jinými zástupy

rakouskými jsou ureni na bojišt císaští myslivci a že budou nahrazeni

v Tyrolsku nkterými zembraneckými pluky. Jak se postaví Rakousko

naproti Itálii, nebo opané, není jasno. Na pováženou je také, že obsazení

Caihradu Rusy by muselo naraziti na odpor Anglie, pro niž znamená

každé sesílení Ruské svtové moci seslabení její vlastní. Možno tedy

jen s velkou hrzou hledti nejbližší budoucnosti vstíc.

Rusko-japonská válka zaujímá nyní každého tenáe co nejvíce

a zavdíme se snad proto mnohým laikm, podáme li nkteré vysvtlivky

k otázkám, jež válka tato vyvolala. Pro nedostatek místa mohou býti

jen co nejstrunjší.

Druhy lodí válených jsou:

A) Pední bitevní lod 1. a) adové lodi pro širé moe
(rzné názvy jako pancéové obrnnce atd). b) pobežní obrnnce pro

službu v pístavech a u pobeží.

Ohromné lod siln obrnny, opateny spoustou dl pro boj na

dálku a pro boj blízký.
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2. Kižníky (rzných soustav a rzných názv dle toho, jaké

mají pancée) také siln vyzbrojeny, lehí však než lod 1. za to rychlejší.

B) Podružní lod. 1. Dlové luny, pomrn malé lod, rychlé

a siln ozbrojené.

2. a) Torpédové lod vtší, bj torpédové loky menší, torpédové

luny, tyto luny mají po 3—4 troubách na házení torpéd a 2 - 3 rychlo-

palných dlách, musí býti velice hbité.
Minonoska jest lod, jež urena pouštti miny (torpéda mrtvá)

na dno moské na píhodných místech, by jimi nepátelské lod byly

vyhozeny do povtí (miny psobí samoinn, když se lod nad nimi

nachází anebo jsou spojeny s elektrickým strojem v pístave).

Torpedoborce (lapa torpédu, minolapa, minolovce, torpedolovce)

vtší torpédová lod, siln vyzbrojená rychlopalnými dly a elektrickými

reflektory (pro boj noní), jež jsouc provázena davem torpédových
lun brání nepátelským torpédovým lunm piblížiti se k velkým
obrnncm a hledí je zniiti.

Torpédo jest podmoská stela, velice dmyslný stroj as 45 m
dlouhý tvaru <:zil> , obsahující výbušnou látku, náraznou zápalku

(v pedním hrotu) a stroj stlaeným vzduchem uvádjící v pohyb dv
vrtule ze zadního hrotu vynívající, jež opt ženou torpédo na jeho dráze.

Torpéda se házejí stlaen}'m vzduchem (u starších prachem) ze zvláštních

trub pod hladinou vodní v lunu umístných (nkteré také nad hla-

dinou). Nárazem na pekážku (lod) vybuchne torpédo a psobí velmi

zhoubn. Torpéda mají v mederní bitv nejvtší dležitost.

Za kontraband (franc. contrebande) možno považovati vše, co se

nepíteli dováží a bud jeho vojenskou sílu pímo podporuje (^zbran,

stelivo atd.) aneb nepímo (potraviny, odv, peníze, kon, souásti
stroj atd.) a má každý bojující stát právo, takových vcí v obvodu
války se zmocniti, lodí samých se zmocniti dovoleno mu však jen tehdy,

kdy^, náležejí zpíma jeho protivníku. Dovážení však takových kontraband
nelze považovati za porušení neutrality, dokud nedodává jich ten který

neutrální stát sám. Svým obanm však nemá stát práva brániti, by
dlali obchody (na vlastní risiko). Se stanoviska mezinárodního práva
nelze initi Japoncm výtky za jejich útok v noci ze dne 7. na 8. února.

Válka zaíná, nevedlo-li diplomatické vyjednávání k uspokojivému vý-
sledku bu formálním vypovzením války, bu pímým útokem. Ze
k válce dojde, dalo se dávno pedvídati. Vyslanec japonský u dvora
Petrohradského byl 6. února svou vládou vyrozumn požádat 7. února
o své listiny. Souasn dáno z Ruska baronu Rosenovi v Tokiu na
srozumnou, by odcestoval. Tím byly styky perušeny a Japonci užili

hned první noci, by útoili. Se stanoviska váleného práva nelze tedy
jim initi výtek. Ve válce se vždy hledí nepítel pekvapiti. asy již

dávno minuly, kdy se nepíteli nabízela bitva.

Co se dvod k válce týe, dlužno je hledati v tom, že stejné
zájmy^ dvou státii se setkaly, a v takovém pípad nezbývá než roz-

hodnouti zbraní, le by se jeden z nich malomocn podrobil. Rusku je

zapotebí volného moe, by se stalo svtovou mocí; tíhlo stále k vý-
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chodu, proto hledlo nabývati pdy smlouvami a usazováním ruského

lidu podél sibiské dráhy, již za tím úelem stavlo (r. 1898. smlouvou

s ínou nabylo Rusko území, nd nmž se nachází Port Arthur a Dalnj,

dovoleno mu stavti východoínskou dráhu a odboku její z Charbinu

do Port Arthuru a osaditi tuto dráhu). Posa vadní pobeží ruské v Asii

má málo významu, protože pístavy bývají po dlouhou dobu zamrzlé

(Vladivostok), a snahou Euska muselo býti, aby nabylo pobeží již-

njších a území dlícího je od nich, ímž by svou í.ši zaokrouhlilo.

Muselo se tedy jednati v prvé ad o Koreji a Mandžursko
Uiperný národ japonský má taktéž dalekosáhlé osnovy. Pedevším

jednalo se mu o vhodné území, kde by pebytek svého obyvatelstva

usadilo (v Japonsku pipadá na km^ 105 lidí, v Rakousku 66 a tímto

územím byla Korea. Ale Japonsko mlo ješt .smlejší myšlenky; chtlo

dosíci rozhodného vlivu nad inou a s tou postupovati na západ. Za
takových pomr muselo dojíti k rozhodnutí mezi Ruskem a Japonskem,

Vhodný okamžik Japonsko propáslo roku 1898., když Rusko uzavelo
shora uvedenou smlouvu s ínou (bezpochyby se necítilo ješt dosti

silným). Letos pak došlo k válce proto, že Japonsko žádalo nedotknu-

telnost Mandžurska a Koreje a ínskou správu v Mandžursku. Rusko
vyluovalo Mandžursko z jednání, jelikož to náleží jen ín a Ru.sku,

v Korei pak navrhovalo neutrální území ponkud menší než chtlo

Japonsko. Diplomacie obou stran se ovšem snažila protahovati konené
rozhodnutí zbraní, až by byly všechny pedbžné pípravy k válce vy-

konány (to jest úlohou diplomacie ped každou válkou). Rusko již

v listopadu 1903 pozmnilo soustavu východních vojsk, byly uinny
pípravy pro stravování vojska atd. Japonsku dostavlo lodi, nakupovalo

steliva atd. Japonsko dokonilo arci své pípravy díve než Rusko a

spchalo velmi do války, by využitkovalo as pokud bylo na východ
málo ruských lodí.

Nepochybujeme o koneném vítzství ruských zbraní, jest však

pravd velice podobno, že válka si vyžádá na Ruších velkých obti.

Japonské námonictvo jest velmi dobré a moderní. Všechny pední
lod stavny od roku 1896 vtšinou v Anglii; obzvlášt mají hodn
nejmodernjších torpédových lun s rychlostí ó^/o km. za hodinu.

Lodítvo japonské jest proto u velké výhod proti ruskému, jaké posud

bylo ve žlutém a japonském moi; obzvlášt jsou ruské torpédové

luny špatnjší japonských. Až dorazí na bojišt ostatní eskadry ruské,

bude ovšem ruská námoní síla znanjší než japonská.

Japonsko mže postaviti ve válce asi 350.000 muž. 12.000

dstojník, 1116 dl a 82.500 koní. Odpoítáme li vojsko, jež zstane
v zemi, dlužno poítati, že možno poslati asi 300.000 na bojišt. Armáda
jest vycviena dle pruského vzoru a dobe vycviena, úpln modern
vyzbrojena a velice pohyblivá proto, že užívá se k doprav válené
lehkých povoz; také dla jsou velice lehká a malá. Jízda není píliš

dobrá co do koní a výcviku mužstva a ruské jízd eliti nemže.
V armád jeví se nedostatek dstojník. Jelikož japonská armáda se

posud ve válce proti žádnému vojsku neosvdila, nelze o její zdatnosti
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se vysloviti. Dlužno vykati, jak na ni budou psobiti obtížné pochody

a snese-li také porážky. Kolik vojska Rusku bude možno vyslati

k rozhodným bojm, nedá se pedpovídati, má Rusko co initi

s ohromnými obtížemi dopravy. Ze pošle víc než Japonsko, jest jisto,

zdali však dojde vtší síla k prvním velkým bojm, nelze íci. Ruské
vojsko jest rozhodn lepší než japonské, velmi dobe vycvieno a

ozbrojeno, vytrvalé a houževnaté a v mnohých bojích již osvdené.
Zdá se však, že pro pomrné velice tžké dopravní vozy a dla,

zvlášt v tamjší krajin, bude mén pohyblivé. Ze i námoní mužstvo
jest výborné, o tom již podalo dkaz. Snahou Japonc jest nyní co

nejrychleji vyloditi v Koreji co nejvíce vojska a snahou ruského

námonictva, by to zabránilo. Rozhodne o tom tedy pedevším bitva

námoní.

Sms.

O novém spisn Hippolytov, ímského presbytera a pozdjšího schisma-

tického biskupa (kolem roku 2.80.), jenž byl nalezen v kláštee Sumelas u

Trapezuntu, podává zprávu Frant. Cumont, zasloužilý badatel o kultu Mithrov
v „Revue de rinstruction publique en Belgique". Obsah tohoto spisu jenž

je obsažen v kodexu 7., 1.5. až 16. století pod nadpisem: „Podobenství

Hippolyta, Otce ímského, o tomto pítomném život a o hadovi" je zcela

zvláštní. Muž jakýsi má ve svém dvoe hada, o nmž ví, že je jedovatý.

Když jej chce zabíti, nalezne u nho zlatý peníz a tak upustí v nadji na

další poklady od svého pedsevzetí. Had usmrtí po sob kon, otroka, syna

a manželku mužovu a pipraví jej samého konen optným uštknutím

o život, ponvadž tento po každém novém neštstí dá se odvrátiti od svého

pedsevzetí jej usmrtiti, novými vždy poklady, které mu nabízí. Do tohoto

malého vypravování je vpleteno množství allegorických narážek a zbožných

applikací. Zda úryvek v pítomné form pochází od biskupa Hippolyta, zdá

se Cumontovi pochybno. Každým zpsobem byla by samostatná existence

takovéhoto allegorického vypravování zjevem, jenž v djinách literatury staro-

kesanské byl by iipln ojedinlým. Z druhé strany však vtírá se domnnka,
že nalezená parabola tvoila ást nkterého ze Ktracených spis Hippolytových

a teprve pozdji byla vyata a })ídávky opatena. -k
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Loisy.
Referuje Dr. Fkant. X. NovÁK. (. d.)

Prozatím ovsem „kritika", abych tím slovem krátce oznail diktáty

moderní vdy, daleko má ješté do toho, aby výroky svými stejné

sebevdomými jako smlými dovedla podkopati tisíciletou budovu

tradice, víry svaté církve, postavenou ne na chabých základech povry,

panovanosti, temné nevdomosti (jak nkteí zdají se tvrditi neb

alespo tajn pedpokládati), nýbrž na stálém, nikdy nezviklaném vdomí
bezprostedního, Bohem zarueného vyššího poslání božího, na pesvdení
proudy nejistší krve muenické zpeetném, na stálém svdectví duch
i vdním i životem zvlášt vyvolených. Ale podceovati jí nelze,

nýbrž vážn s ní dlužno poítati. Ne tak, abychom všecky její výstelky

pijímali za svatosvatou pravdu, i) ale tak abychom oste rozlišovali, co

je v tch vcech skuten požadavkem víry a co se jím pouze býti

zdá, co je jasn dokázanou pravdou a pirozenou nebo nadpirozenou

*) Výstelkfi tch varuje sám prot€3tant Zahn, Ernste Blicke in den Wahn der

modernen Kritik. 2 Bde. Gútersloh 1893, sv. I. str. 7. »Die wahre Theologie iat die

allerschárfste Kritik. Man braucht uns darm nicht darauf aufmerksam zu machen, da
die Kritik ihr Recht hábe. Wir sagen nur, da6 das, was seit Mitte des Torigen Jahr-

bunderts als Kritik der Scbrit autritt, das Gegenteil der wahren Kritik ist und T\eil

heute sich immer die Kritik des Unglaubens als Kritik bezeichnet, so wollen wir von

die ser Kritik nichts wissen, Mit Recht ist uns darm die Kritik eine Tochter des

Aballes von Gott und so moge sie dann diesen Namen insonderheit tragen. "\A'ir wollen

gem ihr gegeniiber ganz kritiklose Leute sein.«

Klíem celé otázky je, co praví Méchineau, 1. c. Études, sv. 89. str. 639.

^Dobe-li až ku základm vc zkoumáme, nejedná se pi válce, která mezi ívobodo-

myslnými a vícími, ano mezi protestanty a katolíky vzplanula, ani tak o historickou

cenu text naSich i^Písem svatých) jako o jich cenu a autoritu božskou. Ano nelze po-

16
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a co pouhou domnnkou, tebas dovedn sestavenou, ale pece jako

pára na slunci nestálou i mnivou. V Kím nedávno hlavn za tím

úelem sestavena zvláštní biblická komise. i) Katolická vda sama již

po léta tím se ubírá smrem. Nejedná pochybnost tak zmizela, nejedná

nejasnost vysvtlena, nejeden vážný ústupek uinn vd, ale i nejedno

tvrzení vdy jako bezpodstatné navždy se šastným výsledkem od-

mítnuto. V tom spoívá pokrok novjší vdy biblické, jíž v nejednom

právem smíme se honositi. Jedno jest však pole, kde zbran „theologv"

a „kritik" nejastji se kižují: otázka inspirace svatých knih."^)

*

Ueni Církve o výklad Písma obsaženo jest v dekretech snm
Tridentského a Vatikánského.

Snm Tridentský uí nejdíve (sess. 4. decr. de can. scripturis),

tteré knihy považovati za svaté, ili stanoví kanón knih in-

chybovati, že kdyby naše knihy svaté nedovolovaly si býti svatými, inspirovanými,

božskými, ti, kteí dnes bojují proti jejich authenticitó, zejtra by se jich v tom zastávali.

Nebot co není po chuti rationalistfim a jich spojencm, jest práv jich posvátná nad-

pirozená vlastnost, jak jim ji církev piíká «

') Viz o tom Revue du clergé Fran5ais, ro. 8. sv. 31. 1992, str. 201 ss.

»La commission des questions bibliques.* Tamtéž jména lenfi komise. List biV>lickýoh

progressist mluví o ní slovy velmi sympatickými Uznává naped chyby ve stran té

uinné. A pak pokrauje: »Jména konsultorfi zvolených jsou zárukou svobodomyslnosti

(largeur esprit), s kterou sv. stolice otázce biblické vychází vstíc. Konsultoi zastupují

rozliné smry umírnné i pokrokové, a jako celek-li je považujeme, dobe jsou zpraveni

o moderních methodách vdeckých, o dfisledcích i nárocích vyšší kritiky. Jest nemožno

pedpovdti, k jakým ješt dležitým koncm ta tolik vážná komisse povede.*

*) K dležité otázce inspirace svatých knih butež tu uvedena: Zanec chia, Divina

inspiratio. Róma lb98. Schmid, De inspirationis bibliorum vi et ratione. Brixina

1885. Pesch, Theologische Zeitfragen, 3. Folge. Freiburg im Br. 1902. Dausch, Die

Schriftinspiration. Freiburg im Br. 1891. Billot, De inspiratione s. scripturae. Romae

1903. Holzhey, Schopfung, Bibel und Inspiration, Stuttgart und Wien 1902. Loisy,

Études bibli(iues (ut supra), stat L'histoire du dogme de l'inspiration. La question

biblique et Tiuspiration des écritures. Maguier, La canonicité des saintes Écritures

(Ancien Testam.), Paris 1892. Méchineau, L'autorité divine des livres sainta (Études,

ro. 38. sv. 89. str. 639 ss.). Lagrange, Une pensée de St. Thomas sur Tinspiration

scripturaire (Revue biblique, ro. 4. 1895. str. 563 ss.). Téhož Inspiration des

livres saints (Revue bibl. ro. 5. 1896, str. 199. ss.). Téhož L'inspiration et les

exigences de la critique (tamtéž, 1896, str. 496 ss.). Téhož L'esprit traditionelle et

1'esprit critique (v Bulletin de litterature eccles. 1899 str. 37 ss.) a j. Durand,

L'état present des études bibliques en France (Études, ro. 38. sv. 89. str. 433 a

9V. 90. str. 330 ss.), k emuž srovnej Qayraud, L'inerrance de la Bible v Revue du

clergé Franyais 1902 sv. 31. str. 550 ss.). Hejl, L^eber die Wortinspiration der

hl. Schrift (v Katholik, 1900 I. str. 115 ss.) proti Chauvinovi a j.
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•spirovaných. Jiným dekretem (sess. 4. decr. de editione et usu

aacrorum librorum) vyhrazuje svatý snm Církvi jediné právo souditi

o pravém smyslu knih svatých ve vcech, které se týkají víry a mrav:

Praeterea ad corcenda petulantia ingenia decernit (sv. snm), ut nemo,
suae prudentiae innixus, in rébus fidei et morm ad aedificationem doctrinae

•christianae pertinentium, sacram scripturam ad suos sensus contorquens, centra

•eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater ecclesia, cuius est iudicare

de vero sensu et interpretatione scripturarura sanctarum, aut etiam centra

unanimem consensum Patrm ipsam scripturam sacram interpretari audeat...

Obnoveny avi nkterým mylným výkladm upevnny i objasnny

jsou dekrety Tridentské na snmu Vatikánském. Tak uí jmenovaný

snm (const. de fide, cap. 11. de revel):

Qui quidem veteri et noví testamenti libri integri cum omnibus suis

partibus, prout in eiusdem concilii (trident. sess. 4. de can. script.) decreto

recensentur et in veteri vulgáta latina editione habentur, pro sacris et canonicis

suscipiendi šunt. Eos vero ecclesia pro sacris et canonicis habet, non ideo

quod sóla humana industria concinnati, sua deinde auctoritate sint approbati;

nec ideo dumtaxat, quod revelationem sine errore contineant; sed propterea

quod Spiritu sancto inspirante conscripti, Deum habent auctorem, atque ut

tales ipsi ecclesiae traditi šunt.

Quoniam vero, quae sancta tridentina synodus de interpretatione divinae

•scripturae ad corcenda petulantia ingenia salubriter decrevit a quibusdam
hominibus pravé exponuntur, nos idem decretum (sess. 4. de edit. et usu

s. libror.) renovantes, hanc illius mentem esse declaramus, ut in rébus fidei

et morm, ad aedificationem fidei christianae pertinentium, is pro vero sensu

sacrae scripturae habendus sit, quem tenuit ac tenet sancta mater ecclesia,

cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione scripturarum sanctarum;

atque ideo nemini hcere contra hune sensum aut etiam centra unanimem
consensum Patrm ipsam scripturam sacram interpretari.

Co tedy Církev vzhledem Bible výslovn nám pikazuje viti, jest:

1. Ze ony knihy Starého a Nového Zákona, jak vypoítává je

svatý snm Tridentský, „celé a ve všech svých ástech" jsou

kanonické, t. j. že Boha mají pvodcem a že jako takové (Bohem

vnuknuté) církvi jsou odevzdané.

2. Ze knihy ty sepsány jsou celé za positivního vlivu

Ducha 8v., pímo z vnuknutí Božího, který takto v pravd jich p-
vodcem smí býti nazýván.

3. Ze ye vcech víry a mrav vykládati se smí jedin dle

ímyslu církve katolické.

16*
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O dob, ve které jednotlivé svaté knihy byly sepsány, o formé

(djinné, allegorieké atd.), jíž užil svatý spisovatel, ale ani o osob')

jeho nic neustanovuje uení kesanské.

*

V mezích práv uvedených lánk víry smí se pohybovati a

pohybuje se veškeren výklad sv. Písem se strany katolik. V týchž&

mezích smí se ešiti a eší se otázka o srovnání Bible s výroky vdy,

s „kritikou".

Hranice nikdy a nijak nepekroitelná jest katolíkovi pravdivost

Bible. Pipustiti, že sv. Písmo klame, bylo by tolik, jako
pipustiti, že bu Bh, pvodce tch knih, není pravdo-
mluvný, bu že Bible nepochází od nho, není Písmem
svatým.

Pravdivost, bezpodmínená pravdivost Bible má však podklad

svj a pramen, jak z uvedených výrok snmu Tridentského a Vatikán-

ského vyniká, v inspiraci Bible. Jen potud a v té míe jsou

knihy svaté a jednotlivé jich ásti neomylný, pokud
a v jaké míe Bohem jsou inspirovány. A tu poíná kontro-

verse vdecká. Otázka o smíení „theologie" a „kritiky",

Písma a vdy, stává se vlastn otázkou hranic inspirace

knih svatých.
*

Pesahovalo by hranice tohoto jen pehledného lánku, uvésti

zevrubn, co všecko v dob nejnovjší o hranicích inspirace bylo

napsáno. Podávám zde kontury té kontroverse.

1. Dle traditionelního náhledu jest inspirace knih svatých

(a tím i jejich neomylnost) absolutní; vztahuje se na všecky knihy
svaté i jednotlivé jejich ásti, vztahuje se na n mrou
stejnou. Neiní tedy rozdílu ve vlivu Ducha svatého pi sepisování

knich svatých ani extensivn, raáme-li na mysli rozliné ásti

biblických knih, ani intensivn, myslíme-li zas o rozliném
stupni onoho vlivu podle rozliného obsahu a rozliných okolností

vcí inspirovaných a v Písm sv. vypravovaných. „Tenendum est, quod

quidquid in s. scriptura continetur, verum est; alias qui contra hoc

') že i v tom nkdy (na p. o pvodu pentateucbu) vira katolíkovi staví pesné

hranice, vysvítá z dívjšiho. Viz o tom též Méchincau, L'autorité humaine des livres

^aints et le »concessionisme« (Études, 1. 80. 1899 str. 433 ss.).
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«entiret, esset haereticus" uí sv. Tomáš Aq.i) A Bellarmin^) praví:

„Qqí in ipsis B. Pauli epistolis aliisque sacris ac divinis libris non

omnia scripta esse volunt dictante Spiritu s., sed aliqua interdum sóla

prudentia et ratione humana duce, haereticum habendum esse." Po

nich všichni ostatní toho smru. Vykládati, jakým zpsobem si vliv

Ducha sv. na pisatele knihy inspirované pedstavují, není mou úlohou.

Ze uí inspiraci a neomylnost o knihách a místech pouze authentických,

o textu pvodním i neporušeném, rozumí se samo sebou.

2. Škola novjší' (abych o nkterých sporadických jejích ped-
chdcích pomlel) povstala pod ranami vdy moderní proti Bibli, a

ovšem ne bez vlivu moderních theorií protestantských o inspiraci.

Poktno ji nejprve ve Francii od r. 1893 jménem školy volné,

liberální (école large). Obmezuje inspiraci a tudíž neomylnost
Písma svatého na vci víry a mrav se týkající. Ve všem

ostatním, co netýká se víry a mrav, na p. ve statích ist pírodních,

historických, jsou knihy svaté výrobkem ist lidským, lidským

chybám a bludm podrobeným, lidskými mítky pochopitelným. První,

ponkud nesmlý pokus takového obmezení inspirace uinil kardinál

Newman, pipouštje, že v Bibli nalézají se „obiter dieta", to je

nahodilé poznámky, ásti vt nebo proposice, které se týkají údaj
^ist historických, nic spoleného nemajíce s vrou. 3) (Taková „obiter

dieta" byla by vypravování historická v knize Judithy, nebo že byl

Nabuchodonozor králem v Ninive.) Formáln, akoliv s úmysly nej-

lepšími a vždy hotov podrobiti se Církvi, vystoupil s tím náhledem

Msgr. Hulst v nkolika láncích r. 1892 uveejnných v asopise

^Correspondant".*) Ze i Loisy se k té školy hlásí, neteba zvlášt

zmiovati. Má tu o nm své zvláštní názory, o nichž ješt níže bude e.
Proti této škole, ne sice pímo a formáln, ale z popudu zásad

jí hlásaných vydal Leo XIII dne 18. listopadu 1893 svou biblickou

encykliku „Providentissimus". Nejvtší její ást obírá se studiemi

biblickými, jež vele doporouí, a správnou methodou u výkladu Písem

svatých. Otázky inspirace dotýká se encyklika jen všeobecn, nikoho

») Quodl. 12. a. 26; Summ. p. 1. q. 32. a. 4.

*) De verbo Dei, lib. I. c. 7, 16. Historický poad mínni o inspiraci podává

f>kná kniha Dauschova (n. e.i

») Viz Dausch, str. 184. S8.

*) Pozdji ty lánky vyšly samostatné (tLa question bíblique.« 1893.) Obsah jejich

uradí Pesch, Tbeologische Fragen (a. s.), str. 6 ss.
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nejmenujíc, ale urit. Stjte zde nkteré vty proti škole liberální

namíené. ')

At nefas omnino fuerit aut inspirationem ad aliquas tantum-
partes coangustare aut concedere sacrum ipsum errasse
auctorem. Nec enim toleranda est eorum ratio, qui ex istis difficultatibus

(obtíží historických) sese expediunt, id nimirum dare non dubitantes, inspi-
rationem divinam ad res fidei morumque nihilque praeterea
pertinere, eo quod falso arbitrentur, de veritate sententiarum quum agitur,

non adeo exquirendum quaenam dixerit Deus, ut non magis perpendatur^

quam ob causám ea dixerit. Etenim libri omneš atque integrit
quos ecclesia tamquam sacros et canonicos recipit, cum
omnibus suis partibus Spiritu sancto dictante conscripti
šunt; tantum vero abest, ut divinae inspirationi error ullus subesse possit,

ut ea per se ipsa non módo errorem excludat omnem, sed tam necessario

excludat et respuat, quam necessarium est Deum, summam veritatem nullius

omnino erroris auctorem esse.

Významné a v pítomném sporu asto užívané jest místo encykliky^

kde se iní e o zpsobu inspirace svatého pisatele.

Quare nihil admodum refert Spiritum s. assumpsisse homines tamquam
instrumenta ad scribendum, quasi non quidem primario auctori, sed scriptoribus

inspiratis quidquam falši elabi potuerit. Nam supernaturali ipse virtute ita

eos ad scribendum excitavit et movit, ita scribentibus adstitit,
ut ea omnia, eaque sóla, quae ipse iuberet, et recte menta
conciperent et fideliter conscribére vellent et apte infal-
libili veritate exprimerent: secus non ipse esset auctor sacrae scrip-

turae universae.

3. Vliv encykliky „Providentissimus" byl a jest nemalý.

Jednak nepodailo se jí spor o inspiraci, vlastn o neomylnosti Bible

udusiti. Loisy psal dále ve smyslu poad radikálnjším, ásten pod

rozlinými pseudonymy. Jiní, i myšlení nade vši pochybnost církevního,

netroufají oteven a cele hlásiti se k volným náhledm progressist,

ale nepímo ve výkladech svých skoro tamtéž dospívají. Hlavn jsou

to obtíže historické, jmenovit vzhledem pentateuehu, které je k luštní

problému co nejvolnjšímu pohádají. Poukazují na prameny, z nichž

spisovatel svatý erpal, a za nž prý neruil.'*) Dlí vci v Bibli vy-

pravované na hlavní (víra a mravy) a vedlejší (djiny), tak že ony

') Viz Herderovo latinsko-nniecké vydáni encykJik papeže Lva XIII Freiburg-

im Br. 1898, iv. 4. str. 93 ss. cfr. též Revue biblique ro. 4. 1895, str. 48 ss.

»A propos de reBcyeli<|ue P rovidenti ssimus.« Lagrange (str. 58.) tvrdí, že en-

cyklikou svoboda studii biblických nebyla nijak obmezena, nýbrž že práce na tom poli

jí spífie rozdmýchána. Didiot ji tamtéž nazývá .magna charta* studií biblických.

•) Cfr. Prát, Les historiens inspirés et leurs sources (n. s.).
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vci „vedlejší" jsou jen rámcem vcí „hlavních", neomylné sice, ale

neomylné jen „relativné" (pokud jimi osteji vyniká idea hlavní,

ale ne pokud srovnávají se s pravdou historickou o sob ^). Rozeznávají

co možná nejuritji mezi dílem lidským spisovatele a inspirací

božskou, jevíce po pípad chu imputovati spisovateli, co nikdy nedá

se porovnati s vlivem božím. 2) Dovolávají se pro svatého spisovatele

práva, aby pravdu inspirovanou sml povdti každou formou
literární, i allegorií a historickým románem.*) Upozoruji na jinou

historickou methodu spisovatel starých (jim bylo historické spiso-

vání umním; a spisovatel moderních (kterým je fotografií). Samy
knihy svaté, které se nám pedkládají ve form spis historických,

dlí na rozliné kategorie: vypravováni vybásnná (na p. Job,

Tobiáš), skutené djiny (na p. knihy královské, Makkabejské) a pra-

djiny (genese — tu by jen jádro bylo pravdou*). Chtjí vbec

*) Tak Durand, L'autorité de la Bible en matiére histoire (^v Revue du

clergé fran<ais, ro. 9. sv. 33. str. 5. ss. Str. 9. 3 Vci dvojího druhu nalézti v Bibli:

hlavni a vedlejší (il y a donc dans ce livre on double objet: Tun principál, Tautre secon-

daire). Vci hlavní obsahují pravdy náboženské a mravní. Pro tyto nám bylo sv. Písmo

dáno ; tyto byly napsány samy pro sebe. Všecko ostatní zárove i s djinami je pedmt
vedlejíí.c Autor nenpírá inspirace ani vzhledem vcí ^vedlejších v Bibli, ale piítá

jim neomylnost pouze >relativní«. (Str. 9. s.) Nous sommes en droit de supposer que

ceux-ci (spisovatelelé svatí) n'ont pas d se trouver dans la méme attitude desprit

vis-á-vis de Tobjet principál et de 1'objet secondalre des leurs écrits ... Or c'est pour

dooner cet enseignement (o vcech víry a mravu) que Dien les (pisatele inspirované) a

in.spiré et s'est porte garant de leur oeuvre . . . Le rest, qa'il soit véhicule littéraire

ou cadre historique, peut n'avoir (]u'une exactitude relative; bien des détails du

récit ne sont vraisemblablement pas sortis du doraaine de 1'opinion, et cela dans lésprit

méme da narrateur.*

*) Podle principu: ^Dieu n'enseigne infailliblement que ce que lécrivain sacré

enseigne.* Bh jedin to uí neomyln, co uí sv. spisovatel. Lagrange v Revue
bibl. 1896, str. 507, a dodává hned »Nous avons le principe de bon sens: récrivain

sacré n'ens€igne que ce qu'il veut enseigner, spisovatel svatý uí jedin to, co uiti chce.*

Další vývody tamtéž.

*) Cfr. Billot, De inspirat. (n. s.) str. 119 ss. k tomu Pesch 1. c. 48

*) Lagrange, L'inspiration et les exigences de la critique (n. s.) k tomu téhož

sHexaméron* 1 Revue bibl. Ib96, str. 380 ss.) Kniha, kterou o též otázce vydal (La

méthode historique surtout & propos de 1'Ancient Testament) je práv rozebrána. Zde

též lánek v Kolner Pastoralblatt u (1903. Col. 129. ss. a col. 170. ss.) iGeschichte

oder Urgeschichte in der Genesis?*

Revue bibl. str. 510. tSnpposons . . . trois catégories:

1. L'apparence historiijue n'est qu'nn voil. L'aoteur imagine les personnages et

les situations . . .

2. L'autear a la prétention de raconter des faita véritables, écrire une histoire

officielle . . . La vérité objective est nécessaire ?> ce gen re . . .
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každou vdu naprosto vylouiti ze spis svatých atd. Nazváno

je též koncessionisty.i) Všichni zastávají svých mínní pod devisí

encykliky Providentissimus, všichni se hlásí k axiómatu, že v „Bibli

není bludu." Nelze jich proto ani též paušáln odsuzovati, pokud se

jim vbec jedná o vážnou práci a o hlubíí poznání principu v ne-

jednom skuten velmi záhadného, Diskusse vdecká o inspiraci vbec
ješt daleko nedospla svého konce. Celkem zdá se kloniti na stranu

volnjší.') Sv. Otec Leo XIII ješt tikrát po encyklice Providen-
tissimus vidl se nucena proti jistým výstelkm smiovacím drazn
vystoupiti.') Jsou konen ve Francii i takoví, kteí se podrobili roz-

hodnutím papežským, ale jen zevn, doufajíce v srdci, že se encyklika

Providentissimus asem pežije, nkdy i na venek jak možno

skrytému mínní svému dávajíce prchod. (P- ^•)

3. Entrerhistoireédifianteetrhistoireproprementdite, seplace rhistoiredesorigines...

O tomto (3) druhu praví (str 515.4.): »Voici notre conelusion: II exist* dans la

Bible une histoire primitive dont le fond est garanti par la véracité divine;

mais certaines circonstances peuvent étre considérées, soit comme des métaphores et

des allégories, soit comme une accommodation hébraíque de la tradition orale.

Ces circonstances sont plutót le véiement de la rérité que des vérités enseignées pour

elles-mmes, et on peut en les interprétant se préoccuper moins de leur objet propre

que de leur sens par rapport h la vérité principále enseignée.«

Abych hned nkolika píklady ukázal, jak Lagrange svou theorii v praxi provádí,

tož jest stvoení lovka v Bibli skutená událost; ale že lovk uinn jest ze zem,
není než lidov podání nebo etymologie, která má vyjáditi, že i hmotná ást lovka
pochází od Boha. Eva nebyla v pravd stvoena ze žebra Adamova; tou parabolí mla
se pouze naznaiti odvislost ženy od muže. Co se praví OTáji, nemá smyslu, jakoby

tím mla nkterá skutená krajina geografická býti urena; smysl toho jest pouze ten,

že ráj se nalézal na pekrásném míst pozemském. Zkouška, pokufiení a pád prvních

rodi jsou skutené události: strom vSak poznání je snad pouhým symbolem njakého

ítatku duchovního, strom života symbolem nesmrtelnosti, had symbolem zlého principu.

Co se praví o pedvedení zvíjt Adamovi, je snad parabola a má pevahu lovka duchovní

vyjáditi... (Viz prameny uvedené, zvláát též lánek jmenovaný z Kolner Abend-
blattu, který proti d&aledk&m Lagrangeovým zaujímá právem stanovisko odmítavé.)

•) Cfr. Méchineau, L'autorité humaine des lívres .<<aints et le »conce3sionisme«

(uti supra).

*) Významným je, co ješt nejnovji v tom ohledu pronesl rektor theologické fakulty

paížské (viz Bulletin de littérature ecclés. 1903, str. 228): »N'assistons nous pas

depuis dix ans (od vyjití lánku Hulstova) íi une évolution de la doctrine de

Tinspiration, évolution dont Tarticle célbre de Msgr. Hulst a été comme prologue?

Si Téminent prélat revenait parmi nous, n'estimerait-li pas que telles écoles qui l'ont

combattu, Tont depuis trs sensiblement dépassé?
^) Tak r. 1898 listem ku generálovi minoritu, r. 1899 encyklikou urenou pro

francouzský klérus a r. 1902 výnosem Vigilantiae.
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Z dob pojoseflnskýeh.
M. Pavlík. (. d.)

Tak Sláma ') žádá, aby se u mladého duchovenstva budila láska

ke tení a samoinnému studování, píše dkladné pojednání o poteb
a užitenosti Svatojanského ddictví, praví, že náš lid, co národního

a vdeckého vzdlání se týká, stojí, kde se pede dvma sty lety

zastavil, a proto prý nieho mu není tak teba, jako vzdlání. „Úel

Boží s lidským pokolením ten jest, aby nejvyšší blaženosti po cest

pravého mravního vzdlání dosáhlo, a k tomu cíli aby každý lovk
podle možnosti pispíval." I náš lid má k tomu stavení kameny snášeti.

Když u jiných národ vzdlanost i do nízkých chýžek vesních se šíí,

pro má náš toliko lid beze svtla ostávati?

To mže uiniti jen kniha. Vyvrací pedsudek mnohých, kteí

praví: „Viztež k západu na to sliné ovoce, kteréž tam husté vyrojování

knih pináší. Není teba lidu žádných knih; aniž se to zdá býti v rad

božské prozetelnosti, aby se národové písmem a knihami vyuovali.

,Jdte do svta a kažte', pravil náš božský Vykupitel, vysílaje své

uedníky šíiti svtlo svého uení."

Dobrá kniha nezpsobila dsných úkaz západu, to byly špatné

knihy, které i u nás se šíí, zvlášt mezi svtskými novovzdlanci

našimi. Teba lidu dáti dobré knihy. (Ten rozdíl dobré a špatné knihy

jest podoben rozdílu dkladné a povrchní osvty.) Uruje vlastnosti knihy

lidu urené: budiž 1. obsahem jen pro lid zajímavá, 2. slohu snadného

a srozumitelného, 3. ceny co jen možná levné. Lid náš ítá rád knihy

nábožné, ale ne polemické; teba by bylo dobré postyly, život svatých,

psaných pérem pobožným a spolu kritickým, jako „Život svaté

panny Teresie'' od J. erného, teba by bylo i úplného kancionálu

eského, dle poteb nynjšího vku uspoádaného. Pro lid

hodí se djepisné knihy i cestopisné a hospodáské. To by byly knihy

pro lid.') Ale nám teba, velmi teba i uené theologické literatury.

Vi Srv.též VyctiocUl, Sušil, 55: kaplan Boigner peje Sušilovi stavšímn se professorem

bohosloví : ^Gott schenke Ihnen . . . daB Sie in Ihrer kleinen Pflanzschule Ihre Aussaat

keimen und Frúchte bringen sehen, daB der profane Leichtsinn, die flache Ober-

f lachlichkeit nach und nach verschwinde, Liebe zur Wissenschaft . . . und

fromme, heiCe WiBbegier die Herzen Ihrer Zuhorer erwárme.«

*) Nikdo tak rázn ve prospch eského Školství nevystupoval, jako tito knží,

nikdo nepál tak vzdlání a svobod lidu, nikdo nepál tak upímn uitelstvu lepšího

zaopatení než oni. Tak Vacek smje se »jalové krasoei« francouzského ministra Quizota,
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Kéž bychom se mohli v každé „haluzi bohoslovného umni aspo,

jedním rázným dílem vykázati!" Též podaené peklady sv. Otc by

duchovenstvu mnoho prosply.

Podobn zmínný od Slámy J. erný žádá od knze mimo jiné

„pravou osvícenost, dvodnou známost svtských i božských vcí,

jazyk i filosofii svého vku (ne ale ducha této filosofie)", aby mohl

roztrhat sofistickou osnovu liché osvty.
Vbec odpor proti povrchní osvt šíí se mezi knžstvem ím

dál tím více.') Jen že jedni, lidé bázliví, zavrhovali osvtu, a kde

o vzdlání mluvili, myslili jen vyšlapané cesty minulých století — to

byli oni „tesklivci", druzí byli páteli vzdlání a osvty, ale pravé,

dkladné, a hledali n'ové cesty, hodící se do nové doby.

Jedním z charakteristických rys tchto mladších osvícenc (po-

josefinských) je, že upímn páli jiným vyznáním svobody a rovno-

že »akoli uitel na zemských statcích nejnižším jest, na duševní dokonalosti nejvyšším

má býti«, a píše: »Kde uitel nuzákem jest, že mládež toliko nejchudší chátry školní

služb se oddává, a kde o položení uitele, jeho úinkování a osudu vbec opovržen

se smýšlí: tam se mají daiti školy? Také-li pak v jiných stavech a uících ústavech

dle tchto smyšlenek a vrtoch se pokrauje? Jaká práce, takový budiž plat,

a jaký plat, taková práce... Kdo upímn smýšlí s lidstvem, s národem svým,

pedevším a nejvíce ujímá se sprostných, opuštných, opovržených, nešastných lidí.

Jiní, vejš stojící, majetní, zámožní lidé již peují o sebe a o své dti. Onino ale iní

nižší, nejvtší však druh lidu, jehož nejpodlejší (nejšpatnjší) ást luza jest. Luzal
jakéž to špatné, nectné, ohavné jméno — všichni se od toho odvrací, co nám vyznauje,

A pece i luza sestává toliko z lidí. Chci íci, co o tom smýšlím. Dokudž se nižšího

lidstva druhu výten neujmeme, dokudž nejvíce obtí k vzdlání hrubého svého lidstva

nepineseme: dotud nesmýšlíme upímn s národem a lidstvem. ,Chudým evangelium
se zvstuje', vece božský Spasitel náš; na to málo kdo poraní z nynjších reformátoru

svta; ježto by z tolika pesmutných událostí našeho vku dobe vdti mli, že kde

u národa mnoho zpustlé zbe a luzy, národ ten znenctn, zohaven jest, jeho bytnost

v nebezpeenství se uvrhuje, a blaženost jeho naprosto vyvrací se . . . Protož kdo jste

praví pátelé obecného lidu, opatte mu pimenou vycvienost a jeho
uitelm za práci spravedlivý plat! Tím se pokrok k pravé svobod iní.
Kdo dle smyslu svého chlapem, otrokem jest (a kdož jest ním více, než kdo toliko zná

náruživosti své, a dle surovosti pevrácené vfile své vezdy po otrocku jedná), ten
nikdy svoboden nebude, by byste svobodu z každé hlásali stechy.
Chce-li národ prav& svobody dosíci, osvobo ty, jenž stojí na nej-
nižším stupni, od jejich s u rovosti, jejich náramné chudoby, jich nešvar
a špíny! Kdo tomu nechce, nikdy jméno svobody do úst svých nebe.«
Na konec praví

: »Bez navrácení se k Bohu a ku Kristu žádného není
spasení, i v duchovním i v politickém smyslu.* (. k. d. 1836, 141 .. .) Známo,
že týž Vacek zavedl první uitelské konference.

') . k. d. 1831, 323 a 1835, 94 n.
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právnosti s katolíky. Bylo to ddictví z dob josefínských. Zmínil jsem

se, že nkteí staí osvícenští knží (pedáci) nevdli, ím jsou: zda

katolíky nebo protestanty. Mladší osvícenci, na p. Bolzano, Zahradník,

Fessel, Vacek, Sláma, Vinaický (nadšený ctitel Bolzanv), Kamarýt,

Píhonský, Jirsík (tedy opt muži v popedí stojící) vdli již dobe,

že jsou katolíky, a chtli být katolíky co nejlepšími. Jako katolíci

zabývali se ve spisech asto protestantismem ukazujíce jeho slabiny

(Jirsík, Zahradník), ale pi tom oteven zavrhovali intoleranci. Zahradník

mluví osmutné, škodlivé intoleranci, uveejuje pt kapitol

z Bartošových letopis, znázorující tuto „smutnou intoleranci" (1834,

651; 1835, 232), Jirsík mluví podobn (1835, 183), Píhonský kára

Innocence III pro jeho nakládání s kacíi, a jinak prý mravní povaha

tohoto papeže jest nad všelikou hanu povýšena (1837, 317). Též osobn

chovali se k jinovrcm dle pesvdení svého. Neinili toho z ohledu

na státní zákon, nýbrž z pesvdení. Nesmíme zapomenouti, že toleran

nímu patentu odpírali jmenovit mužové církevn smýšlející, že tolerance

byla u nás ním neobvyklým, že uznávala se u katolík namnoze jen

jako státem nadiktované, nutné zlo, a že i nyní ješt nkteí vyslovuji

slovo tolerantní patent s jakousi nevolí. Pakli knží pracující o uv^
domní katolík tenkráte se zastávali tolerance, zasluhuje ta

zmínky. Tolerance z pesvdení hlásaná jest u nich znamením, že

nehledli zpt, nýbrž v ped, že mli pedtuchu nových pomr, ku

kterým spolenost se blížila. U nich tolerance neznamenala pouhého

trpní, oni vdli, že za tím slovem skrývá se pojem kesanské po-

vinnosti mravní a pojem práva. ^)

Byli jisti, že katolické Církvi neteba privilegií, aby se udržela.

Ani rovné právo jiných vyznání ve stát jí neuškodí, budou-li katolíci

opravdovými katolíky. Proto pomry v Církvi vybízely je mnohdy

ke kritice. Kritisují sebe a žádají kritiky všude, i v Církvi. Staí

josefínisté kritisovali církevní pomry s pohrdáním, se smíchem, osvícenci

z doby Zahradníkovy kritisují vážn, z lásky, aby všude projevy kato-

lického ducha byly dokonalými. Uvedl jsem již pání Slámovo a

Sušilovo, aby životopisy svatých byly jak nábožným tak kritickým

pérem psány. A toho páli si všichni pátelé. Se snahou po opravdo-

vosti a kritice vyvinovala se u nich i upímná mravní sebekáze.

Fessel na p. jmenován byv Hurdálkem praesesem semináe boho-

sloveckého v Litomicích, založil z nadaných bohoslovc „spolek

') Pokud sahala u nich tolerance, o tom pozdji nkdy. (Myslím tu toleranci-

civilní ovšem.)



236 M. Pavlík:

Kristv", jehož lenové mli psáti denník, asto se scházeti, msíné
pispívati na literární a dobroinné úely, svj a spolulen mravní

život kritisovati a zachovávati mezi sebou rovnost a bratrství.*) Pe-
mýšlelo se o duchovním život knží (a zvlášt J. erný a po nm
Xrbec razili tu cestu), o celibáte, o breviái . . ,2)

Tak vykesávali a vychovávali se mladší josefinisté a osvícenci

odvracejíce se od povrchní osvícenosti a toužíce po pravé, dkladné
osvt, na pevné, uvdomlé katolíky, kteí nehledí bázliv do bu-

doucnosti, nebojí se žádné filosofie, zvlášt ne povrchní, a ví úpln

) Kryátiifek 1. c. 365.

') Tak na p. F. P.({honský) v recensi Schmidovy Liturgiky praví: »0 modlení

breviáe pronáSí se, jakož sluSí, velmi chvaln; pedce však nkteré ne-

dostatky vyznává a jejich odstranní ponavrhuje.« (.k.d. 1833, 648.) Nebo

Havránek v recensi Schwinghaimbova »Úber das Brevier« piSe: »I já se.,, piznávám,

-že jsem co bohoslovec a jáhen mezi ©úhlavními nepátely breviáe stál ; pamatuji S9, že

jsem se jednou k nejvrnjšímu kolegovi svému vyjádil: ,že bych si jako knz za hích

ipokládal, maiti as brebentním breviáe'.* A pak vypravuje, jak pomalu etl naped

hymny a orace, nkterý žalm, až kdysi v druhém roce svého knžství ponejprv jako

knz celé officium se pomodlil; »a tak se ho modlím a modliti budu, dokud mi B8h

zraku a pamti popeje, nedbaje na to, jakkoli jiní snad o tom smejSlejí.* Uvádí nkteré

píiny, pro breviá je zanedbáván, a praví dále: »Krom duchovních spoleností málo

kde byl, a posud mezi desíti sotva jeden jest, jenž by se breviá úpln a

každodenn modlil. A co duchovních spoleností se dotýká, kolikrát ješt mnohem hfle

jest, než aby se tato pobožnost pronedbávala. Míní tím kvapné brebentní v choru. Tak

prý se stalo, že lid nkde íká povdomé písloví

:

Nokturnum ospale odfiekal jsem,

laudes a hodinky vynechal jsem

;

nepory odzpíval u oltáe,

komplctá zabunibal v pivovae.

Odmítá obvyklé výmluvy a námitky... ale »nicraén (praví dále) podepsati ne-

mohu, že breviá tak jest spoádán, by ani v tom nejmenším opravy nepožadoval.

Nezapírá sice sám pan spisovatel, že onano námitka, že se lekcím druhého nokturnu

místem písné kritiky nedostává, že se totiž z života svatých sem tam vypravují takové

události a zázraky, kteréž bud velmi mnoho víry požadují, anebo dokonce, jak z kritiky

historické pesvdeni jsme, nepravé jsou, není lichá a nepodstatná. Pan spisovatel ale

mfní-,- že všecko dobe mfižc státi... Tak byeh nesoudil. Co se mne týká, neberu sice

na takových vcech žádného pohoršení, vímí, že pia fraude psány byly; ale piznati

se musím, že mne vzdlati nemohou... Kdyby se tedy ono, což rozumná kritika

za nepravé uznala, s jiným promnilo, a to, což málo odflvodnno jest, ješt se doplnilo

:

napotom by se tím spíše zacpala ústa veškerým nepátelm, jenž breviá v písloví

potupné berou.* Navrhuje pak nkteré zmny, jako lepší peklad žalm, více homilií

ze sv. Otcfiv a jiné promny. (. k. d. 1839, 359 nn.) Na tchto dvou projevech vidíme

opt kriticlcou snahu neho lepšího.
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I

alovm; „Já s vámi jsem."*) „Žádný mi neprav, svt že se

zhoršuje, istí se ovšem." (as. k. d. 1837, 397.) Hlavní obsah

jejich theologické spisovatelské innosti jest: víra a vda nejsou v rozporu.

To jest obsah pednášek Bolzanových, tou otázkou nejvíce zabývali se

i jeho žáci-knží.

U jednotlivých katolických spisovatel pojosefinské doby ovšem

rozdíly vnitního vývoje katolické myšlenky mezi osvícenci a vnjší

státn-katolické reakce nevysvítají stejné jasn, ale rozdíly ty jsou.

Na jedné stran odpor proti vzdlání zvlášt lidu, na druhé snaha

rozšíiti vzdlání po celém národ až do „chudých chýžek" — tam

strach, zde odhodlanost a dvra — tam paragrafy, zde volnost 2) —
tam udavaství^y a tajné farisejské pikle, zde pímost — tam tesklivý

strach o pravovrnost omezující se na hledání a enichání blud, zde

nelíená, radostná, „ne tesklivá" oddanost Církvi, oddanost namáhav
se vyvíjející, ale za to uvdomlá a i v nových pomrech svobodn

se pohybující. Rozdíly tyto jsou patrný i mezi biskupy. I bylo štstím

pro nás, že na p. pražský Chlumanský nebo brnnský Gindl nepatili

k onm tesklivým úzkoprscm.

Osvícenským hnutím pozdvižena duševní úrove knžstva, vy-

pstn smysl pro kritiku, vzbuzena nespokojenost s tradicionelním

psobením knžstva a tím snaha neho lepšího. Nemyslím, že veškero

knžstvo podobnými myšlenkami se obíralo, ale aspo nejlepší, nej-

nadanjší a nejilejší knží, kteí stali se vdci theologické literatury.

Kdežto v 18. století nejvýznamnjší duchové z ad knžstva, Dobrovský,

Pelcl, Procházka, Ungar byli osvícenci více mén s pouhého všelidského

hlediska, jejich nejnadanjší žáci (knží) mli na zeteli vedle národ-

nosti hlavn náboženský a specieln katolický život.

') Na p. Zahradník, Sláma. (. k. d. 1832, 135,43 a jinde.)

^) Bolzanovi byla pedepsána k pednáškám kniha Frintova (pozdji ostatn

indexovaná), on však astj ji kritisoval pi pednáškách, opravoval, a celkem pednášel

dle svého. Za Fessela a Zahradníka v seminái litomickém nabádáni bohoslovci, aby

si všímali i krásné literatury i knih sepsaných od jinovrcv a všeho užili k obran

náboženství a víry. Bylo na to žalováno až v ím; císaský komisa (Frint) vc
vyšetoval a »vinDÍky« (Fessela, Zahradníka, Gaua, Schmeidera a j.) potrestal. Nástupce

Fesslv, Jan Stark, našel však mezi bohoslovci litomickými »krásný ilý život literární

a náboženský.* {Kryítfek 1. c. 375.)

^) Viz Kryštfek 1. c. 35C—879 — nechutné, falešné denunciace, vyšetování,

tresty lidí, jimž nemohlo se nic dokázati, nežli že »jejich pohled jest jedovatý* (Fessel),

jimž diktováno odvolati bludaství, jehož neuili. Inkvisitoi nebáli se nieho tak jako

veejnosti. Když jim bylo pohrozeno, že vc bude uveejnna v cizin a tak ani

v Eakousku nezstane tajnou, ihned vše honem ukonili.
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Psobila tu mnoho i cizina,^) zvlášt moderni tenkrát a osvícenstvím

vyvolaný romantismus. Chateaubriand, a to nejvíce svou Atalou, psobil

u nás velmi mnoho nejen na knžstvo, i na jiné intelligenty. Chateaubriand

byl znám Slámoví, Vackovi, Beerovi, Zahradníkovi i jich druhm (na

Morav družin Sušilov)

Sláma zná Genie du Christianisme (C. k. d. 1831, 47), zná Les

Martyrs ou le Triomphe de la religion Chrétienne (1832, 341), Itinéraire

de Paris a Jerusalem (tamtéž), zná Villemaina (1831, 195) i nmecké
romantiky Sailera, Stolberga a jiné.

Vacek píše aforismy vedle jin\'ch též ze Chateaubrianda (1833.

468). V asop. pro k. d. jsou uveejovány dopisy z Paíže o Lacordairovi,

Gerbetovi, Coerovi, de Queruyovi, Comballotovi, o zániku Gallikanismu,

o processu státním s asopisem „Avenir" a jiné zprávy. Zajímavá jsou

slova jednoho dopisu (1835, 341): „Tak se dokázalo, což dávno ped-

povídali, že Církev v služb státní, jako státní institut. Církev zemské

vlád podrobená, za našeho vku svobodného vení a smýšlení žádné

moci na srdce lidská nemá, ale že samostatná a neodvislá jsouc, svou

vlastní pirozeností brzy si vážnosti zaopatí. Knze budou ctíti, nebude li

na zpsob svtské moci poroueti, a mže o své ouinlivosti na mysli

lidské tím ubezpenjším býti, ím mén svtské mocnosti k tomu má

potebí, ím mén sám sebe za prostedek policejní neb kázní po-

važovati dopouští." (P. d.)

') Uvádím tu seznam knih darovaných arcibiskupem pražským roku 1836 novo-

svcencfim: Institutiones theologiae dogmaticae, auctore F. Liebermann ; Instructio practica

Confessarii, auctore Zenner; Katechetisches Handbuch ; Chrysostomus Homilien ; Lenkenn

der Siinder von Ludwig v. Granada; VoUkommener Christ von Liguori ; Vollkommener

Weltpriester von Liguori; Vertheidigung des Christenthums von Fraissinous; Schule des

Ereuzes und der Leiden von Drexelius; Homo Apostolicus (Liguori); Lectiones in usm
cleri (? Viennae); Abendstunden zu St. Petersburg vom Grafen Maistre; Kirchenrecht

von Walter; gymbolik von Mohler; Betrachtungen iiber die Leidenszeit Jesu Christi

von Kard. Lucern; Leitung iingstlicher Seelen von Quadrupani; Brief des heiligen Leo

an Flavian iiber die Gottheit Christi; Jeden ovinec a jeden pastý.
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Legenda Kristiánova.

Napsal František Vacek. (. d.)

e nebo legenda „Oportet nos" není v breviái uvedena celá.

T"íme jisté, že mla díl další, ve kterém jednalo se o Boleslavovi, to

jest o povaze Boleslavov a úkladech jeho proti Václavovi. Skladatel

legendy sám to naznauje, an praví: „De Bolezlao vero censeo nunc

tacendum, quia de eo convenientius nobis est in suo loco dicendum."

Pohíchu znní té ástky neshledává se v pramenech nám pístupných.

Bollandistum známa byla legenda „Oportet nos" z rukopisu kláštera

sv. Maximina u Treviru. Podle toho, jak ohlašují obsah její: „Haec

proprie sermo est de sancti ducis gestis et martytio,"^) zdá se, že

exemplá tamní podával znní i druhé ástky, nám se nedostávající.

Tomu-li tak, jest dobrá nadje, že asem celé skládání vejde u nás

ye známost.

Na dležitost legendy „Oportet nos" jako pomcky k vyšetení

doby, kdy hotoven byl spis tak zvaného Kristiána, ukázali jsme již

navrchu. Nyní hodlajíce vyložiti, jaký je vztah mezi eenými skládá-

ními, povinni jsme pedevším ohledati pvod legendy „Oporfet nos"

a uriti stáí její.

Spisovatel legendy byl Nmec. Tot patrno z ei, kterou vy-

vy.šuje nmecké panovníky a oznauje pomr knížectví eského k íši

fímsko-nmecké. Podle jeho výrok Cechové svlí nebo na rozkaz
^ímského císae" Jindicha I zídili si knížete Spytihnva I, nebo:

Vratislav, bratr Spytihnvv, byl psobením „ímského císae"

Jindicha I zvolen za knížete eského (per románm imperatorem

Heinricum ad principátm est electus) nebo: císa ímský Oto I usta-

novil Václava Svatého za knížete a pána v Cechách (Romanorum

imperator, scilicet primus Otto . . . beatum puerum Wenzeslaum bona

voluntate constituit ad ducatus dominationem } nebo: šlechtici eští ekli

Václavovi: My jsme ti zjednali jméno na dvoe císaském (nostri causa

famosissimus factus est apud románm imperatorem), zvolivše t za

knížete.

Spisovatel legendy nepebýval v Cechách. Jinak bylo by

s podivením, jak se stalo, že v legend není ani nejmenšího ohlasu

eské tradice o sv. Václavu, aneb jak se stalo, že jsou v ní chyby,

jakých autor pebývající v Cechách byl by se uvaroval. A jen to na

; Bolland. Acta sanctorum; September VII. str. 773.

li^
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pfiklad uvedeme, legendistovi Bude j«8t mistem kolegiátního
chrámu, nebo mluví o sboru tamních uených knéží (Wenzeslau*

epit patrem suum summis precibus sepissime rogare, quatenuB librorum

et magistrorum sibi quantocius fructuosam exhiberet affluentiam...
Venerandus autem eius pater . . . misit eum ad erudiendum in civitatem,

que vocatur Budec, sub omni celeritate, committens eum sapien-
tissimis eiusdem civitatis in vera Christi caritate).

Autor legendy psal pro echy, to jest hotovil spis pro potebu
duchovenstva v echách. Úsudek ten zakládá se na slovech legendy:

„Convenienter enim beati patris nostri Wenzeslai natalem solempniter

celebramus" a opt: „Jam vero, fratres, ad vitam et passionem beati

patris nostri Wenzeslai redeamus." Otcem jmenován jest sv. Václav

jako neustálý dobrodinec svého lidu. Podle slov jiné legendy volají

k nmu Cechové: „O gloriose pater noster, exaudi nos miseros tue grácie

consolacionem flebiliter petentes!"!)

Spisovatel legendy byl nejspíše mnich. Prodlévá v ei o žaltái

jako pokladu tajemné moudrosti a hluboké pravdy, chválí sv. Václava

nejvíce pro jeho pokoru, poslušnost k pedstaveným (k císai) a horlivost

ve služb boží. V úvod spisu rozvádí slova kollekty o svtci-opatu:

„ut per illius intercessionem ianuam celestis regni mereamur intrare.

.
. . ut quod nostris raeritis obtinere non possumus, cum ipsius adiutorio

semper in Christo gaudentes obtineamus."

Spisovatel legendy mluv o brojení eských velmož proti Václavovi,

tlumoí ve píin vcí, které zavdávaly podnt k nespokojenosti,

názory bavorské. Podle národních práv bavorských kníže ml
íditi soud, ml veliti vojenským zástupm, ml býti osobn zdatným

bojovníkem. Jinak odpor proti nmu docházel omluvy.') Velmoži eští,

jak píše legendista, vykládali mladému knížeti ve zlé, že pro horlivost

ve službách božích a peování o chudé zanedbává povinnosti svého

úadu neukazuje se milovníkem vcí vojenských, neídí rok dvorských

a nepedsedá soudu, ímž všechen ád zemský za své bére (omne

regnum et omnis ritus nostre gentis subvertitur). Soudíme, že autor

') Rukopis universitní knihovny praíské 13 D 20, fol. 169 b.

») Lex Baiwariorum; tit. 2. cap. 9: >Si quis ilius ducis... patrem suum deh*nestaie

Toluerit per consilia malignorum vel per fortiam, et regnum eius auferre ab eo, dum
pater eiu« adhuc potest iudicium contendere, in exercitu ambulare, populum
iudicare, eíjuum viriliter ascendere, arma sua vivuciter baiulare, non c»t surdus nec

•oecuB, in omnibus inssionem regis pot««t implere: sciat se ille filius contra.

legem fecisie.*
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podkládající pánm eským takové záminky k nespokojenosti byl

rodem Bavor.

K vyšetení asu, kdy legenda byla skládána, pomáhá pvodce
její výrokem, že Cechy jsou již dokonale v kesanství
utvrzeny (scimus Boemiam . . . . gratia dei fandamento Christiane

religionis nunc temporis fuisse perfecte solidatam). To hodí se k 11. století.

Jiný náznak asu spoívá ve výrazech, jichž spisovatel užil na oznaení

eských velmož. Nazývá je: principes, regni principes, sclavonici

principes, nobiles et regni priraates, sapientes et. regni consiliarii, senes

et iudices regni. Tu dlužno vzpomenouti, že v Bavorsku pojmenování
zemských velmož slovem principes naskýtá se nejprve
ve druhé polovici 11. století.

Legenda „Oportet nos" jest skládání rýmované. I tím hlásí

se k plodm životopisné literatury 11. století. V nktervxh reních

znamenati lze shodu, v jiných podobnost k dikci ezenského mnicha

Otloha (f r. 1073), neobyejn plodného hagiografa. z jehož péra vvšel

nov upravený životopis sv. Wolfganga a životy svatveh Mikuláše,

Altona, Magna, Bonifáce. Otloh ve svých pracích „Vita s. Wolfkangi"

a „Visiones" iní zmínky o církevních vcech eských, ve spise pak

„De templationibus cuiusdam monachi" podotýká: ^amicis quibusdam

in Boeraia positis quatuor libros dedi."i) Z toho jde, že zajímal se

o historii naší zem a ml styky s nkterými kleriky nebo mnichy

v Cechách. Zdali však legenda „Oportet nos" jest dílem jeho ili nic,

teprv po dalším bádání moŽQo bude rozhodnouti.

Autor legendy pracoval na základ Gumpoldova životopisu svatého

Václava, a to tak, že pedlohu svou (kapitolu 2—6 a prostední ástku

kapitoly 12.) jednak parafrasoval. jednak interpoloval. Jest možno, ba

ku pravd podobno, že znal i legendu „Crescente fide-.*) ale nedbal

jejího znní, pokud ono uchyluje se od tenoru spisu Grumpoldova. Tak
zejména zmínka o vhlasných uitelích na hrad Budi a e o nebojov-

nosti sv. Václava proti vují se zprávám legendy „Grescente fide". Pí-
davky, jimiž autor spis rozhojoval, inny jsou z pouhého domyslu

a mají cenu jen jako doklad enické dovednosti jeho a cviku v upra-

vování životopis svatých.

'; Mabillon, Vetera Analecta. str. 108.

*) Pirovnej tyto dv vty z legendy ^Oportet nos«: »Tunc illius nequissimi

parentes et ceteri sclavonici principes . . . pravura consilium inierunt adveraus eom et

dicebant« — »pro his omnibus intra se tantummodo deo gratias agebat* ke slovm
legendy »Crescente fide«: »Non cessavit gratias soli agere deo^ — »mater eius . . . cum

crudelissimis viris inito conailio diierunt.í Prameny d. 6. I. str. 184 n.

Hlídka. 17
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S pomocí legendy „Oportet nos" lze dovoditi, že spis tak

zvaného Kristiána nemohl hotoven býti v 10. století^

protože pvodce jeho znal legendu „Oportet nos", s au-

torem jejím polemisuje, nkterá rení jeho pivádí a

vyhýbá se ástkám legen dy Gumpoldovy, které v Oportet'

nos jsou zpracovány. Naší povinností je, výroky tyto kus pc

kuse doložiti.

Podle mínní spisovatele legendy „Oportet nos" Cechové až do

asu nmeckého krále Jindicha I živi byli bez zákona. Legendista

chtl íci, že neznali a neplnili zákona kesanského. Ale pidav k tomu

vtu: Až v dob jmenovaného krále ustanovili si knížete, totiž

Spytihnva, zpsobil nedorozumní, jakoby Cechové až do asu krále

Jindicha 1 živi byli bez zákona i obanského, ili bez ústavy. Celé

místo legendy zní: „Boemie sclavonici incole usque ad tempora

romani cesaris Heinrici sine lege vivebant, celí regem quasi

ratione carentes nesciebant seque facturam tanti factoris esse

negligentes surdis et mutis idolis serviebant, a veritate longe

deviantes. Eo tempore prenominate nationes quendam nobilem et

illustrem virm, cui nomen erat Zpitigneus, in principem elegerunt et

eum romano imperatore Heinrico consentiente vel iubente ducem sibi

constituerunt."

Naproti tomu dovozuje Kristián, že Cechové živi byli bez

zákona obanského (jen) do asu knížete Pemysla a bez

zákona kesanského (jen) do asu knížete Boivoje. i)

V dob prvního kestní kníže eský uznával nad sebou moc krále

moravského Svatopluka (a ne krále nmeckého). Tážeme se, jakou

píinu byl by ml spisovatel 10. století, dovozovati, že Cechové nežili

bez zákona až do asu Jindicha I, nýbrž že dávno ped tím právní

ád a ústava poaly se u nich za knížete Pemysla? Proti autoru

legendy „Crescente fide" nebo proti Gumpoldovi nemže obraceti se

dovozování Kristiánovo, protože v jejich spisech není ani slova o bez-

zákoní nebo o pozdním vzniku knížecí vlády v (Dechách.

') Kap. 2.: »Sclavi Boeiuie ipso sub Arcturo positi, cul ti bus idolatrie

éediti velut e(|uus infrenis sine lege... sparsim vagantes . . . tandem...

princii)em seu gubernatorem sibi statuunt vocitatum cognomine Premizl . . . Dehinc

a supra memorato principe ex sobole eius rectores seu duces preposuere sibi servientes

demoniorum simulacris et propbanis sacrificiorum ritibus bacbantes, donec ad extrémm
4ominatu8 eiusdem regni perveuit ad unum ex eisdem principibus ortm, vocitatum

Boriwoi... Hic primus fundator locorum sanctorum congregatorque clericorum et tantille,

que tunc uit, religionis institutor extat.* PramenT d. . I. str. 202.
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Spisovatel legendy „Oportet nos" vypravuje: „Když po celé íši

imaké šíila se povst o svatosti Václavov, nehodní píbuzní jeho

a ostatní slovanští knížata (velmoži zemští), kteí nepáli jeho dobrým

inm, i byli by rádi odvrátili jej od služby boží. zlou radu složili

proti nmu, kouce: Pro to, že miluješ lidi chudé a neurozené, pohrdaje

námi velmoži a urozenci? My jsme t zvolili za knížete a vévodu a

správce ádu zemského, my jsme ti zjednali jméno na dvoe císaském,

a za to odmuješ se nám tím. že pohrdáš právem zemským ?'^ Slova

latinského textu, na kterých nám tuto nejvíce záleží, jsou: „tunc

illiusnequissimi parentesetceteri sclavonici princ ipes,

qui bonis actibus suis invidebant et qui eum a servicio dei

libenter avertere volebant. pravum consilium inierunt adversus
eum et dicebant: . . .Nos igitur elegimus te in principem
et ducem et tocius legis nostre rectorem." Ke slovm tm pirovnán

bud" passus legendy Kristiánovy: „Quapropter genitrix ipsius

perfida cum quibusdam sibi assencientibas filiis Belial

invidentes actibus illius studiisque sanctissimis inito invícem
consilio dixerunt: Heu. quid agimus quove nosmet vertemus?

Princeps siquidem noster. qui a nobis in regni fastigio subli-

matus est, perversus a clericis et ceu monachus factus."i) Z pi-

rovnání vychází na jevo. že Kristián znal legendu „Oportet nos", ježto

nkterá rení její uvádí, jiná pak rouchem svých slov pestrojuje.

Jak se stalo, že „spisovatel 10. století" prozradil znalost spisu,

který pochází z 1 1 . století, nenáleží nám vyšetovati. Uinil tak ovšem

necht, nebo na jiných místech tají se znalostí legendy .,Oportet nos"

a z obavy, aby nic z ní nepronesl. vyhýbá se tm ástkám spisu

Gumpoldova, které legendou jsou parafrasovány. Tak pomíjí docela

kapitoly 2— 5 a hojnji užívá teprv kapitoly 7—9. Druhou
polovici kapitoly 9, dv další kapitoly celé a první
tvrtinu kapitoly 12 pepisuje doslova. S tím srovnati dlužno,

co jsme na vrchu již uvedli, že legenda „Oportet nos" jest volným

zpracováním kapitoly 2— 6 a prostední ástky kapitoly 12.

Spis Kristiánv, pokud jest skládáním o život sv. Václava, ne-

pemohl záliby zdejšího duchovenstva v legend „Oportet nos" a nestal

se nikdy liturgickým tením. Zápisy v passionalech a breviáích svdí
tomu. že pi matutinum v den svatého Václava nebo v oktáv svátku

recitovány byly legendy „Crescente fide", „Studiorum igitur" (Gum-

poldova legenda), „Crescente per orbem universum", „Oportet nos",

') Prameny ti. 6. I. str. 210.

17*
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„Inclytara et gloriosam", ale nesvdí tomu, že by lekcemi officia v ty

dny byla ástka spisu Kristiánova, obsahující biografii sv. Václava,

nebo nikde ástka ta sama o sob zapsána se neshledává. Legenda

„Oportet nos" kvetla až do konce 13. století, soud podle toho, že pi

zpracování nové officialní legendy, jež poíná se slovy „Inclytam et

gloriosam'' a pochází ze sklonku 13. století, bylo jí použito. (p. d.)

Církev a Bible.
Nkolik zásadních pravidel podává prof, Dk. Alois Musil.

„Otázka biblická" projednává se namnoze výstedné s obojí

strany, konservativní i liberální. Tamto se skoro všechny nové názory

kaceují — a to domnle jménem Církve — zde se skoro všemi

staršími názory pohrdá. Pokud kdo chce zstati na pd Církve, tomu

chci poukázati dle smrodatných pramen na stední cestu, jíž bez

obavy kráeti možno.

Sv. Otec blahé pamti Leo XIII pedvídaje asi biblickou boui,

která katolický svt postihne, vydal již roku 1893 (S. P. Leonis XIII

Literae Encyclicae de Studiis Scripturae Sacrae, Providentissimus Deus,

Romae 18. Novembris 1893) a znova r. 1902 (Vigilantiae) naízení,

jak si mají katolíci v otázce biblické poínati.

Hlavní myšlenky jsou tyto:

Proti falešné^ svobodomyslné vd, která Písmo v nevážnost uvádí,

af se postaví stará, pravá vda, kterou od Krista Pána skrze apoštoly

pijala Církev, a a povstanou v tomto zápasu dstojní obhájci

Písma (Providentissimus, odstavec 10).

Obzvláštní budiž snahou, by se v semináích neb akademiích tak

podávalo Písmo sv., jak toho i význam této vdy i asové pomry (tem-

porum necessitas) vyžadují. Proto veškerá pée budiž vnována roz-

umnému výbru uitel: nebo k tomuto úadu nelze led a koho
vzíti, nýbrž pouze mužové, které veliká nadšenost, mnoholetá
studia biblická a vhodná výzbroj vdecká doporuuje,
budou 8 to, by zastali svj úad. Teba se zavas starati o jejich

nástupce. Velmi prospšno je tedy, když se nkteí nejslibnjší

bohoslovci po vykonaných studiích theologických výlun vnují studiu

Písma, k emuž se jim má poskytnouti možnost. (11.)
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Církev pokroku véd biblických nezadržuje ani mu nepekáží,

nebo každý soukromý uitel má znáti místa, která od Církve vedené

Duchem sv. dogmaticky jsou vyložena a rovnž ona místa, která urit
a definitivn dosud vyložena nejsou, a tu se mu skytá široké pole, na

nmž mže svým dvtipem Církvi prospti. (17.)

Má znáti zásady a výklady sv. Otcv, nebo porozumní Písma

nejde z osobních domnnek, nýbrž ze spis pedkv. (18.)

Ostatní vykladatelé katolití mají sice menší význam, ale ponvadž
biblická studia jaksi neustálý pokrok v Církvi vykazují, i tchto teba

patin dbáti. (21.)

Písmo sv. budiž duší všech ostatních vd bohoslovných. nebo
bez bedlivého studia biblického nemže se theologie
ádn a dstojn pstovati. (22.)

Kdo Písmu chce náležit rozumti, vak znáti staré jazyky východní

a vdu kritickou. Dnes se znalost obou tchto pedmt vysoce cení

a chválí, proež ím více jí knžstvo má, tim lépe zastane svj úad.

Obzvlášt dobe se však v eech východních mají vyznati, kdo

v Písm svatém chtjí býti i mají bvti inni (qui ad sacras

Literas profitendas designantur;. (25.)

Tito mají obzvlášt vynikati znalosti pravé vdy kritické: nebo
svévolné k velké škod náboženství zavedena jest vyumlkována, tak

ívaná vyšší kritika, dle níž ze samých vnitních dkaz se posuzuje

pvod, zachovalost a vrohodnost každé knihy. A pece jest jasno. že

T otázkách historických — a takovými jsou pece pvod a zachovalost

knihy — svdectví historická nad jiné vynikají, a ta teba

nejbedlivji sbírati a vysvtlovati, sice by mohl každý svj úsudek,

svou pedpojatou domnnku pi výkladu sledovati, z ehož by

ani žádoucné svtlo Písmu sv. nevzešlo, ani vda žádného prospchu

nenabyla. (26.)

Uiteli Písma sv. výbornou bude pomckou znalost vd pí-
rodních. Ostatn má míti na zeteli slova sv. Augustina: „Duch

boží, mluvící sv. spisovateli, nechtl uiti tmto pírodním vdám lidstvo,

ponvadž spáse (duše) nikterak nenapomáhají Tnulli saluti profutura).

Proto sv. spisovatelé, místo aby bedliv pírodu zkoumali, po-

pisují a pojednávají vci bud nepímo, bud jak se o nich tenkrát

mluvilo — práv jako se dnes v obyejném život i mezi uenci

o rzných vcech mluví "^ — a tak i Bh mluv k lidem lidským
zpsobem mluvil. (27. 28.)
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Vkládám zásadu sv. Jeronýma, že Písmo práv tak jako není

snSkou vd pírodních, není též knihou všeobecných djin — ba ani

djin národa vyvoleného — nebo: „Mnoho se vykládá v Písm dle

domnnek oné doby, v níž se to udalo, a nikoli dle skutené pravdy.
i)

(multa in Script. sacris dicuntur juxta opi nionm illius temporis,

quo gesta referuntur, et non juxta quod rei veritas continebat.)"

Tato zásada sv. uitele má nesmírný význam, nebof nás uí, že nemáme
všude ve slovech Písma hledati dnešních vdeckých názor, nýbrž

názor a úmysl sv. spisovatele. Kolika námitek by bylo bývalo Písmo

ušeteno, kdyby byli všichni vykladatelé vždy dbali zásady svatého

Jeronýma, dodává Cornely^) v monumentálním díle „Cursus Scripturae

Sacrae."

Obrana Písma má býti vážná, z ehož však nikterak ne-

plyne, že by se mly hájiti stejné všecky názory, jaké
jednotliví sv. Otcové nebo pozdjší vykladatelé pro-
nesli. Vždy i oni ídíce se dle názor svých dob pi výkladu míst

o pírodních vcech jednajících nesoudili snad vždy dle pravdy, tak

že mnohou vc napsali, která se dnes nezamlouvá (fortasse non ita

semper iudicaverunt ex veritate, ut quaedam posuerint, quae nunc

minus probantur). (29.)

Mnozí tak dvují svtským knihám a památkám dávné doby,

jakoby nemly ani nejmenšího stínu klamu, kdežto Písmu pro zdánlivý

asto omyl upírají by i jen stejnou vrohodnost. Nelze pipustiti, že

by inspirace Písma byla pouze na urité ásti omezena, ani že by byl

chyboval sv. spisovatel. (30.)

Máme dobe znáti rzné smry dnešních uenc,
bychom neopomenuli nieho, co píle mladších našla nového. Máme si

bedliv všímati, co pítomnost skýtá nového pro exegesi biblickou,

abychom toho bez odkladu literárn použili ku všeobecnému dobru.

(Leo XIII, Litterae apostolicae Vigilantiae studiique, RomaeSO. Oct. 1902.)

Máme se vynasnažiti, abychom si práv tak vážili znalostí starých

jazyk východních, jako nekatolíci, jakož i abychom dobe znali pi^^otní

nikopisy, nebo obojí toto studium nám velmi pomže. (Vigil.)

Máme pracovati, by nezavládla mezi katolíky pílišná dvra
v názory rznovrc, nebo pravý smysl Písma se nenajde u tch,
kdož pohrdají uitelským úadem Církve.

») S. Hier. in Matth. 14, 8; in Jerem. 28, 10. yUign 26, 98, 24, 856).

») i. Cortiily, Historica et critica introductio in U. T. libros sacros. I. Parisils

1894, 8tr. 604.
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Z té duše schvalujeme (sv. Otec), aby našinci pstovali
znalost vdy kritické, pro jadrné pochopení smyslu svatých spisovatel

pfeužitené. Aby tuto znalost tíbili, nenamítáme nic. uživaji-li pomcek

od rznovrc pocházejících. Jen af dají pozor, aby nenadchli ne-

skromností úsudku, v niž astéji pechází umlkovaná vyšší

kritika.

Jest nemálo míst, v nichž Církev definitivn nerozhodla, a tu

jest dovoleno soukromým uencm, aby dbali a obhajovali svj
vlastní názor; jest ovšem zamozejmo, že seto má díti v souhlasu

s analogií víry a katolického uení.

Velmi teba dbáti, aby se v ohnivém zápasu nepekroovaly

meze lásky k bližnímu, aby se nepochybovalo o zjevených
pravdách a o božské tradici. Nebude-li klidu a so uhl a su duch
v zásadách, nelze ekati z rzné námahy mnohých uenc pokroku

této vdy.

Potud Leo Xni. Upozoruje, že nemáme v pochybnost bráti

zjevených pravd a božské tradice jakož i míst dogmaticky

vysvtlených. Takových je v Písm Starého Zákona velmi málo.

Jak je to 3 božskou tradicí?

Máme o spisovatelích, o dob, kdy, a o zpsobu, jak jednotlivé

knihy Starého Zákona byly sestaveny, njakou božskou tradici V

V monumentálním díle ^Cursus Scripturae Sacrae", v díle. za

kterým stojí ád jesuitský a které jest sv. Otci vnováno, od nho
vele doporueno, odpovídá Fr. de Hummelauer na danou otázku ná-

sledovn: ')

Sv. uitelé církevní toho byli domnní, že není v otázce,

kdo byli spisovateli jednotlivých knih Starého Zákona žádné svaté

a božské tradice, která by byla pešla od Krista Pána skrze svaté

apoštoly na nás a kterou by bylo teba pijmouti vírou božskou (fide

diví na). Domnívali se, že je pouze tradice lidská, která se má

pijmouti vírou historickou (fide historica), a mže se tudíž jako

ostatní náhledy historické rozbírati, doplovati, ba i opravovati.

Co o tom praví uitelé církevní?

Sv. eho Veliký:") „Ale kdo to psal, velmi zbyten se do-

ptáváš, jen když pevn víš, že byl pvodcem knihy Duch sv."

Theodoret:') „Já o tom nieho netvrdím, nehpf co mn na tom

') Commentaríns in librum Josue. Parisiis 1903, str. 86.

') Praefatio in Job, Mtgne, Patrologia latina 75, 517.

») Praefatio in Psalmos, Migne 80, 861.
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záleží, kdo je pisatelem toho nebo onoho žalmu, jen když jest jisto,

že byly napsány všecky vnuknutím Ducha sv."

Sv. Tomáš Aq.: ') „O píinu nástrojnou (causa instrumentalis),

t. j. o spisovatele lovéka se nestarejme, ponvadž takové píiny jsou

u porovnání s píinou božskou jako nástroje — jako péro píšícího.

Jakoby tedy bylo zbyteno pi pátrání po spisovateli njaké knihy

pátrati, jakým pérem byla napsána, tak se rovnž zdá býti jaksi

zbyteným, že se mnohý píliš unavuje pátráním po píinách ná-

strojných (causas instrumentales) Písma (t. j. po spisovatelích)."

Junilius Africanus:2) „Keznáme spisovatel mnohých knih Starého

Zákona, z ehož plyne, že i ostatní knihy nikoli zásluhou spisovatel,

nýbrž pouze milostí Ducha sv. takové vážnosti nabyly."

Sv. Augustin') rozbírá místo sv. Matouše 27, 9, které se piítá

Jeremiáši, kdežto skuten patí Zachariáši, a praví: „Nepochybn teba

za to míti, že vše, co Duch sv. skrze proroky ekl, patí v jedno-

tlivostech všem, v celku každému."

Sv. Jeroným dobe znal tradice hebrejské, a akoli jindi hebraicae

veritati — hebrejské pravd — úpln ví, pece tradice o autorech

knih Starého Zákona tak zhola nepijímá. ehož dkazem jest jeho

Prologus galeatus pidaný naší Vulgát, kde se o spisovateli málokde

zmiuje.

O pentateuchu praví :

*) Eekneš-li, že Mojžíš byl spisovatelem

pentateuchu, anebo že Ezdráš znova zbudoval toto dílo, nic ne-

namítám." Je pesvden, že náš pentateucb není pouhým opisem
spisu Mojžíšova, ale že tento spis za doby Ezdráovy velikým byl

podroben zmnám, proež zove Ezdráše jeho instauratorem.

Rupertus:^) „Knihu Zákona (Ezdráš) obnovil, Pismo sv. rozptýlené

a sotva uniklé ohni babylonskému sebral a opravil. Kdo chtl, aby

byly prvé desky (desatero boží pikázaní) rozlámány, chtl též, aby

bylo skrze Ezdráše pismo zmnno, aby minulo vSe, co poídil Bh,
dokud se nestal lovkem."

Sv. Jan Zlatoústý: „Ježto byli Židé netení a asto propadali

neve, pipustili, že se nkteré knihy ztratily, jiné pak spálili

a roztrhali. Toto že se stalo, vykládá Jeremiáš 36, ono pak spisovatel

') Prooemium Exposit. alterius in Canticuni II. 2.

*) De partibus divinae legis I. 8; Aligne 68, 20.

*) De conseasu evangeliorum III. 7 ; Migne 34, 1 175

) De perpctua Virgiuitate B. M. V.: Migne 23, 190.

») De victoria Verbi Dei; Migne 169, 1188, 1380.
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4. knihy královské, ka, že se po dlouhé dob konené s bídou
našlo Deuteronomium (5. kniha Mojžíšova), které bylo zakopáno

a ztraceno, a tyto knihy byly od Ezdráše ze zlomk, ze zbytk,
reliquiis, fragment sestaveny." A týž jest názor u Eu.sebia (M. 20,453),

8v. Basilia (M. 32, 357), Tertulliana (M. 1. 1308) a j.

Uvedená místa svatých Otc jsou vybrána ze spis, v nichž >ex

professo" jednají o kanónu Písma Starého Zákona, nikoli kde

v kázaní kladou to neb ono místo v ústa Mojžíšovi nebo Salomounovi,

toto nemá autoritatirní ceny práv tak. jako když se žalm 136

klade v ústa Davidovi, a byl vybásnn v zajetí babylonském, nebo

když se kniha Moudrosti piítá salomounovi. a byla sepsána teprve

Y 3—2. století ped Kristem Pánem jazykem eckým atd.

Uitelé církevní souhlasí jednomyslné, že všechny knihy

Starého Zákona mají za pedního pvodce Boha, ale o spisovatelích

lidech nevdí bod nieho nebo jen velmi málo — není o tom tudíž

bož ské tradice.

Ale ani pozdjší spisovatelé katolití nesouhlasí v údajích o spiso-

vatelích nebo dob vzniku jednotlivých knih Starého Zákona.

Tak praví o pentateuchu Cor. a Lapide (in Pent. Arg.): „Vz,

že Mojžíš napsal pentateuch jako denník nebo annaly; Josue pak nebo

nkdo jiný tyto Mojžíšovy zápisky uspoádal, roztídil a doplnil,"

s ímž souhlasí And. Masius íComment. in Josue ed. Migne 7, 853),

jenž ostatn podobn jako kard. Bellarmio knihu Josue piítá Ezdráši.

Perenius S. J. (Commentarius in Genesím. Coloniae 1606. p. o.i:

„Zamlouvá se mn myšlenka, že byl pentateuch po dlouhé dob po

Mojžíšovi mnohými doplky opaten a za úelem historické souvislosti

lépe upraven." A kardinál Franzelin uvádí za dvod, že inspirované

knihy nejsou jediným, ani naproato nutným nástrojem k zachování zjevení.
i)

Cornely v uvedeném monumentálním díle (1. c. 246 nn.) praví:

„Jakým pak právem popíráš, že nemohly býti mnohé ásti knih našeho

kánonu vynechány, jiné pemnny, že nemohlo býti pipojeno k Thoe
(pentateuchu), co k Thoe nepatilo?"

Fr. de Hummelauer dospívá k výsledku:') „Spisy vku Mojžíšova

byly sestaveny v jediný pentateuch bud od Ezdráše, nebo od Žid
v Babylón dílcích, nebo v nkterých opisech snad již ped zboením
msta" (tedy v dob 600— 450 ped Kristem Pánem). A nepíše to

ledakde, nýbrž v monumentálním díle Cursus Scripturae Sacrae, které

*J De Deo Trino. 2. vyd. Roraac 1874, str 42.

*) Commentarius in Deuteronomium. Parisiis 1901, str. Iu7.



250 Jax Kakš:

bude pro celé 20. stoleti smrodatným pro exegesi katolickou. Stojí

za ním ád jesuitský, jenž má dojista pravovrné dogmatiky, theolog%'^

i apologety, kteí dílo prohlédli a neuznali, že by jím byla ohrožena

katolická dogmatika, tradice nebo neomylnost Církve.

Dílo samo vnováno Leoni XIII, pontifici maximo, jenž nejen

vnování pijal, nýbrž i píše: „Obzvlášt jsme doporuovali, aby se

toho, co upímní katolíci, znající svtské védy, jazyky biblické, djiny,

vdy pírodní a pod. podávají, pedn dbalo pi výkladu Písma

jednak k vli jadrnjšímu vystihnutí myšlenky, jednak k obhájení

pravdy. I ítáme vás s pochvalou mezi ty, kdož již po dlouhou dobu

8 nemalou námahou a bystrým duchem Písmo vykládáte."

Hle, takové jsou zásady Církve katolické v otázce biblické!

Pi svém potulném život setkal jsem se s rznými uenci rzných

vyznání, ale nenašel jsem ani jediné spolenosti náboženské, která by tolik

pravé svobody pi vdeckém bádání dopávala, kolik Církev katolická.

Ze se asto Církev naše obviuje z pravého opaku, zavinují

podízení jednotlivci. Držme se zásad Církve a ekejme na výsledek

prací biblické komise.
Z otázek, které mn od ní byly k zodpovídání poslány, mohu

ubezpeiti, že se komise zabývá otázkou biblickou v plném jejím roz-

sahu, a že nám dá direktivu, kterou se zajisté všichni bezpen a po

právu budeme íditi.

Dominik František Kynský.
Napaal Jan Kakš. (. d.)

Bylo vyuování na uilišti tomto dekretem z 20. srpna 1808

sveno piaristm, a to prozatímn, dokud totiž ti kláštery diecese

brnnské, augustiniánský u sv. Tomáše v Brn, benediktinský v Rajhrad

a premonstrátský v Nové íši nemohly ho svými leny samy obstarávati. \)

') Dr. Favel Vychodil, František SuSil, str. 17, kdež i podrobnji o piaristech

a ústav filosofickém v Brn. S KynskVm zárove ustanoveni professory tito knžl-

piaristé: Anselm Wirkner (náboženství, spolu rektor; tyž psobil na ústav s Kynsk^m
nepetržit až do roku 1820), Adaukt Vina (niathematika), Josef Kalasanktius Likovec

(logika, nietafysika a ethika) a Frant. Kassian HalaSka (fysika). Ústav naízen dekretem

z 9. prosince 1807, vyuování poalo se 18. listopadu 1808. V prvém roníku (logice)

bylo zapsáno 102, v druhém rof-níku (fysice) 34 žákfi. Geschichte des deutschen Staat*-

Obergymnasiums in Briinu 1878. S. 77 nn.
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Kynsky, jenž se mezitím seznámil krom se vzpomenutými již vla-

stenci i 8 Dobrovským, Jungmannem, Hromádkou, Zieglerem, Palkoviem,

A. Markem a j., pišed do Brna, jal se hned uplatovati jejich obrozenské

snahy co nejusilovnji.

Není bez významu, že první buditelé národního vdomí na Morav
byli drahnou vtšinou rodem echové. Tak i Nedle, Trnka, Sychra,

Kampelík a j. Mlo se tehda na Morav vbec za to, že Moravané

nejsou nikterak kmenem s Cechy totožným, ano úmyslné bylo hlásáno,

že obyvatelé Moravy jsou s Nmci píbuznjší nežli s Cechy. S po-

hrdáním, ano s posmchem a potupou pohlíženo k tm, jižto eský

jazyk pstovali, jazyk to, jenž považován za jazyk vzdlaného lovka
snižující a otrocký. Tím vtší odvaha a i tím vtší obtovnost a sebe-

aapírání osvdovati musil skrovný ten hlouek vlastenc, kteí pes

všechna osoování a úkory zachovali víru v budoucnost národa našeho, i).

A Kynský stál té skrovné hrstce kísitel moravských hned

v poátku v ele, jsa jedním z nejhorlivjších a nejráznjších.-)

Buditelské své psobení na Morav zahájil Kynský rozšiováním

knih a asopis eských za úinné pomoci pátel, zejména Nedle,

Sychry, Galaše, Sedláka z Harkenfeldu a j. a pak i žák, jichž

pozornost k písemnictví eskému obrátiti se mu podailou)

Kynský kupoval každou novou knihu eskou a odebíral všeliké

asopisy eské, íkávaje, „že jedenkaždý spisovatel eský pomoci po-

tebuje" a že se jenom tehdáž rozmnoží poet spisovatel, když všichni

vadlaní echové kupovati budou knihy eské. Proež nebylo také

novjší knihy eské (krom kolkovaných Novin, kterých, jsa úhlavním

nepítelem všelikého poplatku kolkového, nekupoval), které by byl

>) tírv. v as. Matice Mor, II. str. 6 n. Šmidkú'- lánek Literární ruch na MotAvé

T novjší dob.

') Rybika v díle již citovaném uvádí, že Kynský pišed do Brna, ml velmi

ohnivou a vlasteneckou e ke zízenému tehdáž sboru zemských obránc, která prý

i tiskem vyšla v Brn 1809 s titulem »Rede an die Landwehr « Po nm citují tuto eó

mezi spisy Kynského i Wurzbach, Biograf. Lexikon S. 275 a Ósterr National-Encyklopadie

S. 204, V sAnnales domus Brunensis Piarum scholarum* ke dni 14. bezna 1 809 nalezl

jsem však tuto zprávu: »CelsissimiíS Princeps Episcopus dictionem in ecclesia cathedrali

habuit ad defensores patriae, vulgo ,Landwehr', praesentibus dicasteriis, militibus, theologis,

philosophis, gymnasio, ingentique hominum multitudine. Dictionem^hanc eleganter

concinuatam P, Dominicus Kynsky, professor historiae et linguae

graecae, ita postulante episcopo in bohemicum transtulit sermonem.

Quae utraque publicae luci data est« Šlo tedy o pouhý peklad.

»j Filosofové brnnští až do roku 1820 eské slovo slySeli jen z úst Kynského.

Obzor 1888 . 2: Brand', Vzpomínky.
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neml ve své knihovn. asem dopisoval svým pátelm v píin
literatary domácí a propjoval se jim (na p. Jungmannovi, Sychrovi,

Zieglerovi, Hankovi a j.) k prodávání a rozšiování knih jimi vydaných

i v dobách pozdjších.*)

Jako však u všech našich kísitel zraí se i u Kynikého hlavní

innost buditelská v psobení literárním. Píiny jsou nasnad. Bylof

po dlouhý as veškero naše národní snažení skoro výhradn jen

v literatue soustedno. Zvelebování jazyka a písemnictví bylo takoka

jediným žádoucím cílem všech úsilí a snah vlasteneckých. Kdo k národ-

nímu vdomí dospl, toužil sám lásku k drahému jazyku mateskému

tím osvditi, že jím spisoval. A nebylo jinak možná. Politického a

veejného života u nás tehda nebylo a vše, ímž jiný vyšší duševní

život v národ se znaí, bylo cizí, nenárodní. Jen když kniha vyšla

bylo znáti, že národ náš ješt neumel vyššímu životu duševnímu; jen

literatura ho chránila ped utonutím. Literaturou se vzkísil náš život,

ona byla prvním a po delší as jediným jeho faktorem. *)

Ovšem literárn cenného poskytovaly ty knihy tehdejší málo.

Relativn pro svou dobu sotva asi desátý díl. A co z toho zstalo

eské literatue, skoro by na prstech spoítal. Ale lze z toho úkazu

odhadnouti sílu eského slova v té dob a zvýšenou schopnost eského

lidu bezprostedn z knihy vnímati pouení a zábavu.')

Literárním pracím drahné vtšiny našich buditel v djinách

písemnictví eského nutno zajisté vykázati jiná místa, než na Parnassu.

Spisovatelé obrozenšti jsou jako ecelesia militans, jež s kížem na

') Dne 8. listopadu 1818 píe Hankovi: »S Vaším psaniiu od Sho záí piSel také

ist j)sauý list bez podpisu, v nmž mi neznámy p. dopisovatel rozbytování svých knih

obtuje. Ratež jemu íci, že mi jeho žádosti uvoliti nelze (a bych velmi rád tak

horlivému vlastenci se zasloužena uinil i beze vSeho zisku), dílem že piaristovo obývání

v Brn stálé není, dílem že již skoro vSemi obtovanými knihami od P. Vetterle zaopati-en

jsem. Nevím, jak tch u liknavých Moravanu se zhostím Onehdy jeden p. fará, vida ty

knížky na stole rozložené, zradoval se nad zmáháním se eské literatury; slyfie ale, že

prodejné jsou, hned ten kupec z laciného kraje doložil, že není tak eStiny mocen, aby

jim rozuml. Jiný p. Vrchní vzal loni 10 VaSich pravopisfi; až podnes má ten svatý

Krispinian (jenž prý z kradených kží stevíce chudým rozdával) platiti. Rád bych tm
pániim svých knížek nádavkem dal, kdyby jenom cizí, mi svené, zapravovati rá-ili «

Dne 23. února 1820 píSe téiuuž píteli: »VaSich tak líbezných písní na velín ani jeden

exemplá jsem posud neodbyl. Vždy sám prof. N., jenž práv královsky si stojí, s prostým

za vdk vzal.« as. . Musea 1881 : Dopisy knze Dom. Kynského k Václ. Hankovi.

Podává A.J.Vrttítko. Srv. též Obzor 1886 . 6. Brandl, Ze hbitovfi brnnských

*) Kritická píloha k Národním Listm 1863, str. I.

') Laichterova I.iiteratura íeská 19. století, I. str. 456.
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bedrách vychází, aby národ vyuovala vlastenectví a národnosti. A jako

missionái v zemích vzdálených um svým nejen evangelia, ale nkdy
též sklenných korálk poskytují, tak i naši spisovatelé-vlastenci pede-

vším navnazovali tenástvo eské, udržujíce je pi chuti a budíce v nm
dvru, že jazyk eský je pístupný všelikým formám.^)

Literární innost národních kísitelv obrací se ovšem hlavn

k pekladm a zpracováním cizích prací. Je to pirozený postup v dob
probuzenské, kdy rozhoduje poteba, nutnost všestranného literního

pouení a osvcování nejširších vrstev lidových, kdy k vlastní samo-

statné tvorb literární z pravidla nedostává se asu a sil. Obroditelé

naši jeví se hlavn jako popularisatoi, kteí hojn pekládají neb

upravují povídky, básn, lánky a spisy náboženské, pouné a pod.,

skýtajíce vlastních, opravdov cenných prací poskrovnu.

A tento základní rys literární innosti buditelské lze sledovati

i u Kynského, jehož celá ada na svou dobu zdailých peklad ze

všech tém obor písemnictví krásného i vzdlávacího z latiny, etiny,

franiny, vlaštiny a nminy daleko vyniká nad hrstkou celkem bez-

významných, samostatných plod jeho. (P. d.)

Jak vzniknul pentateueh?
Referuje prof. Dk. A.LOIS MusiL.

V listopadu roku 1895 jsem poal poslouchati pednášky P. J. M.
Lagrangea na École biblique v Jerusalem.

Názory P. Lagrangeovy mn byly skoro úpln novými. Cím.více

jsem do nich vnikal, tím mén se mn líbily — a výsledek byl, že

jsem poátkem roku 1897 biblickou školu dominikánskou v Jerusalem
opustil a odebral se na Universit St. Joseph do Bajrútu, ízenou Otci

Tovaryšstva Ježíšova, kterým jsem velikým díkem zavázán.

Názory P. Lagrangeovy kolují dnes v rzných spisech a v rzných
láncích Revue biblique po celém svt. Veškeré spisy P. Lagrangeovy
jsou jak od pedstavených ádu dominikánského, tak i od nejvyšších

církevních autorit schváleny nebo aspo trpny a nabývají ím dále

tím více pdy. Zajímavo jest, že skoro k týmž názorm, k nimž dospl
P.Lagrange, dospl i Fr. deHummelauer v posledních svazcích monumentál-
ního díla Cnrsus Sacrae Scriptnrae.

') Kritická píloha k Národním List&m 1864, str. 167.
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Zajímavo je to proto, že P. Hummelauer není horkokrevným
Francouzem, nýbrž klidným Nmcem, že má dkladné filosofické rzdlání,

které P. Lagrangeovi, bývalému advokátu, schází, a že je lenem nej-

konservativnjšího ádu katolického — Tovaryšstva Ježíšova.

Kdyby tak psal Hummelauer jako soukromá osoba v njakém
asopise, nemlo by to takového významu, ale Hummelauer píše jako
len družiny, která povena vydáním exegetického díla k celému

Písmu sv. píše tudíž jaksi jménem a se souhlasem celého ádu. Píše

tak v díle vnovaném sv. Otci a od nho doporueném —
v díle. kterého musí nutn dbáti každý katolický exegeta.

Na ukázku názor dnes pro nás smrodatných uvádím výsledky

Hummelauerova bádání o vzniku pentateuchu ili patera knih Mojžíšových, i)

Mojžíš napsal Thoru (Deut. 5— 11; 28; 29, 1), jak se zejm praví

31, 9 a potvrzuje Josue (24, 24. 25); Samuel (1 Král. 10. 2b).

K Thoe sepsané od Mojžíše pidal Samuel (1 Král. 10, 25) svj
zákon království, který máme celý v Deut. 12—26, 15; Josue pak k ní

pidal íJos. 24, 25) slova srá, z nichž se snad uchoval zlomek v Deut.

26, 16—27, 26.

Tuto Thoru (od Mojžíše sepsanou] rozšíenou spisem Samuelovým
našel za krále Josiáše (r. 622) knz Helkiáš (4 Král. 22—23, 28. srv.

2 Páral. 34—35, 26).

Nejen tato Thora, ale všechny spisy vku Mojžíšova (stol. 15— 14.;

byly asi za doby Ezdrášovy (stol. 5.) sebrány v jediný pentateueb.

kterému se pak poalo íkati „Thora".

Mnohá stará svdectví srovnaná s mnohými výroky Písma sv.

a obzvlášt s píbhem Helkiáíovým upozorují, že svaté knihy za

doby královské pozbyly z dívjší velké vážnosti, ba že byly vydány
mnohému pronásledování.

Deuteronomium, t. j. pátá kniha Mojžíšova se skládá ze tí

spis mosaických, vložených do vypravování Knihy Dvoudílné.
Knihu Dvojdílnou tvoí Exodus, Lev., Numeri (2. 3. 4. Mojž .)

a Deut. 1, 3, 31, 14—34, 12.

Vložku tvoí: a) Výklad Thory Deut. 1, 6—4, 40.

hj Thora Mojžíšova Deut. 5—11, 28, 1—29, 1.

c) Zpráva o obnovení úmluvy (moabské) Deut. 29, 2—31, 13.

Thora xax' žoyj// jest pentalog (patero pikázaní) Deut.6, 1— 7, 11.

Tato Thora podobn jako Požehnání a Kletby Deut. 28 je ástkou

Slov úmluvy Deut. 29, 1.

Kniha Thory, kterou odevzdal Mojžíš knžím, obsahovala krom
Slov úmluvy též úvod Deut. 5 a výklad Deut. 7, 12— 11, 32.

Nejstarší spisy této knihy Thory mohly obsahovati i prvnjší

Vvklad i Zprávu o obnovení úmluvy a zváti se nicmén „Thora".

Zákony mosaické nebyly naprosto nezmnitelný, pipouštly

i doplky i zmny.
Zákon mosaický nebyl zákonem mrtvým, nýbrž živým.

' Fr. de Hummelauer S. J., Commentariiis iii Deuterononiinn. Parisiis 1901.
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Z péra Mojžíšova nevyšel pentateuch — tak jak ho dnes máme —
nýbrž vyrostl z mnohých spis mosaických.

Tyto spisy nepišly do rukou sbratel pentateuchu neporušeny,

nýbrž více mén pozmnny, rozházeny i znova složeny.

Text našeho pentateuchu byl po dlouhé a krušné práci znova

sestaven — i má býti dle toho vysvtlován.

Spisy vku Mojžíšova byly sebrány v pentateuch bud" od Ezdráše

nebo vbec od žid v Babylón dlících, nebo konen v nkterých
opisech již ped shoením msta.

Tento pentateuch pinesl ješt za živobytí Ezdrášova Manasses

k Samaritánm.
Když byly ony rozházené a pozmnné spisy v jediný pentateuch

sebrány, pestali proroci živou Thoru vykládati, i stala se mrtvou literou

a následkem toho nesnesitelným bemenem židm.
Takto pipravována cesta Novému Zákonu a nové úmluv, kterou

ml Messiáš prohlásiti.

Tak píše o vzniku pentateuchu Hummelauer.
Pravím pímo, že mne mnohé, velmi mnohé neuspokojuje, ale je

to nový lánek v etze pokroku katolické exegese.

Nervosa a poesie.
Studie P. H. Maktina.') Peložil Jax Spáil.

I.

1. Nejhorší z vécí, jež se mže pihoditi muži duševní práce, jest

vidti se sebou nakládati jako s bláznem, nebo aspo jako vyšinuvším
se z duševní rovnováhy. Tato vc pihází se této doby našim básníkm,
mužm to práce duševní, zajisté, ale trochu zvyklým snad viti, že

bujný rým a jistý poet stop šastn sestavených, jsou již vším ped
kritikou a zdravým rozumem jejich souasník. Pravíme-li básníci,

nezamýšlíme tím, aby všichni tvrci verš byli stavni pod toto znamení
mozkové. Daleko jest nás takové zmtení a takové zapomnní našich

souasných slavných muž.
Pes vyboení našich Parnassist, Parnas všecek není ješt pro-

mnn v to, co sousedé naši nazývají lunatic asylm. Známe moudré,
kteí píší krásné verše, a nadšence rýmu, kteí zpívají sloky plné rozumu.
Stávají se za naší doby vzácnými, tito misti lyry, jejichž duše se

chvje ve vzduchu cit vznešených a myšlenek vytíbených. Stálý

sekretá akademie francouzské zjistil to, ne bez jistého zármutku, ve

') Études publiées par des pres de la Compagnie de Jésus. V Patíži 1898. —
Srv. Dr. ETtúle Laurent, La poesie décadento devant la science psychiatrique. F. Paidhan,
Le nouveau mysticisme. Max Nordau, Die Entartung und Psycho-Physiologie des Genies
nd des Talents. Adolphe Boackot, La erise poétique. Vigié Lecoq, La poesie contemporaine.
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své zpráv o bilanci literární minulého roku (1897). Pedmtem soutže
o cenu za dílo básnické, vybrané tyiceti leny akademie byla

„Salamine". Jistý poet nesmrtelník si sliboval nepochybn, že roznítí

mezi naší mládeží nkteré z onch zpv, které od r. 1820 do 1829
byly vnukány zápasy Rek za svobodu.

Od Alexandra Girauda k Lamartineovi a Byronovi kolem Kazimíra
Delavignea, Gasparda de Pous, Lemerciera a Mme Tastu, neklidíme
tu jen díla mistrovská, však aspo lovk se cítí uprosted žn pe-
hojné, kde nescházejí krásné klasy. Avšak tu v téže chvíli, kdy Turek
zdupával znova pdu hellenskou, „Salaraine" mohla tak málo vznítiti

nadšení básnické, že akademii se nevidlo slušným piknouti cenu za

dílo básnické dílu ze 154 podrobených jejímu úsudku. „Salamine"!
pravil pan Gaston Boissier. „to není ani vítzství z nejkrásnjších,
jichž bylo kdy dobyto vlastenectvím a svobodou, to je síla poražená
intelligencí, te je konec konc zora velkého osudu, první svtlo genia,

který oslní svt. My jsme doufali ve mnoho vzpomínek, jež toto slavné

jméno probouzí; naše oekávání bylo zklamáno"
Sklize dl soutžících na akademii nezdá se ani, že mla mén

velké léto, když kolem tohoto díla osamlého bylo jí projíti svazky
verš více i mén drsných. Bylo jich 51 tchto snop, které pan Boissier

dle Plinia nazývá „sklizní roku." Jeden jediný jevil se dosti vydatným,
aby vyzískal svému ženci vavínovou vtev. Mimo to, kolik ohrazení
bylo teba uiniti, protože soudcové nechtli schváliti všecko, a sou-

hlasiti se zálusky a vrtohlavostmi reformátor vzezení revoluního!
Stálý sekretá vzal si píli a nám oznámil, aby njaké básnické

výtvory pana Greghia byly cenou odmnny, že nebyla otevena brána
cenakula akademie zásadám školy, jejímž jest zástupcem. Tato škola

reformátor nepraví nic, co te týe strážc mrav literárních. Oni nevidí

než nástroj, jímž se spokojili Lamartine. Victor Hugo, Vigny, Musset,
Leconte de llsle, mli jen touhu po reform. Mladi nepomýšleli tedy
na to. „Oni útoí ustavin na fakturu verš, které chtéjí podati svižnji,
rozmanitji; potlaují odpoinek hemisticha (poloverší ') v alexaudrinu,
odmítají, aby vázáni byli na alternanci mužských i ženských rým.
pipouštjí przev, assonanci, dlají verše každé míry a nkdy také
bez všehké míry. Nkteí odvážlivci chtjí dále: zamilováni jsouce do

') Až pílišn a až k nespravedlnosti rozkiena byla míra tohoto verše, heioiekého
alexandrinu, vytempovaný krok jeho hemistich, jednotvárné cingilání jeho rfmfi, kt*ré

v neperušené písném stídání brzy mužsky, brzy žensky se v dvojici druží. Lemcke,
známý esthetik nmecký, praví: Der stolze, steife Parademarsch des Aleiandriners.*
David StrauC nazývá alexandrin národním neštstím Francouz. Není-liž toto slovo pllii
odvážné? Lze nazývati národním neštstím, eho národ jako národ ani necítí? Ve Francii,

idá se, snášejí pouto této míry veršové pece jen snáze. Ode dvou set let obtíženo jest

jím nejen divadlo francouzské, nýbrž veškerá poesie. Byla by se stala lepší bez alexandrinuT
To se pece jen nedá tvrditi. PokusS zbaviti se tohoto tyrana neschází ostatn nikterak,
dnešní doby mén než kdykoliv. Již Viktor Hugo honosil se, že >zmetk8« i »piskle'

alexandrin jak náleží z kloubfi vymknul: »J'ai disloqué ee grand niais alexandrin.t
A verš tento sám jest píkladem protiklassického výtvaru, nad nímž by se Boileau byl
xdsil: hemistichon padá po slov »grand«, odetíná totiž pívlastek od podstatného jména,
heší tudíž proti tikráte svatému pravidlu, ie metrická perývka iouasn padnouti
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harmonie, muí jazyk, aby vynašli wyTd^zy co nejbarvitjší, názvy co

nejzvunjší... Akoli jen verš jejich lichotí uchu, oni se potší snadno,

že nepenášejí nic, co by mlo ducha. iní v tom onen druh plané

hudby, která suggeruje dojmy, akoliv nevyjaduje ideí." Ejhle, tato

nová poetika, kterou staví pan Boissier právem na praný. To, co nevadí

akademii cenou odmniti pana Gregha, stále mu ukazujíc, že rovnž
jako polovice ceny Archonta Desperousa, kterou mu pipisují, není

zasloužena v jeho „Maison de lEníance", než jen vybudováním tradi-

cionalním a nikoliv cizozemskými hrakami, vkusu píliš moderního.

Toto zvláštní souhvzdí básník, kteí se nazývají hydropathy,

pamassisty, dekadenty i symbolisty — na tom málo záleží — stalo

se smšným tolika nesrovnalostmi s rozumem obecným, že pivábilo

pozornost našich psycholog. Jest vru pravda, že psychiatrie rozšiuje

hranice svého panství a utkává se bezmála všude se hmotou po thera-

peuticku v mozcích našich souasník. Mezi zrdnými vyššími a zrd-
nými nižšími nenajde se brzy ani místeko pro družinu ješt etnou
tchto lidiek, kteí neiní nároku na genia, ale necítí se již více. že

se obtovali hlupství.

A jest jakkoliv mnoho v tom výtržností a zasahování védy smlé
až do steštnosti, teba rozpoznati, že naši dekadenti jí upravují krásné

pole pro observaci a neprohlašují její diagnostiku za nesprávnou.

2. Básníci jsou jak se praví lidmi popudlivými: „Genus irritabile

vatum." (Horác: Epistolae II. 2. 102. pozn. pekl.) Mluví volné o nadšení,

které se zmocuje jejich bvtosti, o opojeni, které je uchvacuje, o nymfách,

dryadách, satyrech a faunech, kteí zalidují behy Permessu, a o nichž

ani lovíek, stojící mimo n, nemá jasného pontí. Jejich agitace,

ujišují s Ovidem pichází od jakéhosi boha, jenž je poctívá svou

dvrnou pítomností. .,Est deus in nobis, agitante calescimus illo."

Však když si njaký „nezasvcený- dovolí ponkud více se usmáti

nad potšením jejich, nad tímto vytržením, a když u nkterých je

shledá býti sousedkou skuteného šílenství, tu harmonická družina se

pustí do nevícího. Potírá jej pomluvami nebo dokonce i potupami.

Rovnž aby nás bohové chránili pílišného pehánní naší myšlenky!

My se nechceme domýšleti, že básníci jsou blázni. Spokojíme se

íci s vdou psychiatrickou, že se jim více mén podobají a že

musí s pausou smyslovou. Hugo, Musset, Gautier psali takové verše po stech. »Enjambement*

(pechod mvélenky z verše rlo verše), tento odpor rfmu proti smyslu, živlu rythmického

proti syntaktickému, jest jim zrovna poetickou krásou a oni se smjí zákazu przevu,

dle nhož by se prý ve f^-ancouzské básni nesmla íci ani slova: »tu aimes*. Novodobí

básníci pouštjí se ješt dále I samo théátre libe dalo alexandrinu co proto a mže
se chlubiti, že prorazilo cestu volnjší, tém nevázané prosodii. Nejvíce muže tu pomoci

a zlepšiti pednáška. Lze pochopiti, že jest se jí pedevším íditi dle smyslu. Kla^sik,

který zmínný verš Hugv klassicky zadeklamuje, totiž s odpoinkem uprosted — J'ai

disloqué ee grand niais alexandrin — mluví prost nesmysl. Rythmická kommata, ovšem

sotva slyšitelná, lze položiti jen po »disloqué« a po »niais«. Je to tedy alexandrin

trojdílný, nco netvorného po názoru klassickém. I tento tuhý verš nabude tímto zpsobem
živjšího vylenní. Živosti našeho dramatického verše s jeho poinutelnou caesurou

nedosáhne ovšem nikdy, ale sejde konec konc, jako ve všech tchto vcech na umní
pednášeov. Pekl.

Hlídka. 18
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V tomto „fin de siécle" jsou jejich mozky vyšinuty z rovnováhy, to,

v což víru utvrzuji zjevné jejich verše i jejich e nevázaná, Lom-
broso nazývá tuto odrdu lidstva hterarního „mattoidy". Víme,

00 se chce íci vlašským slovem mat to. Teba- li v tom viti náelníku

školy lombrosské, tvoí prý tyto mattoidy zprostedkující kruh mezi

blázny geniálními, lidmi zdravými, a tmi, kteí se vlastn blázny na-

zývají. Oni nosí cosi jako livrej muže geniálního se spodkem muže
obyejného. Bohu díky neschází znamení a o oznaení tohoto druhu

zjevu lidského jest nadbyten postaráno povahami rozeznávacími. Víme,

že anthropologové nazývají jedno somatiky a druhé inteUektual-
ními. První jsou pivázáni k tlu, to jsou nesoumrnosti, nepravidel-

nosti, nesymetrickosti, zárazy rozvoje, které vyvstávají na pouhý pohled,

nebo pátráním anatomickým. Druhé nejsou v tom vcnjší, aby byly

mén viditelný oku. Penášejí se ve slovo, v posunk, v to, co se napíše,

a jsou všecky majetkem veejnosti. Nám se nejedná, abychom se zde

zabývali píznaky somatickými. My nebudeme miti ani lebku, ani

ucho, ani nos našich básník dekadentních, však budeme studovati

jich verše, pirozený ráz jejich intellektualní rovnováhy. To není než

anatomická a fysiologická studie tchto divopsal („graphomanes"), jež

nemá od eho by nás zdržela a odvrátila. Jistý asopis uznal za dobré,

že zasvtil své íslo galerii básník menších škol dekadentskýoh.

Dr. Emil Laurent vyslechnuv tyto rázné hlasy, pevedl své dojmy na
stránku, která zasluhuje, aby byla uvedena, nebo rozebrána.') „Kdy-
bychom potlaili jména, napsal, kdybychom se omezili, abychom vy-

zkoušeli šat a držení tla, toto album by se lišilo málo od alba od

svaté Anny.2) Je to totéž vyšetení pos, táž ustaranost vzezení. Za-
znamenejte si ješt, jak asto užívají monoklu, pravd nepodobnou
úpravu vlas a nkdy vousu, výstední píli nebo nedbalost nemén
výstední a pedem uváženou u vlas.

lovk cítí, že všichni tito lidé chtli se uiniti hlavou, doufajíce,

že i pi nedostatku nadání se pece vtisknou pozornosti souasník.
„Ejhle, pro odv a pro posu. To jest masopust v každém roním poasí.

Figury neiní ani dost malou protivu k souladu forem. Zde vizte jednoho,

jenž nemá ela, druhý zachvácen vyhlášeným prognatismem, ti druzí

stiženi zjevnou nesoumrností tváe. Zkoumáme-li tuto stránku, ekli
bychom, že je to galerie lidí, kteí mají huby napí. Vizte tyto hlavy
plagiokefal, oxykefal, akrokefal, tyto nosy znetvoené nebo zkroucené,

tyto tváe holé a nesoumrné. tyto široké uši jako ucha od hrnc,
špatn obroubená, ty neobyejn velké kosti jamové, ty elisti tupé

a prognatní. Pozorujte tohoto s jeho bradou jako galoš a jeho tenký
pysk jako ostí nože a tohoto druhého s jeho tváí zblblou od alko-

holismu a oi hallucinující tímto, a opií figuru tch dvou druhých."

Galerii podobizen, vidíme to, neschází pohled malebných a

Dr. Laurent nešetí ve svém esthetickém oceování marnivosti osob,

') Str. 120 uvedeného díla.

') Ustav pro choromyslné. Pekl.
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které ped obecenstvem se „staví". Ponvadž se jeví krásnými jako tuto,

budeme míti špatného vkusu dosti, abycliom jim rozešili spor o véci,

která jest úplné jejich. (P. d.;

Movd díla.

Les principes ou essai sur le probléme des destinées de
Th o m m e, par M. Tabbé P. Frémont. Chez Bloud et Barral, 4, rue Madame,
Paris. Sv. II. a IH.

Abbé Frémont pokrauje tu ve svém výklad problému lidského
osudu. Jest nutno lovku, aby znal svj cíl a mohl tak dáti své innosti
rozumnou a opravdovou orientaci? Jest nade všemi ástenými cíli,

které nám ukazuje hierarchické rozdlování sociálních funkc'. néjakv
obecný cíl, jímž by se spolenost a vlády mly zamstnávati? Musíme
voliti mezi ešeními, tak asto kontradiktorickými, které jsou nám dnes
podávány materialismem, positivismem, hegelovským a renanovskvm
pantheismem. protikesanským racionalismem, protestantismem a kato-

licismem? Abbé Frémont v I. svazku dokázal proti negacím a po-

chybnostem positivismu transcendentní dležitost problému našeho osudu,
a sice s trojího stanoviska: individuálního, rodinného a sociálního; na to

v dalších svazcích pokusil se podati pehled názor, které geniové všech
dob mli o tomto vážném problému. Z této zajímavé ankety vyplývá
tolik, že je to idea našeho cíle. která modifikuje naši e,
náš soud, naše iny, zkrátka náš celý život. Odchylné názory
se stanoviska politického nebo sociálního vznikají z rznvch mínní,
které každý z nás za své pijal o tomto velikém problému. Spencer
ve svých „First Principles" a Comte ve svých „Lecons de philosophie

positive" pokusili se obhájiti a ospravedlniti materialistickou thesi. Dílo

Frémontovo bude katolickým vyvrácením téchto dvou dl. Akoliv je

dogma nemnitelné, je pece nutno, aby se v rzných periodách historie

prokázal jeho neustálý souhlas s pokrokem lidského ducha. Sv. Tomáš
to uinil — a sice obdivuhodn — pro své století. Ze jeho „Summa**
má své mezery a nedostatky, nikdo o tom nepochybuje, ale nikdo se

tomu též nediví. Za to veliký uitel není zodpovdn. Fysiko-chemické
védy byly v dob, kdy žil, ješt v zárodku. Kopernik, G-alilei. Kepler,
Lavoisier, Laplace, Berthelot, Cuvier atd. ješt nevylákali pírod onch
zázraných tajemství, která dnes my známe. A tehdejší psychologie
také neznala výsledk moderní psychologie. Theologové stedovku —
kdybychom již psychologii nechali stranou — použili a využili, a to

dokonale fysikalných vdomostí své doby. Více uiniti nemohli. Souhlas
vdy a víry jest bytnou thesí katolické theologie, a to již od samého
poátku Církve. Sabatier iní jí proto nepravdivou a neoprávnnou
•výtku, píše-li: „Protiva, kterou scholastika na jisto postavila mezi vírou

18*
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a védou, není tak irréligieuse qu'irrationelle a jednou z nej-

vtších píin smrti theologie v Církvi a triumfu nevéry ve svte. '^

Abbé Frémont chce doplniti tyto mezery a dáti tak katolickému

i nekatolickému svtu v pravd vdecký výklad kesanského dogmatu.

Dílo Frémontovo jest ovocem 271etého studia a bude miti 14 svazk.
Doufejme, píše Carchet, že jeho dílo bude jakousi „Summou theo-

logickou", doplnnou a zmlazenou v nepesných detailech a uvedenou

v dokonalou harmonii s pokrokem experimentálních vd. Kamenem
k budoucí velikolepé synthesi kesanské myšlenky a moderní vdy.
ke stavb nové Summy, která uspokojí lidského ducha zase na nkolik
století, bude jist.

Les limites de la Biologie, par J. Grasset, professeur a la faculté

de Médicine de Montpellier. Paris, Felix Alcan. Cena 2 fr. 50 c.

Biologie, nebo vda o život a živých bytostech, uinila v po-

sledním století takový pokrok, že se stala pro mnohé duchy universální

vdou, jediným zpsobem poznání, které mžeme míti. Professor Grasset

pokouší se ve svém spisku vystoupiti proti biologickému monismu,
nynjší to form monismu positivistického. Snaží se dokázati, že

biologie není vdou universální a j edin o u, že biologické pojetí a

hledisko nejsou jediné zpsoby myšlení a vdní, že biologie má mez e^

které ji oddlují od jiných vd a od jiných druh poznání, jako jsou

fysikochemie, morálka, psychologie, esthetika, sociologie, mathematika,

metaíýsika a náboženství. Grasset chce dokázati, že tyto rzné zpsoby
mohou koexistovati, aniž by si odporovaly. Každý má svj pedmt a svj
obor. Nec ancilla, nec domina mže býti heslem každé z tchto vd,
biologie stejn jako všech ostatních; každé jest možno íci: „Nepokoušejte

se vyjíti ze svých pirozených hranic a váš obor bude respektován,

nezasahujte v práva jiných a nebudete napadány. Suum cuique."

Dílu samému vytýká se citelný nedostatek filosofie, což ostatn

i autor sám doznal, když napsal v pedmluv, že není „professionel

de la philosophie." Autor filosoficky vzdlaný, jak ve svém referáte

píše abbé Denis, chtje uriti meze biologie, byl by zaal historickou

kapitolou, která by ukázala genesi onch vdeckých theorií, které chtjí

nahraditi metafysiku. Aug. Comte byl prvý, který pipustil, že všechny

vdy se zhustily v sociologii a sociologie v biologii. U Comtea bez-

prostedn konstatovaná fakta mají pednost ped rozumem, který jim

je podízen. Nuže, ponvadž veškery positivní a experimentální vdy
se ustavily pod panstvím a vlivem tí kategorií, jichž rozumové ne-

dostatenosti Comte a jeho nástupci nepochopili, bylo zcela pirozeno,

že tyto kategorie — prostoru, asu a kvantity — považované za jediná

pravidla vdecké konstrukce, zavely bránu ku vší transcendentní

metafysice. Kapitolou totiž o „poznání" ml Grasset zapoíti svou práci.

Pak s tohoto stanoviska ml dále vykonati klassifikaci vd. Konen
byl by rozlišil a charakterisoval vdy ist fenomenální, které nemají

jiných závr mimo závry zkušenosti, a tak byly by se monismus,
evolucionismus a materialismus zjevily jako filosofie, které se rozvinuly
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mimo a v soutéži se zákonitou vdou rozumu. Tyto monistické soustavy
mají jen jednu chybu, a sice tu, že všechny nejsou niím jiným nežli

zasahováním pozorovací vdy do metafysiky. Monismus, vycházející

z jednoty sil a stavjící na homogenit hmoty a ducha, je zcela prost
konstrukcí, jejíž kategorie jednoty jediná je zaruena. Nuže tato kategorie

nemá více práva než kategorie kvality a nekonena. A to je práv to,

<5ím všechny animistické theorie, jež Grasset etn cituje, zasahují

materialistický monismus. Život, duch, duše, spermatozoid nepohlcují se

v isté hmot. Na n mžeme zcela dobe aplikovati kategorie prostoru,

asu a kvantity; ano ony je pekraují a nedovolují, abychom je

redukovali na pouhé jevy, jichž idea píiny a substance by byla vy-
louena a odstranna. Veškera kritika materialistického monismu je

shrnuta v tchto nkolika poznámkách.

La probléme descauses finales, par Sully-Prudhomme, de 1'Academie
francaise, et Ch. Richet, professeur a rUniversité de Paris. Paris, Felix

Alcan. Cena 2 fr. 50 c.

Tato kniha byla vyvolána lánkem Richetovým v Revue Scientifique,

a sice: UEffort verš lavie et la théorie des causes finales. Sully-Prudhomme
odpovdl na nj adou list, v nichž problém byl uvažován s rzných
hledisek Tituly list jsou tyto: LEsprit scientifique, FAnthropomorphisme.
le Darvinisme, la Methode expérimentale, Critique du concept finalisté

et des ses applications a la science, le libe arbitre devant la science

positive. Spis je zakonen konklusí Richetovou, doplnnou komentáem
a poslední konklusí Sully-Prudhommovou. Z referátu v Ann. de Ph. Chr.

vyjímáme tolik o tomto spisu: Tato výmna názor poety a uence
o otázkách tolik diskutovaných vyvolá zvdavost publika, ale v míe vtší
zájem filosofv a vdc. Význano jest, že problém úelných píin po
njakou dobu zanedbávaný pichází v tomto dialogu dvou vynikajících

duch zase ponkud k platnosti. To, co kompromitovalo úelné píin}^,
byla úzkost výlun metafysického hlediska. Paul Janet dokázal již, že

v jistých positivních vdách — na p. v astronomii — causa finalis se

Jeví nepoprn; Claude Bernard to uinil zase pro organickou biologii.

Je zejmo, že causa finalis podstoupila a prodlala svou kritiku a zakusila

i svého zlehení a snížení, které ovšem pirozen vyplývalo z pevahy
experimentálního ducha a názoru: její existence nedokazuje nic a ne-
pomáhá v niem. Dnes to, co tvoí vdecký realismus, objektivní pravdu,
jsou fakta, jevy, podmínky, a ne píiny, nebo substance v meta-
fysickém smyslu. A práv od princip kausality a substanciality závisí

metafysická úelnost. Positivní vda dnes nekráí již dle demonstrativního,

dialektického plánu. Celá otázka tedy je tu mezi tmi, kteí pipouštjí,
a tmi, kteí popírají úelnost. V. Lanka.í.

ThC. Jan Pauly: Právní rádce pro duchovní správu. (O.)

Str. 162. O soudní moci církve mlo b,<'ti zevrubnji pojednáno, když už se v&bec
do »Pr. r.« co o ní pijalo.

Str. 164. Vytrvati je pi stejné terminologii. V § 3. je »výmr«, co na následujících

stránkách jmenuje se »rozsudek« nebo »nález«.
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Str. 165. Výjimka a) mla doložena býti spolu § 2 zákona ze dne 20. kvtna 1874

, z. 6. 68. Zákon z roku 1868. jest mínn ovšem . z. . 49.

Str. 165. Ve výjimce p) má min. v_ýmr . 9842, nikoli 9482; a cis. naízení

jest v . 2. 96, nikoli 9.

Str. 165. Ve výjimce y) mlo se pipsati . z. 6.' 50.

Str. 166. Na pedposledním ádku odstavce aj má po slovech »tak že je* býti

vsunuto »ode státu*.

Str. 167. Místo »Vrchnímu« a »Témuž vrchnímu* budiž napsáno »pedstavenému"
a »Témuž pedstavenému*.

Str. 168. Zpoátku se praví: »Ponvadž zevrubné pojednání o této vci spadá

v obor kanonického práva, pipomínáme na tomto míst jenom . . .«, jakoby už nco
v »Pr. r.« bylo podáno zevrubn. Pipustí-li »Právní rádce* pro své tenáe poteba
knihy »kanonického práva* a na jiných místech potebu knihu »pastýského bohosloví*,

mnohé z pedcházejících i z následujících vdí nebylo ani teba v »Pr. r « uveejovati,
jelikož se jich podrobnji dote ve jmenovaných knihách. Vyal-li však »Pr. r.« na tomto

míst nco z kanonického práva, ml to vyati správn (ve právu, kde platí : D e

internis non iudicat praetor*, nebylo vytýkaM, že apostasie, má-li býti potrestána

exkommunikací, má býti interna) a aspoft nejdležitjší vci. Kde však je zmínka
o zapovzených knihách, o rekursu ad forum saeculare, o klausue, o svatokupectví a j.?

Str. 170. Místo: »Církev je mocí souverainí* zajisté jest lépe psáti: »Cirkev je

spolenost souverenní.*

Str. 172. K emu poznámka: »Benedikci (chrámu Pán) obyejn vykoná s po-

volením biskupa okresní viká* ?

Str. 173. K emu vta: »Portatilia svtí každý biskup ve své residenci*? Vždyf
se ani na pravd nezakládá.

Str. 174. Jak odfivodní »Pr. r.« poznámku, že kíže atd. svšení nepotebuji?
Str. 174. Poznámka o delegaci dkanfi ku svcení kíž&v atd. a o »udíleni«

benedikce monstranci a ciboriu jest nesprávná.

Str. 174. O kížové cest oekávalo by se v »Pr. r.* d&kladnjši pouení.
Str. 175. nn. Sta o církevních stavbách, vcech a míst€ch služebník chrámových

(§ 6. nn., § 17.) je tak nepehledná, namnoze nesprávná, kusá a nepraktická, že ji teba
zcela znova zpracovati. K tomu ovšem není místa v posudku.

Str. 202. Na posledním ádku §19. místo darovanému* teba napsati »ob darovanému*.
Str. 204. V definici kodicilu chybí slovo »toliko« za »sob-.
Str. 204. V definici odkazu chybí po slov »by« omezení »co do ceny«.

Str. 209. odst. c) Bylo teba citovati § l59. tohoto patentu.

Str. 209. Paragraf 23. se mohl vfibec více rozšíiti, jakož je v praxi poteba.
Str. 210. Pravidla o intestátu knží se stanoviska státního mohla býti zevrubnji

uvedena; též bylo o právní kompetenci v této píin hlavních vcí si povšimnouti

Str. 213. V odstavci DJ nedbáno Moravy. Bylo také teba podotknouti, že se za

nadaní hotovosti smí kupovati jen papíry s pupilami jistotou.

Str. 214—217. Naprosto nedbáno Moravy.
Str. 217. Poznámka 4. mla se doložiti.

Str. 218. Státní dlužní úpisy uvádti jest ovšem podle bžné ceny, ale teba
pipojiti, která se za n platí (peníze), nikoli, která se požaduje (zboží). (Srv. Talí,
Poplatky a kolky, v Praze 1896, str. 67.)

Str 2l8. Není pravda, že § 51. zákona ze dne 9. února 1830 . z . 50 stanoví,

jakoby mly státní dlužní úpisy pi mešní nadaci založené poslední vlí pro vyinouí
poplatku uvedeny býti i)odle bžné ceny (kursu) v den úmrtí zakladatelova, a pi usta-

novení mezi živými v den schválení návrhu nadace; paragraf tento vbec neurí-uje dne,

nýbrž pedpokládá urený už den a stanoví toliko, že se nemá za základ bráti jmenovitá,

nýbrž bžná cena jinak již ureného dne. Ostatek není správno, že pi ustanoveni mezi

živými rozhoduje den schváleni návrhu nadaní listiny, nýbrž je správuo a zajisté

i mnohem výhodnjší, aby se za základ vzalkursdne potvrzeni stejnopis nadaní listiny.

Str. 223. 14. ádek zdola: místo kostelní nadání — církevní nadání; rovnž
tak na str. 224. 2. ádek zdola.

Str. 22tí. Rozhodnutí S. Congr. Conc. o redukci starých nadací na podíly

cynosurné platí asi jen i>ro echy a mlo se citovati.

i
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Str. 227. Pro je štolový patent lak rozkouskován (na str 227 - 230. a zase 287 nn.)?

Str. 230. O sbírkách mimo kostel (odst 2.) se mohla citovati naízení ministerstva

vnitra ze dne 19. ledna 1853 . z. . 10 a ze dne 13. ervna 1857 . 4182 a odpor

mezi odst. 3. a 5. mohl býti vtší pesností a zevrubností zamezen. Zajisté nikdo o tom

nepochybuje, že o ofrách pi ktu atd. neplatí už dvorní dekret z roku 1785, nýbrž

spíše i. XV. základního státního zákona ze dne 21. prosince 1867 . z. 142, dle

nhož vnitní záležitosti církve také církev naše poádá si sama.

Str. "231. Na Morav sotva kdo by porozuml jménu zádušník místo kostelní

hospodá.
Str. 232. Podle § 15. úetní instrukce, zavedené nejvyšším rozhodnutím ze dne

3. íjna 1858, má míti jeden kli kostelní pokladny fará, druhé dva mají býti rozdleny

kostelním hospodám, nikoli patronovi.

Str. 232. nn. V §§ 30—32. nedbáno Moravy.

Str. 237. Poznámka 6 o výdajích pro bohoslužbu nesrovnává se s § 36. zákona

ze dne 7. kvtna 1874 . z. . 50 a se zákonem ze dne 31 prosince 189 4 . z 7 ex 1895.

Str. 239 »Úty sestavuje zádušní úetní a podpisuje.. « je zajisté logitjší

nežli: »Uty podpisuje patronatní komisa... a sestavuje...*
Str. 239. Dobe je zachovati jednotnost terminuv a nemniti jich (konený výtah

i úhrnný výpis).

Str. 239. Ve píslušném formulái nedbáno toho, co na této stránce se praví

o » poznámce*.
Str 239. nn. Moravy viibec nedbáno.

Str 241. Paragraf 235. mohl býti zevrubnjší, jak již jsme nahoe ikustr. 175)
poznamenali a mlo se dbáti zákona ze dne 31 prosince 1894 . z. . 7 ex 1895.

Str. 245. Poznámky o »dovolení« ku pronájmu zádušních pozemkfi nejsou dosti

pesný, protože neliší návrhu nájemné smlouvy od nájemné smlouvy.

Str. 24tí. Místo form. . 97 má býti . 122 h).

V § 38. nedbáno Moravy.
Str. 246. Citát: *Zákon ze dne 7. kvtna 1874 . 51' je nesprávný; ml se asi

uvésti § 51. zákona ze dne 7. kvtna 18"4 . z. . 50.

Str. 247. Ve knize z roku i902 teba už dbáti nové, metrické váhy.

Str. 24?í. Zdali se to, co napsáno v odstavci 11. srovnává s poznámkou 2. na
str. 269 »Pr. r.«, posud laskavý tená sám vzhledem na nález nejv. správního dvoru
ze dne 3. dubna 1889 . 1283.

Str. 249. Odst. 2. »Majetníkcm obroního jmní ..<< ml dbáti toho, co povdno
na prvních ádcích str. 171.

Str. 252. Poznámka 6. mohla jako nepraktická už podruhé býti vynechána.

Srv. naši poznámku ku str. 65.

Sir. 254. V § 5. mly se pesn rozlišovati nadaní mše od dotaních.

St. 256. Na posledním ádku místo: »dle § 10. t. ner. a« mlo asi býti: »dle

§ 10. t. z. a ne«.

Str. 257. Poznámkou 2. se stanoví za pravidlo pedpisy, které jsou snad dány
ministerstvem v jednotlivých pípadech. Pravidlem pece pro administrátory není ped-
kládati fassi k žádosti za remuneraci dvoji+é duchovní správy.

Str. 259. pozn. 9. Citovaný tu výmr nejv. správního dvoru marn jsme hledali

v Budwinského sbírce. Data však jsou výmru íšského soudu. Ale íšský soud

rozhodl o jiné vci, než která se tenái poznámkou touto podává; rozhodl totiž, že

odpoinné samostatného duchovního správce pináleží knzi jenom, když
poslední jeho štace byla sy stem iso vane místo samostatného duchovního
správce.

Str. 259. § 14. Nejpraktitjší jest pidržovati se znní eského textu . z.

Str. 262. Co se praví v poznámce 3., nesrovnává se s naízením ministerstva

kultu a vyuování ze dne 16. listopadu 1898 . z. . 205. V as-li podána fasse, poukáže

se doplnk ode dne nastoujiení knze; Opozdí-li se fasse, poukáže se doplnk ode dne

podání fasse.

Str. 269 v poznámce 1. místo morálním je správn rurálním.

Str. 269. Nález nejv spr. dv. citovaný v pozn. 3. je z roku 1888, nikoli 1885.
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Str. 272. K citovanému patentu o výluném právu faráe na štolu mohly ae

citovati jeSt dvorní dekrety ze dn 24. záí 1785 (odst. 2.) a 21. ledna 1788.

Str. 27.3. Naízení na pedposledním ádku uvedené je ze dne 19., nikoli 16. ervna.
Str. 275. V Jiecesi brnnské není dkanství lednické, nýbrž letovské.
Str. 276. Na Morav se ítá za mši náboženské matice 42 halé..
Str. 278. V poznámce nedbáno Moravy
Str. 278 Pro vynechán konec § 8.: »Die hieriiber erfliefiende Ministerial-

entscheidung ist dem Rekurrenten im Wege der politischen Bezirksbehíirde zuzustellen

und gleichzeitig dem Ordinariate eine Ahschrift derselben zuzumitteln* a pro § 9..

jehožto použití po posledním sítání lidu nkteré faráe velmi nemile pekvapilo a jenž zní

:

»Die tib e rpr ii f ung, beziehungsweise Abánderung des Richtigstellungserkenntnisse

von Amtswegen kann jederzeit stattfinden«?

Str. 281. poznámka 3. Administrátor nemá podle § 12. kongruového zákona

práva na remuneraci za dvojitou duchovní správu, nýbrž jenom samostatný duchovní

správce. Ovšem že dosud ani administrátor, když správn zažádal, aby mu jKtvoIena

byla, zajisté nebyl odmrštn.
Str 284. Bylo-li odstavce 7. teba, nech posoudí laskavý tená.
Str. 285. Co se praví v odstavci bj, není ješt takto rozhodnuto.

Str. 285. Citovaný nález správního dvoru je z 5., nikoli 6. ervence. Ostatek je

tento odstavec nesrozumitelný, ponvadž se liší da z pijmuv od dan osobní, kdežto

zákon zná da dchodkovou a osobní da z píjmu.
Str. 291. Štolové patenty se mohly uvésti v plném znní netoliko z doby císaovny

Marie Teresie, nýbrž i dodatky z doby císae Josefa II.

Na str. 312 n. mlo býti dbáno zákona ze dne 31. prosince 1894 . z. . 7 e.x 1895.

Str. 325. Nedbáno Moravy.
Str. 330. § 52. Radji ml býti uveejnn celý zákon.

Str. 331. ádek 22. shora místo 40.000 K má býti 20.000 K a na následujícím

ádku místo 5000 K má býti 10 000 K.
Str 342. Z poátku § 57 nedbáno Moravy.

Str, 343. Provisorní instrukce pro finanní prokuratura mohla se uveejniti celá.

Str. 344. Na Morav do matice náboženské plyne také píspvek uložený
kostelm císaským patentem ze dne 9. kvtna 1778 (Seelsorgskassabeitrag) ; nyní ron
3175 K (brnnská diecese 1543 K, olomoucká arcidiecese 1632 K).

Str. 345. Opakovati teba, že se tu ml citovati úpln § 8. zákona ze dne
25. kvtna 1868 z. . 48.

Str. 345 Definice »církevního obroí« jest nejasná. Jasnjší je: Církevní obroí
v širším slova smyslu je stálý dchod ze jmní církevního s církevním iadeni autoritou

církevní spojený.

Str. 345 Výmry druhv obroí jsou nejasná.

Str, 345. Místo: »patron obsazuje beneficium< radji »patrou presentuje na
beneficium.«

Str. 347. §§ 61. a 62. bylo buclto dkladnji probrati nelio vynechati a od-

kázati na knihu církevního práva.

Str. 349. nn. Neilbáno Moravy.

Str. 350 V odstavci 5. se mate konkurs generální se speciálním.

K emu ve »Pr. r.< odstavec poslední na str. 352?

K emu zase na str. 353. vty: >Stáí a dstojnost nemá býti vzhledem ke

kvalifikaci rozhodujícím, když jinak kandidáti mladší neb dstojnosti nižší jsou zpsobi-
lejšími « a vta o kanonikátech?

Str. 354. Biskup jako biskup nepresentuje na obroí ve své diecesi, nýbrž udluje
(confert) obroí a úmysl, komu je chce udliti, »oznamujc< zenipanskému úadu na

základ koncesse sv. Stolice uinné dne 5. listopadu 1855 císai a králi našemu.

Str. 357. Praví-li se, že instalace se má díti v nedli nebo v zasvcený svátek,

mla se citovati o tom naízení
Str 357. Na Morav podle provinciální agendy pi instalaci podává klíe chrámové

farái biskupský komisa, nikoli patrouátní zástupce.

Str. 358. Tetí odstavec o smn bencficií jest nepesný.
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Str. 359. Ve druhém odstavci mlo se vytknouti, že patronátního práva mohou
nabývati jenom kesané. V odstavci o^ mlo bvti pesnji eeno, že patronát církevní

je, kt€rf pináleží osob církevní proto, že jest osobou církevní, a v odstavci f;
zase mlo se poznamenati, že soukromým jest patronát i když pináleží osob církevní,

ale ne proto, že jest osobou církevní.

Str. 360. Právo sustentaní pináleží patronovi jenom, když jeho pedkové
beneiciam založili (ne tedy, když panství po založení beneficia koupili).

lus oscoli (s. evangelii) bylo pominuto.

Str. 361. Mísí se manželství v&bec s manželstvím kesanským.

Str. 362. Matrimonium mixtum je Spatn definováno kesané rzného vyznání),

m. civile nedosti pesn
Str. 365. K emu v § 4. odstavec bj, když beztoho jde o zásnubu neplatnou?
Str. 368. Odstavec první srovnej s píslušným formuláem.
Str. 368. V odstavci a) teba poznamenati N N pro jméno nezletilého snou-

bence. Na ádku 3. místo »manželkuc radji srodinu«.

Str. 369 Zeme-li otec díve nežli se uzave satek, ku kterému dítku neplno-

letému svolení písemn dal, neteba nového svolení. Vždy prkaz lze piložiti k aktm.
Str. 370. Mohlo se strunji a jasnji sestaviti.

Vbec by bylo lépe otisknouti §§ 50. a 61. branného zákona ze dne 11. dubna 1889
t. z. . 41 i s píslunými paragrafy naízení ministerských sem náležejících.

Str. 375. V odstavci ÍII. a) místo -2 roky pro ty, kteí . . .« radji »2 roky,

byli-li ...» a hj rovnž tak.

Str. 375. nn. Nedbáno Moravy.
Str. 377. Tebali tenái /.Pr. r.« knihy pastýského bohosloví, mohlo se o mnohém

T »Pr. r.« pomleti, zvlášt když se tená jPr. r.<' odkazuje také na knihu církevního

práva, ve které zajisté i o manželských záležitostech jest dkladnji pojednáno.

Str. 380. V odstavci 8. místo copula legitima- radji »licitat.

Str. 387. Místo form. 178 ti form. 179.

Str. 389. Odstavec 8. by jednodušeji a jasnji znl takto: Muž si mže postupné

Tzíti za manželky vdovy po zemelých bratrech, kteí s ním nebyli píbuzní.

Str. H90. C" do žádostí o dispense manželské pro žadatele z rzných diecesí platí

v Pedlitavsku pravidlo, že se žádá souhlas od ordinariatu žadatele jen pi stupních

11. a I. jednoduchých nebo spolu smíšených.

Str. 392. nn. Apoštolská dataria vydala r. 1902 o dvodech kanonických pedpisy:
Praxis Apoštol ica rum d i spensat i on u m, Róma, ex Typographia Augustiniána.

Této teba dbáti a podle ní také Pr. r. « upraviti.

Str. 394. Jen do 'Ib. ervna i885 bylo teba poznamenávati dvod copulae incestuosae.

Str. 394, Není správno, že Ižimanželé, kteí raala fide uzaveli neplatné manželství,

nemohou se státi úastni dispense apoštolské Stolice

Str. 395. K Poenitentiarii se posílají také žádosti chudých o prominutí ve-

ejných pekážek.
Str. 396. Poznámka, že knz, objeví-li politickou pekážku in confessionali, má

zažádati tectis nominibus o dispensi politickou, jo nesprávná, pokud se týká známosti

o pekážce jenom ex confessionali: vždy de internis non iudicat praetorl Poznámka
tato také neprávem se odvolává na § 84. ob. zákona. Dobe by bylo upozorniti na

význam § 87.

Str. 397. V odstavci f) »ponkud' radji budiž vynecháno.

Str. 397. n. Co do ^-copula ince-'tuosa« srovnej naši poznámku ke str. 394.

Str. 399. Znova se poznamenává, že Poenitentiaria chudým udluje také dispense

pro foro externo.

Str. 401. Místo »multum exemplum* má býti >nullum exemplum*.
Str. 407. Poznámka ad c) budiž vynechána nebo zmírnna.
Str. 407. Nkdy se mže snoubencm poraditi, aby pobyt svj prodloužili na 6 nedl.

Str. 408. poznámka 1. K § 74. ml býti poznamenán »ob z.*

Str. 410. Dkanm pipisuje se právo dispensovati od prohlášeni, kterého nemají.

Str. 410. Není správno, že by, když snoubenci jsou ze dvou diecesí, staila

dispense prohláSek pouze od ordinariatu nevsty
Str 419. ádek 4. shora. Zákon tam citovaný je z r. i872, nikoli z r. 1873.
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Str 419 Fakulta v posledním odstavci naznaená mla se citovati zevrubné, totiž

reskriptem S. Inquisitionis Congregationis ze dne 20. února 1888 a nemla býti pominuta

dležitá okolnost, že fakulta tato byla udlena ^dispensandi super impedimentis publicu

matrimonium dirimentibus cum iis, qui iuxta ciyiles leges šunt conjuncti aut

alias in concubinatu vivunt.«
, , wxu i

Mlo také býti pipomenuto, že tedy tu jsou vyaty jen dv pekážky: ordo

presbyteratus a affinitas lineae rectae ex copula licita. Konené by byla neškodila po-

známka, že dekretem téže kongregace ze dne 1. bezna 1899 bylo biskupm povoleno

fakultu tuto subdelegovati farám pro pípad, kdy už nemožno zažádati u biskupa o dispensi.

Str. -3 22. Nemile dojímá rozkouskované pojednání o assistenci passivní na této

stran a na str. 798. n
,1 • u v,- i t

Str. 425. Padensko. Pípisu ministerstva kultu, vyuování a spravedlnosti chybí data.

Str. 431. nn. Látka není pimen rozlenna.

Str. 436 Co znamenají slova: »Na míst, kde forma tridentská jest neplatnou (.),

jest manželství (civilní) církevn neplatné«?
, .

Str 437. Vta »Dítky zrozené po uplynutí 6 msícfi po uzavení manželství jsou

manželské* je zajisté sama o sob kusá; vždy všecky dítky z manželství (teba hned

po svatb) zrozené mají se za manželské, není-li dvodné námitky.

Ostatek se mohl tento odstavec 3. rozdliti.

Str. 439. Poznámka nartnutá v odstavci aa) mla pamatovati také na pe-

kážku, která byla prominuta. ,

Str. 442. Na pedposledním ádku teba podotknouti, aby duchovni správce

snoubence o pekážce pesvdil.
,

,

Str. 44:^. Dole v odstavci cj je teba lepší stylisace; snad: pro hrozící nebezi>ei

života nebo zdraví.

Str. 447. V »Pr. r.« mly býti vysvtleny latinské terminy ad 1. uvedené.

Str. 452. Pekážka katolicismu mohla se zevrubnji vypsati Ostatek citovaný

tam doklad jest nález nejv. soudního dvoru (nikoli ze dne 23., nýbrž) ze dne

13. ervence 1886.

Str. 45;. Definice jsou nepesný. Pesnjší asi jsou tyto: Matrimoniuin

obligatorium jest manželství civilní v kraji, kde stát neuznává za platné ]ine

manželství než civilní.
1 j ^ í '

Matrimonium facultativum jest manželství civilní v kraji, kde stát uznava

za platné netoliko civilní, nýbrž i církevní manželství. •

x 1 1
•

Matrimonium subsidiarium jest manželství v kraji, kde stát dovoluje

manželství civilní jenom, když církev z dfivodu státn neuznávaného povolení satku "«epira.

Str. 453 Mly se pesn citovati paragrafy zákona manželského z roku 18(i&.

Str. 457. Praví se: »Totéž platí o slavných prvodech.* Mlo se radji íci, co platí.

Str. 457. O klidu nedlním ovšem už jsou nové pedpisy.

Str. 4' 8. Peklad z nminy velice kostrbatý.

Str. 477. Pohební obady se nekonají u nás všude podle ímského rituálu, nýbrž

vtšinou podle zvláštních dieeesních, biskupem schválených pedpisuv.

Str. 483. V odstavci 2. chybí pedmt ke jménu »obstarání«.

Str. 485. ádek 7. shora místo »coemeuterium« ovšem .coemeterium.

Str. 487. Na 10. ádku chybí poznámka, í dekret se cituje.

Str. 487. Rozhodnuti místodržitelství štýrského mlo se uveejniti doslovn. ^

Str. 488. í výnos je>t mínn v odstavci 5.? Totéž platí o citaci v odstavci i.

Na konce jest ovšem místo . 2.l33 uvésti správné . 29^0.

Str. 490. Zákon je z roku 1874, nikoli 1870.

Str. 499. O pohební ei pastor srovnej, co eeno na str. 460.

Str. 507. §§35. nn. mly býti srovnánv a vyloženy zákonem ze dne 31. pros. 1894

. z. . 7 ex 895, když . Pr. r.« byl napsán roku 1902. Mimo to pro Moravu se mly

srovnati se zákonem konkurenním.
^

Str. 509. pozn. !. Nález se ml citovati doslovn; jestif takto nejasný.

Str. .'ilO. Naízení ze dne 13. ervence je také z roku 1860, nikoli 1869.

Str. 51 '. Nález ze dne 4. února ii>82 ml se doslovn neb aspo obšírnji citovati.

Str. 51 .. Pro vynechán § 3.? .^ j

Str. 520. Pro vynechán úvod naízení ministei-stva tu a pi zákonech na str. D.ai

I
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Str 524. Mohl se ješt pipojiti dvorní dekret ze dne 20. ervence 1 824. (J. G. S. . 2027.)

Str. 525. Nmecké »Vorstellung« peloženo nejasn »kon«.
Str. 526. Patent v odstavci 5. citovaný je z roku 1856, nikoli 1857.

Str. £29. O prohlákách srovnej naši poznámku ke str. 419.

Str. 532. Pro6 vynechán § 4. a 5.? Na strašiti schématem, když beztoho jest

málo praktické?

Str 542. K § 86. mlo se poznamenati, co praveno v naší poznámce ke str. 419.

Str. 573. Poznámka k § 591. je nesprávná, ponvadž dvorní dekret tam citovaný

zavedením obecného zákonníka obanského pozbyl platnosti.

Str. 584. K § 721. bylo citovati doklady.

Str. 586. Dvorní dekret v poznámce uvedený je ze 6. února, nikoli ledna.

Str. 5S6. Doklad k poslednímu odstavci ml býti doslovn uveden.

•Str. 589. Poznámka k § 886. jest neúplná.

Str. 604. K poznámce § 1 1 69 ml se citovati doklad, totiž patent ze dne 19. íjna 1846.

Str. 614. Rozhodnutí k § 101. citované je rozhodnutí nejv. soudního a kasaního
dToru . 13.917.

Str. 615. V poznámce 2. místo . z. 1899 pouze . z. . 99.

Str. 615. Praktické píklady v poznámkách mohly se rozmnožiti.

Str. 620. Také ostatní poznámky v píruním vydání trestního zákonníku obsažené
mohly se uvésti.

Str. 621. V poznámce 21. mohla se po slov »peinu« pipojiti slova: t. j. »ne-

slušného chování*. Slušelo by se dsledn i ísla nález nejv. soudního a správního
dvoru uvádti; v této poznámce pak . 14.787.

Str. 62<i. Nález nejv. soudního a kasaního dvoru v poznámce 1. citovaný je

z roku 1880. Pi citaci mlo by se dbáti rozdílu jmen nález a výnos.

Konec ásti III. Lépe by zajisté bylo doporuiti úplné píruní vydání obojího

zákonníku.

Str. 630. Zákon tuto citovaný je z roku 1869, nikoli 1859.

Str 631. Dle § 50. školního a vyuovacího ádu pedepsaného výmrem ministerstva

kultu a vyuování ze dne 20 srpna 1870 c. 764*<, . z. . 105, má biskup právo ustanoviti

(die Lehraufgabe), emu se má z náboženství vyuovati; nesprávno je tedy tvrzení,

jakoby podle toho paragrafu biskup ml urovati zpsob, jak se má vyuovati.

Str. 631 Poznámkou pod árou se upozoruje, že zemská školní rada se tu míní
vždy eská. A co Morava ?

Str. 057. Na konci poznámky 2. má zajisté býti »nevyhovti« místo >vyhovti«.
Str. 1)59. í naízení se mínilo na 13. ádku shora?

Str. 6^^7 Jiné dni ferialní na Morav mly se uvésti.

Str. b97. Mlo býti také tu povšimnuto zvláštních obecních ád mstských.
Str. 704. na posledním ádku z poátku jest vynecháno: »80 h nebo 31 K«.
Str. 705. na ádku 22. shora chybí zevrubnjší urení píslušník.

Str. 7^5. Kterak se srovnává, co napsáno na ádku 6 n. zdola s tím, co napsáno
v odstavci a) na str. 704.?

Str 707. Na konci poznámky 2. mlo asi býti: ^podává se hejtmanstvím nebo
c. k. policejním editelstvím* na místodržitelství. Rovnž tak na str. 714. n

Srovná-li se str 768. se str. 767., patrno, že na str 767. vynechána jest pozn. 1.

Str. 7 73 V petite místo »instalaci» má býti správn »intabalaci'<.

Str. 776. Neškodila by poznámka o náhrad za kolky, teba podle Dr. M. Talíe,
Poplatky a kolky v Rakousku, v Praze 1{:96,, str. 728.

Str 7f*8. Skoda, že »návod ke satku manželskému s tak zvanou passivní assistencí*

nebyl úpln uveejnn netoliko v texte, nýbrž i v dležitých poznámkách.

Str. 809 Naízeni pod III uveejnné je ze 16 , nikoli 15. ledna. Ostatek není

ovšem praktické vzhledem na nové naízení ministerstva kultu a vvuování ze dne
8. dubna 1903 r z. . 97.

Str. 815. Odst. V. Ustanovení toto jest ustanovení k. a. konsistoe
Str 82 J. Nedbáno Moravy.
Str 8i9 Místo »denní dlníky* radji inádenníkyc.
Str. 834. Nedbáno Moravy.

i
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Str. BH7. Nošení zbran Ml tu býti také citován hlavní pramen, totiž

císaský patent ze dne 24. íjna 18 2 z. 6. 223
Str. 838. XXII Nedbáno Moravy.

Str. 650 Form. 1 '< teba po pípad pipojiti také vysvdení nemajetnosti.

Str 855. Ve form. 21. je zajisté jen omylem rubrika pro den narození místo

pro den bimování
Str. 85tí. nn Mlo se dbáti moravských pedloh a pomrfi právních. Také

po stránce jazykové mlo se sem tam opraviti

Str >'63 Na ádku 8. zdola místo tetí pikázaní zajisté »druhé*; na ádku 6.

zdola místo »svcení nedl* jenom asi klid nedlní*.
Str. 866 »Pr. r.« vytisknut byl roku 1902, mlo se tedy místo kongr. ;!ákona

z roku 1885 dbáti zákona z roku 1898.

Str. >»67. V poznámce pipojené k otázce 3 . »vyvazovací radji než »vyvozovací*.

Str 871. Form. 23. pokládáme za zbytený; v úad sestaralý (721etýp pedstavený
okresu pece ví, jak a co napsati, když se chce vzdáti úadu.

Str 873 Form 27. Také jména missionáS teba oznamovati a jsou-li státními

obany (rakouskými)

Str 874 Form 28. Doklady 1 a 3. jsou ovšem zbytený.
Str »78. Kam patí poznámka pod árou?
Str 893 odstavec lO. Plod pod 7 msíc pece nelze vbec pominouti.

Str. 895 Form. lO. nemá dat v texte poradných.
Str. 900. bžné íslo 2, rubrika 4. Roku 1830 pece nebylo r .
Str. 905. V Opav není »viká , nýbrž »dkan«; chybí také íslo knihy.

Str. 9u9. Dle »Pr. r.« str. 134. ml býti uveden den narození snoubenc.
Str. 919. Form. . 7'. Místo jména »narozenc« radji jména »dítek«.

Str. 935. V^e form 96 teba prositi o vyraožení indultu u sv. apoštolské Stolice

a snad i o to, aby slyšením mše sv v kapli moblo se splniti druhé církevní pikázaní.

Str. 936. Souhlasu státního k postavení kíže na Morav neteba.
Str. 956. nn. Na Morav jsou jiné kratší formuláe.
Str 961. Pro pi ísle 32. nepoznamenáno povolení, o kterém se píše na str. 235 ?

Str. 972. nn. Na Morav jsou jiné formuláe.
Str 1003. Ve formulái i20. mla býti zmínka o odhadu znalcv a výtahu

z pozemkových knih

Str 1014. Form. 130. Citovaný zákon je z roku 1898 Ale formulá jest nesprávný,

ponvadž § 12. zákona kongruového povolena jest jenom samostatným duchovním
správcm remunerace.

Str. 1020 nn. Na Morav jest jiný formulá pro obroní inventá.

Str. 1091. Roku 1888 ješt nebyla u nás zavedena korunová mna.
Str. 1104. Podle § 1. kongruového zákona má se výslužné deficientu-pedchdci

platiti z pebytku obroního, pokud pebytek staí, a doplniti z náboženské matice

Str. 11 09. Nevrností na 12. ádku zdola udanou zajisté se zásnuba zrušila a staí

pouiti žalobnici, že nárok pozbyla.

Str. 11.30. n Zajisté se více zamlouvá vždy psáti ordinariatu, a to esky. (Srv.

str. 404. odst. 15)
Str 1132 Form A) jest od 25. ervna 1885 nepotebný. Tohoto dne, jak známo,

sv. Otec Leo XIII dekretem ex Cancellaria s Officii stanovil »dispensationes matrimoniales
posthoc concedendas, etiamsi co pla incestuosa vel consilium et intentio per
eam facilius dispénsationem impetrandi reticita fuerit validas fore^; a reskriptem
s. Poenitentiariae ze dne 4. prosince 1886 biskupové cislajtantí dostali fakulta ku
konvalidaci satk pro takovou pekážku neplatn uzavených.

Str. 1132. Form. BJ nn. Stail by vzorec pro všecky pípady stejný.

Str. 1137. ad 3. Což manželství evandlíka s katolikou jinak by nebylo mixtum?
Str 1164 Snubní protokol jest na Morav jinaký
Str. 1159. Místo »possidere« ovšem »possideaut«.

Str. 1166. form. '-ilO. aj Ordinarius má asi fakultu; neteba tedy do íma psáti.

Str. 1182. Na v »Pr. r« form 224. a 225? Na -.^27? Ostatek se ve form. 2j7.
zapomíná, že ordinariat nemže propustiti eholníka z ehole.

Str. 1186. Ve form 280. teba citovati zákon.
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Str 1196. Form. 242. ovšem nemá vyznaruu na Morav.
Str. I'i04. Ve form. 250 ieba citovati výmír místodržitelsky

Str 1200 Pozn. 2 radéji : V Praze a v >Brnt-'.

Str. 1213. Form . 270. V nápise místo >gTranasisty« ovšem >bohoslovce' poole

podpisu. Místo bod 6. je správn bod dj. Citorati také teba i datum 11. dubna 18(jí

. z. . 41 i naízení ze dne 5. dubna 18a9 . z 4-

Str 1214 Také ve form. . 271. teba citovati datum.

Str 1224. ádek 7. shora správn; legitiuiam >esse e fóre.

Str. 1226 AJ Mohly se opsati všecky píslušné tituly z rituálu ímského.
Str. 1315. Výmr finanóního ministerstva ml se citovati

Str 1317. Teba pamatovati, že katechismus o kmotrech pi bimování uíí, že

mají býti už bimovaní

Už Z poznámek tchto patrno. že pro pípadní druhé vjdání je

teba látku „Pr. r." dkladn pepracovati. Má- li pak „Pr. r." býti

spolehlivým rádcem právním duchovenstvu v duchovní správ
ve všech zemích svatováclavské koruny, teba tu odborných
spolupracovník všech diecesí tchto zemí. Ponvadž pak právní rádce
povahou svou má býti co nejpraktitéjší, hodila by se pro „Pr. r.'^ víee

forma lexikální nežli nynjší, která, snažíc se vyhovti požadavkm
soustavnosti i praktinosti zárove, hned si všímá vcí nepraktických

a hned zase nepomrn mnoho dbá soustavnosti, což jednotnost díla

porušuje a ceny mu ubírá. Uloží-li pak odborní rádcové všech
zemí koruny svatováclavské osvdené pokyny své ve druhém
vydání „Pr. r" formou lexikální spoádaného, dostane se nám
v „Pr. r." díla ceny trvalé, pokud ovšem takové jest vbec možno pi
astych zmnách v zákonodárství. %•

Dr. Jan Bedich Novák: Formulá biskupa Tobiáše z Bechyn (1279

až 1296). Y Praze 1903. Nákladem eské Akademie.

K eským formulám pibyl vydáním formuláe biskupa Tobiáše

z Bechyn (1279— 1296j pro 13. století dležitý píspvek. Objeven
byl rukopis v místodržitelském archive v Inšpruku Fr. Wilhelmem.
koncipistou archivu c. k. ministerstva vnitra, který jej dal vydavateli

k volnému použití. Obsah jeho je podstatn nový; z 271 list, které

má, bylo posud z jiných rukopis tištno jen 63, a to mén správn
a bez uritjšího datování. Nejdležitjším a pekvapujícím výsledkem
práce Novákovy jest. že na jisto postaven byl pomr formuláe Tobiášova

k formulái biskupa Jana z Dražíc (1301— 1343); z 279 kus z „cancellarie

Janovy'^ vlastn jen 29 ísel patí biskupu Janovi a 250 je pejato ze

sbírky biskupa Tobiáše Sestavovatel formuláe v kancelái Janové
opisoval totiž ze sbírky Tobiášovy a jméno Thobias jednoduše pro-

moval ve jméno Johannes, pi tom pak za vlastní jména dosazoval

hbovolná písmena a text siln porušoval. Z formuláe Tobiášova jako

listy biskupa Jana k letm 1303— 1304 vydáno bylo Palackým a

Emlerem 16 kusv a bylo tak mezi nimi 9 ísel politicky dležitých

listv omyln datováno, místo správných dat z let 1288 a 1289, kdy
zuila v Cechách domácí válka. O tchto bouích pibyl nyní z formuláe
Tobiášova nový velmi cenný materiál. Tím také opravuje se obraz
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O tehdejší politické situaci, nebo co se posud podle sbírky Janovy
kladlo do zaátku 14. století, náleží již do století 13. — Ale i jinak

jest ve formulái Tobiášov bohatý materiál snesen; tak pro poznání

tehdejší církevní správy, církevního soudnictví, pomr hospodáských,

zvláštních zvyklostí atd.

Edice je vzorná a zstane vzornou pro vydávání dalších formulá;
zvláštní pozornost vnována textové kritice. Cenu vydání zvyšují ješt

tyry pelivé rejstíky: prvni podává chronologický seznam regest,

druhým jest abecední ukazatel zaátku listv a listin, tetím jest ukazatel

jmen osobních a místních, tvrtý obsahuje ukazatel vcný. t.

Básn Jiího Karáska ze Lvovic: Hovory se smrti. Str. 82. Cena 1 K 40 h.

Sebr. spis III.

„Záchvje mrtva", „Dm sn", „Kniha aristokratická" — vesms
vážné, ponuré reflexe nebo vzpomínky, s ovzduším smrti a hrobu,

resignace, ba beznadje; zídka kdy probleskne jasnjší paprsek dvry
a povznesení. Mnohé líení je v pravd effektní. Tžký, sytý sloh jako

ta vn tuberos, nezbytný to artikul pohební. Tempo veršové nezní

však všude stejn pirozen („Déš spleenu" na p.). Leckterý ton vyzní

docela na prázdno, mnohosloví nedojímá vždy dos upímn, nehled ani

k obratm, jako „vždy zvláštní nálada mne rozruší" (50). V „Knize

aristokratické" hned za Leonem XIII pijde — Milan srbský —
„Obrenovi pochybný a opravdový Král". Inventá sakristie a kostela

vydatn zužitkován, i námty katolické, tentokrát ne frivoln; ale svému
patronu by ml básník pece napsati njaký lepší hymnus než je tu

na str. 58. — snad nejslabší to básnika celé sbírky. I ten „parfum,

jewž z skíni [!!] starých dýše", stává se nkdy ostrým.

Karel Leger: Ballada o mrtvém ševci a mladé tanenici a jiné rozmarné

básn. Nakl. F. Šimáek v Praze. Str. 134.

Vytrvalý pstitel nevdného jinak odvtví básnického, veršované

povídky, jest si vdom, že

málo nasel humoru nutíme se ze vzdoru

Pánbfih v naši líchu; do hokého smíchu.

Ani jeho „rozmarné" básn nejdou vždy tak práv z nenucené humorové
nálady. I skuten bujná leckdy jiskra vtipu utlumena povidavým
veršem. Strašidla, erti a podobné requisity „pracují" nkdy dos ne-

šikovn. Satira jest na naše pomry až píliš jemná, básník náš ped-
pokládá asi bývalé své obecenstvo. Z nejlepších básniek jest asi podpis

pod Hynaisovu známou nahou Pravdu:

Takovouhle pravdu, propast bezednou —
tu si líbit dám... myslím, píteli:

Takovouhle pravdu Méj chlap teba pravdu
snadno milovat I jasnou jako den,

Ale pijde-li ti vyhodíS ho jist

jakýs protiva... i s tou pravdou ven!
vyCte ti tvých híchfi
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Eyyian. šl. z LeSehradu: Shroncení. Lyrická scéna o jednom djství. Str. 14.

Pítel navštívil malíe na jeho ville, v zahrad spolu hovoí, malí
odejde, vida picházeti svou ženu, milovanou, ale nevrnou; vrátí se

však a skryt pozoruje, jak se žena vší na zdráhajícího se pítele,

i zoufalstvím jat se zastelí.

Scéna není práv nejobratnji arranžována — „lyrické" to do-

voleno — je také docela krátká, ba mohla by býti ješt kratší, avšak

prozrazuje mnoho. V tom zamleném a pouze naznaeném pozadí spoívá

dojímávost nešastného píbhu; to, co se ped oima našima odehrává,

je prost odporný výjev odnkud z vykiené ulice, mirnéný jen mužnou
rozvahou vrného pítele.

Frant K. Hejda: Ze soudní sín. Xakl. F. Šimáek v Praze 1904. Str. 139.

Z nevyerpatelného pramene soudních píhod obratný vypravovatel

dovede snadno podati tenástvu zajímavého etiva. Vystupujef práv
tam nejvíce do popedí, co zvlášt poutá: výrazné stránky povahy a

napjaté situace. Anekdoty p. Hejdovy tou se docela pkn a najdou

zajisté vdné obecenstvo, což bezpochyby nárokm jeho postaí.

Zc Života náboženského.

Záležitost olomoucká skonivší odstoupením arcibiskupovým po dva

týdny neschází s rozhovor veejného mínní. Zajímavo jest jak rzn
se jednotlivé strany tváily. Velmi nevhod pišlo takové rozluštní ne-

pátelm Církve, kteí již i ped tím (v „ase", „Naší Dob"', .Lidových

Nov." atd.) celý ten ruch oistný snižovali a prorokovali shnilý mír po

celém tom boji. Tak by jim bylo bývalo nejmilejší. Kim pece bude

hájit autoritu za každou cenu a vc uhladí. Byli nemile pekvapeni,

že se to nestalo. Jakby však byli s radostí bili do Církve, kdyby se

bylo stalo podle jejich proroctví! Zvláštní tou se ozval v listech slou-

žících vyvolenému národu. Vesms plativ a bolestn byly dotknuty.

Cesko-židovský „Rozkvt" dokonce se roznaíkal: „Jediného biskupa

jsme mli z rodu židovského a toho nám nepáli." Vídeská „Neue
Freie Presse" pestávala jen na všemožných — dobe vystižených —
informacích, jež vyznívaly konec konc u všeobecnou rehabilitaci arci-

biskupovu. Socialistická vídeská „Arbeiter-Zeitung" svj lánek „Khon"
15. beznem skonila: nicht der u n h e i 1 i g e Bischof ist orefallen. sondern

der Mensch der niedrigen Herkunft (mít seinem Kramereifer\ der diese

seine Herkunft auch durch eine in spater Uebung erworbene vornehme
Art nie hat vergessen machen kímnen: nicht der unwiirdige Priester

sondern der schleehte Schauspieler." „Arbeiter-Zeitung" naráží tu na

okolnost, že nepíze Vídn od nejvyšších kruhv až po nunciaturu
i nepíze lidu zpsobena byla takovýmto chováním plebejce. Vle a

pání porazit nemilého hodnostáe byly nahoe již dávno zejmý, knžstvo
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a lid, když zaali minulý rok protestovat, dali jen materiál k vyplnní
onoho pání dostatený. Sám tento materiál nikdy by nebyl stail, kdyby
Víde byla se arcibiskupa zastávala, ba snad i kdyby byla jen lho-

stejnost k osudu jeho projevila. Není tím mínno nijaké obvinní kurie

z nadržování vyšším kruhm. Lid a tyto vyšší kruhy jsou dva závažné

a od sebe odlišené faktory. Jeden nestaí, leda v ídkých pípadech
na svržení církevního hodnostáe, pirozen spojí-li se oba dva, že

úinkují. Máme znamenité píklady o statenosti íma u arcibiskup
vlád nemilých, ale lidu milých (Strossmayer, Stadler, Brynych!). Sebe
vtší nepíze vlády i nejvyšších kruh nedovede jejich postavením
otásti. K „aversio cleri et populi" nutno tedy doplniti ješt „et aversio

regentium", teprv tato dvojí averae jedna piznaná, druhá zamlená,
vedla až k abdikaci.

Olomoucké listy („Bílý Prapor" a listy liberální a pokrokové) pi-
nesly již provolání, jakého arcibiskupa si pejí v píštím af zvoleném,

a jmenovaném nástupci. Podmínky nekladou nic nemožného a nic

nemírného, tak že jak kapitula tak vláda aspo na tolik by mohly vyhovti.
Na omluvu nemožného dovolení ku satku knze P. Columbana

Grasslera uvádí dle „Vaterlandu" vláda, že sliby eholní P. Columbana
byly vynuceny a tudíž i knžství nedobrovolným bylo. Úad tedy bez

ptaní církve a bez processu kanonického, jaký by musil zavésti, rozhodl

o platnosti slib eholních a platnosti knžství. To je zajisté zasáhnutí

do práv církevních ješt horší, než bylo pouhé svolení k civilnímu a

protestantskému satku. Zatím asi úady pestanou na tomto prvním
pokusu.

Do Vídn odebrala se nedávno deputace knzi žádati za

úpravu a zvýšení kongruy knžské. Na všech místech pijata byla sice

blahosklonn, ale splnní požadavku slibováno až daleko v budoucnosti.

Požadavky knžstva tmují k tomu, aby služné knží upraveno bylo

po vzoru úednickém. A tu navrhují: základní služné kaplanovo 1600 K,

expositovo 2000 K, faráovo 2400 K. K základnímu služnému pistupuji

kvinkvenálky pro kaplany 200 K, exposity 300 K, faráe 500 K a

aktivní pídavky podle potu duší. za každých 50O duší u kaplana

10 K, exposita 15 K, faráe 20 K. Výslužné po 10 letech a iní 340/0

platu a ron se zvyšuje o 2'2*/o, tak že po 40 letech služby dorovná
se celému plat.

Za registraci stoji snad kniha ve Vídni minulý msíc vydaná
„Nostra maxima culpa" od slovinského faráe z Korutan Antonína
Vogrince. Autor bojuje v ní za refcrmu církve, hlavn í^ystemu

vyuovacího, ale nepodává ani nic nového, ani pronikavého. Mnohé
návrhy jsou zrovna naivní.

V orgánu Lvovy spolenosti „Die Kultur" podává polský tilosot

essay ista hrab Vojtch Dzieduszycki rozbor íilosorie kardinála Mikuláše
Cusanského (od porýnského msteka a rodiit jeho Kues pezvaný
— vlastn Nik. Chryplfs * 1401, f 1464.). Filosofie jeho slouena ze

tí živl, Platona, Kabbaly a kesanství. O povaze jeho filosotie praví

autorzMikulášChrypíTsjett jist jedním z nejpamátnjších zjev v déjinách
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filosofie. Ješt zcela ve stedovéku, ba až ve starovku vze, pece už

mohutn psobí na filosofii 19. století a svými názory a pedtuchami
sahá daleko i ped naši dobu. Bez odporu vyniká vysoko nad moderní

pedkantovské myslitele, a to proto, že vycházel z poznatk filosofie

stedovké a starovké, kdežto žáci Baconovi a Descartesovi vše ze

sebe vymysliti chtli, bez ohledu na pedchozí myslitele. Mik. Kuaský
rozeznává už stejn pesn jako Kant um a rozum. Svt je mu stejn

jako Kantovi a jeho následovníkm idealistm výtvorem mohutnosti

poznávací. Nauka tohoto knížete církevního asto pechází až v pan-

theismus Hegelian. — Obdivuhodným zdá se nám zvlášt Mik. Kusský,
protože on první vytvoil filosofii djin, jaká teprv až v 19. století

u Hegela a Schellinga a našich (polských) filosof Krasinského a

Ciezskowského obživla. Zrovna žasneme, touce úvahy a pedpovdi
z 15. století, jaké teprv za našich dd a otc se uskuteniljí . Ovšem
Mik. Kusský asi svá slova jinak pojímal, než my jim dnes rozumíme,

a proto se mýlil. Ale nemožno není, že už tehdy v 15. století za

velikého hospodáského rozvoje mst nmeckých a italských zmocovaly
se našeho filosofa názory o dožívání ras a vystupování nových (slovanských)

pokolení na jevišt djinné. U Kusy poprvé setkáváme se s myšlenkou,

jež dnes všeobecn se vyznává všemi vzdlanci všech národ o svtovém
povolání jednotlivých plemen a národ. Chod svtových událostí, jak

jej znal od antického svta až po svou dobu, nevykládá žádným fata-

lismem nebo urením s hry, nýbrž z pirozených píin geografických,

materielních a kulturních, a jedno plém a jeden národ vystídává sa

8 druhým jako rostlina na luin. — V tom vynikal Mik. z Kusy
nad dnešní apoštoly pokroku, že nepestával na hmot a materielníra

vývoji lidstva. Století smyslového poznání nebylo pro nho posledním

a nejvysplejším, naopak, prohlásil je za prohlube nízkosti, do níž

duch lidský sestoupiti musí, aby se pak z ní tím výše povznesl a tím

jistéji vyšších duchovních statk dosáhnouti mohl.

V témže list Paul Maria Baumgarten pimlouvá se za vedení

a vydávání všestranné církevní statistiky, jež by osvtlovala

všecky zjevy života církevního, které pro církev a vící mají njakou
dležitost. Od státu toho ekati nemžeme, že by on nám církevní

statistiku sestavoval, autor ji za povinnost klade církevním vrchnostem

a hlavn ordinariatm. Teba však jíti dále než za pouhé úední funkce,

k samým projevm života a tyto se všech stránek probrati. Autor po-

ukazuje na statistické publikace církve americké, jež zajisté pracuje

v tom ohledu s vtšími obtížemi, a není tak nadána jako naše diecese.

Prospch statistiky pro vedení církve a pastoraci samu je zejmý.
Svatohavelský biskup Dr. Aug. Egger, známý dogmatik a

filosof, vydal 20. února ku svému knžstvu pastýský list, v nmž
kára nepatiné a pohoršlivé vzývání svatých a kšeftování
8 pobožnostmi. Upozoruje pedn, že modliti se máme pedevíím
o duíevní a nadpirozené statky a jen na druhém míst o tlesné.

Prosba o chléb vezdejší jest až tvrtá a ne první v Otenáši a mezi
sedmi prosbami jediná materielní. „Když tedy v jistých asopisech

Hlídka. 19
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katolických asné prosby až píliš do popedí se dávají, o tom božím

dobyteku ze široka se stále mluví, když asné záležitosti velmi ne-

patrného rýznamu vtší místo zaujímají jako veliké vci v íši Boži.

pak to neslouží k objasnní pojmu a védomí, co jest modlitba a jaký

její cíl, nýbrž jen k zatemnní a zmatení . .
." Dále hovoí o vzýváni

svatých, jež v lidu rovnž dobe se nepojímá, a také v asopisech

katolických nejasn a nedobe bývá užíváno. Neteba zapomínati, že

celá jejich síla spoívá v té prosb: ora pro nobis — oroduj za nás.

Více nemohou. „Když však v njaké modlitb nebo oslavném lánku
se užívá výraz a líení, jež by se tak hodily na njakého eckého
poloboha, zakaluje se tím náboženské vdomi obyejných vících, tak

že více pak spoléhají se na orodovníka, než na vlastního dárce milosti."

(Co o svatých vbec, platí podstatn též o Matce boží, která

sice v díle spásy zaujímá zvláštní místo, ale pece jest a zstává vždy

lovkem a tedy orodovnicí, nikoli pvodkyní ani dárkyni milosti,

nikoli bohyní Dle toho nejsou dogmaticky správný mnohé pívlastky,

které se jí dávají, by i pocházely na p. od sv. Bernarda; jsou to

jen chvaloenické exaggerace. Praví-li nejnovji i jesuitský dogmatik

(Zeitschrift fiir Katholische Theologie 1904, 353), že by pipustil i jménu
„redeniptrix" (!;, tedy myslíme, že by bylo lépe i v mariánském kultu

sapere ad sobrietatem! Dle „Vaterlandu** 87. jiný jesuita, P. Ábel

v konferencích u sv. Augustina ve Vídni i bžný výraz „mediatrix""

uvádí na pravou míru vzhledem k „unus mediator Dei et hominum"'.-

Za zlozvyk a zneužití prohlašuje dále uený biskup uveejováni
vyslyšených proseb. „Kesan má za každé dobrodiní Bohu dkovati a

k nové dve se tím povzbuzovati Ale jako se nedá vypoítati. cc«

která kapka rosy nebo paprsek slunení na osení zpsobila, tak jest

jen velmi zídka možno píze nebes s tou i onou naši prosbou

zpíma spojovati ..." Zvlášt oste pak kára obchodování neestné a

aiskuchtivé s rznými pobožnostmi, modlitbikami, obrázky a pod, vcmi,
jež obyejn provádí se nejpohoršlivji obchodníky nekatolíky a ne-

kesany. Upozoruje také, že se všemi tmito zloády dává ípatný

piklad a pohoršení, církev se snižuje ped nekatolíky a slabií ve víe
se takovým zpsobem zcela od církve odhánjí.

Toto biskupské napomenutí není ostatn první a také asi ne poslední.

Zdá se, že v našich alpských zemích v jižním Nmecku a ve Švýcarsku

(též u nás v pohorských krajinách s nmeckými kraji sousedících)

zahostilo se píliš mnoho takového nezdravého pobožnskáatví, jež lid

pak cení nad všecky pravé hlavní obady církevní. Mnoho toho všeho

vsniklo v dobrém úmyslu, ale horlivost tu pestelila u lidu i u knží.
Ttibingenský biblista Dr. S chán z v „Koln. Volksz." (17. bezna''

pojednává o inspiraci (vnuknutí) Písma svatého, jak dnes v církvi

se o ní uí a co se jí myslí. Thema je asové u píležitosti odsouzeni

Loiftyho a jeho žákv. Inspirace pisatel knih starozákonných i novo-

zákonných jest v církvi od prvopoátku vena a hlásána. Židé ped
Kristem už hlásali ji o svých knihách a kesané (po p. Krista a

apoštol) pejali ji od žid a mimo to pidali i avým knihám apoštolským
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(evangeliím, listm, skutkm apoštolským a zjevení svatého Jana). Ale
dosah vnuknutí Ducha svatého bhem století rzné pojímán. Církev na
svých snmech florentském 1439;. tridentském(1546) a vatikánském 1870)
hlavn o výet knih a obhájení jejich božského pvodu se snažila a

je všeobecn proti pochybovam hájila. Inspirace a její dosah ne-

vymezen. Také papež Lev XIII ve své encyklice „Providentissimus"
í'18. listopadu 1893), jež o studiu Písma svatého jedná, mluví píliš

všeobecnými a neuritými výrazy, a jen z toho co zavrhuje a ped
ím varuje, možno soudit; o tom, jak až daleko jde inspirace podle jeho

mínní. Církev naše tedy obecné zamítá inspiraci verbální, na niž

protestante t<3lik naléhali, a pidržuje se inspirace reahií, vyhlašujíc na-

prostou bezomylnost svatopisc. Ale dovoluje rozeznávati mezi ná-

boženským a svtským obsahem knih svatých. Tak už dávno je pi-
jato mínní, že v pírodních názorech svatopiacové ídili se mínním
své doby, a zavrhuje se všeobecn dnes i všeliké násilné vykládání

text písem podle vdeckých objev moderních — ponvadž se

tím podkládá svatopiscm nco, eho míniti nemohli a nemínili.

V dnežní dob spor vypukl mezi pouhou historicko-kritickou a mezi

dogmatickou methodou u výkladu a studiu Písma. Ona nebere ohled

na inspiraci a drží se jen vdeckého bádání, tato pak hlavním mítkem
si bere uení církve a sv. Otc. Rozlouení tchto method a vyhlášení

té první za jedin správnou a odmítnutí té druhé jako nevdecké vedlo

ku dnešním bojm a zmatkm a k pádu nkolika exeget katolických.

Na konec svádí své vývody v tyto vty: „Inspirace je tedy p-
sobení Boha na vli a rozum svatopisce. takže Búh jest hlavni píinou
svatých knih. Psobnost tato jeví se povzbuzením vle, osvícením a

podporou rozumu a vedením písemného podání. Negativn spoívá
v ochran ped omylem, positivn ve vnukání pravd, jež mají býti

zjeveny, a v pispní ke psaní. Vztahuje se na celý obsah svatých

knih, ale ne na všecky jejich ásti stejn. Jest vcí nauky bohoslovné

v jednotlivostech to uriti a vysvtliti. Církev neurila vlastní podstaty

a mezí inspirace. Proto jest katolíkm dovoleno, míti v tom ohledu

rzná mínní bez ujmy víry a spoleenství církve. "^

Odsouzený biblista francouzský abbé Loisy se ješt neodhodlal

k podrobení úplnému. V tisku hájil se poslední as wtirzburský

Dr. Schell proti tomu, že by on s Loisym souhlasil a tytéž náhledy

zastával, poukazuje ke své nedávné knize „Christus", v níž Loisymu
a jeho vývodm práv na odpor se staví a dkaznost evangelií zcela

jinak pojímá. Proti Loisymu mluví též, co píše Harnack v „PreuCische

Jahrbticher" (1904, 2) o anthentickém pvod Evangelií.

Anglický archeolog Stanley vydal vloni v Londýn úryvek
z hebrejského textu Starého Zákona, vydání ped Masorety.

Podle toho oprávnna by byla domnnka, že ecký peklad alexan-

drij&kýeh Sedmdesáti byl poízen podle jinak znjícího textu hebrej-

ského, než jaký my po Masoretech jsme pejah. Úryvek obsahující

desatero blíží se smyslem svým více sedmdesátcm než masoretským.

„O katechismech apoštol" zvláštní studia konal a v Lipsku

19*
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vydal professor A. Seeberg. Podle nho užíval apoštol Pavel a ostatní

hlasatelé nauky Kristovy jakýchsi rukovtí, vEorc vrouných, o nichž

se i v listech apoštol na rzných místech zmínka iní (forma doctrinae,

viae meae, sermones fidei, principia etc). Katechismy apoštolské upraveny

byly po vzoru podobných pomcek židovských a eckých a nebyly

nic nového v tehdejší dob. Dkazy a domnnky Seebergovy však

málo jsou pesvdivý.
V lednovém ísle francouzské revue „Cor resp o ndant arci-

biskup z Albi msgr. Mignot ve lánku „Gritique et Tradition"

tiší mysli pobouené pípadem Loisyho a vším tím moderním ruchem

biblickým. lánek vyhlášen jako výatek z vtšího díla: „Développement

de la Révélation" (vývoj zjevení), na nž možno se opravdu tšiti.

V lánku „Kritika a podání" odbývá naped otázku: je-li njaké krise

ve víe dnes u katoHckých vzdlanc? Odpovídá, že není. Jest nepokoj.

je zmatení povstalé útoky a novými náhledy, ale to jen proto, že kato-

lití vzdlanci neznají si vymeziti obsah své víry. Víra by jen tehdy

byla v nebezpeí, kdyby se „vírou" rozuml všechen ten komplex

mínní, jež se pokládají za tradicionelní, k církvi náležející, pijímaných

bez kritiky a zkoušky, byla by víra v nebezpeí pro mnoho duší, kdyby

na p. teba bylo viti v tradiní starou kosmogonii, chronologii, a

všechnm tm domnnkám o pravosti, neporušenosti, zpsobu sepsání

našich svatých knih, jejich datum, autoru, jejich zevrubnosti vdecké

v látce historické a vdecké — zkrátka kdyby se mlo viti všemu

tomu jako božskému a nezmnitelnému, co se kdy jako takové vilo

a vyhlašovalo a vykládalo. - O Písm svatém pak praví: Písmo jest

sice pramenem víry, ale ne základem víry, jak tvrdí protestante. Písmo

svaté, kdyby na nm jedin mla víra naše spoívati, bylo by spíš

její pekážkou než podporou. ObsahujeC veliký poet zpráv o djích, po

lidsku eeno, nepravd podobných, jež jsou proti zkušenosti, proti

zákonm pírody a spíše by nás uvedly v pochybnost než utvrdily.

Nevíme církví že víme bibli, ale víme bibli, že víme církvi.

Ani evangelia nejsou vyata. Mnoho lidí si myslí, že církev spoívá

pímo na spisech apoštolských, ná evangeliích a zvlášt na tvrtém

evangeliu. Není nic falešnjšího než toto mínní. Ona spoívá jedin

na Ježíši Kristu, pravém a jediném kameni úhlovém. Církev existuje

nezávisle na evangelické historii, která o ní vypravuje. Ona byla pede

všemi evangeliemi, a vila v božství Kristovo už ped tvrtým evan-

geliem. Kdyby nebylo žádných knih apoštolských, církev by stejn

pevn stála, jako stojí dnes. Po letnicích kesanské obce se tvoily

všude, žijíce ze života Ježíšova, ped složením synoptických evangelií,

která nikterak nezrodila nového náboženství, ale nového náboženství

jsou echem a zpravodajem dosti neúplným.

Nkteí francouzští a italští biskupové opt se piiují o blaho-

eení papeže Pia IX, pání to, jež už i za nebožtíka Lva XIII

se asto ohlašovalo. — Na velikou událost politickou vyvedena návštva
královny vdovy italské u papeže, o níž se vyjednávalo, a která

konené smluvena jako návštva soukromá a inkognito.
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Ve Francii zdá se nastalo vystízlivní v proticírkevní
a protikongreganí horece. Snmovna poslanecká škrtá už

plány Combesovy, které by ostatn beztoho byly zstaly jen na papíe.

Tak zrušení všech škol kongreganích sice schváleno, ale ne hned,

nvbrž bhem deseti let Nemohl by stát na honem všecky dítky v kon-

greganích školách vyuované pevzíti, nemaje ani budov ani uitel.

Divný však je náek, že po Combesovi nepijde nic lepšího. Pro asi?!

Také proti vli vlády ponechány školským kongregacím noviciáty ve

Francii, z nichž vysílají uitele do škol v osadách. Mají tak v osadách

tito francouzští missionái paralysovati vliv protestant nmeckých a

anglicko- amerických. Tak prý ostrov Madagaskar už anglití missionái

z polovice Francii odloudili — svými školami. Co doma je za škodlivé

prohlášeno, to má vlasti bránit v cizin!

Spolková rada (panská snmovna) nmecká schválila najednou

bez nového vybídnutí od snmu zrušení „zákona jesuitského'^,
totiž zrušení druhého odstavce z tí paragrafového zákazu proti Jesuitm
od Bismarka vydaného. Tak obané nmetí, jsou-li Jesuity, mohou
píšt voln v Nmecku psobiti, jen klášter jesuitských nesmjí za-

kládati. To zstává i nadále zabránno. — V tisku protestantském a

hlavn liberáln protestantském vznikl proto veliký odpor a kik, jenž

však už zstane bez úinku. — V protestantském táboe samém boj
mezi liberálními spolky a listy (hlavn „Evangelickým Bundem")
a mezi konservativními spolky a listy vede se ím dál prudeji.

Liberalisující protestante rozdmýchali totiž boj na všechny strany proti

všem, ale náboženství samému neprospli, naopak poškozují je ne-

disciplinovaností a svtáctvím.
Katolití žurnalisté nmetí na své nedávné schzi

v ezn usnesli se ve vci polské zaujati stanovisko spravedlivosti.

V novinách katolických proto i v tch, jež už coufaly k hakat —
nastal od njaké doby obrat. Protestantský týdenník „Evangelische

Kirchenzeitung" v 10. ísle pinesl dopis zaslaný z Lužice na pro-

testantskou konferenci do Vratislav (vloni na podzim konanou). Dopis

tento zrazuje od toho, a^y se protestantští Slované ponmovali. Tím
protestantismus nic nezíská, naopak si u Slovan uškodí. Slovanští
protestante dnešní musí zstati Slovany, aby byli vhodnými apoštoly

pro evangelium mezi ostatními katolickými Slovany. Proto nechat se

jim umožní školní vzdlání v mateské ei, aby se v ní dále vzdlávati

mohli, a nemusili také veškeré síly vnovati na udržení krajan svých

v národnosti slovanské, nýbrž voln a svobodn bez starosti o e a

národnost mohli se vnovati hlásání evangelia. — Zdá se, že dopis

tento pochází od njakého slovanského pastfjra a není proto výrazem
mínní u nmeckých protestant. Tito gerinanisují stejn nelítostn

polské luterány jako polské katolíky, lužické luterány jako katolíky,

ba obojí luterány ješt víc než katoHky. Nabídka našich protestant

a slovanských protestant v Nmecku, aby jim Nmci proukazovali

více lásky a snášelivosti národní, než katolickým Slovanm, že jim za

to budou dobrými apoštoly, vyšla a vyjde na hlucho. Nmetí pro-

I



278 Ze iirota niboženskfeho.

testanté, zvlášt šovinistití agitátoi dnešní jsou naped Kémci; víry

Lutherovy je v nich málu, za to tím více zuivosti jeho.

V Belgii úsilím biskupa lutyšského uzaven smír mezi konser-

vativní a demokratickou stranou. Biskup lutyšský poslední

dobu Éím volal si na pomoc a projevy papeže Pia X o demokracii

kesanské a o smíru katolických stran dal si zvlášt doporuiti i pro

Belgii, tak že výklad, že jsou jen pro Itálii mínny, odpadá. Zdaž ale

smírem obou stran katolických vyrovnány též zásady obou: nevmšování

státu v otázky sociální jak chtjí konservativci a co nejilejší zákono-

dárství sociální jak chtjí kesanští demokraté, jest víc než pochybno.

Vina dosavadní neshody ieží na stran konservativní, nebo její zastaralé

zásady (hospodáství Ižiliberalní) nemožno ani uznat ani pardonovat.

'

Stanislavské biskupství sjednocené konen obsazeno.

Jmenován jím po dlouhém smlouvání rektor rusínského semináe Ivov-

ského Hrihoryj Chomyšyn. Proti novému biskupovi stanislavská

kapitula a viká její už zdvihli protest, a vbec jsou s ním nespokojeni

Starorusíni, nebo politicky kloní se k druhé stran (mladorusínskéy

Nový biskup narozen roku 1866 a jest knzem teprve 10 let; byl

katechetou a administrátorem; rektorem semináe byl jen dv léta,

tak že postup jeho je znan rychlý.

Situace církevní u Bulhar macedonských se teJ

ped Velkonocemi jen zhoršila. Na vyzvání a pod ochranou vlády

chodí Éekové agitovat po vsích a mstech pro odstup od exarchie

k patriarchii. Také pepsání vynese pestoaplému aspo na as pokoj.

Jen že následuje pak ihned odntí chrámu pravoslavným Bulharm a

odevzdání jeho pravoslavným „ekm". Ted, kdy lid ped Velkonocemi.

v post a na Velkonoce" tší se už na rzné ty krásné pobožnosti

chrámové, stihá ho takové neštstí. Bulharské kraje také te na jiné

útisky ani nemyslí ani nežalují, také zejm na vládu tureckou žalovat

nemohou, a mezi nimi a eky, kteí podávají protistížnosti, konsulové a

komisdi tžko mohou mnohdy rozhodovati. Na podnt evropských zástupc

vydáno guvernérem pašou Hilmi naízení k úadm, aby oznámeni o pe-

stupu nadále jen prost nepijímali, nýbrž vyšetili, nebylo-li užito násilí

s nkteré strany. Podncovatel udlán tedy soudcem nad vlastním inem.

Velmi rozhorlen se vyslovuje jakýsi ruský pravoslavný knz
mstský v „Cerkovném Vstníku" (. 7) o gratulacích far mstských

na Vánoce a VeUkonoc. Chodí totiž po lepších domech nižší ducho-
venstvo farní i se zpváky blahopát, a to jedna fara za

druhou. Nejen svoji, ale všichni z celého Petrohradu a z Moskvy. Jest

pro lepší rodiny mstské pravé martyrium všecko to vyslechnout.

Proto obyejn pijmou jen svoji faru nebo ješt nkterou z vážnjších

sami, ostatní pak odbývá služebník nebo pokojská. Mnohdy jedny vpustí

a druhým zavou ped nosem. Ústrk, sebezahazování s jedné strany,

pomluv, výsmchu a pohrdání s druhé strany až Bh brání. Kárce ani

z daleka nepomýšlí na to, aby gratulace vlastního duchovenstva farního

odstranil, ale aspo a prý každá fara se omezí na svj obvod. Vbec
takovéto žebrání, vyjídání a opíjení zameziti nezdá se mu možno.
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Professor moskevské akademie bohoslovecké Alexej Vvedeaaky
poal vloni uveejovat adu statí svých porznu roztroušených, v nichž

charakterisuje nové hnuti mysticko-náboženské na Rusi.
První sešitek obsahuje sedm statí o pívržencích „Nové cesty" („Novyj

Pu" nazván jich msíník od tí let vycházející v Petrohrad). Tchto
„bogoiskatl" (Boha hledajících) je celý zástup mezi staršími i mladšími.

Hlavní znak všech téchi:o nábožensky nadšených lidí jest podle Vveden-
ského: „Povstavše z radikál popra let šedesátých moderní bogo-

iskatelé mají spolenou jen tu touhu postavit si v novém njakém ná-

boženství svého Boha, jimi ureného a povýšeného, svj vlastní kult,

svou vlastní mravovdu. slovem všecko jen své, tak aby nikoho

druhého poslouchati a nikomu druhému pizpsobovati se nemusili.

V tomto celém praktickém a osob pimeném rozumovém kultu nesmí

ovsem scházeti njaký pídavek mystického." — Stejn vypadají i naši

moderní „bohahledatelé"^, pokud se u nás vyskytují.

Jako na zavolanou pichází v bohoslovské literatue ruské nový
podnik, jejž západ "s radostí uvítá. Je to dvoumsíník „Novosti'
Bogoslovskoj Literatury", který vydávati míní bibliotheká

duchovní moskevské akademie K M. Popov (vychází v Sergievu Posad
u Moskvy za 3 ruble ron za hranice). Novosti budou pinášeti vše,

co vyjde zajímavjšího v knižním i žurnálovém vydáni v bohoslovné

literatue ruské a v odborech spíznných (filosofie, historie, filologie atd. .

K prvním íslm bude piložen ukazatel dosavadní bohoslovné a pí-
buzné literatury. Ježto zájem o Rusko a tím také o církev jeho roste,

církev tato také stává se vdí mezi pravoslavnými církvemi, a jak

protestante tak katolíci pokládají za úkol svj privésti církev východní

ke spojení a spoleenstvu svému, byla už i dosud poptávka po informaní
literatue pravoslavné znaná na všech stranách.

V letoším „Museu" bohoslovc eskoslovanských po-

ukazuje se na výrok Ehrhardv, že Rakousko pi spojení církví povoláno

jest hráti hlavní úlohu. A v tomto Rakousku zase nejpíze povoláni

k tomu jsme my eši jako nejvysplejší a znalostí ruštiny nejvíce

vynikající. Klérus, jenž na prvním míst této úlohy ml by se podjat,

musí se ovšem zbaviti úzkoprsé bázn ped pravoslavím a také obrniti

se trplivostí a stateností ped útisky a kivdami, s jakými se bude
v ruském pravoslavném tisku potkávat. Pozná ovšem brzy, že zdrojem

této nenávisti k papežství a katolicismu jest protestantismus, z nhož
Rusové volky nevolky mnoho erpají, a pak národnostní spor rusko-

polský. Má však i mezi pravoslavnými a zvlášt vážnjšími bohoslovy

katolicismus své pátele, kteí vdí a uznávají, že ob církve nejsou

leda dv rozvadné sestry, jež stojí sob nejblíž a nejsnáze se mohou
dumluvit. V našich knihách a uebnicích bohoslovných brán dosud

výhradn zetel na protestantismus, o tom ješt theolog náš jest nej-

pouenjší. Pro praxi svou zajisté toho potebuje. Budoucí úkol od

tch. kdož se z mladých našich theolog vnují studiu a sbližování

obou církví, východní a západní, bude proto vyžadovati zvláštní prpravy,
ale ta nebude nikomu tak nepístupná, ježto vyjma djiny rozkolu a obou
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cirkví po nm, nenalezne v positivní theologii mnoho bodv odlišných.

— Je si páti z plna srdce, aby návrh zdejšího „Musea" padl v mladých
duíích na úrodnou pdu.

Vda a umní.

Mezitim co badatelé všech národ pokoušejí se o to, aby vysvtlili

podivné dosud zjevy o radiovém, erném, „n- "záení, vystoupil 24. bezna
prof. Zenger, vhlasný eský uenec a professor na odpoinku, s ná-

hledem a spolu i dkazem, že záení to není nic jiného nežli záení
elektrické. Hmoty radiové mají schopnost pojímat v sebe mnoho
elektiny a pak ji zase vyzaovat, i lépe neustále odrážejí paprsky
elektrické jako zrcadlo paprsky svtelné. Proto hmot tch také neubývá,

což jest ovšem vysvtlitelno. Toto jednoduché rozluštní bude asi pijato

v cizin na všech stranách s nedvrou, nebo zjevy radioaktivní tak

se vymykaly z dosavadních našich znalostí o elektin. Zvlášt Angli-

ané (Crookes, lord Kelvin) na radioaktivit zbudovali již konený a

naprosto pravdivý výklad o hmot, její vysvtlení a pochopení již jim

bylo jasno. Radioaktivitou již vysvtlovali i vzájemnost prvk, vyrstání
jednoho z druhého. Nmetí uenci prof. Rudolf Schenck a Richarz
dovozují zase, že radioaktivní záení není nic jiného než skládání a
rozkládání ozonu ve vzduchu. Prof Schenck dne 7. ledna pedložil

delší práci vdecké akademii berlínské o tomto náhledu. Je-li ozon pi
záení tom súastnn jako hlavní initel, pak ovšem i prof Zenger
má pravdu, nenif ozon nic jiného než hrubozrnjší kyslík ve vzduchu,

a hrubší zrnka jeho (trojmocné atomy místo dvojmocných) tvoí se jen

za psobení paprsk elektrických. Na ulehení studia o radioaktivit

žádala vídeská akademie vdecká u ministerstva orby, aby strusky

uranové rudy, jež se dobývá u Jáchymova ve státních dolech, ne-

byly letos dávány do obchodu. Ve struskách tch jsou obsaženy totiž

látky radioaktivní. Akademie si vyžádala 20 tisíc kg., z ehož pošle

polovici hlavním badatelm o radioaktivit manželm: Curie- Skíodowským
do Paíže, druhou polovici pak nechá pro sebe. Ministerstvo orby po-

volilo s výhradou, že akademie své ástky rozdá hlavn na výzkumy
rakouských ústav.

Ve schzi eské akademie (26. února) vysvtloval slovutný

chemik eský, professor B. Braun er, známé poekadlo lidové:
Lucie noci upije a dne nepidá. Poekadlo toto podle prof. Zíberta jest

staré a všeobecn rozšíené. Proto dlužno výkladu jeho, který dnes
prý by se s kalendáem neshodoval, dáti ten výklad, že pochází ješt
z dob kalendáe julianského, ped koncem století 16. (1582\ kdy byli

proti slunci o 10 dní pozadu, a sv. Lucie pipadalo tedy až po našem
dvacátém 21., 22., 23. prosince, ili práv v dob obratu slunce. Stáí
poekadla prý proto musí býti vtší 300 let, a zase ne pes 600 let;
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nebo tehdy sv. Lucie pipadalo už ped 20. prosincem (Živa). — Ale
zdá se, že práv znéní písloví naznauje zcela vhodn i v našem
gregorianském kalendái to, co lid vypozoroval: západ slunce se totiž

od 13. prosince (sv. Lucie) stále už zpozduje — noci se ubírá — ale

východ slunce také ješt až do konce prosince stále se zpožuje, tak že

co noci se ubere, ubere se i dni na ranní stran a proto den neroste.

Ve zprávách petrohradské akademie vd slavný professor

J. I v a n o v pojednává ve stati my thologicko-srovnavací oslovanskéro
bžku Perunu a jeho kultu. Bh Perun, jejž nmetí uenci pro-

hlásili za vypjený pevzatek z kultu a názvosloví germánského
nebo litevského (fiorgyn, forha, lit. Perkúnos), podle Ivanova jest název
a božstvo ist slovanské. Slovanm obecné už ped dobou rozchodu,

kdy ješt ani jazykem ani sídlem se od sebe nevzdálili. Od Peruna
jmenují se i hory dnešního Nmecka — starý Keltický název pro
erný les „Arkynia oré" u Aristotela zachovaný, Caesarem pozdji
Hercynia Sylva pemnný. P ve slov tom po zvyku keltském od-

padlo, neboiÉ Keltové v cizích slovech je vždy v názvosloví vynechávali.

Kmenem svým slovo Perun je spíznno se slovy práti, peru — tolik

co biju, tluku, u všech Slovan v tom zvuku a významu zachovanými.
Se staroindickým Pardžan má rovnž kmen spolený. Slované už ped
svým rozchodem slovo to znali, což vidt z toho, že polština s ním
naložila jako s domácím, rozvedši e v io (Piorun, jako biore, piore atd.),

což pi slovech z ciziny vzatých — z litevštiny na p. — nedlala
nikdy. Má tedy Ivanov slovo Perun za starší i názv keltických

i nmeckých i litevských (i lat. ec ) a za domácí, ze starého sídla

pinesené.

Zeny akademicky vzdlané v Rusku nejen v praktickém, peda-
gogickém a úednickém odvtví se uplatují, ale též na poet svj a

mladost „university" (251etí s perušením) a nepíze pomru estn
i ve svt isté védy vynikají. Tak mezi jinými poslední as vzbudila

živý i širší zájem svými pracemi Z. A. Ragozina, len nkolika
uených spoleností domácích i cizích. Obor její jsou národové Meso-
potamie a okolí od staré Chaldee až po Peršany. Nkolik svazk
historií tchto (dva z nich vydány vloni) te se zárove pi veškeré
dkladnosti velmi lehounce a poutav.

Jezero Bajkalské, o nmž hojn se mluví a píše ted za války
rusko- japonské, jest jedním z nejpodivnjších koutk svta. Záludné
v hnutích svých a bouemi svými, jež náhle a mnohdy jako z vnitra

jezera vycházeti se zdají. Hladina vody jeho i pod ledem jest nestálá,

tak že led asto až 10 metr silný s ohromným rachotem praská a

trhliny ty zejí na šíi nkoliknácti metr. Na dn jeho. jak za to mají,

prodírá se z hlubin zem množství pramen minerálních, snad i petro-

lejových. A jak jezero samo, tak i vzduch nad ním jest pln neobyejných
pevrat. Teplota i v desíti minutách kolísá tu o 10 až 20 stup
Celsia — a to v zim, v let; v let astji, nejastji v ervnu a

kvtnu. Tak v roce 1901/2 znamenáno na metereoloiiické stanici u jezera:

26. kvtna 1901 o 2 hodinách 50 minut odpoledne ll-6o C, o 3 hod.
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19 9\ O 4 hod. 20 4" a o 4 hod. 1 m. již jen 2lo. Dne 20. ervna
1902 znamenáno o 4 hod. odpoledne 18-3" C., o 4 hod. 10 min. Q",

o 4 hod. 30 ra. ISSo, o 4 hod. 35 ra. 5 8^ o 4 hod. 50 m. 19 3' C.

Zdá se, jakoby tu byl kanál, kterým vzduchové proudy shora dol a

zdola nahoru v nkteré dny jen jen látají. Dny takové bývají též

velmi boulivý.

Slovinci a s nimi též širší svt vdecký slaví letos 23. bezna
J501eté narozeniny slavného mathematika bar. Jiího V egy. Rodišt
jeho ze slovinské zem sice oddisputovat nemohli, ale za to rod Vegv
Slovincra upeli. Zvlášt Nmci, ale i slovanští profesaoi podle zevnjšku
jména jeho pisoudili jej brevi manu Španlm. Jméno Vegovo zatím

z matrik moraveéských vysvítá jako ist slovinské. Rodina jeho po kraji

tehdy (1754) rozšíená slula Vechova.- V písm „ch" p.sali bud" „h"

u nkterých, u jiných „ý/i", tak že již tehdy jedni byli Veha a druzí

Vegha. Neobvyklý zpsob psaní piml pozdji vhlasného uence a

dstojníka rakouského, že „h" vynechal a psal se pouze Vega. Nové
památky Vegovy použili Slovinci, aby svtu dokázali, že uený mathe
matik byl z jejich krve. Zvlášt prof. Hauptmann, který již díve vcí
tou se zabýval, znova propátral matriky v okolí obce Moravce, a na

jisto postavil slovinský pvod Vegv (Izvestija muzejskega društva).

Zurnalislicky a ve vojenských kruzích o totéž se piiuje setník

Frid. Kavi. Pe-e v.šak nescházelo asopiseckých hlas . letos opt,

jež Vegu prohlásily za Nmce nebo Spanla, i Itala — vším smí být,

jen ne Slovanem!

Srbská královská akademie vd v Blehrad na svém
výroním sezení 12. úncra jmenovala nkolik nových len, a to ze

srbských: Simu Matavulja skuteným ádným lenem a dopisujícími:

prof. Sávu Uroševice (pírodovd spisovatel), ruské uence Dim. Men-
dlejeva a AI Aleks. Sachmatova a eské uence Václava Tomka a

Lubora Niederle.

Za dstojný pomník na oslavu povstání r. 1804 navrhl denník

blehradský „Stampa" (Tisk), aby vydáno bylo dílo „Srbská Ná-
rodnost", jež by bylo souhrnem všech vdomostí o srbském lidu

v minulosti i pítomnosti. Rozvrh díla ml by býti odborný a na každý
odbor vnovati svou práci nejlepší síly srbského svta vdeckého.

Z literárního fondu Nikoly Óupica vydává se v Novém Sadu
ron almanach uených prací, jež již tvoí 23. roník. V poslední

roence vydána zajímavá práce historicko-ekonomická, obor, v nmž
Srbi (ale i jiní Slované) mají tak málo pracovník. Prof ^lil. Vukievic
podává tu majetkové právo u star}'ch Srb když došli na
Balkán, vliv tohoto majetkového hromadného práva na ímskoecký
individualismus a boj i prolínání obou živl — až konen rodové

právo srbské zvítzilo a ímskou a,eckou íši petrvalo a teprv moder-
nímu technickému a nikoli právnímu vlivu podlehlo.

Slovenský msíník „Hlas" pináší od 2. ísla letošího obranu

spojení a píslušenství esk9-slovenského proti známému Czambelovu
spisu „Slováci a ich re". lánek je spolu obvinním celJho esko-
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slovenského roztržení. Namíen jest rovnéž proti Škultétymu a jeho

lánkm v „Nár. Novinách". Autor volá teskné: „U nás i cambelina

má budúcnosf. Dotial budu niektorí nadslováci slovenif. až po Slovákoch

tu ostane len machula." — Ku krajinským listm slovenským, jež velmi

dobe dosud na nkolika místech, a to hlavn ve smru hospodásko-

osvétném a svépomocném psobí, pibyly v únoru „Zvolenské Noviny"

pro Zvolen a širší okolí

V „N. C. Revui" navrhuje Dr. Salaba. aby akce pro povzneseni

ruchu cizineckého v Praze ujala se obchodní komora pražská. Njaký
soukromý spolek nikdy ani sám v sob ani na venek tolik moci míti

nebude jako obchodní úední organisace se svými etnými konneksemi
v cizin. ZiC ruch cizinecký jde v krátké dob velmi povznésti, svdí
výsledek podobného spolku v Drážanech, kde od roku 1898 do 1902

píliv cizinc vstoupl o 37 tisíc osob ili o 14% (na 300.439 osob!).

Na uzdravení pomr mezi školou stední a rodinou a sesílení

výchovné snahy stedoškolské navrhl kdosi (V. J. Gr.) v „Rozhledech '^

(. 23) konference sboru professorského s rodii žák,
nebo 3 jejich zástupci. Konference tyto navrhovatel pedstavuje si pedn
jako výchovný prostedek pro samy rodie i jejich zástupce, kteí
v domácnosti bud se studentem nevdí si rady a vyjma stereotypní

napomínání („u sel") žádných jiných starostí neprojevují, nebo zase

pílišnou starostlivostí žáky kazí. Konference by mly býti ovšem s obou

stran svobodné, a pedmty, o nichž by se voln hovoilo, týkaly by
se hlavn zdraví, kázn, penz, hry, zábavy, prospchu a uení. A pi
všech tch vcech dávaly by se pokyny a rady a zodpovídaly dotazy

a žádosti s obou stran.

„Lvovský výbor pro národní oslavy* rozeslal provolání po

zemích polských, že chce založiti katastr mohyl polských z let 1831,

1846 a 1863. Žádá proto, aby památky na boje z dob tch byly mu po-

psány a vylíeny s podotknutím, zda pomník njaký zízen a jaký. v jakém
stavu, jakož i sebrány-li na míst njaké památky a kde se nalézají.

„Literaturnyj Vistnyk" rusínský pináší v posledním sešit z péra

Iv. Kreveékého pehled vloni vydaných knih a vycházejících
listv a asopis. Podle toho vyšlo knih rusínských v Rusku 89,

v Rakousku 281, v Uhrách snad 4 i 5, v Americe na 13, všech po-

spolu 383. Z tohoto potu knih zvlášt jmenuje autor knihy strany

moskvoíilské, jichž vydáno 28; poítáno ovšem jen v Rakousku a v Americe,

kde smry se mohou navzájem rozlišovat a potírat. V Rusku partie

moskvofilská pirozen splývá s Rusy samými. Casopisv a novin vy-

cházelo: v Rusku žádné (?), v Rakousku 43, v Uhrách 3, v Americe 7,

celkem 53, jichž poet ztenil se pak bhem roku na 49. V tom potu
moskvoíilských bylo v Halii 5, v Americe 3. — Nejsilnjšími místy

vydavatelskými jsou na Rusi Kyjev (36 knih;, v Rakousku Lv»v
(170 knih, 23 asopis), po Lvov Cernovice (35 k., 6 .), dále ješt

Kolomyja (27 k., 4 .) a Žovkva (Žolkev, 21 k.. 2 .j. — Z novinek

literárních zasluhuje zmínky Frankovo drama „Ukradené štstí"
jež v Kyjev dáváno se znaným úspchem.
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„Lužica" pipomíná, že drama básníka lužicko-srbského Jakuba
Cišinského „Na hrodžiš<íu" dáváno letos v masopust poprvé po
25 letech, co už vydáno, celé a cele srbskými lidmi sehráno. Hráli je

v Radvorju, na venkov. K dramatu vzat námt z dávnovkosti srbské,

pedhistorické, jediné, kam své sny o sláv pedk smjí Lužiané
pekládati. — Fará Handrik ze Slepého navrhuje v téže „Lužici"

spolek k zachování zbytk kroje lužického. ježto kroj ten se

pomalu vytrácí a pes všecko volání, aby byl zachováván lidem, stále

se víc, jak pirozeno, odkládá.

Moskva a Petrohrad asto si hrají na protivníky a vzájemné
oprávce. Tak nedávno opravil Petrohrad Moskvu v úsudku jejím o cené
nového dramatu P. P. Gndiova „Novyj Skit" (nová poustevna).

V Moskv drama toto div nepropadlo, Petrohrad je poátkem bezna
rehabilitoval a velmi vele pijal. Drama jedná o neuskutenné theorii

sociáln kulturní, o vzájemném, klidném a družném pebývání svobodných
lidí a vzdlaných lidí, kteí odeberou se spolu do nové osady své.

Tedy známý námt sociální, který zpracovali už jiní románov, polemicky,

básnicky, ve všech možných variacích. Gndi zabírá nejen sociální

cíle, ale i dnešní kulturní denervované výstelky hledající stále kdesi

cosi nového. Drama pracováno jest vážn, beze smíchu, psobí i pi
komických scénách tragiností všeobecného osudu lidského.

Letos staveno pi petrohradské akademii puškinské oddlení
krásných umní, takže akademie vedle vdeckého oddílu a sloves-

ného, má ted i umlecký, ale jen pro umlce slova. Cleny tohoto od-

dílu budou všichni dosavadní lenové oddlení vdeckého a slovesného

a 20 volených akademik z ad literát a umlc. Cil oddílu bude
vydávati díla slavných spisovatel, sbírati životopisy, data a památky,
podporovat literární kritiku.

V Sarajev poal Cech Zahradník vydávat charvatsko-srbský list

„Pokret" (Ruch) s hospod, kulturním programem. Vydrží-li, pipojí
se asi k tomu mladému ruchu, jaký v zemích srbsko-charvatských tak

slibn poíná. List bude spolu živým ohlasem i eského života, jehož
si ostatn Jihoslované všímají velmi ile. Mnoho zdaru!

Studentstvo slovanské, rakouské i mimorakouské je to, jež vy-

stoupilo v minulých msících na nkolika místech jako tmel a z á-

kvasek slouení Slovan. Tak pi kravalech na universit vídeské
slovanské studentstvo poprvé i demonstran vystoupilo celé a dívjší
svazky upevnny. Machinace protislovanské a protiruské „isté strany"

charvatské (vedené židem Drm. Frankem), tsnji slouily rovnž
studentstvo charvatské a srbské — i dalmatští charvatští studující, nej-

dále dosud stojící od smiování, se pidali. Slovinské a vlašské studentstvo
sbratil rovnž útok vídeský a neochota vlády, jež navrhla vlašskou
universitu v zastreném tyrolském mst Roveredu. Nejimposantnjší
pak bylo sdružení srbských a bulharských akademik (6. bezna). Srbští

dojeli návštvou (asi 200 osob) do Soíie a tu od soíijských hostni a
konán spolený sjezd studentský. Sjezdu dali bulharští studenti ráz

socialisticko-pokrokový. Podle toho vyznla též resoluce o Macedonii,
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jež na sjezdu pijata — pro Macedonii ostatn zcela spravedlivá. —
Biskup dakovský Štrosmajer za gratulaci eské Prahy poslal dar 3000
na zízení nadace pro charvatské studující v Praze. — Ve Vídni si

utvoili jihoslovanští mohamedánští studující svj vlastní spolek. Tak
rozštpeni jsou Jihoslované na ti slovinské, 2 charvatské. jeden srbský

a bulharsky, jeden židovský, jeden mohamedanský spolek studujících.

V malém jak vidti dlení pokrauje, ve velkých cílech však idea

vespolnosti se zmáhá.

Srbští žurnalisté a spisovatelé v habsburské monarchii

vydali provolání k založení jednotného spolku representaního a pod-

prného bez rozdílu stran a pesvdení, V nedli 27. bezna byla

první schze pípravná.
Vzájemnost mezi charvatským a bulharským divadlem

propjením dramaturga zahájená utvrzuje se dále. Herci charvatští

konají pohostinské hry v Sofii (i u nás známý Fijan), a bulharské

divadlo pijalo ku provozování charvatské drama ^Eva Gubeva",
v Záhebe zakázané, protože jedná o nedávných bouích selských

v Charvatsku. — Ve slovinském „Dom in Svtu'' poal Ant Medvd,
básník slovinský (starší generace), uveejovati báse „Job", podle textu

Písma svatého. Pedmt, na njž se už více básník odvážilo, žádný
nebyl však dosud tak šastný, aby vedle biblického díla vynikl. Zdaž
podaí se to slovinskému básníku?

Zprdvy ndrodohospoddské.

Pády záložen, jeden po druhém ohlašovaný, dokazuj', jak nutným
již byl ten zákon o povinné revisi všech spolk, které s penzi a
jmním mají co jednati. Stále na ad je ted Morava, kdež bhem
tvrt roku tyry záložny — necelá dv procenta z obanských, se

ukázaly nespolehlivými nebo vykradenými. Bude-li vše to sloužit k vtši
ostražitosti, byla by ta drahá lekce pec dobrá. Ale nemožno doufat

v takovýto výsledek. Jak u nás vždy. brzo se zapomíná! Ale na štstí

nucená revise bude psobit místo nedostateného a bezpomocného
lenstva, které obyejn v malých záložnách venkovských vyjma po-
dezení více vysloviti neumí. Záložny ostatn již pestaly býti tím,

ím byly ped 30 a 40 lety, a svou velikou úlohu seskupení hospodá-
ského již provedly. Picházejí místo nich lepší formy svépomocné než
ony jsou. Na tch je nyní úloha, aby pokraovaly. Zpsobí-li odliv

penz od záložen to, po em již dávno voláme, že lid si nechá svj
žirý groš v rukou a pone s ním njak hospodaiti, bude to také dobrý
následek. Jen že v samy dobré následky doufat nemožno, víc bude
tch špatných asi: peníze se nedají nikam a bu pomalu vytahají, nebo
zanesou do nmeckých spoitelen. Lid etrácí chu nejen ku spoení, ale

vbec k hospodáskému podnikání; mnohé kraje coufnou znaný kus.

I
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Na schzi prmyslového spolku v Bru koncem února konané
srovnáván náš rakouský prmysl s cizím, hlavn s nmeckým a to

nejen co do hojnosti, ale i co do postavení a výnosnosti. Hojná data

stoji za uváženou. Veškeren obchodní styk s cizinou (dovoz i vývoz)

možno vyjáditi pomrným íslem na hlavu jednoho obyvatele v Ra-
kousku-Uhersku: 90 frankv, ve Francii 233 fr., v Nmecku 234 fr..

v Anglii 532 fr., v Belgii 557 fr. Ba i v samé Itálii pipadá na hlavu

obyvatele 94 fr. Surovin potebných na výrobu dováží Nmecko za

3000 milion korun ron, Rakousko-Uhersko jen za 700 mil. korun.

v pomru ku svému obyvatelstvu podle Nmecka by jich mlo dovážet

za 2500 milion korun. Parních kotl (pevných) má samo Prusko

66000, Rakousko (bez Uher) jen 31.000, lokomotiv 6000, Prusko
19.900. Nmecko nná na 4000 prmyslových akciových spoleností.

Rakousko na 400. Železa surového spotebuje se ve Spojených Státech

134 kg. na hlavu obyvatele, v Anglii 119 kg., v Nmecku 706 kg.,

v Belgii 64 kg., v Rakousku 29 kg.

Jednou z píin, pro prmysl rakouský je tak pozadu za všemi

ostatními prmyslovými zemmi, jest jeho pespílišná zdannost. Po-

rovnáme-li ti továrny na cellulosu: jednu rakouskou, druhou anglickou

a tetí norskou, shledáme, že rakouská celluloska platí daní 2.5%
hodnoty výrobn, norská jen 198 Vo? anglická IH/o- Rakouská papírna

platí (jmenována jistá z Hor. Rakous) daní 26'3''/o svého istého výnosu,

asi 2% své ceny, za každého dlníka zamstnaného 192 korun. Papírna

víirtemberská platila týž rok daní 5o/o všeho istého výnosu, v Rakousku
by byla musila zaplatit 61.053 marek místo 16.730 marek, jež platila

ve Viirtembersku. Tebovelská spolenost uhelná zaplatila (1901) dani

777.136 korun z prodaného uhH 11,130.000 q. Da výdlková obnášela

65 hal. na tunu uhlí, u podobné spolenosti uhelné v Bavorsku však

jen 25 hal. na tunu. Pivovar slezský zaplatil r. 1901 daní 16.248 korun
ili 2 06^0 z akciového kapitálu a 47 hal. na každý prodaný hektolitr

piva. V Prusku závod týž platil by jen 1070 korun daní ili .'} hal. na
hektolitr piva. Sklárna akciová v Rakousku r. 1901 platila daní a soci-

álního vydání 56Vo z akciového kapitálu, sklárna oldenburská na tatáž

vydání spotebovala jen 3% všeho akciového kapitálu. Podle výpot
Ekebergových, jež se vztahují na léta devadesátá, pipadá na hlavu

obyvatele v Rakousku státních daových povinnosti 38 .:0 korun,

v Nmecku jen 2672 korun. Zatím státní dan vystoupily v Rakousku
na 53 korun na hlavu obyvatele.

Nmecký prmyslník, který zaplatí ron mzdy 130.000 marek,

platí na pojišování dlnické, nemocenské 800 M., úrazové 1550 M.,

starobní 750 M. a daní všech platí 2462 marek. Rakouský prmyslník
s touže mzdou platí na sociální pojišování 7950 marek a samé státní

áané výdlkové platí 3800 korun bez pirážek.

Prof Dr. Wieser, díve na pražské nOMícké, nyní na vídeské
universit, ped dvma lety poal práci dokázati nám, jak jsme slabí
my eši poplatníci proti Nmcm. Jak vtšina dani výdlkové.
píjmové a i znaná ást pozemkové a inžovní (nad procento populace)
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placena jest Nmci. Nmci z toho ohledu mají právo domáhati se. aby

na n zvlášt zetel brán byl. Kdyby prý si Nmci uinili svj vlastni

berní okres a eši též svj a jen pirážky obecní a zemské (v Cechách)

v tchto okresích vybírané by šly na hospodáské, humanitní, podprné,
kulturní a policejní cíle každého národa, prý by Nmci zle nepochodili,

naopak eši by vidli, že od nmeckých kraj a jejich pirážek zemské
hospodáství je pro n ubohou zásobárnou. Tyto vývody Dr. Wieser
uveejoval hlavn v láncích týdenníku prmyslového „Deutsche

Arbeit". Dkazy pán Wieserovy odbyty nkolikrát v pražských denních

listech i revuích. Výpoty jsou píliš libovolné, nestejnorodé a nespo-

lehlivé, proto nemožno na nich stavt bohaté nmecké království.

V pražské obchodní komoe poátkem bezna osvtlil práci Wieserovu
len komory, velkoprmyslník L B o n d y. Wieser vzav za základ

školní píspvky eských a nmeckých okres, praví, že daní pímých,
podle nichž se platí tyto píspvky, pipadá na eské oI^/q, na nmecké
43^/0 (populace = 62 : 38). Ale z toho vylouil Liberec, Prahu a Hradec
Králové, poítají-li se. však i tato msta, a sice k nmecké Liberec a

Praha s Hradcem k eské skupin, pak vyjde pomr 64 ku 36, tedy

v neprospch Nmc! Ale Dr. Wieser Prahu samu v ohledu hospo-

dáském jako celé Cechy uinil vtší nmeckou než eskou poplatnicí.

Tak prý z výdlkové dan platí Nmci pražští v I. skupin 8O0/0.

v n. 65^05 v in. aspo 10"^/,) a v IV. aspo 5'' „. I kdyby tomu tak

bylo, tu podle Bondyho Nmci v Praze platí daní málo u porovnání

s eskou vtšinou, tebas mli velkovýrobu skoro celou ve svých

rukou (židé). Platí první a druhá skupina na 300.000 korun, ostatní

dv eské pak 460.000 korun. Tedy Nmci asi 240.000 korun, eši
pak pes 500.000 korun. Wieser zapoítal Nmcm njak 334.000 K.

Dráhy, státní podniky, akciové spolenosti, nejsou-li až kiklav
eské, jednou prohlašuje za neutrální, podruhé je vesms pidává Nmcm.
V Praze samé nmecké akciové podniky platí prý 3 73 mil. korun,

eské jen 078 mil. korun! Mimo to Dr. Wieser pro nmecké podniky

vzal píznivjší rok výdlený 1901, pro eské však mén píznivý 1902.

Vbec vybíraje jen jeden rok, a to ne tentýž a dokonce pi porovnávání

vývoje eské a nmecké podnikavoSti bera libovoln roky 1882 a 1898

nesestavil Dr. Wieser nic, co by stálo za úvahu a povšimnutí. Je to

šarlatanaká práce, jakou dlají poslední dobu radikální nacionálové

nmetí ze strany Wolfa a Schonerera bez universitní uenosti. —
Nmecké pednosti v prmyslu a obchod nemožno popírati, ale z toho

nenásleduje ješt, že by poplatnost Nmc byla o tolik vtši než Cech,
že by Nmci tím njak zvlášt mohli se chlubit. A pak, jak praví

„Obzor národohospodáský", my piplácením na cla prmyslová a pí-

spvky ze státní kassy pomáhali jsme ten prmysl vychovat. Ostatn
nejsou nejhlavnjší ve stát dan pímé, vtší obnos iní nepímé, a

na tch jsme zastoupeni asi pomrem podle obyvatelstva. V Cechách

pímé dan inily r. 1902 asi 73 mil. korun, nepímé asi 180 milion
korun. I když na pímých máme podíl nižší, na nepímých si už svj
podíl doplácíme asi poctiv a úplné.
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Ve spolenosti ruských technolog v Petrohrad koncem ledna

poaly zajímavé referáty a debatty o stavu a povaze ruské pr-
myslové výroby a pomru jejím k výrob zemdlské.
Ped nkolika lety celá ada politik a národohospodá ruských
konservativniho smru, vících a hlásajících, že Rusko nepjde cestami

západního vývoje, nýbrž že zstane svým a odlišným ve všem, ti tvrdili

že ruský kapitalismus, jak náhle se zjevil, tak náhle že též zmizí,

ježto vlákán byl zrovna násilím a nedaí se mu na pd tak cizí jak
je ruská. V Rusku prý kapitalismus nebude nikdy takového vlivu míti

na celý život jako na západ, kde se zrodil. Také prý poet dlník
stále se menší v pomru ke všemu obyvatelstvu, mimo to nijaké kon-
centrace prmyslové v Rusku nevidti, jaká se vyvinula na západ.
Proti tmto starým prorockým duchm ruským dokazovali mladí eko-

nomisté, že Rusko chce-li vbec svou existenci uhájiti uprosted národ
evropských, musí se dáti toutéž cestou hospodáskou co oni a že má k tomu
také všecky podmínky, a to namnoze i skvlejší než samy západní státy.

Hlavní referát inženýra N. N. Sa vina opíraje se o práce k r. 1900
vykonané a o data toho roku, probíral sílu a výnosnost jednotlivých druh
práce, na konec pak došel k pibližnému ocenní celé národní práce

ruské. Ministerstvo financí v roce 1900 registrovalo 38 200 závod
prmyslových se 2,373.000 dlník a s roní hodnotou výrobní 3.005
milion rubl. Savin shledává íslo hodnoty upílišeným — teba totiž

v poítání hodnoty výrobk rozlišovat, zda výrobek neprochází nkolika
závody, nebo pak cena jeho roste, ale také nejnižší jeho hodnoty se

nkolikráte ítají. — V oné sum hodnoty není krom toho obsažena
hodnota výrobk emeslných a kustarných (emeslníci jsou v mst
v cechy organisovaní, kustai jsou po venkov ze selského stavu bud"

neorganisovaní, nebo v artelích seskupení, asto jen po domácku pracující

emeslníci), jakož i mnoho závod státních nepojato v poet. Savin do-

pluje a opravuje ocenu ministerstva financí. Podle nho závody mini-

sterstvem zapoítané vyrábjí hodnot jen za 1.207 mil. rubl. Kustarná

a emeslná výroba mže býti nanejvýš ocenna na 100 mil. rubl,
jež ron v hodnotách výrobních produkuje. Závody státní ítají si

výrobu na 150 mil. rubl ron. Podle toho tedy istou hodnotu (ne-

poítaje žádný výrobek dvakrát) výroby prmyslové velké i malé
možno oceniti na 1450 mil. rubl ron. Veškerá cena výroby zem-
dlské páí se na 3000 mil. rubl. Porovnáme-li nyní práci lidskou,

uloženou v tchto hodnotách prmyslových a v hodnotách zemdlských,
pijdeme k úsudku, že práce dlníka prmyslového jest šestkrát cennjší
a vydatnjší než práce zemdlská. Pipojí-li se k hodnotám výroby
prmyslové a zemdlské ješt i ocenní prací ostatních (úední,
vzdlávací, dopravní, posluhy atd.), možno páiti veškeru hodnotu ruské
práce v roce 1900 na 6 miliard rubl. N. Savin u porovnání se stati-

stiky americkými, anglickými a nmeckými, když ti národní práci

oceují, poítá hodn nízko, ale za to tím správnji a spravedlivji.
Prmrn pipadá na jednotlivého ruského lovka roní výrobní hodnota
od 76—100 rubl, poítaje jen lidi pracující a pracovati mohoucí.

1
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K nkolika už starším mezinárodním spolenostem, jež vvvolala

snaha ešiti velik\' problém sociální pokud lze stejnomrné ve všech
zemích západoevropské civilisace, pibyla nedávno nová : mezi-
národni svaz pro studium stedního stavu. Zachovati
pokud možná dosavadní útvary tak zvaného stedního stavu a zas vy-
víjeti nové je dávným cílem sociální reformy ve všech prmyslových
zemích. Živjší ruch, zatím arci pouze studijní, na tomto poli otázky
spoleenské zahájen teprve loským záijovým sjezdem meziná-
rodním ve Stuttgarte, výlun jemu vnovaným. Na sjezde

ustaven zvláštní internacionální svaz a zvolen ústední výkonný výbor.

Svazový výbor sešel se v Brusselu te v beznu
;
pibyli zástupcové

z Francie, Hollandska. Luxemburska, Nmecka, Rakouska, Švýcar atd.

Rokovati bude ústední výbor francouzsky a nmecky; text nmecký
vyhlášen v pípadníeii pochybnostech za rozhodující. Veškerá kesla
pedóednická také pipadla Nmcm (mezi nimi ministerskému radovi

prof. Dru. S ch w i d 1 a n d o v i z Vídn ; ostatní dva jsou z íše); hlavním

tajemníkem ustanoven Belgian minist. editel Stevens. — Pevládá
do dnes i v praktické sociální politice i v pípravném pro ni studiu

vd sociálních nepopirateln živel nmecký.
Není tomu dávno, co pátelé stedního stavu doufali jakž takž

jej zachrániti i v domácím prmyslu. Nejen tak zv. domácký
prmyslník i domácký dlník sociáln politicky se jim zamlouval nad
továrního. Až do let devadesátých pála proto domácímu prmyslu
vda i politika sociální, vyjímajíc snad socialn-demokratickou, všecka.

Dnes nastal úplný skoro obrat. Domácký prmysl považuje se za so-

ciální zlo, jež teba co nejspíše odstranit. Dne 7.— 9. bezna obíral

se tím zvláštní sjezd z Nmecka svolaný do Berlína „všeobecný
sjezd domácích dlník". Generální komisse odborová sociálních

demokrat jej svolala, pedseda její pcsl. Legien jej zahájil. Vláda

odmítla vyslati zástupce, nepišli delegáti odborových sdružení ani ke-
sanského ani nationálniho dlnictva. Bylo prý to nemile pozorováno.

Nezastoupené organisace poukazují na to, že nebyly officieln pozvány.

Za to etn pibylo tak zv. obanských sociálních politik.
Prof Francké z nich dokonce zvolen vedle dvou soc. demokrat
pedsedou, a mluvil posléze vždy jeden z nich po delegátu dlnickém
— Domáckv prmysl jednomysln vyhlášen za národní nebezpeí,
an hubí tlesn i hospodásky své dlnictvo nízkými mzdami a dlou-

hými dobami pracovními, v dílnách zdravotn nejmén pimených.
— Pro obory prmyslové zdraví zvlášt škodlivé žádá sjezd, aby do-

mácká práce vbec byla státem zakázána. Pro ostatní budiž vydán

ochranný zákon. Za hlavní lánek zákona navrhuje sjezd stano-

viti pro domácí dlnictvo závaznou mzdu úkolovou, již by vždy na

njakou dobu pro kraj urovaly bud živnostenské soudy, bu poli-

tické komisse délnickozamstnavatelské za pedsednictví živnostenských

Hlídka. 20
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inspektor tak, aby se rovnala dlnické mzd tovární. Dále zákonem
tím budiž zakázáno pracovat dtem v domáckém prmyslu, stano-

veny zdravotní pedpisy pro domácké dílny, zaveden nad nimi dozor

živn(istenský, a rozšíeno d'nické pojišování všemi smry i na dl-
níky domácké. — Veejné práce nebutež pak nikdy zadávány pod-

nikatelm, kteí je pedají domácké výrob. — Už z této tresti sjez-

dových usnesení zejmo, že se pikládá sekera ke koeni Domácky
prmysl vyhledávají podnikatelé jen potud^ dokavad pro n laci-

nji pracuje. Jinak se od nho odvracejí, a takový obor domáckého
prmyslu pak znenáhla zaniká. Vidíme to dnes na celé ad odvtvi
domácké práce ; vzpomínáme jen tkalcovství domáckého, jehož už nikdo

nevzkísí. Tato odvtví zniena technickým pokrokem vý-
robním. Snad nejlepží zde znalec prof Sombart z Vratislav kon-

statuje, že dospje-li technika uritého stupn vývoje, výhody z vt-
šího vyssávání pracovní síly, jichž poskytuje práv organisace domáckého
prmyslu, zstávají za pednostmi spoleenské organisace práce ve

velkozávodech, i pi zdražené tam síle pracovní Dnes i pi sebe

delší pracovní dob a nižší mzd dlníka domáckého, na nhož neteba
ani píspvk pojišovacích ani nákladných zaízení zdravotních, do-

mácký tkadlec nevydá tolik, co dlník tovární obsluhující zdatné nej-

novjší stroje, byf i znan vyšší mzdu dostával, vítajíc do toho i výhody
dlnické co do pracovní doby, sociálního pojišování a hygieny dílen.

Více se udržuje, ba ásten i teprve vzniká domácká práce

v odvtvích s nedokonalou dosud technikou strojovou. Na p.
ve stolaství, jak práv ted v B r n lze pozorovat. — Kdyby však
stanovena byla v tchto dosud silných oborech domáckého prmyslu
skorém stejná mzda jako se platí v továrnách, bylo pak dále dl-
nictvo domácké stejn pojišovati a dílny zdravotn zaizovati, dti
z práce odstraniti, zdraží se práce domácká tak, že podnikatelé ne-

budou nadále míti z toho zisku, pediijí-li zakázky vyhotovit prmyslu
domáckému, a prmysl takový z velké ásti vymizí. — To bylo také
patrn zámrem sjezdu berlínského A tovární dlnictvo na nm za-

stoupené žádalo si co nejspšnjšího zániku domáckého prmyslu
i z jiného dvodu. Kde vedle tovární práce udržela se i domácká,
v takových oborech prmyslových ztžuje dlnictvo domácké citeln
akci dlnictva továrního o zlepšení hospodáské úrovn.
Není domácká práce ani podrobena zákonné ochran, ani není do-
mácké dlnictvo 8 to, aby se odborov silné organisovalo a tak je
oporou zanostnavatelstva v boji proti p. žadavkm dlnictva továrního.

Ovšem i z dlnictva mají nkteí zájem na pnimyslu domáckém,
zvlášt tak zv. pólo dlníci (poloviní invalidové práce), matky a
mnozí pro zimní prázden Jejich zájem vyrovnati s protichd-
nými zájmy ostatní massy jest ovšem dosti nesnadno. Uznává se však,
že vždy ostíine nutným, práci domáckou tm, kteí z jakýchkoliv d-
vod nemohou než doma pracovati, dovoliti i zákonem, by jen v ome-
zené míe. Otázku bude teba ješt pronikavji a obsáhleji studo-
vati dále.
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Jiným smérein, svépomocí, zaali otázku tuto pede dvma
lety ešiti v Paíži Zízena tam zdárn rostoucí sociální liga kupují-

cích, Ligue sociále des Acheteurs, aby budila u nich vdomí, že

mají také odpovdnost za pracovní podmínky, za nichž se vyrábí zboží

jimi odebírané. Uvédomuje o tom kupující tiskem i na schzích a za-

ložila soupis dodavatel, jejichž zboží vyrábno za slušných podmínek
pracovních a proto se zvlášt doporuuje lenstvu ligy, která ostatn
nikterak není stanovami pravé nucena jen od takových doporuených
firem kupovati. Bží zde v první idé o domáckou práci, na p. tisíc

a tisíc švadlen paížských, jejichž blaho leží lize na srdci.

Délnictvu továrnímu (v Nmecku, zvlášt ted od stávky krima-
íovskéj poslední dobou naléhav odevšad doporuují, aby koUektirn
upravujíc pracovní smlouvy nespoléhalo tolik na dvojsenou zbra
stávky. I zde válka budiž vystídána smírnou dohodou obou dobe
organisovaných stran, zamstnavatelské a dlnické, tak z v. tarify
pracovními, nebo mzdovými. V lednu tuto cestu doporuil pro so-

ciální politiku íšským poslancm nmeckým paritetickv tarifový
úad principál i pomocník typografických. V beznu pak
Augustin usverein, spolek pro katolický tisk v Nmecku, zvlášt-

ním okružníkem obrátil se na veškeré nakladatele list strany centra,

aby tiskli pouze v onch knihtiskárnách, jež pijaly knihtiskaskv tarif

pro íši nmeckou smluvený a v pevážné vtšin závodu platný.

Augustinusverein doporuuje dohodu tarifovou za nejlepší prostedek
ma odstrannou zhoubných boj mzdových a vidí v ní znamenitou
sociáln politickou myšlenku obapolné vzájemnosti
obou výrobních initel, zamstnavatel i zamstnaných.

I rozvážní sociální demokraté naznávají, že teba nutn
již obratu v nazírání na prospšnost stávek. Zasloužilý organisátor

dlnický ve Svycarech, obecn za autoritu sociáln politickou v celé

zemi pokládaný, dlnický sekretá H Grulich, dtkliv zvláštním

spiskem švýcarským odborám uvádí na pamt, že není hlavní vcí
stávkovat, nýbrž vyhrát, že stávka není jediným bojovným prostedkem,
nýbrž posledním, a že odborovému hnutí ve Švýcarsku teba bude
mnohem více vyvíjet a provádt taktiku smlouvací než dosud.

Programov}' r e vi sio ni sm us bují nejen u sociálních demo-
krat v Nmecku, nýbrž i jinde. Objevil se i na posledním sjezde

sociální demokracie rakouské dosti nepokryt. Docela officieln ohla-

šuje se pro budoucí sjezd sociálndemokratický v Nizozemí. Zvláštní

pípravný výbor sjezdový doporuuje totiž vzhledem k faktm sku-
teného vývoje hospodáského zrevidovat agrární program strany.
Principielní program strany, jenž docela stejn soudí o veškerých zá-

vodech výrobních, že není správným. Statistika nezvratn dokazuje
jiný vývoj v prmyslové výrob a jiný v zemdlství. V zem-
dlství nelze déle mluvit o koncentraci výroby, jak ji hlásá

program. Za poslední období sítací v Hollandsku (do roku 1^99), kdy
nesamostatného dlnictva v zemdlství pibylo o 7°

o (363 22.5 vstouplo
na 3S8,l5l), vzrostl poet samostatných zemdlc z 161,398 na 182.127,

20*
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tedy o 128''o- K tomu dodáváme, že i odjinud lze konstatovat tentýž

vvvoj sociální v zemdlství jako jej doznávají sociální demokraté

pro HoUandsko. — V Nmecku jej dokázal již první soupis závod
z roku 1«95. Od roku 1882—1895 rozmnožily se malé a stední zá-

vody zemdlské z 5276344 na 55569i)0 Sítací úad Spojených
vStát severoamerických rovnž oznamuje, že i v Unii nadpomrn
se pimnožilo malých a stedních farem. I naše rakouské sítání

z roku 1900 pináší doklad nám nejbližší. V království eském
za poslední desítiletí 1890— 1900, a ubylo zemdlského délnictva

o 6"
05 nádennictva pak dokonce o 40"

o (!), vzrostl poet samostatných

hospodáství zemdlských o 10° „• Je tudíž arci pochopitelno, že na

základ dat neúprosné hospodáské statistiky žádají si sociální demo-

kraté v Hollandsku revise programu, který je dosud „uí", že samo-

statných hospodáství i v zemdlství poád ubývá. — Zajímav5'm je

další praktický návrh na zmnu programovou u sociální demokracie

nizozemské. Dokud se zdálo pániim s Marxem, že i v zemdlst\n
vládne koncentrace výrobního kapitálu, ^^/ÁdaVi" v programu pro zem-
dlský Hd, aby každé rodin poskytnuto bylo tolik pdy, jež by ji

uživila. Dnes, kdy vývoj sám zaal jíti tímto smrem, a zdá se, že

by se to kdysi stalo možn}'m, navrhují páni tento požadavek škrtnout
z programu! Není nad taktiku v sociální nespokojenosti!

Pilnv náš národohospodá p. Doc. Dr. Jos. Gruber, v extensní

pednášce své „o sociálních idejích a hnuti sociálním v XIX. století",,

pokusil se vysvtliti neobyejnou úast žid ve hnutí sociáln-
demokratickém rázem židovského náboženství Pravil asi takto;

Je zcela pochopitelno, že vdcové moderního hnutí sociálního jsou

namnoze židovského pvodu, a že vbec pi sociální demokracii vidíme

se strany židovské tak veliké úastenství. 'l'o plyne již z názor
židovského náboženství. Nebylo tak hned jinde tak humánních
zaízení a pedpis jaké spatujeme ve starém Israeli. Tak na p. kdo
ml hlad. ml právo, uspokojiti ho z majetku sousedova, nemél-li svého.

Židovské náboženství nebylo líením trplivosti, snášení kivd, ale vedlo

k uvdomování si kivd a potírání bezpráví. Uení židovské založené

v Bibli je nám výkladem pro t . že velcí duchové sociálního hnuti

vyšli ze židovstva. — Uast vdcovství žid v sociální demo-
kracii (ne v celém sociálním hnutí, tu je pece i kesanských pr-
kopník dosti; ovšem na veejnosti jména jejich z ásti dosud tak

nepronikla, ponvadž hnuti nesocialnó-demokratického veejnos v našich

zemích stedoevropských dosud mén si všímala; jinak je tomu na p.
v Anglii!) je nerozluštným problémem. Názor Dr. (irubrv samo-
zejm jen ponkud pispje k jeho luštní. Náboženství zde všeho ne-

vysvtluje; práv na ty velké duchy nepsobilo nikterak výlun a
pronikav ; materialistický jejich názoi* svtový tomu nasvduje, a
nelze popírati, že i na n mlo náboženství vliv skrze rodinné tradice.

Dávno již, zvlášt organisací išnickou horlí se u nás proti

ženské obsluze v hostincích a kavárnách. Z mravních, zdravotních

i konkurenních dvod. Všelijaké hledány proti ní prostedky. Mnohé-.



Rozhled sociální. — Skolatrí. 293

selhávaly, protože zištný zájem hostinských a kavárník houževnat
se jim vzpírá. V Praze zkusili vystoupit proti ženské obsluze záka-
zem živnostenského úadu, z mravních a zdravotních píin
na popud pražské pokladny nemocenské. Pohrozeno jednomu vinární-
kovi, že ztratí koncessi, neodstraní li pokladné a tak zv. dívek animu-
jících z místnosti. Vinárník odvolav se k místodržitelství a pak k mi-
nisterstvu dokazoval, že pijal dívky s dobrými vysvdeními mrav-
ními, v místnosti že nic zlého neprovozují, a co prý „soukrom" pod-
nikají, po tom že mu nic není. Ale tam nepochodil, a správní
soudní dvr se pidal na jeho stranu. Dle jeho rozhodnutí lze živ-

nostenským úadm na základ § 54., odst. 2. pouze všeobecn upra-
vovat zde pomry služebné, ale proti jednotlivým skupinám vystupovat
že práva nemají; zvlášt dotýká-li se jejich nález až i živnostenské
koncesse Rozhodnutí toto bude míti na muoze neblahv úinek. Bude
ovšem potebí zasáhnout zákonodárn.

V [talii zaali ve snmovn rokovat o úprav klidu nedl-
ního, zvlášt i pro noviny. Ale velmi nepipraven. Sám „Po pole
Romano" se obává, že se jim v cizin, jež ped takovými úpravami
podniká rozsáhlé studie odborné, vysmjí. O výsledku neopomeneme
referovati

Skolst\'í.

Ministr Dr. Hartel ujistil kterousi deputaci, která mu pišla blahopát
k doktorskému jubileu (401etému), že za krátko vyjde naízení, jímž
pipouštjí se absolventi škol reálných ke studiu na universitách.

V dobrozdáních, jichž vyžádal sob ministr na veškervch školách vy-
sokých v Rakousku, psobily nejvíce obtíží fakulty medicínské, naléhajíce

na znalost jazyka eckého; kdežto právnická koUegia soustedí svá pání
spíše na znalosti filosofické propedeutiky. Definitivní rozluštní této

otázky stžuje nynjší zízení škol reálných; bude teba realky rozšíiti

o osmou tídu. Ministr jest odhodlán brzy odstraniti veškery pekážky,
jež se staví jeho názoru o tom v cestu, a jest odhodlán plán svj provésti.

Vysoká škola v Blehrad bude prý u 100. výroí osvobození
Srbska povýšena na universitu, jež bude doplnna fakultou lékaskou.
Pi té píležitosti bude položen základní kámen ke král. akademii vd;
v nové budov pak umísti se národní knihovna, museum i obrazárna.

Na nmecký-ch universitách jest 85 dam immatrikulováno,
skoro ti tvrtiny z nich studují medicínu; krom tchto je zapsáno
1260 hospitantek ínejvíce v Berlín 265). které studují ponejvíce na
filosofických fakultách.

Ve Švédsku mohou neprovdané lékaky dosíci tvchž úad
jako lékai na venkov, na p. obecní lékai, v okresních nemocnicích,
ve služb železniní, v trestnicích. Jakmile se vdají, musí úadu svého
se vzdáti. Za vrchní a mstské lékae nesmjí býti ustanovovány.
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I V Norsku zamýšlí vláda státní úady uinili pístupnými ženám,
krom^nkterých úad ve službách církve, policie, konsulatv a vojenství.

Školství v Japonsku, na nž vynakládá se pes 300 milion
ron, zaíná se školou elementární (27.018), kterou lze srovnati s našimi

školkami, s dtskými zahrádkami, ježto dti vyuují se vtšinou bu
na dvoe nebo ve školní zahrádce. Vyuování, které trvá od 8. hodiny

ranní do 4 hodin s hodinovou pestávkou v poledne a po každé hodin
20minutovým oddechem, jest názorné, vtšinou z pírodovdy („nauka
kvt", „nauka zvíat"); tu vštpuje se mládeži základ k umní vý-

tvarnému, v kterém Japonci vynikají, jsouce dokonalými znalci pírody.

Ctní a psaní psobí mnoho obtíží, ježto dít ve tyech letech školy

elementární musí vedle vlastní abecedy japonské (o 48 slabikových

znakách) vštípiti si do pamti ješt na 2000 hieroglyf ínských.
Krom tení a psaní uí se malí Japonci i trochu poítati. Náboženství

se nevyuuje, vykládá se jen morálka a ethika. a to od školy elementární

až do university; ostatní vyuování náboženství — jesi-li vbec tu jaké

možno — ponechává se rodin a zvláštním školám duchovenským
S náboženstvím vylouena i politika ze všech škol japonských. Do školy

elementární musejí docházeti všechny dti. a to od 6. roku — bezplatn;

náklad tchto škol nese obec nebo píslušná tvrt msta.
U vtšiny tchto škol jsou tyleté kursy vyšší, kde se poíná

vyuovati jazykm cizím; angliina vude pedmtem ádným. Z tchto
kurs vystupují chovanci do gymnasií (chlapeckých 130 státních a 31

soukromých, dívích 23 státních, 8 soukromých) neb do nižších seminá
uitelských (47). Gymnasia jsou tyletá, semináe ptileté. Absolventi

nižších seminá uitelských stávají se uiteli na nižš:ch školách ele-

mentárních, nebo postupují do seminá vyšších se tyletým kursem^
po jehož ukonení stávají se uiteli vyšších škol elementárních. Semináe
uitelské jak nižší tak vyšší zízeny jsou i pro ženské. Absolventi

gymnasia. zvolivSe si obor budoucího svého povoláni, vstupují do pí-
pravné akademie (6), odkud bud" po roce pecházejí na universitu

(2 státní, 3 soukromé, z nichž jedna jest pro ženy\ nebo po 2— 3 letech

na školy odborné (2 polytechniky).

Mimo tytu školy má Japonsko 2 obchodní akademie, kde se ui
i vlaštin, španlštin a ruštin, 3 rolnické akademie, 1 školu rybo-

loveckou, 1 konservato, 3 ústavy vojenské (námonictví i\ císaský
dvr) a je.št pes 1200 státních i soukromých škol jiných, zvlášt pro

jazyky cizí, zejména evropské, ínské, indické a j.

Na všech tchto školách platí se školné, které obnáší 40— 150
korun a mže se platiti v msíních ástkách. Školné na universitách

a jiných ústavech vyšších obnáší nejvíce 200 korun. Nadaní a ne-

majetní žáci japonští požívají také osvobození od platu školného. Pro
nezámožné a pespolní posluchae zízeny jsou tém u všech stedních
i vyšších ústavu internáty, v nichž celoroní poplatek obnáší 380—760
korun. Chovanci uitelských ústav bývají vydržováni za studií

na útraty státní; ale jakmile dojdou svého postavení, musí-státu náklad
po menších ástkách spláceti.
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Dnes Japoncm 5 universit v Tokiu a Kiotu nestaí — tamjši
ministerstvo vyuováni hodlá zíditi na jihu a na severu universitA*

a to dle organisace nejlepších universit evropských — jež pivábí ješt

více cizinc z národ sousedních. Roku 19JI studovalo na 400 cizinc

z Cíny. Koreje a Indie na školách japonských.

V nedávné dob rozepisovaly se denní listy astji o pomrech
na školách, zvlášt stedních, a jejich professorech. Píinu k tomu
zavdaly nedávné sebevraždy studujících z rzných stedních škol

v Praze. Všeobecn vinila se škola, jen škola; vinili se uitelé, professoi.

Prohledáme li blíže, zkoumáme-li zízení školv stední, shledáváme, že

je zastaralé, že potebuje opravy: pesvdujeme se, že na stedních

školách mnoho, píliš mnoho se vyuuje, ale málo vychovává; doznáváme,

že jsou i na stedních školách tu a tam uitelé písní, špatní. !Sež, to

vše bývalo již také za našich studií stedoškolských, bylo i dávno ped
námi; bývalo mnohem he, kdy se tém jen „biflovalo'', -delo"

beze všech myšlenek, bez náležitého výkladu a porozumní, kdy se

ukládalo pensum. které bylo pes všechny síly i nejnadanjšího studenta,

a to za tehdejších pomr v ei cizí, mnohému sotva srozumitelné.

A pece sebevražda byla tehdy úkazem velmi ídkým, anedím neznámým.
Píiny sebevražd studentských musíme hledali tedy pedevším

mimo školu — v rodin, v jejím okolí. Díve chodívali na stední

školu žáci fysicky i duševn vysplejší, žáci skutené nadaní, silní a

svdomití — kdežto dnes studuje kde kdo. a jeví njaké vlohy ili

nic; ano mnozí rodie nutí do studií i dít neschopné. Pro emeslo a

obchod rozhodují se. až se pesvdí, že s tou latinou nebo etinou to

opravdu „nejde'....; mnohdy však bývá již pozd — síly duševní,

které tu byly, jsou bu již vyerpány neb valné zmenšeny, a do života

vchází nedochde I život rodinný psobí na výchov studující

mládeže. Jak žilo se díve prost, šetrné, stídm, kdežto dnes s prostým

životem rodinným zmizel i prostv život stadentský. Dnes utrhne si

mnohý otec, mnohá matka od úst, utrhnou celé rodin, jen aby nemusili

odepíti „své nadji" — studentovi njakého toho požitku, jímž „roz-

šiuje svj duševní obzor dtský." Na míst ne posledním jest uvésti

známého nepítele a škdce veškerého lidstva, rodiny — alkoholismus,

který psobí na rodie, psobí i na dti; není snad teba ísly dokazovati,

..kolik jest dtí, které trpí za viny nespáchané, za híchy rodi svých,

následky nemocí pohlavních v druhém pokolení'. Kolik jest jich chorobn
všelijak ztíženvch, dráždi vých, nervosních, neobyejné snadno vznt-

livých atd." Vedle špatného výchovu v rodin psobí zhoubn na mládež

studující i okolí, zvlášt ve vtších místech prmyslových, výkladní

skín — písemnictví a umní — naše žurnali-stika („denní zprávy",

„ze soudní sín") — vše napíná, dráždí, otupuje, nií... Tytéž listy,

zvlášt realistické, které nyní s velice vážnou tváí znalecky chtjí

zkoumati píiny sebevražd, vášnivé štvou a dráždí studenstvo proti

náboženství; školské kázni, vybízejíce pímo k hanopism o professorech

'— což ovšem všechno pispívá k — sebekázni a uklidnní myslil?

Do podrobností jíti není teba.
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Pokud školy samé se týká — napravila již mnohé, a doufejme,

že ješt více mládeži uleví. — Hlavní zmna váak musí nastati ve

výchov rodinném — odtud musí vycházeti se k náprav, k životu

lepšímu. — Škola i rodina musí vychovávati spolen, souinnost a

dorozumní školy a domova musí jíti ruku v ruce Život rodinný muíii

udržovati v mládeži úctu a lásku ke .škole, k životu vbec. Toho

docílíme, povedeme-li ji vedle povinnosti k ušlechtilé zábav; zabavíme-li

ji cvikem tlesným, vycházkami do pírody, hrami neb nkterým
sportem (jsou i laciné), odvrátíme od ní nejspíše pozornost od okolí,

od záhuby.

Vojenství.

Rakousko. Dne 15. íjna 1903 zídila vojenská správa kurs

pr(j vzdlání zásobník (Proviantoffiziere). Doposud zastávají službu

zásobovací u vojenských zástupu dstojníci toho kterého zástupu, na

nkolik let k tomu jsouce komandováni. Takovým zpsobem zvyšuje se

ješt nedostatek dstojník k služb pi setninách. Zásobníkoví je za-

potebí delší praxe, ab}^ svj úad zdárn zastávati mohl. Když však

se konen se svým oborem obeznámil, bývá také již vystídán jiným.

Pro tyto okolnosti odhodlala se vojenská správa zíditi zvláštní dstoj-
nický sbor pro zásobováni, sestávající ze zástupc, poruík, nadporuíkv
a setník. Sestaveni budou zásobnici z nejlepších poddstojník k tomu
sboru se hlásících. Hlasití se mohou poddiistojníci. kteí sloužili nejmén
6— 7 let k úplné spokojenosti, mohou-li se vykázati dostateným vše-

obecným vzdláním. Ron se pijme 50 do kursu. Kurs trvá od

15. íjna do 31. bezna. Letos tedy 1. dubna vyjdou první zástupcové

a 1. kvtna 1905 budou jmenováni poruíkv. Za 10 let však teprve

bude celá armáda zaopatena novými zásobníkv. O budoucnost dobrých
poddstojník tímto zpsobem opt postaráno

Osnovaná zmna vojenského trestního ízení jest opt
na neurito odiožena. Nedošlo k zavedení pro požadavek Madaruv. abv
jazykem vojenskoúedním v Uhrách byl jazyk maarský. Naše nynjší
vojenské trestní ízení bylo zavedeno Marií Teresií roku 1768 a ne-

odpovídá moderním právním názorm proto, že vojenský soudce je

souasn obžalobcem, obhájcem i soudcem, že veejnost pi líeni jest

vylouena a ten který vyšší generál má privo zastaviti ízení. Tv)
vady mly býti odstranny a pijato již 130 soudních praktikantu

(s roním píjmem 1600 korun) Tmto praktikantm bude ovšem nvni.

že ku zmn ízení nedošlo, dlouho ekati na povýšení. Zajímavo prcj

nás jest, že práv Cechové mezi nimi nejmén si pi' jí. abv bvl zaveden
pi vojenských soudech nenmecký úední jazyk. 487,) všech auditoru

jest Cech. Zavedením nenmeckého úedního jazyka byli by tito

auditoi eští odkázáni jenom na soudy v zemích koruny eské, a že

je eských auditor mnoho, nedokali bv se postupu.
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V prosinci r. 1903 ustanoveno, že záložním diistojnikan) a pod-
diistojnikm bude dovoleno, pihlásí-li se v as, by si odbyli cviení
ve zbrani jakožto ordonanni dstojníci (poddstojnici) na automobilech

nebo motorových dvoukolkách i ovšem vlastních). Vojenská správa platí

náhrady za automobil 30 K denn, za motorovou dvoukolku 6 K denné.

Rusko a Japonsko. Prbh války do 25. bezna 1904 byl

asi tento: 8. února v noci útoili Japonci na ruskou eskadru v zevní

rejd port-arturské meškající. Útok torpédovými lodémi se podail.

9. února dopoledne pak útoily japonské obrnnce a podailo se jim

ruské válené lodi odíznouti. Tomu hlavn dlužno piísti znané ztráty.

Ruské lostvo se vyhnulo bitv v širém moi. 9. února byly ruskv

obrnnec Varjag a dlový lun Korejec pekvapeny v pístavu Cemulpském.
Rozkaz k odplutí do Port Arturu, jenž tmto lodím byl poslán. Japonci

zachvtili. Rusové, nechtjice dv lodi obtcA^ati, svedli hrdinný boj

s japonskou eskadrou zpsobivše Japoncm znané škody. Varjag shoel.

Korejec vyhozen do povtí. Ruské mužstvo pijato na neutrálních lodích.

9. února kabel Vladivostok— Nagasaky peíznut, telegrafní spojeni

Seul—Masamfo a Seul - Gensan perušeno.

10. února. Japonci vylodili v Cemulpu 4 prapory, jež se daly

na pochod do Seulu, a Seul obsadili Kad Koreou japonské ochranstvi

vyhlášeno. — V Masamfu zabrán Japonci dlový lun Karhojník.

11. února. Japonská eskadra se opt objevila u Port Arthuru.

Ruskou minonosku Jenisej .^tihlo neštstí, když kladla miny v zálivu

Talienvan.

2^. února. Korea donucena uzavíti smlouvu s Jap inskera. V noci

ze 23. na 24 února chtli Japonci vjezd do pístavu port-arturského

zatarasiti. Hnali tam 5 starých lodi, abybyly potopeny. Nkolik torpedek

je provázelo, by zachránily tch málo muž, jichž bylo teba na lodích,

by je na urené místo doplavili. Výborná osnova se nepodaila pro

ostražitost Retvizana, jenž za dívjšího boje zajel ve vjezdu na mlinu
a posud nemohl býti uvolnn, Retvizan zahájil palbu, pevnostní dla
následovala. Mezi Japonci nastal ztnatek a plán se ztroskotal.

V noci ze dne 24 na 25. února k ránu chtli Japonci vyzvídati,

jak se jim podnik minulé noci podail. Torpedky se tedy blížily k pí-
stavu, zatím co eskadra zstala na dostel. Ruské torpedky vypluly,

by japonské zniily. Tu pispchala japonská eskadra a opt byly nyní

nuceny ruské cbrnnce vyplouti, aby se Japoncm nepodailo zaskoiti

ruské torpedky. Vyvinul se tím boj trvající až skoro do poledne 25.

února. Ruskému lostvu se podailo zachrániti se do pístavu. Japonci

pak stíleli na opevnní beze zvláštního úspchu.
Podailo se vyprostiti Retvizana.

V noci ze 9. na 10. bezna chtl admirál Togo opt vylákati

ruskou eskadru. Došlo k tuhé ptce. Ruské lodi se br/.o vrátili a

Japonci stíleli na pevnost

6. bezna provedl admirál Urui bezvýslednou kanonádu na Vladivostok.

Vladivostocká eskadra podnikla prý kdysi po 12. únoru výpad
do Hakodate.
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23. bezna opét útok japonských torpedek na ruské lostvo a

stelba japonských obrnénc na opevnní.
Od 10. února pak dopravují Japonci své voje do Koreje. Postup

jest velice pomalý. Hrozného stavu cest a kraje vbec nedovedeme si

pedstaviti. Neschdnosti kraje dlužno také piísti, že Japonci mužstvo
již v jižnéjších pístavech Koreje vysazené opét nalodili a dopravili

do severnéjších pístav.
Válenou innost obou stran správné posuzovati jest velice ne-

snadno, nedostává se nám spolehlivých zpráv a pak nevíme, co všecko
psobí na innost vojsk. Úvahy v našich novinách vét-íinou se vy-
znamenávají naivností. Chceme své tenáe upozorniti na nkteré okolnosti.

Prostora (mezery) a doba jsou dva dležití initelé, mravní stav vojska,

asto podléhající prvním dvma je tetí dležitý initel. Všechny tyto

okolnosti jsou nám dosti málo známy, proež dlužno se úsudkem ne-

ukvapovati, mžeme míti skoro za jisté, že Rusové byli politicky pe-
kvapeni, což dlužno piítati snad také pílišné mírumilovnosti carov.
K válce dojíti muselo jednou. Povinností však každého státu jest. by
již v míru inil ony pípravy, jež mohou býti konány, aniž by samy
pímo zavdaly píinu k vypovzení války. Jiné pípravy dlužno initi,

když již nesrovnalosti povstaly. Kdo ví. zdali by tímto silné „ozbrojeným
mírem" nebyla válka oddálena bývala! Rusové mli tedy již díve
odeslati do Asie vtší eskadru, poslední dobou mlo se pak lostvo
sousteovati u K(jreje a když byly styky perušeny, mlo námonictvo
ihned zabrati Masamfo. Tím by ovládali záliv korejský a mohli by se

zdarem initi výpady na lostvo japonské a zabrániti Japoncm své

voje dopraviti do Koreje.

Port Arthur jest dobrá pevnost, ale špatný válený pístav, ne-

vyhovující pednímu požadavku na válený pístav kladenému, totiž

aby lodi byly v nm chránny. Pístav jest mlký a po té stránce

Rusové opomnli si jej zlepšiti. Port Arthur by vzdoroval sám každému
útoku japonského lo-'tva, není mu ruských lodí teba, snadno mohou
však býti ruské lodi v pístave zaveny. (23.—24. února se o to pokusili

Japonci.) Pro ruské lostvo pístavu neopouští, pro se neodváží k rozhodné
námoní bitv, aby pak mohlo Japoncm zabrániti pístup na Koreji,

nesnadno íci. Máme za to, že tato zdánlivá nerozhodnost jest pod-

mínna okolnostmi zajisté dležitými, nám však zcela neznámými. Ze
to noní nedostatek udatnosti, Rusové již dokázali.

Optované útoky japonské na Port Arthur možno si snad vy-
svtlovati tím, že chtjí Japonci vylákati ruské lostvo, aby je v širém

moi zniili, nebo o nemožnosti dobýti pístavu musejí býti pesvdeni.
A chtjí-li, aby se pece k tomu odvážili, muselo by se to díti jedním
rázem, aby nemli Rusové kdy své baterie opravovati.

Podotýkáme ješt, že k rozhodné bitv na moi dojiti musí, neboí

o vlád na moi nemožno mluviti, dokud není lostvo protivníkovo
znieno. Kdyby Rusové japonské vojsko na souši úplné porazili, bude
jim teba i jejich lostvo zniiti, aby bylo Japonsko skuten poraženo-

tak. aby muselo pijmouti podmínky míru Ruskem kladené.
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Kladení min v zálive talienvanském (11. února) stalo se proto,

aby Japoncm znemožnno tam vyloditi vojsko. Tamjší mezimoí je

tak úzké, že by nalodné vojsko snadno mohlo odíznouti Port Arthur.

Poslední dobou vypravovaly noviny asto o pokusech japonských
vysaditi vojsko v ]Suvangu. Zakládají-li se tyto z rávy na pravdé,

možno je vysvtliti tím, že by Japonci si chtli založiti základnu od
^suvangu až po Vidžu fViu), ímž by arci mli lepší podmínky pro

postup, jen že by museli nejdíve poraziti voje ve Fenhuanenu a na

ece Jalu shromáždné. (Tento plán jest vbec pravd nepodobný.)

Japonci mají vyhlídky na úspch jedin tenkráte, když své síly budou
držeti pohromad, aby pak takovou relativní pesilou mohli poraziti

jednotlivé ásti ruské armády. Nyní víme toliko, že Japonci se shro-

mažují v Pjenjangu a okolí. Zdá se, že soustední nepokrauje tak

rychle, jak se dalo oekávati. Neposhopitelno jest. že Japonci, kteí
oekávali válku s Ruskem již dlouhá léta, opomenuli vystavti dráhu

ze Seulu do Vidžu, jež by byla nyní neocenitelná pro n. Dráha mohla
býti snadno vystavna soukromou spoleností, za kterou by se byla

kryla japonská vláda.

Dle zpráv posledních dje se doprava ruského vojska pravideln
a bezvadn a jádro ruské armády se sousteuje u Charbinu, kde se

také zizuje základna pro postup jižním smrem. K rozhodným bojm
sotva tak brzo dojee. Rusko potebuje mnoho vojska, aby mohlo se

zdarem na Japonce útoiti, protože své vojsko musí na velké prostoe
rozestaviti (jest mu chrániti svou dráhu) a musí hledti, aby všude
s pesilou vystupovalo. To vyžaduje krom ohledu strategických také

lidskost, nebo každý nahlíží, že jedna velká rozhodná bitva (nebo

nkolik jich málo) vyžadovati bude mén lidských život než mnoha
nerozhodujících ptek.

Sms.

o Mart. Hattalovi píše profesí=or Dr. V. Flajšhans v Osvt (. 2),.

ovem nepíznivé. Na str. 115 podotýká však také narážeje na nechu neb-

ncífhopno.-t Hattalovou k drobné práci filologické o uenci knž-ském vbec:
„Hattalu na neštstí osud postavil do širého oboru vdy, kde idea platí

velmi málo a tím více studium fakt, jež lze miti, poítati a vážiti. A po-

.^tavil ho tam, neproved ho ped tím tuhou školou moderního zkoumání,

uriv ho povoláním za knze, jehož pedním úkolem práv jest podrobiti

hmotu vdí ideji, jehož základním lánkem jest víra, experimentem zázrak,

zásadou povrhati svtem vezdejším . . . Byl také poslední z knží — professor

universitních." Avšak p. prof. Dr. Flajšhans by z vlastní zkušenosti
mohl vdti, že i uenci ze » školy moderního zkoumání" na slovo braní

vydávají philologica velice mizerná, že ta vda mnohv(;h i universitních

professor mže zhusta býti velice chatrná, a že naopak velice mnozí knží

i
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a nemají všelijakých výhod, stipendií atd., umjí curare minima a pracovati

detailn aspo tak, jako p. prof. Dr. FlajShans, a že by mnozí z knží na

universit majíce píležitost lépe zastali úkol svj než ti kteí skute-ní

professoi. Jen s tou moderní ueností ' universitní pomalu! My zde v Brn
slyšeli jsme v minulých letech též nkteré universitní pednášky, které byly

pravou ostudou uenosti. Ale to mohl p. prof. Dr. Flajšhans — místo tch
jalových frasí o zázraku a experimente — když už do knžské uenosti

zabrousil, vytknouti, že v uebném plán ústav theologických
není zavedena ve všem s p r á v n á m e t h o d a^ jelikož i pedmty filologické

a historické pstují se pouze dogmaticky, t. j. jistá látka se pedíkává a

odíkává jako katechi.smus (i na universitách dje se leckde tak !) a neposkytuje

se návodu ani pomcek k samostatné práci vdecké (studium pramen,
listin, paleografie atd ) Následkem toho theolog jest odkázán sám na sebe,'

svj dvtip a píli, a jen s nejvtším úsilím methodické obtíže pekonává,
kde na p. posluchai poádného (N B!) universitního semináe pracuje

se hrav. Tento má tedy proti onomu znané výhody v práci, ale že pes
n mže ostati vdeckým bidilem, je ze skutenosti s do.statek známo.

Stejné však známo je, že se u tchto vdc hledí asto jenom nu etikettu

a zakoenlou „ideu*^, ne však na fakt. Stalo se na p. nedávno, že jeden

z nich s posmchem vytýkal kterési historické práci, že uvádí mezi prameny
též M. Procházky Život bl. Jana Sarkan(h-a; dílo to jest, jak známo, nemalé

ceny historické, ale pražský floutek z pouhého nadpisu domníval se míti

právo k pohrdlivé poznámce. Jinak ale z toho srdce pisvduji k další

poznámce j). prof. Dra. Flajšhansa, že nezbytím je „práce, ta tvrdá úsilná

a pomalá, bez které není ani velikých knih ani realisace velikých myšlenek*.

A ješt více. Vlastní práce iní spravedlivjším k práci cizí. Kdo mnoho
pracuje, mnoho chybuje. Ale on také ví, že úspch v práci není tak snadný,

jako snadné a [)ohodlné jest odsuzovati cizí práci podle njaké memorované
uebnice; i tato náchylnost k autoritáskému odsuzování vyškytá se velmi

asto, a to práv u lidí, kteí mají za to, že s „jednou knihou" vystaí

se na všecko.

K diploiuatái moravskému. Ve spisu „Die Prámonstratenser-Abtei

Knechtsteden" od prof. F. Ehlena (Knechtsteden 1904) nachází se též listina,

týkající se moravského kláštera premonstratek v Kou niích (1. c. d. II.

str. 67 . LXXXVIII.) dto. 1274, záí 2(J. Klášter kounický pedal tehdy

s povolením opata želivského tetinu domu v Kolín nad Rýnem, jež náležela

klášterní pann Blíže, bratru jejímu Florkinovi. Gotšalk, opat z Knechtstedenu,

povil peeti opata želivského a probošta kounického (Mikuláše).

Notum sit universis etcet quod conventus saiíctimonialium ecclesie

Chunicensis ordinis Premonstratensis Nicolaus prepositus et Bliza consoror

ipsarum cum consensu patris et domini ipsarum . . . abbatis Syloensis tertiam

partem domus site prope portám Martis Colonie in fine ex opposito contra

Cippum, in parochia sancte Brigide tradidit et remisit et libere effestucavit

Florkino ratri Blize predicte ubicumque sibi poterat accidere in divisiorie,

ita ijuod ipse dietám tertiam {)artem domus predicte divertere poterit, quo-

cumque voluerit absque omni contradiccione, salvo ecclesie sancte Marie et

<le Pi.^cina iure et censu suo. Actum anno domini MCCLXX quarto.
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Viris prudenibus et honesds officialibus ecclesie sancte Marie ad Gradus

in Colonia rater Godescalcus abbas Knechtstedensis salutem et orationes in

Christo. Litteras vobis a latore preseiitium Florkino exhibitas presentibus nostro

sigillo munitis profitemur esse sigiliatas sigillis venerabilium virorum abbatis

Siloensis et prepositi ecclesie sororum Chunicensium, Datum anno domini

MCCLXX quarto 7. Kal octobris. (Schreinsbuch 145 Dilles, liber secundus

ol. 21. Méštskr archiv v Kolíne nad Rýnem.) —
Wiker, op a t kláštera hradiStskéhou Olo mouce, iudex...

a sede apostolica specialiter deputatus, vyzývá církevní
pedstavené diecese pasovské, aby oznámili vícím pi
nedlních a sváteních bohoslužbách interdikt od nho
vyslovený n ad oba ny v i tóra z skými a po t vrdili pijetí listu

jeho pí véskem svých peetí. Kl áš ter H rádi 5té, 2. íj n a 1.896.

Originál na pergamene v zámeckém archivu vitorazském ("NVeitra

v Dol. Rakousích) s pivšenými peetmi fará z Vitorazu, Unserrau a

AVaidhofen und Dyjí. Peet fary freistadské odpadla a peet opata Wikera

chybí. Mezi svdky jmenuje se Beneš, plebán z Hranic ádu kazatelského,

Marko ze Štpánova a Zviesto t Topolan armigeri Olomucensis dioceseos.

Dole poznámka: Jacobus (juondam Johannis de Pyeska Pragensis dioceseos

auctoritate imperiali publicus notarius scribaque causarum vertentium coram

domino abl^ate memorato Srv. Hlídka XVHI. (1901) str. 790 . XI. Jahr-

buch fiir Landeskunde von Nieder-Oesterreich (Víde 1903) H. 338 . 25.

Alfons Žák.

O archive vatikánském velmi poun pojednává Buschbell ve

spise: Das vatikanische Archiv und die Bedeutung seiner Erschliessung durch

Papst Leo XHI. (Hamm i. AV. 1903.) Archiv papežský je vlastn tak starý

jako papežství samo; nebo papežové ídíce se dle vzoru staroímského, zídili

zajisté hned od poátku kancelá a archiv. Ale všechny archiválie až do

nastoupení velikého papeže Innocence IH r, 1198 se ztratily, až na nepatrné

zlomky zachované v souasných nebo pozdjších opisech. Teprve Innocentem III,

jenž lepší poádek zavedl do registratury, pelivjší dozor nad archivem

naídil a zpsob uril, kterým pro každý rok vlády papežské má býti zízena

kniha regest a opis, poíná nepetržitá v celku ada regest. Pravidelný

tento rozvoj archiv byl však perušen pesídlením papež z íma do Avignonu

r. 1305; nebo tu ponenáhlu i celý archiv byl do Avignonu peložen. Když

papežové z Avignonu do íma se navrátili, nebyl hned také celý archiv do

íma penesen ; naopak znaná ást archiválií byla posledním avignonským

papežem Benediktem XIII r. 1408 zavleena do Katfllonie, odkud tepr%'e

r. 1429 dostaly se tyto registry do íma. Za Eugena IV r. 1441 byla

•lalší znažná ást regest pevezena, poslední pak zbytky krátce ped revolucí

francouzskou 1789. Kdežto však ped dobou avignonskou byl archiv umístn

v Lateranu, obdržel po návratu své místo ve Vatikánu. Jen nejdležitjší

hstiny byly Sixtem IV (1471— 1484) uloženy v hradu andlském, kde

však jim vlhkost znan uškodila. Vedle toho však nalézaly se etné dležité

listiny v rukou papežských ddic. Ponvadž tímto roztíštním listin bylo

náležité vedení církevních záležitostí znané ztžováno, rozhodl se Pius IV.

(1559— 15G5) založit velký spolený archiv. Za tím úelem dal všude pátrat
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po listinách a regestech a je do íma penášet. Bohužel, nástupce Pia IV,

jenž za pl roku po onom naízení zemel, Pius V, neprovádl s náležitým

drazem plán svého pedchdce. Hledl jen docíliti ideální jednoty zhotovením

universitního inventáe, ponechal rozliné ásti na jejich dosavadních místech.

Teprve Pavel V. spojil rzné archivy ímiké a ponechal jen archiv andlský

v dalším trvání. Týž papež dal také vystavt nynjší budovu archivalní,

takže jej vlastn lze poklá'lat za zakladatele nynjšího archivu vatikánského

v jeho podstatní form zevnjší Doba 17. a 18. uplynula pro archiv celkem

klidn. Když však roku 1798 ím byl od Francouzv obsazen, byl i archiv

ve velkém nebezpeenství, že upadne do rukou Francouzv. Jen opatrnosti

prefekta archiv Gaetana Mariniho je dkovat, že se tak nestalo. Nejne-

bezpenjší doby však pro archiv nastaly, když Pius VII byl od Francouz
jat. Napoleon r. 1810 vydal rozkaz, že archivy vatikánské mají být do Paíže

pevezeny, což se také stalo. Po pádu Napoleonové naídila však vláda

královská 19. dubna 1814. aby irchiv byl papeži vrácen a 24. ervna 1827

potvrdil také správce archivu Marino Marini, že mu byly všechny spisy a

listiny opt dorueny. Však archiv zstal i nadále bádání vdeckému ne-

pístupným. Jen jednotlivým zrlášté vynikajícím a doporueným mužm,
jako Palackému, Dudíkovi atd., bylo dovoleno jistý poet svazk regest

prohlédnouti. Hlasy, žádající otevení archivu vatikánského pro vdecké
bádání, zstávaly bez ozvny. To ovšem nemže býti s podivem, ježto až

do polovice století 19. i tajné archivy knížat svtských byly nepístupny.

Tím vtšího uznání zasluhuje proto Lev XIII, jenž r. 1881 archiv tak

liberálním zpsobem vdeckému bádání pístupným uinil. Oceniv nkolika

význanými rysy dležitost toho velikého inu papežova, pojecUiává autor

pehledn o pokladech, jež archiv vatikánský pechovává. Tak obsahuje asi

5600 svazk regest, v nichž jsou obsaženy listiny, jež z íma posílány byly.

V nich jsou obsaženy dokumentární djiny svta eivilisovaného od dob

Innocence HI. Nemén jsou dležitá regesta supplik, jež pocházejí

z archivu Datarie apoštolské. Tato regesta poítají na 7000— 8000
svazk. K tomu druží se listiny tak zvané Komory apoštolské (Camera

apostolica), jež lze rozdlit v Introitus a Exitus a Collectorias. Introitus a

Exitus oznaují ony svazky, ve kterých zaznamenány jsou roní píjmy a

vydání. Z tchto knih, jichž je asi 900—1000 svazk pro dobu vlády

Mikuláše HI (1277— 1280) až k Martinovi V (1417 — 1431), nabýváme
svtla o vedení papežské domácnosti; máme jejich denní stl po celá léta

ped zraky svými. Poznáváme z nich ceny rzného zboží a poteb životních,

což je nejlepším mítkem pro posouzení pomr sociálních. Collectariae

obsahují úty koUektor papežských do rozliných zemí vyslaných.

Jinou dležitou skupinu tvoí archiv státního sekretariátu,
pi nmž v první ad jmenovati dlužno oddlení nunciatury, jež byly od

16. století zizovány. Bohužel, nejsou však zde všechny listiny zachovány,

ponvadž zavládl politování hodný zvyk, že státní sekretá nebo vicekanclé

penášeli tyto tak velice dležité listiny do svého rodinného archivu. Pes
to obsahuje oddlení nunciatur pebohatý materiál. Tak pipadá na Nmecko
až do konce pedešlého století 3.51 svazk císaské, 173 kolínské nunciatury,

na Francii 393, Španlsko 336, 8?ycarsko 297 svazk atti.

I



303

Jiná skupina jsou Miscellanea. která mají 2000 svazk. Vtšina
z nich pipadla v nové dob papeži jako ddictví nebo byla zakoupena.

Jsou zde hlavn uloženy archivy nižných šlechtických rod, které bud vy-

mely nebo zchudly.

Nejcennjší je archiv rodu Borghese, jejž Lev XIII 7. listopadu 1891

zakoupil Poslední vtší oddlení je archiv konsistorialní, jenž obsahuje

listiny od r. 1409 spadající v obor psobnosti konsistoria papežského. Na
konci spisku podává spisovatel pehled toho, co od otevení archivu bylo

v oboru bádání historického vykonáno. Od Vatikánu samého byla r. 1883
zízena historická komise k oživení italské církevní historiografie,
roku pak následujícího vstoupila v život vatikánská škola pro paleografii

a diplomatiku. Slavný kardinál Hergenr«) ther zapoal vydávat

regesta Lva X, P. Denifle pak Specimina paleographica a

Chartularium Universitatis Parisiensis jakož i Auctorium.
Francouzové již r. 1875 založili École fran9aise de Róme a po otevení

archivu i na rozšíili svoji innost. Úkolem této školy je vydat regesta

papež století 13. od ehoe IX až do Benedikta XI (1227— 1304).

Roku 1880 založen byl rakouský institut, jenž vnuje se pubhkaci

zpráv nunciatur z r. 1.559— 1572. V ele institutu stojí od r. 1900 Pastor,

známý djepisec papež z doby renaissanní.

Roku 1888 založilo Prusko historický institut, jenž vydává

zprávu nunciatur ze 16. a 17. století

Roku 1902 založila i Belgie historický institut v ím. Krom toho má
i Gorresova spolenost ku pstování vdy v katolickém Xmecku svj institut

od r. 1888, jenž vydává všechny materialie koncilu Tridentského se týkající.

Vedle toho však pracují v archivu uenci jiných národ, jako eši, Angliané,

Poláci, Uhi, sbírajíce materiál týkající se historie jejich národa. .r.

Píspvek k „Babel a Bible". O „sapattu. babylonském sabattu"

mluvil Dr. Pinches 5. února v anglické „Society of Biblical Archaeology".

Ve své první pednášce „Babel a Bible" Delitzsch pravil: „Je pozoruhodno,

že sama israelská tradice o pvodu dne sobotního nemá bezpeného vysvtlení.

Ponvadž však i Babylonci mli den sobotní, a v kalendái obtním a

slavnostním 7., 14., 21., 28. den msíce oznaují se za dny, ve které žádná

práce nesmí býti konána atd., nebude lze pochybovati, že požehnání v klidu

sobotním resp. nedlním obsažené v poslední píin onomu starému kultur-

nímu národu na Eufrate a Tigridé dkujeme." Již Konig íBibel und Babel)

k tomu správné poznamenal, že sobota u žid musí býti pokládána za na-

podobení božského odpoinutí od díla tvrího, a že urena je k projevování

humanity k služebným osobám a zvíatm. Krom toho nejsou, jak Pinches

dokazoval, tyto v slavnostním kalendái jmenované dny (7., 14., 21., 28.)

nikdy jako „sapattu" oznaeny. Nebo babylonský „sapattu" nebo „sabattu"

je vždy jen 15. den v msíci, den odpoinku pro srdce, ponvadž msíc
zstával tento den v úplku. Pinches doplnil záro\'e fragmentarní slovo

pattu v páté tabulce „Creation tablets" v sapattu, ponvadž v ní (I, 18) jee o msíci uprosted msíce. Krom toho nepipadaly zmínné slavnostní

babylonské dny (7., 14., 21., 28. „ud-hul-gala") pravideln na týž den
v týdnu, ponvadž babylonské msíce mly více než 28 dní. Pinches ne-
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myslí, že babylonský sabatt byl by pvodu semitského, nýbrž sumero-

akkadického. Oznaení ovšem nezstalo Babyloanm samotným, nýbrž bylo

od Israelitu pijato, kteí slova Babyloan pro „dies nefastus" platícího

pro svj písný sobotní klid použili, jenž vždy na týž den týdnu pipadal.

Hommel (Die altorientalisclien Denkmiiler und das Alte Testament, str. 18)

odmítl názor Delitzschv proto, ponvadž hemerologium vbec na babylonský

týden pti dn se nehodí. .r.

Listinu pro djiny universit velmi dležitou uveejuje Eduard Scott

v „Athenaeu". Pochází z, archivu kapitoly westminsterské a je to kvitance

o sbírkách v diecesi biskupa lincolnského konaných „k ustíinovení professoru

pro hebrejskou, eckou, arabskou a chaldejskou (syrskou) e na universit

v Oxforde." Datovaná je tato listina z konc záí 132.5, z konce vlády

Eduarda 11 (v 1.327). Oxford byl v diecesi biskupa lincolnského. Jest velmi

pozoruhodno, že Oxford již v této dob ml „Expen.sa Magistrorum in lingua

ebraica, greca, arabica et caldea in universitate Oxoniensi legentium"; vždy
to bylo v celém humanistickém svt za zvláštní událost pokládáno, když
Richard Foxe v nov založeném kollegiu „Corpus Christi" zídil stolici lektora

pro etinu. Zcela neobyejným je zvláštní draz na arabštinu a syrštinu

kladený. Výraz , Magisti legentes", „Readers" je dnes ješt officielní pro

oxfordské professory. .k.

Kde je hlavní sídlo majetných a bohatých lidí v mstech
rakouských. Dle Wolfova „Zeitschrift fr Socialwissenschaft", sešit 12.

ro. 1903 piznal v rakouských mstech následující poet obyvatel píjem
Sorun re Vídni, ve Štfrsk^ra Hradci, v Terstu, v Praze, » Brné, ve LvoT

100.000—120.000 112 '

1 Ki

120.000 140.000 ÍJ5 2 2

140.000— IGO.OOO .54 1 2

100,000—180 000 29 2 1

180.000—200.000 25 2 1

pes 200.000 174 3 5

asopis uvedený dokládá, že V^íde ohromným nadpotem bohatých
lidí pedí ostatní msta rakouská a tudíž, že majetek íšského msta daleko

víc pevládá než v Nmecku, pes snahy federativní v Rakousku se jevící.

Než toto udání autora není úpln správné, nebo práv u nás je hospoiláský
centralismus nejtužší, jak nejlépe dokazuje neutšený stav financí zemských.

Každá tém dráha má své sídlo ve Vídni a každý vtSí obchodní dm,
ano i mnohý velkostatká má svou ústední správu ve Vídni a co v zemi

vvtží, do Vídn odnáší. -H.

i
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Loisy.
Reíeruje Dr. Fba>'T. X. Novák. (. d.)

V Nmecku nedosáhly ty boje takového stupn jako ve Francii.')

Jednak je tu v živjší platnosti úcta k rozhodnutím nejvyšší autority

církevní, jednak nebyl v Nmecku vývoj otázky biblické tak náhlý

jako ve Francii, která skoro po celé století ji zanedbávala a pak

takoka pes noc opoždní své dohánla.

Sledovati rozvoj té otázky v jiných zemích, tak jmenovit v Anglii

a Itálii, má pro nás menší theoretický i praktický zájem.
*

Zmínil jsem se nahoe, že nynjší krise biblická z dvojího prýští

pramene, z obtíží vcných, na rozdílných výsledcích vdy a Bible

spoléhajících, a z obtíží formálních, ježto autonomní vda moderní

vbec neuznává vdecké methody církevní i v studiu biblickém dosud

platné. Podotkl jsem též, že velká ást onch výsledk materiálních

vdy moderní, odchylných od víry, pod vlivem theorie vdecké moderní

byla dosažena. Dosud lánek náš jednal o vcném rozporu Bible a

„kritiky". Nuž alespo málo slovy budiž poukázáno k snahám, pe-
klenouti propast rozdíl formálních mezi vdou biblickou

a vdou moderní.

Velmi pouným a do jisté míry klíem k celému hnutí je lánek
dominikána P. Lemonnyera, uveejnný svého asu v Revue du

clergé Frangais,*) „Theologie positive et theologie historique". Aby

') o smru školy túbinské a jiných nkterých vynikajících theolog nmeckých
iz Daasch na místech pípadných.

») R. 9. sv. 34. 1903 str. B nn. K tomn srv. La Science Catholique 1903 seš. 6.

(Fontaine).

31
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jednou pro vždy odstranil všecky materielaí i formální nesrovnalosti

Bible a védy, „theologie" a „kritiky", rozdluje Lemonnyer védii

theologickou na dv ásti, na „theologii positivnou" a „theologii

historickou".

K vd positivní theologické náleží nejen dogmatika, apologie,

mravovéda, ale i Písmo sv., pokud dogmatice, apologii atd.

slouží za podklad. Této vd positivní theofcgické je stanoviti

authentický katalog Písem sv. a vbec pomník podání kesanského;

rozhodnouti, který ze zachovaných nám text jest nejjistjší, a vbec
vykládati Bibli.') Theologie tu má ve svém „nadpirozeném oboru"

(domaine surnaturel) též svou vlastni methodu „nad-vdeckou'* (supra-

scientitíque), nebo jak by se tomu též mohlo rozumti, nevdeckou.-;

') Str 7 n. Kladu zde ta slova ve francouzském originále, tíui více, if obsah

jejich vyerpán nad árou. Lemonnyer praví: »La theologie positive n'étudie la parole

de Dieu que dans la proposition qu'en fait TÉglise et l'interprétation que TÉglise donae

des documents qui la contiennent. Mais l'interprétation dc TEglise ne porte directenient

que sur les vérités qui intéressent la foi et les moeurs. La ,tache' de cette theologie esr

donc trs déterminée et trés limitée. Quand elle a dressé un cataloque exact des vérités

religieuses contenues dans la parole de Dieu, qu'elle a relevé lenrs forniulés authentiques-

et prcises, la maniére dont chacune elles est garantie par eette parole de Dieu dans

Tétat actuel de l'enseignement de l'Église, elle a fait son oeuvre et Vnn n'a plus rit-n

íi lui demander. Et si par hasard elle veut sortir de son domaine comme c'est la tentation

de toutes les sciences, ces empiétements deviennent la source des confusions inextricables
v-

>•

Tout au plus peut-elle grouper ces vérités en vue des commodités prati(|ues et en foimer

un tableau systématique oil les propositions qui on trait h un m^me sujet principál

seraienl rapprochées les unes des autres ... Le role qu'elle c'est fixe íl elle-mme et

qu'on lui dcmande de remplir, c'e8t de fournir aux théologiens quelque chose comme

TEnchiridion de Denzinger, mais plus complet, plus élaboré, et avec une justification

rigoureuse de chaque conclusion. L'on voit immédiatement que pour réaliser ce programme.

la recherche scientifique doit parcourir deux pbases successivos. II faut abord dresser

le catalogue authentiquc des Écritures et de monuments de la Tradition, reconnaitre les^

t€ites les plus sftrs iiui en soient parvenus jusq'h nos et finalement en faire Vexégyse.

En second lieu, la matiorc étant ainsi préparéc, il faut Texpliquer une maniére

methodi(iue pour en extraire les vérités religieuses qu'elle contieat. Le théologien positif

n'a pas a se préoccuper lui-mme de la premiére parti de cette tj\che. II arrive aprés le

critique et Texégétc et recuille le fruit des leurs recherches. Mais qu'on y prenne bien

gard, cette critique, cette exégse presupposées par le théologien positif et dont il utilise

les résultats, doivent t?tre du méme ordre que sa propre science, c'e8t-^-dire théoIogiqnes.<

Man tu pipadá otázka, zdali spisovateli se jednalo o skutenou úlohu theologie nebo
o její satiru a paskvil?

*) Str. 9. »Les régle- »ie ooiie critKiue et de cette exégse tbéologiques ont 6té

tracées avec une autorité souveraine par rencyclique Pro vid e n tissim us Deu3...«
\ str. 10.: 'Elant donné que la theologie positive se ment, sans jamais en sortir, dans
le domaine surnaturel, comment s'étonner qu'ellc procedo dans son travail aprs les
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Pravidla té methody, pokud se jedná o výklad sv. Písem, „suverénní

autoritou ustanovil papež v encyclice .Providentissimus-." Ovšem že

tak vda theologická positivní dospéti musí k výsledkm vlastním

„nadpirozeným" (science surnaturelle). Za takový její výsledek na poli

studií biblických lze pokládati ^Cursus Sacrae Scripturae. dílo

nejpednjší v oboru pítomné kritiky a exegese theologicko-biblické"

(^nikoliv „hÍBtoricko-biblické". jak hned doložím, i)

Vedle theologie positivní jest ješt jiná, od oné naprosto ne-
odvislá-) theologie historická. Dlí se ve dv ramena, v theologii

biblickou a v djiny dogmat Církve. „Tato vda historická

theologická už vlastn eeno není theologii, ale historií." ^j Její úlohou

je „zkoumati historický smysl rozliných pojmuv a obad náboženství

biblického. Dále vykládati život (vývoj) historický téhož náboženství,

vypravovati jeho djiny."*) „Ta práce nesmí se nikterak rozumti tak,

aby theologie biblická byla vázána vypravovati smysl rozliných pojmuv

a obad náboženství biblického jedin ve svtle, do jakého jej staví

práv ono náboženství biblické. Historicky vlastn náboženství to

(„biblické"*) jest jen odrdou celé tídy náboženství."*) Rozumí se též,

že tato vda historicko-theologická pracuje methodou „vdeckou".

prindpes une méthodologie speciále, supra-scientifique? Les rgles formulées par cette

logique sacrée 1) guident la theologie positive dans raccomplisseruent de sa táche et

acbévent en faire un science surnaturelle conime la theologie speculative elle-mme.

-

«) Ibid. str. 9.

*) Velmi charakteristické je, co praví autor na str. 5. »En effet, si la theologie

positive est une science déja ancienne qui, dans une large mesure du moins, a pu s'analy3er

elle-méme, préciser son point de vue et ses méthodes, il n'en va pas ainsi de la theologie

historique. Née la demiére des sciences historiqnes qui ont pour objet la Bible et la oi

chrétienne, c'est ii peine si elle arrive a prendre conscience de son existence scientifique

distincte dans Tesprit niéme de ceux qui la cultivent.^ To jest Kant. To jest málo slovy

zastena celá ]»ropast názor dosavadnímu pesvdení odporných. Málo níže (str. 6.)

se dje e o ídistinction radicale* obou theologií.

*) Str. 11. >De toutes ces déclarations, il résulte clairement qae la theologie

biblique se donne comme une disciplin purement historique. A proprement parler, ce

n'est pas une theologie, mais une histoire. Sa méthode n'est point théologique, mais

historique.* (Rozumí se, že tuto mluví autor o »vdeckém ^ bádáni biblickém; díve mu
bylo initi o bádání biblické »náboženské*, theologické.j

) Str. 12. n. Óoha té vdy jest »abord analyser le sens historique des différents

concepts et rites de la religion biblique. Cest ensuit eiposer sa vie historique, de

raconter son histoire.* Praktické provedení té úlohy nalézti u Loisyho.

5) Str. 13.

2f
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autonomní, která „nic nepedpokládá, ani viry a jejich zákonu. Není

ovšem též nikomu zodpovdnou za výsledky bádání svého.^)

Mám výslovn poukázati, kam theorie práv líená vede? Bojím

se, že podnikám práci zbytenou.

Taková theorie znaí tolik jako zpetrhati všecky (theoretické)

mosty mezi Bohem a pírodou, mezi vrou a vdou. A pece jest dle

uení víry píroda, vda pirozeným stupnm poznání nadpirozeného.

Taková theorie není nic jiného než theorie „dvojí pravdy", vdecké

a náboženské, „pro lidi dvojího druhu% abych mluvil s vídeským

professorem J o d 1 e m.

Znaí v posledních konsekvencích zatlaení náboženství kesan-

ského do mlhavých konin citu, „srdce", a vlastn náboženského

agnosticismu.

Na pole bádání biblických penesena zniila by vbec vdu

biblickou (jak tomu v pravd jest u pemnohých protestantv atd.).

Nebo trhá násiln, co podstatn, životn náleží k sob jako tlo a duše:

faktum Zjevení, podléhající ovšem historické, lidské kritice, a v tom

faktu uzavenou nadpirozenou, vyšší pravdu, dogma. Bádati v pramenech

Zjevení bez ohledu na dogma jest práce lékae, hledajícího nožem

pytevním duši v mrtvém tle: musí takový, a exegeta a léka, dospti

závrk nesprávných. A zase: dogma náboženské bez hmatavé. abych

tak ekl, podstavy historického údaje mizí naší chápavosti, našemu

rozumnému poznávání jako duše, jež opustila tlo, jíž nemžeme

kontrolovati zjevy na tle živoucím.

*

Jen k vli formálnímu doplnní (materieln už to povdno)

zmiuji se ješt, že o otázce biblické ve Francii trojí pozorovati smr.
a)

1. Smr dogmaticko-apologetický, zvaný konservativní m anebo

tradicionelním. Nejvtší váhu má v nm Vigouroux. Na venek

«) Str. 15. »Donc, que Ton considére l'objet, la .táche' scientifique, la méthode

de la theologie biblique, le caractre des disciplines préliminaires qu'elle présuppose.

cette science difféíre radicalement de la theologie positive. Et ce que nous avons essayé

de démontrer plus spécialement de la theologie biblique, il faut l'étendre a histoire

des dogmes. La theologie positive est une science surnatureUe qui suppose la foi; la

theologie historique est une science purement naturelle qui fait abstraetion de la foi.

La theologie positive est vraiment une theologie et elle en h la caractre dogmatique;

la theologie historique, en réalité, n'est qu'une histoire.*

») Viz Durand, L'état présent des études bibl. en France (u. s.), zvláfit Étudea

t. 89 str. 443 nn. Pak Klner Pastoralblatt 1893, col. 260 nn. »Ein Verteidiger des

konservativen Standpunktes bezúglich der Inspiration.*

I
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vynikl v poslední dob (a nejednm stal se velmi nepohodlným) jesuita

P. Fontaine.^) Ale ztotožovati ten smér s nkterým uritým ádem,

a za všecko, co v ideální válce podniknuto, ád ten uiniti zodpovdným,

dovede leda strannická a nadlidsky obmezená rozvášnnost. Jako organy

toho smru považovati asopisy La Science Catholique, Etudes
publiées par des Pres de la Compagnie de Jésus (cituji

prost „Etudes"), Revue Thomiste a j.

2. Smr -kritický'' „progressist"* stojí s uvedeným v ostrém

sporu. Hlavn v theorii i v praxi o výklad sv. Písem. Vdcem jeho

jest Loisy. S ním stojí Houtin, Charbonnel. Denis, redaktor

listu Annales de philosophie chrétienne, a j. Listem Loisyho „vlastním"

jest Revue histoire et de littérature religieuse, zmínné

práv Annales de philosophie chrétienne, La Quinzaine
a bohatý jinak i praktickými lánky msíník Revue du clergé

Frangai s.

3. Smr tetí '..koncessionist" hledí mezi obma spro-

stedkovati, klada stejný draz na kritiku jako na dogma. Jeho

devisí jest kritika umírnná. Má snad v kléru francouzském nej-

etnjší stoupence, a mužové slavnvch jmen se k nmu hlásí. Tak

Msgr. Mignot, arcibiskup z Albi, Msgr. Le Camus. arcibiskup la

rochellskv. P. Las:ran£re O. P.. Mssrr. Batiffol. rektor katolického

Institutu v Toulouse, P. P r a t S. J., P. B r u c k e r S. J.. P. Ros e S. J. a j.

Jako jejich organy považovati listy Revue biblique a Bulletin

de littérature ecclésiastique, ale i v jiných listech všech

smérv uvedených potkati se s jejich lánky. Všecky listy tuto uvedené

vycházejí v Paíži.

A tak budiž mi dovoleno pejíti k vlastnímu thematu: k Loisymu.

IL

V podzimku roku 1875 otevena v Paíži katolická universita

„Institut catholique", která se skládala ze tí fakult svtských,

z fakulty právní, z fakulty literami (faculté de lettres; a z fakulty

vdecké (faculté de sciences). Fakulty kanonického práva, tím mén
pak fakulty bohoslovecké pi ní nebylo. Officielní, státní fakulty theo-

logické pi nkdejší Sorbonn neuznával Rím; ostatn fakulta ta zavena

jest roku 1886. Teprve po tech letech vyjednávání se sv. Stolicí po-

dailo se 32 „biskupm zakladatelm" zíditi pi katolickém Institutu

'; Viz jeho Les infiltrations protestantei et le clergé franjais. Paris 1901. Otisk

lánk ze Science Catholique. Ostatn ve své kampani pokrtuje.

^
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i theologickou školu („Técole de theologie") a zárove i vyšší

seminá („séminaire supérieur"), nebo jak my pravíme, seminá

generální, pro chovance všech diecesí francouzských. Jak ona pvodní

theologická škola stále rostla a se vzmáhala, až roku 1899 na fakultu

theologickou byla povýšena, to vyliovati není mojí úlohou. Jen k tomu

poukazuji, že hned z poátku mla muže skuteného vhlasu mezi svými

uiteli, tak Abbého Duchesne, Msgra. H u 1 s t a, Abbého B r o g 1 i e,

k nimž pozdji pistoupili Msgr. Gasparri, Abbé Vigouroux, Abbé

Boudinhon a j.^) Na toto studium theologické povolán roku 1881

sotva 321etý tehda Abbé Loisy za professora hebrejštiny. Od roku 1883

pednášel i o Starém Zákon a o assyriologii. Devt let pozdji,

roku 1890 povýšen tamtéž na doktora bohosloví. Jeho theologická

dissertace „Histoire du Canon de TAncien Testament" zp-
sobila veliký rozruch a obrátila na nho pozornost jak theolog, tak

najm exegetu. Pozdjší kardinál Magnier hlavn proti té knize

napsal své dílo Histoire du Canon. Byli to zvlášt „tradicionalisté"

(Magnier náležel k nim), které kniha Loisy ho odpudila. Loisy ho
další studium Mythes chaldéens de la création et du déluge
odpor kruh „konservativních" proti nmu jen zvýšilo. Ve školním

roce 1892—1893 zakázáno chovancm od Sv. Sulpice navštvovati

pednášky Loisy ho. Od roku 1892 poal Loisy vydávati biblický

asopis L'E nseignement biblique, který si obral za úel šíiti

zvlášt mezi mladším klérem nové ideje biblické. Jiný asopis biblický,

který téhož roku poal vycházeti pod redakcí dominikána Lagrangea,
Eevue biblique, ml sloužiti jen vyšší véd o Pism.*)

K tomu všemu pistoupila od roku 1893 affera dHulstova.
lioisy osobn neml na ní podílu, ale ovšem spisy svými, o nž
Hulst pi známé oné rozrušné publikaci tak se byl opíral. Nedivno

proto, že následky vystoupení d'H u 1 s t o v a stihly i L o i s y h o. Shro-

máždní biskup francouzských odalo mu stolici Písma a zstavilo

mu pouze pednášeti hebrejštinu a assyrštinu. Brzo na to, málo dní

ped vyjitím encykliky Pruvidentissimus Deus, bylo L o i s y m u

') Bližší viz v lánku Péchenard, L'école de theologie de Paris (v Revue du
clergé franvai8, 190i, sv. 27. str. 561 nu.). I pozdjší nkteré údaje o Loisy m jsem

z toho lánku ferpal.

*) Sieji o tom vem doisti se v knize stranníka Loisyho, Houtin, La question

biblique, str. 96 n., 142 nn. Dále v Garagnol, Die neue Bewegung, str, 146 nn..

)52 nn., 204 nn. atd. A ve /mínném (lánku rektora Institutu katolického, Msgra.

Péehenarda (Revue du clergé franrais). Nkteré fidaje Schanzovy o osobních osudech

Loisyho (v Literarische Beilage der Kolnischen Volkszeitung, 1904 Nr. 2) nejsou správný.
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vbec opustiti Llnstitut catholique, pi némž byl po 12 let vyuoval.

"Vydávání asopisu LEnsei gn emen t biblique taktéž z poslušnosti

k sv. Otci zastavil. ^ lánky v tom asopise od nho vyšlé pozdji vydal

ve zvláštní knize Etudes bibliqaes. Paris 1901.^)

Zbaven takto všech prostedk k živobytí pijal Loisy místo

uitele náboženství 2) v kterémsi dívím ústav paížském s roním

platem 800 frank.') lánky, které i nyní pod rozlinými pseudonymy

(„Firmin", „Dsprés", „Jaques Simon") uveejoval v Revue

histoire et de littérature religieuse, založeném ten as jeho nejužšími

páteli, v Revue critique a zvlášt v Revue du clergé fran9ais (lánek

ze dne 15. íjna 1900 „La religion lsrael. Les origines")

zpsobily, že Loisy zmínného roku 1900 i tohoto posledního útulku

byl pozbaven. „Nemocen, kašlaje krev, všech prostedk k živobytí

oloupen, vyhozen jest Loisy na ulici."*) Jakýsi pítel v Bellevue

poskytl mu písteší. Tu se ho ujal stát, povolav ho za professora

Sorbonny. Dne 12. prosince 1900 ml prof. Loisy ve velkém sále

Sorbonny svou první pednášku o themat Le poéme de la création.

Sál byl nabitý, mnozí knží posluchai psali si piln jeho vývody.

Tof v krátkosti rámec života L o i s y h o. Zbývá ho ješt doplniti

nkolika zprávami o jeho nejnovjších a nejostejších spisech. Roku 1902

vydal „malou knížku" L'Evangile et TÉglise. „Byla to nejod-

vážnjší kniha, kterou kdy napsal ve Francii knz od dob, kdy vyšla

z péra Richarda Simona Histoire critique du vieux Testament.-^) Kardinál

paížský Richard ji dne 17. ledna 1903 zakázal. Sedm jiných arci-

biskupv a biskup francouzských ho následovalo. Listem ze dne

2. února 1903 „zavrhl a odsoudil Loisy všecko, cokoli by v té knize

bylo bludného"; ovšem byla to retraktace „knze" („comme prétre")

a nikoliv retraktace „historika", jak pozdji vysvtluje sám Loisy.
Téhož roku 1903 vydal Loisy, jako odpov na obžaloby biskupy

i kritikou katolickou proti nmu vznešené, knihu ze všech nejradikal-

*) Viz prameny práv uvedené. O svém pomru k Hulstovi dopluje a ástené
opravuje sám údaje Houtinovy v Revue histoire et de littérat. relig. 1903, str. 192 n.

Tamtéž opravuje a vysvtluje Loisy smysl svého podrobení Církvi po vyjití encykliky

Providentissimus.

*) Obdržel místo saumoniera*, eož jest archaist-cký výraz pro našeho uitele

náboženství (viz Loisy I. c. str. 195. *Firmin... était... un catéchiste de jeunes fillest).

^) Miinchener Allgem. Zeitung, 1900, . 321 a 352. K tomu Wissenschaftliche

^eilage téhož listu . 286 a 287 roku 1903.

*) Miinchener Allgemeine Zeitung 1. c.

*) Das zwanzigste Jahrhundert, 1904, Nr. 4 (31. Janner).
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njší Autour un petit livre. Tu teprve zakroil Éím. U veer
na sv. Sylvestra oznámil kardinál paížský šetrné L o i s y m u, že

kongregace Indexu jakož i Sv. Officium (nejvyšší autorita ve vcech

víry, jejíž hlavou je pímo sv. Otec) rozhodnutím ze dne 16. a 23. pro-

since 1903 pt jeho spis: La religion lsragl, L'Evangile et

rÉglise, Études évangéliques, Autour u n petit livre,

LeQuatrime Évangile zavrhly. Listem daným dne 1 2. ledna 1 904

kardinálovi státnímu sekretái „podrobil" se Loisy, ale s „reservou

svého práva svdomí a práv uence historika." i) Již 24. ledna t. r.

bylo ísti, že kongregace Indexu podrobení jeho nepijala. Loisy
píše dále, zvlášt v Revue histoire et de littérature religieuses.*)

Osob Loisyho byli vždycky i jeho nejodpovdnjší odprci

vdetí (o literatue lidové, denní nemám žádných vdomostí) spra-

vedliví. Nikde jsem neetl o jeho osob slova hanlivého,^) naopak

chválí se jeho bezúhonný život a jeho nevšední uenost o vcech
Písma.*) Ze poslední jeho publikace vzbudily pochybnost o jeho kato-

') List onen zní v originále: »Je regois avec respect la condamnation et condamne

moi-méme dans mes livres ce qui peut s'y trouver de répréhensible ; mais je reserv le

droit de ma conscience et mes opinions historien, imparfaites sans doate, nul ne le

ait mieux que nioi, mais seul form souš laquelle je puisse me représenter histoire

de la Bible et celle de la religion.* Nkteré bližéí údaje nalézti též v literami Beilage

zur (Miinchener) Allgemeinen Zeitung, 1904, Nr. 37.

') Tak má ješt v r. 1903 zmínného listu uveejnných radu lánkv o themat-

Le discours sur le montagne, pak o Le seconde évangile a j.

*) Neoprávnné narážky na osobní pronásledování Loisyho nalézti hojn v listech

liberálních. Více mne zarazilo, že tutéž obžalobu povznáší slovy plnými prudkosti

a rozhorlenosti Fonsegrive v list vdeckém, tebas Loisymu stranícím (viz L»
Quinzaine, 1903, str. 441 n.j: »Et abord, je condamnerai toute parole de haine,-

toutes ces insinuations odieuses sur la droiture et les intentions un écrivain . . estimable,

et dont la science, l'austére labeur, le talent et le caractére devraient s'imposer i> Tunanime

respect. On sent, & lie certains articles, la joie que donnerait a de centains homme*

la chut, Thérésie déclarée de quelques catholiques . . . Semblables á ces oiseaux qui

viennent voler autour des maisons o la mort se va poser, ils crient déjá de plaisir

dans Tattente du cadavre. Oiseaux noirs, oiseaux imraondes...« atd.

•») Tak píše jesuita P. Prát (Études, sv. 97 str. 305) : >Plusieurs étaient retenu*

par un sentiment intérét, estime, de sympathie peuttre, pour un prétre, pour un

travaillpur infatigable, a Pérudition et au caracté re duqucl ils se plaisaient

11 rendre hommage, sans pouvoir entrer dans ses vues ni louersa methode- atd. —
Uený dominikán P. Lagrange pak pronáší se (Bulletin de littérature ecclés. 1994,

str. 3 n.): »Daleko mne bylo sdíleti náhledy tch a tch odpfircfi Loisyho a nalézati

zalíbení v polemikách, které neznaly ani nejprvnjších podkladft té otázky... lOstatn"!

však víte, jak naložili zbožovatelé Loisyho s tmi, kdož se odvážili pronésti i dobe
podepené své námitky. My nikdy nepochybovali o jeho (Loisyho) úmysl U4
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lickém pesvdení, snadno pochopiti. Ale i ty pochybnosti, pokud mé
pozornosti neušly, byly rázu principielního, mírná, i)

Naproti tomu se vyítá jeho slohu nejasnost, neuritost nkdy
až k dvojsmyslnosti vedoucí, libování si ve výrocích znjících ne-

upímn, až lestn, akoli se mu neupírá schopnost psáti jasn, chce-li.-*)

Snad i ty vlastnosti jeho slohu spoluzpsobily, že myšlenka jeho ne

vždy pochopena správn, jak si stžuje. Nejjasnjší ze všech jest kniha

jeho Autour dun petit livre.

A nyní k jeho dílm. Nejdíve principieln, pak, pokud

se uzda vhodným, i j e d n o 1 1 i v . (p. d.)

za to znetvoeny úmysly naSe.« Nco níže pak: »Co do jeho (LoisyhoJ úmyslfi,

jsme se nezmýlili, pokládajíce je za nejlepší; ano co více, jemu bželo o jakýsi pokus

apologie...* — Ješt v beznovém ísle (15. bezna) t. r. v Revue du clergé franjais

vnuje mu Gaudeau slova plná sympathií a píchylnosti. Zmínný list jest ovšem

jedním z nejpíznivjších Loisymu.

•) Hle jak si vede v nejdležitjším sporu o božství Kristovo jeho odprce,

Portál i é (Bulletin de littérat. ecclés. 1904, str. Ifl): »Na toto všecko teba ohled

bráti, tážeme-li se, zdali Loisy tvrdí božství Kristovo, »affirme la divinité du Christ«

(nepravím nikoliv, zdali ví v n, to ví sám Pán Bh). I závorky i místo podtržené

jsou v originále.

") Nejpísnji v tom ohledu vyznívá kritika kardinála Perrauda (uvedená

v Revue Bénédictine, 1903, str. 204, pozn. 1): »Ces propositions vagues, insidieuse&,

presque k double sens, qui accompagnées de ,peut-tre' et de points interrogation, se

glissent impercetiblement dans 1'esprit et y apportent avec elles, si non le doute réfléchi

et consenti, du moins 1'hésitation et une soite de vertige.« — Podobn P. Jan sens 1. c,

P. Prát (v Études, 1. 97, str. 30=) n.) a j.



314 Fbantišek Vacek •

Legenda Kristiánova.
Napsal FbantiSek Vacek. (. d.)

9. Slovanské synaxarion o sv. Václavu. (Legenda

Prelssova.)

Spis podobný našemu martyrologiu sluje v církvi ecké synaxarion.

Zprávy o svtcích jsou však tam ponkud obšírnjší, zpracované bud

výtahem z velkých legend aneb i s pomocí jiných pramen. Struná

legenda sama o sob sluje též synaxarion (krátké tení). Názvu tomu

dáváme pednost ped jiným jménem, kterým nkteí spisovatelé oznaují

strunou legendu z Prologu ili ze synaxaria církve pravoslavné.

Slovanské synaxarion o sv. Václavu obsahuje výklad toho. jak

došlo k zavraždní svtce. Píinou vražedného skutku uvádjí se

pikle velmož. Zloradí bojai nasnouvali sváry mezi leny knížecí

rodiny. Nejprve pemluvili Václava, aby zapudil matku svou, kouce:

„Chce t zabiti, jako zabila bábu tvou Ludmilu." I vyhnal matku

svou na Bude. Ale v brzku litovav inu, pivedl ji nazpt k sob.

Potom bojai poslali k bratru jeho Boleslavovi, kouce: „Jestliže nás

neuposlechneš a nepospíšíš zabiti bratra svého, ty od nho zabit budeš.

My tob pejeme a tebe radji než jej míti chceme." I uinil Boleslav

s nimi úmluvu. Pozval pak bratra Václava, aby pišel na posvcení

chrámu.')

Pvodce synaxaria vede si spíše jako historický badatel

než hagiograf. Užívaje za pramen slovanské legendy o sv. Václavu,

poádá a dopluje zprávy z ní pejaté. Dva z doplk, od nho pi-

inných, vedou nás k úsudku, že autor synaxaria o sv. Václavu byl

také spisovatelem slovanského synaxaria o sv. Ludmile. Uvažme:

Pvodce synaxaria o sv. Ludmile neví nic o vlád knížete

Spytibnva I, pokládaje Vratislava I za bezprostedního nástupce

Boivojova. Skladatel synaxaria o sv. Václavu prohlašuje Spyti-

bnva za syna Vratislavova. Krom toho klade velmožm,

kteí podncovali Václava proti matce jeho, do úst slova: „Chce t
zabiti, jako prve zabila bábu tvou Ludmilu." Jiná známka

') Tamže str. 125. O zavraždní sv. Václava klade syna.xarion toto: »A ráno, když

on Sel do chrámu na jitní, postihl jej s bojary Boleslav a udeil jej do hlavy meem.

I pospíšil Václav k chrámu, a dostihli jej Tira a Tista a rozsekli jej ve dveích chrá-

mových. Hnvsa pak probodl mu žebra meem. I odevzdal sv. Václav blaženou svou

duSi do rukou božích, když pondlí svítalo.* Tamže str. 126.
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spoleného pvodu obou spisk není sice hned patrná, ale mže
úvahou býti odkryta. Záleží pak v tom, že synaxaria ob po-

spolu naznaují rok muednické smrti sv. Ludmily a

léta knížat Boivoje, Vratislava I a Václava. Vc ta po-

tebuje širšího výkladu.

Položme, že by slovanská legenda o sv. Václavu nemla letopotu

smrti svtcovy (v recensích Rumjancevské a Makarijské zapsán jest

rok 6337 od stvoení svta ili 828. po Kj-.; v ostatních recensích

udání roku schází), a že by na základ jejího znní a s pomocí legendy

„Crescente íide" bylo vyhledávati eeného letopotu. Vyhledavatel

usuzoval by asi takto: Svtec byl vrstevníkem ezenského biskupa

Tutona (r. 894—930), nebo hodlaje stavti chrám sv. Víta, ohlásil

úmysl svj Tutonovi.*) Potom (dne 22. záí) konána byla na hrad

pražském votivní slavnost, mající vztah ke chrámu sv. Víta Pi ní

smluvili se zrádní velmoži s Boleslavem, kterak již pikroiti k inu,

aby Boleslav stal se knížetem. Bylo pak posvcení chrámu sv. Kosmy

a Damiana v Boleslavi (v nedli dne 27. záí), jehož úastnil se

sv. Václav. Druhého dne z rána utrpl on smrt muednickou. -j Nej-

pozdjší možný rok té události, hledíš-li k biskupování Tutonovu, jest

929, v nmž 28. den msíce záí byl pondlím. Zda- li kalkulace

taková jest správná, nechceme nyní vykládati; jisto jest jen to, že

v 11. století pijímán byl rok 929 za rok smrti Václa-

vovy, a že v té dob znám byl rok smrti biskupa ezenského

Tutona. 3j

V synaxariu o sv. Václavu domnlý rok smrti svtcovy 929

není ani uveden ani naznaen. Teprv s pomocí synaxarie o sv. Lud-

mile možno jej stanoviti, když pijmeme, že spisovatel synaxaria

znal letopoet smrti arcibiskupa moravského sv. Me-

thoda (885) a chtl naznaiti, že Boivoj zemel až po

Methodovi. Podle znní synaxaria kníže Boivoj dožil se vku
36 let. Syn jeho Vratislav pevzal stolec otcovský a vládl 33 léta.

Brzy po smrti Vratislavov pipravena byla o život sv. Ludmila

(v sobotu dne 16. záí), mající tehdáž vku svého 61 let. Ježto zatím

od smrti Methodovy ubhlo více než 33 léta, zesnutí Ludmilino ne-

mže položeno býti ped rok 918. Sobota den 16. záí byla v roce

') Prameny d. . I. str. 186.

») Tamže str. 130 n.

») Annales breviss. s. Emmerami : >930 Tuto episcopus obiit, Isingrini suecessit.«

Pertz, Monum. script. XVII. 8tr. 571. í^rv. Annal. Ratisb. Tamže str. 583.

t
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920. Tot rok, o nmž vyznati dlužno, že vyhovuje všem potm^
uvedeným v synaxariu o sv. Ludmile.') Po míe toho roku jako

letopotu smrti Ludmiliny Boivoj narodil se r. 851 a zemel r. 887^

Ludmila narodila se roku 859 a provdala se za Boivoje asi roku 879.

Doba asi osmiletého manželství jejich není na sporu s potem dtí:

tí syn a tí dcer. Jeví-li se tudíž ze synaxaria o sv. Lud-
mile úmrtní rok svtice 920, potebí jest k vyhledání
léta, kdy sv, Václav byl zavraždn, postoupiti k roku,

v nmž 28. den msíce záí byl pondlím. Kdo uiní tak,

pijde na rok 929.

Jest otázka, možno-li spolehnouti na poty, uvádné v synaxariu

o sv. Ludmile? Kdyby jevily se známky toho, že autor spisku žil

v prvé polovici 10. století aneb že ml ped rukama zprávy ze tetího

desítiletí 10. století, uznali bychom váhu aspo tch pot, které nejsou

na odpor jiným pramenm historickým. Ale když povážíme, že neznal

jména staršího syna Boivojova Spytihnva, nevdl o vlád jeho a

pedstavoval si, že Vratislav jako chlapec asi sedmiletý pevzal knížectví,

nemžeme pokládati ho ani za vrstevníka doby, o které píše, ani za

spisovatele dobe zpraveného. Krom toho známo jest, že ecké Syna-

xarion (sbírka struných legend) pekládáno bylo do církevní slo-

vanštiny teprve po roce 1000. 1 nelze za to míti, aby slovanský

literát hotovil synaxarion o domácím svtci nebo svtici díve než

v 11. století. Dojem, jakým psobí poty, uvádné v krátkém tení

o sv. Ludmile, jest ten, že autor pokládaje za as úmrtí Ludrailina

rok 920 a hodlaje výraz dáti tradici o poktní manžela jejího svatým

Methodem, z vlastního domyslu vymil léta života jejich, jako jist

jen z domyslu vymil léta vlády Vratislavovy.

Svým pvodem synaxarion o sv. Ludmile nesáhá hloubji než

do 11. století. Co se tkne místa jeho vzniku, professor Vondrák za-

stává mínní, že nebylo sepsáno v Cechách, ale nejspíše v Rusku.-)

Tak ovšem docházely by výkladu nedostatky jeho obsahu; než stží

bylo by vyložiti, odkud autor vážil zprávy o sv. Ludmile. Pokud my
ukázati mžeme, znní synaxaria, ne-li v jazyku slovanském, aspo
v latinském peklade známo bylo v echách ve 12. století. Podle

') Sluší i)iponifnouti, že již ve staré ilob (pokud víme, v 13. století) iiiurtí

Vratislava I kladeno bylo k roku 921. Prameny d. . II. str. 380. Rozdíl jednoho roku

vysvtluje se tím, že ve 12. století piinním kteréhosi spisovatele rozSíilo
se nové datum smrti Ludmiliny: v sobotu dne 15. záí, což hodí se k roku 921.

*) Zu Wiirdigung der altslovenischen Wenzelslegende; str. 30 n.

I



Legenda Kristiánova. 317

nho totiž upravována jest legenda „Fuit in provincia Boemorum."

Pvodce legendy té, chystané k novému svátku utrpení sv. Ludmily

(dne 16. záí), ml k disposici dva prameny: spis tak zvaného Kri-

stiána a synaxarion. Z práce jeho jest patrno, že uznával syna-
xarion za starší písemnost než legendu Kristiánovu, a

že nevidlo se mu za dobré spolehnouti na Kristiána ve
zprávách, jež možno bylo vyzvdti odjinud. Chtje poí-

diti legendu nepíliš dlouhou, vybral ze spisku Kristiánova jen jádro

vcí vypravovaných, aneb a jinak dím, uvedl ve své práci vývody
eeného legendisty, pokud odnášejí se k životu a utrpení sv. Ludmily,

na nejmenší míru. Pi tom prohledal ke znní synaxaria a tém celé

je reprodukoval. O pravdivosti úsudk tuto položených lze pesvditi
se pilným srovnáním text. Ježto tedy synaxarion o sv. Ludmile ve

12. století bylo známo v Cechách, naskýtá se vážný dvod k domnní,
že jest ono pvodu spíše tuzemského než cizozemského.

Po úvahách, k nimž zavedl nás pomysl na bratrství dvou spisk,

vracíme se k ei o pomru legendy Kristiánovy k syna-
xariu o sv. Václavu. S obsahem synaxaria eená legenda stýká

se v tchto kusech: Píinou nepokoj a tenic za knížete Václava

byli (krom Drahomie) zemští velmoži. Svtec zapudil matku svou

a uvalil tak trest na ni za zloin, jehož dopustila se proti sv. Ludmile.

Než po ase jako dobrý syn nazpt ji pivedl. Boleslav oblouzen byv

radou nešlechetných velmož, poal pracovati o bezživotí -bratrovo. Po

prvém útoku sv. Václav pospíšil ke dveím chrámu a tam byl zabit

od spiklenc.i)

Pes tyto nepochybné shody popis nesnadno jest odpovdti na

otázku, zda Kristián znal synaxarion o sv. Václavu a ho užil. Jeho

vypravování v tch místech jest smsí výzvdk z rzných
pramen a k tomu pidaných domysl. Nkteré myšlenky,

tlumoené synaxariem, naskýtají se také v latinských pramenech,

kterých Kristián jist užil. O tom, že velmoži psobili rznice mezi

leny knížecí rodiny a pemluvili Boleslava, aby usiloval o trn, e
jest jak v legend „Crescente fide" tak i v legend Gumpoldov.^)
Zbývá tudíž vdomost o zapuzení Drahomie a jejím navrácení,

o útku sv. Václava ke chrámu a jeho zabití u dveí chrámových.

Než ani v tom Kristián neukazuje znalosti synaxaria, ježto

») Prameny d, . I, str. 210 n., 219.

•) Tamže str. 185 n., 155 nn.

I
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mluví o vyhnání Drahomie ven ze zem (matrem regno cum dedecore

maximo pepulit), a ne o zapuzení na hrad Bude, a nezná jména
VFah Václavových: Tiry, Tisty a Hnvsy. Pozorovateli jeví se pravd-
podobnost toho, že vážil nkolik dat, která svýmznéBÍm
pibližují se ke zprávám synaxaria nebo slovanské
legendy o sv. Václavu, z tradice, poznamenané nejspíše v du-

chovních eech (kázáních) o svtci.

Aby vynikl rozdíl mezi stízlivým názorem slovanského synaxa-

risty a básnivým, na mnoze i naivním pojímáním vcí se strany Kri-

stiánovy uvedeme z legendy passus o píinách a prbhu náboženských

a politických tenic v Cechách pi poátku vlády Václavovy. Velmožm
bylo prý nejvíce proti mysli, že mladý kníže (v as, kdy matka
jeho byla vladakou) nenechává je choditi po propastné
a obvyklé stezce jejich nepravostí (per abruptam et assuetam

viciorum nostrorum semitam nos gradi non sinit). I ekli: Když
takhle si vede ve vku chlapeckém nebo jinošském,
což teprv až bude mužem nebo starcem? A nemýlili se

v tom úsudku. Sv. Václav dostav posilu od Boha (Kristián chce tím

íci: když svtec dospl mužného vku), zavolal si matku a všechny

velmože a káral je velmi dtklivou eí: Vy synové neestných
otc, sím prolhané, muži nešlechetní, pravil, pro kladli jste

pekážky kesanské horlivosti mé? Jestliže vám oškliví se sloužiti

Kristu, pro zbraujete ostatním, aby nesloužili? Však nyní jest konec

vaší moci a mé povolnosti. Pro tu vc a mnohé jiné stala se

veliká roztržka mezi velmoži, z nichž jedni stáli po stran Václavov,

druzí drželi stranu Drahomíinu, i došlo až ke krvavému zápasu, ve

kterém strana muž spravedlivých, jakkoli potem hlav byla
nepatrná, zvítzila nad stranou nešlechetník, jež bývá vždy velmi

etná (prevaluit adversus partem multimodam, ut semper, iniquorum).

Nebo kníže Václav z vnuknutí Ducha sv. na tom stanul, že
matku svou, jež byla píinou všeho zla, i všechny velmože její

strany, muže bezbožné, vyžene z vlasti, aby pominuly zuivé te-

nice stran, aby církev Kristova došla pokoje, aby všichni Cechové,

majíce jednoho pána, nauili se dokonale kesanskému náboženství;

naež až pokoj bude utvrzen v zemi, že matku svou se ctí nazpt

pivede. To také všechno vykonal: matku s nejvtší hanbou vy-

hnal ze zem, i uvedl tak trest Boží na ni za zloin, spáchaný na

sv. Ludmile, ale že byl proniknut istou bázní, která trvá na vky
vkv, a ml na pamti pikázání Pán, vedle nhož ctíti máme otce
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a matka, po nkterém ase matku svou nazpt pivedl, jen že potom
již k vlád zemské jí nepipustil.i)

Kristián dodává, že by mohl více povdti o tehdejším potýkání
stran, ale pro nemíru tch vcí, které se daly, že radji o nich po-
mlí (hec cuncta, qualiter gesta sint obsuienormitatem, preter-
euntes). Jak na jevo jde ze zmínky, kterou byl svrchu uinil
(discordiarum mter eos spin pullulaverunt ad sanguinis usque effu-
sionem), myslí tím na prolévání krve. Ovšem jemu za tžko
picházelo pedstavovati si zápas dvou stran v zemi
z nichž jedna vedle pontí iehobyla p ohanská neb a spon
polopohanská, druhá horliv kesanská, bez prolévání
krve; že však starší legendy (vyjímaje „Oportet nos«) nic o tom ne-
mly, bylo mu v uzdu pojmouti obrazivost a uskrovniti ei. Pi tom
pominul mlením.i to, co ml výslovn uvésti, že sv. Václav,
když ujal se samostatné vlády, povolal zpt z vyhnanství knze a
kleriky, kteí prve byli pod patronátem sv. Ludmily, a navrálil je
k jejich chrámm, jak te se v legend „Crescente fide«: .Reduxit
de exilio presbyteros et clericos cum gaudio magno, et aper'tae šunt
ecclesiae, et gaudere coepit religio Christiana, et diabolo fiebant plurima
detrimenta."2)

Zajímavo jest sledovati vývoj ei o zápasech politických fnebo
náboženských) stran a pronásledování kesanu v Cechách za prvních
let vlády Václavovy. Podle slovanské legendy mládí knížete bylo pí-
inou, že rozbujnli velmoži zemští, povstali proti sob a vzbuzovali
sváry mezi leny knížecí rodiny. 3; Podle Gumpolda zaznívaly od
poátku spiklenecké hlasy proti sv. Václavu, ve shromáž-
dních inny byly úradky proti nmu, a strojeny mu úklady; než
svtec ráznou silou potlail aspo naas barbarské hnuti
(comprimuntur aliquantum sub eius manu barbarae motiones). Potom
okála církev, a kesanství v echách došlo utšeného
vzrostu.^) Podle legendy „Oportet nos" píbuzní Václavovi a ostatní
velmoži nenávidli kesanství, tupili duchovenstvo, pemnohé
kleriky vyhnali ze zem a ujali se statk jejich, i zpsobili kruté
pronásledováni vících (fidelis turba clericorum contumeliis
atfligebatur, quatinus et perplures ex illis patriis bonis privarentur et

') Prameny d. . I. str. 210 n.

») Tamže str. 185.

») Prameny d. . I. str. 129.

*) Tamže str. 156.
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prorsus ob invidiam Christiane religionis de patria sua pellerentur; in

clericos et ceteros christianos sevior et peior persecutio). Podle znm

legendy Kristiánovy strhl se krvavý zápas mezi velmoži strany

Drahomiiny avelmoži strany Václavovy, znichž onino

nepáli kesanství, tito pak byli m u naklonni. Svatý

Václav vyhnalzezemé pívržence Dr ahomi iny a i matku

svou vyhostil, aby byl konec její porunické vlády, aby církev

došla pokoje, apoddaní j eho by neru sen mohli vzdlati

se ve víe kesanské. Podle Dalimila Drahomi popudila pohany

proti kesanm; naež „prosted Prahy taký boj vzchu, až krvaví

potoí ploviechu, s ob stranu mnoho zbitých ležieše. Ona to ráda

vidieše, kúc: Na tom peju smrti pohanóm, by s tiem umenšilo moci

ksfanóm". Sv. Václav dospv vkem, zbavil matku úastenství ve

vlád a poruil, aby vybrala se na vdovský statek 8vj.»)

Smyšlenka Gumpoldova o spiknutí velmož proti sv. Václavu

hned s poátku jeho samostatné vlády a potlaení téhož barbarského

hnutí sv. Václavem došla u Kristiána plné víry.^) Spojiv ji v jedno

s vdomostí o vypuzení Drahomie, vybájil existenci dvou

stran v zemi, náboženských i politických, a krvavý

zápas mezi nimi, vnmž prý strana mocnjší pemožena

byla stranou slabší. Postehujíce tak cesty jeho kombinace, ne-

mžeme pisvditi k úsudku professora Pekae, jenž zní: „Vypravováni

o rozbrojích v echách je prvá vtší oprava, 'prvý vtší doplnk

k tradici písemné o sv. Václavu, který Kristián ml za nezbytné

') Prameny d. . III. str. 54 n.

2) Svrchu, kde e byla o tom, jak Kristián upravoval spis svfij podle legendy

Gumpoldovy. vypadlo z textu našeho pojednání dvé dalSích doklad, jež tuto donáéíme^

Podle Gumpoldaknžic Boleslav ml svj d&m (domm propriam), ne píliš vzdálený

od paláce knížecího (principis palatium). OvSem u vlaského autora nelze se tomu

diviti, že pedstavoval si knížecí sídlo na zpfisob msta o nkolika palácích. Ale s po-

divením, jest, kterak mohl eský autor, jenž chce pokládán býti za syna knížete Boleslava I,

pedstava tu za svou pijmouti. Píše totiž, že sv. Ludmila pebývala ve svém dom

(in domo propria) v mst hlavním (civitate metropolitana). Odtamtud vzkázala do

knížecího paláce své snaše, zemské vladace Drahomii (per intemuncios mandare studuit

nurui), že jí vrátí syny a uchýlí se do ústraní. Prameny d. . I. str. 158 n., 205 n. Podle

Gumpolda došlo k penesení tlesných ostatk sv. Václava z té píiny, že mlo se jim

dostati d&stojnjšího pohbu, než jaký mly v míst prvního jejich

uložení (venerandum corpus religiosiore condendum sepultura transferri debeat). Kristián

usoudil z toho, že pochování tla Václavova v Boleslavi bylo nedfistojné,

ba že nedalo se ani zpsobem dosti slušným (non ut decebat martyrem, sed ut assolet

quisquam honoris aut beatitudinis mortalium). Prameny d. . I. str. 161 n., 219.
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uiniti. Cenu i spolehlivostjeho ukazuje srovnání s Vostokovskou

legendou." 1)

Nejen ve spise tak zvaného Kristiána, ale i u Dalimila shledávají

se dílem známky dílem doklady toho, že nkterá data ze slovanské

legendy o sv. Václavu nebo ze synaxaria zachovala se u nás ústním

podáním, i byla zapsána, jak za to máme, v duchovních eech (ká-

záních) o svtci. Dalimil ví o vykázaní vdovského sídla Drahomii

(hradu Budce pi tom sic nejmenuje), zná jména vrah Václavovvch,

jednoho z nich nazývaje Styrsou, druhého Hnvisou. a udává rok

smrti Václavovy 928 (ve dvou recensích slovanské legendy zapsán

jest rok 828). Pro tyto shody neb aspo ozvuky ze slovanských spis

o sv. Václavu nikdo asi nebude pokládati Dalimila za autora blízkého

dob, kdy eené spisy byly skládány. Podobn nemže zavíráno
býti z nékolika shod mezi Kristiánem a slovanskvmi
spisy o svatém Václavu, že legenda Kristiánova svvm
vznikem jest blízka dob sepsání legendy V ostokovovy.
Známe spis, jenž obsahuje vtší poet dat, vyzvdných ze slovanské

legendy o sv. Václavu, než skládání Kristiánovo a Dalimilovo pospolu,

a pece lze o nm ukázati, že složen byl v dob, od prostedku 10. století

velmi vzdálené... K tomu spisu obrací se nyní pozor náš. rp.d.)

Z dob pojoseflnskýeh.
M. Pavlík. (. d.)

Podobn citát ze Chateaubriandova dopisu poslaného redakci

asopisu Revue Européenne, jejž pro jeho zajímavost uvádím: „Svazek

mezi náboženstvím a svobodou náležit jste postihli. Pesvden
jsem, že žádné jiné základní pravdy není na svt krom kesanské,

a i vy o tom jednosvorn se mnou smejslíte. Nachází se sice až potud

nemálo stoupenc Voltairových, mimo jiné, kteíž se nikdy s libo-

mudrctvím nezamstknávali; jim jest kesanství jen posmchem a ne-

rozumem . . . vyvedeme-li ale takové lidi z tohoto úzkého okresu, v nmž
obyejn kesanské uení uzavírají, uvodíce je do oné neskonené

prostory urení lovka, a tážeme-li se jich, jakým zpsobem nám bez

pravdy kesanské v trojím vztahu jejím, totiž na obor ducha, morálky

a politiky vysvtlí podstatu božskou, lidskou a obanskou, tu nejen že

') Nejstarší kronika eská, str. 59.

Hlídka. 22
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nieho nám neodpovídají, nýbrž ani otázce naší nerozumjí. Upírajíce

tajemství náboženská usilují je tajemstvími Deismu, Atheismu a Materia-

lismu nahraditi, ježto se stokráte tíže pijmouti dají, než uení naše

o pádu lovka a o vykoupení jeho. Spolenost náboženská kráeti

bude cestou jinou nežli mšanská, oaa podobn jako mistr její promní

se slavn v pramenu i v symbolu svém; ona ale nezmizí na vždy, nebo

má základ svj v život neskoneném. Náboženství kesanské ujalo se

v skrýších podzemních a katakombách, proniknuvši zemi rozprostelo se

v chrámích, zde za ti sta let uvznnou moudrost vyprostivši rozhostilo

se po mstech a krajinách a opanovalo zponenáhla veškeren okršlek

svta. Za dn našich ustupuje zase nazpt, opouštjíc veliké houfy

vracuje se v chrámy, z nichž ubere se opt do skrejší podzemních, by

odtud k životu novému povstalo. Vidl jsem Jerusalem i ím: nedaleko

Jordánu, v krajin zázrak mezi starovkými zíceninami slyšel jsem

u Božího hrobu rozliné sekty chvalozpvy prozpvující; u behu Tibery

mezi mohylami Caesar a kryptami muedlník pítomen jsem bvl

hymnám na hrobech apoštol; i cítil jsem, co v kesanství mnitedlného

jest a co vného. Jeden pak obraz se mi zvlášt v pamti zachoval.

Již se k veeru schylovalo, a nastávající soumrak zastíral zponenáhla

freskomalby na temných klenutích; jen nkteré tahy .šttce Michael-

Angelova v posledním soudu ješt se míhaly; z tch po sob zhášených

svíc vznášela se vzhru lehounká pára, pirozený obraz života, který

nápodobn co pára pomíjí, a protož v písm sv. k dýmu se pirovnává.

Kardinálové leželi na kolenou, Papež nový Pius VIII, jenž blízek byl

smrti, ležel ped tím oltáem rozprostený, kdež jsem ped nkolika

nedlmi pedchdce jeho Leona XII vidl. Plá Jeremiáše proroka

následovala kající modlitba, po rozlehlých síních v tichu a v temnu

zaléhajíc. ím kesanský pedstavoval se mi ve svých pamtnostech;

ale místo onch velmocných Papež svrhujících krále s trnu, ležel tu

bídný, vkem sešlý kmet, dnou zlámaný, zvstující konec oné slávy

svtské, kteráž druhdy spolenost lidskou šlechtila. S ní vybledla jsou

mistrná díla umlecká po stnách napolo opuštného Vatikánu. Dvoj-

násobní tžkomyslnost pejímala divátele. Rím svatého Petra, slavící

smrtelný boj Kristv, svj vlastní (boj smrtelný) slaviti se zdál, o novém

Jerusalem ta sama slova optujíc, která o starém Siónu vyena
prorokem: ,Quoraodo sedt sóla civitas? Viae Sión lugent, eo quod non

sint, qui veniant ad solemnitatem.' Toto však bylo jen promnni,
nikoliv skonení. Náboženství kesanské navrátí se opt
do tmavých sklep starobylých chrám našich, ono
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sstoupí do hrobové jeskyn našeho Spasitele, zde roz-
žhne pochodni svou k slavnému dni nového zkíšení se

pozdvihnouc a ješt jedenkráte tvá svta promní."
(as. k. d. 1832, 315 n.)

Podobn citát uvedený Vackem v aforismech: -Kdož ví, zdaž

práv to, co jsme za záhubu církve pokládali, mocným nebude pérem

k jejímu povýšení a zvelebení. I zašlat v bohatství a dlouhém od-

poívání, nepipomínajíc sob více kíže Kristova: Kíž opt se ukázal,

i pinese jí svobodu a vítzství nad všelikou strastí." (C. k. d. 1833,468.^)

Vlivem romantismu a ne „svaté alliance" etl se u nás Maistre,

La Mennais, Bonald, Haller, Stolberg a asopisy jako Katholik (Kryštfek

1. c. 389). Romantismus vypstil jak jinde, fak u nás jemný smysl pro

církevní djiny, zvlášt pro studium sv. Otcv a šíil pochopení katolické

liturgie a jejího symbolismu. Od roku 1833 jsou v C. k. d. uveejovány
nové peklady sv. Otc; tak na p. 1833, 604 podává Kamarýt svj
peklad sv. Basilia „ei o postu", 1835, 203 Kurner „List sv. Polykarpa

k Filipenským" (ecky, latinsky a esky), 1835, 541 Stárek peklad
sv. Cypriana o „Jednot Církve", 1836, 28 Kozelka „Výklad na Eusebia

Cesarejského historie církevní." Hurdálek daroval knihovn bohoslovecké

v Litomicích mimo jiné též sv. Otce (1834, 110), o Slámov touze po

podaených pekladech sv. Otc jsem se již zmínil; 1837, 652 oznamuje

se s radostí Sušilv peklad „Svatých Otcv apoštolských". Hesla . k. d.

jsou brána nejastji ze sv. Otc.

Liturgika katolická pstována s velkým zájmem zvlášt od dob

Hallerových,-) kterýž prohlásil, že na jeho pestoupení ke katolické

Církvi mla též katolická liturgie velký vliv. Mezi nmeckými roman-

tiky vzrostla celá literatura liturgická, která odstraovala pedsudky

planého osvícenství. I eské knžstvo všímalo si liturgických otázek

a znalo i cizí literaturu liturgickou, jak dokazují rzné lánky a recense

v C. k. d.

Roku 1828 Sychrovo Rozmlouváni o svtle oltáním a kadní
(se zajímavým úvodem znázorujícím názor mladších osvícenc [Sychra

narozen 1776] o pomru katolík k jinovrcm v soukromém život),

roku 1831 Zieglerv lánek O odvu knžském pi mši svaté (lánek

isté osvícenský bez tendence apologetické), roku 1832 Vackovo „Rozjí-

mání o obadech, liturgice a symbolice církve katolické", v témže

') O vlivu romantismu na Sušila viz Vyckodilova Sužila, 48 a 49.

») . k. d. 1836, 781.

22'
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roníku erného Pojednání o pravém významu kíže, roku 1 833

Hnojkova rozprava o latinské ei pi službách božích v západních

krajinách katolické Církve, 1834 Zahradníkovy aforismy o liturgii a

Hnojkv lánek Spojení ty ástek mše svaté a jiné v pozdjších

ronících. V dopisech ímských asto líí se obady tamjší a chválí se

jejich krása a veleba. Z recensí budtež uvedeny: 1829 Geistliche Reden

zur Belehrung des Volkes iiber verschiedene Gebriiuche und Caeremonien

der katholischen Kirche von Philipp Dittrich, 1833 Erklarung der

Ceremonien und Segnungen unsrer heiligen katholischen Kirche von

H. Kiihn a Liturgik der christkatholischen Religion von Franz Schmid,

1836 Christ-Katholische Liturgik von A. Hnojek (toto dílo nkolikráte),

1840 Vysvtlení katolicko-církevních obyej, ceremonií a slavností

celoroních, též i k nim pináležejícího odvu a náadí. Pro školní

mládež, též i pro veškeré katolické kesanstvo. Sepsal Jan Nep. Weselý.

Všechny tyto pvodní lánky (vyjma Zieglerv) jsou apologetické,

ale zárove kritické; jsou psány s pesvdením, že liturgie katolická

ve všech svých ástech nedostoupila ješt úplné dokonalosti. Zvlášt

Hnojkv obsáhlý spis psán tímto smrem. Podobn vyznívají i recense.

Jest vidt opt onoho kritického ducha, o nmž jsem se již zmínil.

K tomu druží se i snaha seznamovati eské knžstvo s rznými,

jinak neznámými modlitbami, na p. pi oblékání v rzných eholích a p.

Modlitby podobné uveejovány skoro ve všech ronících, zvlášt po-

zdjších C. k. d.

Z téhož dvodu popisovány i významné chrámy katolické: staro-

bylé kostely v království eském, chrám sv. Petra v ím, milánský

chrám, chrám pisanský, sienský a svatoštpánský ve Vídni, svatovítský

v Praze. Vzmáhající se znalost liturgie katolické byla považována za

dobré znamení, že vdomí katolické roste. „Liturgické studium získá [sic!]

za našich dn ím dál tím více milovník, což mezi jinými k radosti

dokazuje, že nábožný a církevní duch se zmáhá." (O. k. d. 1834, 515,

v oznámení Hnojkovy Liturgiky.)

Romantismus vyvracel i mezi protestanty mnohé pedsudky proti

katolické církvi, mnoho protestant pivedl v lno církve katolické,

a každá zpráva o obrácení znamenitých protestant neb o katolicismu

pejících projevech protestant psobila pízniv i na katolické vdomí
knžstva. Církevní vdomí posilovaly i zprávy o pokrocích katolicismu

v cizích zemích, jakož i zprávy o nezdarech podobných pokus jako

St. Šimonova, Chotelova, t. zv. nmeckých katolíkv o založeni ná-

rodních církví. Tak po joseíinských protiímských snahách ozývá se
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stále uritji touha pimknouti se co nejúžeji k ímu, posilovaná

zprávami ímskými jak radostnými tak žalostnými.

Vdomí církevní zraí se i ve snaze reformovat církevní zpv
a hudbu. Pro obrod hudby a zpvu církevního zdály se býti velmi

dležitými staré národní duchovní písn eské a církevní hymny. Proto

sbírají se staré duchovní písn (Kamarýt, eské národní duchovní Písn,

1831 a 1832, sestavil též zvláštní kancionál pro osadu klokotskou,i)

vydávají se staré roráty a jiné zpvy ze starších dob (Pšina a jiní),

proto pekládají se hymny církevní [Sušil,^) Kautenkranc, Vinaický.

Kynský] ») Koku 1826 založena v Praze Jednota k zvelebení kostelní

hudby (Prager Verein der Kunstfreunde ftir Kirchenrausik), „kteráž

za hlavní ouel sob pokládá, pispívati k rozšíení pravé kostelní

hudby, a ze svaty vyraísiti všeliké kusy, jenž by se spíše k operám

a koncertm hodily." Hudbu ídili stídav: Tomášek, Triebensee,

Weber, Witásek a Pixis, „pod jejichž zprávou nejmén 120 hudc
(snad i se zpváky?) stávalo.*) Eoku 1830 založena od ní varhanická

škola. (. k. d. 1833, 400.)

>) Rybika, Kísitelé, 263 a 267.

2) Vychodil, Sušil, 101 n,

^) Peložil též píse: Gloria, laus et honor. (: k. d. 1835, 126.)

*) Zakladateli byli; Antonín Dietrieb, knz . cisterciáckého, c. k. professor

humanitní na pražském staromstském akademickém gymnasium etc, Josef Heide,

vrchní kommissa u c. k. mstského heytmanství etc, Ignác Klei n wachter, ped-

stavený kupeckého stavu v Praze etc, Josef šlechtic Kuera, c. k. guberniální rada

a zemský podkomoí etc, Wáclaw Licbtner, doktor práv etc, Jan rytí z Ritters-

bergu, c k. setník ve vojšt etc, Josef Schiitz, magistratuální rada etc, Petr

Spoil, c. k. apellaní rada a pulmistr etc. a Jan Štpánek, spolueditel k. sta-

vovského divadla etc.« Setník z Rittersbergu byl jednatelem. Referent C. k. d. jjíše, že

spolek posud vrn smoval k svému vznešenému cíli, »který jiný býti nemže, leé

živé, duši hluboko pronikající pedstavení nejhlavnjších modliteb

a zpv církevních, a tím samým povzbuzení onch nábožných hnutí,

s kterýmiž obec kesanská posvátnému konání pítomna býti má.

VSak prý ^úinek ten závisí od povahy jednohokaždého < Jsme slabými smrtelníky,

a proto, jak sv. Augustin sám o sob vyznal, jímá nás melodie více než smysl zpvu^

V tom ohledu teba prý ješt více toužiti na »vk náš«. asopisy již prý se zveme do

kostela, a zdá se, jako bychom chodili do kostela více proto, abychom uslyšeli tu neb

onu mši a p., než abychom se pomodlili. Pro samu hudbu a zjiv více hledíme na kr
než na oltá, a ani zvonek dávající znamení, abychom se koili Spasiteli, nevytrhne nás,

osvícené svtlem devatenáctého století, z aesthetického rozbírání minulého Benediktus;"

ano málo chybí, a tleskali bychom výborn provozenému Dona, a vyvolávali ty, kteí

neb které svými soloparty nás jímali. Pro mnedle tací enthusiasté nesjednávají sob
astjší koncerty duchovní (concerts spirituels)? tamí volno miti a vážiti mistrnost

I

hudebních komposicí; tam neteba tajiti rozkoš v prsech soužených... V chrámích

:
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Proti dosavadní hudb kostelní vystoupil i Kamarýt lánkem

v C. k. d. 1831, 280: Slovo o nynjší církevní hudb. lánek psán tak

živ a pesvdiv, že by zasluhoval býti tu celý otisknut. Podobn
Wotýpka napsal: Slovo o zpvu obecném pi službách božích, lánek

velmi krásný, v nmž mimo jiné žádá, aby písn byly obsahem dogma-

ticky správné, vážné, srozumitelné, tajemství Pán vznešen a prost

pedstavující, duchem nábožnosti jímavé naplnné. Pange lingua a lid

zpívá esky, podobn i Te Deum. (Poukazuje na Kynského peklad

Pange lingua.) Pi mši a zpívají se písn mešní, aby lid byl spojen

s knzem. („Zdá se, že píse jiného obsahu pi mši sv. rovn tak sluší,

jako kdyby byl uedlník sv. Jan pod kížem zaal si císae aneb

jakého jiného znamenitého muže vychvalovati atd.") (C. k. d. 1829, 423 n.)

erný napsal 1833 Krátkou historii zpvu a hudby pi službách

Božích, v níž podobn žádá nápravu a poukazuje na význam národního

jazyka pi službách božích.

Hymny pekládány v Cechách hlavn Vinaickým.

To vše byly pípravy k vydání kancionálu. Redakce . k. d.

prosila o návrhy a od roku 1837 zaídila stálou rubriku „O rorátech

a kancionálech", která sice dlouho se neudržela, ale pece nebyla bez

úinku. Vydány aspo Karlo-Arnoštské Roráty 1839 (s prvodem
Fiihrerovým). Na kancionál stále pomýšleno; rokováno o nm pozdji

i se Sušilem, ale pípravy protahovaly se ím dál více. Teprve roku 1863

vyšel kancionál svatojanský redakcí Bradáovou, velmi nedokonalý.

Bradá neml potebného hudebního a ješt mén básnického nadání

k podobnému dílu.i) (V letech tyicátých vydal J. M. Pohoelý, duchovní

správce v Mlazov, kancionál jakýsi z vlastního asi popudu.)

Úsilí náboženské jeví se i ve snaze nauiti se správn esky
mluvit a psát. Známo, že již Dobrovský v generálním seminái

kesanských není hudba pouhá Musa, v jejížto ideální kráse kochati se lovku lze;

tam jest vySší Cherubim, na jehožto perutích duše se vznáší nad mrané oblaky

tohoto pominutedlného svta k stánkflm svtjším, kdež nadzemskou nadšena láskou,

spojuje hlas svj s hlasy duchfi istých, neskonalou pr)zj)vujících slávu Nejsvtjšímu I

Dlím mj dm modlitby jest, praví Hospodin. Neimež tedy domy Boží
pouhými hudeb posluchárnami; nemame mravy neslušnými dobrv
oumysl zakladatel onoho chvalitebného spolku; osvícenými býti se do-

mnívajíce, dejme svítiti svtlo spó ped jinými, aby naším povzbuzeni píkladem spolu

chválili a velebili Otce, jenž v nebesích jest. (. k. d. 1828, 053 n.)

') Bradá opravoval asto SuSilovy píspvky poslan do kancionálu, ale asto

zkazil rythmus pln. (Vi/ Vychodil 1. c. IžíJ.) Zajímavou zprávu ekl mi o pomru
SuSila k Fradáovi P. AVurm, do kancionálovó záležitosti zasvceny. Sušil ml ze zaátku

I
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hradiseckém vyuoval eštin, podobn Rautenkranc v seminái králové-

hradeckém v pozdjších letech (1802) a Jungmann od roku 1806

v seminái litomickém, obdržev od biskupa Chlumanského dovoleni,

aby zdarma sml eštin vyuovati. U nich ovšem rozhodovalo asi

stanovisko národn-osvícenské a praktické. (Dj. lit. . 550.) Když však

náboženské vdomí se sílilo, poznávali snaživí knzi, že bez znalosti

eského jazyka innost knze mezi eským lidem jest neúplná ná-

božensky. To uznávali i biskupi. Z toho dvodu svolil Chlumanský,

aby založen byl asopis pro katolické duchovenstvo 1828 a aby redakci

pevzala konsisto. (První roník redigovali Mikuláš Tomek, Vojtch

Procházka, Ignác Mráz; druhý až šestý [1829— 1833] Václavíek, po-

zdjší arcibiskup Ivovský, 1833—1847 Pšina, po nm Jirsík, až se stal

biskupem.) Podobn smýšlel i brnnský Gindl, jenž žádal od alumnv,

aby se nauili eštin! (Vychodil 1. c. 181 n ); v seminái královéhradeckém

byla již ped rokem 1817 stolice literatury eské. (Rybika, 173.)

I v Olomouci znamenati podobnou snahu. Již arcikníže Rudolf

objednal pro seminární knihovnu hned první roník C. k. d. 1828 v šesti

exempláích. (Sám odbíral 2 ex.) Krom toho odbírali si hned 1828

tyi bohoslovci olomoutí tentýž asopis; byli to Fr. Bóro vika,

J. Hoín, Ign. Jahn a Libor Zahálka. Bohoslovci olomoutí mli

tedy asopis ten v 10 exempláích. V Olomouci odbírali jej (1828)

ješt první pedstavený semináe Fr. Beniš, professor pastorálky

I. Feigerle, viká domský Jií Kollner a konsistorní kancelista

Jan Miick. Mimo Olomouc (16 ex.) odebírán asopis v celé diecesi

v 45 ex, dohromady v 61 ex. Mezi tmito odbrateli bylo 10 mladých

kooperator.i) Jak dalece poet ten se udržel nebo pokud se zvtšil

nebo zmenšil, nelze mi prozatím udati, ale jisto je, že do seminární

knihovny „dolní nmecké" (tak nazývala se po založení zvláštní eské

knihovny) docházel asopis stále, a že roku 1850/51 penechala tato

„dolní nmecká knihovna'' knihovn eské po exemplái prvních šestnácti

roník C. k. d. (1828—1843) a k tomu i knihy sv. Augustina o mst
božím (peklad elakovského, dokonený 1833.^) (p. d.)

o svatojanský kancionál mnohem vtší zájem než pozdji. Poznav, že Bradá je rýmovaem

nejhoršího diubu, ozn ámil rozhodn, že se zíká vSí úasti v práci té. »Nebo

co katolického, bud dokonalým a kritickým, co katolickího, bu vdeckým a krásným

;

katolická církev není ledajakým cancorem.« Viz muj lánek »Náš boj s germanisací*,

Našinec 1902 . 69.

I')

. k. d. 1828: Seznam pedplatitel na konci roníku.

2j Netištná dosud studie kolegy Antonína Frbanu Djiny eskoslovanské knihovny
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Dominik František Kynský.
Napsal Jan Kakš. (. d.)

První literární pokusy Kynského jsou peklady z jazyk staro-

klassických. Vznik jich souvisí patrn s Kynského psobením uitelským:

chtlf jimi obrátiti pozornost mládeže studující k jazyku a literatue

domácí, jakož vbec ve škole pi vykládání klassik starých povzbuzoval

posluchae k studiu ei eské, srovnávaje v pednáškách sv}'ch staré

jazyky s eským a ukazuje zvlášt k ohebnosti a jadrnosti mluvy naší.

Nejdíve peložil Kynský všecky odyHoratiovy, pak idylly

Theokritovy a nkolik zpvv Iliady. Ukázkou pekladu Horatia

uveejnil odu „Na Delia" (II. 3) v Hromádkových Prvotinách pkných
umní na rok 1813 str. 147,i) z Theokrita podal idylly IX. a XXI.

v Prvotinách resp. Literních pílohách k c. k. Vídeským Novinám

roku 1815 (str. 11) resp. 1816.

Z pekladu Iliady nevyšlo, pokud vím, tiskem nic.

Další slovesné plody Kynského (až na celkem bezvýznamné, ne-

patrné výjimky, jichž pvodnosti však všude zjistiti nelze) jsou rovnž

vesms peklady. Kynský jeví se nám jimi pedevším jako horlivý

stoupenec poetického rokoka. Básnický jeho vkus jest cele ze školy

Puchmajerovy, jíž byl ostatn tak blízko píbuzným: pevládat namnoze

sladký idyllismus a škádlivá satira 18. vku. Pro literární profil Kynského

jsou chorakteristickými jeho oblíbenci: exjesuita Gresset, skladatel

„Papouška", arcibiskup hrab Ignác Krasicki, polský Voltaire, básník

komických eposv a ironických bajek, rovnž pekladatel Lukianových

satir — ovšem i Stolberg.^)

V Prvotinách resp. v Literních pílohách Hromádkových uveejnil

Kynský tyto práce: Roku 1814: Píse o kovadlin a perlíku"
(str. 63). Roku 1815: „Píse na v elíku", z Poesie siciliane dell'

abbate Giovanni Mli T. I. p. 159 v Herderov Adrastei (str. 19),

„Bertrand du Guesclin" (str. 89^), „Tyrtaiova první píse
') Pekladu tomuto pipojena pod árou redakní poznámka: »Máme nadji, že tím

neurazíme pana pekladatele (!), když echm zjevíme, že již všecky &dy Horácovy
v eštinu uvedené ped nkolika lety jednomu uenému echu poslal.

«

2) Nemohu neodkázati tu na výbornou studii J/. Favlíkovu »Z dob pojosefinskveh*

v Hlídce 1904 . 1. nn., kdež naši pední osvícenští kuží-buditelé znamenit charakterisováni.

•') Pod árou Kynský poznamenává: »Z dležitých píin, jichž vyítání v jiné

místo odkazuji, držím za dobré, abychom cizonárodská jména tím zpfisobem, jakž se

v pfivodní ei píší, i v eštin psali. « lánek tento otištn i v Jungmannov Slovesnosíi

(II. vyd. str. 201).

I
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válená" (z eckého), „Nco o válených písních" a .Píse
táborská" (str. 156 n. a 163 n,i) „Láska a udatnost"', podle
francouzského pana z Laborde, hudba od bývalé královny hoUandské
(str. 180), „Stromeek", píse pro dítky z Weisse (str. 206). „Do
pamtní knížky" (upamatovka, Stamrabuch) Jak. B. . .ovi. vrchnímu
hospodáskému v T...cích (str. 239), „Hynek Krasicki, básní
polský"

(str. 265 n.^), „Oeské pange lingua" (str. 291 n.,3)

I Podáváme zajímavý závr této stati, jenž následuje devíti slok psn »Kdož
jste Boží bojovníci.: .Tak se k udatnosti vzbuzovali potupnou smrtí svého krajana
nanejvýše rozhoeni a mnohými ukrutnostmi druhé strany rozvztekleni a pro domnlou
pravdu bojující Taborité... a jakých div neóinil zpv marseilsky? I což nepovstane
mezi slovanskými národy žádný Denis, Kretschmann, Collin, žádnv K.irner, kterv by
k dosáhnutí vznešenjšího cíle slovanských bojovník, z nichž vtší ást rakouského
vojska pozstává, v tom .perném boji proti onm zbjníkm vlastenskvmi písnmi
v hbém hlaholu mateském posilnil? Kterémuž básníi radji by echia estný vnec
okolo ela povdnou rukou vila, jako P. M. Zdiradovi Polákovi, c. k. prvnímu po-
runíkovi v pluku J. M. císae Alexandra atd.«

-) Úvodem k tomuto životopisnému lánku napsal Kynskv toto: »Když roku 1795
nejhlubší slovanských náeí zpytatel, náš po celé Evrop rozmanitou ueností veleslávnv
P. Dobrovský svá ei eské pimená pravidla nové prozodie zarazil, osnžený skrze
drahná smutná léta Parnass eský rozjihnouti zaal a lib páchnoucí kvíteko se na nm
vesele rozvíjelo. I který ech nesahá radostnou rukou po tom vnci, jejž nám horliví
P. P. vlastenci A. Puchmajer, J. Nejedlý a J. N. Hromádko ve svých sbírkách uvili?
O, kyz tato poupátka a kvíteka se nikdy nedokají obyejného osudu pirozených kvtin,
které se po svém rozvinutí, svázání a uvadnutí mrzce zahazují. Neušlo ale bystrosti
našeho znamenitého básníe P. Puchmíra, že eské kvítky v tuhém povtí nové prozodie
stesnné na díle njak zakrnlého zrstu bývají, na díle s nezdravou parou od západních
konin zavívají. Prvnímu nedostatku vyhovl ve svých pojednáních o prozodii eské,
v nichž nezavrhuje základního pravidla o pHzvuku, je toliko rozšíil a pak svfm pH-
kladem ukázal, jak se lib veršovati má. A kohož uchu skladné a jemn plynoucí verše
v jeho .Chrám knidském' nelahodí? V pedmluv k té peutšené básni i druhému
nedostatku, o nmž jsem se výše zmínil, vstíc šel, pozvav nás v rozkošnou kvítnici
Polan a jiných Slovan, z níž bychom mohli vonnjší kvítí do záhonk eského
básníství pesaditi. Nebylo vážné jeho slovo hlasem volajícího na poušti. V pílohá.-h
k ,Víd. Novinám' spanilý plod literatury polské nám vykvétá. Každv tená onch novin
Jehce se dovtípí, že míním ,Myiadu' Hynka Krasického.« fRozumí se Rožnayv pekla.i
otištný v Prvotinách 1815 . 8 n.)

') Peklad onen provází Kynský tmito slovy: ,V mnohých eských mstech
zpívá se latinské .Pange lingua' nejen na krucht, ale i od prostého lidu; nkdy dokud
se ješt latin umírákem nezvonilo, jakož se to, žel! nyní i v latinských školách po-
malouku stává, dokud ješt skoro každý emeslník takž takž jí hovoil, prošlo to. Ale
nyní? Kdož se nezlobí aneb nesmje (jakž jsou rozdílné povahy lidské I) slyše tu staro-
dávnou píse církevní v nelatinských ústech tak divn pežvykovati!? Nebylo bv léj.e
abychom místo tn zm.chlaniny v eských chrámech Pán ji eskv zpívali? V Morav
J'z se nkde tato píse zpívá, kteráž neuchyluje se hrub od latinskvch slov, také
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,.Lukianova rozmlouvání mezi Apollinem a Hephaistem

(Heféstem) a mezi Charonem, Meniphem a Hermesem"

(str. 3l0n. a313), „Do modlitební knížky mé sestry" (str.329>

Roku 1816:^) „Císai Františkovi, králi eskému", „Píse

národní", „Homér", dithyramba od Stolberga (pipsaná J. Nejedlému

jako eskému pekladateli Homera,^) „Skalní proud", „Zpomenutí

na ráj",„Nasmrt mého kanárka",') „Nkteré obzvlášnosti

ze živ^ota Ludvíka XI, krále francouzského", „Láska

bratrská".^)

Krom tchto prací asopiseckých vydal Kynský samostatn r. 1815

v Brn u J. J. Traslera kázaní „Píjemnosti a bemena stavu

knžského", jež proslovil v den svátení Jména Panny Marie r. 1814

k slavnosti prvotin P. Františka Eberla ve Veverské Bytyšce,^) a

peklad „Písn ke mši svaté."«)

ukazuje, jak ohebná naše e jest i v zachování kunštovného rýmování cizí ei.*

Zevrubuji o tomto eském Pange lingua srovnej v mém lánku ^innost D. F. Kynského

v písemnictvu náboženském*, Hlídka 1903 str. 519 n.

•) Ponvadž Hromádkovy Prvotiny z onoho roku nebyly mi úpln po ruce, erpal

jsem z Rybikova shora citovaného spisu.

2) Napsáno již asi roku 1812. {Rybika, Kísitelé, I. str. 154.)

3) Jungmann vložil tento žalozpv do Slovesnosti (str. 513), odkud peSel i do

ítanek elakovského, Jirekových atd. jako vzorek nenie.

4) Za píinou úplnosti pipojuji sem i tuto zprávu z Laichterovy Literatury

eské 19. století, I. str. 683: »Roku 1816 otištna v Prvotinách na str. 471 s šifrou Ký

(Kynskv?j báse »Plavba«. Ký poznamenal, ,že šastná náhoda dopála mu lístku, na

nmž vytištno bylo peložení známé nmecké písn Das Avaren so selige Tage.' Maje

za to, že by škoda bylo, aby ta píse líbezn básnná a v hudbu uvedená v zapomenutí

neb v zahynutí pišla, uveejnil peklad neznámého pekladatele, ježto dotud v žádné

sbírce esk-fch básník nebyl, v Prvotinách.*

') Oznámení knížky této (80 str. 28) v Hromádkových Literních pílohách roku 1815

6. 38. Kázaní to, obsahem a zejména správnou eštinou pozoruhodné, prosloveno na

základ slov Písma sv.: »Prosím vás, abyste hodn chodili v povolání, kterýmž voláni

jste, se vší pokorou, tichostí a trplivostí. « (Ef. 4, 1.) Na druhé stran titulního listu

citovány tyto verše Bed. Leop. hr. Stolberga:

Merkt, Christen, heilig ist des Pricsters Amt!

AVer nicht den wahren Priester chrt, der ehrt

Auch nicht den Altar, nicht des Altars Gott,

Und Schalkheit laurt in seines Herzens Grund!

6) »Píse ke mši svaté k hudb od Michala Haydna složená a podle nmeckého

textu, jakž na uení filosofickém v Brn uveden jest, seštná od Domiuyka Kynského,

na tomž uení professora.« (8" str. 8). Tetí vydání této známé, dosud oblíbené písn

v Kynského peklade s téhož eským »Pange lingua« a pídavkem .Pozdravení nej-

blahoslavenjší Panny Marie« vyšlo v Brn u Traslera roku 1817 již tetí vydání.

i
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Pipomenouti tu ješt teba, že Kynský pipravil k tisku ^Kázaní

na všecky nedle celého roku" svého pítele, buditele P. Matje

Josefa Sychry, faráe v Jimramov; vyšla roku 1814 ve dvou dílech

u J. J. Traslera v Brn.') (P. d.)

Z holandského písemnictví.
Referuje Alois Koudelka.

Kde kdo, jenž nahlédne tebas jen do tak zv. „Nederlandske

bibliographie'^ a vidí tu spoustu nejen pvodních, ale i peložených

vcí, pomyslil by si, že v té zemice nic kloudného pi takové produkci

nemže svtla spatiti. A pece nedávno vyjádil se pední francouzský

kritik, že co dnes ve Francii za tení ješt stojí, to jsou jedin vci
z Belgie, rozumj od francouzsky píšících Nizozemanv. Avšak i vlámská

resp. holandská literatura co do vniterné ceny novjších produkcí mnohých
daleko pedí vtšinu prací francouzských a i cizojazyných. Ba i krásná

literatura ist katolická te v Holandsku na vysokém stojí stupni,

že i Nmci sami rádi k ní sahají. Snad ten moskv vzduch tam tak

blahodárn psobí na vývoj i literárních talent. — Ze dosud prvenství

mezi holandskými spisovateli patí L. Co u per u sovi. rozumí se samo

sebou. A podivno, a už pes 21 dl (o 26 svazcích) vydal, pece talentu

jeho neubývá. A se obrátí tam neb onam pro námt své práce, a si

vyhledá hrdiny románové v Indii holandské nebo v haagské spolenosti,

vždv máte ped sebou plasticky podaný výsek ze skuteného života.

V Couperusovi stále zápasí o palmu realista s fantastem. V ro-

mánovém cyklu jeho „Knihy malých duší'' po obšírném úvod líí

život etné haagské rodiny aristokratické, a to rodiny Van Loveovy.

Kolik osob, tolik mistrných povahokreseb ze souasného života vzatých.

Dje nemnoho, ale za to co jemné psychologie. Holanané pak opájejí se

nad to krásou jeho mluvy, najm na jeho pohádkovitých vcech, z nichž

poslední jmenuji „Over lichtende Drempels".

Jemu po bok druží se Henri Borel, jehož poslední práce ^ Po-

slední inkarnace a O andlích) obsahují jednak kratší povídky, jednak

dojmy z cest a pohádky. Za to „Hlad po život" je kus sprostoty, i pes
nadpis, že je to studie ze života vzatá.

Jeanne Reijneke van Stuwe poslední román „Der Loop
der Dingen" (Bh událostí) má otepané thema za dj, jež lze strun

') Oznámení tcbto kázaní v Literních pílohách 1815 6. 40. V pedmluv k I. dílu

praví Kynský: »K obzvláštnímu potšení mi sloužilo, že se mi dostalo píležitosti k vydání

takových kázaní nápomocnu býti, v nichž zbožné smýšlení osvícenjších našich spolu-

vkých a výmluvný, libozvuný a ohebný jazyk vážných pedk našich ušlechtile se druží.

«

I
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naznaiti takto: Bet miluje Jana. Jan miluje Ali, Ali pak zadává se

studentovi, až úpln zabedne, Jan pak z hoe chce si vzíti život. Bet,

jejížto obtová láska nikdy nedoznala slova vdného a uznalého, taktéž

jde na smrt. Vše nese na sob ráz hrubého realismu, ale podaené jest

líení dlnického prostedí a pkná též charakteristika hlavních osob.

M. Marx-Koningová vystoupila jako pohádková básníka,

nejprve s prací „Van't Viroltje dat weten wilde" a pak „Het Beld op

de Rots". V posledním román svém „Grabriele" líí boje silné duše

díví proti licomrnictví a omezenosti svého okolí.

Idealismem dýše svazek povídek G. F. Haspelsa „Vreugden van
Holland". — Roztomilé, humorem dýšící jsou též kratší práce I. de
Meestera „Rozliné lidiky".

Gerard van Eckeron napsal „Donkere Machten". Pi vší

umlecké dokonalosti psobí kniha ta na tenáe pessimisticky a po-

chmurn. Zdaile podán klopotný život rumae, ale osud ošklivé, ode

všech odstrkované dívky píšern na nervy vaše psobí.
„Machteloozen" zove se sbírka povídek ze života chudiny Gc. van

Hulzena. Podává vrn jen to, co vidí, z každého ádku cítíte, že

8 tmi chuasy sympathisuje, ale rozeháti se pro n vy nedovedete. —
Ješt píšernjší jest kniha I. Queridaz téhož ovzduší vzatá „Levensgang".

J. Everts jr. podal ve svém „Klein Leven" umlecky psanou
povídku ze života venkovského lidu. — M. H. Brusse podal ve svém
„Uliníku" (Boefje) pkný doklad pro výchov katolických ú^av;
v ústav milosrdných bratí stává se z „uliníka" ádný mladík. Pední
z mladých holandských básník W. Kloos dí o knize té, že ona teprve

ukázala, jak se má psáti o podstat katolické víry a mravouky atd.

Pi posledním vlámském konkursu o ceny za práce z oboru

krásného písemnictví obdržela cenu mezi jinými VirginiaLovelingova
za svj román, jehož dj vzat z vyšších obanských kruh, „Mijnheer
Connehaye". Autorka až do nedávná (ted vedle Stijn Streuvelsa a

Cyr. Buysse) byla nejtalentovanjší pstitelkou vesnické povídky. Styl

její jesmírn realistický, nejvíce podobá nmeckému spisovateli (rakou-

skému) Roseggerovi. Jí po bok co do slohu i co do nazírání na svt
druží se Hermann Teirlinck svými pracemi, hlavn posledním
románem „Het stille Gestrente". Libuje si však píliš v drobnoraalbé;

tak poslední román jeho jest vlastn tvero drobnokreseb dost voln
souvislých.
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Z francouzského písemnictví.
Referuje Alois Koudelka.

Co se dalo tušiti, konen zcela zjevn propuklo. K etn\-m „krisim"

pidružila se také „knižní" (la crise du livre). Za jediný rok poklesl

vývoz knih z Francie ze 14 milion frank na 11 milion. Než nedosti

na tom, že cizina pozbývá zájmu o francouzskou knihu, v samé také

Francii zájmu toho ubývá. Úkaz ten pohnul p. Paul Gsella k setení

píin tohoto tak zv. „mévente", t. j. špatného odbytu knih. Na základ
dožádaných dobrozdání jak od nakladatel tak i redakcí elnjších
francouzských list dospívá tchto dsledk. (lánek onen pinesla
Revue, bývalá Revue des revues.)

Vinu úpadku knižního trhu má pedkem a nej prve hyperprodukce.
Dnes kde kdo píše, a nakladatelé vydávají asto vci, jež naprosto žádné
ceny nemají nebo jen hoví vkusu nkolika málo lidí. Tomu by se snadno
dalo odpomoci — dí Gsell — kdyby totiž nakladatelé vcí pochybné ceny
nevydávali. Dobrá rada, ale z eho mají ti kteí nakladatelé žíti? Inu,

z vydávání dobrých vcí, odpovíte. Tak jest, ale kde jich jenom
nabrati?! Nebo mluv si kdo co mluv, popíti se nedá, že dobrých vcí
za našich dn velice málo se napíše. Jednak není talent v, a co

jsou, ti honí se za všelijakými novotami a „-ismy", až se ubijí.

Podruhé obviuje Gsell z úpadku knižního redakce denních list,

jež prý novým zjevm pražádné pozornosti nevnují. Opt
pravdu má, ale pochybuji siln, že by placenou reklamou v dennících,

jak nkteí nakladatelé radí, trvale dopnmohlo se k vzpružení knižního
trhu. Ze reklama mnoho zmže, není pochyby, ale zmocní-li se „barnu-
movština" i knižní reklamy, nevím, zda teprve neubije všeho zájmu
o literaturu.

Jako tetí píinu knižního úpadku uvádí Gsell nedostatené
odborné vzdlání knihkupc venkovských, kteí prý asto „fedrují"

nevdouce, co. To snad vše má platnost i u nás, a u nás neškodilo by,

kdyby pražští nakladatelé neshlíželi tak s patra na tak zv. „moravica".

Ted o nkterých pozoruhodnjších zjevech. Pedem máme tu

pstitele vesnického románu René Bažina. Poslední jeho práce
„Donatienne" líí venkovanku, ženu Jean Louarna, jež z touhy po
lehím chleb odebere se do Paíže za kojnou, kdež však u víru lehko-
myslného života zapomíná na muže a dti, aby trpkými, trapnými
zkušenostmi oištná opt se k nim vrátila. — Jako u Bažina hlavním
motivem jest láska rolníkova k hroud, tak tomu i v román Jean
Ráme au a „Le román de Marie", a vlastn jak hrdinka tak i hrdina
jsou dokonalými Paížany se zddnou toliko zálibou pro život venkovský.
Kdežto druhý román téhož autora „La Belle des Belles" jest jakýmsi
druhem kriminálního románu, v nmž však francouzský soudcovský
stav jednou s píznivjšího hlediska jest líen.
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- E de Suze v román „Institutrice" (vnován jest ministru vy-

uování) líí postavení venkovské uitelky, jakým pokušením pi svéni

odpovdném úad vydána jest a jak málo vyhlídek ma aby si své

istoty uháiila. Kniha jest velice dojemná a zpsob nazíraní do duševního

života hrdinky zabezpeuje jí umlecký úspch tebas nedocílil zmny

v postaveni uitelek. Divím se, že naše uitelky knihy té si nepovšimly!

Bratí Paul a Victor Margueritte obrah si za námt svého

románu „Les deux vies" tuto palivou otázku: Má-h jednotlivec,

ienž strádá pod krutostí mrav (zvyk) nebo nespravedlivosti zákonu,

právo vzbouiti se proti spolenosti? Není-li spíše leho povinnosti ob-

tovati se? Život dvou žen, z nichž jedna ono, druha toto im slouzi

za illustraci odpovdi na ty otázky. Chyba jenom jest, že není s dostatek

iasn a zdvodnn doloženo, jednají-li se svého stanoviska správné,

aniž ukázáno, zda okoušejí toho štstí, po kterém toužily, aniz se jedna

tak druhá onak rozhodla. Mimochodem podotýkám, že justice francouzská

šeredn v román tom dostává. t t» i.- j i

EugneDemolder (Belgian) napsal román „Les Patms dla

Reine de Hollande" a Des Ombiaux „Le Joyau de la Mitre Oba

romány isou historické, onoho román nese na sob nádech stedovkého

mysticismu. Oba však romány živ a vrn líí dobu volenou, a pece

^L l^rurouble vydal trilogii románovou: La FamiUe Kackebroeck,

Paulíne Glatbrood a Les Noces Or, jež podává v Dickensov slohu

kulturní historii rodiny jedné. Všecky ti knihy dokaly se jiz nkolika-

terého vydání: zjev 1o vru vzácný a významný v Belgu.
^

Camille Lemonnier vydal posledn jednu z nejkrásnjších

svých povídek (celkem jich už napsal 55!) „Le petit Homme de Dieu

Ve Furnesích provozují každoron slavný církevní prvod na zpsob

pašiiových her. Provazník, jenž pedstavuje Pána do Jerusalema u vítzo-

sláv viíždiíciho, tak se vžije v roli svou, že sestoupí k prostému hdu,

aby divy inil. Zapomíná úpln na ženu doma, až kamen, kterým po

nm kdŽsi z dav hodil a jej zasáhl, pouí ho, že nikdo o jeho utechu

nestojí. Není to snad blasfemie, nýbrž ada rozkošných žánrových

obrázkv a zátiší, prohátým pravým hejným dechem B.

Louis Ber tr and, jenž na sebe už upozornil dvma alrickymi

romány, vydal nedávno román „Le Reval de Don Juan". Kntikove di,

že znovk se uchopil velikých tradic Flaubertových. Líi se zálibou mravy

míšenc" (kíženc) na pobežích Stedomoí. Thenaa poslední knihy

j'eho: Váše dekadentní duše stupuje se pod žhavým sluncem sevillským

až ke katastrof.
-, , . . r, i i tx^^í

Georges Lecomte pokusil se nápodobiti Zolu ^co do lícem

moderní spolenosti penžnické v román „Le yeau dor^'

Ze švýcarských spisovatel známý Eduard Rod vydal u Perrina

román „Le inutile effort", jenž jako všecky práce te^hož spisovatele

umlecky psán jest. Dj je strun tento: Paížsky advokát Léonard

Perrense ml ped svým satkem milostný pomr, z nhož zplozeno

dítko Perrense žije nejen v blahobyte, ale i šastným se na výsost citi.
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nebo dávno už z pamti jeho vypadl onen pomr. Pojednou te v novinách
ze jeho nemanželské dít bylo utopeno a z vraždy jeho že obvinna
vlastní matka jeho, jeho bývalá milenka. Nejedná však jako Nchludov
v Tolstého román „Vzkíšení", nýbrž až Františka odsouzena jest na
smrt, odebere se do Londýna, aby prostednictvím ministra vnitra vy-
prosil Františce milost. Než marn, Františka nucena jest podstoupiti
ortel, a Perrense vrací se dom znien. Krásn vylíen tu kontrast
mezi chladnou anglickou spravedlivostí a citovostí francouzskou.

Z román neboli správnji eeno povídek o dtech stoií na
prvním míst „Le livre de mon ami" Anat. France. Jsou to vlastn
dojmy z dtství autorova, propleteny nžnými filosoíickými úvahami.
Kniha zajisté milá všem rodim, ale pro dti tžká. To již spíše pro
dti hodí se P. Marguerittea „Zette", v níž líí dtským lahodným
zpsobem vývoj dvátka od narození až do prvního sv. pijímání
Zpracována hodila by se kniha ta do rukou dtí.

Jules Renardova kniha „Poil de Carotte" podává nkolik
tklivých scén z utrpení hocha, nemilovaného matkou, ponvadž jest
neuhledného zevnjšku.

Jean Aicard líí v L'Ame un enfant" poeticky duši dtskou,
jenom ze pozdjší líení ze života v internát jsou až píliš tendenn
pibarveny. Dostávají tu co proto i církev i stát.

Za to bez jakékoliv nepátelské tendence, tebas ne do hloubky
Jdoucí jest kniha André Theurieta „Sensations d enfant".

Nervosa a poesie.
Studie P. H. Martina. Peložil Jax Spáil. (. d.)

3 Díla, hle pravdivé to kriterium zdraví mravního a intellektual-
niho. Upravují nám, aniž bychom komukoliv kivdili, nevyvratnou
diagnostiku této choroby, i, abychom mluvili bžným vyjadováním,
této zrudnosti fin de sicle.

^ ^j 5

Abychom zachovali rovnováhu, jest poteba, abv njaká váha
obdržela zaváží rovné na obou svých miskách. Rovnž tak má se to
s naši složitou lidskostí. Tak dlouho, dokud její schopnosti nebo její
organy zachovávají psobením spoleným na sebe vhodný rozvoj, funkce
se rovnž vyvažují, všecko jest normální ve he Života.' Avšak jakmile
se uda s njaké strany pemrštní a s jiné nedostatenost, funkce
organická ztrácí svou harmonii, pohyby se vyšinují trhnutími neuad-
nymi nebo se vybavují v úinky neužitené. To bude atrofie nebo
Uypertrofie, vyskytnuvší se skutkem slabší neb silnjší výživy pi
chadnutí organu z tch, které vyvolávati budou tyto mrzuté známky
nesoumrnosti pathologické. Tak se má vc u jistého potu našich
aekadentu. Trpí pedevším hypertrofií.
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Podáme nkolik píklad tohoto chorobného stavu.

Pemrštním mé úsobyi) jeví se jako první povaha zrudnni

v souasné poesii. Romantikové nás již hodn unavili vným výrazem

svých osobních cit. Naši dekadenti nehledají než tytéž ve pírod.

Usilují tam vysloviti vci, kterých není, nežli v jejich mozku. To je

jistý druh pedstíraného subjektivismu vždycky složeného sama do

sebe, podráždného k muení vcné skutenosti, aby opvoval mou

úsobu tony nejrznjšími.

Také bylo poteba, aby se vyjádil tento druh monomanie, otevíti

slovník pi slov z onch, která prese všecku vdu zachovávají si vždy

jistý vzhled exotinosti. Oznaili jménem egotismu tuto nemoc,

kterou pokolení lidské vždycky trplo, jest pravda, která však, jako

všecky jiné, má své hodiny zhoršení, díky velice píznivému miheu,

kde se mže rozvinouti k volnosti. Pro se nespokojili se slovem

egoismus" na oznaení vci? Ponvadž pes vážnost své affektace

nechtli ji slouiti naprosto s touto neestí, prazdrojem to všech závisti,

tvrdostí a stesk, které dodávají mnoho smyslu slavnému aforismu

homo homini lupus". Nikoliv, ani symbolisté ani dekadenti ne-

mají snahy, aby sob podobné pozeli. Oni nejsou, abychom se pesn
vyjádili, egoisty, ale jsou eg o ti sty. Mají mánii tlaiti se do popedí,

sebe i svá díla, stavti se jako iniciatoi, kteí bortí všední minulost,

aby vytvoili nový zpsob myšleni a mluveni. Malheur, vskutku, po

kterém upírám jednomu z tchto mladých mistr právo utvoiti školu,

nebo založiti školu vynikající. Dr. Emil Laurent, pipadnuv na to, že

shledává onu pepjatost nad obyej velikou, pitáhl si kyselou^ dtku

se strany jednoho náelníka školy, jehož theorii o barvení hlásek se

dosti neobdivoval. in jeho byl mu vyznaen výrazy, které by nesnesly

odpovdi. „Já jsem — psal p. Mallarmé — hlava školy evolutivn-
instrumentistské, která ítá dnes ticet básník bojujících mn
po boku, ve jménu zásad rozumných, tyto dekadenty a sy mbo-

listy jakožto znovapodsívae minulosti, všecko to nynjší^ vysílení

nervstva v Literatue básnické . . . Jest známo, že pracuji o díle, o díle

o život veškerém, o jedenácti knihách, to jest více než ticeti svazcích:

o díle souasn básnickém, filosofickém a sociologickém. Dílo to jest

vývojem mé zásady o filosofií evolutivní, vdecky založené; a má theorie

o instrumentaci slov jest formou obdobnou, rovnž tak vdeckou pro

zvýraznní tohoto Díla... Co se týe barvení hlásek... jako muž

vdy ml pan doktor pochopiti, že my napomáháme tu, touto kolorací

slov vidné velmi velikým potem postupné revoluci našich povznesených

smysl a že se jde k synthesi rozumové pocit. Když pan doktor smí

neznáti vci! . . . Však to staí. Chtl jsem dáti pouze lekci vykladateli

velice domýšlívému.'' Takový jest povšechný tón Školy. Má soba

tam zaujímá dobré místo a nesnese ani ohromení, o které by se mohl

pokusiti nkdo "vci neznalý, za pítomnosti theorii vyerpaných, jak

se praví, z píruní knihy o occultismu.

*) »Du iiioi« — pekládám tímto terminem Dimlikovým místo »mé já< .
PeV.
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Jejich soustava kritická jest z nejprostších. Záleží v tom, že se

nepoítá než s dojmem osobním. Ejhle, co jeden z nich zamýšlí

s methodou. Mluví takto tem básníkm vhod. jichž díla pravé ísti

zaíná:

„V této chvíli neznám škol smr, pesvdení, která vážou mou
myšlenku; jsem volný, vybavuji svou duši z hrubých tradicí, které jí

vtiskují, a pravím, že rozkoš tchto tí jmen mne pitahuje... Jakýsi
druh dvrného obcování podzimového proudí navzájem k tm tem a

kolébá je zvolna, laškuje s nimi veerov. Já se již nezabývám jejich

matrikou, nechci se již pipoutávati k jejich emeslu. Zpívají, já po-

slouchám a jsem šasten. Já slyším dobe kolem sebe dav obmyslný,
který mluví o pevratu, o zpemetání forem, o vybavení se z rým a
rythm; avšak nedovolil bych nikomu, aby m nutil jménem smšné
svobody, kterou jest lovk obyejn velice nesen, je potlaiti. Já
soudím se svého hlediska; mn jest uinno zadost, že mj soud má
krásu snu, ejhle, to vše; a já nepetásám své dojmy: já je znova
cítím."

Oni nešetí výroky nádhernými a rádi se honosí proti nižším jistým

pohrdáním, které se podobá slitování. Ejhle, jak Verlaine vyjaduje
pocit své vlastní síly:

A nous, qui ciselons les mots comme des coupes

Et qui faisons des verš éaius . . . trs froidenient,

A nous, qu'on ne voit point le soir aller en groupes

Hariuonieux au bord de« lacs et nous páiuant,

Ce quil nous faut. U nous, c'est aux lueurs des lampes,

La science conqui?e et le sommeil dompté.

Xáin, ciseleurfim slov, jak kalich jež se skvjí,

a veršti vzrušených, jež píšcm nejchladnji,

nám, které nezí svt dlít jako ladné stádce

všech jezer na bezích, jak omdléváme sladce,

nám eho poteba, to v lamp my zíme plání

:

tož vdu dobytou a podmanné spaní.

To jest vždycky, jak jsme to již ekli, napí mou úsobou, jak

oni pojímají a pozorují svt a pírodu. Zdá se, že hledají sami sebe,

jakoby se mohli lépe definovati, když se pedstavují jako ne-úsoba.

Vím dobe, že symbolisté nesou se za snahou representovati pod zjevným
subjektivismem idey povšechné a city spolené všem lidem: ale oni

propjují humanit jistou manýru nazírání a cítní, která bude vždy
výjimkou. Jest málo lidí skvjících se zdravím normálním, a rovnž
málo okívajících, kteí nenalézají na jae ve vzduchu obnovy, ve kterém

se lovk cítí, jakoby znova ožil. Pro p. Mallarméa je toto poasím
žalu, nemohoucnosti, nudy:

Le printemps maladif a chassé tristenient Ped jara rmutcni již nám ])rchla jese živá,

L'hiver, saison de Tart serein, de Part lucide, as, kdy žhne umní a v svtle novém mládne,

Etjdansmon étre, a quilesang morne préside, a v mojí bytosti, krev rmutná jížto vládne,

L'impuissance s'étire en un long báillement. se mdloba roztáhla a dlouze pi tom zívá.

Jinv se uchyluje k podzimu jako k poasí, které vyzauje nejlépe

pocity lidskosti. Šustni spadlého listi pod kroky, nebe zastené, kvtiny

Hlídka. 23
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ídké, stromy holé z toho iní pro nho poasí požehnané vSemi radostmi

lidskými.
Uue rose autonine est plus qu'une autre exquise.

Jest rže podzimní lui drahá nad vše jiné.

To je zvláštní, ale tak jako nás od toho odvrací kritik vysoce

vytíbený a nemén shovívavý, ze školy: „Teba se toho zíci: epoch

stárnoucích, pocit istých, prostých, prvotních, nejsou prislušící než

jen aristokracii intellektualní, a si je tato již zachovala utajené a

tajuplné, bu si že je znova nalézá s vdomím a raffinovaností, vším
vzmachem vle."*) Jak vidt, demokracie rovnostáská nevnikla do
svta symbolistického. Privilegovaní mají sami právo chápati pírodu.
Ti, kteí vidí vci jiným okem, nejsou než obyejní cestující nemající

nieho spoleného s tmi, již jsou nadáni iniciativou a nedovedou pro-

niknouti poesii okrasou msínou.
Nedá se jim ani práva pojednávati o metrice a syntaxi poesie

nové. Vše to, co se jim dovolí, jest poslouchati vyznání druhu jako tento:

La lun plaquait ses teintes de zinc Kla msíc z inku svitu špetky,

Par angles obtus; kde tup byl kout,

Des bouts de furaée en form de ciu(i a konec dfmu v tvarech »ptky«
Sortaientdrus et noirs des hauts toits pointus. zít bylo hust ze stech plout.

Le ciel était gris. La bise pleurait Še na nebi, jen sever skucl
Ainsi qu'on basson. jak na fagot

Au loin un matou frileux et discret a v dáli macek zmrzlík muel
Miaulait étrange et grébe fai;on. z tak tenk<ch not.

Moi, j'allais révant du divin Platon Však já snil božském o Platonu
Et dc Phidias, a Phidiovi,

Et de Salamine Marathon o Salamin, Marathonu,
Souš Poeil elignotant des bleus bccs de gaz. zrak mhoue, kde blik modr^ zob plynov^.

Bylo by bývalo opravdu škoda, kdyby nás byl nechal v neznalosti,

že nebe bylo šedé, zatím co Verlaine se procházel v zái msíce, blouzn
o Marathonu ve svitu plynu. Chlapeckostmi tohoto genru hemží se to

jen v díle symbolistov, a to jest vážné, že je nabízí veejnosti, tak
jakoby nejmenší zasnní takových duch zasluhovalo obdiv potomstva.
To odhaluje na nejmén také hlubokou úctu k samému sob a dvru
bez mezí v prostotu obecenstva, které bude bráti za cinkové tyto
peníze duté.

Tato hypertrofie „úsoby" se penáší, úhrnem s bláhovostí, která
nemá sob rovné než práv tu chlapeckost. Pro básníky této školy
vesmír tkví v jednom bohatém rýmu, v jednom obraze a dokonce ve
he i slovech. Kekl by lovk, že znovuzrození svta jest vcí epithet,

assonancí, pekroení myšlenky z verše do verše (enjambements), césur
a blahozvuností slovných. Neblahý, kdo nechápe nieho z tohoto
systému chaotického, kde všecky zákony o družení se ideí a všecka
logika nahrazeny jsou náhodou srážky zvuk. Baudelaire mu povdl
co proto a nakládal s ním jako se zmetkem, s hlupákem a což více,
s neužiteným. Rým jest pece cílem života a jak praví CatuUe Mends:

') Vigié-Lecocq, La poesie contemporaine.

i
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. . faire en son livre ... ve své knize rýmovati
Rimer entre eux de nobles mots, mezi sebou slova vznešená,

Cest la seule douceur de vivre. rozkoš žití jedinou jen dáti.

Lze-li tomu viti u pana Mallarinéa, „jest svt stvoen skoniti
krásnou knihou", to je tou, kterou vydá on sám, následuje pravidla a

zásady umní dekadentského.

Jest co litovati, praví jistý autor, že požadavky života sociálního

zavazují velmi asto krásného ducha perušiti se mezi dvma hemistichy.

Viní z toho spolenosti tak škodlivého peinu notabene osmadvacet
dní služby vojenské. Od této jest prý u lidí pesvdených, že jsou

druhu vyššího, snaha odlouiti se od všedního okolí, aby se skupili ve

školách, v coenakulích, spolenostech, poustevnách, klášteích nebo
akademiích. Jak pravdivé vyznail p. Brunetiére, jest jeden z nejhorších

dsledk tchto theorií, to jest osamním umní osamiti také umlce,
uiniti mu z nho ideál a jako jej uzavíti ve svatyni jeho úsoby.

Nejen tenkráte nejedná se o jiném než o nm v jeho díle — o jeho

strastech a jeho radostech, o jeho láskách a jeho snech — ale aby se

vyvinul ve smyslu svých dovedností, nemá již nieho, na co by se

ohlížel a eho by šetil.

Toto vede pímo k anarchii literární. V literatue jako v politice

anarchie nemže býti než vítzoslávou a ovládnutím ohavného egoismu.

Studujeme-li ji až v nejkrajnjší dsledky, jeví se jako ono zblou-

dní, jehož jsou schopni osamlí, z rovnováhy se vyšinuvší lidé. Také
psychiatrové stanovili mezi známkami nervosy pemrštný kult úsoby,

druh to megalomanie, která mže až pipraviti o rozum.

4. Hypertrofie obrazotvornosti, bylo by teba íci její zteštnost
a její nestydatost charakterisuje ješt školu dekadentskou a není

pesn znamením moudrosti. íkalo se vždy dobe, že obrazotvornost

jest bláznovství domácí; však, když muž rovnováhy duševní podvolí

se ve svém dom pítomnosti této nebezpené nájemnice, dovede ji

udržeti v mezích práv svých. Naši dekadenti, zdá se, mají zalíbení

v jejích extravagancích. Ba ekli bychom zcela, že uvádjí v innost
aífektaci chtnou, aby ji popohánli po všech cestách, kde jsou jisti,

že potkají netvornost a cizotu. Ejhle, pro excessivnost narážky,

bizarrnost a nesouvislosti se naskytují na každé stránce, abychom ne-

ekli v každém verši díla dekadentského. Tam nalézáme perly jako tato:

La béte était béate et bavait de Tazur. Tam zvíe pobožné k azuru prskalo;

Je puisai l'eau frigide, ou friasonnait du feu. já vodu studenou jsem bral, v níž ohe trnul.

Nebo zvlášt:

Lalune est le laitbleu deTápre nuit, qui ble. Jest msíc modré mléko trpké noci, jež beí.

i konen:
L'ombre est bleue, ct la nuit palpitc ors tremblants,

Dans Tazur on crolt voir flotter des voiles blaocs,

Qui frémisseát au souffle onduleux du mystre...

Les étoiles, au chant des sphres éternelles,

Palpitent dans le vent de ces ailes rhytmées,

23*
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Qui, lentement parmi les ombres embaumées
Et le sommeil immense et bleu de toutes choses

Eventent le silence et font pámer les roses.

Stín modrý jest a noc se v zlatých svitech nití,

v azuru blankytném jest bílá kídla zíti,

ta chvjí vánkem sp, jenž tajemstvím se vlní ..

Hvzd roje v zpvu sfér, jež vnost potrvají,

hne chvním kídel van, jejž rythmy v soulad pojí,

jež zvolna ve stínech jež balsáuiu jsou zdroji,

a sen, hle, nesmírný a modrý všehomíra

tiš kolem ovívá a rže mdlobou zmírá.

Pes toto skupení „modrého stínu", „modrého snu", „chvní vánkenii

se, jenž tajemstvím se vlní" a „rže mdlobou umírající", toto hýení
obrazotvornosti bylo by ješt snesitelno. Ale co íci o mozku, jen/.

zplodí verše jako jsou tyto:

Le silence futur, stagne sur les iris

Qu'invitaient les cils k des ombres eau mote;
Et l'or astral pleurant la psýché, qu'on emportc,

S'épanouit en grands calices assombris?

Budoucí zmlknutí se v kosatcích tch staví,

jež brvy v stíny zvou, kde mrtvá voda ssedá,

a plaíc zlatohvzd za psychu jež se zvedá,

tu vzpuí v kalichy tak velké a tak ztmlé.

Jakým jménem oznaiti tu to inení slabik a slov? Je to sen?'

Není to iré bláznovství? A íci, že básníci, kde se projeví takovými,
podali svým sob podobným díla celá tmito spásovnými skládáními?'

Dr. Emile Laurent ujišuje, že nepíše se jinak v asylech, jejichž

chovance on zvlášt studoval. (P. d.)

Novd díla.

Introduction a la philosophie néo-scolastique, y>ixt M. deWult\
Alcan. Cena 5 fr.

Je to zase jedna z pkných knih, jimiž filosofický institut lovaské
university obdaruje katolický svt a z nichž na nkteré asem ješt
upozorníme. Jedna z pedních filosofických revues píše: Je to dílo jasn,
dobe psané, trochu struné v nkterých dležitých otázkách a ponkud
rozvláné v jiných otázkách ryze etymologických. Lituje též, že autor

neprobádal dostaten zdroje a poátky scholastiky mimo Církev se

vyskytující. V druhé ásti, která jest vnována novoscholastické filosofii,^

vykládá deWulf modifikace, které byly lovaským filosofickým institutem

vykonány o interpretaci a pokraování scholastické filosofie. Scholastická
filosofie pestala tu býti pouhým opakováním a stala se užitenou a
úspšnou adaptací.

II
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Notions de psychologie appliquées a la pédagogie
et a la didactique, par ^. Temmerman (libraire Hoste. Gand.) jsou

dle referátu Bernardova jasné a zajímavé úvahy o rozumu, pozorování,

pamti, obrazivosti, soudu, usuzování, citech, pudech, vášních a zvycích.

Každý z tchto paragraf je provázen etnými pedagogickými radami,

založenými na psychologickém pozorování; zvláštní kapitola jest vnována
pstní hlavních dtských ctností a dv jiné kapitoly pak ješt obírají se

methodami a rznou látkou elementárního vyuování. Autor tu stojí na

stanovisku Herbartov a na methodologickém pravidle formulovaném
Herbartem a jeho žáky: vyuování musí stále buditi u dítte mnoho-
násobný zájem. Pravdivý je citát Henriho Mariona o. morálce: „Ne-
uíme dít morálce, aby ji znalo, ale aby ji praktikovalo." Je zcela

jisto a nepoprno — a se na to bohužel píliš dnes zapomíná — že

celý lovk musí býti vychováván, že výchov a vzdlání ducha byly by
bez výchovu a vzdlání vle a srdce vcí poloviatou a pro budoucnost

dítte povážlivou.

LaPhilosophie ancienue et laCritique histori(|ue, par Charles

Waddington. Paris, Hachette et Cie. Cena .3 fr. .50 c.

Idey, mínní, víry jsou autorovi fakta lidské pirozenosti, která

nepostaí jen subtiln vykládati a jedno na druhé více mén opravdov
navazovati. Kdo je tak pojednává, vydává se dle nho v nebezpeenství,

že nepochopí jich opravdový smysl a historickou cenu; tu teba též,

abychom vzali v úvahu podmínky, v nichž se zrodily, zmny, které

podstoupily, a poádek, v nmž se vystídaly. Idey, krátce eeno, mají

svá data, a proto i v této ásti historie, jako ostatn i v každé jiné.

jest nemožno zanedbávati beztrestn chronologii. To vdí myšlenka

v této publikaci. Hlavním pedmtem a úelem rzných tu uvedených
studií jest ukázati, a to píklady volenými zvlášt z ecké filosofie,

jakým podivným bludm se asto i ti nejuenjší vydávají, zapomenou li

neb odloží-li stranou essentielní pravidla historické kritiky. (Pedmluva
str. VIL) Titul a datum tu obsažených studií jsou:

I. Introduction sur Thistoire de la philosophie ancienne (1878). II. Des idées morales

dans 1'antique Egypte (1893). III. La philosophie grecque avant Socrate (1900i. IV. De
Tauthenticité des écrits de Platon (1886—1896). V. Le Parmenide de Platon (l888).

VI. Quelques poiuts Ji éclaireir dans la vie Aiistote (189i). VII. Aristote écrivain et

moralisté (1898). VIII. Platon et Aristote; leur accord fondamental (1885V IX. Pyrrhon

et le Pyrrhonisme (1876). X. La Kabbale '1889). XI. Le scepticisme aprs Pyrrhon.

La nouvelle Academie. Euésidme et les nouveaux Pyrrhoniens. XII. Simplieius (1875).

Histoire de la theologie positive depuis Torigine iuí-q'au

Concile de Trente, par Tabbé Joseph Turmel. Paris, Beauchéne.

Práce podobného druhu nejsou pro Francii nic nového, vzpomeneme-li

si na díla, která o této vci napsali de Pétau, de Thomassin, Tillemont,

Theury atd. Vtšinu tchto dl však jesuité kvalifikovali jako galikanská

a jansenistická. Dilo Turmelovo po dvousetleté pause vrací se zase

k vd, od níž scholastická ideologie oddálila francouzské theology.
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Djiny dogmatu jsou — tak píše redaktor Ann k. filosofie —
skoro skandálem v latinských zemích, v nichž uí se dogmatu beze vší

souvislosti s historií a v nichž pedstavují si je pemnozí jako affirmaci

bez koenu a bez pedchozího rozvoje. V Nmecku a ásten i v Anglii

djiny dogmatu jsou zjevem obvyklejším a uznávaným. Antagonismus

ducha a plemene projevil se však i tu — leckdy a leckde usilovalo se

tu o odsouzeni jich autor Éímem.
Turmelova historie positivní theologie zabývá se jen jednou ástí

celé otázky, zkoumá totiž, jaké byly ryze skripturní základy dogmat
a nechává stranou jich rozumové zdroje. Tím zbaveno bylo dílo kritického

rázu a akcentován charakter pesn positivní a historický. Je tudíž

Turmelovo dílo historií všech dogmat dle jich skripturního rozvoje.

Tento výklad jest dle doznání kritik neobyejn zajímavý, ježto ukazuje

nám práci a úsilí theolog díve než se dosplo k té neb oné definici.

Práce duch pod vlivem nadpirozené inspirace jeví se nám tu v homo-
genit a jednot s evolucí. Dogma, je samo v sob nemnitelno, je však

mnitelno svým pokrokem a svou rostoucí jasností: these to neoapologisty

která se osvduje a ovuje. „Dílo Turmelovo je krátce dílo prvého

ádu methodou, erudicí a konklusemi." (Abbé Denis.)

La Religion dans la société aux Etats-Unis, par ž^nry
Bargy (Paris, Colin; cena 3 fr. 50 c.) jest dle Germaina znamenitou filosofií

evoluce kesanských sekt v Americe. Bargy studuje nejprve spoleenský
a positivní pud v koloniálním kesanství; pak positivního a sociálního

ducha v kesanské filosofii a souasném kesanství a konen kesanský
positivismus, který jest dnes v Americe náboženstvím tch, kteí vbec
vyznávají njaké náboženství. Katolická církev má tu jen kapitolu

o 8 stranách. Nedostatek tento má býti nahrazen dílem Houtinovým
UAmericanisme (které již vyšlo) a Kleinovým Au pays de la

Vie intense. v. Lankaš.

'Pxoi. Dr.Udeis: Der modeme Gott. Berhn 1903. Verlag der Germania,

Str. 30. Cena 72 h.

Brošurka je vlastn kritikou ei prof. Dra. Ladenburga, již

tento pednesl v Kasselu na ptasedmdesátém sjezdu léka a pírodo-
vdc. Pednáška stala se povstnou ne snad proto, že by byla píliš

vdeckou, ale proto, že její vdeckost siln pokulhává; zárove nacházíme
v ní krásnou illustraci, jak soudným bývá myšlení u nkterých uenc^
kteí si na reálnosti, positivnosti své vdy tak mnoho zakládají; ne-

považují se pouze za autority svého oboru, nýbrž zasahují asto krok
za krokem do obor jiných, a to s takovým sebevdomím autokratickým,
že lovk, který je a tím kterým oborem ponkud obeznámen, nad
tím žasne. — Ladenburg tvrdí o své ei, „že je ist vdeckou, že

nijakým zpsobem nepekroila hranice vymezené logickou dedukcí a

vdeckými výzkumy"; ale tvrdit dá se ledaco, zvláš bez dkaz, jak
skuten u Ladenburga vidíme. Je professorem chemie, ale to nikterak
nevadí, že chce míti první a hlavní slovo v theologii, ve filosofii,.
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V djinách kultury atd. — ^yní na ukázku nkterá místa. V prvni

knize Mojžíšov teme: „I ekl Bh. budiž svtlo, i stalo se svtlo,

svtlo váak bylo teprve ve hlavách, až posvátnost bible brána v pochybnost

a až byla považována jako všechny knihy za dílo lidské," a víc ani

zbla. „První myslící lovk byl zakladatelem náboženství:" tím podána
these i dkaz! Na to odpovídá prof. Udeis na str. 6: „Nemohl bvste

stejným právem tvrditi, že první lovk byl professorem chemie?"
Víra v prozetelnost Boží má svj pvod v geocentrickém systému:

„Zem byla považována za sted svta, okolo ní otáelo se slunce a

hvzdy. Odtud ona pée, jíž Bh se o své tvory stará." Tedy s theorií

heliocentrickou se víra v prozetelnost Boží srovnat nedál Koperník
byl tedy podle toho zapísáhlým atheistou.

„Tenkráte bylo životním cílem báti se Boha a sloužit jemu, a

veškerá mravnost a ethika vycházela z náboženství." (Str. 5.) Jak kdyby
se vc dosud u milion kesan tak nemla, a morálka autonomní

jak kdyby již mla, vyhráno; kde jest její ovoce? Uenci upímnjší
než je Ladenburg doznávají bez obalu bankrot. „Ve stedovku uili

i vdí duchové nesmysl;" pírodovdec Albert Veliký je mu španlskou
vesnicí, akoli spravedlivjší uenci si ho jako velikého pedchdce
svého velmi váží. „Nedovedeme si uinit pedstavy o bytosti, jež tento

svt stvoila." Jasné pedstavy, která by onu bytost dopodrobna vy-

stihovala, nemáme, ale ponkud se pece njakou pedstavou k oné

bytosti blížíme; z toho, že si nedovedeme uinit jasné pedstavy bytosti

absolutní, nenásleduje dkaz její neexistence; podobná konkluse byla

by „nemžeme si pedstavit milionové záchvvy etheru, jimiž povstává

svtlo, ergo neexistují"! „Ze v bibli není žádné zjeveni nadpirozené
bytosti, jistojist z toho následuje." Z eho paky musí se každý tená
man tázat; snad ne z tch naprosto nedokázaných zhola nevdeckých
tvrzení? z tch následuje jenom tolik, že se nevyplácí chtít rozhodovat

ex cathedra v oborech, o nichž erpáme znalost z njakých mizerných

plátk. „Z theorie Darwinovy", píše Ladenburg dále, „vychází teprv na

jevo veliký význam lovka na zemi," že je totiž opiákem! Zde
se dogmatisuje theorie evoluní a nedbá se pranic na oprávnný odpor

autorit pírodovdeckých, a to na slovo vzatých. „Tvrdím, že veškerá

humání úsilí posledních století vyvolána byla hlavn pouením, jež vdám
pírodním vdíme. Písn dokázat to ovšem nemohu." Poslední

slova mohl autor rozšíit na celou pednášku; nijak by neškodilo. Bitce

glossuje Ladenburgovu e Dr. Ettlinger v Hochlandu. „Nevdomost,
povra, intolerance byly ve stedovku"; tvrdí to snad historik? I toto!

prof. chemie Ladenburg. „Bude lépe. když všeobecné vzdlání se bude
zakládati na pírod a jich zákonech a ne na starých eech." Tvrdí to

pedagog? I kde pak! prof. chemie Ladenburg. „Již nyní víme jistojist.

že není žádného zázraku a že nikdy ani nebylo." Kdo to tvrdí? snad

vševdoucí Bh? Ne! prof chemie Ladenburg, atd Takových Ladenburg
máme v nynjší dob píliš mnoho: skoro vševdoucím zdá se býti takový

autokratický uenec. Musil by však být lovk již hodn na „rozum
padlý", kdyby vše, bez rozdílu bral za bernou minci.
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ApologetÍ3che Vortráge von Dr. Josef Miiller. Straí3burg 1903.

Bongard. Str. 49. Cena 72 h.

Pednášky tyto byly pedneseny minulou zimu v Mnichov a

vydány tiskem, aby se dostaly do rukou širšímu obecenstvu vzdla-

nému, které dle mínní autorova postrádá krátké, pehledné a zárove
dkladné asové apologetiky, jež by stála na výši doby; takovou

apologetikou má být spisek autorv. První pednáška jedná o nábo-

ženství; poukazuje na jeho universálnost; nikdy nebylo názoru bez

náboženství a náboženských úkon; náboženství bylo duší jeho kultur-

ního života. Náboženský pud, pud hledati božské nadzemské trans-

cendentalní ve svt smyslovém a podle tchto perspektiv život si

zaídit, jest základním pudem lidské pirozenosti. Miiller uvádí citát

Teichmiillerv: „lovk by musel pestat být lovkem, kdyby se ne-

propracoval k njakému náboženskému smýšlení; nebo náboženství

patí k podstatným vlastnostem lidským." Krásná jsou také slova, jež

uvádí kousek dále ze spis íilosefa Lazara: „Ne proto, ponvadž loyk
je lovkem, poznává Boha, nýbrž proto, ponvadž Boha poznává, jest

lovkem, t. j. poznání Boha pati k pojmu lovka a není nco pouze
nahodilého. A na kterém stupni toto jeho náboženství je, na témže
stupni je také jeho lidskost." Všude a všude opakuje se tentýž zjev

a potvrzuje se pravda Homerových slov: y-ewv ';(ax£0U5' av^ptoTcoi (Od.

3, 48) (po bozích touží lidstvo). Autor vyvrací mylné názory o pvodu
náboženství; nouze, strach atd. „Nouze uí Boha poznávat, ale ne
vybájet" Schell. Stejn odbývá fetišismus a animismus. „Tvrdit, že

lovk z pírodních zjev si udlal bohy, není rozumnjším než tvrdit,

že lidé mrtvoly díve balsamovali, než balsam znali" (str. 7). Co se

animismu týe, vidíme práv v onch krajinách, kde kult pedk
nejvíc bujel, že se inil veliký rozdíl mezi nejvyšším Bohem a pedky,
kteí mli úlohu nebeských duch. — Prvotním náboženstvím u všech
národ byl monotheismus, což srovnávací vda náboženská stále a

stále musí potvrzovat, nechce-li pravdu oteven zapírat. Náboženství
má býti nejhrubším sebeklamem Udstva, jak dí Feuerbach? Mátoha
— klam ! Jak bezútšná to myšlenka. Pomnme jenom, co to znamená:
nejvnitrnjší, nejžhavjší, nejvznešenjší touha, jíž lidstvo vše vdí,
co je nad zvíe a nad vegetující rostlinu povznáší, z níž všechnv
vymoženosti kultury a civilisace vznikly, ta touha jest klamem, illusí

chechtajícího se démona! Bh, nesmrtelnost, ctnost, ideály umní a
mravnosti nic než fantasmagorie, chorobné výplody mozku beze vší

pravdy: píroda má být danaidou, jež vn tvoí, nikdy nesplní!...

„Jestli to nejsou odpory, pak jest jím lidská pirozenost sama" (Jean
Paul, str. 10). Dále odhaluje autor prázdnotu a bezduchost citového
náboženství, jež nazývá kvítkem bez koene. — Druhá pednáška
jedná o Bohu a dkazech jeho existence, vychází od vty Du Campovy:
„Boha nám vzíti, znamená udlati svt sirotkem." Poukazuje na to,

že vda dsledná žádá nutn za nezbytný podklad všeho bytí absolutní

bytost. Boha, který jest duší náboženství; bez osobního Boha jest mu
náboženství „ein verschwommenes und zielloses Gefiihl" (str. 2(^1
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Materialismus a pantheismus postaven do pravého svtla. Dkazy
existence boží Kant správn neformuloval a proto jeho kritika v té

píin nepilehá. — Tetí pednáška obhajuje božství Kristovo na

základ Písma sv.; i z historie pináší dkazy, že ve svt kesanském
víra v Syna božího byla vždy živou. Z mrtvých vstání jest faktem

zajištným; „jenom touto vznešenou manifestací božství Toho, Jenž

zemel v opovržení jako zloinec, . . . byla kleslá mysl a víra Jeho

pívržencv oživena a ona dvra v Boha vzbuzena, jež nyní nekolísala,

nebo mla stále ped oima vítzství Mistrovo nad peklem a smrtí"

(str. 35). Poslední kapitola o církvi obsahuje zajímavý výrok DoUingrv,
pronesený r. 1843 ke kanovníku Speeovi: „Neomylnost papežova není

sice stanoveným dogmatem; kdo by však opak tvrdil, byl by v odporu

se vší pítomností a minulostí" (str. 46). Mnohé vci jsou známy
z jiných spis autorových, jako na p. z jeho „System der Philoso[)hie",

nejvíc však z prvních padesáti stránek z jeho Reformkatholizismu

nadepsaných „Apologetische Grundfragen^. Dílo zasluhuje skuten
doporueni; hodí se zvláš pro akademiky. Miiller prosí v pedmluv
o rozšíení svých spis, nebo je ve velké nouzi. Je totiž deficientem

v Mnichov, kde jeho roní „královský" plat obnáší 400 M. Z toho

má žít a se dále vzdlávat! Živí se tedy vtšinou pérem. Pro svou

píliš otevenou povahu jest u jistých ^ kruh nenávidn. Ze svých

reformních myšlenek mnohé vypustil. Že u Miillera zavinily mnoho
zbdované pomry, jest jisto.

Da.s Christentum und die Vertreter der neueren Natur-
wissenschaft von Karl Alois Kneller S J. Freiburg i. Br. 1903.

Herder. Str. 266. Cena 4 K 8 h.

Podobn jako za as Sokratových se mlo za to, že zabývání

se astronomií vede k bezbožectví, tvrdí se nyní, že studium pírodních

vd vede k témuž výsledku; ano slova pírodovdec a atheista považují

mnozí za synonyma; vc prý je tak jistou, že neteba k tomu žádných

dkaz; jsou prý naprosto zbytenými. Není pochyby, že tvrzení podobné

pekrouje meze každé vdy pírodní, že stává se metafysickým, a to

horšího zrna než je Hegel, Schelling, Fichte, Krause etc; v podobných

pípadech nutno poukázat na to, že tam kompetence pírodní vdy
pestává, kde nejsou positivní fakta, a zasahuje-li pec =— pak fc asto
ne-li vždy kompromituje, jako na píklad v tvrzení, že absolutní bytost

nemá místa v prostoru, že odporuje vdám a pod. Naproti tomu mžeme
bez rozpak dokázat, že znalost pírody není nijak na úkor víry,

naopak že ji upímná, pravá véda pírodní ješt podporuje; smle
mžeme poukázat, že celé ady pírodovdc plané hypothesy proti-

theistické svých kolleg nejen pro jejich nevdeckost kde jen mohli

potírali, nýbrž otevené theismu se zastávali; mnozí byli dokonce horlivými

zbožnými kesany (Volta, Ampr etc). Na stran orthodoxních prote-

stant dokazuje neúnavný bojovník za kesanský názor svtový,
Dennert ve svém díle zvaném „Die Religion der Naturforscher"

(vyšlo v Berlín r. 1901 v šestém vydání\ že skoro 92Vo pirodozpytc

i
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se hlásilo k theismu a z tch že opt 39 "/o bylo písn církevního

smýšlení. Na naší stran podnikl podobnou práci jesuita Kneller a

uveejnil ji v díle svrchu uvedeném. Celou adu uenc z rzných
obor pírodní vdy uvádí a poukazuje na jejich píznivý pomr bu
k theismu bu ke kesanství; všechny obory jsou zde zastoupeny;

astronomie, fysika, chemie, geografie, mineralogie, geologie, fysiologie,

zoologie atd. lovk skoro žasne, nad tak velikým potem víe vele
oddaných uenc, ale žasne ješt víc, jak mohla povstat falešná tvrzení,

že znalost pírodní vdy vede k atheismu. Haeckla, Vogta, Moleschotta
zná skoro celý svt, kdežto jiní uenci pírodovdetí, kteí si získali

ve svých oborech mnohem více zásluh než oni materialisté, jakoby
upadli v zapomenutí; i mezi vzdlanjší intelligencí najdeme mnoho,
kteí nevdí, jaký význam pro své obory mají Fresnel, Fizeau, Dumas,
Chevreul a j., jakého byli pesvdení; nevdí, že vtšina byla zásadn
proti materialismu, dnes od pírodovdc skoro všeobecn hlásanému,
nevdí, že i mezi pírodozpytci najdeme zbožné kesany; ovšem, že

tyto zjevy jsou našim materialistm hodn nepíjemný, a proto hledí

je všemožn zatajit. Ze Haeckla, Vogta a ostatní apoštoly materialismu
zná celý svt, je skutkem kiklavé jarmarení reklamy, která hypothesám
onmi uenci zastávaným žádné pravdivosti nepidá; naproti tomu
vidíme u vících uenc, že žili v ústraní, klidn pracovali a veejnému
životu se vyhýbali. V knize uvedeno velmi mnoho krásných citát ze

spis nkterých uenc; z nich poznáváme jejich hluboké náboženské
pesvdení. Uvedu jenom jeden. Claudius píše, uvádje naped citáty

z Bacona, Boyla a Newtona: „Nezapírám ti, Ondeji, že mám radost

nad Boylem, Baconem a Newtonem. Ne pouze pro náboženství; nebo
toto, samo sebou se rozumí, nemže uenci nieho ztratit ani získat;

a jsou malými nebo velkými; tší to lovka, když na píklad vidi

nejpilnjšího z pírudozpytc, který ve službách pírody sešedivl a

víc o ní vdl, víc poznal než vtšina o ní ví a ji zná; když takového
ptáka Jupiterova s vysokým pronikavým zrakem . . . když vidíme, že

takoví mužové pro své nazírání se nepovažují za pemoudré a že

vniknuvše hloubji do tajemství pírody, dychtí po pouení s kloboukem
v ruce, jak se patí, vedle oltáe a nejvtších tajemství božích stoji,

tší to Ondeji, a lovk má odvahu k uenosti, která zpsobuje, že

pátelé a pívrženci její skuten víc vdí a pi tom rozumnými lidmi

zstávají a nedlá z nich Narren und Spotter. Und es macht einen

sonderlichen Effekt, Avenn man auf der anderen Seite von den leichten

Truppen mít dem Hut auf dem Kopfe vorbeidefilieren und hochweise
die Naše riimpfen sieht."

Houston St. Chamberlaia : D i 1 e 1 1 a n t i s ni u s, R a s s e, ^I o n o t h e i s in u ^.

Munchen 1903. Eruckmann. Str. 80. Cena 1 K 20 li.

Spisek je samostatným vydáním pedmluvy ke tvrtému vydáni
známého velikého díla autorova "zvaného „Základy devatenáctého století".

Pro rzná nedorozumní, jež autor dílem svým "tu a tam zavinil, a pro
nkteré výtky, jež se mu místy iní, vidí se Chamberlain nucena
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reagovat, což však prý iní jenom svým píznivcm, aby se nedali
zmást; akoli se autor ohrazuje, že nechce psáti polemiky, nýbrž jen
pro orientaci, polemisuje pece, a to na mnohých místech i sarkasmm;
byl napaden s mnohých stran, což prý však není nijak divným, protože
autor stojí mimo národní, církevní a jisté vdecké strany; Jehce prv si

proto vc se všemi pokazil. V asopise Vierteljahrsschrift fiir wissen-
schaftliche Philosophie und Soziologie r. 1902 (sešit 1.) vytýkal Steinmetz
Chamberlainovi dilettantismus, naež mu tento odpovídá, že i dilettant
má svj význam, ovšem nemíní zde snad uence njak povrchního,
nýbrž takového, jenž pijímá výsledky prací jistých oboru, jež musí
dkladné ovládat a snaží se je spojit v celek organický; bez takového
uence rozpadá se souhrn našeho vdní stále víc a více, tvoí sice
pestrou mosaiku, ale mrtvou. Samo sebou se rozumí, že dilettant nesmí
býti „Stíimper" (str. 8), a dále požaduje od nho „znamenitou sílu
soudnosti, zrak vojevdce, jenž je bystrým a zárove mnoho obsáhne,
vnitní svobodu, neumornou píli a úplné oddání se." Smšnými se prý
dlají prázdní (schalé) feuilletonisté a omezení „Dutzendprofessoren",
když kríce rameny o pouhých dilettantech mluví. Odborník, jenž se
niím jiným nezabývá, stává se brzy pílišným autoritáem, jenž si

osobuje veliké právo i v jiných oborech. Dilettant nesmí se stavt proti
odborníkm, má být jejich sluhou, ale pi tom úpln samostatným,
a konaje svou úlohu má kráet svou zvláštní cestou; kterou, na to
Chamberlain neodpovídá; což když na p. autority jistého oboru se sváí,
kam se má pak dilettant pidat; v té píin rozhoduje asto libovle,
a tu pak pestává vdeckost, a zde jest dilettantismus jenom na škodu vdy.

Co se týe jednoty pokolení lidského, staví se autor proti ní, a
v tom vidíme velikou chybu, že se neodvolává na svtoznámé odbor-
níky;

^
píiny, které uvádí, jsou píliš jednostranné. Prozkoumáním

koenu náeí starých jak indoevropských tak semitských vystavna
prý veliká hráz mezi domnlou píbuzností tchto kmen; každá rassa
má své zvláštnosti jí vrozené; má je pstovat a vypstit tak svou silnou
individualitu; proti splynutí rass a jejich zvláštností v jeden celek se
autor rozhodn staví.

Dále uvádí Chamberlain nkterá místa ze známé pednášky
Delitzschovy. kde tento cituje místa z jeho „Základ století". Hned
na str. 2. oné ei narazil prý na monstrosní tvrzení (eine der mon-
strOsesten Eingebungen der Semitomanie, str. 33), „práv v nynjší dob
vnucuje se boj o svtový názor, který by uspokojil rozum i srdce; tento
boj vede vždy k Bibli, a to v první ad k Starému Zákonu.^ Odpov,
již uvádí Chamberlain, není správnou; mlo by se pedn poukázat na
mnohem akutnjší otázku, jež Bibli pedchází, totiž filosofické zdvodnní
theismu a stanovisko moderní filosofie k nmu; zde se musí nasadit
hlavní páka. „Až bude Bible prozkoumána'', píše Delitzsch, „pak bude
život lidí a národ hloubji rozvíen a k dležitjším pokrokm pi-
veden než všemi moderními výzkumy pírodních vd. Tolik jest jisto"^
dodává sebevdom místo dkaz. „Kdyby to nebyl ekl universitní
professor, hned ho pošlu na pozorovací stanici", na to Chamberlain (34),
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Jak mže miti lidské dílo, za Delitzsch Bibli a priori považuje, takový

dalíikosáhlv význam? Tof naprosto nepochopitelným. Stejnou dležitost

by mohla míti i Homerova díla! Dále vytýká autor Delitzschovi zpsob,

jakým chce dokázat monotheismus semitu. Slovo l znamená prý cíl.

kteréžto tvrzení pijímá Delitzsch bez dalších okolk ze spisu Pavla

Lagarda. který nebyl v tom oboru žádnou autoritou; zárove sám píše.

že podává jenom domnnku. Delitzsch bere vc jako dogma. „Cil tento

mže býti pirozené jenom jeden", nic víc — a monotheismus jest již tu

(str. 42). Chamberlain iní rozdíl mezi katolickým a ímským a nazývá

ho patrným (handgreiflich), místy zabíhá do titrností; nezná rozdílu

mezi vcmi podstatnými a nahodilými; i politiku ímskou míchá do-

hromady. Universální vdní Chamberlainovo vynucuje si ovšem úctu,

ale tím ješté není eeno, že vše se má od nho brát bez jakékoli reservy!

AVer stort den konfessionellen Frieden? Eine aktenmáí3ige Dar-

stellung von Paul Sieberts. Miinchen 1903. Mane. Str. 193. Cena 1 K 20 h.

Stále se vytýká katolíkm v Nmecku, že svou vyzývavostí

dráždí protestanty, že jsou pravými kazimíry v porovnání k ^míru-

milovným" protestantm. Že výtka tato jest naprosto bezpodstatnou

dokazuje autor, chefredaktor centrového listu „Bavorského kurýra". a

to nepopiratelnými fakty. „Jenom holá fakta a mluví; tak myslím, že

dojem dotyného materiálu bude vtší, než kdybych se poustel do

dalekosáhlé polemiky", dí autor v pedmluv. Nyní probírají se rzné

sjezdy štvavého spolku evangelického (Evangelischer Bund), jehož

úlohou jest v boji proti rostoucí „moci íma zastávat se evangelických

zájm ve všech oborech", jak výslovn vyteno jeho programem Ona

zášt, s kterou se spolek tento zrodil, se dosud neztratila, naproti tomu

zdá se, jakoby se vzmáhala víc a více; ký div, když ji mnohdy roz-

dmychuji i takové kruhy, které by byly vlastn nejspíše povolány

k uklidnní rozvášnné mysli, jako na píklad universitní professoi;

z objektivního posudku o katolicismu nenajdem u nich teba ani zbla;

zídka se tu a tam vyskytne njaká bílá vrána, která se však hned

zakikne. — Nyní nco na ukázku. Na tetím sjezde „evangelického

spolku" r. 1889. byla církev katolická tajným vrchním radou Drem.

Lipsiem nazvána „bahnem pohanské povry", což ovšem pijato s aplausem.

Na šestém sjezde r. 1893 vyjádil se Dr. Leuschner, konsistorní rada,

o katolicismu, že vypovdl nejen boj protestantismu, nýbrž i státu a

veškeré kultue. Na desátém sjezde roku 1897 tvrdil povstný štvá

Thiimmel. že katolíci upadají stále víc a více do pohanství. Na dva-

náctém sjezde r. 1899^ ekl Dr. Buchwald: „Hlavou a ochráncem všech

zlodj jest papež v ím". Na patnáctém sjezde r. 1902 pastor Geest:

„Kim je kletbou národ; kam vkroí jesuita, tam vyschne zem

"

A pak se ješt protestante dušují, že jsou v defensiv! Nejvíc mají

namíeno na jesuity; tu a tam byla již poádána i protijesuitská

shromáždní^ na jednom takovém vyznamenal se nejvíc professor

z Karlsruhe Boeíhlingk, „jenž pednášel o innosti jesuit, jež hubí

<luše a nií národy; sv. Ignáce nazval ignorantem, jenž nevdl, co je
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bible; exercicie porovnával s hypnosou; jesuité jsou lží v principu,

jsou zmijemi". V jednom letáku, který se ve Vratislavi rozdával, byli

protestante vyzýváni, by se semknuli v pevný šik «proti zhovadilé

bestialit ultramontan sesurovlých katolík". Patrn ješt nevyhynul
nepátelský duch Lutherv proti ímu. totiž zrovna až ábelská zášf.

Eeformator by mohl míti z toho skuten radost.

England und der Heilige Stuhl. Ein Beitrag zu Wiedervereinigung

mit Kom von Dr. Spencer Jones. Graz und Leipzig 1904. Str. 300.

Cena 3 K 60 h.

Jak známo tenám ^ Hlídky '^, jest autor anglikánským faráem,
jenž horuje pro sjednocení celého kesanství, nebo stav. který nyní

skytá jest smutný: místo -ut omneš unum sint^, jak si pál božský
pvodce naší vírv, vidíme samu roztíštnost; autor má zde na zeteli

sekty protestantské. „Již tináct let," píše v pedmluv na stran 6

,

..zabývají se myšlenky mé otázkou sjednocení; pokusil jsem se zjev.

který mužem nazvat zastaralým, zakoenným zlem anglikánské církve,

rozlánkovat a nyní teprv vidím se nucena se o tom vyjádit . . . Dle
zdání zaíná se práv nyní nahlížet, že spolenost, ve které každý
len íci a initi smi. co mu libo. nikoho tak lehce nepiláká. A tato

slova nikdo nepovažuje za neuctivost; upozoruji jenom na fakta a ta

nás pouují. Pravím to s úplnou rozvahou; hlavní píinou ubývání
kandidátu duchovního stavu a všeobecné lhostejnosti v náboženských
otázkách jsou rušivé nepoádky a odpory, jež v anglikánské církvi

nebyly jenom trpny, nýbrž i schváleny."^ „Jsou-li tyto odporv zlem,

jest ješt néf^o horšího, totiž pokoušet se o dkaz, že jsou dobrými"
(str. 7.) K druhému vydání anglickému pipojil také pedmluvu lord

Halifax. jenž se Spencerem sleduje stejný cíl; píšef na str. 28.: .,Po

em toužíme, není snad zernéjéi domnlé sjednocení, ne spolek samo-
statných církví, které odchylná uení vrouná vyznávají, nýbrž

sjednocení, jež se zakládá na vyznání jedné a téže víry .... Mjme
proto stále konené sjednocení celého kesanstva ped oima; modleme
se o ni, pracujme pro ni! Zvlášt však a to v první ad pracujme
pro sjednocení církve anglikánské s apoštolskou stolicí, která je pro

udržení víry, pro záchranu církevní autority, pro rozkvt náboženství

Kristova, pro rozšíení království božího tak nutnou.'^ Autor probírá

a posuzuje zcela objektivn vývoj své církve a pak odlišné známky
církve ímské (neomylnost papeže a j.) a to tak nestranné, že jeho

zpsob psaní mže sloužiti mnohým pamíletám za vzor. O rozluce

od íma soudí takto (str. 197): „Nedá se upít, že naší rozlukou od
8v. stolice .... jsme ztratili jistotu své ríry; mn to pipadá jako
historické faktum, že hádky v uení samy po delší dob vedou konen
pece k dobrému cíli. když se ona stolice uzná za sted, a že se ne-

ukoní (hádky), kde se tento uznat nechce. Pro nemla by ona stolice

opt býti tím. ím byla díve?" V konené úvaze píše Spencer na
str. 29.: „Faktum jest, že jsme rozdleni; faktum také to, že Bh
chce, bychom byli jedno. Máme tedy povinnost souhlasit s vlí a

U^ji_
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úmyslem našeho Pána, a zmna nynjšího stavu je proto nutnou." —
Dlužno podotknouti, že spis má také aprobaci sekavského ordmanatu.

Podobn jako kdysi spis Krog-Tonningv udlal vzrušení v protestan-

tismu, tak taky dílo Spencerovo v anglikanismu. Kdy dospje Spencer

tam, kam dospl Krog-Tonning?

Dr. tbeol. et pliil. Haas: Die immaterielle Sub s tanz ialitá t de^r

menscblicben Seele. Regensburg 1903. Manz. Str. 156. Cena 3 K.

Dle pedmluvy má dílo vyplnit mezeru v psychologické literatue

souasné; materiál se zde úmysln vybírá ze spisv autor, již nesdílejí

stanovisko duševní podstaty jako principu našeho svta psychického.

Autor tvrdí, že nehmotnost duše se již ponkud jeví ve vegetativním

oboru, a sice v tom, že vytvouje organy, jež slouží pak sensitivní a

intellektuelní innosti; vtší mrou poznáváme nehmotný princip v sensi-

tivním oboru. „Zvláštní záchvv pesahuje mechanismus: zcela pe-

vráceným jest poínání z hmotného stavu organu nco psychického

vyvozovat aneb z nho vysvtlovat" (str. 5). — Zvíe poddává se úpln

dojmm smyslovým, neodporuje jejich úinkm; jinak se má vc
u lovka, jenž i pi sebe pestejších dojmech abstrahuje, vybírá pedmt
smysly daný k vyššímu poznání, pozoruje ho s rzných stanovisk a

spádá tím *nit k dalšímu poznání; již v poznání smyslovém uplatuje se

jednota inného principu v našem vdomí, a to tou mrou, že jest na-

prosto vylouena možnost, že by principem sebevdomí mohla býti

rozprostená složitá hmotná substance. V nás je stále totéž nedílné já!

Jeho totožnost po celý život nedá se nijak upít; jenom šílenec by mohl

k své minulosti „ty". Jsou-li však atomy mozku nutnou podmínkou

našeho „já" conitio sine qua non, jak to jenom pijde, že se stálou

zámnou atom mozku, což vdou jistojist dokázáno, se také^ naše

„já" nezmní a nestane se ním jiným? Jednota vdomi nemže být

pouhým vvsledkem smyslových dojm; nebo již ped tím pociujeme se

jako jednota, jež libovoln s nabytým materiálem jedná, jej poádá,

s rzných hledisk pozoruje a dále i sama nové kombinace tvoí; bez

inného principu samostatného mli bychom zde píklad pravé „Munch-

hauseniady". Proti tm, kteí tvrdí, že ono jednotné „já" jest pouhou

abstrakcí, píše autor na str. 25: „Das Festhalten dieses rein abstrakten

Eins setzt aber erst recht ein abstrahierendes Wesen schon auf dem

sinnlichen Gebiet voraus. Sice by pouhá existence této zmny (v dojmech

smyslových) sebe sama musela abstrahovat a tato abstrakce sama se

ve vdomí udržovat. To však byl by zázrak všech zázrak." Svoboda

vle projevuje se již ve svt smyslovém; tomu kterému dojmu mžeme
vnovat vtší pozornost, a akoli pi tom jiné dojmy smyslové na nás

psobí a hmotné záchvvy v mozku zpsobují, neuvdomujeme si jich.

protože pozornost naše je cele obrácena k nemu jinému, kterážto

pozornost je svévolnou, aktivní. Svoboda vle jest pádným dkazem

samostatného principu nezávislého na mechanismu, který také ped-

pokládá associace pedstav, sice by se jim musela piknout samo-

statnost ve vzájemném na sebe psobení. Jakmile máme dva obsahy ve
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Vdomí, již je uvádíme v jistý pomr, sjednocujeme; kdo je sjednocuje?
.^Samostatnost jejich jest vylouena; bez inného principu psychického
stojíme^ ped záhadou. Tvoení pojm, zkrátka innost intellektuelní
vymyká se rozhodné etzu mechanickému.

Autor probírá krom toho ješt nkteré záhady psvchické. iako
sen. somnambulismus a p ; mnohé ovšem zstávají nerozluštnv.' Ve
svých explikacích o duševní podstat vynechal dva dležité momentv.
boj o pravdu a snahu po dokonalosti; nkteré jeho dedukce nejsou
správnými, nebo pak by musela být duše zvíecí takovou jako naše.

BrorsS.J.: Modernes ABC tur Katholiken aller Stánde.
Berlin 1002. A^erlag des Leohospiz. Cena 72 h.

Dílko sepsáno za tím úelem, aby se poukázalo jak na nesprávné
názory, jež se jak v pseudovdecké literatue proti základm nábo-
ženství mí. tak i na rzné pekroucené námilkv proti církvi katolické,
kterých je jenom schopna bezectná polemika jistvch fanatik konfesse'
jež se také chce zváti kesanskou, a jejíž zakladatel si vroucn pál.
aby jeho stoupence naplnil Bh velikou záští proti Éímu Mnohé námitkv
byly vyaty z díla professora Tschackerta: „Evangelická polemika
proti ímské církvi'^ a ze spisku: „Die wiehtigsten Unterscheidunc^s-
lehren der evangelischen und rOmisch-katholischen Kirche. Zusammen-
gestellt auf Veranlassung der kirchlichen Konferenz der Grafschaft
Mark". Námitky jsou sestaveny dle abecedního poadí; vyvraceni •

jejich je vcné a pádné. Autor se snažil i v tžších otázkách mluvit
jasné, aby i mén vzdlaná tída vc pochopila. Námitek všech je 271.
Dílko zasluhuje skuten doporuení, nebo z nho se mže každý
katolík nauit neohrožen se zastávat svého náboženského pesvdeni.
Podobné eské dílo bylo by také záhodným.

TJr. Justin Prášek: Djiny ech a Moravy nové doby. Kniha devátá:
Panování císae a krále Leopolda II. Nakl. I. L. Kober v Praze 1 904. Str. 282.

Autor vyliuje krátké panování Leopoldovo, pokud se týká zemí
koruny^ eské. Velikou vtšinu zabírá vylíení dležitých eských snm
roku 1790 a 1791, jež se domáhaly obnovení moci stavovské a zahájily
boj proti josefínské centralisaci. Jednání snmovní jest vylíeno místV
az píliš obšírn, avšak nkde neškodilo by trochu více pesnosti; zvlášt
kde mínní snémovník se neshodovala, ml uvésti autor, když iiž
vyhuje názory jednch, také dvody druhých. Zajímav vypsán jest
pomr, jaký zaujímal snm k lidu poddanému a k otázkám náboženskvm.
lež vládou pedešlou zasaženy nejcitelnji.

Popisuje náladu v zemích našich po smrti císae Josefa II, praví
spisovatel zcela správn, že legenda o panovníku tom vznikla mnohem
pozdji ístr. 5). Divn se však te, že Leopold II již v Toskan provedl

vl ,
^''í^y' =2ejména „ve píin vybavení biskup z podruí papež-

•' Yj •

'° nebavení" biskup vypadalo ve skutenosti a k emu
Jim tehdejší vlády smovaly, neteba snad ani podotýkati. Xa str 22
uvadl autor, že v dubnu 1790 bylo na Morav rozloženo 84.000 muž



350 Nová díla. — Ze života náboženského.

voiska. na str. 23. poítá jich již jen 53.000. Místo „prelát svatopohtsky

st) hradišský u Znojma (str. 156). Na str. 180. teme, že koruna eska

mla býti na" svém pevozu ve Znojm na hrad pes noc, ale hned

na stran následující se udává, že byla uložena v radnici. Také popis

slavností korunovaních lépe by se hodil hned na str. 197 než na str. 241.;

vypravování ie tu perušeno píliš násiln. Místy se také autor zbytené

opakuje (na p. o Úševicích na str. 172. a 270). — Formálních ne-

správností namanulo se mi nkolik, na píklad: vyslovil se proti vy-

rovnání penzi, dle zdání vhodni/w, ve skutenosti nemozný»i io8),

jednáni perušeno dávno se chystající, ale co do následk netušena

hom-i (74) a jinde. ^- '^•

Zc Života náboženského.

Nepkný zjev národnostní licitace, jako pi obsazování míst ve

státních a zemských úadech, vidíme i pi obsazování církevních urad

den ze dne. Dokud eská strana v polospánku se vším byla spokojena

a vše si dala líbiti, pijímala každého, jednookého i slepého — bylo

dobe. Te, když i na ni musejí bráti ohled, je zle. Nmetí „vric^

neisou spokojeni se žádným kandidátem, a je eského i nmeckého

pvodu, kdykoliv podává záruku, že bude pi nejmenším aspo ne-

stranným a spravedlivým. Už i nestranný a spravedlivý, teba Nmec,

iest ieiich nepítel. S takovým kompagnonera jest vru zlé soubyti,

a pece zase on je to, jenž stále kií: divor9ons! A my ho na všech

stranách držíme a prosíme: jen nedlit, jen netrhat! ^

V zemské jednot eského duchovenstva podávaná í. dubna zprava

o výsledku deputace, jež šla žádat za úpravu kongruy. Zpráva vyzn a

v utšující slova, nebo všichni ministi i císa pán slíbili ve véci té

nápravu Deputace zajistila si na všech stranách i ve snmovn v.e-

movn všemožnou podporu. Biskupové, jimž sdlovala o výsledku svého

kroku, brnnský a pražský, vyložili snahy episkopatu, jez nesou se

týmže smrem. Zvlášt biskup brnnský, jako jednatel koníerenci biskup-

ských, rozvinul plán celé úpravy, jak jej episkopat vlád navrhuje.

Podle návrhu episkopatu jak škola tak fasse má zstati, kongrua pak bv

tvoila základní služné, jež by rostlo bhem let udlováním kvinkvenaiek

(osm neivvše) a zvyšováno bylo aktivním pídavkem. Zádano spolu

episkopat, 'aby nepistupoval na njakou ástenou úpravu, ale domáhal

se reformy celé a dstojné.

Ve finanním ministerstvu prohlásili, že teba na úpravu tuto

hledati nový pramen píjm. Bylo by to velmi špatnou službou, knžstvu

prokázanou, kdyby na úpravu píjm jeho výslovn njakou dan, a to

tíživou konsumní da zavedli! Mluveno zvlášt mnoho o dam na sirky,

kterou už na rzné jiné výdaje navrhováno. Ješt zavedeni monopolu

prodejního bylo by tu nejpíhodnjší, nebo zboží by vbec znanfr

1
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podražit nemusilo a píjem z monopolu byl by pece znaný. Monopol
v oích širokého obecenstva totiž nevypadá jako da, spíše se mu na
zevnjšku mže dáti vzhled ochrany a pée o obanstvo. Monopol
spojený se zákazem bílého fosforu byl by tím též v pravém slova

smyslu. Jakož celá sirková výroba by potebovala ochranného zasažení

státního. Tímto zpsobem by nkolikeré dobro vykonáno bylo najednou.
Moravští „nejmladší" kolem brnnské „Vatry" shromáždní vydali

svj program, v nmž nejsilnjším bodem zvlášt vyteným jest boj

proti „klerikalismu" spolu s ustanovením pomru mezi církví a státem.

Toto „stanovení" si pedstavují „nejmladší pokrokoví- bezpochyby jako
odlouení církve od státu. Program jejich žádá vbec tsnou souinnost
se stranou socialn-demokratickou, vyjma tídní a hospodáské stanovisko

její. To znaí: od socialismu pijímají to, co jest na nm nesocialn-
radikalního (politicko-náboženské zásady i, jen v sociálním nazírání se

chtjí od nho lišiti Také pkná idea o spojení a souinnosti dvou stran!

Ale i starší strany ji asto vyznávají, své hlavní zásad}- odstavujíce

a ve vedlejších vcech se spojujíce; bývá to obyejn bojovné spojení:

proti vlád, proti „klerikalismu-, nepohodlným osobám a systémm.
Svt se tu ídí píslovím: teba s ertem, jen když k našim malým
cílekm pomže.

Do komise pro reformu práva kanonického jmenováno papežem
pes 40 len, dosud samých Éíman, tebas z rzných národností

pocházejících. Pirozen, že v ím najdou se nejlepší snad znatelé

práva kanonického, jen že práv ímští kanonisté byli dosud velikvmi
ormalisty a nestarali se valn o zmnné požadavky doby, pro niž

se nehodí, co se hodilo pro 8. — 16. století. Do komise ovšem vybráni

nejlepší, a ostatn není ani možná sbor tak vážný podezívati, že by
si dobe mínných pání ostatního svta nevšimnul.

V pastorální píloze „Correspondenzblattu", jinak dosti oteveného
a pokrokového žurnálu knžského, v lánku „O ei bohoslužebné"
staví se njaký spisovatel na píkré tradiní stanovisko, odmítaje všecky
opravné návrhy. Autor chce se pouze spokojiti s lepší latinou a žádá,

aby se zkažená a zvulgarisovaná latina 4. a b. století, jaké církev užívá,

nahradila eí istší, klassickou. Dvody pisatelovy pro latinu jsou

vtšinou velmi liché a triviální. Vztahují se ostatn jen na mši svatou,

o obadech jiných výslovn se nemluví. Ee liturgická pi mši se

ostatn od vtšiny oprávc ponechává, jen nejradikalnjší i tu chtjí

zmnu. Kdo však sleduje pozornji náboženský život lidu, nemže
nepozorovati, jak pes všechno vysvtlování, napomínání a vystavování

mše za nejpednjší úkon náboženský práv tento úkon jest pro lid

nejmén plodný — subjektivn vzato. Ode mše svaté si lidé velmi brzo

odvyknou, a odvyknuv.se, niím se necítí vábeni zpt! Vtšina mladších

a nepemýšlejících chodí na ni — nerada! Jen z musu, jen proto, že

je to pikázaní, chodí. Za to na pobožnosti vedlejší, v lidové ei
konané, jmenovité jsou-li to pobožnosti rozmanitjší, jímavjší, lid chodí,

a to mladí staí velmi rádi. Za ty sami žádají a také si je vysoko

cení! Kdyby celá bohoslužba byla v ei lidové, pikázaní nedlní a

Hlídka. 24
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svátení bylo by jist o polovici i ti tvrtiny radji a lépe plnno, od

tch totiž, kteí ješt ví a poslouchají církve, ne od tch, kteí se už

s náboženstvím i aspo s církvi rozešli. Tch už ani domácí eí liturgickou

nedostaneme zpt, na ty teba silnjších prostedk. Nejsilnjší dvody
pro jednotu ei liturgické v našich knijích a asech už dávno od-

padly, totiž tajemnost a báze ped porušením textu. Pro nás tu platí

leda jediný dvod, že by nám národních tenic pibylo, a to na míst,

kam se nejmén hodí.

Chvaln známý svou Apologií dominikán P. Albert Maria Weií3

vydal u Herdra sbírku svých lánk, roztroušených po listech v po-

slední dob pod názvem „Die religiose Gefahr" (Náboženské nebezpeí;.

P. WeiO náboženským nebezpeím míní pizpsobování církve svtu
a církevní modernu. Na myšlenky jeho v tomto smru astji jsme
poukázali. V tom smyslu jak on je vyvrací, jsou jist zavržitelny. Jen

že tak a to žádají pouze na nejkrajnjším kídle. A mimo to stále

se matou vci vedlejší s hlavními, disciplinami s dogmatickými, pod-

statné B pípadnými, božské s lidskými. Mnozí horlitelé ovšem nevidí

v církvi a celém jejím zízení nic vedlejšího, nic mimotního, nic

lidského; všecko je jim dležité a božské. Nejpsobivjší je P. Weií3,

kde dovozuje „reformním", že to, co chtjí nového, vše už tu je, jen

toho využit!

V témže duchu pokrauje dále v linecké Theologische Quartal-

schrift i letos — tak bere si za thema slova sv. Pavla: „Jeden Bh
jedna víra." Proto intelligenci a našim moderním svtákm nic zvlášt-

ního nepodávat, ale to co lidu: tytéž pravdy, tytéž zákony! — Zajisté.

Ale formu zmnit i on pipouští. A o to se vtšinou jedná tm, kdož
navrhují, aby církev svou pastoraci pizpsobila okolnostem a touze

doby naší.

V „Kathol. Vereinsblatt" posuzuje Vogrincovu knihu „Nostra

maxima culpa" piznává seP. Weií3 také k reformním, ale k mírným
Pravit o knize: „Hlavní obsah této knihy i etných jejích pedchdky
tvoí vtšinou neškodné a samozejmé pání a názory, které každý
z nás bez výjimky stokrát v srdci i v ústech ml. To je to práv, co

takovým^ spism a zjevm dodává zajímavosti, pro je rádi všichni

teme. lovk se tší, že druzí totéž praví, co už sám lovk tolikrát

íkával. Cítíme se zase s autorem jako spoluobané jedné veliké íše,

,íše tužeb a pání'." Po tomto pivítání však Vogrincovy návrhy za-

mítá; jsouf také, jak jsme minule pravili, pi nejmenším podivné.

V mohuské revui „Der Katholik" vyvrací P. Filip Kneib
nkolik námitekprotiduchuasmrucírkevníhovyuování
asto pronášených a dotýká se jmenovit vt: církev jednostrann
upoutává mysl na onen svt a pohrdá vezdejším a stává se tak ne-

bezpenou veškeré kultue; vyvinuje v každém sobectví vlastní spásy
a pehlíží tak lidstvo jako celek. — Tyto námitky, nejastji od pro-

testant pronášené, poslední as i mezi katolíky se uchytily. P. Kneib
ukazuje jak na nauce tak na historii církve, že vvtky ty možno initi

leda jednotlivcm, leda jednotlivým smrm, partiím, školám, dobám,
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ale nikdy ne celé církvi, nikdy ne celku. — Pravoslavní naopak ob-

vinují katolíky z racionalismu, z obmyslného prospcháství. A druhou
stranou chválí se protestantismus, že povznesl osobnost, individuum,
dav mu autonomii ve hledání spásy své (nejvyšší egoismus spásy —
rozlouení církevní spolenosti). A mnozí reforem žádoucní nutí církev
jíti touto cestou za vývojem osobnosti a autonomie individua. Ted}-

o téže církvi s téhož i s rzných stanovisek rzné a práv protivné

názory. Už z toho vidno, že je to jen subjektivní náhled, a když
i objektivn založený pak na nem výjimeném, ale ne na celku, který
ve své šíi a všeobecnosti hrá všemi nuancemi ducha jako celé lidstvo I

V „Hlasu'' uveejuje Dr. Musil stat velmi poun a pístupn
psané o výkladu Genese dle poznatk moderní vdy. lánky mají
zastupovat universitní extensi a jist by znamenit splnily úkol svj,
kdyby byly v lid hojn rozšiovány. Co je tžko zatím s novinovými
statmi, bude možno tím spíše initi, vyjdou-li stat ty ve form
brošurky. Zajímavo je, že naši eníci jdoucí pouovat lid, a z katheder
universitních i nižších nebo dokonce jen od socialistických redakních
stolk — nejradji si vybírají thema: jak povstal lovk. Ponvadž
tu je vda ješt tak sporná a tak plna hypothes — ponvadž tu není

možná skoro nic dokázat, ale všeho jen se domýšlet — proto asi naši

vdátoi tuto vdu lidu nejradji nosí. A už „darvinismus" pijímají,

i o nm pochybují, af už líí vc jako zaujatí horlivci. i jako svdomití
vdcové nechávají nerozhodnutou — pece konen na s tím ped
lid chodí? Je snad tato záhada našemu lidu nejobtížnjší, nejvíc ho
pálí a hlodá? Je mu pro jeho tžký národní a hospodáský život nejvíc

potebná ? Jist ne ! Jsou obory vd lidu bližších, potebnjších, bez

nichž lid trká do všeho, potácí se, škodí sob i jiným — a o tch se

mlí! Když už možno socialisty a jiné štvavé nedouky omluvit — ale

co probh páni professoi z universit, gymnasií i jiných škol —
chodí ped lid práv s touto otázkou nejradji a nejastjil? Vždy
i nejhoroucnjší „darvinista" konen s tím u lidu — zvlášt na
Valašsku a Lassku! — pohoí, musí pohoet! Což pak lid pijme to

beze všeho fondu pedbžného vdní, co vzdlancm a samým uencm
se protiví!? Leda za nedstojnou zábavu mu vystavuje eník svou

vlastní hodnost, osobnost i svou „vdu". Nepravíme to ze žárlivosti,

z nevole, že se snad tím odporuje dosavadním náhledm církevním,
— nikoliv! Vždy na to není poteba v lidu žádné protiagitace: staí

ve spolenosti hlasit pronésti vtu: lovk povstal z opice, a „darvinismus"

je v lidu hotov! Lid má leda nový vtip — ale ne vdu, takové on
z vlastního dobrého pudu nepijme! Po takové pednášce všecko
vážnjší pojímání jakéhokoliv pedmtu a jakékoliv vdy je v lidu

na dlouho zmaeno a nemožno! Tak k emu to všecko? i snad eská
véda v jiném oboru nepracuje jak v evoluní theorii!?

V ímském „Bessarionu", vnovaném východn-církevním otázkám,

píše barnabita Tondini, že celá západní, ale souasné i celá východní

církev (!) touží po prohlášení dogmatu o „Nanebevzetí Panny
Marie". Nedlala by prý obtíží a nehorlila proti porušení istoty víry,
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jako to inila po roce 1854, když sama do té doby vivši v nepo-

skvrnné poetí Panny Marie, jakmile bylo též v ím vyhlášeno, zaala
potírat a zvracet nauku tu. Tondini ujišuje, že by se to nestalo

tentokrát, a že by pro spojení obou církví nepibyla nová pekážka.

Dovolává se výroku konvertity ruského J. Šuvalová: „Maria bude
poutem, jež spojí ob církve, a uiní z tch, kdož ji milují, jeden

národ bratí, pod otcovským vedením nástupce Kristova." — Tondini

totiž na prvním italském kongressu Mariánském v Livorn roku 1895
pemlouval, aby kongress nepijímal resoluce a nepodával formální

žádosti, aby nanebevzetí Panny Marie bylo definováno. Jelito však od

té doby touha vících (?) neustala a pomry se zmnily, proto už by
byl proto, letoší jubilejní rok Mariánský touto definicí oslaviti! Jsou to

vru zásady prapodivné!

Dne 12. dubna pipadla dvousetletá pamt smrti Bossuetovy,
znamenitého biskupa, biblisty a theologa francouzského. Za té píležitosti

inny reminiscence a z innosti Bossuetovy i spor jeho odvádny
závry na dobu a pomry pítomné. Významný pro dnešní dobu jsou

totiž spory Bossuetovy s oratorianem Richardem Simon m, který

je zakladatelem tak zvané „introdukce" k výkladu Písem svatých.

V díle svém „Histoire critique du Vieux Testament" (Kritické djiny
Starého Zákona) hájí totiž zásadu, že poteba je naped historicky,

kriticky probádat život autora, vznik knihy, již sepsal, a okolnosti, za

nichž ji sepsal, postavit na jisto autoritu, knihu i autora jejího a pak
teprve po takové prprav že možno pistoupiti k samému výkladu.

Názory Simonovy vyvolaly hroznou boui a hrozný odpor mezi tehdej-

šími biblisty a církevníky vbec. Od té doby však myšlenka Šimonova
se ujala a dnes žádný exegeta nejde jinou cestou nežli cestou kritické

historie Simonovy k samému výkladu Písem. Kniha Šimonova
byla v celém prvním náklade 19. ervence 1678 spálena jako
kacíská! Nejhroznjší kacískou myšlenkou pro Bossueta a jeho

vrstevníky byla vta Simonovy knihy: „Mojžíš není a nemže býti sám
pisatelem všech tch knih, které se mu pipisují" (Pt knih Mojžíšových).

Dnes názor tento vyznávají všichni theologové a exegetové katolití!

A ped 200 lety byl kacíským a musil na hranici. — Proto jen vždycky
pomalu se všemi anathematismy, volá k nám jubileum Bossuetovo.

U píležitosti nmeckého vydání knih Giordana Bruno pipomíná
„KOln. Volkszeitung" ve své literární píloze,, že tento protikesanský
hlasatel pohanského epikureisrau byl vlastn první, který 300 let ped
naší dobou ve svých spisech, v nichž rád mathematiku a astronomii

piplétal, prohlásil stálice nebeské za slunce našemu slunci podobné,
kolem nichž se jako kolem našeho slunce otáejí obžnice oživené tvory
stejn jako naše zem. Giordano Bruno v názorech svých na hvzdnaté
nebe byl, možno íci, bez naší spektrografie a otometrie, tak daleko,
jak jsme my po 300 letech po nm. Pokud by se jednalo o spekulativní

hvzdáství, nutno bezbožného, církví upáleného filosofa nolanského po-

staviti na místo první ped veliké jeho souasníky: Galileiho, Tychona
i Kepplera.
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V „Revue de Freiburg" (2, 3.) akademik francouzský Emil
P"'aguet projednává záhadu literární historie írancouzské — o lásce

Pascalov. Jemný a duchaplný tynto moralista — pozdji Jansenista —
autor vysoko cenných „Myšlenek" (Pensées), napsal též dílo „Discourssur

les Passions de lamour" (Hovory o vášních lásky). Kritikové Pascalovi

tvrdili, že názory v hovorech tchto obsažené jsou prožity a vztahují

se na markýzku Roannez, již Pascal pozdji už jako Jansenista vlákal

svými listy a silou náboženské suggesce do kláštera, z nhož však

Roannezová po tech letech odešla. Faguet pipouští, že snad Pascal

slenu Roannez miloval, ale mohla to být jen tajná a tichá láska,

nebo jako nešlechtic v tehdejších dobách na šlechtinu rodu Roannezových
nesml ani zdaleka pomysliti. Také nic tomu nenasvduje, že by
mezi ním a Roannezovou byla jaká spolnost cit anebo aspo intim-

njší pátelství. Faguet dosavadní názory o lásce Pascalov úpln
vyvrací a potírá.

V téže revue jiný akademik Ferd. Brunetire píše o italské
renaissanci zavírá svj úsudek o hnutí tom z umní do filosofie,

církve i celého života tak mohutn zasáhnuvším: Renaissance italská

je z poátku úsilím opt otevíti poklady od tisíce let zakopané a na-

vázati etz ped tisíciletím petržený. Z opojení nad zdarem tohoto

prvního úsilí pichází jakoby zapomenutí, a-li ne zrovna vdomé
zeknutí se všeho toho, co toto tisíciletí ze svého pidalo ke staré

kultue ecko-ímské a tím i do pokladnice celého lidstva. Ježto však

nebylo možno vrstevníkm papeže Leona X (velký humanista) obnoviti

v sob ducha Augustova nebo Perikleova, proto dv vci vyrostly

z onoho odeknutí skutenosti: staré pohanství, jež znovu se budí

uprosted spolenosti kesanské; a kultus formy a smyslnosti, jež

zaujímá místo myšlenky, idey! iní se pak pokus produševniti, idea-

lisovati tento realismus i sensualismus starou idealistickou filosofií:

platonismem. Ježto však bylo zejmo, že realismus renaissance se ne-

produševní a neproistí, proto podstatu jeho vypouštjí a s ní i životnost,

kterou ješt umní ve vztahu k životu bylo si uchovalo. Tím renaissance

italská koní — však Evropou rozprostírá se pak dále ješt renaissance

evropská!

Tehdejší nkolikasetletý záchvat — pizpsobiti si starou kulturu

pohanskou, církev petrvala: na as jím ztrácela, ale konec konc
vyšla z tohoto amalgamování obohacena — tebas chudší o celou

germánskou Evropu. Proti tehdejší dob dnešní modernisující snahy
jak jsou nevinny!?

Ve slováckých „Katolických Novinách" vyzývá dopisovatel knz
z venkova, aby knžstvo slovenské pracovalo v lidu hospodásky,

pomáhalo mu v ruchu svépomocném, jen tak lid opt ku knžstvu
pilne a pojme k nmu lásku a dvru. V nejbližším sousedství s Moravou
a Rakousy knžstvo v etných pípadech tak iní. Nasvduje tomu
aspo hojné zakládání tak zvaných „katolických kruh" (spolk),

z nichž obyejn v brzku se vyhraní njaká hospodáská akce vý-

pomocná, jakož i hojné zakládání rzných hospodáských spolk —
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Úvrních, konsumních, výrobních, jež v rovinatém kraji tom ile se

rozvíjejí. —
Mariborský tvrtletník „Voditelj" zabývá se otázkou, zdaž možno

hypnotismus považovati za nemravný a církví zakázaný. Otázka tato

není jen zbytenou zvdavostí — stalf se hypnotismus prostedkem
pi léení. Pro názory v církevních kruzích rozšíené, mnozí lékai byli

v pochybnosti, smjí-Ii i nesmjí prostedku toho používati. Na otázku
jistého amerického lékae odpovdla (1899) kongregace S. Officii, že

použiti se mže hypnotismu, pokud se jedná o pirozené prostedky
a pirozený cíl, jenž není nad sily pírodní. — Bála se tedy. aby ne-

bylo používáno pomoci a prostednictví neistého ducha. Ponvadž
však ím dále lépe se všecko, co s hypnotismem souvisí, vysvtluje
pirozenými zákony, pestává veškerá obava nedovolenosti. Krom toho

vyvracejí se i všeliké námitky z nebezpenosti a škodlivosti brané.

Léka jist k vážnému úelu užiti tohoto „léku" smí, svolí-li nemocný.
V Charvatsku vyvolána boue mezi „Obzoráši", že episkopat —

vlastn nkteí horlivci z konsistoe záhebské — chystají se založiti

si vlastní katolický denník. Dosud za organ církevní zájmy bránící

poítán „Obzor", ale mnozí z knží už s ním dávno nebyli spokojeni.

Zdál se jim píliš oportunistický a uhýbající ped svými stranníky.

kteí ne vždy chovali se církevn. Proti zakládání nového listu katul

vystoupil tedy „Obzor", za to schválilo a vítalo jej Frankovo „isté"'

„Hrvatsko Pravo^' — zlé znamení. Dr. Frank se svou skomírající

stranou tší se, že z nových štvanic získá. Zvlášt proto, že pibude-
mu stoupenc v jeho protisrbských rejdech, na nž jeho strana je

zjednána, a list knžstva charvatského by sotva byl tak daleko už
vysplým, aby svou nechu k pravoslaví potlail a na stanovisko
mladších lidí a posledn i „Obzorovo" se stav, hlásal smír a bratrství

se Srby.

Církevní odbor srbský požádal nedávno sv. synod (cirk. odbor
je svtskou, synod duchovní vrchní správou pravoslavné srbské církve
v Uhrách a Charvatsku', aby knihovnu patriarchovu v Karlo-
vicích prohlásil za národní majetek a vydal ji ve správu Národ-
ního domu. Církevní odbor chtl ji tak uiniti pístupnjší obecenstvu,
ale hlavn chtl míti v novém Národním dom njaký národní knihovv
poklad a za takový prohlásil knihovnu patriarchy. Synod však zase

vyslovil mínní, že knihovna je soukromým majetkem toho kterého
arcibiskupa karlovického, že náleží k osobní jeho výbav a k osobnímu
použití jest dána. Jiný neúspch ve sbírání „poklad národních" pro
Národ, dm karlovický má církevní odbor se svou žádostí klášterm
srbským rozeslanou, aby mu vydaly své drahocenné vci na
uložení do „musea národního". Kláštery ve vršecké a pakrácké diecesi

pravily, že žádných drahocenností nemají, jiné že jich potebuji k boho-
služb a jen jeden byl ochoten jich vydat. Ale hlavní nadje skládánaj
do bohatých a slavných kláštery arcidiecese karlovické. A
z patnácti klášteru tchto pouze klášter Chopovský se usn«
drahocennosti své vydati; jiné tyry pravily, že nic zvláštního nemaj
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a ostatnicli deset zpíma odeklo, že nic nevydají, že prý drahocenné

vci jsou u nich lépe schovány, než by byly v národním museu, že

také se do kostel lépe hodí než do svtské budovy, a že jich kláštery

samy mají potebí, aby jimi vábily obecenstvo na pouti, bez nich by
ztratily pvab a svou krásu, jakou dosud na odiv stavly. A odekly
kláštery práv iiroko daleko povstné svými poklady: Krušedol. Rava-
nica. Kuveždin, Veliká Remeta, Rakovac, Bešenovo, Vrdnik, Šimatovac,

Jazak a Fenek. — Také klášter Grabovac z budínské diecese odekl,

že prv nic nemá. Podobná dojde nebo došla asi odpov i z ostatních

diecesí, takže zámysl s národním museem sotva se zdaí — aspo
církevních starožitnost v nm nebude mnoho!

Z úspory zrušeni v Srbsku „vojenští duchovni", a úkol

jich budou zastávati všude místní duchovní. — V mst Péi (Ipek),

nyní zcela poalbaneném. trvala do roku 1766 srbská patriarší stolice,

jako hlava celé srbské církve, jejíž vliv a moc však stále bývaly

z Caihradu eckýúi patriarchou maeny. Srbové však na peský
patriarchát stále ješt vzpomínají a jeho právo rekvirují tu pro prizren-

ského vladyku dnešního, tu jak Djura Vukievic ve svém spisku práv
v Novém Sadu vydaném tvrdí, pro vladyku cetyského na erné Hoe.
Patriarchát prý nebyl zrušen kanonicky, jednotlivé oblasti jemu byly

násiln odtrženy, ale on na n dosud své kanonické právo neztratil,

a ježto dnes i pvodní sídlo jeho ztroskotáno, má na následnictví peské
patriarchie právo arcibiskup, pod jehož jurisdikcí leží nejvtší díl

dívjší peské arcidiecese a to je cetyský. Zatím rozhovory tyto

mají jen význam historický. V budoucnosti jist ani Pe neobživne

ani Cety se hlavou nestane, ale jiné živjší stedišt srbského života.

Po studentstvu srbsko-bulharském, praví bulharské listy, navazuje

se sbratování mezi obma národy též duchovenstvem. Probošt

pirotský koncem bezna navštívil totiž Sofii a tu inil potebné nákupy
v družstvu pro zhotovování kostelních vcí „Bl. Janu Rylském". Pi
té píležitosti jednáno o astjších stycích mezi duchovenstvem obou

národv a duchovenský spolek „Bl. Jan Rylský" usnesl se hromadn
navštíviti Blehrad a podobný tamní spolek duchovenský „Sv. Sávy".

vSpory mezi exarchatem bulharským a patriarchátem eckým po-

slední dobu, možná-li ješt se piostily. Ve svých žalobách ecký
patriarcha Joachym nemže „tak zv. exarchovi" bulharskému na

jméno pijít, nazývaje jej áblovým nástrojem, politováni hodným
zloinem, zídlem všeho zlého v Macedonii. Rekové, když agitace od-

louditi bulharské vící exarchovi pece jen se nedaí, chápají se

udavaství, škodí, obviuji, oerují, ba jistý Rek ze msty nedávno
uinil vražedný útok na samého biskupa bulharského ve

Strumici.

Ostatn velikášství ecké za Joachyma III se stále sesiluje. Te
dostal se do sporu i s Rumunskem. Rumunsko totiž vidouc, že i Bulhai
i Srbi se církevn vvmanili, žádali, aby i krajané jejich v Macedonii

žijící, tak zv. Kucovlaši nebo Cincai í^také Graecoromani zvaní),

smli se ustaviti jako zvláštní biskupství. Jest jich podle „Mace-

L
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donie" Káneva pes 80.000 v Macedonii a v celém Turecku evropském
na 100.000 duší. Ale ecká církev nechce propustit Kucovlach ze

svého objetí, nebo už napolo je staila poetiti, a dobytím národní

liturgie a svých knží by se znovu probudili a národn pro Velikou

Hellas byli ztraceni. Ponvadž agitace vycházela z Rumunska, vynechal

patriarcha pi velkononích modlitbách krále rumunského (jmenují se

všichni pravoslavní panovníci), a mezi ním a zástupcem rumunským
nastala úplná roztržka. Zárove Kekové obešli si okresy Kucovlachy
obývané a donutili nkteré z nich, že protestují proti svému odlouení
od Rek! Podotknouti dlužno, že patriarcha by vrchní pravomoc nad
biskupem kucovlašským podržel i nadále. — Na druhou slavnost vzkíšení
távalo se dosud evangelium pi mši v patriarším chrám vždy ve

všech pravoslavných jazycích, na oznaení jednoty ^i obcování

mezi pravoslavnými národy. Letos však to patriarcha zakázal a etlo
se jen ecky. Je to trest na národy neecké, že brojí proti „vše-

svtovému" oekumenickému patriarchátu a z náruí Hellady se vydírají.

V bytomském processu, jejž vedl kardinál Kopp proti poslanci

Korfantymu, že ho obvinil v list svém „Górno.šlazakovi" z porušení

svých povinností a z quasisimonie, a z navádní knžstva ku germanisaci,

nedokázány sice Korfantym tyto výitky, ale církev a diecese Koppova
vyšla z processu siln pošramocena. Dokázalo se totiž svdky zcela

nezvratn, že knžstvo nmecky smýšlející odpíralo polským vícím
rozhešení, svatební požehnání, ba i poheb, neodeknou-li se polských
list, nebudou-li volit proti Polákm s centrem, ba i budou-li mluvit

polsky v domácnosti! Nejhoršími ukázali se v tom ohledu knží od-

rodilci! Kardinál Kopp vida, že vyšly na jevo takové vci o zneužívání

duchovní moci faráské, vzal svou žalobu zpt a slíbil pípady objevené
písn vyšetiti. Vící svými farái takto nuceni bu se dále kostelu

vyhýbati a od nábožného života byli odpuzeni, nebo slíbili a neplnili,

faráe obelhali, nebo všelijak jinak se vymlouvali. V ohledu morálním
a náboženském jednání slezských germanisator v kostele a ve zpovdnici
pivodilo na Slezsko pravou pohromu. Také vliv katolického stedu
nic tak nepoškodilo, jako toto jednání. Omluviti možno knžstvo to

leda v nkterých pípadech tím, že zakazovalo list Korfantyho „Górno-
šlazaka" proto, ponvadž list tento stále útoil na knžstvo a na kard.

Koppa (pro germanisaci) a vyhlášen byl v diecesi za „špatný tisk" a

vící ped ním od samého kardinála varováni. Ale pemnozí z knží
šli dále a s „Górnošlazakem" sluovali i vše polské. — Proslýchalo
se v listech, že Korfanty a jeho strana žalovala kard. Koppa v ím
pro quasisimonii, ježto má positivní dkazy v rukách, že fary dávány
s podmínkou, bude-li fará germanisovat polské vící. Pochybujeme,
že by podmínka byla tak hrubým slohem — jist znla nevinnji —
snad podmínkou byl boj proti liberalismu (lidovectví) „Gi')rnošlazaka"

a strany Korfantyho — a tu ježto strana ta zadávala si v ohledu
náboženském a nechovala se vždy správn, nebude možno germanisatory
stihat ped ímskou kurií. — Žaloba kardinála Koppa v ím na faráe
krakovského, který Korfantyho sezdal, a vdl, že mu od nho požehnání
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zdavkové bylo odeknuto, byla odmrštna a v jednání faráe krakovského
neshledáno nic nesprávného.

Papež prý rozhodl na prosbu posledních dvou delegátv americké
polské deputace, že zakroí ve prospch Polákv amerických, aby
aspo v diecesi, kde jsou nejetnji zastoupeni, dostali polského biskupa

výpomocného, nebo aby nebyli zásadn z volby vyluováni.

Metropolita Septyékyj nedávno náhle odejel do Eima. Proslýchá

se, že ne dobrovoln. Byl obžalován, že jako správce statk klášterních

(basilian) špatn huspodaí a statky klášterní mrhá spolu se správcem
jejich — jesuitou (?).

Pro se odvrací intelligence od cirk ve? Tento záhadný
zjev diskutuje se nejen u nás — aspo v „moderních" listech, ty staré

to vdí! — nýbrž i na Rusi. Také tam pociují, že tento zjev nabývá
veliké šíe a stává se tak hrozivým jako na západ. V „Cerkovných
Vdomostech" sdluje fará Fomenko, že byl vyzván s vážné laické

strany, aby navrhl církevním listm, aby si všímaly víc té otázky a

petásaly ji, pro souasná intelligence ruská tak se šmahem od církve

odvrací. Návrh ihned pejal „Cerkovnyj Vstník"^ (i jiné listy ducho-

venské) jako velmi vhodný a vasný zvláš ted, kdy veškeru ruskou

spolenost sjednotil spolený zájem východní. Je prý as na sblížení

vhodnjší než kdy jindy. Duchovním už asto vytýkáno, že si nevšímají

snah a myšlení souasné intelligence. Teba tedy obrátit. Nutno znáti

názory její a vyslechnouti ji do konce a pak klidn pedložiti kesanský
názor svtový, pibližujíc se jejímu úhlu zornému a její psychologii!

Ostatn už i díve se otázkou tou na Rusi dosti zabývali. Na tak zvaných

konferencích v Moskv, Petrohrad a v jiných mstech eníci vybírali

si asto pednášky takové, které ešily mnohou záhadu intelligentovu

a vyvracely jeho námitky. I otázka, pro se intelligence od církve

odvrací, asto petásána ale intelligence pi tom — jak u nás! —
vždy šmahem odsouzena jako sama jediná vinná. Tak prof.

Sokolov práv vydal v Petrohrad sborník svých konferenních eí
pod názvem „Ob ideách i idealach russkoj intelligencii" a menší spisek

„Russkije svjatyje a russkaja intelligencija". Také Sokolov bere otázku

tu povrchn: ukazuje, kam spolenost intelligentní dospla, jak je

rozervána, jak ví všemožné vci, jak chápe po všech kultech a ná-

boženstvích, jen od svého se odvracejíc. Biuje její chyby a neesti,

ale neukazuje, pro to tak pišlo, pro náboženství domácí nemá síly

a nepsobí na intelligenci a co se jí práv na nm nelíbí, a po všech

jiných sahá. V tom ohledu více k jádru vci šel už minule zmínný
prof Aleksj Vvedenský, ukazuje na vnitní ráz moderního hnutí

náboženského v intelligenci, tedy aspo jeden smr analysuje. I on

ovšem odsoudil a na získání návrh nepodal. Zatím v ruské církvi

bude vtšina tch, kteí budou žádat: co lidu to intelligenci, celý zákon

a celou nauku, pedloží se jí a ekne: v nebo jsi zatracena. Žádné
smiování, žádné pizpsobování. „Jeden pán, jedna víra!"

„Moskevské Vdomosti" ubolévají nad tím, že ruské knžstvo
ve všech necírkevních otázkách úpln zstává stranou, nikdo, ani

I
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stát, ani spolenost ho nepibírá, jeho se neptá. Tak prý teJ v tch
místních poradních oborech o nouzi selské, jmenováni všichni mužní
„znalci" jako lenové, jen knží veiíkovští, kteí pece nouzi selskou

velmi dobe budou znát a chápat, nikde epibráni. — Tato netenost
spoleosti ke knžstvu je opravdu v Rusku až nápadnou.

V Nmecku a i v jiných protestantských zemích (v Dánsku.
Švédsku) už drahn asu znovu a znovu se petásá otázka, aby pi
pití z kalicha pi bohoslužb protestantské, bylo to njak jinak

upraveno než dosud, nebo z esthetických a zdravotních ohled je prý
to píkré, že musí píti jeden po druhém z téhož kalicha. Mnohý prý
si oškliví, a proto radji se vzdaluje. Tedy z velmi nekesanských a

nebratrských dvod docházejí k tomu konci, jako církev katolická

když kalich odstranila, jen že u ní, ponvadž se pila z kalicha „krev
Pán" a ne pouhé víno jako u protestant, byly ješté dvody závaž-

njší než esthetické a zdravotní. Ve Švédsku podal petici podobného
smyslu dokonce sám snm církevní rad. Tato utekla se o dobrozdání
k lékaské rad íšské, která zamítla obavy zdravotní; není prý ani

jednoho pípadu, kde by se penos njaké nákazy kalichem mohl do-
kázati. — Také v Nmecku vystupují svdectví lékaská proti obavám
zdravotním. Zstaly by tedy jen ty esthetické — smutné znamení pro
protestanty v dob dnešního demokratismu!

V Berlín sešla se nedávno konference liberálních pastor
— asi 24 lidí silná — jež jednala o tom, jak se pipraviti a ozbrojiti

na podzimní protestantský sjezd, na nmž chce letos rázem dobiti

vrchu liberální smr. Toto chystání a strojení liberalismu proti ortho-

doxním napluje nemalým strachem jednu a nadjí druhou stranu

Vdci ci Limní.

„Chemickými Lipany" nazývá ^Ziva" v posledním ísle jásot
eského obecenstva nad pednáškou Zengerovou, že není radia! A to

prý ješt takovouto pednášku poádá eská chemická spolenost! Zatím
celý svt jde jakoby nic po svých cestách za výzkumem radia dále.

Sevíkova škola houslist v Praze chrlí na svt nové
virtuosy; pedstavili se s dobrým úspchem opt dva noví poslední
dobu: Zuna a Hájek. Ve Vymétalov knize našla škola ta i svou historii^

a vykladatelku.

Ve velkononí svátky uspoádala Praha za pispni i ostatního]

pveckého a hudebního svta eského „velký hudební festival", troj-l

denní hudební slavnosti, v nichž mlo se obecenstvu v nejdokonalejšif
form podati, co eské hudební umní, skladatel i s výkonnou silou

zmohou Zdá se, že cizina, pro kterou takové veliké slavnosti bývají
ne-li hlavn, tedy aspo také uspoádány, tentokrát ješt v Praze za-
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stoupena valn nebyla Vítání ciziny zobecovalo se v ovacích jedinému

Francouzi, vyslanci mstské rady paížské.

V Americe dobývá vavín eskému jménu také jiné umní než

hudební — malíské zastoupené paížským Muchou. Triumfy tohoto

tichého umní už jsou asi též mén hluný než byly Kubelikovyl

„Mánes" pražský pošle po své jarní výstavce sbírku asi pltetího
sta obraz do Záhebu na oplátka za charvatskou výstavku vloni

v Praze uspoádanou záhebským spolkem umlc. — Také ve Varšav
propagují nkteí pátelé esko-polské vzájemnosti, aby Varšava a Praha
si své umlecké výstavky astji, ne-li každoron vymovaly. Mezi

echami a Halii už taková výmna byla, „Mánes" uspoádal svou

výstavku v Krakov; zdaž vzájemnost ta bude pokraovati, nevíme.

V „Pozoru" i v jiných listech agitováno, aby brnnské divadlo

po skonení saisony zstalo na Morav a hrálo po mstech moravských.

Zatím to už zamluvilo se v zim pro msta eská. Moravská msta
prý totiž, jak pravil' editel divadla, si nedovedou takového ensembl,
jaký. má brnnské divadlo, udržet. K tomu je teba zajistit pedplatným
spolenosti jistou sumu. aby nebyla pak odkázána na píze i nepíze
náhody a obecenstva. A moravská msta této záruky dáti dosud nechtla

i nemohla; eská msta jí poskytují. Svolána tedy do Brna schze
moravských mst. na níž moravská msta chybla. Vidt, že vzpínání

na vysoké umlecké stanovišt, v jakém si mnozí naši dobí lidé libují,

jest ješt dávno pedasné. Stejn jako honní správy divadelní do

moderních a literárních kus, pi nichž všecka naše ti stálá divadla —
tedy i pražské — bývají jak známo poloprázdná! — Novinky oznámeny:

z Plzn Subertovo drama „Ve žních" a z Prahy Zelenského „Tažní ptáci".

Jako naši Mrštíkové vydali svj jist pkný a cenný „Rok na

vsi" za vný pomník slovácké ddin, tak polský spisovatel Eeymont
ve svém široko založeném díle „Chlopi" pedvádí opt život mazursko-

polské ddiny. „Chlop" vyšly zatím dva díly, a dva díly ješt autor

chystá. Co do tloušky tedy polské dílo rozhodn bude vynikat. Ale

zdá se i koncepcí je širší, a sílou líení a vypouklostí života, a život-

ností povah stojí znan vysoko. Reymont poal v symbolickém genru,

tu však v Chlopech pešel na tvrdou a pevnou pdu realismu. Porovnání

této polské a moravské ddiny bylo by z rzných hledisk zajímavé.

Na první pohled zejmo je, jak moravská ddina nad polskou v ohledu

mravním stojí vysoko! — Velice plodné mají Poláci drama. Mají

pravda tyry stálé a pravidelné scény (Krakov. Lvov, Lod, Varšava),

a to tak eeno representaní; nebo vedle hlavních divadel v Krakov
Lvov i Varšav jsou ješt i menší stálá divadla lidová. A tak za

saisonu oznamuje se vždy hojn novinek, takových aspo, jež iní

nároky na dílo literární. V poslední dob vystoupili ti noví autoi:

známjší básnmi svými filosofickými Leop. Staft'. napsal tíaktové

drama „Skarb" (Poklad), hru veskrze symbolickou, ale pece úinnou
(boj materialismu s idealismem); belletristickými obrázky i básnmi se

ohlásivší rovnž z mladé družiny Perzyski zadal tíaktové drama

„Lekkomyšlna siostra"; krom toho hrány dv konkursní hry už díve
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oznámené Rittnerova „Maszyna" a Mattauschv „Madej Zbój", z nichž

žádná se zvlášt neosvdila.
Nejen u nás v Praze ádí „bestia triumphans" ^— ona je stejn

doma i všude jinde. Stejn si stžují na „polský ím" — Krakov.
Také tu boilo se a boí a místo starých rázovitých budov staví se

fádní inžáky nebo roztahuje se faktura nmecká. Tak mstská rada

vypsala konkurs na novou radnici. Stará byla zboena už poátkem
minulého vku, zstala z ní na námstí ješt pkná imposantní vž.
Každý by ekal, praví Kaz. Mokiovski, umlec, kritik a znalec architektury

v „Kuryee Ivovském", že radové a jury dají pednost návrhm,
které se budou pimykat ke staré rázovité v polskorenaissanním slohu

stavné radnici; možno si také myslit, že když pro návrhy nebylo

to podmínkou, že polští architekti sami tu povinnost budou cítit. Ale
chyba! Ze všech návrh jediný si vzpomnl na starou radnici, jiné

podávají bud zcela secessní vzorky, nebo inžákovou fayona, ostatní

kopírují nmeckou nejobyejnjší renaissanci. A jury práv z tchto
nmeckých vzork vybrala a dala jim první cenu! „V asich hakatismu
a eí pruských, v polském královském mst první odmnu dostává

nmecká bezduchá kopie!" volá Mokíovski.
Když zavádn lihový monopol v Rusku, tu ministr fin. Vitte

chtl míti z „vinných lávek" (státní prodejny koalky) zárove ohniska
kulturní. Mla v nich prodávati se spolu i umlecká díla v laciných

reprodukcích, dobré lidové knihy a noviny. Nco víc než naše trafiky,

jež také „literaturu" a „umní" vedou, ale z obchodu. Pro ruské
„vinné lávky" však budou zhotovovat zboží pod nejvyšší umleckou
a státní kontrolou. Tak vypsán ministerstvem financí konkurs umlecký
na cenné illustrace a obrazy k nkolika povídkám a pojednáním.
Illustrace a obrázky bude tisknouti sama státní tiskárna, zhotovující

obligace a státní papíry. Tím vypovídá stát vojnu a soutž jarmarení
produkci obrázkové. Ale nejen okrasné a umlecké obrázky se budou
tisknout a prodávat ve „vinných" krámech, ale navrhuje se, aby
se tiskly a vystavovaly v nich též modely a vzorky, a to pro stolae,

zámeníky, na vyšívání, pro krejí a jiné emeslníky, kteí dnes v ne-

dostatku vlastní invence a vlastních modell, pi práci své pracují

podle nmeckých „preiscourant"! Tedy národní umní do služby
lidu a emesla.

Má-li ruský venkov njaké knihovny, te-li ruský
lid a kolik a sám-li kupuje knihy? Na tyto otázky, skoro
opovážlivé, odpovídá poltavský „Ježegodnik" (Roenka) zemský
za rok 1903. Nkteré údaje, jež zemstvo dalo sbírati od uitel po
venkov, z nho uvedeme. Knihoven do roku 1895 bylo v gubernii 10,

byly to lidové knihovny a ítárny bezplatné. Od té doby se ztrojnásobily.

Hibliotheky jsou ted trojího druhu: lidové knihovny-ítárny, školní

knihovny a knihovny pi spolcích stídmosti. Školní knihovnu má skoro
každá škola, ale tyto knihovny jsou chudé. Nejbohatší knihami jsou
lidové ítárny zakládané z ásti od zemstva, z ásti od obcí. Knihovny
rozdleny po okresu bez plánu, na nkterém míst jsou všecky ti, na
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jiném žádná. Podle záliby v etb praví statistika „Ježegodnika" : Každá
kniha náboženská vypjuje se z knihovny prmrn 2-9krát do roka,

belletristická kniha 2"8krát, nauná l-5krát, noviny a asopisy 10'8krát.

Nejmén te lid knihy, jež by mu byly nejužitenjší, o pírod,
o selském hospodáství a o zdravotnictví. Otou muži i ženy,

ženy však mén (naopak jako u nás, protože ženy. v Rusku vtšinou
ísti neumjí). Jest ješt mnoho takových rodin, kde se žen smjí,
když te, kde ženám vbec knihy do rukou nedají, tak že chtjí-li

ísti, musejí to init úkradkem — Venkované mají i své „domácí
bibliotheky". Napoteno GSSYq všech rodin v poltavské gubernii (u

sedlák), v nichž mají aspo jednu njakou knihu, a už jakoukoliv.

Z knih, jež na venkov nalezeny, jest jich: 2"8"/o evangelia, náboženské
knihy 42-8o/o (ne kostelní!), belletristika 27-7<'/o, djepis 4-5Vo, zempis
a cestopis 0"6°/o, pírodoznalství O'?"/©? lékaství a zdravotnictví 09

"^/o,

selské hospodáství a emesla 3"5°/o, právní a spoleenská vda OTo/o,

uebné knihy 1'9'^/q, pouné lidové O-ÍV© všeho potu nalezených knih.

Kniha pichází do lidu tímto zpsobem: kupuje se v mstech a u „kniho-

noš" (kolporter), rozdává je zemstvo, policie je rozdává (vlastenecké

za slavností!), rozdávají je mniši a kláštery, knží, hospodáská skla-

dišt (hospodáského obsahu) a roznášejí je po vsích mnohdy neznámí
lidé a vnucují je (socialistická a agrární i národn rusínská propaganda).

Malé knihosklady, z nichž knihy bud prodávají nebo i rozdávají, za-

izují si kramái po vsích, a hospodáské spolky všeho druhu, zjev,

jemuž se „Ježegodnik" velmi raduje.

Na výstavky umlecké hrne se ím dále více umlc dilettantv,

aneb aspo umlc bez akademického vzdlání. Výbor výstavky a

jury volily se dosud všemi úastníky. I vnesl letos akademik Kuindži
žádost v akademii umní, aby budoucn právo voliti výbor ponechávalo

se jen umlcm akademicky vzdlaným. Nebo v dosavadním složení

prý výbor se ukázal úpln neschopným a letos pi jarní výstavce
stedení sezení výboru pro samé skandály musela býti zrušena. —
Tedy prkaz zpsobilosti i v umní, jež jest individuální a „bohodané"!

Nedávno stžoval si N. K. Rerich, prof. architektury v družstv
stavitelském, že moderní stavitelé ruští vesms skoro jsou za-

chváceni modernou a to cizí; a staré ruské motivy a ornamenty úpln
zanedbávají. Ukazoval sám ze svých cest po rusku pekrásné kusy
stavitelských památek ruských, jež velmi vdn by se daly vyvinouti

a zpracovati i v moderním slohu

V ruském „Dram aticko-skladatelském spolku provozo-

vaeím" podle zprávy z valné hromady (30. bezna) seskupeno je dnes

781 dramatikv a skladatel. Za propjené právo provozovací vy-

platil spolek svým lenm r. 1903 celkem 204.064 rubl honoráe
(na jednoho prmrn 280 rubl). Loský rok vynesl o 20.000 rubl
víc honoráe než pedloský.

Venkovské koovné divadlo ruské postaveno podobn
asi jako podobné spolenosti všude, jen že pro pomry ruské chudší

a nevysplejší, trpí ješt více moráln i materieln, než podobné spo-

I
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lenosti na západ. Vyjma msta nejvtší (Petrohrad, Moskva, Kyjev,

Odssa, Charkov) není stálého divadla a msta i jinak dosti znaná
musí se spokojiti umleckými odpadky, nebo lepší síly se pi ven-

kovských spolenostech neudrží. Tu pojalo moskevské „umlecké
divadlo" (akciová spolenost) úmysl, zaíditi ze svého lenstva malé
inoherní tlupy, které by v nkterých aspo mstech zastávaly stálá

divadla a stídajíce se, umožovaly i výbr a zmnu repertoáru. Zatím
na takové filiální scény pomj^šlejí ve tyech mstech provinciálních.

Osvdí-li se pokus, zídilo by moskevské umlecké divadlo své

filiálky i v etnjších mstech.
Vloni o podobném návrhu hovoeno v tisku charvatském, když

se jednalo o to, že stálá inohra i zpvohra pro Záheb sám se ne-

vyplácí a pece by se mla v neztenené síle už pro est národní

udržeti. Zatím však v Záhebe pomohli si tehdy silnou redukcí sboru

a vypuštním opery.

Slovinské katolické družstvo tiskové usneslo se v beznu vydávati

sociologickou a apologetickou knihovnu, práce pvodní i

peložené. Knihovna nebyla by pro vzdlance, jako naše vzdlávací
knihovna duchovní, ízená Drem Tumpachem, ale zase výše než pouhé
socialn-apologetické brošurky na rzných místech vydávané. Slovinci

s menšími prostedky obojí úel by hledli spojiti.

Vlonj ustavený spolek slovinský historicko-národopisný
za Dolní Štýrsko, práv vydal v Mariboru první svazek asopisu
svého („asopis za zgodovino in narodopisje"); asopis je povahy
našich musealních asopis moravských První íslo všímá si hlavn
djepisné látky. Pozdji spolek hodlá, jako naše musejní (olomoucký a

brnnský), pibrati též národopis a památky.
Po ukonení lublaské divadelní saisony uzavelo slovinské diva-

delní družstvo, jež vede slovinskou ást zemského divadla, touto zprávou:

Hráno 97krát. Dáváno 13 dramat slovanských a 26 cizích, 4 slovanské

opery a 1 operetku (domácí). Dchodu bylo 101.733 korun. Z toh(i

vynesla sama kassa divadelní 33.216 korun. Na rok iní bez zemské
subvence (ve snmu je obstrukce) rozpoet jen nco pes polovici

letošího píjmu a výdaje (58.142 výdaj a 52.446 K píjem).
Charvatská universita v Záhebe slaví letos 301eté jubileum

založení. — Rakouská vláda dohodla se už o sestavení komisse zku-

šební, jež má pijímati a ovovati diplomy a indexy posluchav a

absolvent jihoslovanských, kteí a rakouskými obany, studují

v Záhebe z nedostatku university vlastní.

V Pešti zídili si Srbové vyšší díví školu, soukrom vlastním

nákladem vydržovanou, vedle novosadské druhá v Uhrách.
Básník Milan Begovié, zanášeje se sepsáním dramatu „Napoleon",

vydal se na cestu do Varšavy, aby tu studoval památky po Marii

Walcwské, milostnici Napoleonov, již mu rozkochaná v nm Polska
obtovala pes odpor její.

Chudé celkem literatue bulharské na linguistické pomcky,
zvlášt v ohledu lexikografickéra, pibyl cenný pírstek: nmecko-

1
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bulharský slovníek C. Futekova. Futekov chystá se vydati i druhý
díl, který zajisté pro nás by ml vtší význam. Nebo sotva se brzy
dokáme esko-bulharského a bulharsko eského slovníku a jako vždy
vypomže nám v tom ohledu nmina. Francouzsko-bulharský slovníek
je pedn neúplný a pro nás jen vzdálený, bulharsko-ruský, od tí

let vycházející, píliš obsáhlý a také pro mnohého, dokud vlastního

velkého rusko-eského slovníku nemáme (zatím ne celého), nemožný.
Již dlouho bádali fysiologové na tom, co vyvolává innost srdeního

svalu a zapíiuje pravidelné stahování srdeních komor. Díve se

myslilo, že jako všechny ostatní svaly živoišného tla, tak i sval

srdení dostává k svému pohybu pimené podráždní od systému
nervového; byla to t. zv. theorie „neurogenní". Tato však záhy ukázala

se nedostatenou, nebo jí odporovaly rzné pozorování na srdci, tak

na p. známo bylo, že srdce nkterých ssavcv, a vyíznutá z tla a

úpln od nervové soustavy oddlená pokraovala nicmén za rzných
okolností v pravidelném tlukotu delší as, den i více. Rovnž tak

chovaly se ástky srdce samy v sob. které vbec žádných nerv
neobsahovaly. Proto v novjší dob nahrazena theorie dívjší tak zv.

theorií „myogenní", dle níž netoliko vlastní podnt tlukotu srdeního,

nýbrž i motorickou vodivost a roztídní funkcí jednotlivých ástek
srdce obstarávají buky samého svalu srdeního naprosto bez spolu-

úinkování nervové soustavy, která je snad pouze s to, aby pohyby
jednotlivých míst, rzným zpsobem modifikovala. Hlavní úkol tedy

pi tlukote srdením pipadá svalu, jenž automaticky, bez vnjšího
popudu uvádí srdce v innost, a to nejspíše následkem pemny látek.

Jak známo, podailo se Stanniovi nalézti také místo, které je zdrojem
oné schopnosti motorický impuls celému srdci sdlovati. Je to místo,

kde do srdce krev pichází, na konci velkých žil. Zajímavou okolností

jest, že z kteréhokoli místa tohoto svalu možno umlým podráždním
pivodit srdenou innost a že se tu pohyb od onoho místa penáší

pozvolnou rychlostí všemi smry na ostatní ásti srdce.

Veliký zájem vzbudily nedávno pokusy ruského fy.siologa Pavlova

a jeho žákv ohledn zažívacích ústroj, hlavn žaludku. Pokusy však

konaly se dosud na ssavcích, zejména na psech, málo kdy se mohlo
nco podobného zkoušeti na lovku. Nyní dle zpráv v Naturwiss.

Rundschau 1904., 144. se dovídáme, že ml p. Hornburg píležitost

na chirurgické klinice v Helsingsdorfu pozorovati ptiletého chlapce,

jemuž pokrm pro súžení zažívací roury musel býti dodáván zvláštním

pistlem umle do žaludku. Pohled na pokrmy i na ty, jež mu byly

nejmilejší, sám o sob nevyvolal žádného zmnožení vyluující se šávy
žaludení, kdežto žvýkání chutných jídel zpsobilo více mén živou

sekreci šávy. Naproti tomu dalo li se chlapci žvýkat látku indifferentní

aneb uinn-li pokrm nechutným a odporným, tu nebylo znamenati na

šávu žádného úinku. Rovnž tak dlo se pi použití látek chemicky
dráždivých. Tím výsledky pokus Pavlova se potvrzují a spolu ješt
sesilují poznatkem, že ochutnání a žvýkání teprv dodává žaludku

popud k vyluování sav potebných na stravování požitého pokrmu.
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Zemeli: 1. bezna F. F. Petru ševskij, ruský pírodopisec.

— 18. bezna Antonín Pravoslav Veselý, eský redaktor a spisovatel,

známý z dob „Omladiny". — 20. bezna V. A. Ratimov, slavný

chirurg ruský, lékaský spisovatel. — 24. bezna v Berlin zemel
skladatel eský Josef Kebíek. — 10. dubna Václav Koszczyc

Volodžko, romanopisec polský (Sahi bej; Eweli bej). — 10. dubna

V. J. Dobro volskij, prof. okulista a spisovatel ruský. — 11. dubna

A. P. Popovickij, redaktor církevního lidového listu „Russkij

Palomnik" (Poutník). — 13. dubna zahynul na lodi Petropavlovsk S.

O. Mak ar o v, admirál ruský, vojenský a technický spisovatel a znalec

svtového rozhlasu; spolu na téže lodi zahynul Vasil Verešagin
(* 14. íjna 1842), svtoznámý ruský malí bitev (cykly z turecké

války, ze stedoasijské války, z Kavkazu, z Indie, z tažení Napoleona

na Rus), — 22. dubna zemel jeden z nejlepších a nejplodnjších

literárních historikv a kritik nejen polských, ale vbec slovanských,

Piotr Chmielowski, od roku 1902 professor university Ivovské

(ve Varšav se professury v letech osmdesátých byl vzdal, nechtje
pednášet rusky polskou literaturu Polákm). Díla jeho kritická a liter,

historická jsou velmi etná, zahrnujíce starou i novou literaturu polskou.

Do kritiky polské vnesl francouzskou methodu positivistickou (* 1848).

Zprávy ndrodohospodcirskc.

Vypsáním konkursu na zdvihadlo prplavní ve vrcholové trati

za Perovem a schze komise o pracích zaslaných rozhodující jsou už

zajisté dosti blizk}'m krokem ku provedení dlouho chystaných podnik
prplavových v našich zemích. Rok letoší v pedloze prplavové
ostatn uren za poátek. Poátek tento odbude se asi komisionelnim

jednáním s obcemi a majetníky pozemk, kudy prplav jíti má, a

snad vybráním vhodného zpsobu pevlaky lodní od Perova k Ostrav.

Na Moravu sotva se letos dojde. Zatím se zane stavt v Dolních

Rakousích. U nás bude možno ješt o celé vci debattovat. V lidu zatím

zdvihla se velmi rozsáhlá akce ne tak pro prplavy, jako pro úpravu

eky Moravy, která zatím zdá se lidu kol Moravy usedlému dležitjším
a výnosnjším podnikem než stavba vodní dráhy. etné schze v Po-

moraví od loska konané vyvrcholily letos v memorandum, jež obce

pomoravské odevzdaly vlád, aby úpravu eky Moravy už déle neodkládala.

Odhadnuty škody, jež eka výlevem svým každoron psobí a zne-

hodnocuje tak reality na nkolika tvereních mílích v povodí svém.

Podobn v Cechách lid rolnický sám stojí více o úpravu ek než

o prplavy. Prvotní záchvat radosti, jakým vzplanul i venkov pi návrhu
prplav našich (ovšem už ped pijetím zákona r. 1901, nebo tehdy
už zákon nevítán), vycházel z té domnnky, že prplav a regulovaná
eka jest jedno, že vodní dráha pjde ekou, že totiž z našich dravých,
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klikatýcb proud vodních nadlá se pímých splavnjch tok. Zatím
však teí došlo se k poznání, že zámna prplavu a splavné eky byla

omylem. Proto ono ochladnutí, ba zaasté i nepíznivé stanovisko k pr-
plavm dosud nezaatým — tím spíše vysvtlitelné, že v ochranáské
politice agrární každá laciná komunikace a jakákoliv, znamená sesílení

cizí soutže, znamená novou díru do dosavadní ocbrany, seslabení cla

ochranného, zlepšení dopravních pomr pro konkurenta. Nebylo by
divu, kdyby ríšsko-nmetí agrarníci hnutí toto sami živili u nás a pod-

ncovali, protože jim prplavy naše mohou v tom ohledu býti nej-

nebezpenjší. Brání-li se takovým houževnatým odporem prplavu
stedonmeckému, jenž leda v íši samé srovná ponkud soutžní

pomry — nikdy pece ne tak rozdílné jako v íších oddlených: ím
více nepíjemným jim musí býti laciná vodní dráha od konkurujícího

souseda: z Rakouska. Uher. Balkánu, jižního Euskal Není také tžko
vypozorovati sem tam v našich listech hospodáských vliv této nechuti

íšsko-nmeckých agrárník, jež snadno mimodk se pejímá u nás,

jelikož oboje strany agrární, rakouská a nmecká tak jsou si blízké

a závislé.

Ve vysvtlování celého prplavového podniku aspo poslední

léta 1902, 1903 a 1904 na Morav psobeno mnoho schzemi, anketami,

novinami, letáky, takže mohlo by se doufati, že stavba shledá nás pi-
pravenými a že nákladné tyt-o stavby jdoucí od Beclavy až po Ostravu

vesms eskými krajinami, pinesou hlavn eským lidem mnoho zisku

a práce, a také dostavné ihned oživí se eskou podnikavostí prmyslovou
a obchodní Moravský spolek íní a prplavní v ohledá pouení a

stráže vede si znamenit. Dnešaí eníci, zvlášt inženýr a professor

techniky A. Smrek, i) inženýr Horák a jiní s obdivuhodnou obtovností

osvtlují technickou stránku stavby a podnik poukazují na všeobecný

hospodáský význam cest vodních; krom toho asem podávají se pokyny

a rady pro komisionelní ízení pozemkové; sem tam se též vzpomene po-

vinnosti kapitalist našich súíastniti se podnikavostí na stavb i budoucí

doprav. Ale možno už naped íci, že první lod, jež po prplave po-

jedou, budou nmeekvm majetkem. A zcela pirozen: na celé trati není

eského vtšího centra obchodního Není tam eských vývozních ani vý-

pravních firem, žádných velkozasilatelských závod, a ono jich tam tak

hned ani nebude, ani nemže býti. Vývoz jemene, sladu a cukru aspo
z áati by se mohl ocitnouti v rukou eských. Budou však do té doby
naše sladovny, naše rolnické cukrovary, naši výrobci jemene (! i

—
„obchodník" našich mnoho asi s tímto zbožím nemáme — budou do

té doby sorganisováni. i utvoí se pro n njaká zvláštní velká íirma

vývozní eská? Možný by byl ješt vvvoz eské mouky, otrub z po-

moravských mlýn. Ale kolik tch mlýn bude ochotno a hotovo

k takové spolené akci? Morava zakusí pirozených následk trati

stedové; nebude vozit sama nic, nýbrž poká, až co jí naloží a odvezou

velké firmy vídeské a snad i peštské. Vožení do ciziny na vlastních

') Pehlednou a hojné doloženou vzorci i íslicemi sta o moravských priípl.ivefh

podal práv v 2. ísle >Zeradlskí' Politiky ».

Hlídka. 2.5

li.
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lodích je trochu víc než prodávání v míst a nejbližším okolí — a

my ani v tem jsme dosud nevynikli. Lepší to bude v Cechách, nebcf

tam na prplavu bude ležet velké eské vývozní mésto — Praha —
ale na Morav ho nebude, aspc brzy ne! Jediný Perov jako velké

pekladišt mohl by hned z poátku ním se státi — ale severní

dráha, jež pi pekladišti jako dodavatelka a odbrstelka náklad bude

hráti velkou úlohu, dovolí to eským jeho lidem?

„Zlobou dne" na Morav staly se od njakého aau tak zvané

fondy kontribuenské. Od té doby, co totiž napadlo nkterým lidem

tyto starobylé instituce zreíormovati. Nešikovné pozstatky patrimonialní

pée z dob poddanských, dožívají ješ' horšího osudu než tak zvané

obecnosti, zbylé obcím z dob spoleného hospodaení záhonového!

V Cechách dovedli je zreformovat aspo z ásti už dív, seskupivše

roztroušené fondy v ckresní hospodáské záložny a ted míní pistoupiti

dále, k uvolnní pout, jimiž kapitál jejich byl v toku svém spoután.

Na Morav však pišlo se k reformování už pozd, když už lid tak

se probudil, že nedá bez své vle reformovati „svj majetek". A tak

snm moravský také po nkolika reformních rozbzích vidl se nucena

otázati se obcí a podílníkv na mínní a pání jejich. A tu se objevil

takový odpor proti reformám, ale spolu takový zmatek pání a návrh,
že otázka zdá se nerozluštitelnou. Krom toho zejm se dlí eské
obce a fondy od nmeckých. Všech fond je 430, podílník mají na

130 000, jmní na 25 milion korun (nejvtší olomucký kapit. fond

pes 800.000 K, nejmenší kounický 598 K). Fondy a podílníky jejich

netrápí ani tak njaká reforma organisaní, jako nejistota právní. A tu

je skoro ve všech zmatek nad zmatek. Podílníci nejsou jisti, nebo
právní nárok na majetnictví podílové ani zemským výborem ani

státními úady jednotn nevymezen. V Cechách zemský výbor hájil

zásadu, že podíl na fondu patí k usedlosti a ne k pozemkové výme
její, na Morav rozhodoval, že náleží k pozemkm. Pihlížíme- li ke

vzniku fond, nemžeme ani tento ani onen názor odsoudit. Fondy
jsou vlastn berní zálohou, již musili za doby poddanské skládat jednotliví

majitelé usedlostí pod dohled své vrchnosti, aby tato v as neúrody

a živelních nehod mla z eho platit dan — kontribuci státní. Zálohy
tyto pomalu naskládané pirážkami k dani bžící zstaly po zrušeni

vrchnostního pomru nepoužitelný, nebo stát zreguloval vybírání dan
na jiných zásadách. Fondy prohlášeny majetkem jednotlivých selských

poplatník, podle míry tehdejší bern každý ml svj podíl, a majetek

tento prohlášen za nedotknutelný. Ml sloužiti pro budoucí asy lidu

selskému jako levné a píhodné výpomocné pjovny. Pjování z tchto
pokladen také upjato v písná pravidla a majetnictví jednotlivc jevilo

se "jen úastenstvím na zisku. Dnes, kdy o úvr selský jest jinou cestou

a lépe postaráno, staly se kontribuenské záložny pítží pro všecky

:

pro lid, který se o n stále pe, i pro úady, které nevdí, jak pe
v nich narovnat, i pro všeobecné hospodaení, které zatíženo jest ne-

elným a nehybným 25milionovým kapitálem. Na rozluštní nejjednodušší,

aby si podílníci (ale kteí to?) své podíly rozebrali, pistoupili by asi
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všecky fondy, tebas dnes nkteré si toho nepály, ale zase vláda toho

nechce! Mnozí spoléhají se na budoucí spoleenstva rolnická, ta že

snad otázku tu upraví a rozluští.

Vývody prof. Wiesera zabývají se v Cechách stále ješt. Dne
7. dubna opt „eská národohospodáská spolenost" rozebírala jejich

nesprávnost, nedslednost a -vrtkavost. Pan Dr. Krejí ze zemského
statistického úadu probral celý statistický materiál, jehož zemský úad
k tomu úelu poskytuje a to ne za jeden rok, ale za více let, za nad-

vlády nmecké i eské na snmu a dokázal, že Dr. Wieser nejen ne-

správiié vci tvrdí, ale že naprosto libovoln a nemethodicky si statistiku

zemskou vybíral a upravoval. Tak podle jeho pesných výpot dlaných
podle skutených výdaj zemských, nil náklad zemský na vdu a

umní ve prospch Nmc 1902: 41 56o/e ^ desítiletí 1893 až 1902
prmrem 41-1%, v letech 1874 — 1883 (nadvláda nmecká) však
dokonce 55 9''/o ! Místních drah v nmeckých krajích jesi 44 06%
podle délky a 4236?/o podle zemského nákladu. — Zemdlství nm,
dostávalo v letech 1880— 1902 ze všech subvencí prmrn 43'2%
rcn. mnohé subvence pro jednotlivá odvtví samo celé nebo z vtší
ásti. Zemdlská rada na nmecký odbor vynakládá správních výloh

48 7 a na eský 5l-3°/o- — Na stavby škol národních sám Wieser
udává (v jednom rcce) z výdaje zem. do nmeckých kraj 73 9Vo.
Z dotace národních .škol pravideln od roku 1874— 1902 dostávají

Nmci prmrem 420/^, na jiné školy (odborné, stední a vyšší) zem
do roku 1882 vynakládala vtší polovici nákladu na nmecké a menší
na eské a teprv od toho roku na eské školství dává se vtší polovice,

ale pece mnohem menší, než co obnáší eský podíl na populaci zemské

(62(38<'/o ech, 37-26o/o Nmc).
Jako zvst z kraj vným morem zamoených te se opt letoší

zpráva konsula rakouského z erné Hory. Loský rok sice nebyl

rokem neúrody, jako hrozný rok 1902, ale neúrodu a nouzi z r. 1902
i po celý rok 1903 bylo cítiti. Ale ani rok 1903 nebyl dobrým : hlavní

potraviny — kukuice, urodilo se mén než v letech prostedních

;

dobytek po vyprahlém roce 1902 ztenený, ani v roce 1903 nepozdvihl

se na obyejný poet a plodnost svou a tudíž i mén užitku pinesl.

Pouze zavedení monopolu tabákového a spojené se zavádním jeho

pípravy a stavby ponkud pozvedly výdlek kraje a zmírnily nouzi
— ale jen na pobeží. V- vnit zem na kukuici, oves a dobytek
odkázané, byla nouze nevypsatelná i v roce 1903. Obyvatelstvo proto

houfn opouštlo zemi svou. Ješt v žádném roce nevysthovalo
se z erné Hory tolik obyvatel co vloni. Když výdej pas dosáhl

7000 (5 pro. všeho obyvatelstva asi!), vláda vydání jich zastavila.

Nicmén lidé utíkali ze zem i bez pas. Sthování bylo tím osudnjší,

že vysthovalci nešli jenom na as hledat si práce a výdlku, ale vy-

prodávali se a odcházeli do Ameriky a Austrálie. Také bylo nezbytno
voliti tento cíl — nebo na práci do Caihradu a Turecka, kam pravideln
ernohorci chodí, bylo vloni mén vyhlídek. Ježto pak do Dalmácie,
Terstu a na stavbu Bochyské dráhy (pes Karavanky) jen omezený

26*
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poet lidí mohl odejíti, nezbylo velkému potu chudého obyvatelstva

než zstat doma a po celý rok strádíit a trpt. — Jednou z píin
neutšených tchto pomr jest pílišná zastaralost veškerého života

hospodáského — konservatismus a s ním jdoucí ruku v ruce úpadek

odvtví, jež konservatismu a zanedbání nesnesou (dobytkáství ! ). Na
štstí aspo se strany vlády zaíná se nový ruch na povznesení zem,,

jíž hledí se získat k nehostinné pírod jako dobrou výpcmcc stálý

výdlek z práce emeslné, prmyslové a obchodní. Povznesení ?em-
dlství samého leda na pobeží (olivy a ovocnáství) a v Podgorici

(pšeniná pda) zdá se možné.

Rozhled sociální.

S probouzejícím se jarem probouzí se u délnictva chu ke stávkám
víc než kdy jindy v roce. Je to zjevem v prmyslovém život po-

sledních let všeobecn pozorovaným. Z jara oekává se vždy vtší

nával zamstnání, proto práv jaro tolik dráždí ke stávkovým bojm.
Vloni v dubnu nad ostatní etné stávky vynikla holandská že-

lezniní, letos 20. dubna mimo nadání zastavena tém docela osobní

i nákladní doprava na král. uherských drahách státních. Železniní
stávka uherská nepotrvala ani týden, ale v djinách stávkových

bude význan zaznamenána, též svým rozsahem zvlášt pro naši

íši vyniká nad jiné. Nelze sice dnes pesn udati potu stávkujících;

zprávy se rznily. Ale na 40.000 železniních zízenc stávkovalo. Od
roku 1891, co za ministra Barosse sestátnny hlavn trat spolenosti

státních drah, procento železnic ve státní správ neobyejn vzrostlo.

Dnes je v Uhrách v režii státní 8S7o železnic lu nás ped Litavou

pouze 587o). Proto také, a na zhívajících tratích soukromých doprava

zastavena nebyla, oste jako nikdy dosud osvtlen dosah všeobecné

dopravní stávky pro celý náš moderní život kulturní i hospodáský.
Uznává se, že není tak hned stávky nebezpenjší nad dopravní.

Charakteristického rázu nabyla stávka uherská zvlášt úastí železniního

úednictva, a ne toliko podízeného, ani ne úastí více mén passivnou.

Úedníci ídili a také zorganisovali stávku. Vznikla dosti neoekávan
a okamžikem v celém rozsahu. Toliké a takové massy nedají se po

demagogicku zágitovat. Bez závažné píiny! Pro vznikla stávka?

Uherská vláda zakázala sjezd železniních zízenc, na nmž mlo býti

protestováno proti vlád, že tolik otálí s úpravou plav, a znovxa

s drazem poádáno, aby pipravena byla úprava pronikavjší než

navrhla — už ped rokem — vláda. Zákaz, velmi nevhodný, vyvolal

zoufalý krok zízenc; vlastní píinou stávky byly arci neutšené
služební a námezdní pomry. Roku 1902 vynesly uherské státní dráhy
práv dvakrát tolik co rakouské, a jich, jak známo, v Uhrách umjí
docela jinak využit pro hospodáský rozvoj zem než u nás. Závodní

I

I



Eozbled sociální. 373

kapitál zúrokovaly král. státní dráhy uherské 3-63o/o, rakouské pouze

l-82o/o- Pes to platí uherský stát své úedníky a pomocníky na

státních železnicích znan he než Pedlitavsko. Prmrn ml
u našich státních drah úedník platu 2687 K roku 1902, v Uhrách

tehda o oOVo mén. 2078 K. Železniní pomocník v Rakousku v témže

roce dostal mzdy prmrem 1178 K, v Uhrách jen 939 K. Vedle toho

jest u nás daleko vyšší píby tené nežli za Litavou a naopak kratší

doba pracovní. U nás splatily pedloni železnice do své závazné

úrazovny pro zízenstvo 3 6 mil. K, v Uhrách pojištni úrazového

nemají; roku 1902 dáno tam úrazem postiženým 112.000 K. Královské

státní dráhy uherské neznají ani žádné služební pragmatiky.
Vládne libovle, maarská k tomu. Postavení tedy jak úednictva tak

služebnictva státních drah uherských jest opravdu bídné. Po adu let

ani tomu ani onomu platu nepidáno, co zatím poteby životní trvale

podražují. Ped temi lety podáno proto zvláštní memorandum vlád,

aby konen zlepšila postavení svých zízenc železniních. Osnova

vládou ped rokem snmu podaná navrhuje zvýšiti plat u úednictva

prmrn o celých 73 K, a pi tom ješt „pamatováno" více na vyšší

tídy, tak že u nižších má býti pilepšeno jednotlivci až o 40 K ron!
Na sousedních železnicích rakouských stoupl nedávno znova plat úednictva

z 2264 na 2687 K, služebnictva" pak z 900 na 1178 K. Což divu, že

se železniní zízenci v Uhrách proti takové úprav s drazem vzepeli.

Arci není pravda, že by úpravou postavení jejich se dokonce zhoršilo,

jak také tvrdili; aspo absolutn pro tu dobu ne. Ale že by pak po

léta zase navrliovanou úpravou nebylo lze hýbat, popírat nelze, a nutno

piznat, že by jí tudíž zízencm státních drah zpomoženo nebylo.

Správa železniní, vlastn uherská vláda, jak byla pekvapena
generální stávkou, tak kolísala vi stávce napoád. Naped hrozila

pro porušenou služební písahu a anarchistické vzepení proti státní

moci i bajonetty, pak zaala vyjednávat a tém vše povolovala, i vše-

obecnou amnestii stávkujícím, jen písemné se nechtla zavazovati.

Jakmile jevily se slabiny stávky a militaristický moment sliboval

zdolati stávkující, odmítla vyjednávat, rozehnala stávkový tábor a po-

zatýkala vdce, nechtíc o zárukách úpravy platv ani slyšet.

Stávka vyvolána bez dostatené organisace. Proto soudíc

dle obvyklého vývoje, nemla hned z poátku áky na vítzství. Bez

vysplé organisace nejen že nebylo stávkových fondv, ale ani ne kázn
mezi stávkujícími, ani rozvážného vedení. Jak nevysple na p. pe-
ceovali ve stávkovém výbore své síly, jak nerozvážn diktováno vlád,

aby do 24 hodin vyhovla. Za krátko po prvních opateních vlády,

bez domluvy celé zástupy „kazily" stávka. A na soukromých drahách,

hlavn kašavsko-bohumínské a jižní solidarita neprokázána

Syrapathie veejnosti, moment tolik závažný zvlášt vi
státu-podnikateli, vzplanuly jen na krátko. Stávkující nezachovali klidné

rozvahy, poškodili státní majetek, jaksi revolun použili prostedk
státních ve svj zájem. Arci tím pouze umožnili — bez organisace —
stávku vbec, ale svmpathií nezískali, jako jinde je má utlaované

k
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dlnictvo, uvdomle klidné ve stávce, jen o svépomoc se opírajíc. —
Dopravní stávka ostatn již sama sebou, je-li obecnjší, na dlouho

nikdy nemže zstati oblíbenou. Píliš bezprostedn zasahuje nestranné

obecenstvo, jako žádná jiná. Práv protože celý náš rušný život v do-

prav má svou tepnu. Když v tmavé sychravé noci v širém poli zarazí

vlak a nechají starce a neduživce s malými dítkami bez pomoci . .

.

jak již ten jediný fakt kií a nií sympathie veejnosti!

Stávka dopravní, zvlášt u státních drah ohrožuje vojenskou
mobilisaci. Kdyby tak stávkovali dnes na sibiské dráze! A u nás

je tak blízko sopený malý orient. To dolehlo na stávkující nejtíže!

A zárove i ohrožený moment vojenský sám ukul nejpádnjší zbra.
Všeobecnou mobilisaci stávka ohrožovala, mobilisaci železniních zízene-
záložnik zase zniena. Jako vojáci a jsou donuceni konat službu civiln

odepenou! Tak rozhodnuto vládou a královským rozkazem mobilisanim
provedeno. Odvážný to in! Ne bez státoprávních pochybností za jedno.

Ale i dosti nebezpený! Jest na pováženou svit životy v šílen hnaných
rychlících pípadným zoufalcm, i kdyby jich bylo sebe mén! Pro-

vedeno bude však asi všecko mén píke. Kéž se neotálí odstraniti

hlavní a dvodnou píinu nespokojenosti, ba zoufalství!

Mnoho i naše noviny poukazovaly na porušenou služební pí-
sahu pi stávce uherské. Práv v tom hledán anarchický až ráz

stávky. Spoleensky významný to moment hez odporu. Ale nesmí se

zapomínati na akcessorní ráz služebního slibu (písahy) vi smlouv
pracovní, pípadn naprosto nespravedlivé. Arci rozhodovat je tu nejvýš

choulostivo. Pomry jsou zde práv vi soukromo-právnímu podnikáni

státu, jimž se jeví státní dráhy, velmi spletité. Proto i názory jak

o podkladu quasi-revoluního rázu takové stávky tak i o významu
její pro otázku po socialisaci drah i jiných dosud více mén soukromých
podnikv odlišné.

V Nmecku nedávná stávka kimaovská dala znova popud
zamstnavatelm, opíti se dosud vymožené sociální a hospodáské-

posici dlnictva vlastní zamstnavatelskou bojovnou org-a-

n i sací. „Ústední svaz nmeckých prmyslníkv" už díve o to pra-

coval, ale i tentokráte evnivost jmých zamstnavatelských sdružení

zamezila utvoit zamýšlený všeobecný svaz zamstnavatelský pímo.
V polovici dubna ustanoveno zatím z usnesení delegátv ., ústedního
svazu nmeckých prmyslník" tedy aspo jakési „ústedí nmeckých
svazu zamstnavatelských", k nmuž dosud arci ani všechny svazy

ani veškeí zamstnavatelé se nepihlásili. Chrániti prácechtivé („stávko-

kazy'' dle terminologie dlnické), rozšíiti pracovní prkazy zamstna-
vatelské, co nejvíce provádti stávkovou klausuli a právní ochrana

zamstnavatel — to hlavní úkoly nového ústedí. Stávkou i
boykotem postižené zamstnavatele budou ostatní podporovati penzi a

nepijmou jejich dlnictva. V tak zv. erné knize, a niím jiným onen
rozšíený prkaz pracovní asi nebude, upravené pro celé Nmecko,
vidí páni patrn hlavní zbra proti neposlušnému dlnictvu. Nikdo ho
nebude smti pijati do práce po celé íši! — O njaké dohod

I
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s organisacemi dlnickými ani ei v celém programu. Vyhlíží

hroziv proti dlnictvu. Než politického a sociálního vývoje nelze

zvrátit, to uznávají i listy zamstnavatelm samým blízké. Dlnictvo
v oprávnné snaze po organisaci, po samoúprav svého osudu a stejném

právu s ostatními tídami spoleenskými už nezadrží, aspo ne trvale.

Skorém souasn dala totéž na pamtnou zamstnavatelm zvlášt

vi jejich erné knize nejvyšší instance soudní v íši. Zažaloval svého

bývalého zamstnavatele v Berlín jeden sléva, že na popud jeho

odmítnut byl se žádostí o práci ode všech ostatních sdružených závod
píbuzných v Berlín a tím pišel o živobytí. íšský soud však
uznal nárok dlníkv v zásad oprávnným vzhledem na § 828. nového
obanského zákonníka nmeckého, jejž práv i z centra chválili pro

sociální jeho zásady. Stanovit, že povinen nahraditi škodu, kdokoliv

jiného proti dobrým mravm úmysln poškodí. — Kdyby se ustálila

judikatura v tomto smyslu, byl byterrorismus zam stna vatelský^
jenž ohrožuje ernou knihou dlníka v jeho výdlku, znemožuje mu.
aby kdekoliv jinde pijat byl do práce, zlomen. Ovšem navzájem zas

odpadl by i terrorismus dlnický, hlavn socialn-demokratický,

provozovaný proti dlníkm jiného smýšlení, které nátlakem na zamstna-
vatele tak asto z práce hledí socialisté vytlait.

Více mén stejný postup hospodásko-socialního vývoje indu-

strialisovaných zemí dávno už pipravuje pdu pro mezinárodní
úpravu rozmanitých problém sociálních. Snahy po takové úprav
arci ievily se dosud více ze soukromé initiativy. Svoláno už etné
rzných stranických i více mén nestranných odborných i všeobecných
sjezd za úelem úpravy ochranného zákonodárství dlnického na
stejných zásadách a zárove i rzných akcí svépomoci dlnické. Letos

ustanovila svolati takový mezinárodní sjezd horníku konference

zaátkem dubna v Paíži zasedající na 1. srpna do paížské bursy

dlnické. Sjezd ten bude už 15. Cekají se na poprvé i dva zástupcové

ze Severní Ameriky. Rokování má už starobylý repertoir: o Shodinové

dob pracovní, starobním dchod, minimální mzd, sestátnni dol atd.

Novinkami budou návrhy na zákonné opatení proti ervivce
(nmecký) a zavedení všeobecného svátku hornického ve všech

zemích (navrhli Belgiané) a zízení stálého hornického mezinárodního

sekretariátu (žádají delegáti z Nmec a z Rakouska). Jednati

na sjezde o generální mezi národní stávce hornické bylo vtšinou

zamítnuto, aby prý nevidli nepátelé dlnictvu do karet. Doufáme
však, že by to i nevysloveno, pece i mezi ním už dosti je lidí, kteí
takovou stávku považují za „generální nesmysl", jak se už i rozhodní

sociální demokraté o ní vyjádili. — Vážné hlasy se ozývají proti

píliš astým takovým sjezdm mezinárodním, pece velice nákladným.
Málo do.sud vykázaly úspch a jeden je jako druhý. Však dosud se

scházejí horníci mezinárodn každý rok. To už soc.-demokratický
mezinárodní sjezd koná se vždy až za ti léta i a i tu navrhováno
konávati jej každý pátý rok). Letos práv bude poádán také v druhé

polovici srpna v Amsterodame. Na jeho denní poad dáno nemén

i
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než 17 pedmt. Mluvívá se v trojí ei, nmecky, anglicky a francouzsky.

Dá se proto oekávat, že bude mít málo úspchu. Mmulý vynikl jen

hádkami o Milleranda. Výslednjším za to slibuje býti švýcarskou
spolkovou vládou pipravovaný a práv širší veejnosti ohlášený mezi-
národní sjezd zástupc vlád, jaký dosud od první berlínské
konference mezinárodní v r. 1890 konán nebyl. — Popud k nmu
vyšel od „mezinárodního sdružení pro zákonnou ochranu dlnickou"

v Paíži o svtové výstav r. 1900 založeného a v Basileji loni na

podzim shromáždného. Pízniv na vyzvání švýcarské vlády vyslovily

se dosud o sjezde Rakousko, Francie, Itálie, Nizozemí a

Nmecko.^ Asi v kvtnu na rok bude konference tato svolána patrné

nkam do Švycar. Za pedmty, o nichž se bude jednati, oznamují

zatím hlavn zákaz prmyslové noní práce žen, o užívání bílého

fosforu v sirkárnách, dále o ochranu dítek.

Jak jednak snaha po socialisaci a zveejnní jednotlivých institucí

postupuje, a zárove ím dál více užívá se dnes za rozmanitými úely
syndikát, sdružení, dosvduje nanovo hnutí pro reformu advokacie

u nás, a liga telefonní práv v Paíži zaizovaná. — Péí známého
obhájce Dra. Kornera vypravována celá osnova zákonu o reform
advokacie a pedložena advokátní komoe v království eském.
Direktivou reformy je zásada, že teba osazovati advokáty dle poteb
obyvatelstva, ne dle vle jednotlivc (advokát samých). Tedy proslulý

numerus clausus má býti zaveden. Komora advokátní, arci dle

anciennity by místa obsazovala. Zárove se navrhuje stanoviti tarif
pro honorá advokátní, o nco vyšší, než by práv písn odpovídal

vykonané práci, aby pak advokát bezplatn zastupovati mohl i chudé.

Navrhovatel je pesvden, že takto spravedliv bude pesunut náklad
pro právní ochranu nemajetných na bedra spolenosti. O tom lze míti

arci náhled také jiný: spolenost se svými sociálními povinnostmi a

jednotliví obané, kteí, se práv o právní radu advokatskou ucházejí

za honorá, není pece jedno.

Z nmeckých advokát pouze skupina vedená Drm. Ecksteinem
souhlasí s Kornerovými návrhy; vtšina z dvod národních . staví se

proti nim.

V Paíži, kde mají telefonní monopol, mají snad ješt vtší
potíže se slenami telefonistkami než nkdy u nás a trplivými nejsou

vi tmto dámám o nic více než naši „abonenti". Když nedávno slavná

hereka Sylviacova telefonistce nemohouc se dovolati jejích služeb

pak nepkn nadala, telefonní erár ji zcela jednoduše vylouil z telefonování.

Jméno potrestané stalo se signálem sdružené obrany odbratel proti bez-

ohlednému telefonnímu eráru. Marquis de Montebello zakládá syndikát
odbratel telefonních. Je jich v Paíži na 30.000. Kdyby
tetina vypovdla, ml by telefon ron asi 4 miliony frank menši
píjem. V tom tkví páka nového syndikátu. lenové jeho sdružené
budou požadovat, aby pedplatné bylo sníženo, služba telefonní zlepšena

a pibráno více telefonistek. Kdyby byli správou odmítnuti, vypovdí
hromadn abonnement.
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Nejen v Nmecku, ve Francii, u nás a v Holandsku, ale i v Itálii
má sociální demokracie své re vis i onisty. Spor o pomr ku
vlád pirozen vyniká ve všech radikáln opposiních stranách, jakmile
zmohutnji a nabývají positivnjšího vlivu v zákonodárných '

oborech.
Ukázalo se to znova na letoším jarním socialistickém sjezde italském
v Bologni, pes to že „náš" pan Dr. Adler z Vídn pál vlašskvm
bratím všeliké svornosti. Revisionismus ml na sjezde nejvíce pívrženc.
Ale zatím nezvítzil ani „ministerský" poslanec Turati z Milana, ani
starý revolucioná Labriola.

.

P/^^el sprostedkovací program poslance Cabriniho, jenž nechce
býti ministerským, ale míní podporovat vládu, koná-li nco pro blaho
dlnictya. Katastrofální stanovisko písných sociálních demokrat považuje
Cabrini za anarchistické a ne sociáln' demokratické.

Tak jako v sociální demokracii obdobné útvary a spory vznikají
v rzných zemích, i k esf ansko-dem okratické hnutí stejn se
zaíná rozvíjet jako .v Evrop i za Oceánem. Tak se oznamuje Vvvoj
kesanské demokracie vArgentin, a hlavn jejím sídle Buenos
Aires. Ruch ten ped 12 lety zaal a dosud vede nmecký redemptorista.
vyhnaný kulturním bojem z Westfalska, Bedich Grote. Pes odpor
konservativních živl založil tehda studijní kroužek kes.-demokratický.A mu namítali, že republika argentinská se svými 4 miliony obyvatel
nemže se státi bojištm mezi prací a kapitalei, pešel záhy k orga-
nisaci. Již roku 1898 konán první sjezd kesanskodemokratický
v^ Argentin, navštívený zástupci 36 sdružení. Dnes jich mají už
pes 50. Program je celkem znám z našich program kesansko-
demokratických se známým ledakde dosud nemile pociovaným ne-
patnalchalním rázem. Zvláštní péi vnuje P. Grote tomu. 'aby co
nejvíc akademik z university Buenos-aireské získal pro hnutí, na
u nás bohužel málo dosud pamatováno.

Školst\'í.

Zprávu o pijímání absolvent škol reálných za ádné posluchae
universitní v minulém ísle uveejnnou teba doplniti v ten rozum, že
filosofické fakulty vyslovily se ve svých dobrozdáních proti takovému
kroku. Za jakých podmínek, po jakých zkouškách doplovacích chce
nejvyšší hlava rakouské správy vyuovací umožniti úplný pístup
absolventm realek na universitu, dosud íci nedovedeme; zajisté dobn-
zdání jednotlivých fakult mla poskytnouti k tomu potebné látky.
Tohk však jest jisto, že pipuštním absolvent nynjších realek
na universitu bylo by oddáleno vyplnní snah po jednotné stední
škole, které se u nás po zkušenostech v cizin sebraných stále mocnji
ozývají. Až dosud pipravovalo gymnasium z pravidla pro universitu,
realka pro techniku. Gymnasisé však bvli beze všeho pijímáni za
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ádné posluchae techniky, prokázali-li se vysvdením maturitním

z gymnasia a dostatenou znalostí v geometrickém kreslení a v kreslení

od ruky He jest však s absolventy realek, chtéjí-li na universitu.

Až dosud jsou pijímáni pouze za posluchae mimoádné a jsou pi-
pouštni ke státním zkouškám uitelským jen pro školy reálné, a
i tu ješt pro odbor obmezený na pedmty mathematicko-pírodovédecké
(mathematiku, geometrické rýsování, deskriptivní geometrii, pírodopis,

fysiku, chemii, zempis;. Z pedmt humanitních (filologie, djepisu
a filosofické propedeutiky) jsou vyloueni. Pi tom jest práv zajímavo,

že absolvovaný realista, který pt rok franinou na realce se obíral,

nemže tomuto pedmtu na realce vyuovati, nýbrž pouze gymnasista.

a uil se jí kdysi nejvýše jako pedmtu nepovinnému.
Z nejnovjších pokus sblížiti gymnasium s realkou sluší uvésti dva

návrhy: lánek Dra. Herze vZeitschrift fiir die usterreichischen Gymnasien
(ZfoG) „Gj^mnasium a realka" a pojednání editele Leandra echa
„O osmé tíd reální" ve Vstníku eských professor. Výsledkem
práce Herzovy jest návrh jednotné nižší stední školy tyrtídní
spojené se tyrtídním vyšším gymnasiem a tyrtídní vyšší realkou.

Jednotná nižší stední škola mla by celkem ráz našich vymírajících

reálných gymnasií: od primy latina, od tertie etina; všude kreslení,

rýsování a obligátní tlocvik. Vyšší gymnasium rovnalo by se skoro

gymnasiu dosavadnímu s tmi toliko rozdíly, že ve tíd V.—Vlil.

byla by angliina; fysika zaínala by již v sext a pírodopis konil by
až v septim; krom toho v VII. a Vlil. tíd luba a všude obligátní

tlocvik. Na vyšší realce byly by vnovány latin a etin dohromads'
ti hodiny, od V.—Vlil. tídy byla by franina; angliina až od sexty

:

v VIL a Vlil. tíd filosofická propedeutika. Rozumí se ovšem, že poet
hodin vyuovacích tu onde vykazuje od nynjšího rozvrhu odchylky.

Pi tom však teba míti na mysli, že návrh ten týká se ústav n-
meckých; pro jiné školy bylo b}' teba pamatovati i na jazyky
zemské a rozvrh hodin upraviti, aby pedešel se pílišný poet hodin

ína vyšší realce až 38 hodin).

Ponkud jiný jest návrh editele I^. echa. „Žáci osmé tídy
mli by nkteré pedmty spolené, ostatní by byly rozdleny podle

odbor, kterým se žáci na vysokých školách vnovati chtjí. Zpsob
vyuovací ml by tu již ráz pednášek na vysokých školách, zstávala
by však kontrola, že žák pokrauje. Zstaly by i zkoušky v konferenních
obdobích i zkoušky pololetní, žáci by dostávali vysvdení. Povinná
návštva školy by zstala platná, ád disciplinární pro tídu Vlil. bv
však byl volnjší, podobnjší ádu vysokých škol. Jen tvoiti spolkv
neb úastniti se v život politickém a sociálním nebylo by dovoleno.
Skutená doba pechodní.

Celkem vyuovalo by se 36 hodin týdn: pedmtm spoleným
21 hodin, ostatním ve tyech skupinách po 15 hodinách. K prvvm
patila by filosofie (6 hodin), náboženství (1), eština {2\ nmina (2.i,

franina (2), kulturní historie (3), sociologie (2), kreslení (2), tlocvik <1).

Dle odbor poslouchala by skupina filologická (budoucí moderní
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filologové) eštinu, nminu a franinu ve vtším rozsahu než ostatní,

latinu a úvod do všeobecného jazykozpvtu: skupina historická
budoucí historikové, zempisci a právníci^ historii, zempis i nesprávn
jmenován djepis a latinu; skupina pírodovdecká (budoucí pírodo-
pisci, chemikové a medikové; pírodopis, chemii a mathematiku; skupina

mathematická (budoucí mathematikové. fysikové, kreslíi, inženýi

a architektovéj mathematiku. fysiku a deskriptivu. Uebné osnovy návrh

nepodává. Srovnáme-li oba návrhy, mžeme íci. že mají oba leccos

v sob dobrého; nejsou sice ani prvni ani poslední, jež o této otázce

proneseny budou, ale budí diskussi. jejíž výsledky pispji ke konenému
rozešeni otázky stedního školství Poet hodin však v obou návrzích

zdá se nám pílišný a není nadje, že bv pak pestaly stesky, že se
mnoho vyuuje, ale málo vychovává.

V poslední dob psaly denní listy, myslíme, že až zbyten a

nkdy i z nedorozumní o studiu práv j.in absentia". Podnt
k tomu dal ministr vyuování, upozorniv, že íšský zákonník . 177

obsahující ministerský výnos ze dne 29. záif 1 856 . 1479 jest dosud

v platnosti. Tam se praví, že nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. záí
1856 bylo ustanoveno, že všichni trvale nebo provisorn ustanovf-ní

úedníci a praktikanti pipuštni býti mohou za ádné neb mimoádné
posluchae na právnické fakult neb na technice, vyhovují- li

onm píslušným požadavkm a není li to na ujmu jejich úedním
povinnostem. ^Iusí tedy vvkázati se svolením ehefa zemského úadu,
anebo toho centrálního úadu, v nmž jsou zamstnám. Svolení takové

jdává se na rok. ale mže býti dle poteby kdykoliv odvoláno. Bez
tohotosvolenínemla by ani immatrikulace ani inskripce
ani vysvdení žádné platnosti. Jsme pesvdeni, že žádný
zemský chef povolení takového žadateli neodepe, vda, že studiemi

právnickými jeho podízený úedník své vdomosti jen rozšíí a v úad
svém jich užije — jen když ovšem úpln pi studiu vyhoví svým
povinnostem. Budou-li mu pednášky — jichž pravdépodí^bn v pvodním
slova smyslu neposlouchá — testovány, vidovány a semestr uznán

za platný, konen s jakým výsledkem právnické zkoušky vykoná,

není již vcí zemského chefa, nýbrž žadatele samého, který znáti musí

své schopnosti a pomry studijní Dokladem tohoto mínní jest nám
novjší ministerské naízení ze dne 11. listopadu 1892 . 19492 týkající

se dalšího universitního studia uitel stedních škol. dle nhož „v zásad
není píekážkv. aby uitelé veejné ustanovení za pi nou dalšího

vdeckého vzdlání odborného i za ádn immatrikulované posluchae
universitní zapsati se dali a že není teba, aby za píinou
tou pedem zvláštního svolení nadízených úad
školních se dožadovali. Studium podobné vaditi jest mezi

vedlejší zamstnání vytené v odstavci 3. dekretu dvorní kanceláe
ddto z3. zái 1835 . 25149. a bvlo-li by píinou nesnází ve vy-

konávání vlastních povinností úedních, má v pípad takovém postupováno

býti dle pedpis, jež týkají se zanedbávání úéedních povinností.

V každém pípad jest podati zprávu, kdyby nkterý len sboru
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Uitelského zapsán byl jako poslucha universitní." Dle tohoto vynesení

mohou uitelé stedních škol dáti se beze všeho zapsati na universit
vbec, nikoliv snad jen na filosofické fakult a ohlásiti to pouze svému
editeli, který oznámí to „dál". Naskýtá se však zajímavá otázka, dle

kterého vynesení ídila by se právnická fakulta, kdyby uitel stední

školy dal se zapsati na fakultu právnickou, chtje na p. jako historik

poslouchati pednášky z rakouských djin a pod., klassický filolog

z ímského práva atd. ?

O velikonocích rozjelo se studentstvo universitní do svých domov,
kde na pedvelikononí nepokoje nebo pohnutky k nim pozapomnlo.
Alespo eské studentstvo pražské pracuje nyní pod vdcovstvím
professora J. Jarníka, známého pítele studující mládeže o založení
„Studentského svazu". Mají v nm býti sloueny k spolené
prácí všecky strany eského studentstva, jichž jest — ne-li víc —
zrovna tolik jako stran politických. Uskutení li se tento plán, o emž
vyslovují se nkteré pochybnosti, pak bude naše studentstvo vzorem
všem stranám politicko sociálním v eském národ. Ovšem nesmí „Svaz~

pouze býti založen, musí skuten dle svého programu svorn pra-
covati, aby nestal se „Národní radou" mladší generace! Z „Národních
rad," eské ani moravské píklad bráti si nesmí.

Pronásledování slovanských student ve Vídni neustává.

Kdežto v nedávných pražských bouích snažil se mírniti rektor Dr.

Strouhal a jiní professoi vzntlivou mysl akademické mládeže, rektoi

nmecké university pražské i vídeské a brnnské techniky pilévali

svými emi a svým jednáním oleje do ohn. Na vídeské technice

vyloueni byli ti pedsedové slovanských sdružení za to, že protestovali

proti naízení rektora Neuwirtha, kterým se zapovídá vyvšovati v aule

nenmecké vyhlášky spolk studentských. Proti slovanskému studentstvu

namíen též výnos rektora vídeské university Dra. Eschericha. dle

nhož povoluje se jen tm spolkm studentským nositi barevné od-

znaky, kteí jich užívali již ped koncem zimního semestru 1903^4,

t. j. studentstvu nmeckému. Relegací a jinými písnými tresty se

vyhrožuje tm, kdož by proti tomu jednali. A to vše dje se, abv
zachován byl nmecký ráz msta Vídn, která z téhož dvodu
houževnat odpírá vídeským Cechm obecné školy.

Protest proti tomuto nespravedlivému jednání ml býti konen
vyízen koncem msíce dubna ped íšským soudem. Avšak líení na

drahnou dobu opt odloženo. Vysvtluje se to tím, že stížnost podána
jak k íšskému tak ke správnímu soudu. Ježto správní soud prohlásil

se nekompetentním v té vci, ohlásilo ministerstvo kultu a vyuování
dle zákona o kompetentních konfliktech mezi obma jmenovanými
soudy tento kompetenní spor nejvyššímu soudu, jenž ve smyslu plat-

ného zákona íšského z r. 1875 sestaví píslušný senát. Tím se vc
protáhne snad až do podzimu.

Nedávno pednášel soukromý docent Dr. Jasnopolský na universit
v Charkov o Japonsku a pi tom se vyslovil, že Japonsko potebuje
Mandžurska pro odbyt svých výrobk. Rusko pak nikoliv a že se
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tudíž nepotebovalo do mandžurského dobrodružství vrhat. Rovnž
bude prý míti válka jen tenkráte dobré následky, povede-li k vnitním

opravám. Vtšin studentstva se pednáška jeho líbila, ale následkem

denunciace byl Jasnopolský odstrann. Z toho vznikly výtržnosti na

universit i na technice, jež nabyly konen rázu politického a takových

rozmru, že všechny vyšší školy v Charkov zaveny a mnoho studentstva

zateno.

Jiný smutný obrázek zaznamenáváme z university moskevské.
Professor této university Michal Ivanov stal se neoblíbeným u studentstva

pro své optované projevy proti nihilismu a pro vzniklé podezení,

že byl pvodcem nedávného zatýkání studenstva. Jednoho dne nyní

nalezl ve své ložnici dynamitovou patronu a výhružný list, dle nhož
jej revoluní komité odsuzuje k .smrti.

Studentská sebevražedná nemoc rozmnožena byla u nás opt
o jeden Dípad, který však nehodil se do krámu zapísáhlým odprcm
professoru a katecheta. Stelil se v Praze oktaván, jemuž nezámožný
otec v dopise inil výitky, že jejich tžce vydlané peníze mrhá a

udržuje milostný pomr se židovkou. Nebýti toho dopisu, svedlo by se

to zas na maturitu; ale nešlo to.

Ze spoleenské pomry a nezdravá žurnalistika neblaze na

studentstvo psubí, patrno i ze studentských stávek. Když ped
nkolika roky, tuším, etli jsme o stávce gymnasist italských, znlo
to jako pohádka. Ale vyskytla -e již i u nás. Na podzim minulého roku

ze 24 septimán nmeckého státního gymnasia v Olomouci
pišel do školy jediný, ostatní — stávkovali proti uiteli mathematiky.

Odnesli to karcerem a snížením známky z mrav. Ve vtším rozmru
a s horšími následky zahájili stávku rusínští gymnasisté ve
Lvov, kteí pestali choditi do školy proto, že jeden spolužák ne-

hledíc k jejich pímluvám z ústavu byl vylouen. Když tídy 111.

—

VII.

byly uzaveny, konali schiizi a usnesli se, že pi novém zápisu, bnde-li

vypsán, pihlásí se nejprve vylouený. Budeli odmítnut, že setrvají

ve stávce. Co pi tom dlala moc rodi, mli-li studenti „stávkový

fond" a „stávkokazy", dosud jsme se nedoetli.

Aby studentstvo neupadalo víc a více v chorobu duševní, nýbrž

ozdravlo z nich, vnuje vyuovací správa — zcela dle hesla „mens
sána in corpore sáno" — bedlivou pozornost zdravotnictví na

školách. V únoru t. r. vydáno ministerské vynesení, jímž iní se roz-

liná opatení a doporuení v píin pstování tlocviku na stedních

školách. Otázku školních léka zaala ešiti zemská vláda,

bukovinská. která jmenovala Dra. Michaela Lewickiho prozatím na

zkoušku lékaem stedních škol v (Jern o vících. Povinností

jeho jest zkoumati hygienický stav školní budovy, uíren a nábytku,

zkoumati rzné zdravotní vady studentstva a dávati jim vhodné pokyny,
initi opatení v nemocech nakažlivých. Funkce jeho, vzhledem k žactvu

jest bezplatná, a zemská vláda hodlá ve smru tomto, osvdí-li se,

pokraovati.

1^
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Horlivý pstitel oní hygieny Dr. Herm. Cohn. vyd^l knihu
„Wie sollen Biicher und Zeitungen gedruckt werden?''
Ze stanoviska zdravotnického žádá, aby školní knihy tištny bvly

takovým druhem písma, jehož n jest alespo 1-5 mm. vysoké, ve
slabikái 4 mm., a délka ádk nemá býti vtší než 9—10 cm. Roz-
mry tyto mají býti podmínkou pi schvalování uebnic.

V poslední dob jednalo se o to. aby nižší stední i vyšší školy
hospodáské byly pístupny dívkám. Avšak ministerstvo orby

nesvolilo k tomu požadavku, poukazujíc na to, že nelze, aby oboje

pohlaví v téže škole se vzdlávala. Kde je toho potebí, lze ad hoc
zakládati zvláštní kursy hospodyské beze vší závady.

tvrtá tída mšanské školy otevena bude poátkem
školního roku 1904 5 v Perov, kde mstská rada povolila veškeren

náklad s tím spnjený.

Moravští zástupci uitelstva v okresníct školních
radách konali o velikonocích sjezd v Brn, v nmž mimo jiné do-

máhají se dvou zástupc uitelstva v okresní školní rad a editele

mšanské školy v okresu jakožto tetího a navrhují stupnici, dle níž

pro postup rozhodovati má nejdelší služba, v 2. ád teprve psobení
na škole, 3. lepši kvalifikace, 4. fysické stáí; teprve za tchto stejných

pomr vzdlávací psobení mimo školu, pomry majetkové, návrh
místní .školní rady a pomry rodinné.

Oslavy J. A. Komenského konány hlavn se strany uitelstva

v rozsáhlých rozmrech a mají budoucn každoron kolem 28. bezna
býti konány. Žádný upímný Cech a pítel školství nebude proti odav
znamenitého našeho pedagoga a uitele národ, tolik jen si pejeme,
aby vychovávací snahy Komenského byly dle spis jeho pravdivé
vylíeny, a ve škole prakticky také provádny.

Ženské studium. Francouzský asopis La Revue poptával se

universit rozliných zemí, jakých zkušeností se došlo u studia ženského
jak ve píin zkoušek, tak ve píin pozdjšího psobení v praktickém
život. Tyto otázky zodpovdny byly rektory universit ve Vídni, v Pešti,

Mnichov, Berlín, Kodani, Guttinkách, Lutychu, ím, Petrohrad,
Oxforde, Cambridge, v Upsale a j., jakož i professory rzných fakult

v Paíži a Curychu; jejich vyjádení vyznívají vtšinou v jedno, ježto

všickni professoi kladou na to draz, že dobe psobí na studenty

pítomnost druhého pohlaví v posluchastvu. Nepístojnosti až dosud
nebylo žádné. Pokud se týe vdecké práce, uznávají všechny autority

horlivost studentek. A není-li výsledek zcela tak píznivý jak u student,
toho píinou nedostatená prprava školní. Zkoušky podstupují studentky
zcela jako studenti — ženy jako muži; vdí více, ale nemají tak samo-
statného úsudku a hlubokého pojetí pedmtu. Celkem pidržují se dobré

cesty stední. Nejvíce úspchu jeví se u žen v oboru uitelském a

lékaském.
V Berlín a v jiných místech prmyslových jsou referendary

— nejnižšími úedníky soudními — a assessory nyní i dámy. Císa
zmocnil prý ministra obchodu, aby nahradil dosavadní pojmenování

I
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Úední „aspirant živnostenské dohlídky" a „assist^nt živnostenské do-

hlídky" I Gewerbeinspektions-Aspirant. Gewerbeinspektions-Assistent atd.)

tituly „živnostenský reíerendar" a ..živnostenský assessor". V novém
pehlede policejního presidenta o stavu osob živnostenské dohlídky

v Berlin uvedeny nyní také ti dámy jako assistenti nebo aspiranti,

které staly se nyní živnostenskými assessory i assessorkami. Ordinují

pro dlnice. Seznam policejního presidenta nešetí dosud nového titulu.

Pi promoním aktu v Nmecku musí se pihlížeti nyní

náležité také k dámám. Proti -viri humanissimi et doctissimi" musí

býti budoucn na doktorských diplomech „virgines humanissimae et

doctissimae"; dkan fakulty, který nedávno pedíkával písahu promoní
v dosavadním rod mužském, musí zamniti slova „fidelem futur?ím"

ve slovo „futuram" a vbec všechna „um"* v „am" promniti. Utrhaní
jazykové mluví docela o zámn pedložky „secundum'' v „secundam" ...

K otázce o slovinské universit. Požadavek Slovinc, míti

vlastní universitu, nedochází dosti podpory se strany obyvatelstva charvat-

ského. Právem poukazuje se k tomu, že zídí-li se druhá vysoká škola

jihoslovanská, síly se roztíští a stávající universita v Záhebe se poškodí.

Ve svém boji za národní samostatnost a jednotu nech uiní Jihoslované

prvým bodem svého prcgrammu požadavek, aby absolvovaná studia

v Záhebe byla uznávána v Cislajtanii. Takovým dvodm Slovinci

nemli by se zpovati, nebo pedevším jest peovati o to, aby stávající

vysoké školy byly zabezpeeny a úpln vystrojeny — vším opateny —
nežli na to pomýšleti, aby pro rozliné národnosti vyvolávala se

vysoká škola vlastní.

Posluchai obou eských vysokých škol pražských
budou nositi úedn schválené odznaky, a to erné, sametové barety.

Posluchai universitní budou nositi barety se stuhou barvy modré, po-

sluchai vysoké školy technické barety se stuhou barvy zelené.

Vojenství.

Nizozemsko prozkoumavši dkladn rychlopalná dla rzných
soustav, odhodlalo se v lednu 1904 vyzbrojiti své veškeré délostelectvo

rychlopalnými dly s pohyblivými hlavnmi soustavy Kruppovy.
Anglie vnuje velkou pozornost podmoským lunm, u „Vickers,

Sons & Maxim" se jich již nkolik dohotovilo. Deset jiných bude záhy
dodláno. Roku 190-i pijdou ti do služby. Roku 1994/5 opustí 11 pod-
moských lun lodnice a letos pjde ješt 10 lun na lodnice.

Rusko zavedlo roku 1901 na dobro polní kuchyn soustavy

Brunovy a r. 1903 byly tyto polní kuchyn zlepšeny tím. že jim
ubráno váhy. Jak píše Russkij Invalid, velmi se osvdují. Každá set-

nina, škadrona a baterie má po polní kuchyni. Váha kuchyn jest:

11^
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pi pchot a dlostelectvu 1410 kg., pi jízd 990 k^y. Model jest

však stejný. Kotle jsou o dvojích stnách, vnitních mdných, po-

cínovaných a zevních železných. Železné stny jsou uvnit asbestem

vyloženy, aby se železo píliš nerozžhavilo a pak aby potomm opt
tak záhy nevystydla. Poklice jsou tak zaízeny, že i za jízdy vyšplichání

není možno a že jest možno obsahem kotl zamíchati aniž by se

poklice odklopily. Na voze umístny krom kotl potraviny, písady a

náiní, v zadu díví. Vaení pokrm trvá asi 2'/a hodiny, k emu se

zpotebuje 32 kg. díví. Vyzkoušelo se, že uvaené pokrmy zstaly
8 až 10 hodin horky.

Francie. Zástupy kolqjezdc mají ve Francii mnoho pívrženc
vojenských i nevojenských. Ped nkolika lety byly již šesté setniny

mysliveckých prapor v Sedan, Reims, St. Mihiel a Lunéville nahrazeny

setninami kolojezdc r. 1903. pak byla také šestá setnina mysliveckého

praporu v St. iSicolas du Part nahrazena sestninami kolojezdc. ím
dále draznji se ozývají hlasy, pejíce si, by bylo vojsko na kolech

rozmnoženo, ano dokonce aby byly všechny myslivecké prapory pe-
tvoeny na prapory kolojezdc. Nejvíce se pro provedení této myšlenky
zasazuje major Gérard pvodce francouzských zástupc kolojezdc.

Nyní práv se proslýchá, že ministerstvo se rozhodlo, letos uinili

pokusy s celými prapory kolojezdc. Za tím úelem mají býti setniny

kolojezdc spojeny do jednoho svazku. Dlužno podotknouti, že kola

ve francouzské armád užívaná se dají snadn složiti a nositi na zádech

a že tedy tímto zpsobem se mohou stelci pohybovati i mimo cesty.

Amerika. Internationale Revue tiber die gesammten Armeen
und Flotten práv uveejnila výtah ze zprávy ijeneralního inspektora

vojsk amerických, dle níž se sbhlictví v americké armád velmi

vzmáhá, jak vidti z tchto islic:

rok prttmrný poet vojska poet sbh procento vojska

1901 . . . 71.006 31 10 4-3

1902 . . . 79.086 4677 5-9

Pi 19 setninách bylo prmrn po 19 sbzích. Co píina toho zjevu

se udává nedostatek zábav v mnohých posádkách a že ped njakým
asem byly zrušeny vojenské kantiny.

Japonsko. V Jokosuka stavjí Japonci velký poet torpedo-

borc, pak torpédové lodice a malé rychlé kižníky. K obrnncm
v Anglii objednaným, piobjednali jich ješt nkolik.

Rusko-japonská válka. Od 24. bezna sbhlo se pokud
známo asi toto: Ob armády se sešilovaly a stále sesilují. Japonci se

sousteují u Anu a Cenu a zizují si základnu pro postup. Jejich

pední voje jsou nedaleko Jalu.

Rusové shromáždily již velkou armádu u Liaujanu, kde má
Kuropatkin hlavní stan. Nuvan se piln vyzbrojuje dly.

Mezi kozáky jichž leží mnoho na severním behu eky Jalu a

pedními voji japonskými došlo k nkolika šrtkám. Kozáci konají

službu výzvdnou, a tu se bez boje neobejdou. Tak na píklad
38. bezna útoili 2 setniny kozák na Cenu, chtíce zjistiti sílu
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japonského vojska v tom mést; stíleli s kopce asi 600 krok od
kraje msta vzdáleného na Japonce a pak postupovali ješt blíže. Když
vsak Japonci obdrželi posily, kozáci ueouili zcela pravidelné, odnášejíce

si své ranné. Rusové mli prý 3 mrtvé, 5 dstojník a 12 kozáku
ranno; na japonské strané bylo 7 mrtvých, 2 dstojníci a 12 muž
ranno.

Takové šrtky mají ovšem málo významu. K vtším podnikm
na souši posud nedošlo a sotva tak záhy dojde.

Japonci již pro nepíze roního období, teba také pro pomalý
postup jich mobilisace nemohli první dobu války vvužitkovati, by slabé

ruské vojsko pepadli, jsou si dobe vdomi, jakého mají nepítele, a

co by porážka jich znamenala a že jest jim zapotebí se neukvapovati.

Ani Rusové se neukvapí a iní pípravy velkých rozmr. Možná
snad. že po té stránce bylo dobe, když z poátku nemli aspo
na moi úspch, které by je bylv snad svádly, by nepítele pod-

ceovali. Proslýchá se, že Rusové mobilisují 10. armádní sbor (vojenský

okres kievský) a 17. armádní sbor ^vojenský okres moskevský) z nichž

jest po brigád v obvodu váleném; na Kavkaze pak sestavují brigádu

kozák o 12 setninách. Záloha veškerého námonictva povolána a

všude se pracuje k tomu, aby byly vyplnny mezery povstalé tím. že

sestavené zástupky byly odeslány na východ. V Kronštat se horené
pracuje, aby již mohli lodstvo baltické odeslati. To všecko dkazem,
že Rusko chce netoliko poraziti nepítele, nýbrž býti i pipraveno
uhájiti se tch, již by mu pak teba chtli zabrániti, abv porážku

Japonc dkladn vykoistilo.

Makarov ujav se velení nad eskadrou portarthurskou, dodal

svému námonictvu vtší ilosti a výbojnosti. Zstal stále pohotov na
rejd, bedlivé stežil ilský prplav, aby snad Japonci nedopravili

vojska do uvanu, a inil výpady na slabá oddlení japonská.

Togo pak vda, že pímý útok na Port Arthur se mu nepodaí a

obávaje se ruských min podmoských, uspokojil se tím, že stílel do
pístavu, vykávaje, až by mohl ryužitkovati Makarovu výbojnost,

aby ho zniil.

K tomu se mu hodily ranní mlhy. Dovedl slabým oddlením
Makarova na širé moe vylákati a zniiti ho pak jádrem své eskardy.

V noci ze dne 12. na 13. bezna poslal Makarov po torpédoborci na
jih a na východ (Strašný). Togo pak k ránu odeslal k Port Arthuru
divisi lehkých kižníkv a torpedoborc. Ráno 13. bezna za husté

mlhy narazil Strašný na divisi japonských torpedoborc. nastal boj a

Strašný se potopil. Pt ruských torpedoborcv a kižník Bojan sice

vyrazilo, Strašného však již nezachránili. Japonci zvolna coufali. Nyní
vyrazil Makarov s obrnénci Poltava, Pobda, Petropavlovsk a s kiž-
níky Novik, Askold a Diana, zanechávaje v pístavu Sevastopol a

Persvet.

Na Petropavlovsku vztyena admiralská vlajka. Japonci (divise

lehkých kižníkv a torpédoborci) coufali pozvolna, oznamujíce Togovi
telegrafem bez drátu zdar svého podniku. Než však mohl Togo na

26
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Rusy útoiti, mlha se roztrhla. Makarov ihned obrátil a tu — stalo se

to hrozné neštstí. Petropavlovsk narazil na jakous minu, jež vybuchla

asi pod stedem lodi, k tomu výbuchu se pidružil výbuch steliva

nebo parního kotle na lodi, a za 2 minuty Petropavlovsk byl potopen.

Z posádky 600 muž zachránil se toliko velkokníže Cyrill, 2 dstojníci

a 47 námoník. Také Pobda narazila na minu, nebyla však tak

nebezpen porouchána a zachránila se s ostatními lodmi do pístavu.

Japonci ovšem nyní prohlašují, že Togo za mlhy v noci ze dne

12. na 13. bezna dal klásti miny a že Petropavlovsk narazil tudíž

na Japonskou minu, nezdá se však, že by to bylo pravda. Také zpráva,

že podmoská lod byla pvodcem výbuchu, nemže býti pravdivá,

nemají Japonci podmoských lun.
, Nejvtší ztráta, již Rusové utrpli, jest však ta, že Makarov sám

padl za obt. Makarov byl ne-Ii nejlepší, tož zajisté z nejlepších ná-

moních dstojník ruských. Dlužno vykati, jaké následky tato ztráta

bude míti. Dosavadní ztráty Rus jsou tyto: 9. února obrnnec Césareví

(12.900 tun, stavn 1900), obrnnec Retvizan (12.900 t, 1900), kižník
Varjag (6500 t, 1899), dlová lo Korejec (1270 t, 1886), 11. února

minonoska a výpomocný kižník Jenisej (3000 t, 1899), 13. února

kižník Bojarin (3200 t., 1901), 24. února torpedoborec Vnušitelnv

(312 tun, Í900), 10. bezna torpedoborec Streguši (240 tun, 1902),

13. dubna obrnnec Petropavlovsk (11.300 t, 1894;, obrnnec Pobda
(12.700 t., 1900), torpedoborec Strašný (240 t, 1902), to je tetina

celé eskadry. Tuze poškozen a opt opraven byl velký kižník Pallada.

Málo poškozeny a opt opraveny byly velké kižníky Askold a Diana,

obrnnec Poltava a malý kižník Norik. Cesarevi a Retvizan sotva

budou tak záhy opraveny. Souást k jich oprav jest dovážeti z Petro-

hradu, což bude trvati asi do ervna neb ervence. Zatím Rusové dla
z tchto lodí užívají u baterii, jež ovládají záliv Golubina.

Jaké mli ztráty Japonci, nesnadno vypátrati. Uskostn se to tají.

Uvedené ztráty ruské dokazují, jak neprospšná jest ve válce každá

poloviatost a mže se dáti za pravdu tm, již tvrdí, že velká bitva

na širém moi by si byla vtších obtí na Ruších také nevyžádala,

že však mohli Rusové aspo japonskému lostvu více uškoditi.

Japonci doposud podali po každé stránce dkazy své zdatnosti.

Jsou velice ilí a všechny moderní vymoženosti a názory ve válení
prakticky provádjí. Tak užívají ped Port Arthurem velice moderního

zpsobu stílení na lodi v pístavu pes hory. Lodi, které stílejí, ne-

vidí tere. Za to je vidí jiné lodi, ležící mimo dostel ped pístavem,

jež ídí palbu stílejících lodí, podávajíce jim telegrafem bez drátu zprávy

o úspchu palby. K vypoítáni vzdálenosti pro tento zpsob vynalezl

Anglian Kelevay pístroj, jež nazývá telemeter a jehož, jak anglické

asopisy tvrdí, Japonci užívají. — Censuru novináských zpráv provádjí
do krajnosti, roztrušují nesprávné zprávy atd. Bude-li jich pozemní
armáda také tak ilá, tož Rusové budou míti co louskati.
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Lionardo da Vinci jako badatel a filosof. V krakovské „Nové
Keform" pináší polský historik a kritik prof. Maurvcy Straszewski pknou
vzpomínku na slavného tvrce , Poslední Veee Pán" z italského cinque-
centa — Lionarda da Vinci. Pouná a výstražná pro dnešní vdce pro
obhájce starých theorií i potšlivá pro ty, kdož nové cestv prorážejí za
hluku, ústrkv a kaceování — zstává pec jen anekdoti)u historickou
Kechceme jí applikovat na nic a na nikoho, nebo historie se ne-
opakuje! — Prof. Straszewski vypráví: Z jara roku 1498 slavila ^e
v Milán na dvore Ludvíka Moro z rodu Sforz velká slavnost. Moro, jenž
chtl býti mecenášem vd a výtvarných umní, uspoádal s nebývalou
nádherou ve skvostném sále Rochetta disputaci uenc — scientifico 'dueUo— jak se tehdy ve Vlaších zjevy toho druhu nazvvaly. Dostavili se skoro
všichni dkani, doktoi a magisti university pavijské, zasedli v tosách
s birety na hlavách; schze zahájena nadšenou eí, již na poest knfžete
promluva jeden z rektorv, pirovnávaje ho k Periklovi, Augustovi, Trajanovi.
Titovi atd., potom zaala rozprava o pipravenvch thematech. Tak na p'
z medicíny rozbírána otázka: stalo-li se uzdravení zraku Tobiášova žluí
r>'by zpsobem pirozeným i nadpirozeným, a dále: je-li Žena vskutku
nedokonalým dílem pírody? Za chvíli opt mudrovali nad otázkou, zda
,matena prima" je mnohotvárná i jednotvárná? Jest-li podstatou i pí-
padkem? Rozmluvy byly živé a ohnivé, doktoi gestikulovali, rozhorlení
-kakali si do ei, a celý dvr v ele s knížetem naslouchal v nadenía z toho všeho málo emu rozuml. Dámy se vrtly, šeptalv mezi sebou'
po stran na sebe pokukujíce; jedna z nich obrátila 'se k svému sousedu a
oslovila ho: „A co ty miste, nepovíš nám nieho, pro se nesiia^tníS
rozprav? Pro zatxT^ele mlíš?" Oslovený bvl muž asi 45letý, pkné po-
Uouhé tváe, rys zvlášt pravidelných, typu toskánského, nad eckým
nosem neslo se vysoké elo, hlavu zdobily dlouhé plavé vlasy, brada pkiiá
zadumané oi patily kdes do dálky, a na tenkých rtech hrál ironický úsmv.

Lslyšev, že je osloven, probral se z dumy a poal se vymlouvati že
tomu všemu nerozumí, a rozmluvy ty že jsou pro nho píliš uené on
ze eníkem není; ale konen, když sám kníže, aby dám pomohl, poal
naléhati, vystoupil na katedru a poal mlu\nti o — mušlích.

Vypravoval, kterak na svých cestách vidl v jeskyních na vysokých
horách skamenélá moská zvíata, na kamenech výtisky moských' rostlin
a to v místech od moe daleko vzdálených. Tam tedy, " kde dnes je led a
hor>-, šumlo kdysi moe. „Jsem pesvden — pravil — že bádání
skamenlých rostlin a zvíat bude podntem k v^nvoení úplné nové vdy
o zemi, a to jak o její minulosti, tak i osudech budoucích." — Když eník
skonil, zavládlo v sále úplné ticho, neozvalo se ani jediné slovo pochvalv
jednoduše mu nikdo nerozuml. Dkan z university pavijské obrátil «e
k svému sousedu a tázal se ho, kdo je to, že takové hlouposti ^Tkládá, a
ten odvtd: Lionardo da Vinci. „A odkud pnšel ten doktor i magister"'
„Ale to není žádný doktor — to je malí, co maluje v Milán ,Veei
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Pán'" — ozval se kdosi. Na to uený dkan pikývl a ekl: „No, že

tak, pak se tomu všemu, co zde povídal, nedivím ; nebo je tžko žádat,

aby malí rozuml pravé vd."
Nad vývody Lionardiho rozpedla se živá debata. Uení theologové

poali dávati rzné námitky, jež Lionardo srdnat vyvracel. Nemohouce ho

tedy pemoci, nazvali ho kacíem a bezbožníkem. Tu Lionardo ihned umlkl

a kníže, by nemilou náladu rozehnal, zval uený areopag k veei.
Tak skonil se tehdy vdecký zápas na dvoe Ludvíka Moro, jehož

hrdinou byl malí žijící v Milán ve služb knížete, a professorovi z Pavie

neznámý Lionardo da Vinci. Od té doby už uplynuly tyi vky. Co znaí
pro nás oni uení doktoi ? Už zašli v zapomnní. Za to jméno jejich

protivníka, a nebyl doktor a magister ani bakidá, záí jako hvzda prvé

velikosti. To o oni se tehdy s takovou vervou hádali, dnes nikoho ne-

zajímá, ale myšlenky, jež tehdy pronesl neznámý malí, staly se opravdu

vdou, a to vdou, jež zasáhla dosud nejplodnji a nejpekotnji do našich

názoriiv o svt a o život na nm.
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Základní názory kesanského stedovku.

Prof. Dr. Jos. Samsotie.

Správné základy pro náležité posouzení církevn-politickvch po-

mr stedovkých nemohou býti získány cestou aprioristické definice,^)

nýbrž jen dkladnou znalostí tchto pomr, právních názorv a mrav,
postavení a poteb tehdejší spolenosti; pi tom musí býti brán ovšem

také patiný zetel na rozvoj doby pedchozí. Jen tak ize nabvti

správného porozumní onoho vysokého vlivu, jejž papežové a

koncily nad^ pano vní ky a státy po celá století zpsobem naší

dob tém nepochopitelným vykonávali. Ze na pouhou usurpaci-) po-

mýšleti nelze, rozumí se samo sebou; byli to jiní initelé, kteí nám
vysvtlují pirozen vznik a zachování postavení tak vynikajícího autorit

církevních, zvlášt máme-li též na zeteli, že doba vlády jednotlivvch

papež zídka byla dlouhá, jejich stát vždy malý a proto také málo

fysických prostedk skýtati mohl. 3) V následujícím pojednání pokusíme

se v krátkosti naznaiti faktory, které nám s dostatek záhadu onu

objasují a vysvtlují.

') Ehrhard, Der Katholizismns und das zvranzigste Jahrhundert. Stuttgart und

TVien 1902, str. 21.

2j V té píin velmi pípadn praví Haller: »Die ganze Papstgeichichte des

Mittelalters ist ein unverstandliches Phánomen, wenn man nicbt im Auge behált, dafi

die Pápste, auch \ro sie sich die weitgehendsten, vor dem Forum historischer Kritik

anfechtbarsten Reebte beilegten, doch nur das aussprachen, was zum mindesten ein

groIJer Teil ihrer Zeitgenossen schon glaubte.« i Papsttum und Kirchenreform. Berlin 1902

lil. Bd. str. 40.)

s) Hergenrother, Katholische Kirehe und christlicher Staat in ihrer geschichtlichen

Entwickelung. Freiburg 1872, str. 1.
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Když kesanství v život vstoupilo, obsahovala íše ímská celý

civilisovaný svt. a na tento vztahovala se pedevším missionáská

innost Církve. V íši této svtové vládla jednotná kultura, vzniklá

snoubením se ducha latinského s eckým. i) Než tato kultura podvrátila

a pevrátila základy ádu Bohem stanoveného, postavila lovka na

místo Boha, tvora na místo Tvrce, ztratila z oí nejvyšší cíly lidstva

a ukázala úplnou neschopnost uvésti ducha lidského z nesmírného

zmatku polytheismu, bezbožnosti a nemravnosti zpt na správnou cestu.

Pod vlivem híchu stal se práv svdný kult krásna prohlubní zkázy,

rozvoj právní, zdánliv nejmocnjší a nejvelkolepjší, pramenem tyrannie

a krutého vyssávání pro pevážnou vtšinu lidstva. Z falešné hyper-

kultury vyrostlo barbarství, proti nmuž všichni vládci a státníci,

filosofové a básníci byli bezmocní. Perušení spojení s dosavadní civilisací

stalo se nezbytn nutným; nemlo se však státi násiln. Pokora, chudoba,

utrpení mly svt dobýti nauce kíže a obnovu onu pivoditi, na níž

všechna pozdjší civilisace spoívá.-) A skuten kesanství, jež pes

krutá pronásledování vždy hlubší koeny jak v provinciích tak i v srdci

íše, v ím, zapouštlo, zlepšilo v celku bez odporu obanbký, politický

a sociální stav státu ímského. Hlásáním kesanského zákona lásky,

píkladem a obtavostí šlechetn smýšlejících kesan byla hluboká

propast sociální mezi chuasy a bohái, nízkými a vznešenými vždy

víc a více vyplována. Otroctví, tato otevená rána na tle státu ím-
ského, bylo v praxi a zákonem zmírnno, dstojnosti lidské zjednáno

uplatnní, propuštní na svobodu znan usnadnno. Pro osielé, nemocné

a jiné rzné nešastníky založeny byly jak v ím tak v jiných velkých

mstech ponenáhlu ústavy lásky a domy ošetovací. Kdo byl oloupen

a nemohl se sám hájiti, nalézal své pímluvce a obhájce v defensDrech

církevních. Mnohé krutosti pohanského pvodu vlivem Církve byly ze

zákonodárství státního postupem doby odstranny. Zákunnik Theodosiv

ukazuje jasn cestu, kterou se stát veden jsa duchem Církve ubíral.

Proti dosavadnímu absolutnímu pojmu moci státní bylo postaveno

dstojnjší pojetí moci veejné. Individuelní platnost a cena osoby

rostla, a do jednotlivých úd tla státního vstupovalo vždy více osob-

ního hnutí a zdraví. V kruhu rodinném byla pehnaná práva moci

otcovské uvedena na míru pirozenou. Pohazování a usmrcování dítek

bylo písn trestáno. Postavení hlavy rodiny k manželce zlepšilo se

zpsobem, že dstojnost ženy a pravý ráz i-odiny uznání nabyly. Zákony

') Elirhard, u. d. str. 22.

») Buumgartner, Geschichte der "Weltliteratur. 4. Bd. Freiburg 1900. Str. 4 n.
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církevních synod a pedpisy biskupv a papež jakož i zákonv panovník
byly svatost manželství, výchov dítek, pokoj a mír rodinný, život, obchod

obklopeny celou adou ochranných ustanovení.')

Než pes to veejný život nebyl úpln duchem kesanským pro-

niknut a ve smyslu kesanském petvoen. Staí národové a pomrv.

v nž se tito vžili, nebyli již ani takovéto úplné pemny schopni;

nebo korrupce a z ní plynoucí seslabení mravní síly životní postoupily

pod despotickým žezlem ímských císa píliš daleko, než aby se úplná

regenerace života veejného ve smyslu ideje kesanské byla dala oeká-

vati. Proto dopustila prozetelnost božská, aby na místo starých, již

života sytých národ nastoupili národové noví, nenakažení ješt mravní

korrupcí, v ln kulturních národ v tak hrozném stupni se jevící, aby

na nich kesanství svou ohrožující sílu i v oboru života veejného

v plné míe osvditi mohlo '-)

U tchto národ, kteí pád íše^západoímské pivodili a na jejích

troskách nové íše založili, nešlo o to kulturu snad jen od pohanských

živlv oistit, nýbrž vbec základy kultury položit. Církev musela u nich

pevzíti úad uitelky a vychovatelky, aby tyto hrubé, barbarské, ale

silné a nezmkilé hordy promnila v mravné, vzdlané a zbožné

národy. 3j A Církev skutené také hned od poátku byla jedinou pevnou

skálou ve všeobecném zmatku niivými vlnami sthování národ vy-

volaném, jediným pramenem v-ídlanosti, jedinou protiváhou proti hru-

bému násilí, jediným pevn vytvoeným organismem v chaosu, do nhož
svt pádem císaství západoímského byl stržen. Církev vychováním a vy-

uováním tchto nových národ položila základy kesanského stedovku

a dokázala v nm svou civilisatorskou sílu a schopnost zpsobem, který

každého nepedpojatého pozorovatele neheným obdivem naplniti musí.*)

Státy, které na troskách íše západoímské se pozvedly, ped-

stavovaly vesms jakousi smíšeninu monarchie ddiné a volební v tom

smyslu, že panovník ml býti volen z píslušníkv urité rodiny. V této

rodin mohli však voliové svobodn voliti, ježto narození samo o sob

jednotlivému lenu neskýtalo plného a nepopiratelného práva na trn,

nýbrž teprve shromáždní voli. Všichni synové zemelého krále mli

stejné právo na nástupnictví. Nebyla-li, jak se ponejvíce za Merovcv

a Karlovc stávalo, íše mezi syny královi rczdélena, volívalo shrc-

'; Grisar, Rom bei Ausgaug der antikea Weh. Freiburg 1901. I. Bd. Str. 25 d.

3j StiJckl, Geachichte der Philosophie des ilittelalters. Mainz 1864. I. Bd. Str. 5.

3) Briick, Lehrbuch der Kirchengeschichte. 8. Aufl. Munster 19í'3. Str. 240.

*) StiJckl, op. c. 1. c.
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máždní oprávnných voli nkterého lena panující rodiny za hlavu

státu. Tak tomu bylo na p. v Anglii, u Visigoth ve Španlsku,

u Frankv. Od tchto dal si Pipin, aby svoji dynastii tím více upevnil,

písahati, že nebudou voliti nikdy krále z krve jiné.*)

V íších germánských, v nichž cit pro svobodu a práva jednotlivcova

byl znanou mrou vyvinut, bylo proto také pokládáno za vc samo-

zejmou, že národ svému knížeti pi volb jeho jisté podmínky ped-

pisovati a jej za jeho skutky odpovdným initi mže. Za podmínku

mlky stanovenou bylo pokládáno, že král bude ádn jednati, spra-

vedliv a dobe vládnouti jakož i že nebude své moci k potlaování

zneužívati. Absolutní a neomezené moci knížecí stedovk neznal; práva

lidu byla rovnž tak vysoko cenna jako práva králova; jako lidu, tak

byly i králi jeho povinnosti na pamt uvádny. Reformní synoda

Paížská 2) z roku 826, jež mimo jiné též dala pedpisy pro vládu

krále, prohlašuje, že král, nevládne-li zbožn, spravedliv a milosrdn,

nemá býti nazýván králem, nýbrž tyranem. Totéž bylo vysloveno z ásti

doslovn na velké synod do Cách roku 836 od Ludvika Zbožného

svolané a na synod Mohuské z roku 888.*) Moc panovnická spoívala

dle názoru stedovkého na smlouv, tebas ne výslovn, pece mlky
uzavené mezi panovníkem a jeho poddanými. Poddaní slibovali, že

budou vládce poslouchati, tento pak, že bude své panovnické povinnosti

náležit a vrn plniti.*) Ano asto ped povýšením toho neb onoho

knížete pedcházelo vyjednávání podobné kapitulacím, na nž v po-

zdjších dobách písahali císaové ímsko-nmetí. Ješt Gerson v ei
7. listopadu 1405 konané vystupoval proti bludnému názoru tch. kteí

praví, že král nemá žádného závazku k svým poddaným, a prohlásil,

že nemá, porušuje-li své povinnosti, za panovníka býti pokládán.^)

') Hergenrúther, u. d. str. 3.

") Concl. Parisiense 826 c. 1.2.: Rex a recte agendovo catur. Si enim pie et

iuste et misericorditcr regit, inerito rex appellatur; si his oaruerit, non rex sed tyran niis

est. Scire etiam debct (se. rex) quod oausa, quani iuxta ministerium sibi commissum

administrat, non hominum, sed Dei causa existit, cui pro ministerio, quod suscepit in

examinis tremendi die rationem redditurus est.

8) Befele, Conciliengeschichte. 4. Bd. Freiburg 1860. Str. 61 n., 87, 527.

*) To dosvduje na p. písaha, kterou Karel Lysý svým vasallum v Carisieu

složil. {Fertz, Monum. Germ. hist. Tom. IIT. p. 457.) V ní uvádí se mimo jiné: . . . et

unicuique competentem legem et iustitiam conservabo. Et (jui ilhm necesse habuerit et

rationabiliter petierit, rationabilem misericordiara exhibebo, sicut fidelis rex suos fideles

per rectum honoráre et salvare et unicuique competentem legem et iustitiam in unoquoque

ordine et indigentibus et rationabiliter petentibus rationabilem misericordiam debet impendere.

^) Uergenrolher, u. d. str. 5.
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Jasného výrazu nabývaly názory tyto pi korunovaci královské.

Jsouc pokládána za sacramentale,^) byla korunovace, jejíž idea ze Starého

Zákona pochází, konána od biskup, ponejvíce od nejváženjšího v zemi

(metropolity), aniž ovšem mlo jí býti vyjádeno, že Církev udluje moc

královskou. Nicmén skýtal tento církevní akt, záležející v žehnáních

a modlitbách, v mazání olejem, symbolem to milosti a síly boží, léící

všechny kehkosti a rány. jakož i v podání rozliných odznak na

dstojnost královskou se vztahujících, králm náboženského posvcení.

Zárove však uvádl lidu na mysl velebnost dstojnosti královské,

králm pak samým pipomínal vznešenost a veliki st jejich povinností.-)

Jako na východ, kde císaové od století pátého dávali se korunovat

od patriarch caihradských, tak bylo i na západ, kde korunovace

nejdíve u národ germánských v obyej vešla a od nich k jiným

se rozšíila, s korunovací spojeno vyznání víry a písežný slib, že král

chce spravedliv vládnouti. 2) Církev chrániti atd.*) Nezachoval-li král

slíbených podmínek, bylo pesvdením poddaných, že ani oni nemají

dalších k nmu povinností a závazk.^) Ježto pak korunovací svazek

mezi králem a lidem byl jaksi zpeefován, bylo pirozeno, jestliže

Církev, která onen svazek požehnala, ve sporu o vzájemná práva a

povinnosti mezi panovníkem a lidem vzniklém, byla tázána, jak by se

spor dal urovnati anebo i bez vyzvání pro nebezpeenství duším hrozící

o smír a vyrovnání se piiovala.''!

Z písahy korunovaní vychází však zárove také na jevo, že

král mimo jiné bral na sebe též povinnost, užívati mee svtského

') v širším slova smyslu nazývána byla korunovace také svátostí (sacramentum).

Virtus ecquidem consecrationis ab huiusmodi violentiis eum utinam temperasset: magna

est enim huius efficacia sacramenti. Petr. liles. Ep. 1 0.

2) Phillips, Kirehenrecht. Regenshurg l848. 3. Bd., str. 68.

*) August., De civitate Dei 1. 5 c. 12. Rex a recte agendo vocatur.

^) Za vzor muže bytí pokládána korunovace krále nmeckého. Arcibiskup mohuský,

jemuž jako primasovi Nmecka píslušelo právo korunovace, tázal se ped podáním koruny:

Chce Vaše Velienstvo pidržovat se víry ímsko-katolické? Chce Vaše Velienstvo Církev

a její služebníky chrániti? Chce Vaše Velienstvo íši chrániti..., ochráncem vdov a

sirotku býti, papeži náležitou poslušnost prokazovati? Na to potvrzoval král písahou své

pípovdné odpovdi. Biskup obrátil se pak k okolostojícím s otázkou: Chcete tomuto

knížeti a pánu býti poddáni, vrnost mu zachovávati, jeho moc upevovati ? atd. Jeví se

zde skuten jakýsi druh slavné úmluvy mezi lidem a knížetem. Srv. Marx, Lehrbach

der Kirchengeschichte. Trier 1903, str. 292.

'I Rex eris, si recte facis, si autem non facis, rex non eris, j^raví zákonník visi-

golhský. Citov. dle Weiovy Weltgeschichte, III. Bd. Graz i 900, str. 851.

•) Phillips, u. d. sir. 79.



394 Dr. Josef Samsour: Základní názory kes. stedovku.

ku cti boží a k ochran Církve. Ano hájiti náboženství, jež

jako díve již ve státech pohanských') tak i v íších stedovkých

bylo základem a nutnou oporou spolenosti, bylo první a nejdležitjší

povinností knížete. Nebo již dle slov Písma sv. jevil se panovník jako

zástupce a služebník boží pro lid boží,^) zavázán k nejpísnjšímu potu; 3)

jeho trn jen spravedlivost mže upevniti.*) Podobným zpsobem vy-

slovují se též svatí Otcové a spisovatelé církevní o úkolu kesanského

panovníka ») Uený kanclé university paížské Gerson tvrdí docela,

že bez upímného smýšleni náboženského nikdo nemže býti v pravd
nazýván králem, jakož i že pevná dvra v Boha jest nejvtší chválou,

kterou Písmo sv. knížeti vzdává.*"-; Bylo spisovatelm stedovkým
bžným slovo: „Bohu sloužiti jest vládnouti",'^) tak jako i nemén
druhé: „Zlý lovk jest otrokem, tebas byl panovníkem, a to otrokem

netoliko jednoho lovka, nýbrž tolika pán, kolik má nepravostí." s)

Povinnosti k Bohu a Církvi, v jejichž plnní má kníže býti všem svým

poddaným vzorem a píkladem, byly pokládány za jeho první a nej-

dležitjší, s)
(P. d.^

*) Aristoteles, Polit. VII. 8: lípóJTOV / ~s^\ -'o 5-sTov IraiiŠAia. — Plutarch (Ad v.

Colot. c. 31) jmenuje náboženství poutem každé spolenosti a základem zákonodárství:

cuvsxTizov ázscTyjs oiy.ovojiía; zal voi-ioí^acías špsiaaa. — Valerius Ma.rimus (L. 1. c. 1.

De rel.) praví: Omnia namque post religionem ponenda semper nostra eivitas duxit,

etiam in quibus sumraae maiestatis conspici decus voluit.

2) 1 Chron, 28, 5; 29, 11, 23; Rom. 13, 4.

«) Sap. 6, 2—11.

*, Prov. 16, 12; Ps. 71, 2 n.

', eho Vel.[lj. 2 ep. 11) oznauje jako úkol moci svtské: Ut qui bona appetunt,

adiuventur, ut coelorum regnuni largius pateat, ut terrestre regnum coelesti regno

famuletur. — TomáS Aq., De regimine principm (L. 3 c. 3): Finis, ad qncm rex

jirincipaliter tendere debet in se ipso et in subditis, cst aeterna beatitudo — Petrii3 Bles.

(Ep. 112;: Recolat rex se non ad opprossionem, sed ad tuitionem Ecclesiae potestat«m

gladii accepisse.

•"') Schvab, Gerson, str. 411 n.

'•) Leo M , Deo servire regnare est

^) August, De Civ. Dei L. IV. c. 3: Bonus, etiamsi serviat, liber est, malus

autem, etiamsi regnet, servus est, nec unius homin"s, sed quod est gravius, tot domÍDorum,

quot vitiorum

^) Petr. Bles. (Ep. G7 p. 211): Rex, cui omne iudicium in populo datum est,

quomo<ln iudical)it populum suum in lege Domini, si legem Domini non cognovit?
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Z dob pojosefinskýeh.
M. Pavlík. (. á.)

Jest vidét z toho. že jakési nábožeiisko-národní vdomí seminá

olomoucký znal již roku 1828. ba i ped rokem 1828. Jinak sotva by

si byli i mladí kooperatoi odbírali asopis.

V Kunigsbrunnov (Beákov a Sychrov) Cyrillu a ilethodu

praví se v dopise o seminái olomouckém: ^Nadšenost a horoucí láska

k jazyku mateskému v srdcích vlastimilovných alumn dávno doutnala,

dávno už tito budoucí pracovníci na vinici Pán hluboko cítili, kterak

nutná poteba toho žádá. aby se pravdy nebeské v dstojné a velebné

ei lidu zvstovaly; avšak láska tato jen tajn v srdcích spoívala.

nevycházela veejn na svtlo Boží ... Je to upímná vle našeho vele-

milovaného arcipastýe, aby jazyk národní zaujímal dstojné místo

v ústavu našem...'' (Cyrill a Method 1849.) Bohoslovci olomoutí dávno

tedy citili potebu eského jazyka, ba i pedstavení i sám arcibiskup

(již arcikníže Rudolf. [Chotek?] a nejvíce Maximilian Somerau-Beck)

to uznávali — báli se jen uvdomlého eského vlastenectví,

jak lze poznati z dopisu uveejnného v C. k. d. 1849, 148: „Bohužel!

v seminái holomouckém národnost, vlastenectví dlouho bvly zapo-

vdéným hostem, a jenom klíní derou tam tento duch musel hledat

píchodu. Kdo chtl dále, než toliko moravsky kázat (totiž kdo

se cítil a nazýval Cechem), hned nazýván .ultra C echem !•

a toho se každý citlivv .štítil, vda. že tak na škodu a hanu se pezdívá

vlastencm." (C k d. 1849. 148.^) Z toho asi dvodu nepál si Somerau-

Beck. aby bohoslovci chodili do pednášek vŠemberových, což bylo

píinou, že Kvty 1841 dostaly z Olomouce dopis: „Bohužel, že bóho-

slovcm moravským v Olomouci posud žádné píležitosti se nedává,

zdokonaliti se v jazyku mnohým mezi nimi nad jiné drahém,
všem ale nad jiné potebném.'* (Vychodilv Sušil 188.) Somerau-Beck

proti vzdlání pouze jazykovému neml nieho, an na jeho
rozkaz založena „slovanská" knihovna v seminái 1839/40

a ustanoveny pednášky nejen z ei (jak píše Smídek Kvtm 1840,

Vychodil 1. c. 188), nýbrž i z literatury eskoslovanské 2) (Vyato

'; Viz též, co píše J. M. v lánku o národnosti ( k.d. 1848, IV. 81 : »Posaváde

dle principu staré despotické vlády hledlo se na to, aby knží hlásati se nauili slovo

Boží v jazyku národním, jinak ale ve sinýšlení svém aby z&stali Nmci...

«

-) Zápisky psány 1351 52, kdy slovo jeskoslovanskýt a >eský« i v seminái
olomouckém bylo obvyklé.
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ze zápisk slovanské knihovny olomoucké, Urbanova studie.) V záp scích

dále se praví: „Uznávaje totiž sám (ná.š staiký arcipastýj nevy-

hnutedlnou pro každého knze vlasti naší potebu dokonalé známosti

jazyka národního, ustanovil, aby v alumnaté Holomouckým jazyk esko-
slovanský bohoslovem nmeckého jazyka veejn se ped-
nášel. Pednášky tyto vlí pán arcibiskupovou v ten zpsob byly

uspoádány, že poslucham bohosloví prvních tech rok mluvnici

pednášel druhý pán pedstavený (Fr. Dvoák). Zkouškám na sklonku

druhého bhu pedsevzatým v. p. první pedstavený (J. Hampl) pítomen

býval. Ostatní páni alumnové nezstali pi tom lhostejní a neinní.

Držíce vespolek (totiž po roku 11^39/40) rzné asopisy a jiné po-

vzbuzující a vzdlávající listy, jako na p. Kvty, Velu, Pražské

Noviny atd. u vzájemném vzdlávání se podporovali . . . Vše až dotud

psané, nevyjmouc i zkoušky v eském jazyku s Nmci v tomto asu
pedsevzaté a ustanovené sáhá od roku 1839/40— 1842/43."

Knihovna eská na podnt arcibiskupa založena sice 1839 40. ale

bohoslovci eští v Olomouci mli eskou knihovnu již nkolik let

ped tím; knihovnu tu sami si zídili (asi nkteí zasvcenci — možná

též bez vdomí pedstavených). Svdi o tom list Galašv z roku 1N35,

jenž zní:

V Hranicích dne . . . Aprila 183ó.

Vysoce uený a dvojctihodný pane!

Tší mne velice, že mj dáreek Jejich Pánm Spolualumnum

k njaké radosti posloužil . . já skuten kýžím, abych do jejich eské
knihovny njaký spisek poslati mohl, jenžto by v srdci mojich

milých krajan takovou lásku, jakouž Eímané v zlatém vku jazyka

svého hoely, k našemu mateskému zanítiti mohl. Oni ctili jazyk

helenský, vážili si ho velice, ne však na útržku jazyka latinského, jak

se to u nás s nmeckým naopak dje. Oni jazyk helenský nejinak

ctili a k nmu poestn se chovali jak moudí a mravní lidé obvej

mívají k cizím krasotkám se chovati, kterým všechnm slušnou uctivost

bez ujmy rodiné lásky k své vlastní máti prokazuji. Oni v prvních

spisech zavdy propovdí eckých mudrc uvádli, však nikde, mým
povdomím, že by rozený Kíman njakou eckou knihu byl vydal.

O jak pravdiv Herder ve svých mudrckých pochopích (?) jednaje

o národu slovanském zaznamenal, že se na nm velmi nevdn pro-

hešili... a zdaž propov... ueného Nmce na nás nevpadá, kterouž

na své nevdné krajauy vynesl, koucí, že ten, jenž svou národní e
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shrdá a ji zlehuje, téhož samého híchu proti své mateské ei se
dopouští, kteréhož se Chám proti otci svému dopustil? My mžeme
sice jazyk nmecký ctíti a chváliti, ano i jím psáti, svého ale vla-
steneckého nemáme tupiti, nýbrž jej vdn jako mateský milovati
a o jeho vtší vzdlanost peovati. Pítomn odesýlám Jim opt pro
jejich Moravskou knihovnu nkolik spis. Vystonu-li, pokud živ budu,
nco víc s radostí jim odešlu. Bh Jim ra stálého a dobrého zdraví
popáli. Jak ze srdce kýží jejich starý pítel

Josef Gallaš.í)

Z toho všeho patrno, že olomoutí bohoslovci již roku 1835, ne-li

ješt spíše, mli eskou knihovnu, že . k. d. odbírali již 1828, a že
tedy národní vdomí mli (jak dalece, nelze dosud íci.2) Nedostávalo se
jim jen takých professor, jakým byl Sušil v Brn, kteí by si byli

vychovali z nich podobnou družinu, jako byla „družina Sušilova".

O dalším vývoji národní myšlenky v seminái olomouckém ne-
mohu se v této studii rozepisovati. Chtl jsem jenom ukázati, že dležitost
národního jazyka pro innost knžskou chápána nejen v Praze, v Brn,
v Král. Hradci, ale i v Olomouci — a myslím, že ve všech alumnatech.
Byl to všeobecný proud, kterého jednotlivec, tebas vlivuplný jinak,
nemohl zastaviti.

Je to znamením, že úad knžský chápán lépe a plnji, a že
toužilo se po intensivnjší práci náboženské mezi lidem, že vdomí
náboženské a dále církevní rostlo.

3)

Lsilí náboženské, ba specieln katolické zraí se i ve snaze zavésti

v bohoslužbu pokud možno národní jazyk. Nebyl ten požadavek vy-
slovován snad z národních nebo politických dvodv. aie z upímné
touhy prospti Církvi a upevniti opravdovou nábožnost v lidu. Již

otázka kancionálu odpovídá této snaze: kancionál ml vytlaiti latinské

') Dle rkp. Urbanovy studie.

*J tenáové uii nezazlí, že jsem se o olomouckém seminái zvlášt rozepsal.

Uinil jsem to jen proto, že jsou to neznámé vei, které snad každého budou zajímat

a které opraví nkteré mylné n.lzory. Dr. Vychodil píše (Sušil, 59': »Smíiiie-li z malikostí
souditi, není zajisté bez významu, že roku 1837 ral. k.d. v brnnském seminái
pes aOodbératel, v olomouckém, pokud jsem shledal, žád n éh o « Dle »Hlídkyc

1904, str. 327 byli tam roku 1828 tyi.
s) /Stóm«píše: » Víc (než skoupých knží) je tch, ježto podnes k n' šému jazyku

chladnou, ba nepátelskou mysl chovají, a tím samým, majíce osady eské na správ,
také svého peyolání nehodni a církve syaté špatní i chatrní služebníci
jsou. Pohrdajíce jazykem své osady, jakž mohou nepohrdati osadou samou? A pakli tou

pohrdají, kterak se ješt dobrými pastýi nazvou? Kterak jí hojnou a dobrou
pastvu podají?* (C. k.d. 1835, 111.)
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figurálky z našich, zvlášt venkovských chrám. Lid a zpívá všecko.

i Pange lingua i Te Deum esky. (Wutýpkv, již uvedený lánek

. k. d. 1829, 423.')

Hnojek ve lánku „O latinské ei pi službách Božích v západních

krajinách katolické církve" zastává se sice latinské ei pro mnohé

ješt výhody, ale uznává význam národního jazyka. Kdyby prý nyní

v nkteré krajin se teprve zavádla veejná bohoslužba, pak ,.nesoudil

by zajisté nikdo zdravého rozumu, aby se pi takové úct Boží užívalo

ei v této krajin naprosto neznámé." Ee bohoslužebná by se musela

(v tom pípad) íditi podle vícího lidu. Církev zavedla prý ped
dávnými asy latinskou e právem, ponvadž latinská e tenkráte

byla známá. Cituje známá slova papežem 1775 pronesená: „Ut omneš

catholici sint, non ut omneš latini fiant, est necessarium." A když

vypoetl dvody, pro které latinská bohoslužebná e ješt stále mže
a má býti zachovávána, zmiuje se o „takových katolických spiso-

vatelích, jimž pepjatého smýšlení nekiv vytýkati nelze", kteí praví,

že by se návratem obecné vlastenecké mluvy alespo v nkterých

liturgie ástích mnohonásobného požehnání zpsobilo. lánek koní

slovy: „My jsme té blahé víry a nadje, že Duch svatý pedstavené

církevní osvítí a povzbudí, aby služby Boží sprostili latinské ei,
pestane-li nkdy latina pi liturgii vynášeti užitku nahoe námi vy-

loženého." (. k. d. 1833, 573—585.)

V recensi Schmidovy Liturgiky (C k.d. 1833. 641—649) zmiuje se

recensent F. P(ihonský) o prospchu, který by Církev mla, kdyby

plnomocností biskupskou v nkterých „posvátních služebnostech" jazyk

mateský se uvedl. Redakce k tomu poznamenává, že by „bylo

s velikým prospchem, kdyby pi zpívané mši svaté text figurální hudbv

byl jazykem materským vysazen, s uvarováním urážlivého opakováni."

Z téhož pesvdení Zahradník peložil rituál do eštiny (Rybika 280)

a Rautenkranc vzdlal esky agendu duchovní, „peložil Pange lingua,

Te Deum, Lauda Sión a j. a konal obady pi ktu, oddavkách, za-

opatování nemocných, pi prvodech o kížových dnech v jazyku

eském." (Rybika 75.) Ze roku 1848 na pražské schzi duchovenstva

žádáno, aby zvolen byl ihned sbor, jenž by se zabýval otázkou, má-li

býti jazyk národní všeobecn nebo ásten do liturgie zaveden, je

známo. (Kryštfek 1. c. 511, též . k. d. 1877, 588 )

'; Tak i Vychodil: »Sušil z dobryoh dfivodfi, náboženských i vlastcneL-kyeb,

Ocskému zpvu cbráinovéniu pál. Slyšeti na p. zpívati lid latinsky, jak tu a tam se

zavádí, toho by se byl zhrozil.;; ^^Str. IS?.)

I
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Pání to bylo tak všeobecné, že konservativnjší dopisovatel

0. k. d. t£^ (snad Voborník) rozhodn volá: „Kezáleží-li nám na pesnosti

víry, pak a každé náeisko za jazyk církevní slouží." Ale sám

nemže se ubrániti naisto proudu všeobecnému a praví, že „or^cí"

pi mši sv. mohly by býti esky pedneseny, a na choe prý by se

mohlo esky zpívati. (1849, III. 25. i)

Nemohu se zde zabývati šíe tímto faktem, ani nechci ho zde

oceovati, ale zmíniti se o nm bylo teba, aby bylo patrno, že vdomí
*) Podobn píše týž £^: »V užívání naší liturgie ta podstatná chyba vzí, že

krása její a dojimavá vznešenost našemu citlivému lidu mén než sluší dostujjna bývá,

po emž i pi sterých výkladech psobení její ochabá dílem se i maí, a tak jakési

neblahého rázu toužení po emsi jiném, by i nedokonalejším pstováno bývá.« (. k. d.

1848, IV. 99 n.) — Též Sláma ve lánku: O literatských spolenostecli vbec, zvlášt

pak (I literátech msta Prachatic: »Kolíbka naší liturgie ukazuje, že služby Boží v prvních

stoletích kesanstva lidu nábožnému všecko živjší s ouastenstvím s duchovním pi nich

posluhujícím pjovaly, než za našich dn vidíme. Veškerý zbo kesan odpovídal a

stídal se s knzem pi obti nejdražší nebo na modlitbách trvajícím. To leželo nazvíce

v stejnosti jazyka obou stran... Kde však jazyk knze s oním vícílio lidu pi služb

Boži nesouhlasil, byl by knz nijaké odpov"i aniž hlas stídavých z lidu jeho modlitbám

nerozumnjícího nedosleclinul, jestli by (i) tu zpváckých škol se nebylo zavedlo. Než

dlouho-liž možno pi tom jasnu, které se od 14ho století a zvláš po nalezení tisku po

Evrop rozstíralo, v oi nepadati, jakt souastnost nkolika jenom literátu a místem jen

kantora x jich školy pošlého lid vící pi službách Božích velmi málo prohívali a

k vznešenjším citm pozdvihnouti muže. Jižt se poal také rozum v potaz bráti;

lidstvo docházelo let dosplosti, ve kterých nejmoudejší otcové ne již rozkazy

a vodítkami, le poradou a napomínáním syny své vedou. « (Jak ja?n tu proráží osvícenské

stanovisko!) »Zjevnji a svtleji vyrážela se ta pravda, že duše žáka musí do duše uitele,

a nemže-li pro veliké píiny jazyk obtujícího a modlícího se u oltáe knze k jazyku

vících se snížiti, že teba pede vícím kídel z jich jazyk vzdlaných,
na nichž by jej vté chvíli dostihati a s ním v jednot k nebes výsostem
vznášeti se mohli. A ktcého echa srdce nezdvihá se, an ví, že ta pravda
u nás mezi všemi evropejskýrai národy nejdíve uznání našla a v život

se probrala! ...a než sousední národové ješt nadáti se mohli, že by národní ei
jejich v kesanských chrámech v písni ozývati se smly, teprv na konci 15. a zaátkem

16. století se o to pokoušejíce, rozlíhali se naši veškeí chrámové již dávno ped tím

písnmi národního jazyka... Já nikdy velebnost svého povolání, vznešenost obti, kterouž

se konati jímám, a raaliciiernost svta i jeho žádostí tak hluboce a živ necítil; nikdy

roztržitosti mysli pi té tajemné obti tak snadno neodolal; nikdy vtleného Boha pod

zpsobou chleba a vína tou živou a sladkou vrou nespatil: jako v souhlasu takového

zpvu všeho vícího lidu.« Sláma doporuuje duchovenstvu eskému péi o literatské

spolky. I v Prachaticích hynul (prý) spolek ten, ale bývalý školní editel v Prachaticích

Petr Smidt, knz ctný a rodi prachatický, dal tisknouti starší i novjší písn pro literáty

a tím spolek oživil. (Výtžek z písní vnoval na rozšíení nemocnice.) Spolek literaiský

ujal se pak nadšen eského jazyka a roku 1819 založil si svou eskou tenáskou
spolenost, jejímž lenem byl i Puchmajer. (. k. d. 1837, 459, 460, 472, 479, 480.)
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náboženské (církevni) rostlo a že jevilo se i ve snaze, uiniti bohoslužbu

všem vícím co nejvíce srozumitelnou; a zneuctil by muže, jako byl

Jirsík, kdo by ono hnutí podezíval z necírkevního smýšlení.

Vzrst vdomí církevního jevil se i v úsilí zlepšit methodu kateche-

tickou a prohloubiti naše kazatelství. Poukazuji jen na lánky Vackovy,

Wenderovy, Javornického, Zahradníkovy a na innost Rautenkrancovu

a Slámovu.
*

Tak vidíme na všech stranách ilou práci o uskutenní katolických

ideál. Ne všecko knžstvo bylo tak ilé, ale byli to za to knzi duševn

nejvysplejší, kteí i v národní otázce stáli v prvních adách.

Cestu, kterou šla církevní myšlenka (aspo od roku 1828), vidím

znázornnu v heslech jednotlivých roník C. k. d.:

1828— 1832: Hávia Soxi{iá^£X£, xb y.ccXh^í v.xxiytxz.

Veritas est dulcis etamara; quando dulcis, pascit; quando amara,
curat. (S. Aiiguštinus.)

Quid fortius desiderat anima, (juam veritatem? (Leo XII.)

1833: Ilávxa ooxí[Jiá^£T, x6 xaXov -/taiéyexE.

1834: lile est verus et gei'manus Catholicus, qui veritatem Dei, qui

Ecclesiam, qui Christi Corpus diligit, qui Divinae Religion!, qui Catholicae

íidei nihil praeponit. (Vincent. Lirinensis Com. I. 25.)

Et enim fides origo iustitiae, sanctitatis caput, devotionis principium,

Rehgionis fundamentm. (S. Chrysoct. Homil. de fide.)

Ut enim sine fide spes non babet firmitatem, ita sine spe fides non

potest habere mercedem. (S. Chrysost. Homil. de fide.)

Utamur tempee, veniet enim hora, post quam non erit tempus anipliu^.

(S. Bernard, i ti Epist.)

1835: Vra Religio in unius constat veri Dei servitio. (S. Fulgentius

ad Donatum.)

Qui dici cupiunt clarae virtutis alumni, ex animo curent pellere mollicii-m.

(Paulus Aquinat. Hrad.)

Soluá iii illicitis non adit, (jui se aliquando et a licitis caute restringii.

(Greg. 5. mor. lib.)

Virginitas est soror angelorum, victoria libidinum, regina virtutum.

possessio omnium bonorum. (S. Cyprianus lib. de Virg.)

183G: Noli intelligere ut credas, sed crede ut intelligas; intellectus

merces fidei est. (S. Augustin, sup. loann.)

Divina operatio, si ratione coniprehenditur, non est admirabilis; nec

fides habet meritum, cui liumana ratio praebet experimentm. (S. Círeg.

hom. 20. sup. Evang.)

Dicamus idem vitém, virtutes palmites, botrum opus, devotionem viímni.

,(S. Bern. supra Cant.)

1837: Occumbant vetera, ut oriantur nova. (S. Leo šerm. de Pass. D.)

Neque enim est aut fuit aliquando tam grandis natio, quae habeat

dcos appropinquantes sibi, sieut adest nobis Deus noster. — NuUum eiiini
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Sacramentum est illo sallubrius, quo purgantur peccata, virtutes augentur et

mens omnium spiritualium charismatm abundantia impinguatur. (S. Thom. Aq.

op. 57, lectio 4.)

Ecce virgo concipiet et pariet filium. (Is. 7. 14.)

Respondens angelus dixit ei: Quia non erit impossibile apud Deum
omne verbum. (Luc. 1, 37.) (.0, p.)

Legenda Kristiánova.
Napsal František Vacek. (. d.)

10. Vavincova legenda o sv. Václavu.

Vavinec, mnich montekassinský, psal legendu o sv. Václavu,

jež poíná se slovy „Dominus ac redemptor noster", kdysi na konci

1 1 . století. O tom lze ujistiti se, jak formou spisu tak obsahem jeho.

Legenda rozvržena jest ve 12 lekcí, a to ne snad teprve

piinním kteréhosi pozdjšího upravovatele, nýbrž od autora

samého. Dliti legendy v lekce nebylo zvykem v kláštee monte-

kassinském ješt ani v prvních desítiletých 11. století. Tím práv
liší se tamní rukopisy legend z konce toho století nebo
ze 12. století od rukopis starší ch, že mají text rozdlený
v lekce.') A i dvod toho povíme, pro nelze za to míti, že by

rozvržení legendy Vavincovy v lekce pocházelo od pozdjšího upra-

vovatele: ve spise tom „lectiones" zastávají místo kapitol a jsou tudíž

zavedeny od autora samého: k pozdjšímu dlení v lekce nebylo vbec
píiny, protože legenda „Dominus ac redemptor noster" nestala se

nikdy liturgickým tením.

Na dobu sepsání, svrchu eenou, ukazuje též obsah spisu. Jest

jisto, že Vavinec neml ped rukama žádné starší legendy o sv. Vá-

clavu, nýbrž že psal podle ústních zpráv kteréhosi tuzemce (sicut nobis

relatu cuiusdam fidelissimi praephati regni Sclavorum compertum est),

od nhož dal si vypracovati bh života, utrpení a oslavy svtcovy.

Na tom, co mu bylo povdno a co dosti obratn zpracoval, poznati

lze, z které legendy o sv. Václavu zpravodaj jeho vážil

své vdomosti, a podle toho, z které doby asi jak sdlení zpráv

tak zpracování jejich pochází. Ježto i jinak obsah legendy Vavincovy

jest dležit pro naše vývody, klademe jej tuto aspo ve struném znní:

'; Biiumer, Geschichte des Breviers, str. 335.

L
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V zemi slovanské, v níž hlavním mstem jest Praha, kraloval

Vratislav, pán kesanský, proslulý silou vladaské ruky a vítznými

boji nad mnohými nepáteli.') Ten pojav k manželství paní zbožnou,
zplodil syna-prvence Václava. Potom narodil se mu syn druhý.

Když Václav vzrostl v jinocha, dán byl od otce na uení, v nmž
z milosti boží tak prospíval, že v krátkém ase vynikl nad všechny

spolužáky (in quibus tam strenuissime divinitus sibi collata gratia claruit.

ut omnibus in parvo tempore condiscipulis praecellens magistrorum

compar iudicaretur.^) Vrátiv se dom ze škol, kdež od biskupa pijal

kest a návst prorockou, že skrá jeho zaskví se korunou muednictví,

byl pilen skutk milosrdných, zejména almužny, a choval tlo

své ve svaté cudnosti. Pro ušlechtilé mravy tšil se takové lásce spolu-

oban, že na jejich žádost již za života otcova a s jeho vlí
posazen byl na trn (taní um ab omnibus concivibus diligebatur,

ut eius degnissime spreto germano hune pate vivente eoque similiter

exoptante ad regni regendum habenas amabillime postularent.^) Zastávaje

úad královský, neoblevil v ctnostech, kterým již prve srdce byl oddal,

zvlášt pokoe, dobrotivosti a zbožnosti. Svtských vcí hledl více

z povinnosti než ze záliby. Do chrám na služby boží docházel velmi

asto (Ecclesiarum limina tantis frequentabat accessibus, ut cuncto

etiam clero ammirationis ob hoc ingereret causám *) a rád naslouchal

tam eem o svatých muednících. Svého bratra, jenž s nešlechetnými

druhy nešlechetn byl živ a pod mocí jeho jako krále nerad trval,

napomínal i káral, a pak na pímluvu pátel Boleslavském jej oddlil.

Když i po okolních zemích šíila se povst o ctnostech Václavových,

bratr jeho nejsa spokojen údlem, poal závidti mu úcty i trnu

') Legenda »Oportet iios« podobn chválí Viiitislava, že stál nepohnut ve

víe kesanské (fidei sanete trinitatis semper adheiens anchoia tenace), byl stateényui

bojovníkem a dobrým vévodou (regalis milicie slrennuus miles et bonus dux), vládl

slavn a mocn, hájil íši svou radami a zb ran í (regnum sibi commissum cousilii?

et armis defendcbat).

'^) V legend »Oportet nos« teme: «Puer dilectus Wenzeslaus gratia spiritus

saucti illuminatus inter omneš coetaneos ct conscholasti cos suos fulsit

ut lucifer.*

^) Pirovnej slova legendy »Oportct kos« : »Omnes nobilcs et regni primates

clegerunt cum patris sui ficri succes^orem in principátm, una voec dicentes et affirmantes

bene sibi convenire ducatum, quia cunctis patric sue ci v ibus f amil iari <

esset et iocundus.«
*) Podle legendy Oportet nos« velmoži eští mhu-ili ke kuižeii : vQuid tibi

proderit ecclesiarum r (•([ u c n tací o, que nostri ritus et nostre salutis prorsus est

destructio... Tu semper eirca altaria versaris in oratorio.«

1
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(Dolebat etenim fratrem cum regia, quam adeptus fuerat, potestate

bonorum etiam omnium perfrui amicitia sanctitatisque fáma per circum-

positas ammodum regiones potiri.i) V ten as umel Vratislav. Po jeho

smrti Václav ješt pivtšil horlivosti v dobrém, skýtal hojné podpory

chudým, obohacoval záduší chrám a sotva koho z vinník

odsoudil na smrt. (Tanta quoque sibi misericordiae inherant viscera,

ut . . . comprehensis etiam in llagitiis gravibus vix unquam mortis

inferret sententiam.^) Však slitovnost jeho nad provinilci a štdrost

k lidem chudým byly proti mysli velmožm, také to tžce nesoucím,

že král nestrojí hod o svých narozeninách, jako strojival otec jeho.

I mluvili k jeho bratru: Král náš upadl v nerozum, vede život mnišský,

panovníku nepíslušný, pohrdá tebou i námi, dávaje pednost lidem

nízkým (nobisque cunctis contemptis magnatibus inimis quibusdam

homullulis in suis persaepe conviviis utitur: ^j proež my volíme si

tebe, muže rozšafného a stateného, za krále. Pijímáš-li, nemeškej
a zabij jej, prve než rozmrhá všechen poklad otcv. Boleslav odpo-

vdl: Jak by nám možno bylo ho zabiti, když pebývá v míst siln

opevnném a má pohotov moc, s jakou my miti se nemžeme.
Velmoži ekli: Blíži se svátek muedník Kosmy a Damiana,
JB', ty slavn svtíváš. Pozvi ho k sob na ten den! Když pak Bo-

leslav podle rady jejich pedstíraje pokoru a dokonalou nápravu mrav
svých, naklonil bratra ke slibu, že súastní se slavnosti,^) a den svá-

tení již nadcházel, nkteí prohlédavjší dvoané dali výstrahu králi.

Ale on odvtil: Proti nebezpeenství úklad, je-li jaké, pojistíme se

branným prvodem. Pišed do Boleslave, vstoupil do chrámu a takto

se modlil: Hospodine všemohoucí! Dochází-li již slovo prorocké, jež

') v legend »Oportet nos*; psáno jest: »Dum christianissiinus dei athleta Wenzeslaus

de virtute in virtutera satis abunde cresceret, et per totum románm impérium
fáma virtutem et pietatem eius multum innot esce re t, tunc illius nequissimi

parentes... bonis actibus suis invidebant.*

*) Pirovnej slova legendy »Oportet nos«: »Nunquam Í2)se servus dei quem-
quam reuni et scelcratum raorti vel proscriptioni dampnavit.«

') Podle legendy »Oportet nos* velmoži domlouvali knížeti: »Quid erit rationis,

(juod maxim diligis pauperes et ignobiles et contempnis ijotentes et

n o b iles?«

*j Rozmluva Boleslava s bratrem (fallaciter infit: pristinis me spondeo terga dare

negotiis, rex tantum sui dignetur servi postulationem audire fratrisque sui non dedignetur

tecta subire) upomíná na slova legendy Gumpoldovy : »Ipsius principis supplex in-

gressus palatium, conviviis eum interesse fraternis primo omnium quo dignaretur

corrogavit. Cuius mansuetudini quamvis falsae deo dignus Vencezlaus

multum congaudens . . .« Prameny d. . I. str. 175, 159.
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povdl mi biskup, hle, hotov jsem podstoupiti muednictví a všecko

zlé utrpti radji, než bych k vli nepátelm Tvým pikázání Tvá

pestoupil a vný trest na sebe uvalil. Po službách božích úastníci

slavnosti zasedli k hodm, které s nádherou královskou byly vypraveny.

Boleslav nejsladší tváí zakrýval vražedný úmysl, avšak

k inu nemohl hned, jak si pál, v síni hodovní pikroiti, ježto na

ochranu krále etná družina byla pítomna. Teprve v noci po skoneném

kvase, když hosté, tém všichni opilí, spali, ale sv. Václav úpln

stízliv jsa a maje po boku jediného prvodce, v obvyklou hodinu za

pobožností do chrámu vstupoval, naskytla se píležitost k vykonání

zloinu. Svtec zastal bratra v pedsíni chrámové a takto jej oslovil:

Díky tob, drahý brate, že jsi mne a velmože tak skvlou hostinou

poctil. 1) Na to Boleslav: Vera jakž takž bylo, však dnes hodnjší

hostinou bude ti poslouženo. To ka, vytasil me, jejž ml ukrytý,

a al po bratrovi.2) Ale Václav zachytiv ránu ve svrchní šat, vyrval

me z ruky bratrovy, porazil útoníka na zem a pravil: Hle.

pošetile, spravedlivý Bh uinil, že bych mohl jednou ranou konec

uiniti tvému životu, než daleko bud" ode mne, abych krví bratrovou po-

tísnil své ruce a bral na sebe tak tžký hích. s) Naopak, neváhám já

nastaviti svého života pro pravdu boží. Po té odhodil me a pomohl

bratru svému, aby povstal. Ten pak poslouchaje vnuknuti áblova,

svolal a povzbudil své pomocníky, kteí již strachem bledli a na útk

se dávali, naež všichni vrhli se na krále a nepoetnými ranami jej

zavraždili.*)

Mrtvé tlo leželo v chrám boleslavském njaký as nepohbeno;

však dobrotivý Bh již tentokráte oslavil je zázraky. Svtec zjevil se

kterési nábožné staen a naznaiv jí místo, kde zstal ležeti prst

jeho ruky, senou ranou oddlený, poruil zdvihnouti jej a piložiti

') v legend Gumpoldov teme: ».\vc, fiate r dilectcl Grates inmcnsae

dilectioni tuae a nobis sint relatae, quia honorifice disposito heri convivio

bene nobis et satis iocunde rainist ras t i.« Prameny d. . I. str. 160.

*) Pirovnej vypravování Gunipoldovo : »Pessimus ille... extracto cicius ense in

sancti capitis verticem, ut fortius válet, percutiens ait: Meliiis hodie tibi prae-

paravero convivium. Sed ferro resiliente . . .« L. c.

'*) Podobn Guiupold ve své legend: »Quem (t. j. me Boleslav&v) statím sanctus

Vencezlaus per capuluni surripiens et supra scelerosum fratris iam inermis verticem manu

vibrans: Vid es ne, inquit, o f uneste, verti in te posset tuae crudelitatis exitiuui

En, unde probibeor fraterni sanguinis fieri effusor? Sed nolo de manu mea ultinio

ex amine sanguis, o frater, tuus qu aera tur in me.« Pr. d. I. str. 160.

*) Pirovnej slova Gumpoldovy legendy: »Frater impius . . . in auxilium sui socio?

vocat ... omneš siniul arniis irruunt, ccrtatim niembra lanocis gladiisquc )ierfodiunt.« L. c.
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k tlu. Když rozkaz byl vyplnn, prst srostl s rukou, tak že ni jizva

se nejevila: Vící znamenajíce zázraky, poali uctívati muedníka.

Za asu biskupa Vojtcha (tempore domini Adelberti, almifici confes-

soris atque pontificis) došlo k penesení svatého tla z Boleslave do

Prahy. Pi tom stal se div, že vz s tlem, tymi koni taženv. když

prvodí jeho dospli ped Prahu, stanul, a nemohlo jím býti pohnuto.

Nadarmo vozkové pobízeli kon kikem a bitim. Vtom pišel k ni že-
brat ro bijce v slzách tonoucí jako kaj ic nik, objal, celoval mrtvé

tlo. prose za odpuštní. Jakkoliv pak místo koní užito bylo asi

dvanáctera spežení vol, vz se nepohnul, až teprv když biskup pi-

volal ostatní duchovenstvo z Prahy (mnozí duchovní úastnili se

prvodu od poátku) a vykonal s ním modlitbu, mohlo se dále

jeti a dojeti ke kostelu sv. Víta, kdež pochovali tlo podle hlavního

oltáe. Tam ješt po mnohá léta dál se zázrak, že na rukou i nohou

muedníka vzrstaly nehty. Ka pímluvu sv. Václava žena jakási, po-

trestaná chromotou ruky, protože žala proso v nedli, ozdravla, vyko-

navši modlitbu ped oltáem jeho v kostele pražském. Krom toho tolik

proseb jiných u hrobu jeho bylo vyslyšeno, že kostel sv. Víta sluje

nyní obecn chrámem sv. Václava. Kdysi také 80 a více vz, kteí

vzývali ku pomoci sv. Václava ve svátek jeho, zázrakem zbaveno bylo

okov a vyšlo ze žaláe. O tom zprávu dával oitý svdek pan Benedikt

Saa, jenž potom žil v kláštee montekassinském a do své smrti v po-

ctivosti choval ástku etz, které samy sebou se zperážely a spadly

s tl eených vézni.i)

Kdo pihlédne k obsahu Vavincovy legendy, pátraje po píbuznosti

se znním jiných spis o sv. Václavu, uhodí na adu my.šlenek nebo

vt, kterými legenda ta srovnává se s legendou „Oportet nos". Tak

chvála knížete Vratislava, že byl horlivým kesanem a vítzným vá-

leníkem, chvála syna jeho Václava, že v uení pedil nad všechny

spolužáky, že pro své ušlechtilé mravy byl milován od svých spolu-

oban, že zhusta docházel do chrám, že povst svatosti jeho (již za

života) šíila se po okolních zemích, a e o tom, že štdrost knížete

Václava k lidem chudým protivila se velmožm a zavdávala jim

podnt k nespokojenosti, nikde jinde se neshledávají než v legend

^Oportet nos" a v legend Vavincové. Má-li shoda výrok dojíti

uspokojivého výkladu, dlužno pijmouti, že zpravodaj Va-

vincv byl tenáem legendy „Oportet nos";*) nebo na

; mineny d. . I. str. 170—182.

*) Ježto eéený zpravodaj nic nepronesl z toho, ím autor legendy »Oportet nost

Hlídka. 28
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opaný pomr vcí, že by totiž pvodce legendy „Oportet nos" užil

na pomoc legendy Vavincovy, nelze vzhledem k ostatnímu tenoru tch

spis ani pomysliti. Tak co svrchu bylo usouzeno o stáí Vavincovy

legendy z formy její, potvrzuje se jejím obsahem.

Tam, kde pestává možnost sledovati shodu myšlenek, výše do-

tenou, protože další znní legendy „Oportet nos" není nám známo^

poíná z legendy Vavincovy vyznívati ohlas vývod
Gum poldových. Na pesvdenou staí všimnouti si rozhovor,

vedených mezi knížecími bratry v den, kdy Boleslav inil pozvání

k hodm, a pak krátce ped tím, než sv. Václav utrpl smrt muednickou.

Ježto skladatel legendy „Oportet nos" ml pedlohou spis Gumpoldúv,

není pro bychom se zjevu tomu podivovali. Ostatn dodáno bu, -že

v breviái sester benediktinek (nejspíše kláštera sv. Jií na hrad

pražském), kde shledává se ástka legendy „Oportet nos", pokrao-

váním té ástky zapsána jest 18.—21. kapitola legendy Gum-
poldovy, to jest zpráva o muednictví sv. Václava, jež poíná se

pozváním na hody.

Legenda Vavincova, složená kdysi na konci 11. století, má

v píin našeho úkolu, kterýž jest vyhledati pravé stáí spisu tak

zvaného Kristiána, dosti velikou dležitost. Obsah její (v místech, na

která již zpedu upozornili jsme proloženým tiskem) svdí tomu, že

ve druhé polovici 11. století leckterá data ze slovan-

ských spis 11 o sv. Václavu byla v Cechách známa. Zpra-

vodaj Vavincv znal zprávu slovanské legendy, že sv. Václav

byl prvorozený syn knížete Vratislava, a další vypravování její, že sv.

Václav posazen byl na stolec knížecí již za života otcova, že Boleslav

stál pod vládou jeho. že Václav obohacoval záduší chrám, že pi

útoku na život svj porazil bratra Boleslava na zem, že Boleslav ja-

kožto kajicník úastnil se penesení sv. Václava.^) Ze slovanských
synaxari znal vypravování o tom, jak velmoži vyizovali Bolesla-

vovi: My zvolili jsme tebe knížetem. Nemeškej a zabij bratra svéhot

jak Boleslav úlisným chováním pi hodech zakrýval vražedný úmysl,

a jak nejen laikové, ale i knží úastnili se slavného penesení svatého

dává na jevo nmecké smyšlení (a znal výzvdky ze slovanských spisfiv o sv. Václavu,

jak níže ukazujeme), nemiižeme než mysliti o nm, že byl Cech.

') Profesior Baohmann neumí lépe vyložiti shodu eených dat ve spise Vavincov
a ve slovanské legend než tím, že tvrdí: Slovanská legenda o sv. Václavu sepsána jest

podle legendy Vavincovy bud v Rusku nebo v Cechách (v kláštee sázavském

od slovanských mnich, tudíž v letech 1033— 1096). Geschichte Bohmens I. str. 124.

216, 263.
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Václava. O ty vdomosti aspo sdlil se s Vavincem. Prohlédne-li

kdo odtud k legend Kristiánové, nebude moci pipustiti, aby
nkolik dat jejích, shodných se slovanskou legendou
a slovanskými synaxariy o sv. Václavu, uvádno bylo
na dkaz jejího pvodu z 10. století.

Z obsahu a znní Vavincovy legendy dlužno též souditi, že

zpravodaj Vavincv neznal spisu tak zvaného Kri-
stiána. Jinými slovy týž úsudek vyjáden jest od professora Pekae:
„Kristiána Vavinec neznal; nelze aspo najíti nejmenší stopy toho."i)

Ovšem professor Peka zastává mínní, že Vavinec hotovil spis svj
„ješt za života sv. Vojtcha, v devadesátých letech 10. století, na

základ ústních sdlení snad Vojtcha samého, k nmuž mohlo bv

vztaženo býti odvolání autorovo na jistého hodnovrného obyvatele

království slovanského."^) Pi usuzování tom bylo asi pehlédnuto, že

hodnovrný obyvatel království eského kladl penesení sv. Václava

k dob biskupa sv. Vojtcha a byl tudíž vkem od doby té již nemálo

vzdálen. My konstatujeme prost výsledek pilného rozboru Vavincovy
legendy, kterýž jest: Cech žijící ve druhé polovici 11. století

a podávající zprávy vlaskému mnichovi o život sv. Vá-
elavaneznallegendyKristianovy. (P. d.)

Dominik František Kynský.
Napsal Jan Kakš. (. d.)

Ptoku 1816 vydal svým nákladem v Brn u J.J. Traslera peklad
bajek Lessingových spolu s pvodním textem autorovým.') Pe-
kladu tomuto, který zvláštní básni pipsal hrabti Eduardu Lambergovi

a jeho pstounu Antonínu Sindlerovi, pedeslal pamtihodnou, obšírnou

pedmluvu s nmeckým zkráceným peložením (datovaným v Brn
20. ledna 1816.*)

') Nejstarší kronika eská, str. 63.

«) Tamže str. 62.

*) G. E. Lessing's Fabeln. Drei Búcher. G. E. Lessinga Bajky. Knihv tH. Pe-

ložením Dominika Kynského, professora historie všeobecné a literatury ecké. Nákladem

vydavatelovým, *^ str. 123.

*) CitQJi z ní tento úryvek: » Pohíchu I eští spisovatelé nenalézají ješt tak

hojných tená. I nemohlo by jich býti? Ba ovšem! kdyby v mstských školách,

28



408 Jan Kakš:

Poté jal se pracovati o pízvuném peklade Batrachomyomachie,

který však— ani v pozdjším pepracování asomírou — tiskem nevyšel. *)

gymnasiích, filosofických ústavech esky mluvících mst tolik se pro vlastenskou e
stalo, co v Uhích pro maarskou, v Prších pro polskou a v pouze eských mstech

pro nmeckou e se iní. echové milují svj jazyk, nemajíce žádné píiny, se za nj

stydti. Ale (bud to vlasti žalováno!) pemnozí od dtinství píkladem nkterých od-

rodilých vlasti své syn, již i na své nkdy poctivé eské jméno nevražíce, divn je

petvoují, zvteni; jiní opt pošetilým a hanlivým pedsudkem, jakoby naze e jenom

sprosákm se hodila, oslepeni bývají, jejímu dalšímu vzdlání k nenabyté své vlastní

škod a neplatnosti svého povolání tak odcizeni, že v dosplém vku, majíce jiným

umním se obírati, nemohou co prodbali, tak vynahraditi, aby v svém mateském jazyku

se náležit vyjáditi a v nm dobe psané knihy ísti mohli. Jak mnoho tím netratí

ouedník, právník, léka, duchovní, vojenský dstojník, pán statku? Abych tedy obzvlášt

tmto uení té potebné a samé v sob výborné ei ulehil, spolu i pemilostný literatury

nmecké kvítek (by by jak rže sem a tam pichlavý byl) do naší volné pdy pesadil,

dal jsem se do toho peložení. Nechal jsem pvodní text pitisknouti, aby se mrzutého

vyhledávání význam v slováích uskrovnilo a srovnání obojí eí snadnji se dovésti

mohlo. O kýž peložení ne tuze daleko za pvodním textem nepozstanel Krátkostí

alespo jej patrn pedí. Ze sebe vymyšlených slov jsem se varoval (vyjma jedno aneb

druhé lehce srozumitelné), radji jsem nkde užíval nových šastn od jiných vynalezených,

ale nejradji slov našich klassik a — obecného lidu. Horatins mi neustále zdál se po-

eptávati své zlaté pravidlo (2. epišt. 2, 115):

Dlouho zatemnných slov snažný vybude básní.

Na svtlo ozdobné daje významy, ježto již známy

Dávným Dalemilm byly. Hájkm, Veleslavínm,

Te však je ohyzdná kryje plíse, sešlost i pustá.

Pidá novjších, jichž poskytne obyej plodný.*

Pi tvoení nových slov v peklade bajek Lessingových — jako i pozdji — nebyl však

Kynský práv šasten (Osudika, Osudnka —• die Feesamolet, der Fiinix atd.). Antonín

Marek píše v té píin Jungmannovi v list ze dne 28. srpna 1816: »Nebyl (Kynský)

ve škole u Jungmanna, já tomu jinak rozumím, pouze že jsem Váš rozpitanec* (asopis

. Musea 1888 str, 157: Listy A. Marka k J. Jungmannovi. Srv. i ZatcAero»M Literaturu

eskou 19. století, I. str. 561 a Dra. Jana Jakubce Životopis Markv str. 143.) Z tohoto

Kynského Lessingova pekladu uveejnil Jungmann v Slovesnosti (II. vyd. str. 763) bajku

»Liška a áp«. Mimochodem ješt budiž pipomenuto, že etbou pedmluvy k pekladu

bajek Lessingových od D. Kynského vštípeny v srdce geniálního tvrce eské truchlohry

vznty vlastenecké. Srv. Laichterovu Literaturu eskou 19. století, 11. str. 344.

') Dne 31. kvtna 1818 píše píteli Zieglerovi: » Batrachomyomachie, dávno již

hotová, ješt svtla božího nevidí. To proto, že jsem nemohl onoho hrdého slovíka

(vlastním nákladem) na titul postaviti, i pro nedostatek písma eckého v zdejších tiskárnách

vydání se zdrželo, pak že jsem z lásky k prospchu naši a^iXeXXijvog mládeže úplný

slovník a vyložení tžších slov pidati chtl.* List otištn pvodn v Jirekov Vesn
1852 . 32 str. 137, pak úryvky ve Svtozoru 1869 str. 294, v Besed 1875 str. 78

a v cit. spise Rybikov str. 218. Srv. i as. . Musea 1866 str. 288. O asomrném
peklade této básn viz níže.

1
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Z menších peklad Kynského té doby uvésti je zeštní ei
Cyrillus a Methodius, kterou dne 9. bezna 1816 proslovil ve

farním chrámu Pán u sv. Jakuba v Brn professor Fr. X. Richter,

známý • svým sporem literárním s Dobrovským, k slavnosti ddic
zem moravské, 1) a dále Listu pastýského k všemu osadnímu

duchovenstvu Václava Urbana rytíe ze Štuffler, biskupa brnnského. =*)

Isejvýznanjším plodem pekladatelské innosti Kynského jest

na tehdejší dobu zajisté zdailý peklad P. Gressetova Papouška,

jenž vyšel s pvodním textem francouzským nákladem pekladatelovým

v Brn u J. J. Traslera roku 1817^)

Jako pekladu Lessingových bajek, tak i zeštní Papouška pi-

pojil zajímavý, na hrad veveském 20. ervencem 1817 datovaný úvod,

v nmž vyložil píiny, z nichž tuto báse do eštiny pevedl a také

pro uveejnil zárove pvodní text francouzský.*) Jako „pokojnou

') Vyšlo v Brn u J. J. Gastla 1816, 8o str. 16; druhé vydání roku 1817.

Nesprávn uvádjí tento peklad jako pvodní práci Kynského Christian ryt. d Elvert,

Historische Literaturgeschichte von Máhren und osterr. Schlesien, str. 3£0, Wurzbach,

Biograf. Lexikon, str. 275, a Kaiser, VoUstandiges Biicher-Lexikon, 1750—1832 (heslo

»Kynskv«j.

8) Vytištn v Brn u J. J. Traslera 1817, 8" str. 16.

*) Papoušek. Báse smšnohrdinská P. Gresseta ve tyech zpvích. Z francouz-

ského vyložil Kynský (esky a francouzsky). Nákladem vydavatelovým. B*^ str. X a 72.

*) -I pro jsem se medle v tako-vou práci uvázal? Proto, abych nedostatku v této

vábné tíd eského básnictví njakým zpsobem uhájil, nemaje ze svého niehož tak

libostnébo co dáti; abych se pokusil, se eština neb radji má obmezenost býti muže...

Bude snad mnohému, jenž o té veleslavné básni slyšel, milo ji tu ísti. Mnohý snad

jsa v echách výborný Francouz, ale chatrný ech, ba i krutý Protiech, zvdavostí

puzen, jak asi to aneb ono místo v eštin se vykroutilo aneb pekroutilo, a vida, že

e naše tak cikánská není, aby se myšlénky švarného Francouze v ní vyjáditi nemohly,

od svého hanebného pedsudku upustí. V Prvotinách Hromádkových roku 1817 praví

o tomto svém peklade: »0 mnoho jsem se ovšem pokusil... znatelm vlastenecké

literatury pozstavuji na rozsouzenou, zdali se mi poštstilo švarného a obratného Francouze

k nám uvésti, snažn za to prose, aby jestliže mé vyložení s jejich žádostmi se minulo,

ne na naši výbornou e, nýbrž jedin na mou neschopnost vinu vykládali. Budiž tato

má práce jenom mírná ukázka mé snažnosti o zvelebení naší literatury.* (Literární

návstí.) Koncem roku 1817 píše Hanka Kynskému : »Radost, kterou Jste mi zpsobiti

ráil zasláním krásného papouška, nebudu ani vypisovati, neb byste mne snad (kiv

však soud) za pochlebníka držel; vru všichni, na nichž jsem se o Papoušku dotazoval,

mého citu a sluchu jsou a jemnost jeho vychvalují; co však tomu P. Nejedlý íká, nevím

a snadno sob pomysliti mohu.* Kynský odpovídá na to Hankovi dne 29. prosince 1817:

-Velice se z toho tším, že se šelminka Papoušek Vám zalíbil. Ze stejné pochvaly

i u druhých vzácných krajan, jimž jsem ho skrze Vás poslal, došel, skoro pochybuji,

ponvadž ani ádkem mne nepoctili. Však jejich mnohonásobná a dležitjší zaneprázdnní

L



410 Jan Kakš :

pedmluvu strany zpsobu psaní" cituje pak Kynský epigrammatistu

Owena (Epigr. Lib. III. post. ep. 47):

Displicet insipiens novitas, delira vetustas

Non placet : est vero nil mihi Paule prius

:

Non ego sum veterum, non assecla, Paule, novorum

:

Seu vetus est verum diligo, sivé novum.

Ukázkou pekladu mže býti tento úryvek:

v knihách pemudrckých doet' jsem se toho,

z dalekých, prý, cest že není zisku mnoho,

že se zídka lepší vrátíme,

ím víc kout svta zvroubíme.

Lépe v prosté budce, kterouž stinné vrby

zlobivému svtu zasloují,

kdež nás v milé elednosti hejí krby,

otcovští i skítci opatrují,

ctnost svou zachováme, než když divé koniny

svta projdouc dom vnesem híchy ciziny.

Kniha koní se „poeením" s výkladem doložených, v texte

užitých výraz staroeských.

Poslední prací tohoto období literárního psobení Kynského byl

peklad knihy Rudolfa Andrea Krátce obsažené nauení o

chovu ovího dobytka; vyšel nákladem „sjednocení pátel a

znatel ováctví, založeného c. k. mor.-slezskou spoleností k zvelebení

rolnictví etc." v Brn u J. J. Gastla roku 1818.

Kynský dopisoval mezitím též do nmeckých list, nejvíce

anonymn.
1)

V literárních sporech tehdejších neblahé pamti šel Kynský
dsledn zlatou cestou prostední; byl sice pítelem pokroku a napo-

mínal k svornosti, ale odsuzoval každou píkrost boje.

Když zjevn vzplanul boj o pravopis, který od roku 1809 doutnal

v malé poznámce mluvnice Dobrovského, pijal v podstat návrhy

jejich nezmínní vymlouvají.* as. . Musea 1881: Dopisy knze Dominika Kynského
k V. Hankovi. Podává A. J. Vrátko. Stjte zde ješt jako drobné poznámky: Pvec
Slávy Dcery cestou z Prahy do Teplic etl i Kynského Papouška. (Spisy IV. str. 230.)

Autor knihy Z eských mlýn v humoresce Cestou po vod (str. 167— 174) plagoval —
snad neúmysln — Papouška. Hnvkovský v Zlomcích o eském básnictví (str. 119 n.)

chválí na výsost peklad Papouška; však on tam chválí všechny.

') Johann Czikann, Osterr. GelehrtenLexikon. Rp. v zemském archive moravském.

O Vaterliindische Blátter je zmínka v dopise Hankov Kynskému ze dne 18. íjna 1820.

(as. . Musea 1881 str. 101.) V píin styk Kynského s Hormayerem a jeho publikacemi

viz níže.
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patriarchovy a užil jich hned ve spisech svých, i) S tmi, kdož byli
vrni pravopisu bratrskému, v hádky se nepouštl, aniž opovrhoval
jedin proto jejich pracemi, 2) zárove však s rozhodným odporem od-
mítal nedouky, kteí lehkomyslnými pokusy pletli se do sporu. 3) (p_ 4,^

*j Když Hanka na pozlobení J. Xejedlého vydal Pravopis eský, probírající a
hájící reformy Dobrovského, psal mu dne 2. dubna 1818: »Svomosti nám vru nade
všecko zapotebí. I jeho (Nejedlého) pedešlé zásluhy šetrnosti žádají. Nebudete-li na
vzdory k ptce vyzván, tiSe se mjte, tím eavé uhlí shrnete na hlavu jeho, jak dí

Pavel, ili že Vám milejší Horácovo: Vir bonus et prudens quaerit super omnia pacem.
Koz važte i to, že nesmrtelní mužov Dobner, Dobrovský, a nad svými soivvmi odprci
zvítzili, pece mnoho ilosti se nalykali, ne bez zamstnání dležitjších vcí.* Podobn
T jiném dopise Hankovi (as. . Musea 1881 str. 105) a v list Zieglerovi ze dne
10. kvtna ia34. (Vesna 1852 . 32.)

*) Tak na p. se Sychrou, jenž pidržel se starého pravopisu, žil stále v nej-

vroucnjším pátelství a vysoce si vážil jeho jako rychlého pracovníka a jadrného echa.
Navzájem ovšem Sychra ctil opravdov Kynského. V pedmluv k spisu Versuch einer
bohmischen Fraseologie praví, že trvá pi starém zpsobu psaní, nikoli že by neuznával
»snad analogické dvody, které náš vysoce zasloužilý veterán Dobrovský uvedl, jež jeho
žák V. Hanka pod jeho dohledem vysvtlil a kteréž v život uvedly okrasy literatury
naší Jungmann a Kynský, jichž mnozí následují. ^ Srv. Vojtech Kryšpín, M. J. Sychry
život a spisy vybrané, str. 20.

^) Dne 3. dubna 1820 psal Hankovi: »Vám a Jungmannovi se nepestávám
diviti. echie jist se z dlouhého sna probudí, ale ubohá Moravo! jakou noc ten nechutný,
praneumlý, hrubianský a o sob vysoko smýšlející Fryaj na t uvozuje. Posílám Vám
po pošt, ponvadž jiné píležitosti není a sotva do eských knihkupectví pijde, ten
hnusný jeho spis (rozumj Fryajovu Orthografii), zhrozíte se na každé stránce, by byste
ten nejzarytjší ypsilonista byl, nad tím nedoukem, 24 let s eštinou se obírajícím, jenž
nám všudy nedouk, steétnc, ba i fanatik spílálc (. . Musea 1881 1. c.) Srv. i Obzor
1886 . 6. Brandl, Ze hbitov brnnských (Dom. Kynský), Recensi tohoto Fryajova
spisu slíbil Kynský v citovaném list Hankovi, ale vzdor urgenci Hankov (18. íjna 1820)
jí nedopsal, poslav jen zaátek. Srv. i jeho dopis Hankovi bez data. (. . M. 1881 str. 204.)



412 Fr. Snopek:

Studie eyrillomethodjské.
Napsal Fk. S>-opek.

Hned na poátku svých studií cyrillomethodjských podal jsem

veejnosti sta o právovrnosti velikých našich apoštol slovanských.

Uznával jsem za svoji povinnost promluviti sieji o této otázce, protože

8 naši strany jí dosud nikdo obšírnji nerozebral, narážky pak ve

spisech vdeckých docela uspokojiti nemohou. Chtl jsem dáti také od-

pov na ruský spis A. Knjazeva IIponoBiAnnHecKie no^Biini anocToaoBt

CjiaBiiHi. CBaTLixt Kirpir»iaa ii Meeo^iji, C. HeTepoyprt 1866, kdež pod-

vržené vrovyznání sv. Cyrilla vydává se za jeho práci vlastní.

lánek mj nadepsaný Nauka církve a uení sv. Cyrilla

a Meth odje velmi pízniv posouzen byl str. 186—187 roníku XIV.

(1882) asopisu Matice moravské od archiváe Brandla.

Le pekvapila mne nanejvýš roku 1885 slova se strany velmi

vážené pronesená: „Náležejí-li Cyrill a Methodj církvi východní nebo

západní, byli- li pravoslavnými nebo katolíky? Tato otázka je zbytená,

nemístná a mluv se stanoviska vdy historické malou dlá est tm^
kdo se o ni na jednu nebo na druhou stranu hádají. Vil. vku, kdy

slovanští apoštolé žili, byla jedna církev kesanská, ku kteréž také

oni náleželi."

Slova tato ostrá pekvapila mne tím více, protože, pokud mi po-

vdomo, není v katolické literatue vbec a v eské zvlášt o slovanských

apoštolích stat, kde by se tak strannicky, tak vášniv a pímo eeno
mnohdy tak jizliv mluvilo o církvi východní, jak o západní církvi

píšou nkteí Rusové a Srbové, hájíce ecký, vlastn fotijovský ráz

psobnosti našich svtc. Pisatele tchto ádk se tyto výtky týkati

nemohou, nebo jednal o té vci zcela stízliv, irenicky; neupírám,

že bylo zde onde užito slova ostejšího. Rusové a Srbové se vy-

chloubají, že svatí apoštolé slovanští byli jejich ven a ven, pracujíce

ve smyslu nynjší církve východní. Co napsali, bývá asopisy jisté

stránky u nás uveejováno, opt a opt ohíváno a našemu lidu zrovna

vnucováno. Zdaliž mli jsme mleti my? Vždy i nám a zvlášt nám

Moravanm vzácná jest každá o nich pravdivá zpráva, pedrahá jejich

památka. i by nám nebylo dovoleno hájiti své pesvdeni?
eský onen uenec píše dále: „Kesanstvu západnímu náležejí

nemén, nebo co nejokázaleji osvdovali podízenost svou pod hlavou

církve ímské, v ím pijali svcení a jurisdikci biskupskou, uení
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i

a skutky svoje pedkládali papeži k rozeznání i byli od papeže uznáni
za pravovrné, zejména také co se týe pvodu Ducha svatého."

Milerád podpisuji v plném znní, ale soudím, že nikterak nebylo
zbyteno a nemistno, vdecky odvodniti a na základ pramenv
objasniti, co již pedem uznali vydavatelé pramen djin eských a co
nkolik let po té potebným uznal konstatovati slovutný historik.

Kdož se mohl podjati této práce, ne-li knz? Nedivno tedy. že
když si nikdo povolanjší nevšímal této otázky a jiných záhad, já jsem
tomu vnoval skromné, slabé síly své. Sledoval jsem je podle možnosti
a studoval po dlouhou adu let, obtoval jsem té práci kde kterou
prázdnou chvíli a na pomcky poslední groš. Jiného by byly odstrašily
nesnáze jazykové, nepístupnost a nedostatek pramen, sama nevdnost
studia, které neslibovalo valných úspchv, o nmž také pedem bylo
lze íci, že nedojde nikdy a snad nikde uznání.

Nižádnou nesnází nedal jsem se odstrašiti, chtje dle sil svých
pspti k objasnní nkterých temnjších stránek djin svatých našich
prvouitel. Piinil jsem se, abych na základ skromných svých vdo-
mostí, kterých za naší doby nemže míti neknz, zjistil nkterá fakta
bohatého života svtc. Nepatrné úryvky své práce jsem uveejnil
v rzných asopisech, teprve roku 1897 v VI. svazku Sborníku velehrad-
ského vydal jsem delší studii List Hadriana II v nannonské legend
a bulla Jana VIII Industriae tuae. Je to kus poctivé práce vdecké,
která však bohužel nenašla milosti ped oima tch, kdož se domnívají
míti jediné právo rozhodovati o otázkách cyrillomethodjských. Byla
systematicky ignorována, byla umlována namnoze i od tch, kteí
mluvíce o novjší literatue cyrillomethodjské mli tuším povinnost
aspo ji registrovati. Omluvou jest jim, že je psána „jednostrann",
totiž se stanoviska církevního, a k tomu — od knze Moravana.

Roku 1902 vyšla nákladem jubilejního fondu pro literaturu eskou
pilná práce professora slovanské filologie pi c. k. eské universit
Dra. Fr. Pastrnka Djiny slovanských apoštol Cyrilla a
Methoda. S rozborem a otiskem hlavních pramenv.
Obšírnou o díle tomto zprávu uveejnil jsem v Hlídce téhož roku.
Upozornil jsem na pednosti spisu, nezatajil však ani mnohých vcí^
které bych si byl pál aby byly pojednány jina.

Mezi nejpilnjší slavisty a nejinnjší pstitele naší dávnovkosti
po stránce filologické poítati dlužno Dra. Václava Vondráka, od konce
minulého roku mimoádného professora slovanského jazyka na universit
vídeské. Dr. Vondrák jest muž mladý, neúnavný, podnikavý, pilný,
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nadaný. Dokazuje to celá ada statí a spis, jež uveejnil v Archive

ftir osterreichische Geschichte, v Archive flir slavische Philologie,

v asopise eského musea a jinde. Nemohu šíiti se o jeho v té vci
zásluhách, spíchaje za svým úelem.

Samostatn vydal nákladem bulharského knížete Ferdinanda knihu:

O mluv Jana exarcha bulharského. Píspvek k d-
jinám církevní slovanštiny. V Praze 1896, str. 100 v S", a

roku 1900 v Berlín obšírnou staroslovanskou mluvnici (Altkirchen-

slavische Grammatik).

Nákladem eské akademie císae Františka Josefa vydán jim

dále opt Glagolita Cloz se temi svtlotiskovými tabulkami.

V Praze 1893, str. 127 v 4o. Glagolita Cloz nazývá se zbytek 12 list

rukopisu hlaholského prve v poklad Frangepanova na ostrov Krku
chovaného, které roku 1836 ve Vídni vydal Bartolomj Kopitar s titulem

Glagolita Clozianus. Nyní se nalézají listy v mstské knihovn tridentské.

Dva listy téhož rukopisu v Innsbruku objevené uveejnil roku 1860

Fr. Mikloši v Denkschriften der philosophisch-historischen Classe der

kais. Akademie der Wissenschaften (sv. X. str. 195— 214) pod názvem
Z um Glagolita Clozianus. Celý pak rukopis, pokud se zachoval,

vydal J. J. Sreznevskij ve své sbírce /l,peBHÍe r.iaro^HHecKic naMHTHiiKii

v Petrohrad 1866, str. 163—220. Ale tato vydání jsou nyní vzácnosti,

a protože nejsou bez vady, vykonal náš autor dílo velmi záslužné

optným vydáním rukopisu.

Další jeho spis vydaný též nákladem eské akademie jest:

Frisinské památky, jich vznik a význam v slovanském
písemnictví. S9 tabulkami. V Praze 1906, str. 82 v 4o. Co jsou

frisinské památky? Prvá a tetí jsou formule obecné zpovdi, které

byly íkány po kázaní nedlním, tetí zaíná pipomínkou na kestní

slib, jako obecná zpov až dosud ješt v olomoucké aspo diecesi

nkde po kázaní užívaná: Já híšný odíkám se nepítele zlého atd.

Druhá pak není než promluva k obci shromáždné vybízející k pijetí

svátosti pokání a upímné náprav života.

Byly objeveny roku 1803 v latinském kodexu, který se až do

té doby choval ve frisinském kláštee sv. Korbiniana. Odtud jejich

jméno. Vydal je nejprve roku 1827 P. J. Koppen ve CóopHiiKv e.io-

BCHCKiix'!, iiaMHTiinK()m>. iiaxo^^iHiniixcji BiT-li Pooeiir, potom roku 1836

Bartolomj Kopitar ve svém Glagolita Clozianus, str. XXXIII—XLVII;
sta XXI. nadepsána: Specimen dialecti Carantanicae saec. X, roku 1854

A. Janeži, též Fr. Miklošié a mimo jiné nejnovji J. Sket ve Vídni 1903.

J
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Frisinské památky zvolili si za pedmt svého studia J. Sreznevskij,

August Schleicher, Pavel Josef Šafaík, Martin Hattala a Vatroslav Jagié.

Pirovnávaje náš autor allegace Písma sv. v souvisící spolu dosti tsn
památce prvé a tetí s nejstaršími staroslovanskými peklady Písma sv.,

dokazuje, že mohly vzniknouti na základ církevní slovanštiny, a po-

ukazuje (str. 12) na souhlas tetí památky se zpovdní modlitbou za-

chovanou str. 72a a 72b Euchologia sinajského, vydaného roku 1882

Dr. Leopoldem Geitlerem.i) ale nepipouští, že by text Euchologia byl

pvodnjší, nebo byl bhem asu mnn ve prospch církevní slovan-

štiny. Uvádí (str. 14) tak eenou Emmeranskou modlitbu v staro-

nmeckém texte mnichovském jakožto originál druhé zpovdní formule

Euchologia, jež je ásten zachována též v tetí frisinské památce.

Praví (str. 16): Frisinské památky souvisejí ješt tsnji s církevní

slovanštinou, než jsme dosud pedpokládati mohli, ano bez církevn-

slovanské literatury bychom nemli žádných frisinských památek.

Naež (str. 16) obrací se k druhé památce frisinské, která jemu
poskytuje ješt více materiálu pipomínajícího církevní slovanštinu.

Uvádí (str. 18) jakési stopy jazyka eského (slovenského náeí), též

na str. 20 nepatrné sledy jazyka slovinského, na str. 21 vliv nminy
samozejmý zde, ponvadž byly psány na základ nmeckých originál.

„Njaký slovanský duchovní, dle všeho tuzemec, kterému církevní

slovanština známa byla, které však úpln mocen nebvl, peložil zde

nmecké zpovdní formule a modlitby, jaké se nám zachovaly v první

a tetí frisinské památce a v Euchologiu sinajském, jakož i jinde. Na
téže pd vznikla i zpovdní modlitba, jejížto text se nám ásten
obráží v homilii Klimentov a která jest vtšinou zachována též v druhé

frisinské památce" (str. 22 n.), s jejichž vzájemným pomrem nás blíže

náš autor seznamuje. Homilie Klimentova není urena na den njakého
svatého, ponvadž v ní není žádných bližších vztah k životu njakého
uritého svatého. Mylným tením zkratku imja rek^ byla sice pi-

pisována na den sv. Marka. Podobných všeobecných homilii ecká
církev, jak se zdá, ani vbec neznala, kdežto v ímské církvi vy-

skytují se dosti asto.

Druhá památka se nezachovala zde v pvodním znni, nýbrž je

to jen pepis. Jednou zde máme pídavné jméno, a substantivum, k nmuž
náleželo, bylo vynecháno: a bosiu uzliubise (str. 34, transskribováno:

*) Euchologium, glagolski spomenik manastira Sinai brda. Izdao Dr. Lavoslav Geitler.

Troékom jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. (Sa snimkom.) U Zagrebu 1882.

Zpovdní modlitbu nalezneš na str. 131 a 132 vydání Geitlerova.

1^
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a božiu vzljubiše). Na píslušném míst v homilii sv. Klimenta teme
zcela správn: Biiaro/^tih bo»:hio h mhaoctl bi/.aiobh (Die christliche

Terminologie der slavischen Sprachen, str. 6). Též druhé substantivum

bylo vynecháno, jak vidíme. Dále zde máme nkolik zkomolených výraz^

jaké lze si vysvtliti jen chybným tením a chybným pepisem (str. 23).

Dokazuje, že druhá frisinská památka souvisí tsn se zpovdními
formulemi ímské církve, ale také dokládá, že i homilie biskupa Klimenta

souvisí se zpovdními formulemi a se zpovdními modlitbami vbec.
V liturgiích východní církve nenalézáme nieho, co by se s nimi

shodovalo neb aspo pipomínalo obsahem svým druheu frisinskou

památku a jmenovanou homilii. Text druhé frisinské památky nemže
býti pvodní, ale také se nezdá, že by byl ml pvodce textu jejího

pi své práci homilii naši po ruce, akoli text v homilii Klimentové

aspo na zaátku lépe se zachoval. Nezbývá tedy nežli pedpokládati

jiný pramen, z nhož povstaly.

Památka druhá a tetí pocházejí od jednoho písae, a to Nmce;
v pravopise druhé památky pozoruje nás autor vliv staré bavorštiny,

v tetí toho není, a vysvtluje rozdíl tím, že mohl míti originál druhé

památky v jiném písm, bezpochyby hlaholském (kdežto originál tetí

památky byl již latinkou psán), a proto podlehl vlivu své mateštiny.

Frisinské památky nešly pímo z Pannonie nebo spíše z krajin

nkdejší velkomoravské íše, kde asi vznikly, nýbrž se dostaly kSlovincm
skrze charvatské glagolity. Jevíf se v nich sledy srbskocharvatského

jazyka (str. 32). Bohemismy, o nichž zmínka byla (str. 18), které pešly

prostednictvím Charvát k Slovincm, houževnat se udržovaly v církevn

slovanských památkách na jihu pepisovaných. Pvodn byl tedy text

našich památek psán asi hlaholsky, sotva cyrillsky.

Obšírnji (str. 35 n.) mluv o grafice a pravopise našich památek

podává spisovatel náš soud paleograf nmeckých o stáí jejich,

A. Schmellera, dle nhož pocházejí asi z 12. století. Dra. v. Laubmanna,
editele mnichovské knihovny, dle nhož psány jsou koncem 10. nebo

v první polovici 11. století, s nímž celkem souhlasí Dr. E. Mtihlbacher,

který praví, že první památka s následujícím je z posledních let vku
desátého nebo z prvních vku jedenáctého, od slova Eu, kterým poíná
druhá památka až do Amen, jímž koní památka tetí, z druhé polovice

jedenáctého vku.

Naež ješt mluví o rázu církevní slovanštiny, pozorujef v ní

dojem staršího období, jak se asi jevila za asu psobení obou slovan-

ských apoštol ve velkomoravské íši a v Pannonii a v dob bez-
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prostedn následující, ale také poukazuje na nkteré zvláštnosti, které

prozrazují zmny po lexikální stránce, jaké nalézáme i v pozdjší
redakci církevn slovanských památek. Z tchto pak stop ástené
zmnné redakce prvního pekladu Písma sv., které potom dosti zejmé
vidíme v památkách, jež vznikly na bulharské pd, soudí, že k tmto
zmnám dali podnt východobulharští i lépe dackobulharští ueníci,
kteí samostatnéji si poínali v literární innosti i po smrti jejích

zakladatel.

Na otázku, kdy povstaly frisinské památky, odpovídá
Dr. Vondrák (str. 50 n.), že nelze snad ani pomýšleti na dobu, v níž

sám Method úkol svj dále plnil, ale pipouští, že peklad ovšem ne
bezvadný staronmeckých formulí do církevní slovanštiny poízen byl

záhy po dob psobení slovanských apoštol, tedy kdysi ke konci

9. století, když ueníci Methodovi z velkomoravské íše byli vypuzeni
a hlavn do Bulharska se uchýlili, kde se již snad hledlo odolati

opposici proti slovanským bohoslužbám tím, že se chránil všemožn
ímský ritus, a to kdesi na slovinském území, kde byla slovanská

bohoslužba teba jen ásten v platnosti.

Naše památky (soudí dále) stojí sice v jakési protivé proti tradicím

východní církve, ve které takových formulí nebylo, ale pece se jich

užívalo pozdji i na jihu (v Macedonii), jak nám Euchologium sinajské

ukazuje.

Znamenitým tmto výsledkm svého bádání pipojuje (str. 52 n.)

autor text památek v pvodním znní, vedle pak v transskripci, naež
pokaždé latinský peklad. Str. 62 n. pikládá homilii pipisovanou
Klimentu, biskupovi slovenskému, v transskripci, pvodní oznámení
Aretinem v Neuer literarischer Anzeiger (r. 1807 . 12) a zprávu
Dobrovského ve Slovance (I. str. 249—251). Konen (68—78) index
slov. (79—80) opravy a doplky a (81—82) rejstík jmen i vcí a snímky.

Úsudek jist kompetentní podal o studii Vondrákov Dr. Vatroslav
Jagi v 18. svazku svého Archivu fiir slavische Philologie (1896,
str. 298). Zmíniv se, že by pouze kritické vydání textu bylo nejvýš
asové, pokrauje: „Doch ist das Verdienst Dr. Vondrák um dieses

wichtige Sprachdenkmal unvergleichlich groí3er. Er hat zuerst den
Zusammenhang dieser drei Textstiicke mít dem sinaitischen Euchologium
und dann die Vorlage dazu in den althochdeutschen Beichtformeln
entdeckt und beleuchtet. Fiir die richtige Beurtheilung der Freisinger
Fragmente, die durch Miklosich's Auffassung etwas einseitig geworden
war, ist die Darlegung dieses Zasammenhanges von groí3er Bedeutung.

t
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Vondrák's Forschungen beuten den Zusammenhang der Fragmente mit

der althochdeutschen christlichen Literatur nach verschiedenen Richtungen

aus: graphisch, lautlich und syntactisch. Der Zusammenhang mit einer

Homilie des Clemens und mit Euchologium Sinaiticum weist den Frag-

menten den Platz inerhalb der groCen Bewegung, die durch Cyrill

und Method in Altmahren und Pannonien verursacht wurde, an.'^

Vytknuv studii nkteré nejasnosti praví: „Im einzelnen gibt auch diese

Studie Dr. Vondrák's viel lesenswerthes, namentlich ist er auch hier

fleiOig und fein in der Auffindung von Parallelen " Koní pak slovy:

„Erst jetzt wird die alte Vostokov-Koppensche Ausgabe entbehrlich.

Da ich gern jedeš Verdienst anerkenne, so muí3 ich fiir diese literarische

Gabe der dritten Classe der bohm. Franz-Joseph-Akademie besonderen

Dank im Namen der slavischen Philologie aussprechen."

Se spisem o frisinských památkách co nej úžeji souvisí nejnovjší

dílo našeho autora: Studie z oboru círke vneslo vanského
písemnictví. Rozpravy eské akademie císae Františka Josefa pro

vdy, slovesnost a umní. Tída III. . 20. V Praze 1903. Str. 180 v 8».

Mluví zde Dr. Vondrák o spisech Klimenta. biskupa slovenského

ili velického, jakž také bývá jmenován v nkterých rukopisech. Str. 19

podávaje nejlepší dosud seznam jeho prací sestavený jurjevským pro-

fessorem Jevgenijem Vjaceslavoviem Ptuchovým, pipojuje nové dv
zatím s jeho jménem vydané Petrem Alexejeviem Savrovým. Naež
snaží se hojným filologickým apparatem dokázati, které ješt spisy

piísti dlužno Klimentovi. Bych i neuznával všech jeho dvod za

pesvdivé, smím-li jakožto laik ve filologii pronésti úsudek svj,

vydávám svdectví pravd, že jsem pekonán; Kliment mže býti a

jest autorem i pannonských legend (str. 2), považuji tuto práci pán
autorovu za zdailou, za cenný píspvek k poznání díla slovanských

apoštol Cyrilla a Methodje a ku kritice pramen jejich djin, nicmén
dovolím si piiniti svoje poznámky, dolože také obšírn píiny, pro
se s ním ve všem shodnouti nemohu.

První studie (str. 5— 18) nadepsána jest: Jak se má druhá
frisinská památka k homilii pipisované biskupu Kli-

mentovi? Autor uvádí pedevším mínní tch, kdož prve se již té

otázky dotkli, Vostokova, Kopitara, Undolského, Sreznevského, Miklošice,

Jagice a posléze Lavrova a dokazuje, že druhá frisinská památka jest

pvodnjší. (P. d.)

I
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Loisy.
Referuje Dr. Frant. X. Novák. (. d.)

Pi každé knize je s užitkem znáti zásadní stanovisko jejího

spisovatele. Pi spisech ') L o i s y h o je to zrovna nevyhnutelnou
nutností. Vždy Loisy i jako spisovatel všecko má .spolené

s námi: „Víru v božství Krista Ježíše, jakož i víru v jsoucnost Boha";^)

pináležitost k Církvi, k níž „se vší rozhodností se hlásí", „jejíhož

dogmatu ani jediného nepopírá,"^) ano o níž mluví slovy nadšenými;*)

mluvu katolickou, oplývající terminy nám všem bžnými, jako jsou

„nadpirozené zjevení", „zázrak", „inspirace" a pod.^) Co nás od nho
') Tu snad nebude od místa upozorniti na nkterou literaturu o Loisy m,

pokud mi byla pístupnou a pokud nás opravdu zajímá. Na prvním míst jmenuji výtené

lánky uveejnné svým asem v Bulletin de littérature ecclés. : Batiffol, L'Évangile

et rÉglise, 1903, str. 3 nn. Lagrange, Jésus et la critique des Évangiles, 1904, str.Snn.

Batiffol, Jésus et l'Église, 1904, str. '27 nn. Port a li e, Dogme et Thistoire, 1904,

str. 62 nn. Klidným, ale úinným tonem referuje v Revue Thomiste 1903 dvma lánky

Pégues, od str. 70 nn. o knize L'Évangile et 1'Eglise a od str. 59á nn. o knize Autour

nn petit livre. Olánek Gardeiluv, La relativit des formules dogmatiques, tamtéž,

str. 633 nn. se pímo odnáší k pochybeným mínním Loisyho. Širší pozornost, zdá se,

vzbudily lánky v Études: De Grandmaison, L'Évangile et TÉglise, sv. 94, str. 145 nn.

Brucker, La condamnation du livre L'Évangile et TÉglise, tamtéž, str. 495 nn.
; pak

Prát, An fond un petit livre, sv. 97 str. 306 nn. Dále Janssens, L'Évangile et

1'Église v Revue Bénédictine, 1903, str. 203 nn. Bricont, Autour des fondements de

la foi v Revue du clergé francais, sv. 37 str. 449 nn. (I. ást.) Gaudeau, L'Église et

l'Évangile, tamtéž, sv. 38, str. 113 nn , abych o jiných, tu kratších, tu delších polemikách,

referátech a pod. o tom themat v list zmínném pomlel. Fonsegrive, A propos

exégése v La Quinzaine, 1903, str. 441 nn. Annales de Philosophie chrétienne (leden,

únor, Lettres romaines). Revue du clergé fran9ais, 15. bezna 1904, str. Il4nn. Gaudeau
(bývalý kollega Loisyho), L'Évangile et 1'Église. Ti menší referáty v Revue ecclésiastique

de Metz, 1903, 1904 a j. Ostatn ve všech tchto jmenovaných listech potkati se s lánky

a pojednáními o otázkách Loisym bud pímo, bud nepímo pohnutých. Hlasy listfi

nmeckých, poínaje od Innsbrucker Zeitschrift fíir katholische Theologie až po Das

XX. Jahrhundert pedpokládám za známy.

*) Viz Autour un petit livre, str. 13. »(Firmin) admettait la divinité du Christ

aussi bien que 1'e.xistence de Dieu.« Firmin, jak již eeno, jest jeho vlastní pseudonym.

') Tamtéž: »Firmin était catholique aussi radicalement que M. Harnack était

radicalement protestant; il ne contestait aucun dogme, et il en venait mme k les

justifier tou8.«

*) Poukazuji zde na nadšená jeho slova v pedmluv k citované práv knize

Autour un petit livre, XXXIII nn. Místo vší kritiky uvádjí píznivé Loisym u

Annales de philosophie chrétienne roku 1903 str. 227 ta slova jako apologii jeho díla.

°) Srv. zde trpká slova Portaliéova (Le dogme et 1'histoire v Bulletin de littér

ecclés. 1904, str. 68). »Ó bží-li pouze o slovo zjevení, tebss o zjevení nadpirozené,
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dlí, i pes protesty se kterékoli strany (teba se strany L o i s y h o

samého,') jest princip, je stanovisko, které ve svých spisech zaujimá.

*

Kekl jsem hned z poátku, že základní požadavek moderní vdy
a moderního názoru svtového vbec spoívá v „autonomii", v naprosté

neodvislosti od každé i nadpirozené autority, a že vlastním objevitelem

té autonomie je Kant. 2) Proto i nazýván Kant „úhelným kamenem",

„rocher de bronze", druhým Kopernikem" ») našeho vku.
Ne ve všem pijaty názory Kantovy, ale v jednom je vláda jeho dnes

uznávána všemi modernisty bezpodmínen: v jeho theorii po-

znávací, v method vdecké jím zavedené. A práv touto svojí novou

methodou zabil Kant, pokud na nm záleželo, vdecký dkaz
všeho nadpirozeného, roztrhl pesnou pásku mezi vrou
a vdou, odkázal víru do íše „mravních poteb", tedy

v posledních dsledcích asi tam, kam náleží hudba, básnictví, esthetika.*)

jest (Loisy) velmi štdrým; a není to posledním pi-amenem zármutku tenáe, vidí-li,

kterak se tu dávných a Církví pesn urených slov od katolík zneužívá na oznaení

vcí práv opaných. iní si blázny z duchv a ponechávajíce jim prázdné slovo, klamou

je o ztrát pravd nejdražích.« Totéž lze iíci o slovu zázrak, inspirace, jak níže doložím.

') Sem teba zaaditi výitky a náky Loisy ho a jeho pátel na nepochopení

jeho snah se strany katolík vbec a katolické vdy zvláéí, na útisky a tvrdost se strany

církevních autorit. Tak jmenovit ve zmínné pedmluv poslední jeho knihy. Srv. k tomu

odpov klidného a jist ne pedpojatého Lagrange (Jésus et la critique des Évangiles

v Bulletin de littér. ecclés., 1894, str. 4 n.).

') Kdo by se chtl o té fundamentální a tolik zneužívané otázce blíže pesvditi,

toho odkazuji zvlášt na dílo Willmann, Geschichte des Idealisnius, Braunschweig 1896,

sv. II. a 111. K vci též psali z katolík Schneider, Gottliche Weltordnung, Paderbom

1900. GloBner, Das objektive Prinzip, Regensburg 1880. Mercier, Critériologie generále,

Louvain-Paris 1900 a jiní. Z nekatolických spisovatel zvlášt upozoruji na spisy

Euckenovy (Wahrheitsgehalt der Religion, Grundbegriffe der Gegenwart, Stellung der

Philosophie zur relig. Bewegung der Gegenwart v Zeitschrift fiir Philosophie u. philos.

Kritik, Bd. 112, str. 161 nn., Thomas v. Aq. und Kant atd.), na práce Paulsenovy

(zvlášt jeho Philosophia militans) a j. Dobe též poslouží brošury Sabatie r-Ster zel,

Die Religion und die modeme Kultur, Freiburg i. Br. 1898, Jodl (katolík), Reform-

katholizismus, Frankfurt a/M. 1902 a j.

») Chambcrlain, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts, tvrté vydání,

Miinchen 1903, sv. II. str. 923 n.

*) Chamberlain 1. c. nazývá Kanta (str. 684) »den Luther der Philosophie*.

»Kant ist der wahrc Fortsetzer Luthers; was dieser begonnen, hat Kant weiter ausgebaut

(str. 946). Erst Kant hat das Truggebiiude der riimischen Theologie endgiiltig zertriimmert*

(str.871). Pesn a jasn vyslovil Paulsen, Philosophia militans, sta Kant der Pbilosoph

des Protestantismus (str. 43 n.), co o nm souditi vzhledem náboženství: »Die Stellung,

die er (Kant) zu den vorhandenen Tendenzen sich gab, ist durch folgende drei Punkte
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Každé positivní uení o Bohu. o duši. každá víra. kteri s Kantem
vešla v pímí, je ztracena, jak jasn dokazuje dnešní vdecká theo-

logie protestantská. 1) Kant je „der Alleszermalmer'^ každého syste-

matického, na pesných pravdách založeného náboženství, jak ho nazval

Moses Men d elsohn.-j

Kant, díky Bohu, ješt není vda, ješt není pravda. Kant.

vlastn jeho theorie poznávací, jest práv jen theorie, methoda.
Methoda, jejíž skryté hlubší prameny dlužno hledati ne tak ani

v jasnvch poznatcích rozumu, jako spíše v pohnutkách a pevráce-

nostech moderní duše mravních.^y Methoda, která pímo ovládá

praxi, podemílajíc základy nadpirozené víry zjevené.

Dnes již i sami její nadšení pívrženci poínají se hroziti nad jejími

dsledky.*) Církev katolická nikdy jí neuznávala, nemohla ji uznati,

gegeben: 1. Mit der fortgeschrittensten Aufkliinmg bekennt er sich zur Lehre v on der

Autonomie der Yernunft: sie ist die selbstherrliche Richterin in allen Fragen

uber \rahr und unwahr, gut und bose. Es gibt keine Instanz uber ihr,

es gribt keine Offenbarung, durch die sie eingeschránkt wiirde . . . 2. Anti-

dogmatisch, man kann auch sagen : an ti-int ell ekt ualistiscb. Er ist iiberzeugT,

die spekulative Vernunft ist nicht fáhig, den religiosen Glauben durch taugliche BeHeise

zu unterstiitzen ... Er ist 3. der entschiedenste Yerteidiger der Miglichkeit und Xot-

wendigkeit eines praktischen Vernunftglaubens. Er macht eben den intellektua-

listischen Unglauben zur Grundlage des moralischen Glaubens* —
V Rozhledech roku 1904 str. 46 1 nn. uveejnn je z péra prof. Dra. Marase lánek

ilmmanuel Kant*. Tam vísti vtu : » Kantovo uení je tedy kritikou poznávání, vyšetuje

jeho základ a vytyuje meze; je traktátem o method, nikoli systémem vdy; ne-

odkryvá velkých pravd, nýbrž má jen tichou zásluhu zabraovati bludm...*

') Viz o tom spisy Eitschlovy, Harnackovy, Sabat ierovy a jiných vy-

nikajících theolog protestantskýcli. Pehledn upozornil na stav nynjšího vdeckého

protestantismu Huppert v knize Der deutsche Protestantismus, KOln 1902.

») M. Chamberlaina 1. c. str. 871.

*) Ne ponvadž Kant psal, odpadl svt od víry nadpirozené, ale

ponvadž odpadl svt od víry, psal Kant. i>Upokojil moderní svdomí'- svou

subjektivistickon methodou, odtud nadšení, s nímž methoda jeho, zpeetní theoretické

odpadu praktického, obecné se potkala.

*) Tak slovy nkdy až úchvatnými doznává celou miserii moderního, na Kantovi
založeného názoru svtového opt a opt Eucken, který jinak nestojí na stanovisku

positivního kesanství. Tak jmenovit v díle Der "Wahrheitsgehalt der Religion, Leipzig

1901, str. 46— 52, v lánku Die Stellung der Philosophie zur relig. Rewegung der

Ocgenwart ^v Zeitschrift fiir Philosophie, Bd. 112, str. 161 nn.i. V pojednání svém Der

modeme Mensch und die Religion (v Neue Deutsche Rundschau, Jahr. 13, str. 673 nn.,

propuká v doznání: íGelingt es nicht solchem Wachstum des Gegners (= dsledky

moderního názoru svtového) eine innere [náboženské] Vertiefung entgegenzusetzen . .

.

so ist die Sache verloren, so war die ganze modern Bewegung eine

grandiose Irrung.*

Hlídka. 29
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a-li nechtla sama sebe zniit i.
i) Proti poznávací theorii Kan-

tov staví Církev poznávací theorii aristotelicko-scholastickou,

a zde povinno hledati centrální, nikdy nezadatelný
význam scholastiky a jejího hlavního budovatele, s v. Tomáše Aq.^)

Vdec katolick}', pokud píše o vcech víry (v jiných otázkách

ist svtských nemá Církev rozhodovati o method), má s tím stavem

poítati, nemá-li ho necírkevní a vlastn proticírkevní i protinábo-

ženská methoda zavésti k dsledkm proticírkevním, protináboženským.

A tu setkáváme se s prvním zásadním bludem Loisyho.

Loisy stojí jakožto theolog na stanovisku autono-

mistické vdy moderní.
Vlastn veškera pedmluva ku knize Autour un petit livre

není niím jiným než bolestným výkikem nad odpory vdy katolické,

uení katolického a vdy moderní, názoru svta moderního; mezi tím,

co Loisy nazývá „tradition", „opinion ecclésiastique", „la croyance

officielle de TÉglise" se strany jedné a mezi smrem moderním, mezi

„mouvement generále de science modeme", „évolution intellectuelle^

doby pítomné, „le progres de la science" atd.^) se strany druhé.

Ze on sám nestojí nikoliv pi náhledu církevním, nýbrž cele se pidává

ku stran protivné, vysvítá skoro z každého ádku, af pímo af nepímo.

Odtud jeho výitky „autorit", že „nemla tušení o stavu, do kterého

') Msgr. Hulst nazývá stav dnešní filosofie, vlastn dneSní filosofické methody

»la maladie constitutionelle des cerveaux contemporains — k on stituní (samosprávnou)

nemoc mozk dnešních. « Srovnej velmi pkná a pesná slova o tom v Revue du

clergé frant;ais, 1904, str. 116 nn.

*) Jména TomáS Aq. a Kant znaí více než pouhé formule filosofické, znaí

dva rzné názory svtové, dva svty: kesanský a moderní. To vysvítá nejen z authen-

tických výrok církevních (Leo XIII, encykl. Aeterni Patris ze dne 4. srpna 1879

a encykl. ku kléru francouzskému ze dne 8. záí 1899), k tomu piznávají se

nepokryt a jasn sami protestantští zbožovatelé Kantovi. (Srovnej Eucken, Thomas

v. Aquino und Kant, Berlin 1901. Paulseu, Kant der Philosoph des Protestantismus,

Katholizismus und Wissenschaft ve Philosophia militans. Tituly samy mluví za obsah.)

8) Viz zmínnou pedmluvu od str. XV. Pi dkazech o principielních rozporech

víry a vdy Loisyho budu se hlavn odvolávati k oné knize Autour un petit livre.

Jestií to poslední tiskem (jako kniha) vydaná práce Loisyho, a tudíž jakýmsi klíem,

doplnním všech jeho dívjších dl. Jest však ta práce i uritjší všech ped-

chozích, ponvadž ji Loisy napsal s positivním úmyslem, vyložiti i odvodniti v ní svou

vdeckou methodu. Autour un petit livre dlužno pokládati, abych s P. Prateui

(Études, sv. 97, r. 1903, str. 307) mluvil, za jakýsi vdecký »manifest« nebo za vdecké

» ultimatum « Loisyho. Ostatn míuím se v citování obmeziti na tolik, kolik bude po-

tebným, aby dkaz vty pronesené byl proveden. Vyerpati místa knihy principieln

odchylné bez toho není možným, le knihou novou.

i
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byla pivedena exegese, apologetika a theologie katolická pokroky
biblické kritiky a vdy moderní vbec." ') Odtud „nezbytnost", kterou
ukládá katolíkm „zúastniti se zmrtvýchvstání (historické védy biblické,

jak on jí rozumí) a všech ostatních objev lidského vdní pod trestem,
že jinak sami sebe vylouí ze spolenosti myslících a že pro nedalekou
budoucnost pipraví tím krisi, která bude strašnjší všech dívjších
od poátku kesanství."'-) Odtud náky na pronásledování vdc ve
smru nové vdy pracujících, na tvrdost biskupu vzhledem nich.

3)
Odtud ohnivá obrana oné vdy církevní, která se odvažuje vdecky
luštiti všecky problémy vdou nekatolickou o víe vznesené,^) a po-
ukazování na rozdíly práv oné vdy a uení theologického. To už
nejsou pouze rzné smry jedné a téže strany, z toho zeje propast
dvou úpln se potírajících názor svtových.^) A Loisy horuje nejen

') 1. c. str. XV. »... Autorit qui semblait ne voir qoe son droit et ne soupconner
pas la situation faite a 1'exégse, a Tapologétique, a la theologie catholiques, par les
progres de la critique scripturaire et le mouvement général de la science modeme.

«

-) 1. c. str. XVÍ n. »C'était la nécessité, pour les catholiques, de contribuer

á cette résurrection comme a tout autre développement du savoir humain, souš peine
de s'excommunier eux-mme de la societ intellectuelle et de préparer pour Tavenir
prochain une crise bien plus redoutable que toutes celles que la foi chrétienne a trans-
versées depuis qu'elle existe.«

2j 1. o. str. XVIir n. Uvádím jen jedno místo: x-Spectacle peu glorieux pour
rÉglise de France que celui de cette poursuite oil les travailleurs désintéressés semblent
traqués comme des btes dangereuses ! . . . Souš la croix pectorale n'y a-t-il pas coeur nn
docteur ? . .

.
A de rares et honorables exceptions pres, ceux qui sont assis sur les trónes

restent immobiles et froids, comme si le prtre homme de science leur était devenu
étranger et suspect...«

*) 1. o. str. XXI. »0u s'apercevra peut-tre un jour que ce n'tait pas pour
avoir cédé aux séductions une fausse science, ou pour tre doués un esprit inquiet
et mal équilibré, ou par manque de docilité aux instructions pontificales, par défaut
de respect envers les Ev^ques et de dévouement h 1'Église, que des écrivains catholiques
ont osé traiter scientifiquement touš les problmes que la science non catholique a soulevés
il propos de la religion . . .«

") 1. c. str. XXII nn. »La situation est telle que le silence ou la reserv des
savants catholiques sur certaines questions particuliérement délicates ne sauraient contribuer
a la paix de consciences. Les points interrogation se posent eux-mt-mes devant Tesprit
de nos contemporains. Cest, avant tout, cet état des choses qui ,trouble gravement la

foi des fidéles sur les dogmes fundamentaux de Tenseignement catholiques'..
Ce qui inquiéte Tesprit de ces fidéles (vící moderní) au sujet de TÉ ri ture, c'est

Timpossibilité o un homme, jugeant selon le sens commun, se trouve de concilier ce
qu'on volt que la Bible est comme livre, et ce que nos théologiens semblent affirmer
de sa vérité absolue et universelle. Ce que inquite Tesprit de ces fidéles au sujet de
la tradition, cest rimpossibilité de concilier l'évolution historique de la doctrine
chrétienne de son immutabilité* atd.

29'
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pro ešení tch problém, což by o sob byla vc jen chvalitebná. i)

Ale prostedky, methoda, jako je za tím úelem navrhuje Loisy,

jsou veskrz moderní, ani evoluce nevyluuje.^) Odtud konen i ty

tvrdé úsmšky o „nevdomých dobrácích" a o spisovatelích, „kteí

se rozpakují znepokojiti duše prosté v klidném užívání jich víry." ^^

Loisy vidí spásu Církve ve „vd", ale ta jeho vda „nemá

pesn a pímo nic initi s Bohem."^. Již ta jediná vta by

staila na dokumentování jeho ist kantianského stanoviska. (P. d.)

Nervosa a poesie.
studie P. H. Martina. Peložil Jan Spáil. (. d.)

Slyšení barvité není nejmén zajímavým nálezem obrazotvornosti

dekadentské. Je také z tch, které leží zvlášt na srdci mistrm školy

a kteí si v té vci nedají íci. Invence nepati jim samým. Jak

správn vypozoroval Dr. Laurent, je tomu dávno, co neuropathologiste

pedpovdli slyšení barvité, píznak to relativn astý tžkých aííekci

mozkových a ušních. Je tomu rok, jistý doktor Catane M dAbendo

zahájil opravdu anketu o tomto pedmtu. Výsledek její byl uveejnn

a naši dekadenti mohou vidti tu velice pirozenou applikaci zásady

se cti ve svém umní básnickém. Jedná se o malíe 28 let starého,

o rodinu neuropatv. a neuropat sám má obas nkdy spád znepokojující

pro bezpenost svých sousedv a bližních. Od svého dtství zjišoval

v sob fenomén slyšení barev, na který pohlížel konen jako na pi-

rozené a normální. Barvy vyvolávají v nm gradace utonnosti hudební.

Bledá žlu vyjaduje notu povýšenou, která mu sahá k srdci, iialova

barva pedstavuje mu nejvyšší notu škály. Zele jest notou vysokou,

avšak dle nho „necítitelná". Bl vyjaduje mu zvuk ze stedu skaly,

er notu vážnou, erve notu nejdutjší, jaká jest. Hlásky se mu jeví

ij že si Loisy úpln jest vdom dosahu otázek s iDodeiní vdou souvislých,

vidti na p. z vty na str. XXIV n. 1. e. »Le progres de la science pose en de termes

nouveaux le probléme de Dieu. Le progres de l'histoire pose en de termes nouveaux

Ic probléme du Christ et le probléme de l'Église.. Tedy jsoucnost boží, Kristovo božství,

pvod božský Církve nejsou pravdy, základy vyššího života duchovního spolenosti lidské,

ale »problemys z nichž lidstvu zfistane tolik, kolik z nich z&staví moderní, subjckti-

vistická vda.

«) D&kaz makavých od str. XXVI 1. c. poínaje. Jich délka (v krátkosti jsou

nesrozumitelný) mi brání doslovn je v originále tuto uvésti.

8) 1. c. str. XXXII n. sLes vrais et bons ignorants.

*) Viz str. 10. »Bien que Dieu soit partout dans le mondc, ou peut bicn dire

qu'il n'est nuUe part Tobjet propre et direct de la science.
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barvité a tohoto druhu: A jest bílé. E žluté; / jest ervené: O jest

erné: U je terra cotta: AI jest bilé žilkované erveni: AE jest bílé

a žluté odlouené; OU je erná zemé ze Sienny; El ^& žluté žilkované

ervené; -47 je špinavé bilé.i)

Ejhle nervopati; ejhle básníci:

A noir, £^ blanc, / ronge, U vert, O bleu voyelles,

Je dirai quelque jonr vos Daissances latentes.

A noir corset velu des mouches éelatantes,

Qui bourbillent autour des puanteurs cruelles,

Golfe ombre . . . etc.

A er, ^ bl, / ro, U zele, O mod — hlásky,

já zjevím tajné kdys jich vzrození se k žití.

A erný korset jest pln chlup z much, jež svítí,

jež víí hnisav kol krutých smrad kvásky

v stín záliv pohížen . . . atd.

Ostatek jest pimen v tomto famosním sonetu Eimbaudov. jejž

pojali neprávem za kamnáství. Jinv básník, nemén dekadent. nevidí

vcí pod tmito barvami. Hlásky „ve svých božských akkordech" psobí
v nm tato vzrušení citová:

A claironne vainqueur en rouge flaniboiement.

E soupir de la lyre. a blancheur des ailes

Séraphiques. Et VI, fifre leger, dentelles

De sons clairs, est bleu célestement.

Mais l'archet pleure en C sa jaune melodie,

Les sanglots etouffés de Tautomne pálie,

Veuve du bel été, tandis que le soleil

De ses baisers saignants roiigit encor les feuilles.

U, viole mour ^ l'avril est pareil

:

Verte comme le rameau de myrte, que tu queilles.

A jesti trubky zvuk v rudém ohn plání,

J3 lyry sladký vzdech z andlských kídel bli.

/ lehká píšalka, jež zvuky v krajky tmelí

a její barva mod jest v svtlé nebes báni.

Však smyec pláe v O svou žlutou melodii

a vzlyky zdušené, jež z jesen se svijí,

z té vdovy po let tak krásném. Slunce zatím

polibkem krvavým v list všecek erve vrhá.

U, lásky fialka, se dubnu podobá tím:

jak myrta zelená jest. již tvá ruka trhá.

Však hle, že René Ghil ve svém „Traité du Verbe" zaznauje
ješt jednu variantu sil chromatických pi hláskách a praví: „Kdyby
vstaly nyní barvy hlásek, znjící tajemstvím prvopoátením. Takto

barvených jeví .se mému zraku vybavenému z pedchozí slepoty tchto
pt: A erné. E bilé, O ervené, U žluté ve velice lahodné kráse pti

trvanlivých míst rozkvétajících na svt vstíc slunci; však A^ cizí. jež

si dusí tymi druhými vlastní slávu, proto, že jsouc pouští, obsahuje

všecky pítomnosti.

) Srv. Rivista elinica et terapeutica, íjen 189G. Op. cit. p. 28.

^
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My se tu nezdržíme, na tu chvilku, abychom obdivovali tento

rébusový sloh. My jsme vyznaili toliko spoustu, do níž nás vrhají

tjto divergence ve zpsobu upravovati hlásky. Jsou dva, kteí nám
praví, že A je erné, druhý nás ujišuje, že je ervené. Ti misti

souhlasí spolu pro barvu E; vidí je bílým. Nesouhlas dostavuje se pi
otázce o I. Pro jednoho je ervené, pro druhé jest modré. Na své cest
jest O brzy ervené, brzy modré a brzy žluté. Tolik barev, kolik

pedmt. Konen Z^" žluté pro p. Ghila je zelené pro jeho dva kollegy.

Jak vidt, uzákonní tohoto umní básnického fin de siécle není ješt
valn pokroilé. Možno, že nikdy neuvidíme jeho konce. Nejmén,
když se prohlašuje, že každému jest volno vybrati si svou formuli.

Vskutku od Matiáše Morhardta od roku 1892 skupina symbolist mla
již 25 formulí, bezmála tolik, co stoupenc.

Hlásky o zvucích a zvuky o nástrojích, které je vyluzují, máme
mén daleko než hlásky s barvami. Také nová škola nespokojuje se

s tím, že jest koloristickou, ona je také instrumentistickou, a nalézá

prostedek barviti instrumenty hudební zrovna jako prosté hlásky.

Pan René Ghil nás zasvcuje do této techniky tmito výrazy, jejichž

jasnost chváliti nemáme nijaké touhy. „Zjišfuje svrchovanosti, harfy

jsou bílé; a modré jsou housle mollové, asto takové fosforescence, že

nám podkouzlí paroxysmy. V plnosti ovací md jsou ervené, žluté

flétny, které modulují prostotu mysli, vytryskujíce žasn ze zásvitu

rtv; a hluchota zem a tlesnosti, synthesa pouze nástroj prostých,

varhany všecky ern lkají."

Souhrnem, bl jest harfa, mod housle, erve trouba, žlu flétna

a er varhany. Ejhle, zajisté krásný to orchestr chromatický a hudební.

Na neštstí misti školy jsou první, kteí na n hrají špatn. Verlaine,

typus druhu toho, ve svých kvalitách, jako ve svých vadách, pouští se

do opvování zádumivosti podzimu tímto zpsobem:

Les sanglots longs Když vzlyku trysk

Des violons mi z houslí výsk'

De 1'automne nad j)odzimem,

Blessent luon coeur srdce mé jihne,

D'une laugueur mdloby je stihne

Monotone. penudný stisk.

To, CO hlavním zde mezi hláskami veejn se jeví, to jsou ta O.

Nebo i v „Traité du Verbe" teme, že zvuk O se shoduje s mdmi,
s troubami, se vším, co mže uiniti hluk vítzoslávy. Jest pravda^ že

shoda, my jsme to vidli, není dokonalá mezi zákonodárci nového
Parnassu. To dodává básníkm tak veliké šíky, aby vidli erve
tam, kde druzí vidí mod, a aby slyšeli ofikleidu ve chvíli, kde jiné

uši chutnají modulace na flétnu. Pravidlo platí pece tolik, že lze íci,

že nikdo není volný od svých oí a od svých uší, jako od svých
hemistich a svých rým.

Nyní, co je tu na tchto theoriích na nejmén bizzarních školy

dekadentské? Chtl by nám snad nkdo namluviti, že jest vztah mezi

pohybem a kombinacemi slova, kterými se vyjadují? Je to pkná
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doba. co známe harmonii imitativni. a to znamená pijíti ponkud pozd
k odhalení svtu takového objevu. Ale jiná vc jest v mvšlence našich

esthet, symbolist, nebo instrumentist. Snad není po tom všem nic.

Ve všech pípadech, hle, co lze o tom mysliti po fvsiologistech, kteí
se zabývali slyšením barvitým ? Tento fenomén, praví Dr. Suarez de
Mendoza, „jest schopností sdružení zvukv a barev, kterým všecko
objektivní pejímání akustické, jsouc dostatené intensity, nebo i samo
prosté její vyvolání hadební mže vzbuditi a zpsobiti, aby se zjevil

pro jisté osoby obraz svtelný i ne, stálý pro totéž písmeno, tentýž

timbre hlasu neb nástroje, tatáž intensita nebo táž výše zvuku."

Jest-li pak tato schopnost pejímati takto dva dojmy prostedkem
jediného smyslu, znamením povýšenosti? Xeprovází naopak stav ne-
normální a chorobný? Konené není znamením zrúdnosti? Studujeme-li

hru života ve svt živoišném, zpozorujeme, že dlení práce jest

zjevem ím dále více uritým, dle míry, jak se zvedáme na žebi
bytostí. Tak, jako mkkýš nemá než trubici, ssací trubku, jakvsi

druh raakadla i tykadla, aby mohl obcovati se zevnjším svtem,
slyšeti, vidti, cítiti, má ssavec nos, oko, ucho, organ hmatu a orgán
chuti. Pejímání vcí takto diíferencovaných jsou dokonalejší. Ve svt
nižším jsou nutn spletené a nedokonalé. Normální stav lovka jest

onen, kde každý smysl vnímá svj pedmt, rozlišuje jej ode všech
ostatních. Slyšeti mod není znamení rovnováhy, jako vidti všecko
žlutým není dobré znamení zdraví. Není pochyby, my užíváme asto
výraz, které, zdá se, transponují vjemy jednoho smyslu na vjemy
druhého. Mluvíme o sladkém svtle, o povzneseném zvuku, o tonalit

barev na obraze; ale užívajíce tchto výraz, postupujeme dle jisté

analogie, a nikoliv dle stotožnní vcí.

Slyší-li naši dekadenti erve, je to možná na základ zvláštní

organisace. Prosté zdokonalení organu pivodilo by beze vší pochyby
jemnjší vjem pedmtu svého, ale nezmnilo bv mu povahv. Uvažujeme
dnešní doby o zvláštní organisaci anatomické':' Pi tchto privilegiích,

zdali by spolu kommunikovalo ústedí optické a akustické s mozkem
rozvtveními nervovými picházejícími stejn ze dvou orgán? Budeme
míti kdysi zpsob slyšeti barvy a vidti zvuky, který bude týž pro

všecky lidi této kategorie. Vždy jak jsme vyzkoumali, jeden vidi

tam Hétnu, kde vidí druhý housle; tento slyší ernou hlásku, kterou

jiný slyší modrou.

Transformistm jest dobe vykládati. Tuhle je máme ve dvou
slovech, takovou jako ji oznauje Mas Nordau co se týe mysticismu.^)

U živoich nižších, protoplasma buky žijící, ješt jsouc v poátcích
nevnímá svt zevnjší než zpsobem zmateným. Pijímají dojmy
differencované kvantitativn, ne kvalitativn. U živoich vyšších naopak
se protoplasma differencuje; tvoí tam nervy, uzliny nervové (ganglions),

mozek, orgány, smysly. Od té doby tyto smysly differencované pe-
vádjí jednotu zjev do rznorodosti vnímání. Však i v mozku nej-

') Max Nordau, Die Entartung. Díl I. str. 250.
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výše differencovaném zstává ješt jako velice daleká a velice temná
vzpomínka, že píina, která vzncuje smysly je tent\'ž a sám pohyb;

a tento mozek vytváí vnímání a pomysly, které by byly nepochopitelné,

kdybychom nemohli pipustiti nejasné nazírání jednoty poátení
bytnosti všech tch vjem. Pihází se pece nkdy vdomí initi ab-

strakci, znova-diíferenciace fenoménu diíferentními smysly. To jest

zapomenutá nahodilost zdokonalení docíleného velice pozd v rozvoji

organickém. A z tohoto výkladu, za njž pvodci jeho odpovdnost
ponecháváme, p. Nordau bez jakéhokoliv respektu pro jemnosti umní
dekadentského. usuzuje hrub, že pipustiti podobné zásady „jest

klesnouti zpt z výše dokonalosti lidské na nízkou úrove folády . . .

to jest prohlásiti za pokrok návrat svdomí lidského k vdomí ústice.'^

Na est školy dáváme pednost zdržeti se uprosted pípadu
pathologického, který se vymyká z pozorování klinického, a nikolivk
z nauky transformistské. Slyšení barevné pedpokládá njaký orgán

chorobný nebo mozek, jenž pracuje špatn. Tato transposice pocit

jest dosti astá u hysterik a teba to rozhodn íci, alienisté mají

asto píležitost pozorovati ve zvláštním svt, jenž zabírá jejich touhy.

Hallucinace hraje velikou úlohu u lidí vyšinuvších se z rovnováhy,

chorobní, nervosní. obtí vzrušení výstedních, jejichž smysly podvedené

se neprobouzeji než ke protivám pehnaným a k sensacím násilným.

Abychom konen pronesli celou myšlenku svou, víme, že jest

širokého místa dáno pose v theoriích školy dekadentské. Vidt tam
beze vší 'pochyby, jako všude jinam a slyšet tam také všude. Ale

v úsilí hledati vci nenormální obrazotvornost z pravidel se vymknuvší
mže dobe ovládnouti pedmt, ve chvíli, kdy provokuje u nho
hallucinace, jež ukonuje tím, že ví ve vci reální. (P.á.)

Novcí díla. .

J. Godfrey Raupert : Modem 8 p i r i t i s m.

Spiritismus je prastarý. Lidé více v posmrtný život duše hledali

prostedk vejíti ve styk s duchy zemelých. Avšak teprve v nejnovjší

dob nabývá studium jeho rázu vdeckého a hledají se theorie, které

mají vysvtliti jeho úkazy. Nejvíce rozšíeny jsou z nich dvé: sub-

liminalní a spiritistická. Dle první lze vysvtliti úkazy spiritistické

„pirozen" a „vdecky", aniž by bylo teba hledati pomoci duch;
ba theorie ta popírá mnohdy i jejich existenci Uení to dá se krátce

shrnouti v tyto vty: lovk má dvojí vdomí; jedním, které pracuje

za normálních stavv, uvdomuje si své pocity, pojmy a myšlenky.

i!
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Druhé je tak zv. subliminalní. a jeho psobnost pichází k plat-

nosti ve stavech abnormálních, jako ve snu, hypnosi a spiritistických

seancích. U nkterých lidí toto subliminalní vdomí jest více vyvinuto

a iní z nich media. Dále má toto vdomí moc sdlovati svj obsah

telepathicky subliminalním vdomím jiných osob, ímž se vysvtluje,

že medium na p. odpovídá na otázky, na které v normálním stavu

neví odpovdi atd. Nelze však podati ani nejmenšího dkazu, že by
toto pouhé vdomí — teba bylo i „uvolnné" — bylo s to, aby po-

hybovalo židlemi, psalo, zdvihalo tžké pedmty, akoli toto jsou fakta

zaruená. Nezbývá tedy, než utéci se o pomoc k theorii druhé, spiriti-

stické. Postulátem této jest psobnost a vliv rozumných bytostí mimo-
lidských. Nkteí spiritisté tvrdí, že rzné ty úkazy nejsou pouze dílem

duch vbec, nýbrž duchv uritých, které si media volají na pomoc.

Neli všechna, tedy aspo vtšina uznaných medií mají takové pomoc-
níky pod svou kontrolou, kteí úastníkm sezení odpovídají, radí nebo
dokonce kážou A na jejich výpovdích založeno jest spiritistické Credo.

Ve prospch této theorie uvádjí se tyto dvody: 1. má více pívrženc
mezi uenci. 2. jest jednoduchá a 3. u pirovnání s theorii subliminalní

jest více všeobecná vysvtlujíc úkazy všecky. Jediná námitka stoji

proti ní, a na tu spiritisté nemají odpovdi: Kdo jsou ti duchové?
V žádném dosud známém pípad nebylo možno ducha identifikovati;

naopak, asto se stalo, že duch odpovídal po celou dobu sezení ve

smyslu osoby, za kterou byl považován, a na konec prohlásil, že všechno

to byl klam, a že není tím. za koho se vydával. Na p. medium pí.

Piperová mla služebného ducha, který se vydával za Phinuita, a býval

prý lékaem v Marseilli. Než Phinuit neumí francouzsky, a nelze se

dopátrati, že by léka podobného jména byl kdy existoval. Ze jest

uritou osobou, nelze popíti, ale rovnž tak je jisto, že není tou. za

kterou se vydává. V co tedy spiritisté ví? Autor odpovídá na tuto

otázku tak, že mu žádný- ctitel spiritismu za to nepodkuje.
Dále pipouští spisovatel, že existují služební i pomocní duchové

nebo jak jim chceme již íkati, ale vliv jejich je zhoubný. Znají vci,

o kterých snad na celé zemi ví pouze jediný lovk, tajemství nikdy

nezjevena; tím dobývají si dvry a snaží se dosáhnouti svých zlých

zámr. Jaké jsou to cíle a výsledky, spisovatel vypravuje zcela bez

obalu; a ada svdectví sebraných od tch, kdo sami spiritismu byli

oddáni, dostaí odstrašiti každého, aby si se spiritismem nezaínal

Úsudek jeho dá se shrnouti v tuto vtu: Dle svdectví dlouholetých

spiritist jest výsledkem této praxe zkáza duševní, mravní i fysická.

E,oku 1877 napsal Dr. Forbes ^Yinslo^v: „Deset tisíc nešastník jest

nyní zaveno v blázincích jen proto, že se oddali spiritismu." Hujanin,

sám kdysi nadšený spiritista, píše: „Svdomí jejich (medií) je tak tvrdé,

jakoby je ohnm ožehnul, hích ztratil pro n své hrzy, a oni sami

jsou povolnými nástroji bytostí, které mají radost, mohou-li íditi všechny

jejich schopnosti." — Spisovatel pak jde ješt dále tvrd, že tyto vý-

sledky nejsou nahodilé; dle nho spiritismus není pouhým bláznovstvím,

nýbrž jest nebezpeným a híšným. p.



430 Nová díla.

Dt. W. Kóhler: Dokumente zum Ablaí3streit von 1517. Tubingen
und Leipzig 1902. Mohr, Str. 160. Cena 3 M. — Luthers 95 Thesen
samt seinen Resolutionen sowie den Gegenschriften von Wimpina-Tetzel,

Eck und Prierias und den Antworten Luthers darauf. Leipzig 1903. Hinrichs.

Str. 211. Cena 3 M 50 pf.

Autor, privátní docent na giessenské universit, uvádí v prvním
díle odpustkové dokumenty poínaje jedenáctým stoletím; pedn
papežské bully týkající se odpustk, pak rzné instrukce vydané od-

pustkovými komisai, rovnž i listiny odpustkové (confessionalia), pi
tom také ovšem nezapomíná na pípadnou literaturu; ze století tináctého
uvádí na píklad píslušná místa ze svatého Tomáše a ze spisu Tomáše
ze Chantimpré; ze století 15. pak Jakuba z Jiiterbocku dílo „Tractatus
de indulgentiis" vydané roku 1451. a Jana z Paltze Coelifodinu; mezi
jiným uvádí také dv kázaní Luthrova o odpustcích ped vypuknutím
sporu, pak these reformátorovy a za každou hned následuje these

Wimpino-Tetzlova; i list Luthrv k arcibiskupu mohuskému jest

uveden, jakož i jeho spisek „Sermon von Ablass und Gnade" zárove
s replikou Tetzlovou zvanou Vorlegung.

Ze tím jest celá literatura odpustková vyerpána, nedá se nijak

tvrditi; myslím, že nejvíce pozornosti mohl vnovat autor 15 století a

pak dob, jež pedcházela bezprostedn reformaci; literaturu populární

nechal autor úpln stranou — neprávem, nebo hlavní vcí jest, zda
lid býval skuten správn pouován, co jsou odpustky, zda rozlišoval

mezi vinou híchu a asným trestem jím zaslouženým; dále, zda byl

dobe obeznámen o nevyhnutelných podmínkách, lítosti totiž a zpovdi
— bez nichž se nikdo nemohl státi úastným odpustk. Takovými
spisy jsou pedevším díla vhlasného kazatele doby pedreformaní.
Geilera z Kaisersberku „Christliche Pilgerfahrt" v Baselu roku 1514.

a druhé dílo „SehiíF der Busse" vyšlo ve Štrassburce téhož roku, pak
ze století 15. „Versehung Leibes und der Seele" r. 1490. v Augsburku
a „Erkliirung der zwOlf Glaubensartikel" r. 1485. (vide Kurz: Die
katholische Lehre vom Ablass vor und nach dem Auftreten Luthers,

Paderborn, SchOningh); zcela jasn a lehce srozumiteln se v tchto
spisech rozvádí církevní uení; mezi odpustkovými kazateli postrádám
také Dra. Weigla a Peraudiho, odpustkových komisa, jejich instrukce

a odpustkových listin; podobn nemly též scházet dokumenty jako
„Tabiena-summa summarum" vyšla roku 1517., pak „Repetitorium

totius summae beati Antoníni" roku 1511. Gritschrovy „Sermones
quadragesimales" vyšly r. 1512. v Paíži a jiné.

Ze všech tchto dokument jde na jevo, že církevní uení o od-
pustcích bylo vždy totéž jako dnes. Neodpouštly se jimi žádné híchy
za peníze, nedávala se jimi svoboda k híchm; vždy odpouštly se

pouze asné tresty zasloužené za híchy, jichž vina však již musela
být odpuštna. Nevyhnutelnými podmínkami k dosažení odpustk byla
opravdová lítost a zpovd. Tak píší všechny bully papežské, tak vy-
slovují se všichni komisai odpustkoví ve svých instrukcích urených
pro své podkomisae; zkrátka stav milosti byl conditio sine qua non;
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krom toho se vyžadovala almužna, od níž chudobní byli osvobozeni.

I výraz „indulgentia a poena et culpa" se nám tu hlavn u Jana

z Palzte staví do pravého svtla; mnozí protestante poukazují dosud

na tento výraz, jímž se prý neomyln dokazuje, že církev prý dávala

odpustky i odpuštní viny hích; ale chyba lávky. Všechny bully,

v kterých tento výraz nacházíme, mluví zcela jasn o pedchozí lítosti

a zpovdi. Tak a ne jinak rozumlo se této formule.

Uvedu z Coelifodiny Paltzovy pípadné místo: lu peccato šunt

duo, scilicet culpa, quae respicit divinam ofiensam, et poena quae

respicit divinam justitiam. Et sicut sacramentum poenitentiae directe

respicit culpam, it a beneficium indulgentiae respicit poenam. Sequitur,

quod virtute indulgentiae proprie loquendo nullus absolvitur a poena
et aculpa sed solum a poena. Sed diceret quis: Tamen communiter
dicitur, quod in jubilaeo absolvitur quis a poena et a culpa. Respondetur,

verum est, quia jubilaeum plus est, quam nuda indulgentia, quia includit

auctoritatem confitendi et absolvendi (N. B, i od reservátu; vzhledem
na tuto plnomoc zpovdníkovu v jubilejním roce, byly odpustky na-

zvány a poena et a culpa) et cum hoc indulgentiam remittendi poenam,
et sic includit sacramentum poenitentiae et cum hoc indulgentiam pro

prie dietám." Ješt jasnji vyslovuje se Paltz v dodatku Coelifodiny:

„indulgentia duppliciter accipitur: Uno módo stricte et proprie, et

sic solum se extendit ad poenae remissionem, alio módo accipitur large

pro jubilaeo sivé littera indulgentiali et tunc non solum se extendit ad
poenae remissionem, sed etíam ad culpae remissionem, quia in jubilaeo

vel confessionali certis temporibus remittitur tam culpa quam poena.

Culpa virtute sacramenti poenitentiae, quod papá largissime ad-

ministrat, poena virtute indulgentiae, quam papá plenissime concedit."

Podobn vyslovuje se také komentátor kanón „Clementinae" zvaný
Bonifacius de Amantis, pak universitní prof. Dr. Weigel v polovici

15. století. Byli také theologové, kteí formuli a poena et a culpa

zavrhovali, protože u laik bylo lehce možným nedorozumní; tak

Mikuláš z Pinkelsbhlu, vrstevník Bonifáce IX: „Indulgentia est re-

missio poenae temporalis ad excludendam remissionem culpae et

poenae aeternae, quae non fit per indulgentiam sed per contritionem

et sacramentum poenitentiae. Ex quo patet, quod indulgentia nunquam
est absolutio a poena et a culpa, quia indulgentia non remittit culpam
nec dimittit quamhbet poenam sed tantum módo temporalem pro

peccatis debitam; nec ecclesia in suis concessionibus unquam utitur táli

forma, imo talis modus loquendi de indulgentiis est contrarius formae,

qua utitur ecclesia; nam ecclesia communiter concedit indulgentias

confessis et contritis et ita praesupponit culpam dimissam per sacra-

mentum poenitentiae et per contritionem internám et tunc addit in-

dulgentias, ut tollat dumtaxat temporalem."

Druhé dílo Kuhlerovo obsahuje Lutherovy these; po každé thesi

následuje hned dotyná „resoluce" pak these Wimp rino Tetzlova, Eckv
„Obeliscus", Luthrv „asteriscus", Prieriv dialog a Luthrova odpov.
Pro detailní studium sporu odpustkového jest dílo velmi vhodným.
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Dr. Herman ScheJl: Der Gottesglaube und die wissenschaf tliche

AVelterkeuntnis. Zweite Auflage. Bamberg 1904. Schmidt. Str. .32.

Cena 55 pf.

Spisek jest namíen jako Udeisv „Der modeme Grott" proti

povstné pednášce Ladenburgov ; brožurka slovutného uence a apo-

logety wiircburského zasluhuje mnohem více pozornosti než brošurka
Udeisova ; vyjímáme ze Schellova spisku jen to, co neuvedl Dr. Udeis.

Ladenburgovi jest ecký národ v pravém slova smyslu národem vy-

voleným; duch ecký jest dle nho duchem svobody, duchem neped-
pojatého myšlení a bádání; vzmáhajícím se kesanstvím byl duch tento

utlumen a udušen na mnoho století; že i pedáci temného stedovku
uili jen nesmyslm, dokazuje na svtovém názoru jistého mnicha
Alexandrinského, jenž žil v šestém století; Cosmus, tak jmenoval se

onen mnich, si pedstavoval svt takto. „Vesmír tvoí plochý paralle-

logram, jehož délka z východu k západu jest dvakrát tak vtší než

šíka; uprosted leží zem obklopena oceánem. Na severu svta jest

konická hora, okolo níž slunce a msíc stále krouží. Na nejzazších

koncích zem jest pipevnno nebe, které se skládá ze ty stn a jest

pikryto oblou stechou. Tento prostor svtový, jehož podlahu tvoi
naše zem, rozdluje druhá pak andl." Tak mnich Cosmas, tento

prý „vdí" duch kesanské kultury.

Ladenburg vytýká kesanství, že zamezilo pirozený vývoj
a pokrok eckého ducha. „Nic není nesprávnjší a nespravedlivjší
než takové podezívání," na to Schell str. 2. Již ped Kristem Pánem
setkáváme se u národu eckého s názory se silným nátrem systému
heliocentrického, na píklad u Aristarcha ze Sama (žil okolo r. 280.

ped K. P.), podobn u Anaxagory, jenž ml slunce za žhavou massu;
nebylo to však ani náboženství židovské ani kesanské, které se proti

tmto názorm stavlo na odpor, bylo to však veejné mínni eckého
ducha, které tyto odvážné novotáe pronásledovalo; ecko-pohanský
duch cítil se tímto ohrožen; jako bezbožník byl Anaxagoras pohánn
ped soud; jménem náboženství byla podána na žaloba; byl to práv
ecko-náboženský duch, který inil pokroku veliké pekážky, a který

je Ladenburgem nad míru do nebe vynášen; nejenom v oboru zevnjší
zkušenosti, nýbrž i vnitní kladl ecký duch náboženský odpor pokroku;
dkaz máme u Sokrata; ecký duch to byl, který systém Ptolomaev
udlal panujícím

Když se zaalo kesanství šíit, dospla ecká vda na mrtvý
bod; kdyby tenkráte místo systému geocentrického byl se kesanství
naskytl sy^stém heliocentrický, bylo by jej jistojist kesanství pijalo

za svj; nemlo by žádné píiny se proti nmu stavt. Máme pece
dost míst v Písm svatém, kde se mluví o pohybu zem, máme i místa,

jež v jistých mezích pipouští evoluci.

Na systému Ptolomaeov nemá zjevená víra pražádného zájmu,
nenachází v nm žádné opory.

Zemdlenému duchu antickému dány kesanstvím nové vznešené
myšlenky k zpracování, tak že se mže do jisté míry plným právem

I
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íci, že uhasínající svtlo vdy práv kesanstvím znovu obživlo.

Ze tenkráte se nebral pokrok hned v pímé áe dále, nebylo vinou

církve, nýbrž jiných okolností; církev nemla k tomu zpsobilých ná-

rod, mus'la si je naped vychovat, vzít vc za pravý konec, a po-

kraovat paedagogicky. Vtšina uenc, kteí žili zaátkem nového
vku a jež Ladenburg považuje za prkopníky nové éry vdecké,
byla hluboké víry jako Koperník, Kepler, Graliiei, Newton a jiní; víra

ve zjevení nebyla jim žádnou pekážkou ve vdeckém bádání.

Stedovk si konen sám vychoval uence, kteí pekroili staré meze;
práv zjevená víra je upomínala, že Tvrce stvoil k svému vlastnímu

obrazu ducha lidského, by prozkoumal Jeho díla, duševn si je vydobyl
a prodídil obrazu božskému.

Mezi starým svtovým názorem geocentrickým a kesanstvím
není žádné nutné souvislosti a víra v prozetelnost také s ním nesouvisí;

ano práv systémem heliocentrickým jest theismus, na nmž kesanství
se zakládá, mnohem lépe oddvodnn. Obdivuhodné zákonitosti pírodní

se Ladenburg sám obdivuje; uznává také, že touto zákonitostí se do-

vídáme pouze o stavu vcí, nikoli však o jejich pvodu; tedy zbývá
nco tajemného, neznámého. Na tyiadvacáté stránce své brošurky
tvrdí Ladenburg, že jsme zcela oprávnni pedstavit si tvrce svta
jako všemohoucího Boha, a sice z dvou píin: pedn svtem vládnoucí

zákony požadují dostatený základ a sice ve smyslu zákonodárné
píiny; za druhé: zákony upravují bh svta, ale pro vznik a trvání

jeho nedávají žádného vysvtlení; zde má L. pravdu, ale naprosto ne-

rozumným jest jeho tvrzení, že po stvoení nesmí již být tvrce nad
zákony, zkrátka že není nic jiného než ztlesnním tchto zákon;
sic prý by musela jeho všemohoucnost nkdy být zjevnou!

Bizzarnjší myšlenky lovk málo kde najde. Jak pedstavuje si

L. takovou promnu nejdokonalejšího ducha v pouhé ztlesnní sv-
tových zákon? „Das Avare ja die ungeheuerlichste Selbsteinschrilnkung
— noch ungeheuerlicher als wie bei einem menschlichen Baumeister,

der nach der Feststellung des Bauplanes fiir eine Kirche oder ein

naturwissenschaftliches Institut nichts anderes mehr als die Verkor-
perung dieses Bauplanes sein soli." (Schell str. 18.) Mistrn také odmítá
autor námitky L. proti zázrakm, jimiž by prý se zrušil svtový ád.
Již lovk sám má pec moc rušit tu a tam zákonitost, uvést nkteré
zákony v jiné spojení, za úelem vyšším, by docílil nco prospšnjšího.
Pro nemohl by Nejvyšší totéž za úelem mnohem vznešenjším, než
pouhý lovk mže, za úelem nejvyšším — k mravn-náboženské
výchov lidstva? Ze mnohé vymoženosti moderní vdy pírodní pro-

spívají lidstvu, mají veliký význam pro charitativní innost, jest

pravda, ale nemén prosply mnohé vynálezy také sobectví a mammo-
nismu nejhrubšího zrna.
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Zc života náboženského.

Rozvinuté thema o východní církevni otázce a o studiu
jejím mezi Slovany petásá se dále. V krakovském slovanském
klubu uvítal myšlenku velmi vele známý pracovník pro jednotu
Slovanstva prof. Maryan Zdziechowski. V našich krajích možno ekati
ohlas pouze z kruh knžských a konservativních, nebo jiným vrstvám
už o njaké náboženské sblížení nejde, jest jim lhostejno i katolické

i pravoslavné vyznání. Když už e pišla do proudu, bylo by záhodno,
aby aspo z knží hlásili se, kdož téhož mínní jsou a snad už i zna-

menitou a dlouhou zkušenost mají; nebo studium církve východní
tebas ne systematické, ale nejvíce jen dilettantské zajisté od mnohých
i díve bylo pstováno. Snad už i dnes sešel by se hojný kroužek
pstitel této otázky, kdyby se uznalo za hodno v bližší styky vejíti

a snad njak i spolen pracovati. Z Prahy ozval se k téže vci
návrhem P. V. Špaldák T. J., jenž praví, že by bylo dobe vydávati
„Vstník slovanské literatury bohoslovné", který by v krátce mohl
zastupovat celou speciální literaturu naší otázky. Vstník tento chce
míti sice psán po rusky (snad všecky slovanské jazyky by v nm
vedle sebe mohly býti zastoupeny), ale tištn vesms latinkou, aby byl

co nejpístupnjší všem, kdož by se o vc zajímali a pece snad jazyka
a písma tak znalí nejsou, že by se nedali odstrašiti cizí eí a cizí azbukou.

Ve „Vstníku eské král. spolenosti nauk" uveejnna pednáška
Soukupova opípitku sv. Václava, který na hostin u svého bratra,

vda už o úkladech sob strojených, pozvedl kalich a pipil na „lásku
sv. Michala", jak legendy „Crescente íide", Gumpoldova a Kristiánova

sdlují. Autor hájí náhled, že pípitek ten není pouhou píkrasou legendy,

ale že jest historickou pravdou, a to tím spíše, ježto úcta archandla
Michala jest v Cechách v 10. století doložena mnohými zprávami a

památkami. Nalézáme od prvopoátku všude mezi Slovany zvlášt
svaté Petra, Jiího, Mikuláše, Jana Kt. a s nimi i Michaela archandla
— u nás pak ješt ze zvláštních píin i sv. Klimenta — jako hlavní

patrony a orodovníky. Pipíjeti svatým a na jméno svatých, ili píti

lásku (slávu) jejich prohlašuje Soukup za zbytek z dob pohanských,
kdy pi obtech se tak mezi Slovany inívalo. Zvyk tento kesanstvím
nevyhlazen, ale pouze jinam, k novým svtcm obrácen. A že sv. Michalovi

Václav pipíjel, má též svj dobrý dvod. Svatý Michael jest vdcem
duší zemelých. Po jeho svátku celý týden bývala díve slavena památka
zemelých. Haliský lid ví dodnes, že duše zesnulých mají v noci

na sv. Michala archandla svou mši. Bulhai v jižních Uhrách ješt
v 16. a 17. století pili podle tehdejších zpráv vždy po pohbu za ne-
božtíka „pohár sv. Michala". Sama Drahomi postavila kapli na
poest sv. Michala, aby byl duši zardousené tchyn její Ludmily dobrým
prvodcem. Pípitek knížete Václava sv. Michalu, když už vdl, že

se mu smrtelné úklady strojí, byl tedy pro nho vhodnou modlitbou,

spolu pokynem opravdu bratrským a kesanskj^m pro bratra a sou-

stolovníky, že o všem ví a že je k smrti pipraven.
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V témže „Vstníku král. eské spolenosti nauk" otištn referát

professora A. Ludwiga, nmeckého badatele filologie a archeologie,

o „nejstarší mapé svta", jak nazývá biblicky popis ráje. Autor
za skutené z tohoto popisu má však pouze dv ony eky, t. j. Frat

a Hiddeqel, kdežto dv ostatní G-ihon a Fišon vykládá pouze jako
píkrasu svatopiscovu. Ráj kladl ve své mysli severn od bifurkace

ek sob známých, Eufratu a Tigrisu. Rájem nemohla býti Babylonie

sama, jak se obyejn za to má, nebo tu by prý svatopisec jako zemi
známou nebyl líil tajemnými obrazy. O ece ústední i o prameni,

z nhož ostatní tyry eky vyvrají, možno za to míti, že svatopisec

si jej pedstavoval v oblaných ledovcích Araratu, z nhož na jih

plynou dv eky a na sever rovnž, které neznaje po svém pojmenoval
jmény obecnými. Práv zmínná bifurkace, od níž na sever už jeho

znalost místní byla asi nejistá, svedla jej k obrazu oné ústední eky,
z níž plynou na tyry strany vody, zavlažujíce celý ráj. Celé líení

svatopiscovo dává znáti, že obrazy k nmu prý vzaty z Asie a ze Sýrie:

hojnost vody, zahrada byly nezbytnou potebou krásy a blahobytu pro

obyvatele Babylonie nebo aspo znalce jejího, jenž znal spolu skalnatou

a písitou krajinu syrsko-arabskou od Babylonie na západ. O tomto
výklad uence-netheologa zmiujeme se jen jako o zajímavosti, která

i jinak se zdá jen spšn nahozenou a nedopovdnou.
Professor Karel Braig ml v Mnichov v beznu pednášku o

„zániku svta", probíraje jednotlivé theorie dnešní vdy o koneném
stadiu dnešního vývoje svtového, a porovnávaje theorie tyto s ped-
zvstí evangelickou a s církevní tradicí o ohnivém zániku zem a svta.

Tradice Církve je též starozákonnou tradicí israelskou, erpanou ze starší

všeobecné tradice lidstva. Vda praví, že vše zanikne v chladnu, vy-

záením energie a vyrovnáním tepla i pohybu. Tu je tedy názor vdy
a tradice náboženské práv opaný. Ale teba podotknouti, že písma
i tradice církevní mluví vždy jen o zemi a tomto lidstvu na ní, se

stanoviska geocentrického mluví sice spolu o slunci, msíci a hvzdách,
jež podle názoru prostého lovka patí k zemi, kolem ní se hýbají

a toí. Ale celkem jen pece tradice ta mluví o zániku jedné ásti

vesmíru a ne o celém vesmíru. Vda uí, že hmota jest nezniitelnou

a že není možná, aby kdy zanikla. Církevní tradice však praví, že

ohnm stráven bude tento svt. Ale ani tu si neodporují. Myslí se tu

ne zánik všeho bytí, ale pouze na násilnou zmnu jeho. Církev dokonce
slavn zavrhla blud 13. století, že by kdy veškerá hmota a veškerá

bytost vyjma vzkíšeného lovka a nebešfany zniena b\'ti mla.
Svatý Petr a Jan mluví ostatn slovy Isaiáše o ^nové zemi" a „novém
nebi". V tom jednom se vda i náboženská tradice shodují, že zánik

života dnešního jisté se dostaví. Kdy a jak, tvrdí každá po svém:
vda svými theoriemi, tradice náboženská svými prostými lidovými

obrazy. — Možno k tomu podotknouti, že obraz o ohni jako živlu

zhoubném byl na jihu, kde Písmo spisováno bylo, jediný srozumitelný.

O mrazu jako konci svta nemohl v horké poušti nikdo mluvit, nebo
by ho nebyli pochopili ani jemu uvili. Má-li život na zemi zaniknout,
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zanikne tak, jak zaniká v syrské a arabské poušti — ohnm, sluncem.

Zcela pirozená g:eografická pedstava v Palestin.

Proíessor Franco Maggioni ve florencké „Rassegna Nazionale"

v zajímavém lánku uvádí scholastiku jako první krok od církve a

poátek dalšího odchylování v humanismu a v reformaci. Mnozí
„scholastiku" stotožnují s kesanstvím stedovku, ba tvrdí, že nad ni

dosud kesanství daleko nepokroilo (obnovení thomistické filosofie!).

Autor dokazuje, že scholastika byla proudem náboženství a církvi ne-

píznivým, jenž ne sice zcela zejm, ale skryt a po nem staré

náboženské obyeje a pojmy niil a církev podrýval, stále nové a nové
obtíže jí pipravoval, jak o tom tehdejší koncily s dostatek svdí. Od
scholastik pešla vda na pl skoku se nacházející k averroismu a

od nho už pímo k humanismu a k mystickému pantheismu, jenž

duchy naladil k roformaci. Jeden smr scholastiky niil lovka vy-

vyšuje Boha (averroismus), druhý vyvyšuje lovka niil Boha (pan

theismus).

Anglický katol. ref. týdenník „Tablet" ve lánku „The name
catholic" (Jméno katolíka, podepsán Gr. Angus) rozhovoil se o pí-
slušnosti k církvi. Mnozí, zvlášt z konvertitu, i mezi protestanty

píslušenství k církvi katolické mí podle obsahu dogmat: zdá se jim,

vím-li to i ono, co ví katolíci, jsem už také katolíkem. Ale v tom
ohledu se mýlí. Pro píslušenství katolíkovo k církvi a známkou pro

pravé katolictví jeho jest pouze jediný lánek: lnu k nejvyššímu

magisteriu církve a vím, co ono vit pikazuje. — Je to divné, že

moderní smry práv — nedávno arcib. Mignot, te „Tablet" — tak

objektivní obsah víry zakrývají, piznáním formy jeho, magisteria. Ale

práv tato zásada leží v duchu jejich a je též opravdu zcela katolickou.

Pomíjením objektivního obsahu a vyvyšováním formálního magisteria

práv se nejlépe uplatuje modernou pijatá zásada o vývoji dogmat.

V „American catholic Quarterly Review" (vedena Jesuity ve

Filadelfii) Walter Drum S. J. obírá se otázkou — pro nás ovšem
dosti dalekou — jsou-li v Homeru jaké stopy prvotního zjevení.
Pro Anglosasy, kteí odjakživa klassickou literaturu zvelebovali, jest

otázka tato na míst. Zabývalo se jí už mnoho mužv u nich, mezi
jinými nemenší jako sám nebožtík Grladstone. Otázku tuto ostatn
byzantský stedovk první položil, upraviv si Homera po kesansku.
Už Eusebius ve svém spise „Píprava evangelia" tvrdí, že bohové
etí nejsou žádné anthropomorfismy ani allegorickou soustavou pírodních
sil, nýbrž zkaženými a zatemnlými pozstatky z prvotního zjevení.

Týž náhled z ásti pijímá i autor rozebíraje jednotlivá božstva Homerova
a upíraje jim všelikou allegorickou systematiku, ale dovodí se svého,

že vznik božstev eckých jako celé kultury ecké dlužno hledati ve
stýkajících se vlivech asijských na ecké pd. Mezi vlivy tmi za-

jisté jedním z nejsilnjších byl vliv semjtský, a zalétaly i pojmy a

zvsti o náboženství národa hebrejského k Rekm a na utváení myth
jejich psobily. Athénu a ApoUona prohlašuje autor dokonce za zkaženou
pedzvst o Messiáši: Athéna je Logos (Slovo), vyskoilat z hlavy
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^Zevovy. Apollo je Svtlo. Bvly-li básn Homerovy podle Nepota,

Apollodora a Euforba sepsány v devátém století ped Kristem, byly

sepsány v asích prorok Eliáše a Elisea, kdy už i samo náboženství

židovské a pojmy jeho prostednictvím maloasijských Pelasgv, v jichž

náboženských tradicích mnoho hebrejského se ozývá, mohly dávno
dostati se i do Éecka a psobiti na utváení se eckých pojmu ná-

boženských a ecké mythologie.

V posledních íslech C. Cas. Dnch. píše Dr. Pecháek o „Ikono-
grafických pedpisech a zápovdech církevních". lánek
zasluhuje všeobecné pozornosti zvlášt v nynjší dob. kdy se to samými
soškami, obrazy atd. jeuiDm hemží. Hlavn sochy a obrazy, jež bijí do

oí, mly by býti v našich kostelích spracovány vrn dle pedpis
církevních a pi tom vsak pece umlecky. Pozoruhodno je také, jak
církev ve svých pedpisech nadržuje idealismu a symbolismu a nemá
ráda naturismus zvlášt pi výjevech a obrazech umuení.

V „Correspondeuzblattu"* vyzývá se klérus celého Rakouska ku
spojení v jeden mocný šik. Nejdíve se mají v každé zemi za ožiti

jednoty zemské, jak je to v eském duchovenstvu v Cechách, a ty

pak se spojí v jeden svaz íšský. Knžstvo ve svazu bylo by výhradné
katolické, t. j. spory národnostní by pestaly, a mlo by v rukou
jako taková representace jakousi moc. jíž by mohlo spíše eliti protiv-

níkm a úinnji se zastávati utlaovaných.

V nedávném sezení panské pruské snmovny v živé debat
bylo tvrzeno, že kongregace mariánské podléhají jesuitm.
Kongregace mariánské založeny byly totiž v Éím r. 1563 jesuitou
P. Leonim. Kardinál Kopp však se napadených kongregací ujal, do-

kazuje, že ony patí jen pod jeho jurisdikci. Na to debata skonila
smíliv.

Jestzajímavo pozorovati vzrst tchto kongregací marián-
ských od jich založení až do nynjška, tedy od r. 1563.—1904. Jak
„Civilta cattolica** pináší seznam, jest velikost jejich asi taková:

S názvem kongregace „Immaculata conceptio" je jich nejvíce : ve
Spojených Státech severo-amerických a Kanad 2533, ve Francii a

a Egypt dokonce 5262, v Nmecku a Švýcarsku 1270, v Itálii 1108,

v Belgii 1105, v Rakousku Uhersku 626. Pak jsou kongregace s jiným
názvem než „Immaculata conceptio", a sice: ve Spojených Státech

1255, Francii a Egypt 2902, Nmecku 1121. Všech pak s názvem
„Immaculata conceptio" jest 14. ('48, s jiným názvem 6821. a všech
dohromady tedy 20.869. Jak vidti, roztroušeny jsou tyto kongregace
po celém svt. Jist silný výhonek na stromu církve!

V nkterých asopisech bavorských ozvaly se hlasy, by svátky
v roce byly peloženy na nedle. Dv(jdy uvádjí: materielní

— získání více asu k polním práem pro rolníka, ideální — ochrana
ped opilstvím a jeho následky. „Zbožná" tato pání vyvrácena byla

i 8 dvody v pasovském „Theol.-Prakt. Monatsschrift". Nyní už svátk
tolik není; a konen dosud žádný rolník pro n na mizinu nepišel.

Protestante slaví také hojn posvcení chrámu, není to tedy u nich

Hlidba. 30
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O nic lepší. Druhý dvod, že by lid se ve svátky opíjel, není sice

úpln bez podstaty, ale teba jen uspoádat zábavy a dohlížet více na
hostince a výepy. Zstane-li tedy status quo, nebudou katolíci svými
svátky trpti žádné škody. Zvlášt onen mravnostní dvod by odpadl,

kdyby náš lid katolický svtil svátky s takovou pietou, jako prote-

stante. U tchto v nedli a svátek všechny hluné zábavy a bujné

nevázanosti pestávají, nedle jest skuten dnem klidu a sebrané

mysli. Zábavy v mnohých obcích dovoleny jen v den všední, kdežto

u nás je tomu práv naopak. Není tedy divu, že povstávají hlasy po-

dobné, jež nepímo snad hledí se v zachovávání svátk pizpsobiti
protestantm.

Jak „Pol. Korr." oznamuje, má abbé Murri, vdce kesanské
demokracie italské, zakázáno od nejvyšší církevní instance uveejo-
vati v listech práce a lánky sociální a politické. Zákaz prý povstal

pro poslední lánek jeho v list „Cultura sociále". Sociální demokraté

a liberáli vidí v tom nepíze církve k dlnému lidu. Abbé Murri

prý opustí ím.
„Kathol. Kirchenzeitung" pináší zprávu, že sv. Otec by nic ne-

namítal, kdyby knží, kteí mají k tomu píinu, nosili vousy. Je

teba prý jen o dispens požádati. Dovolení toto vzniklo tím, že sv. Otec

jako fará ješt si pál, by holiti se nemusil, íkávaje: „Kdybych byl

papežem, dovolil bych knžím, by nosili vousy." Papežem se stal a

slibu tedy míní dostáti.

Jak by snadno istou a nezištnou prací na poli vdy a umní
mohlo nastati sblížení mezi církvemi, dokazuje vyznamenání, jehož se

dostalo od ecké církve benediktinu P. Hugonovi Gaisserovi za

dílo „Le systéme musical de l'Eglise grcque aprés la tradition". Byl

totiž jmenován estným lenem caihradského „Spolku pro
církevní hudbu", který stojí pod protektorátem eckého patriarchy

Joachima III. Tedy latinský mnich došel uznání u ecké církve vy-

znamenáním, jehož se zídka komu dostává.

Poslední sešity asopisu „Stimmen aus Maria-Laach" pinášejí

výatky z díla, jež vyšlo ped temi let}', „Roads to Róme" — „Cesty

k Eímu"; jsou to memoiry anglických konvertit. Konver-
tit je celá ada. a to ne z prostého lidu, nýbrž z intelUgence. Církev

anglická, plná rozháranosti, nedovede ukojiti duše svých oveek. Kon-
vertita Manning o tom píše : „A si uení naše na papíe je jakékoliv,

mli jsme od 300 let biskupy, knze, laiky, kteí co se týe ktu,
skutené pítomnosti Krista... autority a identity církve, navzájem si

odporovali." Tak to vypadá v církvi, kde není autority, jednotného

stediska. Práv sted naší bohoslužby — veee Pán — konvertity

k sob mocn vábí.

Do nedávná ješt uznávalo se v Anglii mínní, že tvrcem ei
anglosaské je Viklif, nebo on prý obstaral první peklad
Bible na jazyk anglický. Než P. Gasquet O. S. B. dokázal, že

už ped Viklifem byla anglicky psaná Bible mezi lidem rozšíena a

to s approbací církve. Ano dokazuje, že Viklif se pekladem Bible
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vbec nezabýval, nanejvýš snad prý se súastnil pi pekladu Nového
Zákona Týž benediktin dokázal, že nebylo zakázáno lidu Bibli ísti,

jak odprci míní, nýbrž zákaz vztahoval se na Bible církví nekontro-

lované, hlavn pak na Bible bluda Lollondr. Dkaz P. Gasqueta
potvrdil protestantský uenec cambridžský Panes, jenž dokonce tvrdí,

že Viklif a jeho žáci Bibli na mnoha místech prost falšovali. Týž
uenec objevil anglický peklad Bible ze 14. století, o nmž Viklif

neml ani pontí. Tedy zase má Viklif o jeden predikát mén.
V pasovském „Theol.-prakt. Monatsschrift" volá prof. Dr. Koch

po oprav vyuování náboženství, hlavn prvých kapitol

Genese, na národních školách. Snaha jeho jist je oprávnna, když
staré názory už padly, a naše výklady djepravy biblické jsou ješt
psány a konány dle této staré šablony. Autor myslí, že nepomohou
ani moderní názory a theorie, dít i tak tomu rozumti nebude. Kadí
tedy: 1 Vysvtlovati stvoení dle doslovného znní Bible. 2. Kterak
nám vysvtluje stvoení vda. 3. Samo Písmo svaté nás uí všemohouc-
nosti boží a píkazu svtiti den sedmý. K tomu pak mají pistoupiti

otázky: jak vypravuje Písmo svaté stvoení svta a pro ukazuje,

že svt stvoen v 6 dnech. Otázky tyto nauí dti Písmo svaté roz-

umn a vcn, a nebude to nesmyslné dnešní papouškování. Ze by
v tomto oboru bylo teba nápravy, každý jist uzná ; nebo vcné
znalosti náboženských pravd u dtí vychodivších školu pravideln není.

Ani snad u nás v eských zemích není tak zle, ale velmi opoždno
ješt a zanedbáno jest toto rozumové a vcné vyuování v alpských a

jihonmeckých zemích, soud aspo podle stížností a nák z onch
zemí pocházejících.

Dosud je sporno, byl-li Kristus synem tesae i zed-

níka. Starší myslí, že nemusil býti tesaem, jak míní mladší. V „Theol-

Prakt. Monatsschrift^ podávají se názory oba. Kecké Táxxtov znaí sice

tesae, zvlášt když v Eecku stavby byly vtšinou devné. Dle na-

šeho je mu však klásti význam stavitele, tedy brzy tesae brzy zed-

níka, podle užívání stavebního materiálu. V Palestin, kde není deva
nadbytek, znaí tedy zedníka. Také prv Kristus mluv o domu. míní

vždy dm z kamene (Mat. 7, 24-27; Luk. 14, 28-30; Ma. 12, 10).

Mladší se však odvolávají na doslovné znní fabri filius (Mat. 13,

55 ; Ma. 6, 3), a i zde si nepoínají všichni stejn. To vše však je

pi osob Kristov vcí úpln vedlejší.

V ^Kathol. Kirchenzeitung'* pináší dopisovatel „Zpráv z Orientu"

pojednání z pramene arabského, kdy poalo tlo ukižovaného
Krista býti pedstavováno. Historický dkaz máme ze 6. stol.,

a sice ukižovaný Kristus zobrazen je na erveném jaspisu, který po-

chází z Gázy. Na jedné stran kamene je ecký gnostický nápis, na

druhé pak muž. který má ruce roztaženy v podob kíže, nohy jsou

zkíženy. Nahé tlo je plné bolesti a hlava naklonna na právo. Kíže
však tam není. Na právo od ukižovaného stojí muž a žena — Maria

a Jan. Ješt jeden dkaz z téže doby. Rhetor Chcrikios zmiuje se

totiž o mosaice, která je v kostele v Gáze a zobrazuje Krista na kíži.

30'
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Zdá se tedy, že východní církve' v pedstavování Ukižovaného pe-
dešly vynikající církve západu, jako ím a Ravennu.

V slovinském „Katoliškém Obzorniku" redaktor jeho Dr. Aleš

Ušeninik pod názvem „Neznanemu Bogu" rozbírá dnešní snahy
reformní v církvi a podává psychologii moderního lovka, k vli
némuž reforma ta se hlásá. Uvádí na pravou míru výtky inné cír-

kevnímu životu: povrchnost uitelského úadu, officialismus, sacramen-
talismus (mechanické pisluhování), hyperkonservatismus, politický kato-

licismus, kesansko-socialní snahy — piznává každé té výtce opráv-

nnost njakou, tam, kde který ze zmínných smru pesteluje, stává

se odiosním a škodlivým. Ale moderního agnosticismu — neuznávání
náboženství onyno smry nezavinují. Nezavinuje ho ani vda mo-
derní — spí.še nevdomost a nepouenost. A to dvojí, nedouenost
v moderních exaktních vdách a neznalost církve a její nauky i jejího

života. A tato náboženská n e v d o m o s t jest jednou z hlavních

píin moderního odcizení. Drahou píinou je mravní illuse.

svévolnost mravní, po pípad nemravní, která ovládá jako smr my-
šlení celý mladší svt dnešní Reforma církve by mnoho pispla ke
sblížení. Ale pedn vnitní reforma kesana a knze, kterou církev

stále hlásá. Kdyby moderní svt nevidl chybných knží a chybných
vících, byl by k náboženství jist více lákán. Ale chybami, nedo-

statky vdcv i vedených jest od náboženství pirozen odpuzován.

A dokud této vnitní reformy není, zevnjší nepomže. Tato vnitní
nedá se pak poruiti dekrety ani naízeními. Tu teba doufati od mi-
losti boží a pracovati k ní spolenou modlitbou. — Tento modlitbový
kvietismus však není posledním slovem autorovým. Podle smyslu ce-

lého lánku i on uznává výhodnost reformy zevnjší, v disciplin a

zízeních. Draz položiti na mravní a vnitní reformu jest ovšem vždy
na míst.

Reformátor slovinský, fará V o g r i n e c, autor spisu „Nostra

maxima culpa", poslán za své reformní návrhy do knžského vzení
Schermbachu. To je reforma shora na volání reformní zdola!

Záležitost ricmanské obce u Terstu zstává stále stejn ne-

rozešenou. Obanstvo se zatvrdilo tak, že není pístupno žádným do-

mluvám, ponvadž státními úady zbyten podráždno a dosud se

dráždí. Kdyby stát se svou nmourskou politikou se nebyl do vci
míchal, byla by církev pobloudilé svou mírností a laskavostí už dávno
dovedla zpt. Pípad ricmanský našel však už i nové následovníky.
V Dalmácii, kde restaurace hlaholské bohoslužby vyvolává mnohé
nespokojence, nálada je v mnohých obcích velice rozkvašená. Obce,
které nemohly dokázati, že vydržely své právo na hlaholici, pes urení
papežských listu se jí pece jen domáhají. Tak obec Podgorje ve
splitské diecesi zažádala o knze hlaholáše, ale byla odmrštna, ježto

práva na hlaholici nemá. Obec v.šak jala se vyhrožovati odstupem
k pravoslaví. Tu biskup kázal neposlušné obci zavíti chrám a od
nového roku obec je beze vší bohoslužby a bez chrámu. Z Podgorja
se týž duch úporné žádosti za hlaholici, již hrozbami a odstupem vy-
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nutiti si chtjí, rozšíil i po sousedních nkolika obcích. Také v za-

derské arcidiecesi jedna obec touže cestu za hlaholicí nastoupila.

Charvatsky episkopat nedávno mínil o otázce hlaholské, jež

stává se velmi neblahou v ohledu náboženském (obé strany visí na

form, a ducha zabíjejí!) sejíti se ku vzájemné porad, a to

z veškeré trojjediné králeviny, z Istrie, z Ostrov i z Bosny. Ponvadž
však se dalo pedvídati, že vtšina biskup bude náchylná obnoveni

hlaholice na širším podklad, než pokud breve papežské z roku 1898.

dovolilo, nátlakem íma ze schze sešlo, aby snad „rozbouené slovanství'^

se ješt více v jihoslovanskvch diecesích nepodnítilo.

Nový denník katol. v Záhebe tedy po mnohých ptkách
pro i proti už vyšel. A zdá se skuten, že celý podnik nepovstal bez

njakého — aspo nepímého — vlivu vládního. Pes program pknými
slovy povdný (v náboženském ohledu mu nemožno nic vytýkati),

pece cítit z nho osten protisrbský, t^dy reakci na nejprospšnjší a

nejkrásnjší zjev, jakv bvlo možno v národním a politickém život

charvatskérn poslední dobu pozorovati. Jest tento zjev práv pešfským

a vládním kruhm v Záhebe nemilým. Affera s denníkem („Hrvatstvo")

byla píinou i nemilých spor osobních a zásadních v kléru samém.

Redaktor týdenníku „Katol. listu" S. Koenic donucen vzdáti se vedení

listu a potrestán, že nechtl pijati téhož mínní o novém orgánu, jaký

mli arcibiskup Posilovi a konsisto záhebská. Prese všechno tvrzení,

že i Štrossmayer se na provolání podepsal, je zejmo, že Djakovo je

proti nové katolické stran
Rusí ni z Izy. pestoupivší pro madarisaci svých duchovních

od sjednocené církve k pravoslavné, za svj pestup vládou maarskou
te pohánni ped soud. Koncem dubna stálo v Marmaroš-Sihoti 22 Rusín
z Izy ped_ krajským soudem, obžalovaných z pobuování, velezrady,

panslavismu a na konec též pro napadání katol. církve. Z obžalovaných

odsouzeni 4. Hlavním vinnikem shledán Vasil Plesek, který prý do-

konce i carovi psal o zastání proti Maarm. Odsouzeni na 12—14

msíc vzení, a 200—500 korun pokuty. Odsouzení se odvolali. —
Maarská vláda, aby mla sjednocené Rusíny tak v moci i za moem
jako je má doma, požádala v ím propagandu a sv. Otce o zízení

sjednoceného biskupství v Americe. Za biskupa pak navrhuje sob
oddaného P. Golubaje. A už plán vlády maarské vychází z jakékoliv

pohnutky, na americké pd by úspch jeho nebyl nijak Rusínm na

šk«du. Tam knžstvo více závisí na obcích farních než u nás, a ne-

majíc opory v moci vládní, musí spoléhat pouze na moc mravní a

duchovní, musí proto hledti aby bylo s vícími ve shod. U nás toho

poteba není. a v Uhrách ješt mén.
Dalmatské pravoslavné diecese fZader a Kotor) pracují

o tom, aby byly pipojeny ke Karlovické metropoli uhersko-charvatské.

Zaderskv biskup Dr. Miiaš podal v tom smru žádost k ministerstvu

kultu ve Vídni a sám osobní pímluvou ji podporoval. Dosud dalmatské

diecese patily pod arcibiskupa nesjednoceného v Cernovicích. Kdyby
se žádosti pravoslavných Srb dalmatských povolilo, míní i bosensko-

I
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hercegovinská metropolie pipojiti se ke Karlovicím. Tak by potom
pravoslavné Srbstvo v celé íši aspo církevn bylo spojeno

v jedinou skupinu národní Byla by to veliká vymoženost a

veliké posílení slovanské kulturní i národní posice — proto je to též

velmi pochybno!

Vloni schválen v Charvatsku úedn pro srbskou církev název:

„srbská pravoslavná církev" místo staršího úedního názvu
„ecko-východní srbská církev". Zmnu tohoto názvu usnesl vloni

synod biskupský. Usnesení své pedložil obma snmm záhebskému
i pešskému. Pešfskj je teprv tecf odkázal výboru. Není pochyby, že

i v Uhrách bude Srbm v tomto ohledu vyhovno.
Na rusko-polském bélocerkevském gymnasiu propukl nedávno

opt spor mezi pravoslavím úedním a katolicismem, líeditel

rozkázal žákm všem bez rozdílu modliti se pravoslavné modlitby,

katecheta katolickým svým žákm modlitby pravoslavné zase zakázal.

Eeditel i katecheta se žalovali: onen u gubernatora, tento u biskupa.

Vc mírn mezi sebou pak urovnali gubernator s biskupem. editel
pouen o tom, co smí a co ne, a katechetu uvolil se biskup pi nej-

l)ližší píležitosti pesadit na faru a nahraditi novým. Týž gubernator
kyjevský Kleigels vyzval biskupa NiedziaikoAYského, aby uspoádal
sbírky na válenou výpomoc. Biskup však odekl s poukázáním, že

katolíci — statkái vtšinou — v diecesi jeho nemohou sebrati žádných
velkých sum na podporu, nebo ruským persekuním systémem prý
pivedeni byli na mizinu. Gubernator na to podotkl, že po vojn vše

se zmní, všecka opatení persekuní že budou z polského obyvatelstva

sata a plná svoboda jemu ve všem dopána.
Referát prokur, sv. synodu Pobdonosceva o úspchu pravoslaví

mezi pi na vrácený mi na Litv, Bílé, erné a Malé Rusi, stžuje
si opt na veliké pronásledování „pinavrácených" sjednocených a

veliké pikle katolík, jaké stroji snahám pravoslavným. Obviování toto

vrací se v rapportech tch šablonovi^ rok za rokem. Aby lid od
katolické církve ped 28 lety oddekrctovaný lépe pravoslaví pivykl,
zavádí se v chrámech pravoslavných pobožnosti a obady po-
dobné katolickým: tak zavedeny litanie, rženec, škapulíová
bratrstva, kížová cesta — toho v pravoslavných chrámech dosud ne-

znali. A lid prý novoty tyto pijal velmi vdn, a mnohem ochotnji
te chodí do chrám. Knžstvo pravoslavné z vyššího pouení zabvvá
se též lékaskou pomocí pro lid i dobytek (!) a má celé domácí lékárniky,
aby tak lid k sob pipoutalo. Tento prostedek prý by zvlášt dobe
psobil — ale zase lo latiníci kazí, protože prý se popskému lékaení
vysmívají a skutené lékae k lidem posílají. Na Litv pravoslaví prv
nejtíže bojuje a proráží, nebo tam stanoví pouze jednu osminu veškerého
obyvatelstva, katolíci pak tvoí ti tvrtiny vši populace.

Odium štolových poplatk je v pravoslavné církvi ješt
vtší než u nás. Duchovní jsou tam pro n nemén napadáni a ješt
he postaveni, nebo namnoze, kde není ruralních far ''.,pítv s- církevní
zemí") jsou duchovní odkázáni výhradn jen na štoly a dávky vících.
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A knzi i tam si stžují: na všeclino lid má dostatek penz: na útratu,

hostiny pi téch riiznycli církevních píležitostech, ale jen knzi se

vymlouvá že nemá a že nemže. Je i v Rusku štola zažalovatelna,

ale duchovenstvo se o ni málokdy soudí, radji ji promíjí tm, kdož

platit nechtjí.

Na otázky, pro se intelligence ruská odvrací od
církve, odpovídá se též, že je vesms vychována cizími uiteli a

guvernantkami, jež jsou bu katolické bu (astji) protestantské. Odtud

prý už záhy vkrádá se v dtské srdce odcizení a lhostejnost. Na zá-

pad vidíme prý práv naopak, že rodová šlechta zstává v církvi

všude nejvrnjší, ponvadž hofmisti její jsou nejastji knží, nebo

mládež vychovává se v internátech knžími ízených, a není-li ani toho,

tedy pece jen vychovává se uiteli a guvernantkami téže viry. editel

dívího lycea tomského J. Panormov pipomíná, že už ped 20 lety

samaský biskup Serafin Protopopov velice dobe rozpoznal tento ved
na tle ruském a vší sílou se snažil na dívím ústav samaském vy-

chovati z domácích dívek guvernantky pro ruské rodiny. Nerozumno
mu, mli všecky jeho snahy reformní za pemrštnost a nerozum a

pece on pr.) kulturnost a povznesení své diecese tolik vykonali

U píležitosti loské sarovské „kanonisace"* Serahmovy
probírán i z právné-historického stanoviska akt prohlašování za svatého

v naši i vvchodni církvi. Prof. Golubinský o themat pojednal v ob-

jemné knize: „Djiny kanonisace svatých v ruské církvi." E. Tem-
nikovskij v brošurce »0 kanonisaci svatých" srovnává úkon ten v obou

církvích, a dokazuje, že v obou církvích je to právn i historicky týž

úkon. Jenže v církvi katolické jest celý proces kanonisaní lépe vyvinut

a juridicky uspoádán. V ruské církvi však je to stále ješt )akýsi

spontánní akt náboženský, bez pevné právní a obadní formy, nalézaje

se teprve ve stadiu vývojovém, in státu nascenti.

Nesnáz církve ecko caihradské s nov zrodivším se hnutím
kucovlašským v Macedonii div že nedospla ješt k roztržce po-

dobné bulharskému „schismatu". Ale C-iihrad pes to že vehnán do

úzkvch povolit nechce. A ježto odpadající obce kucovlašské zaínají

se pidávat k bulharskému exarchovi. proklíná jej ješt více. Z Ru-

munska vyslán bývalý metropolita Gennadios do Macedonie, aby

Kucovlachy povzbudil a sorganisoval. ecký patriarcha stále domáhal

se u turecké vlády, aby Gennadios byl z Macedonie vypovzen, že tam

zpsobí nebezpené vení mezi Rumunv. ale úady turecké tentokrát

dalv na intervenci rumunskou více než na žádosti fanaru. A tak po

odchodu Gennadiov z Bitolska zaala skuten organisace a odpadání

obcí kucovlašskvch, které zatím ješt z nedostatku knží svých k for-

málnímu odstupu od patriarchátu nepešly. Ze nejen sveepost turecká,

ale i velikášstvi a pronásledování ecko- fa nariotské má
velkou ást viny na nepokojích macedonských, dokazuje výpov ra-

kouského zvláštního vyslance reform. Miillera, již uinil ku zpravodaji

sofijského denníku „Veerní Pošta". Ze všech žalob, které k nám
docházejí, jest jich 7.5'' ^ ist z církevních záležitostí. „Je to velmi



444 Ze života náboženského. — Vda a umní.

smutné, vždy my jsme pišli, abychom chránili kesan macedonských

proti násilnostem a libovli tureckých úad, a zatím musíme stále soudit

spory kesan mezi sebou!" Tyto spory kesan mezi sebou psobí

ovšem jen Eekové, kteí neuznávají církve bulharské v Turecku, a
byla slavn sultánem zízena a prohlášena za autonomní — a proto

stále „odpadlíky obracejí".

V Anglii ve spor ritualistický vmísil se konen parla-

ment. Už ped tymi lety parlament pijatou resolucí. udlil dtku
a pohržku biskupm, že nepostaí-li sami na to. aby uinili poádek
a novoty zamezili, že parlament sám se chopí zákonných opatení.

A v minulém roku navržen také už hotový, tehdy ohlášený zákon

„o církevní disciplin", kterým mli býti biskupové postaveni pod

kontrolu snmu, pokud jsou pravovrnými ješt i nejsou! Letos pak

podán návrh, aby ustanovena byla ke mise parlamentní na vyšetení

tch nepoádk v církvi. Pedsedovi ministerstva podailo se odvrátiti

komisi parlamentní a usnesena 20. dubna tak zvaná komise krá-
lovská, do níž leny jmenuje sama vláda. Rzná šetení soukromá

a celé obžalovací spisy snesli už díve nepátelé ritualismu do snmovny.
Královská komise jist s takovou horlivostí vyšetovati nebude, postará

se už njak vc ulahoditi. Je to zatím skoro jen „široká církev" (lid),

jež zdvihá sem tam boj proti novotám, táhnouc celou církev anglikán-

skou ke starému prvotnímu „pray er- booku". Ale „stední církev"

(knžstvo) a „vysoká církev" (biskupi) uznávají v.šeobecn, že je to

píliš žádáno, aby starý „prayerbook" byl na vky poutem a pravidlem

církve anglikánské, a zdržoval ji ve všem vývoji. Proto naléhá se

i mimo ritualistické kruhy na opravu a pepracování tohoto „prayer-

booku" ve smyslu novot a moderních požadavk. Ritualisté pak nee-
kajíce na žádné opravy prayer-booku zavádjí, po em sami a jejich

lid touží beze všeho svolení a tázání — jak biskup, tak parlamentu.

Významno jest, že novoty a zmny navrhované a žádané z té i z oné

strany blíží se kalolicismu.

VMa Q um ní.

o rodišti Komenského rozhovoil se v „Rozhledech" Em.
Zeiner, odporuje však zpráv „Zvonu", jež podle protokolu Drabíka

Strážnického, souasníka Komenského, klade rodišt jeho do Komné.
Svdectví Drabíka jako alkoholika a nevrohodného lovka, k tomu
starce 841etého, který ostatn Komenského leda z daleka znal, prý

mnoho neváží. Komenský sám jménem Comenius jmenuje se až ve

Fulneku 1619, ped tím psal se pouze Jan Amos, anebo psal se

Komenskv- sám J. Amos Nivnicensis, a Nivanus i Nivnicenus. Tedy
sám odvozoval svj pvod od Nivnice. A tohoto oznaení užíval práv

J
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V cizin, tedy jisté na oznaení rodišt svého. Proto pokládati sluší

jméno Komenský za rodové jméno a nikoliv za osobní oznaeni rodišt.

Národopisná spolenost eská ve své zpráv za rok 19U3

vypisujíc jako hlavní událost roku otevení nového vlastního domu
a musea, rozhovouje se o plánech do budoucnosti. Sbírky už jakž

takž roztídny a uspoádány. Poet pedmtv umístných v novém
museu je tikrát tak hojný, jak byl v starém museu na Píkopech.

Zaídí se srovnávací oddlení slovanské ''zatím zízena lužická sí),

ped museem zaato sázeti na podzim kvtenu eskoslovanskou a snad

i v sadech, jež hodlá obec za museem zíditi, najde se vhodné místo

pro vesnici eskoslovanskou; tak chce se dojíti k provedení národo-

pisného musea též pod širým nebem, jaké si zídili pro svj norský

svt Švédové ve Skansenu v Stokholm. Krom toho pracuje se na

vydání veliké národopisné encyklopedie eskoslovanské. jaké dosud

žádný národ nemá. Spolenost nov pojala myšlenku vydati „Vlasti-

vdu eskou" v podobném asi uspoádáni, jaké má „Vlastivda

moravská*-. Tato „Vlastivda" by mla nastoupiti místo encyklopedie

národopisné, a obsah obou se zajisté nekryje. Mimo to vynoil se

návrh pi poradách o encyklopedii, iby vydány byly „Djiny a život

osad eských za hranicemi-.^ len má Spolenost národopisná 433

K. Éngelmiiller v „N G. Revue" (8, navrhuje, aby pro budoucí

generace zachována byla památka a tvá odcházejících umlcv aspo
zasazováním podobizen jednotlivých velkých pedstavitel drama-
tických, tak jako bronzovými sochami ve foyeru zvují se rzní
jiní initelé (spisovatelé a mecenášij umní dramatického a operního.

Zvlášt prý by se k tomu hodily okružní chodby, jež nejsou dosud niím
vyzdobeny.

Jsáprstkova cena dramatická vnována letos Jiráskov historické

he „Jan Zižka".

Za slavností s/atojanských pochovány ostatky pvce „Slávy
Dcery" na olšanském hbitov, pevezené po více než óOletém od-

poinku na hbitov sv. Marka z Vídn do Prahy. To snad jen u nás

jsou tak asté pípady, že národ pohrobní pietu k svým velikým

mužm musí omezovat a dlit pro pietu jejich ponmených rodin!

Významné jsou osudy našich velikánu I

Pražská Filharmonie koncertovala poátkem kvtna ve

šlechtickém kasin v Pavlovsku u Petrohradu. Pijetí dostalo se jí

velmi velého. Týž as produkovala se v Petrohrad veliká Filharmonie

berlínská, která za mistrn provedené skladby ruských hudebních

skladatel sklidila rovnž veliké ovace.

V Olomouci uspoádána moravská výstavka výtvarného

umní pece i za úasti eských umlc z Moravy, kteíž pkn se

representovali a co na ni bylo moderního a pozoruhodného, skoro

sami pinesli.

Slovenský „Hlas" pináší výatek z obrany slovenského redaktora

ped maarskou porotou. Básnika „Chra si vieru", pro niž byl

redaktor „Cernokažníka" Dro Cajda žalován, má prý dle sloven-
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ského advokáta Dr. Béla Fernandy ten podnt, že „v poslednych uasoch

viacerí slovenskí mladici, tak zvaní ,realisti' vydávajú jeden esk}' a

jeden slovenský asopis, v ktorých re slovenskú a náboženstvo napádajú,

poeštenie Slovákov pripravujú, vObec snahy slovenskej intelligencie

hlúpo napádajú, nesvedomite kritisujú, ale oni sami ni dobrého ne-

produkujú. .
." Tedy „Cambelovština" se vzmáhá.

„Liptovsko-Oravské Noviny" zanikly, ježto nemohly se

zmoci ani na 300 pedplatitel. Vycházely od polovice roku 1902, tedy
necelá dv léta. Stály jen 75 kr. a byly velmi pkn redigovány,

zvlášt v ohledu hospodáském dobe poteby liptovsko-oravského hor-

ského chudého kraje vystihujíce. Lid si jich neudržel a intelligence jich

málo odbírala, nebo poítány k „mladým".
O polském knižném trhu v Halii rozhovoil se nedávno

dopisovatel petrohradského politického týdenníku „Kraje". Knihkupectví
jest v Krakov pt, ve Lvov rovnž pt. Možno ocenit roní prodej

knihkupectví krakovského prmrn na 1 00.000 zl , Ivovského na
75.000. zl., sumou Krakov zkoupí knih asi za 40 J.O )0 zl , Lvov asi

za 325.000 zl. ron. Provincie zkonsumuje ron asi za 50.000 zl

,

tedy celá Hali za 775 000 zl. tvrtinu všech prodaných knih tvoí
knihy n^polské, a z tchto nepolských jest 85 pr.)C. nmeckých knih.

Kdo kupuje nmecké knihy? Rzní žjvlové Pedn jsou to etné
osady nmecké, potom dstojnictvo a konen židé, také uenci, techni-

kové, medikové Knihy nmecké jsou u nás zvláštní smutný, ale spolu

i zajímavý výjev nuší závislosti na západ. O nauných knihách ani

nemluvíc, ani o té troše belletristiky, kritiky, uinéní, jež každý národ
od druhého v malé dávce bere. Ale u nás je pravá povode knižek
nmeckých, a to takových, že i polské práv takové dostati lze. Cím
to vysvtliti? Nmeckými agenty, kteí stále chodí po kraji a zasy-

pávají nabídkami laciných, opravdu laciných knih (lexiku, sešitových

velkých vydání atd.). Agenti tito v Halii vydélávijí hotové statky!

To jsou ony inseráty : „Kdo si chce lehko vydlati 300 až 400 zl.

msín?" Nmecká literatura si mže takové agenty vydržovat, polský
vydavatel to nemže. Nmecký pracuje po továrnicku s náklulem
lOOtisícovým, polský jako malovýrobce po 2 až 5 tisících. — Také
vkus publika se mní velmi rychle. Z knížek nevdeckých, neodborných
pipadá polovice na belletristiku. Ped njakým asem vbec nekupo
váno dramat, dnes se kupují Také básn od deseti let jdou lépe na
odbyt. Ped tím málo kdo verše kupoval. Vážné vci ne proto se

málo kupují, že by obecenstvo nemlo pro n smyslu, ale že jich

vbec málo vychází. Vci vážného obsahu, vyjdou -li, vždy se dosti

rychle rozkoupí.

Na úsudek Vlad. R a b s k é h o, literárního kritika, uveejnný
u píležitosti divadelního referátu z varšavských divadel, že komedie
v moderní literatue všech národ v upadla, odpovdl e-
ditel krakovského divadla Jos. K o t a r b i li s k i oteveným listem.

v nmž o úpadku umlecké veselohry praví : Nedostatek dobrých
veseloher jest všeobecnou ranou pro všecka divadla evropská. Obe-
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censtvo jich žádá. divadla jich potebují — ale spisovatel není. Není

jich ani u Francouz, kteí v tom smru mají takovou minulost, není

jich u Nmc, není jich ani u nás. Není v té chvíli talentu, který by

šel po stopách Fredr, Bliziského a Baluckého, jemuž na mohylu
naše moderna hodila hrst kamení, práv za ty jeho veselohry, na jaké

se sama dosud nezmohla Podle mého jsou dv píiny tohoto zjevu :

první jest všeobecná nálada duševní všech národ, druhou jest vše-

obecná móda literární. Pro vtšinu spisovatel dnešní spolenost jest

mrou, proto utíkají se v hloubi své duše, utápí se v propastech ci-

tových, ve visionárství, mystice a psychologické pitv. Život stává se

ím dál více horenatým spchem a pekotem, dávná pohoda a jasnost

mysli zaniká, lidé neumjí se již smáti plnou hrudí - nahrazují humor
pelykem ironie pessimistické anebo hysterickou nervosou. Ve sfée

literární pak zavládla móda posupného a hlubokého umní skandináv-

ského, visionástvi Maeterlinckovo a podobných jemu básníkv, a zvlášt

veliký vliv Nietzschev, který povaliv ke.sanský ideál, plný jasu a

veselí ctnostné doufající duše. postavil tvrdý, chorobn rozdráždný,

vše deptající idol nadlovka, který nezná smíchu, leda výsmch. —
Na to Kotarbiiiski rozebírá moderní drama polské a jeho vlastnosti

(Wyspiaií-ského, Przybyszewského. Rydla, Kisielewského. SuszkieAvicza,

Zapolskou). Poslední tyi svými nkterými pracemi ukazují, že by
i dnes bvlo místa i zdolnosti pro dobrou literární komedii. Z posled-

ních konkurs vyniklo nkolik autor, kteí slibují do budoucnosti

obrod a zmnu : tak Bol. Gorczyúski. Wl. Zalewski, tebas první práce

jejich nejsou dokonaly, ale aspo zpsob stylu a pozorovací talent mohl

by z nich uiniti hodné následovníky Bliziského. Kotarbiiíski vidí

odpomoc v kinkursech Teba by bylo ve Varšav, jako vlastním lite-

rárním stedu, konkursy na polskou komedii vypsati, a s velikými

náhradami. Poteba je talenty lákat a vábit na cestu, s které je život

a móda svádí, kdyžt talenty takové jsou tu, konkursy by snad mly
dobrý v<s'edek.

V Petrohrad pi carské akademii nauk sestavena byla nedávno
komisse, která zabývati se má otázkou, co s tak zvanými „opalnými

bukvami" ruské abecedy (fita, yžica. jer, ja, iže). Otázka opravy
abecední nabyla takové populárnosti, že tvoily se i kroužky, které

se zapísahaly proti nkterým písmenám. Tak vyzýváno zvlášt ku spik-

nutí a všeobecnému svržení písmeny é (jaf) k „bezjatiju". Písmena .
jsouc zvukové stejná s obyejným e (ob stejn mkký) a pouze etymo-

logicky se lišíc a kladouc, tvoila Rusm podobnou asi svízel, jako

nám úzké a široké ?' po obojetných (a vlastn po \ šech souhláskách,

vyjma d, , n). V komissi zasedají nejlepší ruští a slovanští jazyko-

zpytci : Fortunatov i pedseda komisse*, Korš. Sobolevský, Sachmatov
z akademie nauk, pak universitní professoi Baudouin de Courtenay a

Brandt a editel moskevské pedagogické jednoty docent Sakulin. Na
plné schzi akademie, která komissi zvolila, jednohlasn pijato, že

dnešní pravopis ruský teba je zjednodušiti. Ale v jednotlivostech se

hlasy rozcházely. Pro zjednodušení vynecháním písmen bylo 42. proti
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vynechání 8 hlasv a jednotlivé písmeny pak vyvrženy z abecedy

:

th (í) fita 47 proti 3 hlasm
;
jer (t) 36 proti 14 hlasm ; za vyvržení

jednoho i (ir nebo i) 39 proti 1 1 hlasm
;
proti '\, bylo 34. pro n 1 6 hlas

;

A' (yžica) beztoho se ani už nikde nepíše. Vynecháním písmen t, t a t
se skuten tžkosti pravopisné v ruském jazyce valn zmenší.

Vilensk}' gener. gubernator ohlásil pro Litvíny potšitelnou
zvst, že mohou nadále z milosti carovy tisknouti knihy své
také latinkou. Po roku 1863, a Litvíni se povstání nesúastnili,
potrestáni spolu s Poláky, a zakázáno jim tisknouti jinak než cyrilkou,

knihy jejich sbírány, a v Nmecku tištné a do Ruska pašované
i s penašei tžko stíháni. Cyrilka Litvínm vnucena na návrh po-
mocníka Muravjeva Hilferdinga, který v historii se dopátral, že první
knížata litevská ve styku s Bílou Eusí psala blorusky a cyrilkou, ba
i akt spojení s Polskou psán je cyrilkou a rusky. Proto násilím dnešní
Litvu, na níž psobil po 600 let už vliv západní latinský, chtli na-
vrátit vlivu ped 600 lety vládnoucímu. Ale už toho nezmohli. V dob
vojny východní dostává se národm nerusk}'m všelijakého ulehení,
a Litvíni dostali za odmnu latinku a k tomu povolení vydávat litevsky

nejen náboženské knihy, ale i denník, týdenník a kalendá prý co
nevidt v litevském jazyku se objeví.

Podniknuv ped temi lety na lodi polární „Zaria" výpravu
k ostrovm Nové Sibie, baron Toll dosud se nevrátil. lenové
výpravy jeho, kteí od nho byli zstaveni na severosibiském pjbeží
a na bližších ostrovech už všichni se vrátili, ale po bar. ToUovi a jeho
spolenících není památky. Vloni rozebrána i lod Zarja a cennjší
kusy dopraveny do Irkutska, ostatní opuštno. Nestála za to uhlí a

mzdu lidí, kteí by ji byli mli dovésti Ledovým moem a Baltem
zpt do Petrohradu. — Posledn vrátivší se do Petrohradu inženýr
Brusnev má také smlého eeveroího moeplavce za zhynulého. Podával
nedávno zprávu v Zempis, spol. Petrohrad, o cest bar. Tolla a svých
vyjížkách a cestách, když od Tolla byl zstaven v Usfj^nsku. Toll

sám odebral se od N. Sibie s malými zásobami na ostrov Bennetta
a kázal pro sebe pijíti, kdyby se mu nepodailo až k ostrovu pi-
raziti. Brusnev vydal se za Tollem 11. února (24) a dorazil až na
Novou Sibi (II.—24 bezna) odtud však nkolik mil k ostrovu

Bennettovu našel moe ledu prosté a tudíž na jízdu na sákách nebylo
ani pomyšlení. Uložili tedy zásoby na severním pobeží Nové Sibie
a Fiddéjevského ostrovech, hledali známky njaké po Tol!ovi, ale nic

nenašli. Zstali pes léto na ostrovech oekávajíce Tolla. V srpnu
pibyl poruík Kolak, rovnž z výpravy, ale zstavený v Sibii,

který vydal se k ostrovm Bennettovým za Tollem na malém lunu
plachetním. Kolak projel moe 140 verst (km.) délky mezi Novou
Sibií a Bennettem za dva dni, ježto bylo ledu ápln prosté (Toll jel

touže cestou 22 dní 1), ale Kolak pistav na ostrov Bennetta nikoho
z družiny Tollovy nenalezl, i vzav jen dokumenty Tollem tam za-

nechané vrátil se k Bru>nevu na Novou Sibi. Kolak odjel na ostrov

Kotelny a Brusnev zatím objíždl ostrov Novou Sibi, již též první
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ze smrtelník celou objevil a prošel. Zpátení cestu k pevnin na-

stoupili 2S. listopadu (4 prosince), když už moe zamrzio. Ale i tu

ješté na této cest poátkem prosince musili projet pes 30 verst po

led sotva na palec tlustém, neustále jsouce v nebezpeí, že se pod
nimi provalí. Dne 19. prosince všichni sešli se (Brusnev, Kolak a

námoník Tolstov) v Kozaím na pevnin, odkud vydali se do
Irkutska a Brusnev z Irkutska vrátil se do Petrohradu, por. Kolak
pak jel pímo na bojišt. — O bar. Tollovi, jenž vedle Andrea jest

te v posledních letech druhou obtí severnímu moi na výzkumné
cest propadlou, praví Brusnev, že zhynul asi h'adeai a zimou. Vydav
se z Nové Sibie na ostrov Bennetta na sákách vzal pouze na 14 dní

potravin a odv také píliš nebyl hojný. Na zpátení cest z ostrova

Bennetta pišel asi na prlinu v led, i na tíš ledovou, pes niž

nemohl a která ho pinutila k návratu. Pezimovati na ostrov
Bennettov také nemohl, nebo nebylo tam žádných zásob. Zhynul
tam tedy hladem a chladem. Ze by njak se byl mohl do té doby
pi život uchovati, jest vyloueno. Výpravu jeho teba míti za

skonenu, v níž vdce sám zahynul. Poznatky a zkušenosti

míatopisné, meteorologické i živoišné, jež výprava získala a které

zbylí její lenové do vlasti pivezli, jsou ve'mi cenné.

Karlovický týdenník literární ^Brankovo Kolo" pinesl nedávno
ocenní, kolik asi z celé básnické obce srbské vku 19. pežije jich

svj vk a bude také ješt ve vku dvacátém cenno, teno a užíváno.

Prvním jmenuje Branka. „Nemožno je," praví, „najíti srbského
lyrického básníka, který by tak prost pl, jehož jazyk by byl tak

bezvadný, zvuný a milý, jako je Brankv. Vné mládí bujné a

svží, jako rosná louka pod paprsky ranního slunce, z níž páchne to

pronikavou svžestí prvních jarních dn Branka mže každý na-

podobovat, ale nikdo ho nedostihne." — Simo Mi luti novic byl by
druhý. O nm praví Kurelac : „Máš li básnické nadání, zkus je na
Simovi. Je-li pravdivé, vytryskne z tebe jako jiskra z kemene. Ne-
zalíbí-li se ti Simo, zahod péro; nebude z tebe nikdy básník". Velikou
chybou je, že Sima svou hromobitou poesii zatemnil asto nepochopi-
telnými výrazy a mythologickými obrazy. Nazván pes to fruškogor-
ekým slavíkem. On ped Zmajem se svou plejádou byl poetickým
vychovatelem mládeže. — Pendantem Milutinoviovým je Njegoš;
co ten zpívá tajemn, zpívá Njegoš istým, lidovým jazykem; kdo
pes tu tvrdou slupku nemže se dobýti k jádru u Simy, necha
te Njegoše, tu má totéž jádro bez tvrdé slupky. — Djuro Jakšié,
plný vzletu a obrazných obrat. — Jovan Ilij, bystrý pramen isté
národní poesie s kapkou hoe. — Voj i slav, snílek, pní jeho je
vánkem šumícím na hrobech. Jako Branko, básník mládí, ale pece
od nho rzný! Branko pje a cítí sladkost a veselí mládí, Vojislav
bol a tužbu nespokojeného mládí, které chce výš, za ideály, jichž

nepojímá a na nž nestaí. — Tedy šest pouze jich má pežiti z 19.

do 20. vku. A kolik jich ješt z tchto šesti pežije i ten 20. vk
a stane se opravdu nesmrtelnými ?
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Vloni a letos jihovýchodní Macedonie a jižní i západní Bulharsko
navštíveny nékolikerým zemtesením, jež pocítno zase s velikou silou.

Tak vloni 29. a 30. listopadu zemtesení dosti silné rozprostíralo se od
Sofie pes Rilo, jež tvoí sted a východišt celého ruchu až k Soluni^

a na východ od Rila pes Kostenec, T. Bazardžik až k Plovdivu. Letos

pak optovaly se velmi silné otesy 3.— 9. dubna. Stedem bylo zase

Rilské a Rodopské pohoí, od nhož paprskovit se síily záchvvy až

k Soluni a Srdci. Professor štyrskohradecký Dr. Hoernes, který ihned

na místo spousty se odebral, vypravuje, že nejsilnjší známky tohoto

pevratu tektonického vidl u Simidže pod Rodopy. Tu celé massy
horské pes sebe peházeny, sesuty a vystreny, a kolem nich vytlaena
voda v horkých i studených pramenech z vnitku pohoí. Dr. Hoernes
má za to, že píinou zemtesení rodopských jsou veliké massy vod
pod povrchem zem se nalézající, na nž obas vlastní tíží svou horská

klenba se boí a otesy se oznamuje. Jiní však pokládají zemtesení
balkánské za vulkanické. Svdí prý o tom peetné horké prameny,
jichž je takové množství kolem Balkánu a Rodop, jak málokde na zemi.

Napoítáno tu dosud 66 prlom, jimiž horká voda z vnitku prýští

na povrch, mnohdy nkolika prameny, a to velmi silnými. Jen v samém
Bulharsku horkých vídel je 154. A voda má teplotu velmi vysokou.

Tak kystendilské prameny mají 66—81 stup Celsia. Ráno msto
bývá úpln v páry zahaleno, jež se kolem nho z pramen srážejí.

Horké páry nezídka prorážejí kdekoliv dláždním mstským, v domech
a v okolí msta. Okolí pramenv a prliny par páchnou sírovými plyny.

Roku 1641 tetina Kystendilu se propadla do horkých svých vídel.

Mnohá léta v minulosti jsou vbec na Balkán zapsána jako léta hrzy
a spousty. Tak vedle roku 1641 byla to léta 1818 a 1858, jež zapsána

jako léta zhoubná. Mnoho domv otesy zboeno a nové prameny horké
ze zem vyrážely s takovou silou, že voda vysoko stíkala nad domy
mstské. Také letos u Boboševa v dupnickém okrese pod Rylským
pohoím vyvelo nkolik studených pramen, v nichž voda tryskala

2— 5 metr vysoko. Písek, jenž kolem pramen spolu vyvržen, zapáchal

sírou. Na jiných místech prameny všecky se zkalily a ohály (Naselevci),

jinde zase voda pramenná se ztratila a jiné prameny se vynoily kalné

a teplé (Cvenci u Trnu). A vulkanické a tektonické jsou tyto otesy
a celé to hnutí balkánských mass horských, dokoneny ješt nejsou

a možno se obávati ješt zmn dalekosáhlých v celé té kotlin bulharsko-

macedonské.
Zemeli: 18. dubna Frant. Bíza, eský malí. — 23. dubna

Irinej Orda, biskup orelský, bohoslovný spisovatel ruský. — 25. dubna
VI. Folkierski, technik a mathematik polský svtového jména. —
26. dubna Michal Staryékyj, rusínský dramatik, velmi pilný pe-
kladatel z cizích literatur. Pro švakra svého, skladatele Lysenku, psal

mnohá libretta k rusínským operám. — 1. kvtna Dr. Ant. Dvoák,
slavný hudební skladatel eský. — 8. kvtna Dimitrij Nešic, slavný

mathematik srbský, pedseda akademie blehradské. — 11. kvtna
Dr. A. šl. Bresztyenszky, professor záhebské university, znám více
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jako politik a poslanec opposiní. — 13. kvtna Evžen Kumiic,
romanopisec a žurnalista charvatský. Poutavé romány jeho pekládají

se i do cizích jazyk. — 14. kvtna Dr. Ante Supuk, poslanec a

politický spisovatel srbsko-charvatský z Dalmácie, jeden z vdc hnutí

národního v letech šedesátých. — 19. kvtna K. A. Kocor, lužieký

pedák národní, první lužieký hudební initel; byl uitelem v Ketlicích

fnar. 3. pros. 1822 v Záhoí u Budestec). — 2l. kvtna P. Kazimír
Siemaszko, Vincencian krakovský, proslulý svými pracemi a ústavy

ve prospch opuštné mládeže, v jejichž službách i smrt jej zastihla. —
23. kvtna Dr. Leon Cyfrowicz, professor krakovské university

právnický spisovatel polský.

Zprcivy ndrodohospodcískc.

Jeden z nejpronikavjších mladších sociolcg nmeckých, professor

Werner Sombart, uvažuje v „Ost und West" o úloze žid ve s pok-

le nos ti. Pedevším ve spolenosti a ve stát nmeckém. Zdárný a

nad obyej rychlý pokrok národa nmeckého zpsobilo hojné pimíchání
cizí krve: keltské a slovanské, v minulém století též francouzské a na
neposledním míst i židovské. Toto pimíchání cizích živl teprve

zplodilo onu vývojovou schopnost, jakou se Nmci vyznamenávají.
Všecky vlivy ustupují však ped vlivem židovským, jenž má nejvtší

dosah na hospodáský vývoj Nmecka. Zid v.šude jest povolán práv
v tomto ohledu tvoiti zdravý kvas Musí však pomr jistý mezi kvasem
a massou kvasivou býti zachován. V Nmecku tento zákvas iní I'!"/©?

tak jak je to pro obchodní a penžní podnikání nejvýhodnjší pomr.
Vlastnosti, které židy uschopují, aby byli tímto kvasem, vypoítává
Sombart takové: pevná vle a vytrvalost pes ponížení, nezdar a pohromy
znova se vzchápat a dávat se za svým cílem, vloha ku praktinosti,

abstraktní zpsob myšlení (pi finannictví tak výhodný!), historický

výchov žid k obchodu a penžnictví, jež od starovku až do 19. vku
jedin od evropských národ židm byly dovolovány.

Jakkoliv leccos by se proti tomuto názoru dalo uvésti, a zdá se,

že v mnohých evropských zemích není pípadným, pece zajisté víc

než pro Prusko a Nmecko platí on pro naše zem. Tu prmyslovost
a obchodovost nmecká zakládá se výhradn a pedevším na židech.

Nmci sice do našich zemí uvedeni už pímo jako živel prmyslový.
Ale pes tento svj staletý výchov a pes mnohé své pi'ivileje prmy-
slové nebyli by valn dnes nad námi, kdyby nebylo žid. Tito pstujíce
od vk pouze obchod a spekulaci penžní pidali se šmahem se všemi
svými zásobami práce, kapitálu i kultury k Nmcm. Jmenovit u nás

na Morav to znát. Proto také radí Rusku, aby svou židovskou otázku

rozluštilo svobodou židv. Uvolní si výtené síly obchodní a prmyslové,
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které když rozlejí se po celé íši, pispjí znamenit k jejímu hospodá-
skému povznesení. Pronášejí se však s mnoh\-ch stran práv praktického

svta prmysln-obchodního náky, že židé sice agilností a podnikavostí

vynikají, ale nejsou s to, aby prmysl nebo obchod povznesli na vysoký
stupe dokonalosti. Teba prý kesanské práce a kultury, která obchod

a prmysl staví teprve na vyšší stanovisko a dává mu pevné, solidní základy.

Historie v této otázce nás nechává zatím ve tmách. Nebo nejvtší

ást židovstva zstává neinnou, nesvobodnou. A kde i v hojnjší míe
se života hospodáského a politického súastuje, je to píliš krátkou

dobu a za okolností abnormálních, tak že nemožno nco všeobecn a

rozhodn tvrditi. Dnes možno íci pouze to, že židé ovládají finannictví

celého svta a vyznají se v nm také výborn, je to také od vkii
jediné pole jejich psobnosti.

Pochzka za prací, „chodit na žn", jest v našich krajích zjevem

ím dále idším, za to zjev ten posunul se o nco dále na východ

a na jih. I u nás sice dje se rok co rok sthování celých kraj v,

ale bud jen dovnit zem a nedaleko nebo konen jen za prací pr-
myslovou. Tak chodí se do ep obyejn ze Slovácka a z Valašska;

ze severní a severozápadní vysoiny moravské chodí se ješt a mén
než díve na žn do Rakous, na jih Moravy a na Hanou. Podobný
tah lidstva každý rok optuje se do Pvjlabí v Cechách. Cechy mají

mimo to ješt své cizí dlnictvo chmelové, jež tvoí zvláštní odrdu.
Eepné dlnictvo se na takovouto odlišnost charakteristickou dosud

nevyšinulo, bývá také najímáno nejen na epu, ale i na žové práce,

vbec od jara do podzimu.

A to je to zvláštní, co zplodila teprv doba nová. Za stará chodilo

se jen na výpomoc na urité doby Na žn do rovin, kdy v horách

pede žnmi své práce polní nebylo Popravivše žovou práci na ro-

vin (v Pomoraví, v Polabí atd.), vraceli se horáci ke svému a pišli

ješt v as, aby i svoje sklidili. Podobn se to mlo s vínem ve vino-

rodných krajích, s chmelem ve chmelových: byla to jen výpomoc zem-
dlská, již chudší kraje skýtaly bohatším, oba však zstávajíce pi své

pravidelné práci zemdlské.
Ale rozvojem prmyslu, jenž mnoho lidí od zemdlství odloudil,

jakož i pemnou kultury hospodáské, zjevila se poteba — nejdíve
na panstvích — najímati dlnictvo na celý rok zemdlský od jara

do zimy. Takové dlnictvo jdouc na mnoho msíc z domu, už neza-

stává žádnou práci zemdlskou na svojí pd. má-li jakou, a vbec
už nerado se vrací i na tu zimu, kdy ho na poli nepotebuji. Návrat
na zimu dom jest pro n leda návštvou rodiny. Netáhne-li rodina

už ani rodný kraj, dlník zstane v cizin, nebo nemá pro podnik-

nouti nákladnou cestu dom a na jaro opt z domu za prací. Takto

by se pirozeným zpsobem vyvinula rozsáhlá kolonisace okrsk bo-

hatších s nedostatkem lidu pracovného.

Ale kraje a celé státy se takovéto kolonisaci brání. Stžují sob
sic na nedostatek domácího dlnictva, ale nerady pijímají na trvalé

bývání dlnictvo, které z ciziny pišedši, po celé léto pole obdlává.
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Je to pro zemdlce pirozené, že nerad se sluuje s cizím pistho-
valcem. Jinv už je prmysl. Prmyslová kolonie snese lidi z celého

svta sbhlé vedle sebe. Ale i když zemdlec sám snesl by usadivšího

se cizince pro dobrou pomoc, již mu skytá, vadí takovému usazování

asto ohledy politické. Tak šíe známou jest takováto politika vlády

pruské, která zemdlské dlnictvo z východních ástí íše aspo na

jeden zimní msíc vypuzuje ze zem Obává se, že by kraje ty se

ješt více popolštily, než jsou polskými dnes. Jef dlnictvo do Pruska
chodící na práci vesms polské.

V^ýchozí jsou ze Slezska, z Halie i z království. Z naší íše

bývá jich od 50 do 80 tisíc. Z království chodívalo kolem let 1890

nco pes 2u tisíc, roku 1895 už jich bylo 60 tisíc, poslední léta pak
vesms vzrostli pes 100 až na 140 tisíc (1901). Možno si pomysliti,

že pevoz takovýchto mass lidu (kolem 2l/0.000 ron tam a zpt) už

je znatelný a nco znamená. Vyvinul se zvláštní druh obchodu s t-
mito lidmi, poteba bylo pro n i zvláštních zaízení. Rozumí se snad

samo sebou, že nového obchodu chopili se židé, na nž polský lid je

tak uvyklý. Zvlášt halití výchozí, jjucí všichni skoro na Myslo-

vice, tu v tom kout, kde pruské Slezsko stýká se s Halii, umožují
svým hromadným náplyvem jak veliké obchody zprostedkovací, tak

také veliké zneužívání a vykoisování.
Poláci halití zaídili proto pro dlnictvo toto stanici v protjším

Osvtim, ale lid dosud táhne nejvíc na Myslovice, tu má své známé
agenty a íká, že odtud dostává lepší práci. Agenti a pruští zprosted-

kovatelé také Osvtimu neuznávají. V Myslovicích zízena pro lid

haliský veliká kasárna, jež ovšem více podobá se stájím než lidskému

shromaždišti, a mnohdy i nucenému obydlí.

Jak se tito dlníci mají v Prusku, všímá si polská inteligence

teprv poslední léta. A objevilo se jí divadlo, které ji naplnilo úzkostí.

Nmecký hospodá, jenž nese náklad na pevoz dlnictva až na svj
statek, tento náklad (6 až 10 marek) si ovšem strhne ze mzdy, rovnž
provisi agentovi vydanou. Krom toho po celý as práce strhuje pokuty,

takže mnohdy dlník má ješt dluh u hospodáe a jen z „milosti" bývá
propuštn a z „milosti" dostane nco na cestu. Koho „má Nmec rád",

ten ovšem si nco vydlá. Bvvají to obyejn mladá dvata a mladé
ženy. ty vracejí se pak i s „výdlkem" kO, 40, 50 i 60 zlatých

dom. Zruní silní mužští také konen vydlají, prmrný roní vý-

dlek bývá 60 až 80 zlatých (od kvtna do záí) a nco stravy, již si

dom pinášejí. Strava, kterou od hospodáe dostávají, jest co nejoby-

ejnjší a nejlacinjší — asto si stžují že k jídlu nebývá, a to už

nco znaí, ekne-li to polský lovk!
Dlnictvo z království nechodí jedním proudem. Hranií Prusko

8 Polskem ruským dosti dlouhou árou, a dlníci jdou po celé šíce
této linie. Není tu sic nepkných sociálních zjev pi shluku lidí se

naskytujících, ale za to zprostedkování práce nemá pro n tch výhod
jako pro výchozí z Halie, za to vykoisování agent stejn podléhají

ne-li více.

Hlídka. 31
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Ocenno zhruba, že dlníci polští z království nosí dom ron
8 až 10 milion rubl výdlku (poslední léta), tedy prmrn 70 rubl
muž a 45 rubl žena. Z továren nosí více, 100 rubl dlník a 60 rubl
dlnice. Do Halie dlnictvo pináší ron 4 až 5 milion zlatých.

Poslední léta, kdy proudy dlnictva se stále množí, stává se, že dlníci

se vracejí i bez práce hned na jae. Trh pruský tedy lidem pesycen
a nestaí jich všech pojati. Zvlášt tato ti léta (1902, 1903, 1904)
co i nmecké továrny a uhelné doly mnoho dlnictva propouštly,

bylo poptávky i po zemdlském dlnictvu mén. A tebas už ady
výchozích samy sebou nebyly tak husté jako na píklad v roce 1902
(zvlášt království umenšilo), pece ani zídnuvší zástupy práce nenalezly.

Poslední dobou vydán ješt nový zákon proti porušení smlouvy
pracovní a elední na hospodáských statcích v Prusku. Zákon znaí
zostení dosavadního stavu. Zákon ve svých nkolika odstavcích mluví
o trestech (až 150 marek pokuty) na ty, kdo by dlníka nebo eledína
svádl k porušení smlouvy, porušivšího ji pijal, práci mu opatil,

a kdo by do tech let znovu téhož pestupku se dopustil, trestán bude
od 50 do 600 marek pokuty. Rovnž i hospodá, jenž by dlníkovi
nevystavil vysvdení, nebo mu nezasloužen v nm uškodil, bude
trestán pokutou (do 150 marek). Na první pohled zdá se tedy, že

zákon chrání dlnictvo, a že proti dlnictvu nieho neustanovuje.

Tresty urují se jen hospodám, svdcm dlnictva a sprostedkova-
telm, kteí lákají a svádjí k opuštní práce. Konec konc však
dlnictvo samo zákonem bude stiženo. Nebo práci nevýhodnou nebo
zlého hospodáe opustivší dlník, žádné jiné nenalezne a nebude smt
nalézti, leda se svolením svého prvního hospodáe. Zákon míí hlavn
na cizí dlnictvo, jež rádo pebíhalo, a od agent bylo lákáno na nová
místa, kteí tak brali pak provisi dvojí za téhož dlníka.

Zdálo by se, že v Rusku, kde petrolej pod Kavkazem
jako voda se erpá z nesetných zídel, a nestojí nic více než co státu

se platí popudného (z pudu nafty) nebo pau.šálu za kus pdy naftové,

a pak co stojí práce s erpáním a uschováním a pevozem spojená —
zdálo by se, že v této zemi petrolej a jeho užívání musí býti tak roz-

šíeno a tak výhodno, jako nikde jinde! A zatím není tomu tak.

Petrolej sám ovšem ištním už zdraží se ponkud a vláda pirážkou
konsumní dan zdražuje jej ješt více, takže i v Rusku samém cena
petroleje už znan vystupuje. Stojí-li pud (16'/? kg) nafty na míst
7— 13 kopejek, stojí petrolej na míst (v Baku) 13— 18 kopejek (bez

akcizu), na protjším behu v Batumu už kolem 70 kopejek (s akciz.)

v Carycin na Volze (první pekladišt) už 90— 100 kopejek, v Moskv
110— 120 kopejek, ve Varšav 130—140 kopejek. Na venkov pak
cena petroleje dostupuje (podle pístupnosti místa) až 160 i 200 kop.

Tu pijde tedy kilo petroleje už na 10, 12—15 kopejek (13, 16-19 kr.)

Není proto divu, že mezi tím co petrolejem a pozstatky jeho topeno
v prmyslu a v doprav (zvláš lodní), mezitím co celá Volha se po-

krývala porozlévaným petrolejem a nafcou a všechno živoišstvo v ece
tím zpsobem otravováno, že lid venkovský po tomto svítivu marn
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toužil. Nejšastnjší osady u Volhy aspo mohly svrchu petrolej ili

naftu sbírati, když se nkterá z lodic pevrhla, rozbila, neb pi pe
lévání z ní mnoho se uronilo, a také v Povolží zrovna pasou obyvatelé po

takových mastných okách matiky Volhy! Není tudíž divu, že na
venkov ruském asto ješt potkáme se s louí, kterou lid svítí, zvlášt

v místech odlehlých. V samém Povolží teprv ped 20 lety lou ustoupila

petroleji, v Polesí (sev. od Kyjeva) asto i dnes petrolej znají jen

z doslechu! Výbor sjezdu naftaského usnesl se na jednom z minulých
sjezd, aby jeho místní zástupci a dopisovatelé prostudovali tuto otázku

místní spoteby petroleje na venkov. Z vyplynulých odtud poznatku
možná bude snad uiniti opatení, aby petrolej více se rozšíil. Ze
zprávy z tchto studií vyplynulé, vladimírská gubernská správa sestavila

obraz spoteby petrolejové pro vladimírskou gubernii. Prmyslová po-

volžská tato gubernie poala svítiti petrolejem po letech šedesátých.

V letech osmdesátých svítí se hlavn „koptilkami" (lampiky beze skla),

dnes koptilky jsou pro svícení mimo jizbu (stáj, kuchy, komory), ve
svtnici používá se lamp se skly, svítivost prmrn sedmiárková
(šíka knotu). Na rodinu se ron prmrn spotebuje 2 15 pud (35 kg)

A tu poteba nejvtší je ve dvoe, na to jdou rodiny emeslné, selské

až na konec (od 2-24 rubl do 667 rubl roní spoteba), nejméné
spotebují petroleje v tch selských rodinách, jež se živí nádennickou
prací (doma nebo chodí za prací dále). Eozdíl mezi cenou petroleje

v mst a na venkov iní 2. kopejky na kilu. Spoteba v gubernii

obnášela v roce 1895 688.000 pud, v r. 1900 771.000 pud. Jak
vzrstá spoteba, rostou i ceny. Roku 1895 stál pud prmrem r26 rubl,
roku 1900 už 1-59 rubl — tedy o tvrtinu podražil, dnes jsou ceny ješt

vyšší. Pro vladimírskou gubernii petrolej stal se už denní nezbytnou

potebou.

Rozhled sociální.

Do praktické mezinárodní politiky pibyl práv nový typ. Až
dosud bývalo jejím úkolem pro vlastní obany žijící v cizích státech

vyjednat pokud možno rovnoprávnost s píslušníky tchto stát cizích

ve vcech obanského a trestního práva, v obchodních a daových
záležitostech. Práv dojednanou „pracovní smlouvou" mezi
Francií a Itálií uinn poprvé a hned dosti všestranný pokus
vyrovnati co možná pro své obany navzájem i práva co do pojištní
a zákonné ochrany dlnictva.

Tím zárove i mezinárodní sociální politika dospla na
praktitjší pdu. Až dosud se obmezovala na více mén nezávazné
konference o tom, jak by se stejnorod mlo vyvíjeti v jednotlivých

prmyslových státech dlnické zákonodárství ochranné. Dnes upádá
se mezi dvma státy již i pevný závazek. — Závazek, který vztahuje

31*
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se na celý obor dlnického zákonodárství, jež arci nestojí v pední
ad, ale pec jen, zvlášt ve Francii, dosti už se rozvtvilo.

Bží zde hlavn o vlašské dlnictvo v sociáln politicky vysplejší

Francii. Úspory jeho z dosavadních spoitelen vlašských bezplatn bude

lze penésti do francouzsk}'ch. Francouzská pošta bude pijímat pro

státní pokladnu italskou dobrovolné pojistné píspvky starobní od

vlašských dlník (státního závazného pojišování starobního není dosud

ani ve Francii, ani v Itálii; oba státy zaídily pouze státní pokladnu,

v níž se dobrovoln na základ vzájemnosti, kdo chce, mže se po-

jistiti; stát nco na pokladnu pispívá); dchod úrazový budou míti

italští dlníci jako francouzští, i když se zase vrátí do Itálie: pedat
francouzská úrazovna píslušný kapitál dle smluvené sazby státní po-

kladn italské. Ba, dokonce pro dtské dlnictvo vlašské ve své zemi

zavázala se Francie ku zvláštní ochran: nesmjí se dti z Itálie pi-
jímati do práce, není-li pracovní jejich vlašská knížka francouzsky

stvrzena od italského konsula a pedložena zárove dlnickému pro-

tektorátu. Vedle toho budou pro n zízeny ochranné výbory, ásten
z Vlach sestávající, aby se s nimi mohly dti domluvit. (Snad tedy

nkdy až neuvitelná trýze tchto ubohých malých obtí vydra-
ského industrialismu, jež ei v zemi neznaly a proto ani postžovat

si nemohly, konen aspo z ásti pestane.)

A eho nabude zas Francie? Rovného práva zas pro své pí-
slušníky v Itálii na dlnickou ochranu a pojištní. Ale to by málo vy-

vážilo. Jednak vlašské zákonodárství dlnické pináší znan menších

výhod dlnictvu, jednak pracuje francouzského dlnictva nepomrn
mén v Itálii, než vlašského ve Francii. Ch. Picquenard. editel úedního
„Bulletin de 1'Office de travail" v Paíži udává, že Francouz dlnií
v Itálii jen 10.000, Vlach však ve Francii kolem 200.000.

Ode dávna zamstnavatelé tam, kde se zavádí nco nového ve

prospch dlnictva arci skorém vždy zárove i na úet prmyslu,
v nmž pracují, a je to zkrácení doby pracovní i njaký nový druh

pojišování, hledívají se novému bemenu vyhnout poukazem na cizinu,

kde toho dosud není (aspo všude ne); že tedy ztíží se jim konkurence.

A práv mezinárodní snahy socialn-politické mají zde rzné pomry
jednotlivých stát vyrovnávat. Odtud také vybrala si Francie svj
hlavní podíl z nové smlouvy s Itálií. Vedl ji pirozen ovšem zájem

dost realistický, konkurenní zdatnost francouzského prmyslu vi
italskému s lacinými silami pracovními; ale výslednicí, ba již prostedkem
je zde znamenitý pokrok socialn-politický pro Itálii. Cílem Francie

bylo pivoditi smlouvou v Itálii touž ochranu ili obmezení práce žen

a dtí, jakou sama zavedla. Nemohla toho žádati pímo hned. Ale zatím

si vyjednala, že nov uzákonná zlepšená ochrana italská z r. 1902
bude opravdu provedena (zarueno to mnohem poetnjšími inspektory,

než pvodn zamýšleni), dále ohlásila, že smlouvu dojednanou zatím

na pt let prodlouží jen tehdy, když zavede v Itálii jedenáetihodinovou

dobu pracovní pro ženy a dti, bude-li do té doby taková doba pracovní

uzákonna v zemích s Francií a Itálií sousedících (jsou to Belgie,

J
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Lucemburk; ostatní ji už zavedly). — Mimo to ujednáno ješt, že

pistoupi-li zem jedna k njaké mezinárodní konferenci na dojednanou
ochranného zákonodárství dlnického, povinna bude súastniti se jí

i druhá.

Lze tudíž právem pozdraviti novou francouzsko-vlašskou konvenci
jako znamenitou páku sociálního pokroku. Bude dojista psobit i jako
vzor pro jiné státy.

Tak by se hned podobná transakce hodila pro Belgii s Francií

tolik spjatou. Také odtud je ve Francii massa dlnictva. I Belgie

v dlnickém zákonodárství vi Francii dosti se zpozdila.

Práv vydaný tam spis ped volbami, stanovenými na 29. kvtna,
brání sice „bilanci psobení katolické vlády" proti dosti ne-

píznivé, zvlášt se strany nmeckého centra asto opakované kritice

v oboru socialn-politickém. A nelze upít, že i v Belgii v sociální

politice za katolické vlády nastal znaný pokrok — vi faktu, že

v roku 1883 (katolická strana nastoupila vládu roku 1884) ochranného
zákonodárství dlnického živnostenských inspektor, stálých výbor pro

zastoupeni dlnictva, starobní pense vbec nebylo. Katolická vláda

zatím pro ochranu dlnictva prosadila šestero zákon; poslední

v roku 1>589 o práci žen a dítek, V roce 1902 ustanoveno už 29
živnostenských inspektor, a zízeno 76 dlnických výbor.
Rozmnožily se od téhož roku 1883 živnostenské smírí soudy (conseils

des pruhommes) z 23 na 33. Neobyejn vzrostly vzájemné poji-
šovny nemocensko- úrazové, jež stát podporuje; ze 196 na 6213.

Na starobní renty piplácí stát od roku 1902 ron 12 milion frank,
ehož v roce 1883 arci nebylo.

Pes to liberalistický. ba ukdy až manchesterský program
vdcích osob, katolické stran nedal ani zdaleka vzniknouti podobné
socialn-politické innosti mitiativní, jíž se pochlubiti mže centrum

v sousedním Nmecku. Ba dosti asto nemile nesli katolíci mimo Belgii

houževnatý odpor proti sociálním reformám, jaký se jevíval v katolické

stran belgické vlivem píslušník velkoprumyslnických.

Trojí zajímavý zjev lze konstatovat o kaleidoskopicky se utvá-

ejícím boji o možností porušiti pracovní i služební
smlouvu. Má možnost takový znamenitý význam hospodáský, a tím

je i hlavní zbraní dlnictva proti útiskm zamstnavatelským. Ovšem
jako každé zbran, také se jí asto nespravedli sr v neprospch pr-
myslnictva a zamstnavatelstva vbec zneužívá. S obojí strany z té

píiny se bojuje a pracuje: jedni, aby možnost zastaviti práci, nebo

odejiti ze služby zamstnaným zajistili, druzí, aby obé co možná zamezili.

V Anglii si trades unions obezetnou politikou (ped vol-

bami Ij na parlamentu vzdor konservativcm vynutily, zatím v dolní

snmovn vtšinou 39 hlas, že prohlášeny stávkové hlídky, proti

dosavadním nálezm soudcovským, neprovádí-li se pi nich násilí za

zákonem dovolené. Mimo to ješt usneseno, že fondy odborových
spolk dlnických pro nestávkové úely sebrané nejsou právy za

škody stávkou zpsobené.

i
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V Nmecku by zase rádi služební a pracovní svazek utužili.

Hlavn z táboru agrárního propagují podobné zámry. Jako náš

moravský snm loni obíral se opravou eledniho ádu, tak i pruskému
snmu zemskému podala vláda na jeho výzvy nkolik už pedloh
o éeledním ád, po pípad o pracovní smlouv se zemdl-
ským dlnictvem. Nejnovji sice nenavrhuje se rozšíit platnost

zákona proti porušení pracovní smlouvy na další vrstvy zemdlského
dlnictva, ba nazván navrhován}- zákon opatením na znesnadnnou
porušení smlouvy (ne o trestech), a mají býti trestáni více než dlník
smlouvu rušící jak svdce jeho (rzní agenti!), tak i zamstna-
vatel, který ho vdom do práce pijme. Ale to je pes to formální

zmnou pouze. Vlastn to odnese pec jen dlník sám, ponvadž
nebude mít kde pracovat. Trest takový považuj[ mnozí za píliš dra-
konický — a je konen i málo rozvážen. Cím více se takovými
opateními bude „napravovat" tíse zemdlství, vyplývající z nedo-

statku pracovních sil, tím bude he: dlnictvu zemdlskému teba
postavení jeho na venkov zlepšovat a pokud lze zpíjemovat, ne

ztžovat, má- li býti upoutáno. Sice teprv houfn se posthuje do mést
za prmyslem. Nelze také nikterak schvalovat, aby se porušení smlouvy
pracovní na venkov stíhalo dle trestního práva, jak se dje
v Prusku i jinde; dnešním hospodásko-socialním pomrm odpovídá

zde toliko cesta civiln-právní.
Na konferenci ústedního sboru pro dlnická humanitní zaízení

v Lipsku pojednávali tyto dny také o tak zvaném poúedniení
dlnictva, hlavn obecního. Mluvil zpravodaj vrchní z Frankfurtu

n/M. Adickes se stanoviska komunáln- politického, a velmi obezetn.
Poukázal hlavn na to, že doživotního ustanovení, jež dlnictvu ono
poúedniení tak vábným iní, došlo by z nho dosti nepatrné procento,

soudíc dle dosavadních pomr obecního skuteného úednictva, jež

z pramalé ásti trvale s nárokem na pensi je pijato. Za to by je však

úednický ráz dlnictvo pipravil o možnost stávkovat a vbec by
omezil jeho práva koaliní.

Více se pro tento princip rozehál editel Thiel z pruského

ministerstva orby. Doporuoval jej zavádt všude tam, kde pípadná
stávka je volným nebezpeím pro celou veejnost. Tak prý na

železnicích, pouliních dráhách, ale i v plynárnách, ba dokonce i v dolech.

Zní prý to sice reakn omezovat koaliní práva, ale považuje prý

názor svj za velmi asový. Takových plán dnes už vbec v Nmecku
ani ministerstvo orby neprovede. Teba však ješt upozornit, že i kdyby
se opravdu davy dlník daly k tomu zlákat „z opportunity". jak si

mnozí slibují, tož za píležitosti z téže opportunity ani jaksi úednický
charakter jich nezdrží, aby neporušili svého služebního závazku. Vidli
jsme to pece nedávno v Uhrách, a to na skutených úednících
státního podniku. Otázku, zda poúedniit dlnictvo i ne, nelze ešit
en masse, nýbrž dle osobní kvalifikace.

Nejen italské dti vykoisují již v útlém mládí za lacinou pra-

covní sílu, jak zmínno; podobn dje se i jinde, by nebyly pomry
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všude stejn kiklavé. — V knihovn „vídeských státn-vdeckých
studií" vydávaných prof. Bernatzikem a Philippovichem, vyšel

spis uitele Krausa s podrobnými statistickými údaji o „dtské práci,

zákonné ochran dtí". — Statistika provádna soukrom, ne-

zabírá proto celé íše; pouze o 127.624 školních dtech vyšetováno.

Z nich celá tvrtina 32.786 nuceno bylo pracovati. Na základ svých
studií mnohostrann zvlášt od uitelstva podporovaných soudí autor,

že u nás jedin pi zemdlství (znan) zamstnáno aspo 600.000
dítek 12— 141etých. Ale také i prmysl zamstnává hrozivé procento

dtí, nkdy i teprve ty- a ptiletých! Zvlášt v cihelnách! Není
prý snad jediné cihelny v Rakousku, v níž by dti nepracovaly. Dále
pracuje mnoho dtí v krajkovnách, v nkterých obcích až OO^/o

Ikoláctva. — A naše ochranné zákonodárství rakouské v tomto smru
ani tam nedosplo, kde je chtl míti návrh ministerský už v letech

sedmdesátých. Bude zde teba širší propagandy v naší veejnosti, než

dojde k dostatené a provádné ochran dítek.

Ochranu dívek, zvlášt ped bílým otroctvím prostituce a p.

ím dál více ekají od tak zv. nádražních komisí a ochranných spolk
dívích. Za patronance dolnorakouského svazu dobroinného a souin-
nosti tetího ádu ustavila se práv taková komise nádražní
i z vídeských katolických paní a dívek v ele s hrabnkou Fiinfkirchen-

Liechtensteinovou. Ke každému osobnímu vlaku ve Vídni dostaví se

dámy se spolkovými odznaky pispt radou a informací na službu

z venkova pibylým dvatm do Vídn. I polici'; i magistrát s obecní

radou slíbily pomoc. — V Nizozemí i vláda sama zde napomáhá.
Ministerský pedseda Dr. Kuyper, bývalý- pastor, seznav zaízení ná-

dražních komisí v Nmecku, naídil vrchním presidentm provincií

pispívat úední ochranou do velkomst agenty zlákaným ženám a

dívkám ve spojení jak s protestantskými ochrannými spolky dívími
v Utrecht soustednými, tak i s katolickým podobným sdružením

v Amsterodame. V jednotlivých obcích budou vyvšeny výstrahy, ped
zmínnými nabídkami služeb, než se vyšetí, starostové obecní budou
vyzváni bu aby poukázali dvata službu hledající na ochranné spolky

v jednotlivých mstech, bud sami vyšetili, co jsou to za služební místa.

Až dosud vzpomínáno celkem pouze na dekadentní Francii,
mluvilo-li se o slabém vzrstu populaním. Tam je arci dosud piklad
nejpádnjší. V roku 1866 mla Francie zbrojící proti Nmecku tém
tolikéž obyvatelstva co nmecký bund. A poslední rok si ho poítala

na 38 milion proti 52 nmeckým. A což je ješt osudnjším: roní
pírstek obyvatelstva klesl ve Francii na 30000. co v Nmecku
vyspl na 900000. — Te se však zdá. jakoby se chtla dáti cestíju

Francie i hlavní soupeka prmyslového Nmecka Anglie. Na vlivných

místech zaínají si tam dkladnji všímati nápadného úbytku jak

satk tak i porod. Od roku 1876 kleslo do roku 1901 procento

porod z 3'5 na 28, kdežto v Nmecku zstává dosud na 38 (zvlášt

vlivem, jak nedávno si stýskáno na pruském snme, Polák). Ron narodí

se v Londýn o 20.000 dtí mén než ped deseti lety. Píiny toho
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zjevu udávají se etné. Vzmáhající se rozmailost, rostoucí sobectví a

trestuhodná lehkomyslnost jsou prý jimi v první ad. Je obecn ná-

padno, jak asto hledají te v Anglii svobodné neb aspo bezdtné
zízence a sluhy pro rzná místa. Mají prý vtší zájem o své postavení

a vystaí s menší mzdou. Mnozí domácí páni nepronajímají menších

byt leda bezdtným lidem. Vedle toho poád ješt nepomrn pibývá
práce žen v prmyslu a obchod. I etnjší rozvody viní z populaního

úbytku. Aspo statistika dosvduje, že klesá poet porod nápadn
od té doby, co vzrstá poet rozvod. Vedle toho patrn jsou i v Anglii,

ve vlasti Malthusové, také njací stoupenci jeho uení, jako ve Francii.

A zdá se, že jich tam pibývá.

Tomáš Malthus! Tak se hrozil pelidnní Anglie! Tak byl pe-
svden o geometrické progressi vzrostu obyvatelstva, o pírodní

zákonnosti tohoto vzrostu. Co by tomu íkal? Obrátil by se k aristokra-

tickému názoru svého nedávno zesnulého krajana filosofa H. Spencera
a utšoval by se zvláštním vzrostem intelligentní innosti v Anglii, jež

dle Spencera pirozen zdržuje plodnost tlesnou. Ci by strachy mel
s nefilosofskými národohospodái dnešní Anglie o primát prmyslový
a obchodní i vi populanímu rozmachu soutživého Nmecka?

Jsou pro vývoj populaní pec jen jiné zákony než pírodní.

I píiny i následky jak vzrostu tak úpadku, populaního za asto ryze

sociální. Toho dnes už nikdo nepope.
Zivnostnictvo naše i zahraniní poslední dobou mnoho si slibuje

od vyvrcholeni závazných svých zájmových spoleenstev k vyšším

úedním korporacím. Ba v Nmecku minulý msíc nov zízený
všeobecný svaz živnostenský žádá už i zvláštní živnostnické mini-
sterstvo. U nás jdou snahy tyto dvojím smrem. Jednak po státu

se žádá, aby zídil zvláštní samostatné komory živnostenské (oddlení

ode dnešních obchodních a živnostenských komor), jednak od zemí,

aby zavedly zvláštní njaký podprný ústav pro zivnostnictvo. Na
Morav o svatodušních svátcích tento poslední požadavek formulován

ve výzvu, aby snm zídil vedle rad}'^ zemdlské, jež se za krátko

tak osvdila, zvláštní radu živnostenskou. Byla by v ní jednak
soustedna officielnji než dosud v nezávazné zemské jednot živno-

stenských spoleenstev celá zákonná organisace stavu živnostenského,

jednak by povstal v nové rad výkonný organ pro zemskou podprnou
akci živnostenskou, na niž by arci zem nutn více pispívala než

dosud, kdy vnuje dnes na zivnostnictvo pouze 197.000 K vi skorém
milionu, jímž pispívá na úely zemdlské. Akce o živnostenskou

radu, hlavn poinem posl. Dra. Síleného vzbuzená, je dosud

v poátcích. Vytýkáno na sjezde svatodušním, že nebyla otázka ta

naped pedložena spoleenstvm k dobrozdání.
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Nedostatku prostrannj^ch a vzdušných poslucháren universitních

v Praze bude snad konen pece odpomoženo stavbou nových
budov v obvodu asananím. Alespo vyjednává již erár sobci praž-

skou o koupi dvou blok, jednoho pro universitu eskou, druhého
pro nmeckou. V tchto nových budovách byly by umistnj^ fakulty

právnické, filosofické a snad i theologické, jichž posavádní místnosti

jsou ve stavu nejzbdovanjším. Nynjších poslucháren klementinských
použilo by se k rozšíení universitní a veejné knihovny, z Karolina

byly by nkteré ásti jako arkýová kaple zachovány, ostatní pestavny.
V nedaleké dob dojde snad k tomu, že knihovna obou vy-

sokých škol technických v Praze, dosud v budov nmecké
techniky umístná, peložena bude na pdu neutrální, ba mluvilo se

dokonce o jejím rozdlení. Podntem k tomu byly opt národnostní

neshody studentstva, když nmetí technikové nechtli do ní pustiti

svých eských kolleg v baretech.

Pomry vysokoškolského studentstva v Praze jsou

po stránce hmotné velmi zajímavý. Kdežto eského studentstva s roz-

vojem stedního školství stále rok od roku pibývá, hmotných podpor

v témže pomru však nikoliv, takže podpory pro jednotlivce musí se

stále ztenovati — jest tomu u studentstva nmeckého naopak. Poet
jeho k umlé výši doplovaný nemalou posilou z Nmec má proti

eskému studentu — bez nadsázky eeno — blahobyt. V dobré jest

zajisté ješt pamti skvlý dar, jejž pinesla mu ped nkolika roky
„eská" spoitelna; nyní pak zakoupen pro n opt dm v Krakovské

ulici . 14, práv ten, na nmž pamtní deska hlásá, že v nm žil

a zemel Pavel Jos. Šafaík. Pi tom jest smutným faktem, že dm
tak památný prodal do nmeckých rukou — eský professor ! Hlavní

ást kupní ceny (156 000 K) zaplacena byla výtžkem loterie ve
prospch studentstva poádané, která vynesla 89.346 korun. Ze
mnohá korunka byla pvodn nmeckou markou, neteba podotýkati.

Nedávno vytasil se nmecký tisk v Cechách se žádosti, aby
báská akademie v Píbrami peložena byla do Ústí nad Labem,
kde její nmecký ráz byl by lépe chránn ped eskými posluchai,

jichž na ní studuje nemalé procento.

Jelikož ministerským výnosem pipuštny jsou ženy ke studiu
farmacie, vykáží-li se vysvdením maturitním na nkterém dívím
Ijxeu a dodatenou zkouškou (jako realisté) na gymnasiu z latiny,

vyuuje se na brnnské „Vesn" r. 1903/4 latin jako pedmtu ne-

povinnému v jednom roníku.
Dne 7. kvtna konána byla ve Vídni anketa o úprav lé-

kárnictví. Nás zajímá pouze návrh, aby maturitní zkouška byla

pedbžnou podmínkou pro vstup do farmacie, studium na universit aby
bylo rozšíeno na šest semestr. Po vybytých studiích byla by skládána

zkoušku státní za úelem dosažení pimené akademické hodnosti.

I.
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Novojiínští Nmci obávajíce se, že zízením eského gymnasia
v Hranicích stane se tamjší nmecké gymnasium za eské obecní

vlády nemožným a zbyteným, usnesli se ve schzi obecního výboru,
piini ti se ze všech sil o to, aby nmecké gymnasium hra-
nické peloženo bylo do Nového Jiína, a tak pi život zachováno.

Poátkem školního roku rozšíeno bude stední školství eské
o dva nové ústavy. V Píbrami zízena bude eská státní
realka a tamjší eské reálné a vyšší gymnasium se 629 žáky a

z poboky bude pravdpodobn promnno postupn v eské gymnasium.
V eských Budjovicích bude oteveno klášterní peda-
gogium kongregací chudých školských sester de Notre Dáme.

Ve dnech svatojanských konány byly v Praze dva sjezdy uitelské:

druhý sjezd eských uitelek a sjezd katolického ui-
telstva. Ponechávajíce si rozbor sjezdu eských uitelek do ísla
píštího, až seznáme podrobný obsah sjezdového jednání, podotýkáme
pouze, že rozdleno bylo ve ti sekce: 1. O kulturním psobení uitelek.

2. O vyšším vzdlání uitelstva. 3. O právních požadavcích uitelek.

Katolické uitelstvo sešlo se k valné hromad, kde pijata byla

zmna stanov. Dle ní mohou býti leny „Jednoty" i pátelé katolického

školství — neuitelé. Uvážíme-li, že neohrožených uitel, kteí nestydí

se u veejnosti za svoji víru, jest dnes velmi málo a že liberální

uitelstvo vypovídá Církvi boj na celé áe, teba uinnou zmnu jen

schváliti.

„Vstník" organisovaného uitelstva provádí své helvetskoštvácké
surovosti dále. A ohromná katolická vtšina uitel jde za tmi berany
dále

;
svírá psti v kapsách, po stran láteí, ale otroí pece. Ti nám

vychovají charaktery!

Nejmenovaný auktor ve „Vychovateli" pimlouvá se za to, aby
zjednána byla vtší dležitost vysvdení propouštcímu
z obecné školy, tak aby ani knížka pracovní nebo služební bez prkazu
tohoto vysvdení nebyla vydávána. Tím by se docílilo, že by vysvdení
bylo nejen listinou, kterou si hodný žák schová v truhlici na památku,
nýbrž nutným prkazem pi vstupu do slu^^by, na emeslo atd.

O letnicích konali sjezd s obvyklou valnou hromadou svého
spolku uitelé vyššího školství v Halii.

Pi petásání (otázky o píinách studentských sebevražd bylo
ukazováno k tomu, že na stední školu pichází mnoho mládeže, která

svým vzdláním a nadáním se tam nehodí. I doporuovalo by se tedy
zostiti zkoušky pijímací do primy. Naproti tomu ukázal

ed. Sobek ve „Vstníku es. prof.", opíraje se o podrobnou statistiku

jednoho ústavu za 13 let, že jednání takové by nebylo spravedlivé ani

prospšné, nebo „by se tím zavírala stední škola, jež poskytuje pece
obecného vzdlání, 20% nynjších stedoškolských žák, z nichž

I. tídu s dobrým prospchem vychodilo 54Vo/ a z tchto 9 2Vo
s vyznamenáním".

V témže asopise uveejuje prof. Vav. J. Dušek pozoruhodný
lánek: „Stední škola a veejnost". Vnm vyslovuje se pro reform u



školství. 463

veškerého školství: „reformovati se musí. ale musí se reformovati

všecko školství a musí se zaíti s universitou, pak pijde stední škola

a pak obecná." Z návrh jeho. které by se mely a mohly hned pro-

vésti, uvádíme, aby do stední školy pijímáni byli žáci s dobrým vy-

svdením z obecné školy (mšanské) školy bez pijím^.cí zkoušky —
ale aby po osmi nedlích z nich vyazeni byli nedosplí a neschopní,

a aby posláni byli zpt do pedešlé školy. S návrhem, aby vbec bylo

upuštno od zkoušek pijímacích, bude zajisté každý souhlasiti, kdo ví,

že rozbor vtný a slovný atd.. jak se pi zkoušce do primy žádá,

bývá ad hoc mládeži do hlavy vpraven, a není jediným správným
mítkem zralosti žákovy pro stední školu. Avšak beze zkoušek vbec
dostali by se tam žáci ješt slabší. Zde, tuším, dobe by prospla

souinnost uitelstva obecných škol, aby dobré vysvd-
ení, které by mlo býti pi zápisu mítkem, dáváno bylo jen
žákm jevícím opravdu dobrý prospch. Nechci nikomu
z uitelstva škol obecných kivditi, ale zdá se mi, že mu jde jen o to,

aby žák do stední školy se dostal; jak se mu tam bude daiti, jest

již vcí vedlejší. asto mžeme slyšeti v dob pijímacích zkoušek

ped budovou gymnasijní mluviti uitele: Mám tam dva své žáky,

zda-li pak udlají zkoušku i ne? A pece mli ti hoši na obecné

škole samé „velmi dobe". V té píin by mítko prospchu mohlo
býti na frequentaním vysvdení za úelem pijetí do primy oste j ší.

Snad by mohlo uitelstvo píšíc na vysvdení írequentaní -velmi

dobe", tázati se sama sebe. jsou- li vdomosti žákovy vskutku takové,

aby ceteris paribus na gymnasiu velmi dobe '^v tom pedmtu nebo

vbec) prospíval. Vždy sami také studovali. Analogický pípad uvedu

z filosofické fakulty. Kolloquium z filosofie nebo pedagogicky, nebo

nkterá práce seminární jest uznána za výbornou — za úelem
osvobození od kollejného. udleni nebo zachování stipendia atd.. má- li

však nahraditi zkoušku nebo písemní práci státn í, jest mnohdy jenom
chvalitebnou, ba pouze dobrou. A pece jest to táž zkouška, táž

práce! Ovšem úel jest jinýl A ten úel mli by dobe na mysli

uitelé obecných škol, zvlášt když na vysvdení výslovné jest vy-

znaen. Málo zajisté jest rodi, kteí dávajíce synka na studie nepo-

radili by se s uitelem. A tomu zajisté nemže býti lhostejno, když
žák jeho, který ml snad samé „velmi dobe", od zkoušky ústní byl

dokonce dispensován, najednou za nkolik nedl — neprospívá. Ze takové

(a opané zase) pípady jsou, ukazuje statistika ed. Sobka.

Za to však nelze jen tak prohlásiti se pro druhý požadavek prof.

Duška: po osmi nedlích poslati žáky neprospívající dom. Kdo ml
v prime 45—60 žák, ví, že za osm nedl sotva všecky žáky poznal,

co v nich vzí. O tom nejlépe pesvdí nás katalog za I. období

a za I. plletí. Jak odchylné asto výsledky!

V pítomné dob uvažují sbory professorské o tom, má-li se

pidati fysice v VII. a VIII. tíd gymnasijní o hodinu více. ale tak,

aby osnova ostatních pedmt se nezmnila. Jak to dopadne, víme
pedem, poslední professorský sjezd je toho dokladem: zvýšiti poet
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hodin — nelze; b3'lo by to petžování žactva v nezdravé místnosti;

ubrati nkterému pedmtu — také nelze, vždy od náboženství až

k tlocviku a nmin každý odborník chtl by naopak pidati hodinu!
Jednotná docházka školní zavedená po pikladu cizích zemí na

zkoušku na nkterých gymnasiích našich, zavedena byla i na obecné
škole v Bradle. Otázka tato má mnoho píznivc i odprc, z dvod
osobních a vcných. Vrátíme se asem k ní, až naskytne se nám
k tomu více místa.

Vojenství.

Rakousko. Pomýšlí se na rozmnožení váleného kapesního

steliva (potu náboj každým mužem pi sob nošených) na 120 kus.
Odpovídá to náhledm o spoteb steliva v novodobé bitv. Rusko.
Francie a Nmecko již ped nkolika lety zvýšily poet kapesního

steliva na 120 kus. V Itálii nosí pšáci po 162 kusech Pak se po-

mýšlí zuenšiti váhu vojákovy výzbroje. Za tím úelem má býti zmen-
šeno množství potravin, jež každý muž pi sob nosí. Soubor náiní
na ištní, jejž nosil každý muž, má býti rozdlen na tyi muže.
Nkteré vci, jež doposud nosilo mužstvo pi sob, mají býti naloženy

na vozy atd. Ubude výzbroji jednotlivce 1 Va kgv (pes to, že váha
steliva bude ovšem vtší). Runice z r. 1895. je také lehí runic
starších. Mžeme se kojiti nadjí, že pi tomto kroku k praktitjší
výzbroji nezstane, nýbrž že postupn stará výzbroj vojínova bude vy-
mnna za úpln moderní, vyhovující všem požadavkm na ni kla-

deným. Návrhu jest dost a vyzkoušených vzor je také dost. dlužno

tedy poohlédnouti se po jiných armádách (ne však po nmecké).
Anglie. Burská válka, jež pohltila 4 miliardy korun, pouila

Angliany, že soustav vrchní vojenské správy a velitelstev jest d-
kladné opravy teba. Jelikož všichni initelé byli za jedno ve snaze

k opravám pikroiti, byl v listopadu roku 1903. sestav^en trojlenný
výbor s viscountem Esherem jako pedsedou, aby vypracoval opravné
návrhy. Výbor vytasil se s návrhy dle vzoru nmecké soustavy a

soustavy osvdené vrchní správy vlastního váleného námonictví.
Nkolik návrhu uinno již skutkem. Opravné návrhy jsou následu-

jící : 1. Místo vrchního velitele vojsk (commauder-in-chief) budiž od-

stranno. Vrchní velitel vojsk byl pímo podroben ministrovi války
(secretary of stat for war), jenž jest civilní osobou, a proto docházelo

mezi nimi k nepíjemnostem. Od roku 1854 do roku 1895 zaujímal

toto místo nedávno zemelý vévoda Cambridgský, po nm pak lord

Wolseley (velice zdatný voják) a od r. 1902. nejpopulárnjší jenerál

anglický lord Roberts (the old Bobs), jenž nyní odstoupil, dostav jiné

místo v inné služb. 2. VV-boru pro obranu zem (defence committé)

má býti pidlena stálá rada z dstojník pozemních vojsk, námo-
nictva, indické armády a ze zástupce nkteré jiné osady. 3. Neodvisle
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od výboru obrany zem. jenž zastává zájmy veškeré íše. má býti

zízena v náhradu za vrchního velitele vojsk (commander-inchief)
armádní rada (army conncil), korun a parlamentu odpovdná, s in-
nosti úpln administrativní (spravovací). Tato sedmilenná rada byla

6. února 1904 králem již jmenována a patí k ní: ministr války jako
pedseda, 4 vojenští hodnostái a 2 civilní úedníci. Do jejího oboru

patí záležitosti civilní, penžní, operativní, osobní, stravovací a výzbroj.

4. Zízen má býti odborn vyškolený a samostatn sestavený sbor

jeneralního štábu, jehož posud nebylo (což jest velice dležitá oprava).

5. Decentralisace moci spravovací a velicí má býti dosaženo rozdle-
ním království na 5 kraj (teritoriálních okrest, z nichž každý by
ml sborového velitele v ele (generál officer eomminding-in-chief),

jimž by podrobeny byly záležitosti ist vojenské Souasn má býti

zem rozdlena na 8 spravovacích (administrativních) okres (místo

dosavadních 69 „depots") a jeneralraajory spravovaných. 6. Zízeno
má býti místo jeneralního (vrchního) inspektora (dozorce) ozbrojené

moci (vévoda of Connaught byl již jmenován). Pak na podporu jene-

ralního inspektora budou zízena ješt místa inspektor jízdy, polního

dlostrelectva, pevnostního dlostelectva, sboru stavebního (genie) a

zbrojnictví. 7. Budoucn mají býti podrobeny zvláštním koraissím

toliko takové dležité otázky, jež vymykají se oborm oddlení mini-

sterstva vojenství, jichž psobišt jest pesn stanoveno. (Posud bylo

24 komissí). — Uvedením nkterých gardových zástupc a jiných na
menší míru a podobnými opravami bylo ušeteno výdaj na vojsko.

— Požadavky vojenské na rok 1904 — 1905 iní na armádu 28.900. Oi O
liber šterl., na námonictvo 752,50('.r00 marek. — Cím dále tím mén
lidí se dá najímati k vojsku. Tak šlo r. 1902. ješt 50.753 muž
k vojsku, r. 1903. jenom 40.339. Vojenská správa doufala, že poža-

dujíc na pihlašujících se vysvdení zachovalosti, piláká lepší živly;

zklamala se však — Stálá posádka pro jižní Afriku iní 21.500 muž;
to jest 4 pluky jízdy, 14 batterií, 10 adových prapor, 4 posádkové
pluky, zákopníky a pevnostní dlostelectvo. Náklad na toto vojsko

jest o 1,360.000 liber šterl. ron vtší, než by byl v Anglii samé.

S vyzbrojením dlostelectva novými dly má býti zaato v indické

armád.
Francie. Postup francouzských dstojník je tak uspoádán,

že do majora dstojníci postupují ásten podle potu let ve služb
strávených, ásten volbou (au choix), to jest mimoádn. Na setníky

postupují dv tetiny podle potu služebních let, tetina „au choix",

na majora polovice podle služebních let a polovice „au choix". Od
plukovníka pak postup jest možný toliko „au choix'*, a kdo takto

mimoádn nepostoupí, zstane ve své hodnosti, dokud nedosáhne nej-

vyššího, pro tu kterou hodnost pípustného stáí. Nejvyšší pípustné
stáí jest : Pro setníka 53 let, pro majora 56 let, pro podplukovníka
58 let, pro plukovníka 60 let, pro brigádníka 62 let, pro divisionáe

b5 let. Dstojníci, postupující jenom dle potu .služebních let, postupují

ovšem velice — velice pomalu.
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Itálie. Ministerstvo války vypracovalo v roce 1903. nkolik
návrh na zmnu odvodních okres. V Benátkách se stavjí dva pod-

moské luny. Vojenská správa ulevila vojínm záložním nepovolá-

vajíc jich k cviením, když vstoupí do steleckých spolkv a súastní

se cviení ve stelb tmi spolky konaných s pedepsaným úspchem.
Vláda a vojenská správa iní se jsou, by podporovali a rozšíili chov

koní v zemi, aby zem mohla spotebu koní hraditi sama. Posud má
Itálie ze všech evropských státu pomrn nejmén koní. Roku 1902.

dovezeno bylo 46.463 koní ; z nich devt desetin z Rakouska.
Rusko -japonská válka. Podle nejnovjších údaj dlužno

za to míti, že Japonci mohou postaviti proti Rusm pozemního vojska

asi 337.000 s 1000 dl. Míra divise první linie obnáší asi 14.000

bojujících a 6000 nebojujících osob. Proslýchá se, že Rusové budou
až teprve koncem ervence úpln pipraveni pikroiti k rozhodným
bojm

;
posavadní boje, odehravší se na místech vzdálených kraje,

kde se ruské síly shromažují, nasvdují tomu, že ruskému velení se

jedná o získáni asu. Japonci pak všemožn usilují o to, by se uhníz-

dili v Mandžursku. než ruská armáda nabude potebné síly a než na-

stane deštivé období, váleným podnikm tak nepíznivé. Snaží se

peložiti svou základnu do jihovýchodního Mandžurska. do údolí eky
Lianho. Sbhnuvší se události do 23. kvtna pokud jsou známy, jsou

následující: 23. dubna vyjela ruská eskadra kižák z Vladivostoku

na výzvdy a dojela 25. dubna ráno do Gensanu, kdež však o ne-

píteli nebylo vidu. Vrátivší se eskadra narazila však o li. hod. v noci

na japonský parník, v nmž se nacházela setnina 37. pluku, patící

k armád jenerala Oku (1., 3. a 4. divise). Rusové parník zniili,

protože mužstvo se nechtlo vzdáti. Zajímavý byl tento nález proto,

že o armád jenerala Oku nebylo slechu a dosud není, i myslilo se,

že se asi sousteuje v okolí gensanském. Jeneral Kuroki však shro-

máždil svou armádu na ece Jalu a podporován jsa kontreadmiralem

Hosagoem, jenž s dlovými lodmi a nkolika malými kižáky veplul

do eky Jalu, pekroil tuto eku. První pokusy pekroiti eku ko-

naly se 25. dubna a 1 . kvtna. Rusové byli nuceni ustoupiti a došlo

k velkým ztrátám ruského vojska, protože Zasuli vhodný okamžik
pro klidný ústup propásl; okamžik ten byl v noci na 1. kvten. Již

30. dubna ásti ruských voj byly nuceny ustoupiti; Japonci se již

uhnízdili na severním behu Jalu a obléhací dla byla již pepravena,
proti nimž mli Rusové jen málo polních dl. V 8 hodin veer byl

velký most dostavn. Vojsko Zasuliovo vykonalo svou úlohu a mohlo
v noci beze ztrát odtáhnouti, nebo nejednalo se zajisté o nic jiného,

než aby Zasuli nepítele na ece Jalu co nejdéle zdržel a rozhodnému
boji se vyhnul. To dokazuje také okolnost, že záloha armády Fen-
hvaneng ani neopustila. Avšak to práv jest velice nesnadná úloha:

posouditi totiž, možno-li ješt vytrvati, aniž by došlo k rozhodnému
boji. 1. kvtna hned z rána Japonci zahájili palbu z velkých, daleko-

nosných dl, výhodné umístných a chránných, proti slabým silám

ruským, jež se musily dáti na útk. Jenom udatnosti erstvého edd-
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lení. jež se vrhlo proti nepíteli, by usnadnilo ústup ostatním, bylo co

dkovati, že nebyly ztráty ješt znanjší, než vskutku byly. U Fen-

hvaneng. kam I. armáda dne 5. kvtna dorazila. Kuroki se zastavil a

ekal na posily, totiž II. armádu, jež byla vylodna u Pitsenu a Ta-

kušanu, posunuvši 8. kvtna 1. divisi jako spojení na východ od Fen-

hvanenu. Mezi jejími pedními strážemi a kozáky konajícími obhlídky,

došlo k drobným šarvátkám. 11. kvtna dali se Japonci na pochod,

aby pekroili pohoí a spojili se s voji u Kajpinku vylodnými. —
O událostech na postupu se sbhnuvších nedošlo posud jasných zpráv.

Zdá se však, že malé ruské zástupy, obzvlášt kozáci. provádiíce
drobnou válku, jíž jest kraj velice pízniv, zpsobují Japoncm znané
nepíjemnosti. Jiné zástupy kozák konají rejdy v týle japonské

armády, ohrožujíce jejich dopravní áru a podncujíce obyvatelstvo

k odporu proti Japoncm, a to vše proto, by jejich postup znesnadnili.

Tak vtrhlo 10. kvtna 600 kozák do Hudžu. Japonci zase podncuji
Chunchuzy proti Rusm. — Od 5. kvtna obléhá ást japonského

lostva Port Artur, avšak dosti neinn, nebo podailo se Rusm
vjezd do pístavu uvolniti. Jistý dobrý výsledek toto obléhání však

pece mlo, nebo podailo se Japoncm proplouti do zálivu Liautun-

ského a vyloditi vojsko v Kajpinku. Japonské lostvo asi vykává
asu, až bude cítiti útok na Port Artur ze souši. Obléhací zástupy se

nacházejí u Cinau, kdež však posádka Port Arturská, sesílená i. di-

visi stelc, hájí velice silná opevnní zevní. Japonská eskadra mla
úlohu, odstraniti miny ze zálivu Talienvanského a ztratila vybuchnu-
všími miny nkolik lodí. tenái se snad pamatují, že Rusové kladli

v zálivu tomto miny, pi emž byl „Jenisej" potopen Velká ást
japonského lostva steží Vladivostockou eskadru a má svou základnu
v Gensanu. — Že Japonci se snaží co nejvíce, by Cínu pimli k po-

stupu proti Rism, asi již každý z denních zpráv seznal; znamenalo
by to velký úspch pro Japonce. Možná, že nyní japonské vojsko se

bude vynasnažovati, aby ruské zástupy donutilo ustoupiti na ínské
území, by íané mli záminku chopiti se zbraní.

Sms.

Hasi^tvo v eských zemích.
Cechy Morava Slezsko

eši Némci eši Nómci eši NOnici

Žup . . 124 106 41 24 6 12
sborn . 3.096 2.054 1.074 467 67 232
len . 90.704 107.588 30.428 20.217 2.180 10.703
eši mají žup 171, sbor 4237, len 123.372, Nmci mají žup 142,

sbor 2753, len 138.508. Jak vidt, j.sme i zde dosti pozadu. Dle potu
obyvatelstva mli bychom míti 4838 sborv, o 401 více I



468 Sms.

O zmnách eského území na Opavsku, které se za 10 let (od

pedposledního sítání 1890 do posledního 1900) co do národnosti udaly,

napsal zajímavý statistický lánek Dr. J. Pluha do letošího kalendáe
slezského. eské území na Opavsku zaujímá tyry okresy soudní: opavský,

klimkovický, bílovický (Wagstadt) a vítkovský (Wigstadtl). Ml pak okres

opavský (venkov) roku
1890 1900

Cech 28.883 (81-2o/o) 31.147 (78-3o/o)

Nmc 5.110 (13-2Q/o) 6.366 (IG-SQ/q)

Všech i s jinými . 35.584 38.589

Cech pibylo jen 1264 ili o 4'376''/q, Nmc pibylo 1536 ili

o 26'536<'/o. Okaté zmny ve prospch Nmcv udaly se v Kateinkách,

Jaktai, v Podolí, ve Vávrovicích a v Holasovicích (Kreuzendorf !), rodišti

Kížkovského. Kateinky mly
1890 1900

ech 3550 (70-3Vo) 4480 (63o/o)

Nmc 1051 (20-8o/o) 2078 (29^/,)

Všech obyvatel . . . 5043 7129
V Jaktai bylo roku 1890 ech 541, Nmc 74, roku 1900 ech

423, Nmc 256!

V Podolí bylo roku 1890 ech 1018, Nmc 157, roku 1900 ech
943, Nmc 296!

Ve Vávrovicích bylo roku 1890 ech 517, Nmc 122, roku 1900

ech 510, Nmc 183!

V Holasovicích bylo roku 1890 ech 562, Nmc 131, roku 1900

ech 316, Nmc 369!

V tchto obcích však pomr zmnil se na prospch náš: v Jakovicích

roku 1890 ech 70, Nmc 120, roku 1900 ech 127, Nmc 45;

ve Vlaštovikách roku 1890 ech 65, Nmc 123, roku 1900 ech 93,

Nmc 79; ve Lhotce roku 1890 ech 121, Nmc 127, roku 1900

ech 174, Nmc 70; v Lodnici roku 1890 ech 151, Nmc 333,

roku 1900 ech 257, Nmc 210. Všechny tyto osady jsou vlastn úpln
eské. Poznamenati dlužno, že v Kateinkách, Jaktai, Holasovicích, ve

Lhotce jsou školy nmecko-eské (ve Vávrovicích skuten též). Ve Vlašto-

vikách a v Lodnici jsou školy nmecké. Ve Lhotce zaizují, zdá mi se,

školu též nmeckou. Pokud znám pomry, Lodnice a Lhotka budou pro

nás pes tento pírstek ech nadobro ztraceny, akoli tam nenaítáš

žádných skutených Nmc. M. Pavlík.

Pehled hierachie katolické. Dle „La Gerarchia cattolica" pro rok

1904 vydané, je nyní 14 patriarchát (8 latinských a 6 orientálních);

arcibiskupství, latinských 19 bezprostedn Stolici papežské podízených,

160 sídel metropolitních s církevními provinciemi, orientální s provinciemi

jsou 3, pod patriarchy stojících 16; biskupství latinských bezprostedn

Stolici papežské podízených je 85, 648 suffraganích, 7 orientálních bezpro-

stedn podízené jest jen jedno, suffraganích pod metropolity 9, pod pa-

triarchy 42; sídel nullius dioeceseos 18. Souhrn všech tchto sídel je tedy

1015. ítáme-li k tomu veškeré stolice kardinalské (6) — kardinalské tituly
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(53) a viiakonie (16) v potu 75, je celkem 1090 stolic, V pítomné dob
je f^ tchto hierarchických titul obsazeno 978; ítáme-li k tomu ješt 386

nyní žijících titularních arcibiskup a biskup (v emž ovšem zahrnuti jsou

apoštolští vikái), je celkový poet žijících kardinál, patriarch, arcibiskup,

biskup a prelát uullius dioeceseos 1364.

Reformy v papežské správ církve. Pius X v nejbližší dob za-

vede znané reformy v správ ímských úadv. Kolnische Zeitung pináší

o tom zprávu: V dohod s kardinálem prefektem jednotlivých kongregací,

dal si papež z každého odboru pesný seznam píjm a vydání, vyplacení

platv atd sestaviti. Pi tom vyšlo na jevo, že vlastní fixm úedník je

pomrn malé, kdežto skutené íslo jejich msíních píjm, následkem

procenta z tax na n pipadajícího atd., není pomrné jejich práci. Hlavn
jevilo se to u kongregace brev. Tu má kardiual-prefekt roní plat 35.000

lir a má tudíž z tak zv. piatto cardinalizio a jinými vedlejšími píjmy dchod
70.000 lir. Jeho námstek má 1500 lir msín, jakož i jako kanovník

u sv. Petra a z jiných beneficií v celku asi 30.000 lir ron. Nejobyejnjší

písa, ne ani mundant, jenž listiny sám sestavuje, má 700 lir msín.
Papež tomu uinil konec, omeziv plat kardinala-prefekta na 2000 lir, sub-

stituta na 1000 lir msín. Všichni úedníci obdrží o tetinu více, než byl

dosavadní jejich plat, za to však žádných gratifikací atd. Od starodávna

nahromadil se ve správ kongregace brev fond, jenž sloužil k placení pensí

starších úedník nebo vdovám po úednících. Došly prý však k svaté stolici

stížnosti, dle nichž tu a tam vdovy a sirotci na pokladnu inili nároky,

které nebyly prý vždycky úpln uspokojeny. Aby takovýmto eem bu-

doucn bylo zabránno, a dle možnosti každému stalo se po právu, pevzal

papež správu této pensijní pokladny v obnosu asi l^/j milion franku sám.

Dle dalšího naízení musí každý papežský úedník správní hodiny kance-

láské od 10 až do 1 hodiny zachovávat, ponvadž se díve asto stávalo,

že zízenci své práce doma vyizovali a místo, aby šli do Vatikánu, se

oddávali vedlejšímu zamstnání. Další znané reformy v jiných kongregacích

budou brzy následovati.

Eorrektnra posloupnosti papež. Jak známo, poítáno od sv. Petra

až do Lva XIII 263 papež, tak že podle toho Pius X byl by 264.

V úedním vydání „La Gerarchia Cattolica" pro rok 1904 uvádí se nyní

jen 257 papež, tak že Pius X je 258. Bylo totiž 8 jmen v ad papež
se nacházejících vynecháno, za to nkterá jiná nov vsunuta. Tak byli na

pr. v poadí celém papežové 5, 38, 122, 138, 141, 143, 145 a 159 škrtnuti.

Za to objevuje se Benedikt IX tikráte v nové ad a sice jako 146. 148.

a 151. papež a po prvním jeho pontifikátu od 1032—1044 je vsunut Syl-

vester III. Vynechaní papežové jsou sv. Anaklet (lOO— 112), sv. Felix

(vládl za vyhnanství svého pedchdce Liberia kolem roku 530), Chri-

stophorus (903—903), Bonifác VII (985—?), Jan XVI (996, zemel ped
svojí konsekrací), Jan XVII (996) a Benedikt.X (1058—1059). Nov
vradn byl Lev VIII jako 132. papež s dobou vlády od r. 963—965.

Novotou je dále, že papežové Avignonští Clemens VII, Benedikt XIII,

Clemens VIII a Benedikt XIV, jakož i Pisanští papežové Alexander V
a Jan XXTTT bez ísel a mimo všeobecnou adu mezi 206 a 207 papežem

HlMkft. 32
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se uvádjí. Papež Donus II (973) byl škrtnut, ponvadž dle nejnovjších

bádání neexistoval, nýbrž následkem chyby v psaní tehdejšího spisovatele

ze slova „dominus" (domus) mnozí slovo Donus vyísti chtli. Tyto zmny
staly se na základ historicko-kritických bádání katolických uenc, zvlášt

P. Ehrleho S. J.

Hunové a Japonci. Otázka o kmeni hunském, která již dávno po-

kládána za rozešenou, stala se v dob novjší optn pedmtem nového

bádání. Nové ešení této otázky stalo se však tím zajímavjším, anžto se

dosplo k výsledkm, které se naprosto od dosavadních ustálených názorv

odlišují. Roku 1899 v ím na dvanáctém mezinárodním kongresu orientališt

vysvtloval G. Bálint, proessor jazyk turanských na universit v Kološi,

pvod obyvatel severního Kavkazu Adighe-Kabard (vlastních to Cerkes)

jakožto zbytek kmen hunských, o nichžto zempisci a historikové byzantští

pod rozlinými jmény zmínku iní. V dob nové vydal pak tentýž professor

dílo v jazyku maarském pod názvem „Pehled djin dobytí Uher", v nmž
otázka hunská naprosto jinak rozešena, nežli jak se doposud myslelo a psalo.

Jak známo, pokládají se Hunové v dílech historických bud za koovný
národ pišlý z Uralo-Altajska, bud za turecké Tatary. Bálint považuje tyto ob
domnnky za nedokazatelný a praví, že podmaniteli Uher po Konstantinovi VII

Porfyrogenetovi stali se dva kmenové národností od sebe se úpln lišící,

totiž kmen hunsko-chazarský a savarsko-toiasfalský, pi emž element kmenu

prvého tvoil tídu vládnoucí. Ze by byli bývali Chazarové národnosti

mongolské nebo turecko-tatarské, nemže býti nikterak dokázáno, ani ne

z historik byzantských, a tak zpráva mnicha Theofana byzantského, že

všichni orientalští Turci „Chazary" se nazývají, jest bezvýznamná. To, že

Konstantin Vil Porfyrogenetos oba kmeny jakožto podmanitele Uher „Turky"

nazývá, je zcela pochopitelno, nebo byl to zlomyslný zpsob perský Huny
takto jmenovati a Byzantští ídíce se dle Peršan tento zpsob pojmenování

Hun sami rovnž pijali a podrželi.

Co do národnosti Chazar, Bulhar (pvodních dobyvatel Bulharska)

a jiných kmen hunských, to lze lépe dokázati dle spisv arabských a

hebrejských, ale doposud byly písemné památky tchto národ v otázce

hunské nevšímány.

Dále dokazuje Bálint, že mnoho severních kmen hunských vysthovalo

se ze sousední íny a odtáhlo na západ, kde se usadilo v oblasti eky Volhy

a Donu již ve 2. století našeho letopotu. Konen vysvtluje Bálint pomocí

zpráv arabských a hebrejských, že Chazarové, Utigurové a Sabarové, kmeny

to vesms hunské, kteí netáhli zárove s Attilou do Pannonie, nýbrž zstali

v krajinách Volhy a Donu, nebyli ani Mongoly ani tureckými Tatar)', nýbrž

národem s jazykem, který dnes spatujeme v ei adighe-kabardské a v zá-

kladních elementech i v madarštiné.

tyi známí spisovatelé arabští tvrdí, že chazarština, která je totožnou

8 bulharštinou (s eí podmanitel totiž slovanské krajiny kolem Balkánu,

jež po nich dostala jméno), ani s perštinou ani s tureckou eí nesouvisí,

nýbrž jest úpln od tchto jazykv odlišnou. Ponvadž pak o Adighe-

Kabardech, kteí dle jednoho blíže erného moe bydlícího jim píbuzného

kmene pojmenováni byli erkesy, bylo dokázáno, že jsou potomky hunských
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Chazarú, následuje z toho, že tímto zpsobem Araby charakterisovaná e
chazarská s eí Adighe-Kabard totožnou býti musí.

Co se fe Jazjgv a Kumán, tu o tch vj-slovuje se Sasinek v loských

„Slovenských Pohradech", že byli rovnž Madary, Bálint je však stejn

vyhlašuje za kmeny hunské. Tímto tedy zpsobem národnost Hun na základ

djepisných pramenv arabsko-hebrejských osvduje se zcela jinou, nežli za

jakou se až doposud pokládala.

Za píbuzné ínským Hunm Bálint klade kmeny turanské, kteí

opanovavše asi ped 2500 lety ostrovy japonské, smísili se s tamjšími

kmeny mongolskými a malajskými a tvoí dnes národ japonský.

Také proessor Anuin v asopise ,Ruské Vdomosti" sdluje nkteré

zajímavosti o jazyku japonském. V kulturních pojmech tento jazyk jest úplné

závislý na ínském a akoli mnoho pijal z ínštiny, pece není jednokmenný,

isolující, jako ínský, nýbrž složitý, agglutinující a poítá se vtšinou filolog

k jazykm uralo-altajským (z nichž jej Bálint vyluuje). Spolu japonský jazyk

jest ponkud podobný s korejským. Professor Florenz jazyk japonský klade

do jedné ady s finskými a tiu-eckými (tedy starý nesprávný názor), a professor

Wirth, znalec jazyka japonského, dokonce praví, že na poslech vypadá e
japonská jako madarština. Svazek japonštiny s jazyky finskými a turskými,

praví Florenz, je však už více pedhistorický a paleontologický, dnes prý

tedy tžko dokazatelný.

Která strana má pravdu, zstává i po Bálintových pracích nerozhodnuto.

Zdá se podle posledních snah Madar, kteí si hledají bratry po celém

svt evropsko-asijském, že by rádi se sebe stásli bratrství hunské!

Jakon rychlostí šíí se zápach? Otázku tuto, o níž málokdo asi

pemítá, když prochází se v zahrad mezi vonnými záhony rží a kvtin,

pokusil se vdecky rozešiti krajan náš, professor fysiky v St. Louis v Americe

J. Zelený. Použil k tomu rovuy chránné pede vším proudním a pohybem

vzduchu* Zápach šíil se v ní rychlostí velmi nepatrnou, v prostoe však

volné šíí se velmi rychle, což práv se dá vysvtliti závislostí na proudní

vzduchovém. Tak uplynulo pi pavku, jehož vn procházela rourou l^/o rn

dlouhou, doba tém pes dv hodiny, než na druhém konci stal se zápach

zetelným! Užito pi pokusu trub rzné délky a bylo dokázáno, že as,

kterého je zapotebí k diffusi njakého zápachu, je tém úmrný se tvercem

délky, kterou musí uraziti. Za látku k tmto pokusm sloužil pavek a

sirovodík. Na jistém bod rour\- mohla býti pítomnost zápachu pavkového

chemicky v témže ase dokázána jako ichem. Rychlost, jakou se šíil zápach

pavku, nebyla tém rozdílná, a se dalo šíení v rourách polohy vodorovné

i svisné, aC zdola nahoru i naopak. Rychlost tato u kafru byla v poloze

vodorovné a ve smru shora dol tém stejná, ve smru vsak zdola nahoru

dvakrát tak veliká (pro lehkost prchavých olej). Zápach, který povstává,

teme-li svými prsty železo nebo mosaz, byl také zkoušen, nedocíleno však

uritých výsledk.

Bronzové ruky frygického božstva. V nkterých evropských

zemích našlo se znané množství zvláštních bronzových ruk, o nichžto, co

by asi mly znamanati. doposud s jistotou se nic uritého nevdlo. O jejich

významu promluvil, jak , Globus"' sdluje, Dr. phil. Blinkenberg, na po-
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sledním sjezdu „Královské severní archeologické spolenosti" v Kodani. —
Tyto bronzové ruky, s nimiž takoka ve všech vtších museích se shledá-

váme, a které, jak na první pohled patrno, nejsou ástí njaké sochy,

nýbrž tvoí pro sebe samostatný celek, vyznaují se tou zvláštností, že

všechny mají první ti prsty vzpímeny, podobn jak se to dje pi písaze.

Již od 17. stol. snažili se archeologové význam tchto pedmt odhaliti a

v 18. stol. opt marn se o to pokoušeli mnozí uenci. Vysvtlení jistého

uence, že by tyto pedmty byly povstaly piinním dáblovým, který prý

vnukal nevícím myšlenky, ruky takového tvaru shotovovati, a to proto,

aby tím žehnající ruka Spasitele, jak se na mnohých obrazech v téže poloze

spatuje, byla profanována, našlo hojných stoupenc. Ve stol. 19. vysvt-

luje Jahn pedmty ty jako „ruky votivní" a praví, že jsou symbolem ruky

toho lovka, jenž njaké votum bohm byl uinil. Jiní opt považují je

bud za amulety proti vlivu zlých mocností, bud za symbol Síly božstva,

která také vždy v pravici jeho psobí. Poslední domnnka bude asi nej-

správnjší a dá se dokázati z jistého bronzového reliéfu v museu kodaském,
pocházejícího z prvého století po Kristu. Je totiž na nm zobrazen bh,
tímající v levici žezlo opatené nahoe rukou téže nám známé formy, pra-

vice pak drží šišku piniovou ; bh obleen jest v kroj frygický. Mimo to

nachází se na reliéfu mnoho posvátných zvíat a také polní náadí. Byl

nalezen asi v Tibee a podobá se dvma galsko-ímským reliéfm vatikán-

ským aneb jednomu reliéfu musea berlínského. Tento berlínský reliéf po-

zstává ze dvou kus, které se dají zvláštními závsy spojiti v jedno. Na
jedné ásti zobrazen tentýž bh frygický, na druhé Kybele, velká bohyn
maloasijská a nkteí jiní bohové. Z toho dá se souditi, že vlastí našeho

božstva jest Frygie, kdež uctíváno bylo pode jménem Zeus Sabazios a od

ek za jedno s Dionysiem pokládáno. I v Itálii byl jeho kultus rozšíen.

Mnoho malých sošek ukazuje nám toho boha v téže podob a asto upev-

ovány bývají sošky takové, jakož i sošky zvíat a polního náadí na onch
bronzových rukách, o nichž díve zmínka uinna. Následuje tedy z toho,

že bronzové tyto ruky, sošky a reliéfy spolu souvisí a k jednomu božstvu

se vztahují. Nkteré nápisy na rukách tch pímo oznaují Dia Sabazia,

jehož symbolem byly. Je to tedy symbol chránící a žehnající ruky boží.

Uctívání Sabazia rozšíeno nejvíce u ekv a íman. V Belgii, kdež

jak se zdá byla osada Sabaziova, bylo mnoho bronzových ruk nalezeno.

Mnoho malých sošek, jmenovit pak zvíecích a polního náadí, které mají

velkou podobnost s tmi, které upevovány bývaly na bronzových rukách,

našlo se v Porýnsku, kdež asi ctn byl Sabazios jako bh orby. Kesanství
pirozený symbol ten jako symbol pomoci a síly božské taktéž pijalo, jako

sám sebou byl na snad všem národm a náboženstvím.
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Loisy.
Referuje Dr. Frakt. X. Novák. C. '1.

Snad se bude nkomu zdáti pílišným, že tak ze široka i v originále

^toval jsem vdce francouzského. Ale mn se vždycky zdá, že v otázkách

principielních, najm vdy moderní, nelze býti dosti jasným a uritým.

A pak jsem chtl (a i dále to bude mou snahou) pi každém výroku

o Loisym zstaviti tenái možnost kontrolv. zdali autorovi neiním
násilí, zdali ho nepojímám alespo jednostranné. Konen i proto, že

tytéž náky ozývají se i v našich listech. Nikoliv, není to vždy tupost

k dob a k duchm jí vládnoucím, není to vždy pohrdání prací vdeckou
a védatory samými, co je píinou, že Církev neschvaluje všech pokusv
o smír 8 moderními názory. Katolická církev je dnes poslední baštou

pravdy zjevené, pravdy neochvjné. Jest její povinností, jest ve
avatém zájmu lidstva samého, aby ta poslední bašta pravdy

nepadla do rukou lži všelijak modern pistrojené za pravdu.

Loisy sám, aby ušel posledním závrkm své soustavy, k rzným
se utíká praktikám. Nedím o nich, že jsou neupímné, le jistotn jsou

nelogické a tudíž i nevdecké. Stále iní rozdíl mezi historikem
vdcem a mezi vícím i knzem — v jedné osob. A co za-

rbnje jako historik, prakticky hlásá jako knz. iní rozdíl mezi
pravdou náboženskou a pravdou vdeckou, opt o jedné

a téže vci. A co dle vdy dlužno odsouditi, pro to volným jest dle

náboženství horovati. Nedivno tudíž, že úsudky o r^m tak velmi se

rozcházejí. Nkteí v nm spatují spasnou hvzi yirkve, jiní zase

katolického Luthera nebo Harnacka. Opravdu -. ojí tmto blíže,

ponvadž princip dlí trvaleji, obecnji, hloubji.
."3
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A principem Loisy není náš. Kdyby v tom ohledu ješt jaká pochybnost

byla možnou, rozptýlily by ji další nauky Loisyho ve vcech zásadních,

jak hned k nim pikroiti míním.

*

Druhá zásadní chyba stanoviska Loisyho jest jeho výluná
historinost, jeho výluná kritika vzhledem Písem.

Ta jeho vdecká výlunost dvojím smrem obrací se proti Církvi,

ježto jednak porušuje katolickou methodu vdeckou, jednak neuznává

katolického pomru tradice k Bibli. Obojím smrem uvedu nejdív

nkolik slov na objasnní stanoviska katolického a pak pistoupím po-

každé ke bludm Loisyovým.
Tedy nejdíve k method katolické vdecké.
V pímém odporu s methodou Kantovou, popírající zásadn,

aby možno bylo lovku objektivn správn poznati svt vkol nho-

trvající, vychází methoda aristotelicko-scholastická, a s ní Církev, od

základní vty, že ono poznání objektivn správné jest.

Methoda aristotelicko-scholastická vychází od stanoviska, že mezi svtent

vnjším (Kantovo „Das Ding an sich") a lovkem jest most
opravdový, pro každého stejn pístupný, všecky, kdo

dobré vle jsou a prostedk náležitých se neštítí, vedoucí da
paláce j«dné a téže pravdy; a nikoliv že každý jest povinen,

most poznání sám si stavti, že následovn na vždy zstane pochybným^

podaí-li se vbec kdy komu ten podnik, a ješt v dalším dsledku,

že snad onen palác pravdy vbec ani nikým nebyl objeven. (Jest

v moderním principu poznávacím ohromná dávka práce, snahy, sebe-

vdomí osobního; ale nikde jistota, a následkem toho ani nikde zá-

vaznost. Všecko jest podmínné, pochybné, nezávazné, více sub-

jektivní — i pravda.)

Hlásajíc objektivnost pravdy, hlásá methoda, eknme krátce

církevní, i její závaznost ve vd, v život. I tam, kde nám ta

pravda mluví o vcech, kterých nechápáme rukama, nevidíme oima,

i ve vcech nematerialních života onoho. Ale ovšem mu.sí to býti

pravda, objektivn dokázaná.
Odtud následuje, že ani methoda církevní neodmítá vde-

ckého dkazu, vdecké kritiky, anobrž jej pedpokládá.^)

') Srovnej e Msgra. M ignot a, arcibiskupa z Albi, La méthode de la theologie

(uveejnna v Bulletin de littérat. ecelés. 1901, str. 253 nn.). Praví svobodoniysln)' a

osvíceny onen prelát (str. 261 n.) : »Jako všecky vdy má i ona (theologie) svíij vlastní

pedmt: pravdy zjevené, jak je nalézáme ve sv. Písmé a v ústním podání Církve
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Tak pi tak zvaných pedpokladech víry (praeambula fidei, n. p.

jsoucnost Boha a duše nesmrtelné), jež dkazy ist vdeckými a ne

dogmatickými opírá. Tak pi údajích Zjevení, zázrak, proroctví atd.,

které všecky jsou pedmtem zkoumání ist vdeckého, pokud bží
o zjištní jich historinosti. (Ovšem zdráhá se Církev, jak už jinde

naznaeno, v tom zkoumání pistoupiti k method Kantov, kterou

zamítá.) Tato-li, historická pravda údaj, byla zjištna, teprve se mže
pistoupiti k hledání údaj téch smyslu, obsahu, pípadn dogmatu.

Podle toho by se tedy zdálo, že kritika, jak krátce oznaujeme

ono zjištní fakta, a dogma, jak opt nazýváme obsah fakta nad-
pirozeného, nikdy se nesejdou. Nanejvýš snad jen ve chvíli, kdy

kritika pivede ducha bádajícího až k dogmatu, aby ihned ho pe-
nechala jeho (dogmatické) vlád. Takto smýšleti bylo by ovšem omylem

osudným, který by ani v obyejném život neobstál.

Vty o cestách rzných methody vdecké a dogmatické lze užiti

nejvýš pro nejprvnjší zjištní údaje. Pokrok další od prvních základ

k dokonalé stavb, od fakta k jeho významu pedpokládá nezbytn,
aby ob i methoda i pravda první objevená, i kritika

i dogma šly ruka v ruce, sestersky, spolen. Vysvtlím to

píkladem.

Soudce má právo, ano povinnost, aby se pesvdil o pravdo-

mluvnosti obžalovaného (praeambula). Le dospl-li (jakož pedpoklá-

dáme) skuten pesvdení, že obžalovaný jest pravdomluvným, pak

pi dalším hledání pravdy a práva nesmí bez nho, ale s ním
kráeti, nesmí vyslýchati jen svdky ostatní. Jinak by se vydal

nezbytn v nebezpeí, že zradí povinnost svou soudcovskou.

Pírodozpytec má právo a povinnost pesvditi se najjed o

jsoucnosti duše nematerielní. Ale až tam-li dospl, pak nesmí, pokud

o vypátrání bližší její podstaty a jakosti bží, tázati se pouze téla^

kadaveru.

Vzhledem tohoto pedmtu ukládá se theologovi práce dvojí: práce odnáSející se

k informaci kritické a práce mající za úel interpretaci dogmatickou.

Informace kritická stanoví za svj cíl zjistiti událost evangelickou, jakož i co ji ped-

cházelo a jak nápotomn se vyvinula; ur6iti pesn slovo (lettre) a positivní význam

míst (textil) biblických, patristických nebo snmovních, v nichž se obsahuje pravda

náboženská; zkrátka, pipraviti látku (materiál) vdy }K>svátné. Interpretaci dogmatické

j>ak nastává povinnost, výsledky ty (vdy kritické) srovnati, uvésti je v jeden celek

souladný, jasný, a tak zprostedkovati, aby pochopeny a uznány byly lidstvem, svtem.

Z toho je zejmo, že výklad nesmí pedbíhati zjiStní kritického, nýbrž že je má

následovati; a práv tak nesmí práce kritická pedem již niiti dílo dogmatiky.*

33*



476 Dr. Frant. X. Novák:

A tak theolog. Má právo býti jen historikem, jen kritikem —
ale nikd}'^ ne kantovcem — pokud nezjistil událost na p. na-

rození Pán, zázrak jím vykonaných atd. Ale jedná-li se o význam
tch událostí, nesmí z vypovídání vylouiti Krista i na p. tak, že mu
zakáže, ^,0 vcech .nevdeckých', nadpirozených neámíš mluviti^),

o sob svdectví dávajícího, musí pijati i pravdy nadpi-
rozené jím hlásané, dogmata, musí po pípad jen ve svtle
tchto pravd, dogmat, hledati vymeziti význam celého

údaje. Musí býti i historikem i dogmatikem. A toho ne-

uinil Loisy, dopustil se v tom bludu zásadního.

Chce býti jen historikem, jen kritikem. A zatím vylouil z bádáni

po pravd zjevené Krista, vylouil zázraky, vylouil proroctví atd.

tím, že si zakázal, aby mu mluvili vci pírodu pe-
sahující. Místo mnohých jiných výrok, kde Loisy se odvolává

k svému ist historickému stanovisku, uvádím zde jen tento. Snad

dostaí úpln na prkaz, že mu nekivdím. Píše tedy:

Djiny nedovedou postehnouti le zjevy vnjší, jich poádek a jich

vzájemnou spletitost . . Béží-li o události náboženské, patí na n djiny

pouze tak dalece, pokud se jeví v obmezení své vnjší formy; jich hlubší

píina s jich (djin) netýká. V tom ohledu nachází se djepi.- asi tam,

kde se nalézá uenec vzhledem malých i velkých dl pírody. Co tu uenec
postehuje, není le nekonenost zjev, síly na venek vystupující. Ale oné

velké síly, která se za všemi tmi zjevy skrývá, postehnouti nelze pímo,
experimentem. Bh se nezjevuje pod dalekohledem astronoma. Geolog,

vrtající se korou zemskou, ho nevyhrabe. Luebník ho nevyrobí ve své

retort. Akoli lze Boha všude v pírod nalézti, pece smle lze tvrditi, že

nikde není pesn a pímo pedmtem vdy. A práv tak jest Bh všude

v djinách lidstva, ale není osobou historickou, jako ani není ástkou, prvkem
svta fysického. A že djiny náboženství se jeví jako pímá a dokonalá

revelace božství? Ci se nejeví spíše jako povlovný pokrok s obdobími

vzájemn se pedcházejícími a následujícími, pokrok podmínný všemi okol-

nostmi doby své? Ty djiny (zjevení) jsou, ani sama Evangelia nevyjímaje,

djiny lidské, pokud v lidstvu se udaly. Jako lovk a ne jako Bh vstoupil

Ježíš do djin lidských. Jako pírodopis tak nemají ani djiny co initi

s formou modlitby, s vyznáním víry. Nikdo nepíše djin na kolenou, maje

oi zamhoueny ped božským tajemstvím . .

.

Kde jsme se tu ocitli? Jsoucnost boží dokazatelná jen retortou?

Zjevení boží (že Loisy „zjevením" rozumí pouze vývoj ist pirozený,

budiž prozatím jen mimochodem poznamenáno) vdecky pijatelno jen,

když Bh pímo jako Bh, ve své božské podstat, a ne pouze ne-

pímo v podob lidské, ve skutcích božských, se nám dá hrna tnou ti?

Ta jediná vta vyvrací veškeren pirozený, vdeckv podklad víry.
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Loisy, praví obránce jeho Fonsegrive,i) uvzal si postupovati jen

iíté vdecky . . . Chtje toliko vdecky bádati, ocitl se vzhledem Evangelia

v postavení lékae, který ozbrojiv .^e pytevním nožem, byl by kdysi ped-

stoupil ped mrtvé tlo Pána Ježíše. Pi tomto svém smru nemohl a nesml
Loi.~y uznati nco jiného, mimo vdu a rozum lidsky, musil naložiti

s Evangeliem tak, jakoby s ním byl naložilil kterýkoliv jiný nevrec nebo

vobodomyslník. Ta methoda se mu ukládala již jeho smrem vdeckým,
A rozumí se samo sebou, že práv pro tento svj smr Loisy již pedem byl

odsouzen jakožto lovk stojící na pd ist pirozené [=^ odmítající principieln

všecko nadpirozené), nalézti v Evangeliu jen vci pirozené; jakožto muž uzná-

vající pouze rozum (= odmítající všecko, co rozum pirozený pesahuje), shledati

tam opt jen, co rozumem lze pojati. Xemohl takto ani tam nalézti nco nad-

pirozeného, nco, co by pesahovalo rozum lidský. Ze tedy Loisy pi své

method v Evangeliu nenalezl ani božství Krista Ježíše ani zázrak, vezmou-li

se ve smyslu nadpirozeném, nejen dokonce není podivným, nýbrž naopak

musilo by podiv vzbuditi, kdyby je tam byl našel. Který anatom byl by

v mrtvém tle Pán pod pytevním nožem objevil podstatu božskou?

A opét se táži, co tu zbude z víry, když jí takto odvedeme

podklady pirozené, rozumné? Loisy skuten systémem svým tento

podklad nií a vyvrací, tebas se zdráhal to uznati. „Jako pírodo-

zpytech, tof slovo jeho, „líe svt viditelný, proto ješt nenií Boha

v nás (I), tak i historik, popisuje pokornv-, opravdový zjev života Ježíšova,

vnjší vývin církevního zízení, vv-vin ueni jakož i bohoslužby ke-

sanské, nepopírá dokonce jeho jsoucnosti, nepotírá ni nadpirozené

stránky víry, ni božství Kristova, ni Ducha sv. v Církvi, ni pravdivosti

doirmat, ni konené úinku svátostí nadpirozeného.'*-! Ale ira se toto

vdomí „Boha v nás" (mimochodem isté rationalisticko-protestantské),

ím se víra takto upodstatnná liší od povry, nebo nejmírnji eeno
od poesie, která též v nás mže vzbuditi myšlenky na Boha, a která

proto snad též jest „nadpirozenou"? A jak z takové „víry" máme
erpati onen svatý „nátlak ku pemáháni sebe, k istot,
k duševní velikosti?" 3)

') .\. propos éxégése (v La Quinzaine, 1903, str. 343 n. .

*) Autour un petit livre, str. 11 n. Ostatn pirovnání ono jest nesprávné.

Nco jiného jest, když *i»n'rodovdec« nám »líí svt viditelný*, a opt nco jiného,

když a priori upírá, že svt ten eíi pesnou, ducha lidského un-it zavazující (tebas

nepímou) nám mluví o Bohu. A práv tak nepochybuje »historik«, líe nám ^pokorný

zjev života Ježíšova*, to inili v6ickni, kdo o Kristu Pánu psali, již ped Loisym.

Ale blud hrozný spoívá v principielním odmítání, že v onom »pokomém zjevu

života Ježíéova-í bylo obsaženo též nco více, co bez porušení pesné, vdecké pravdy

se uyjíti nedá: jeho božství.

*) Mau renbreche r, Das relig. Problém der Gegenwart (PreuCische Jahrbiícher,

Februar 1904). ^Das Problém der modernen Menschheit ist: Wie k-.nnen wir Zwang
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To irý náboženský naturalismus.

Jen málo slovy o pomru L o i s y h o k tradici. (A to jest druhá

ást pítomné otázky.)

Dle uení katolického je tradice pvodu bezprostedn
božího, práv tak jako Písmo. Proto tradice práv tak

jako Písmo pramenem zjevení božího. Proto vykládá
a dopluje tradice nejasná místa Písem. Proto nikdy
nesmí si odporovati Písmo a tradice božská, stejn ne-

omylná.
Loisy naproti tomu jakožto „pouhý historik" uznává za pramen

poznání kesanského jediné Písmo Nového Zákona. Loisy mluví

sice o „tradici", ale rozumí jí ist lidské, stálé evoluci podléhající

náhledy a církevních úadv, a církevních škol, a Církve vbec.

Loisy stanoví krok za krokem odpor vcný mezi Písmem a tradicí

co do nejhlavnjších i nejzákladnjších lánk víry. Celá kniha je

psána v tom duchu (mám tu hlavn na mysli dílo Autour un
petit livre). Výslovn tu uvádím jen jedno místo (str. 16).

Kdo by chtl na prvotní stav uvésti dje evangelické a dje prvních

kesan, musil by se vrátiti až ku starým písemným památkám literatury

kresíanské, vybrati si z nich rzné vty, a ty pak využitkovati podle jich

povahy a podle významu jim vlastního. Chtje uriti, jaký význam pod-

kládají synoptikové úsloví „Syn boží", nebude se obraceti k vyznání nicej-

íškému. Text Evangehí jest neodvislý od výklad, které jjovstaly mnohem
pozdji, za pomoci filosofie náboženské, která se nenalézá v uení Ježíšové.

Totéž platí o idei království božího, o zízení Církve, o pvodu svátostí . .

.

Definice posledních snm, že Kristus sám ustanovil hierarchii církevní,

primát papežský, svátosti, mají pro kritika pouhý význam ideí (tou dobou
bžných) a pro vícího význam pravd všeobecných; aniž pak dogmatické

právo tch vyjádení uruje historicky, jakým zpsobem souvisejí poátky
Církve s psobností Ježí.šovou. (P. d.)

zu Zucht, Reinheit, SeelengrolJe . . . erhalten... "\Vem die Gottesvorstellung von irgend-

wohcr feststeht, der kann an sie auch alle Bedurfnisse seines Gemiites klamiueru; wer

sie jm Fliifi unseres geistigen Lebens verloren hat, der kann sie auf Geniiitsbedurfnisse

bin allein nicht bauen... In aller Religionsgeschicbte ist die Gottesvorstellung selbst

etwas Gegebenes, etvvas Uberliefertes gewesen. Es ist unmoglich, sie zu schaffen, \vo diese

Tradition gebrochen ist.« —- Stfij zde též slovo Brunetierovo (Discours de conibat,

Pans 1902, str. 299 n.): »En fait, une religion naturelle n'est pas une religion,

mais une philosopbie. V pravd, náboženství pirozené la takové pipouští nanejvýš

xif-ení Loisy hoi není náboženství, ale filosofie... Jen v nábožcnstvecb positivních

nalezly odjakživa ukojení náboženské poteby lovka.t
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Z dob pojoseflnskýeh.
M. Pavlík. (O.;

Rokem 1837 poínajíc hesla nevystihují již tak hlavní smr
redakce, an volena jsou dle prvního lánku každého sešitu. Tvto

ukázky znázorují, myslím, dosti patrn vývoj církevní myšlenky u nás.

Hesla: „Všeho zkoumejte, a což dobrého, toho se držte".

^Pravda je sladká i trpká", „Po em touží duše více než po pravd?^

-odpovídala úpln osvícenským snahám. V heslech tchto zahrnuto vše.

•co jsem vytkl o mladších osvícencích. Obsažen tu prvek rozumovv.

Obsažen tu prvek svobodnjší kritikv a vtší ilosti a pohyblivosti

duševní — a odpor proti tesknému škatulkáství. „Ozývají-li se za

našich dn v církvi katolické hlasy, reformu církevní kázn žádající,

bylo by rovn tak nepravé jich nevšímav pominouti, jako z druhé

strany pošetilé, každé takové žádosti ihned bez rozmyslu povoliti a ji

v skutek chtíti uvésti. Slova apoštolova: .Všeho zkoušejte, a což

dobrého, toho se držte", asopisu našemu na ele napsaná,

mají nám i zde býti pravidlem, zvlášt jsme-li ubezpeeni, že inná
navržení ze šlechetných úmysl pocházejí a jedin k zvelebení církevního

dobrého smují." (Píhonský. C. k. d. 1833. 4 i 5.) V heslech tchto je

v další konsekvenci obsažen i prvek víry — poznání, že rozum nemže
osvtliti všeho, co duše naše chce vdti a eho jest jí teba jako

ryb vody. Je tu obsažen celý (z vtší ásti psychologický) vývoj

katolické myšlenky do roku 1848. Veritas (pravda). Religio (ná-

boženství;. Fides (víra). Ecclesia (Církev), Virtus (ctnost): tof

•asový postup hesel O k. d., tof též vývoj katolické myšlenky na

zaátku 19. století, i)

Starší Vacek mluví ve svých aforismech ješt o katolickém
rationalistovi. a to pochvaln, ukazuje, jak zcela jinak si poíná

než protestantský rationalista.^j Mladší Zahradník již i jméno

') Další významné heslo jest: Charitas (Láska). »In omniV>us charitasí, jež zvolil

«i Jirsík, stav se redaklorera . k. d.

*jPiše: »Jak jedná protestantský rationalista? Kdvž protestantský rationalista

na se to vzal, že nic vySéího nad lidský rozum, za jehož zástupce sebe drží, uznati

nechce, tot tolikéž, jakoby slunce zjevení Božího dle svých domovních hodin zíditi

chtl. On usiluje o to, aby litee písma sv. ducha svého vtiskl, dále mu nic na tom

nezáleží, jestli jeho božskou auioritaci (I; zruší, jen když zlatému teleti rozumu svého

se klanti mfižc. — Jak jedná katolický rationalista? Katolický rationalista naopak

jedná. Jak jedenkráte psané i nepsané slovo Boží pestálo kritiku jeho umu, tuf svtlem

•eho osvcuje tmavé stezky a stiánkv rozumu svého. Blesky, jenžto skrze temnost starých.
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„rationalismus" ekl bych z terminologie katolické vymitá, nerozezná-

vaje protestantského a katolického rationalistu. On zná jen jedeU'

rationalismus, a ten z dvod víry zamítá.

Poátky nové eské literatury katolické zrodily se ve znamení

osvícenství. Napišme si jen jména, která se v tehdejší theologické

literatue naší nejastji objevují: Bolzano (psal jenom nmecky, ale

vychoval adu knží eských), Ziegler, Vacek Kop.. erný, Hnojek,

Zahradník, Kamarýt, KOrner, Píhonskj, Sidon, Sláma, Vinaický, Jirsík,.

na Morav Žák, Kynský a zvlášt Sušil se svou „družinou". Bolzano

byl osvícenec a pítel Dobrovského. (Byl státní inkvisicí vyšetován

a odstrann, a — jak Kryštfek píše — nebyl usvden.) Byl vedle

Dobrovského spátelen se všemi takka vyjmenovanými knžími, jejichž-

innost nese patrné stopy osvícenství. Jen nkteré aspo píklady

r

Ziegler sepsal životopis Komenského a vydal jeho „Umní kazatelské"

a ,.Kšaft jednoty umírající". Sychrovi, píteli Bolzanovu a Kynskpho^

vytýkala konsisto brnnská, „že dvrn obchází s berany a bra-

tíkuje se s jich praedikanty, avšak Sychra, ,maje u vci té dobré

svdomí', nevšímal si toho, anobrž ukazuje k tomu, kterak sám Spasitel

náš radji obcoval s publikány a samaritány, nežli s licomrnjmi

farizeji a zatvrzelými zákonniky a kterak pikazoval, abychom milovali

každého lovka a dobe inili bližnímu svému — zacházel dvrn
i napotom nejen se svými osadníky katolickými, anobrž také s evan-

gelickými, pokud jenom byli tito lidé mravní,, správní a rozšafní.""

(Rybika 207.)

Sušil (abych aspo nco ukázal) píše:

Xedovodím, že krom církve svaté Neméj každého hued za kacie,

Všecko vkol jenom ve tmách leží, Jenžto k církvi svaté nehledí;

Aniž pravím, že by jenom knží Mnozí bez své viny nevdí,

Mli slovo pravdy v mysl vaté. K jaké sluší pivinout se víi^e.

Vychodil Sušil 149.

O Sušilov vyvinutém smyslu kritickém a vdeckém jsem se již

díve krátce zmínil. „Sušil nebyl pítelem lehkomyslného pehlížení

veejných nepístojností jen v zájmu stavovském, aby byl nalézal

,všecko v poádku', a jak ped žáky tak i mezi pátely bezohledn

vady káral, neboje se, že tím podrývá ústavu Církve." (Vychodil 193.)

O Kamarýtovi poznamenává Rybika: „Ze pak leccos z ped-
nášek školních a jinoch za neomylnou pravdu vyhlašovaných, avšak

djin ivta pronikuly, oblaka rozrážely, a nebesa, co sídlo Boží, otvíraly, paprskují až:

posud skrze svou historickou zái ze svaté knihy v jeho oko, ano na nebesa toužet«ní

upeno jest. Zvyšují ;i .sesilují svítání neb rozbeskování se ducha jeho.* (,r.k.d. l833, 4;0.)
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náležité neprokázaných vcí a pravidel sml v pochybnost bráti, a

nezdálo se mu vždy a všude slep iurare in verba magisti,

vykládali mu to mnozí slabouskové na zlou stranu a rádi by jej byli

snad vyhlásili ,za kacíe*. Avšak rázný náš Kamarýt nedal se vším

tím mvliti, anobrž šel ped se na dráze samostatného vzdlávání se.

pamétliv jsa uení a pravidel svého milovaného uitele Bolzana." (Ryb. 255.)

Z tchto drobnstek vysvítá przran stanovisko osvícenské.

Že Sušil pracoval pro Církev, známo všem. i když málokdo ví,

jakým siurem a duchem pracoval. (Kolik knží a bohoslovc peetlo

jeho životopis od Dra. Vychodila?; Totéž je známo o Slámoví, erném,

Vackovi, Hnojkovi, Vinaickém, Zahradníkovi. O Kynském (píteli

Dobrovského) poznamenávám jen, že katolicky uvdomoval své

žáky, aby „stáli k cnot, vlasti, víe statn." ^)

Kamarýt, tento „kací" za let bohosloveckých, píše „jsa ješt

bohoslovcem" 1 82 1 elakovskému: „...Jenom to ješt jsou mé asté

prosby k Bohu, aby v stav t povolal, v nmž bys štstí své nalezl,

netoliko pozemské, nvbrž i vné. Já ve svém stavu Bohu diky více

a více se stanovím a již bych nezmnil jej za žádný jiný na svt
veškerém; nkdy tak ješt ptky a spory srdce mé nastoupl — po-

chybnosti neklidné neklid rády by rodily v mých prsou — než zlatá

pravda: Blaženi jsou chudí duchem, jejich bude království nebeské! —
to. kdykoli rád by rozum mj ubohý mudrovati chtl, to hned mne

zarazí a v pokoe kivím kolena ped Bohem a tajnostmi jeho. Pokora

jest ctnost, ale pílišné vynášení se? A ta pokora žádá se k stavu

duchovnímu s nábožností — ne bez uenosti — bez zdrženlivosti! O ty

Boha prosím a udliti jest-li mi jich ráí, dobe volil jsem. což i tob

srden pál bych, abychom i tu byli šastní bratí." (Rybika 272.)

V den vysvcení svého roku 1824 napsal Kamarýt ..Hymnodii", plnou

náboženského nadšeni:

Pán úast a ddictví námi Hlaholena harfy svatokrálovské

K nebi zraky roznícené svatou nábožností, Vroucnosti své vylej.

K nebi istému, Povolaní! »Jak jsou utšení stanové,

Ne stíbra, ne zlata mijitelné stkvní, Jak líbezní oltáové tvoji,

Ne marnivé lesky trupele — Hospodine mocností!

Pán ddictví na vky nám, Oradlévá toužením duše má
<• blaženosti nevýslovné! Po síních Hospo<iinoTvch!i

K Siónu, srdce nemocné, k Siónu! <» dne oslavy a památky nejvážnjší.

>) Napsal tak Sooboda (Pvyb. 22?, 405, též Dj. lit. . 736;, známý svým katolickým

smýšlením. Pipomínám, že Dj. lit. . po strate náboženské ^ež ovšem jest u nich

vedlejší) jsou psány nedosti spolehliv.
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Dne první života nového. Která tetího nebe vidla blaženost.

Jehož záivé jitro Ta rty naše rozžže

Dnes pozlacuje žehnající nebe. Vítznou Zlatoústého výmluvností.

Zvolejte f>rosbaiui hlasnými A duši

Ku knzi na nebi trnicimu, Životem Bohumilky Saleské.

Jía nmž ani poskvrnky, V takovýchto jenom zrcadlech

Ale všech nalezeno ctností. fJbrazí se krásoty koruny.

Tam lete kídla t"užebná A paprskové žezla tvého.

Našeho srdce. Králi nebes i zem!

Tam k svtlu a pravd nebeské. Jenom tito plamenové

Tam se srdce zapálí Na oltái dstojn plápolají,

Plamenli) lásky širnonovy. Podávajíce obí srdcí

Horlivostí. Libovonnou.

(. k. d. 1S31, "295. Z pozftitalých rukopisu S- Kamar/ti.)

O Kamarvtovvch snahách reformních v církevní hudb a zpvu
již byla zmínka.

Souvislost osvícenství a (pozdji) katolické práce uvédomovací

není snad nahodilou, ale vnitní. Pokud jsem se pesvdil, není ani

jednoho knéze v dobách poj ose finských o uvdomní
církevním úspšn pracujícího, jenž by byl býval prost

osvícenských tendencí; naopak všichni byli více nebo
mén zásadními osvícenci.

Význam osvícenství pro katolickou myšlenku byl by osvtlen

i rozborem runík 0. k. d. 1840. 47— 53. zvlášt za redakce Jirsikovy.

Do této studie to však již nepatí. Pipomínám jen, že Jirsik byl jako

theolog, redaktor i biskup ovládán myšlenkami osvícenskými a s nimi

vnitn souvisícími (pokrokovými, demokratickými, národními). Uvázav

se v redakci C. k. d. 184S zavedl ihned nov\- pravopis a odvoduje
to takto: „My knží jsme ten od Boha i od lidí k tomu povolaný ád.

abychom lid vzdlávali a jeho cviení všemožn rozmnožovali, opravo-

vali a nadlehovali, majíce školu pod svou správou. My jsme pvodcové

i také pirození vdcové, držitelé i zastávatelé užitené literatury, nám

tedy sluši v tch vcech státi v ele a v pedu kráeti, nikoli pak

za jinými pokulhávati." Jirsik uznává potebu reform v Církvi «Co

se tkne vci pípadných (a k tm ítá Jirsik káze církevní a ze-

vnitní ád), tuf ovšem lhali bychom a pravdy nebylo by v nás.'

kdybychom ekli, že píinou tchto vcí dokonce žádné opravy potebí

není, a že by leccos nemohlo býti jinae."

Jirsik volá po synodách. .^Pro synody z obyeje vyšly?... Ze

pedstavenstvo církve samo tím z vtší ástky vinno bylo. nedá se

upíti. Bylo jim te) nepohodlnou povinností... Biskupm se protivilo
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smišovati se s plebejskvmi farái.. . Nad to se wvinula v druhé polovici

stedovku neblahá bureaukratie. . . Absolutismus v církvi byl tím vinen,

že synody z obyeje vycházely ... Ze synod vyplývá užitek i biskupovi.

au se mu poskytuje velmi dobry prostedek, jak by na své dležité

povinnosti pozorná byl uinn . . . Poznal by knžstvo a lid. ( Jirsik

nebyl proti pipuštni laictva k synodám.; Též by byl biskup pipo-

mínán, že sám sebe musí napravovati..." Cituje slova Ximenesova

pronesená na jeho první synod: „Ujišuji vás, že ze své vlastní moci

bez vašeho dobrého mínní, a dokud bvch se s vámi díve nebyl

poradil, nikdy žádný zákon neustanovím. Proto jste ale také povinni.

daná naízení vrné plniti.'^ Jirsik stav se biskupem zavedl hned

knžské konference a chtl, aby byly skutenými konferencemi: brzy

na to slavil diecesní synodu a dal podnt k provinciální synod pražské,

která však úplné neuspokojila. ^j Jirsik mél-li jmenovati vikáe dekanat-

ního, vyžádal si votum knzi v dkanát pracujících a jmenoval jen

toho. jehož vtšina knžstva dekanatniho poctila svou dvrou.-) a jak

P. Wurmovi se pochválil, nikdy nebyl zklamán. Byl pruti pobožnstkáství.

„které" — to jsou jeho slova, jež pouze konstatuji — „zvlášt v nové

zavedených bratrstvech Ržencových a Mariánských posily nalézalo.*

Jirsik „odvážil se" pišed na slavnosti velehradské r. l!!^63 zástupy

lidu požehnati esky, zvolav hlasit: „Požehnej vás všemohoucí Bh Otec

i Syn i Duch svatý. Amen." (Zde jest mým pramenem opt P. Wurm.

jenž Jirsíka na Velehrad pijal a uvedl ho do svatyn velehradské.)

Napsal-li Smetana roku 1S35 známý lánek o osvt, za red^^^ce

Jirsíkovy asopis k. d. podobnými projevy jen se hemží, ovšem proniká

v nich již rázné silné vdomí církevní. „Vzdláním zmizela ona mystická

mlha. kteráž za devnjších dob mysl i rozum malikých, ano i dú-

spélých poutala, a v jejichžto mrákotách se mnohá mysl ponoila. Nenif

ve vlasti ani jediné snad školy, v nížto bychom toliko stín njaké

bázn ped vlasaticemi a strašidly u dítek nalezli. To patrný pokrok,

kterýž radostný na nás dojem psobí, jelikož odpírajíce

všelikému pochodu zpátenímu a liknavému stání, chuté

as v n i t n í j a k o u s i n a d š e n o s t í p o s t u p u j e m e. A opt zdraz-

ují všestranný a dkladný a rozumný pokrok — v Kristu."

') Zdá mi se Cnemohu to urité íci), že kardinál Švarcenberk stavl se Jirsikovi

(biskupu) nkdy v cestu. Bvl jin:;k píznivcem jebo, ale bál se snad jebo myšlenek.

*) Žádám, aby tento údaj a jicb pramen (P. Wurm byl zkontrolován, dokud

staeek Wurm žije, aby snad po smrti jeho nepovstaly njaké pochybnosti. -Oiáiku

vik:í.<kou« iikíiu jen z jelio úst.
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Když pronesly se blasy, že duchovenstvo se petvauje a že vlastn

peje reakci, ozvali se hned v C. k. d. 1848: „Možná, že by jeden druh}^

(knz) si pál, aby vše bylo v starém nepoádku zstalo: avšak pohlete

na nj, a pesvdíte se, že není dokonalým katolickým
knzem, a toho se nemáte docela nic co báti... Cim více ale katolický

knz ducha Kristova pojal, tím více bude horliti o zachování udlené

svobody, a protož nemže býti reakcionáem."^

lánky z té doby takka každým ádkem prozrazují svj pvod
osvícenský, a i prbh známé schze duchovenstva 1848 ukazuje, jak

hluboce tkvlo knžstvo tehdejší v osvícenském ovzduší: a to bylo
knžstvo, jemuž práv bželo o blaho Církve, a jež stálo

v ele veejného života katolického.
Bez osvícenského proudu (jenž u nás vystoupil v podob josefinismu)

byl by býval nemožným ráz hnutí církevního roku 1848. Osvícenství

pisplo k tomu nejen záporn, i kladn.

Bude se snad mnobému zdáti, že vliv osvícenství na hnutí katolické

pepínám. Nejsem advokátem josefinismu: hledím si jen vysvtliti po-

zdjší církevní hnutí, jež bez pedchozí periody josefinsko-osvícenské

jest nevysvtlitelno.

Jsmef zvyklí dívati se na všecky zjevy djinné se stanoviska až

moc úzkého, více ideologicky než historicky. Dle nynjších svých

názor míme fakta historická o celé vky od nás vzdálená; bez
ohledu na jejich souvislost asovou je schvalujeme nebo za-

vrhujeme dle toho, odpovídají-li našemu pesvdení nebo ne. Neptáme se:

pro vznikl ten neb onen myšlenkový proud? Djiny nejsou panoramem,

kde stídá se obraz po obrazu mnohdy bez jakékoli souvislosti, a kde

jeden obraz se nám zamlouvá, jiný ne; djiny jsou projevem ducha

lidského a Prozetelnosti boží, a oba tito faktorové djin vyluuji

nahodilé seskupení zjev bez vnitní souvislosti. Jako v morálce dva

(na venek) tytéž iny rzn se mnohdy oceují a musejí se rzn
oceovat, jako ve zpovdnici nelze šablonovit tytéž híchy rzných

osob stejn posuzovati, nýbrž teba se ptáti po píinách, po okolnostech,

vbec po všem, co njak vplývalo na in, tak také v djinách teba

se ptáti po píinách atd.

Žádný v mezích pirozenosti se pohybující duševní proud nebyl

najednou a umle vyvolán, žádný taký velký proud duševní není bez

píin a bez jakési (Ize-li to tak nazvati) oprávnnosti. Z tohoto vše-

obecného pravidla nelze vyjímat ani proud, které se zvrhly, které

se obrátily proti Církvi — ani osvícenského proudu v 18. století. Ani
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osvtové (osvícenské) úsilí v 18. století nebylo umle vyvoláno nkolika

naskrz špatnými, nevreekymi atd. spisovateli, nebo snad nkolika

zednái. Mlo hlubší koeny: osvíeenosti, nebo eknme osvty bylo

teba. Kdy byla katolická theologická literatura sterilnjší, než práv

v dob pedosvícenské? Jak vysvtliti si onen zvláštní úkaz, že práv

naši nejvtší a možno íci nejlepší duchové k osvícenství tak náruživ

se pipjali? Kdyby nebylo bývalo u nás shnilých pomrv a povrchnosti

ped osvícenským proudem, nebylo by ani osvícenství vytvoilo

takých individuí, jako bvl náš Stach, rattenberský Kolb, inšprucký

Albertini a jiní. Naším koníkem je Brunner, jenž byl sice velkým

bojovníkem a agitátorem pro naši vc — ale ne historikem. Snesl ve

svých spisech cenný, bohatý materiál djinný — ale to nejsou ješt
djiny. — Odmysleme si (je-li to vbec možno) osvícenský proud

18. století, u nás josefínskou vládou šíený: byl by Brunner dospl

k svému církevnímu programu?

Blíže oznaiti a uriti kladný vliv osvícenství na církevní hnutí

se však ješt neodvažuji. Tu teba ješt mnoho studovat a srovnávat.

Koním dokládaje, že jsem si vdom nedokonalosti a hlavn ne-

úplnosti této studie. Jak by ostatn zaáteník osamocený, odlouený

od uené spolenosti a vzdálený od veejných knihoven (jemuž velmi

nesnadno jest dopíditi se nutných pramen) mohl napsati nco úplného?

Legenda' Kristiánova.
Napsal František Vacek. (. d.)

11. eé „Lieet plura" (o penesení sv. Václava).

Nejstarší a nejlepší zpráva o penesení sv. Václava jest ve slo-

vanské legend. Zní takto: Nezstávaje Bh vyvolené své v po-

hanní a híšníkm dává milost, aby se káli. I navštívil vinníky (vrahy

Václavovy) a obmkil kamenné srdce jejich, takže uznali hích svj
a litovali ho. Boleslav s pláem a vzdycháním volal k Hospodinu:

„Bože, pomoz mn híšnému a bu mn milostiv!" A poslal sluhy své,

aby pinesli tlo svatého knížete Václava, bratra jeho, z Boleslave do

Prahy. Pi tom vyznával: „Já jsem hešil, ale nepravost svou poznávám,

a hích mj pede mnou jest vždycky." I položili tlo v chrám
sv. Víta, jejž byl sám vystavl, po pravé stran oltáe 12 apoštol, i)

•) Prameny d. . I. str. 134,
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Prostý dj penesení piodn byl asem rouchem legendárním.

Pomcku k tomu poskytly popisy jiných translací. Autor nejstarší la-

tinské legendy o sv. Václavu, jež poíná se slovy „Crescente fide",

pipojil k životopisu svtcovu tuto legendu o penesení: Tlo sv. Vá-

clava odpoívalo v Boleslavi za ti léta. Potom dostalo se pokynu
ve snách nkterým (vícím v Boleslavi), aby penesli je do

chrámu (sv. Víta v Praze), jejž byl sám vystavl. Vstali tedy o pl
noci, vyzdvihli tlo z hrobu a položili je na vz. Cestou dospli

k potoku, jehož voda vystoupila z beh, roztékala se po

lukách a bránila pechodu. I zarmoutili se nad tím velmi
a šli hledat dev na zhotovení mostu. Když se vrátili,

spatili vz s tlem na druhém behu, vodou nes úioený.
Podivivše se zázraku, došli pak (již bez pekážky) do eeného
chrámu. Tam rozžehli svtlo, dívali se na tlo a shledali je

neporušené, rány pak na nm všechny zahojené. Jen jedna
rána byla krvavá, ta, kterou mu bratr zprvu byl zasadil.

U pítomnosti vícího lidu, jenž se byl sešel, za hlaholu hymn a písní

vloženo jest tlo do rakve a pochováno vedle oltáe, kdež z moci boží

na pímluvu svatého muedníka mnohé zázraky se djí až posavad. ')

K této legend o penesení svatého Václava piinil Gum po Id

(v letech 973—983) nkteré další smyšlené podrobnosti. Slyšme celé

jeho vypravování. Tlo svtcovo, píše, odpoívalo v tom míst, kdež

zprvu bylo pohbeno, po ti léta. Potom zdálo se nkterým vícím ve

snách, že jest vle boží. aby jejich piinním) k dstojnjšímu pohbení

peneseno bylo do chrámu sv. Víta, jejž sám byl vystavl. Procitnuvše

ze spánku, uposlechli pokynu, ve snu jim daného, jakkoli pomy-
šlení na kníže te-ukrutníka (Boleslava) nahánlo jim

strachu: o pl noci oteveli hrob, vyali z nho rakev se svatým

tlem, rakve však neoteveli, nýbrž jak byla z hrobu vyata,

položili ji na vz, peliv k nmu pivázali a vydali se s í na

cestu. I pijeli k potoku, pes njž pro velikou vodu a nedostatek

lodí a pístav nebylo lze dopraviti vz na druhou stranu. Most

v tom míst bývalý vzal za své povodní, a dev na jeho

opravu nebylo nikde po ruce. Co mli initi ? Tonouce v úzko-

stech stran další cesty, spatili pojednou, co podivuhodnou mocí boží

se stalo, že vz stojí na druhém behu, vodou nikterak netknutý.

Chvíli nedvovali tomu zázraku, než potom nakonich
peplavavše potok, jeli za vozem a dorazili záhy na místo,

') Tamže str. 188.
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k némuž smovali. Vstoupili do chrámu, opatrn zaveli dvée
za sebou, oteveli rakev, a hle, na tle, jež mlo jizvy po ranách

zacelené, neshledali ni nejmenšího porušení; jen rána zasazená od bratra

mokvala krví. Zavevše pak rakev, pochovali svaté tlo u pítomnosti

mnohých vících za hlasného zpvu duchovenstva poblíž o'táe (sv. Víta).

Tam od té dobv pro zásluhy svatého muedníka zaskvívá se moc boží

nepoetnými zázraky na radost vícím a po strach nevícím.
i)

Bylo potebí uvésti podrobnosti Gumpoldova vypravování, protože

na základ jich a optným užitím legendy «Crescente fide" zesnována

jest širší legenda o penesení sv. Václava, kterou znal Kristián. My
pihlédneme k legend té až pozdji, jak as jejího vzniku to ukládá..

Nyní pravíme: Kdyby Kristián nic více nepodával o penesení svatého

Václava, než co smyslil Gumpold. bylo by již proti pravd jeho

tvrzení, že vyslýchal pamtníky skutk a píhod sv. Václava, a že podle

výpovdí jejich opravoval starší legendy,^) protože žádný pamtník

nemohl mu ani vvpravovati ani potvrditi to. co jest irým výmyslem

básnivého cizince. Ze však pednáší další, nové bajky, jež

vznikly teprve chvbným výkladem smyšlenek G-umpol-

dových, tvrzeni jeho o výslechu svdk nebo pamtník má všechny

znaky toho. emu íkáme lež.

Známe spisek, ve kterém autor podobné dokládá se svdk, osob.

které byly pítomny ukládáni tla Václavova v kostele sv. Víta a po

mnohých letech potvrzovaly zprávu legendy „Crescente fide'*, že tlo

muedníkovo bylo neporušené. Spisek ten poíná se slovy „Licet

plura" a podává e o penesení sv. Václava. ^j Píinu k jeho složení

zavdala poteba liturgická, aby totiž ke svátku penesení (4. bezna)

pro officium toho dne bylo pimené rozsáhlé duchovní tení. Autor

sám to naznauje, an praví: _Quapropter nonnisi iustissime hec nobis

solempnitas superioi illi festivitati, qua natalicius eiusdem martiris

celebratur dies, est equiparanda." e „Licet plura" svým poátkem

táhne se ke starší písemné zpráv o penesení ( Licet plura nobis in

*) Prameny d. . I. str. 161 n.

^) V prologu k legend: sQuo ex iussione vestra (biskupa ív. Vojtcha) iimul et

licencia aliquo módo eam corrigerem vel si qua deessent, hos, qui adhuc superstites

essent, senes seu religiosos quosque, qui eorum gesta vel acie oculorum bausissent seu

auditu aliorum narracione comperissent, percontarer atque bic adderem.c Prameny

d. . 1. str. 199.

*) Nejstarší nám známy pepis její sbledává se v breviái ze 12. nebo 13. století.

Rukopis universitní knihovny pražské VI E 4 c, str. 310. Mladší pepisy jsou v kr«deiu

kapitolníbo archivu pražského G 5, v kodexu universitní knihovny pražské 13 D 20, a jinde.
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hac veneranda translacione sacratissirai corporis beatissimi patroni nostri

Wenceslai. fratres amantissimi. laudanda atque memoranda re-

splendeant, quedam tamen nichil cercius inter seu quoddam iu8

privilegii sibi vendicancia limpidius contemplantibus occurrunt), podle

toho, co se v ní dále dí o svdectví pamtníku (Quid enim mirabilius,

quam corpus sub terra positum. quasi sub aromátm condimento per

aliquot carricula annorum incorruptum conservari. nec solum. ut plures

adhuc visi miraculi superstites referunt testes, incor-

ruptum. sed. quod magis est mirandum, sanatis vulneribus), ke zpráv
legendy „Crescente fide". Oceujíc význam zázrané oslavy muedníka,
že tlo jeho po léta zstalo v hrob neporušené, neustává od nábožných

úvah. Zmínek historicky významných nebo jinak v naší píin pozoru-

hodných nepivádí, vyjma to jediné, že Cechy, kteí žili v dob pe-
nesení, oznauje tvrdým slovem: „nostra incredula gens''.i)

12. Slovanské synaxarion o penesení sv. Václava

Výtahem ze slovanské legendy, jejíž zprávu o penesení svrchu

jsme uvedli, poízeno jest kdysi v 11. století slovanské synaxarium

o penesení sv. Václava. Upravovatel spisku uchýlil se ponkud od své

pedlohy. Vzpomínaje totiž zázraku, jenž stal se v Boleslavi, že krev

sv. Václava na míst, kde byla prolita, teprv tetího dne vešla do zem.
za to však ukázala se nad hrobem jeho v chrám, prohlašuje zázrak
ten za píinu, pro kterou Boleslav dal se na pokání
a poruil penésti tlo bratrovo do Prahy. Krom toho vztahuje lítost

Boleslavovu i na smrt osob, které zahynuly se sv. Václavem, a k vy-

konavatelm penesení pipoítává knze.2) Jakkoli zmny
a doplky práv eené nemají zvláštní njaké váhy, pec aspo k tomu
ukazují, že úprava spisku dala se v dob, kdy dvodem peneseni

uvádny byly zázrané píhody v chrám boleslavském, a kdy popední
úastenství pi penášení tla Václavova z Boleslave do Prahy pisu-
zováno bylo knžím.

Ke znní slovanského synaxaria o penesení nejblíže pistupuje
legenda Vavincova. Podle toho, co Vavinec vyzvdl a napsal,

podnt k penesení zavdán byl zázraky, které staly sf
u hrobu svtcova v Boleslavi (cum exanime corpus innumera

') Podobn v prologu k legend Kristiánov teme: »Nos veliiti iucreduli
manemus.* Prameny d. . I. str. 200.

«) Prameny d. ó. I. str. 135.
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quodammodo viva exhiberet miracula), veejného a slavného
penášení úastnili se knží i lid (maxima cleri et populorum

turba), kníže Boleslav vyšel v ústrety prvodn a ped mrtvým
tlem svého bratra vyznal lítostivé svj hích Venit interea

irater eius fratricidii sanguine pollntus et homicidii reus et quasi poe-

nitens et lugens lacrymisque facie circumfusus, tremebundus super

occisi a se fratris corpus corruit, veniam super commisso in fratrem

scelere postulans), tlo sv. Václava pochováno bylo po stran
oltáe sv. Víta (nobile corpus locatum est in aula sanctissimi Viti,

martyris Christi. iuxta altare eiusdem martyris). Z episod, o nichž skla-

datelé starších latinských translací nic nevdí, Vavinec pivádí zázrané

obtížení vozu nebo pilnutí jeho k zemí, takže ani sebe etnjší pipež
nemohla jím pohnouti, až teprv po modlitbách, které vykonalo ducho-

venstvo, bylo lze dále jeti (currus, qui prius quadrigis equorum et bis

senis fere iugis boum progredi vel aliquo módo moveri nequibat, post-

modum fidelium oratione peracta . . . magna cum celeritate uno tan-

tummodo boum cum iugo motus est.i)

13. Legenda ., Corpus sanetissimi martyris" (o penesení
sv. Václava).

Snaha poíditi legendu o penesení tak obšírnou, aby sama o sob
dostaila na míru sváteního tení a nepotebovala pídavku jinvch eí,
vedla k sepsáni legendy, jež poíná slovy „Corpus sanctissimi martyris".

Pvodce její hledal pomcku k rozhojnní obsahu, i nalezl ji ve smy-
šlence Gumpoldov,-) že osoby pevážející tlo svtcovo
bály se ukrutnosti knížete Boleslava (principis tyrannidem

metuentes). Smyšlenku tu uinil základem vypravování a uvedl ji

v souvislost s píhodami, jež druží se k dji penesení a jsou pejaty

dílem ze starších translací sv. Václava, dílem i z nov pibylých
povstí. Nedbaje znní starších legend, že penesení vykonáno bylo

téže noci, kdy dostalo se k tomu pokynu ve snách nkterých vícím
v Boleslavi, vymyslil vc jinou, že prý astými zjeveními po-

bídnuty byly zbožné osoby, muži a ženy, aby staraly se o penesení

tla Václavova z Boleslave do Prahy (Revelatura fuit pluries . . , qui-

basdam deo dignis viris et mulieribus, ut corpus sanctissimum trans-

ferre procurarent in ecclesiam sancti Viti), a ž-^- kníže Boleslav

') Tarnže str. 179 n.

-) Prameny d. 5. I. str. 162.

HlíHka. 34
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dovdv se o zjevenich, velice užasl (vehementer obstupuit),

i povolal k sob nkteré odnce své (milites) a dal jim

rozkaz, aby v noci potaji penesli tlo bratra jeho a do-

spli s nim ped úsvitem dne do chrámu sv. Víta, jinak,

kdyby se obmeškali, že všichni hrdla budou zbaveni.

Odnci pospíšili tedy do hradu Boleslave, vstoupili tam do

chrámu a s pispním duchovenstva a malého hlouku vících

vyzdvihli tlo z hrobu. V tom líbezná vn rozlila se vkol. Vykona-

vatelé penesení (pro veliký spch) ani nenahlédli na svaté tlo, nýbrž

tak, jak je nalezli v plátnech zavinuté, vložili na v:: a hned vydali

se na cestu. Když dorazili k potoku Rokytnici, ustrnuli nad pekážkou,

jaká se jim naskytla. Potok vystoupil z beh a zatopil okolní pozemky,

tak že pechod byl nemožný. I vrhli se na kolena a vzývali

sv. Václava o pomoc, vzpomínajíce trestu, kterýž jim
uložen byl za obmeškání. Když vstali o d modlitby, spatili

vz s komi, na druhou stranu potoka zázrakem penesený. S dvrou
pustili se za ním a pebedli bez úrazu rozvodnný potok. Než, nastojte,

druhá, vtší pekážka ekala je na behu eky Vltavy.

Most povodní byl stržen. Tu již bez duchastanuli, nev-
douce, co initi. Chtli jeti jinudy, ale vz stáljako pi-
mražen, a nebylo možná pohnouti jím s místa, ani když
vtší poet koní k nmu pipáhli. Prvodí svatého

tla vrhli se na tváe své a prosili Boha za pímluvou
sv. Václava o smilování. Potom z modlitby nabyvše d-
vry, pistoupili k vozu, pohnuli jím s místa (vehiculum cum

precioso thesauro sustollunt) a pešli most šastn s vroucími
díky Bohu za tu pomoc.

Legenda „Corpus sanctissimi martyris" obsahuje ješt jiný píbh,

k nmuž my obrátíme zetel pozdji, a úvahu o zázraném za-

chování tla m uedn í ková, zpracovanou podle ei „Licet plura".

Z poteby, jak se ukáže, pipisujeme sem ástku úvahy: „O laudabile

viri dei meritum, o stupendum raro vel nunijuam auditm inter ho-

mines simile prodigium! Ecce medicus celestis singulis quibusque rébus

eontrarie celi^ns adhibet medicamenta, quoniam carni sub terra posile

triennia largitur incorrupcionem, membris singulis concedit integritateni,

vulneribus velut unguentis optimis delibutis impendit sanitatem, cyea-

tricum tamen solam reservavit apparenciam. Non hec, fratres karissimi,

ali(|Uo asu vel ingenio factum est, sed magna domini dei providencia

dispensatum. Voluit enim bonitas sum mi largitoris genti
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Bohemorum ad fidem noviter converse in beatissimo
martyre Wenczeslao gloriam vel resurrectionis exhi-

bere, fidem tenellam corroborare. spem erigere, ad appetitam celestiiim

corda hominum exaltare. dotes future beatitudinis aliquas premonstrare,

videlicet immortalitatem, impassibilitatem. perpetuitatem.^

Jako smyšlenka o hrozb knížete Boleslava, že dá popraviti

odnce, nedojdou-li s tlem sv. Václava do Prahy ped svítáním, ne-

mohla uinna býti základem nové legendy, pokud v Cechách vdlo
se, že kníže-bratrobijce kajícn vyšel vstíc mrtvému tlu svého bratra,

když pinášeno bylo z Boleslave, tak ani e o strženém most
na Vltav nemohla vzniknouti drive, než duchovní eníci u nás

hledíce novými píbhy šíiti vypravování o svtci, poali ujímati se

i pouhých slov. položených man nebo beze zvláštního úmyslu ve star-

ších spisech o sv. Václavu, a z nich vyvozovali zprávy o vcech
nikdy nebývalých. V legend Gumpoldové jest psáno: „perveniunt ad

rivum incedendo supergredi animalibus plaustrum ducentibus ni mi a

profunditate intransibilem, naviculis et portu utrimque
carentem. Stant quippe circumspicientes. Pons iam factus undosa
transgressione dissipatur. Ligna ad eius reparationem non in-

veniuntur.-i) A i zbžné pirovnání tch slov k parallelnímu místu

legendy „Crescente fide" dává hned na rozum, že Gumpold nemluví

o jiné pekážce, než kterou mli vykonavatelé penesení na potoce

Rokytnici, pece zpytatel kterýsi usuzoval o slovech Gumpoldovvch

takto: e o most, lokách, pístavech nemže odnášeti se k potoku,

ale týká se veliké eky. Ježto podle staré povsti, tlumoené legendou

„Crescente fide", prvod se svatým tlem zdržen byl rozvodnným

potokem Rokytnicí, pítokem vltavským, mostem, o nmž zprávu dává

legenda Gumpoldova, rozumti jest most na ece Vltav pod hradem

pražským. Tím úsudkem zjednal si podklad k novému píbhu na roz-

.šíení translace sv. Václava. My nedivíme se tomu poínání, kladouce

za vc jistou, že autor, pabrkující takovýmto zpsobem ze starších

spis, nežil v dob, kdy legenda „Crescente fide" byla sepsána, a le-

genda Gumpoldova do Cech pinesena ; ale kdyby eený autor chtl

odvolávati se na oité svdky toho, co sám vymyslil, mohli bychom

právem viniti jej z nepoctivosti. iP. d.)

'y Prameny d. . I. str. 1(52.
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Studie eyrillomethodjské.
Napsal Fe. Snopek. (. d.)

Uvádím zde píklad, jak dmysln a pracn ustrájí pan autor

svoje prvody. V drahé frisinské památce máme dle textu transskri-

bovaného.17—20. 26.27. Ostáném sich mrzkich del, eže šunt

dela sotonina... Niže tch del mr z(e)n e(j e) ped božíma
oima. Superlativní výraz ni že... mrznejeje tedy jen pokraování

pedcházejícího positivu mrzkich. V homilii neml již naproti tomu

positiv ve zmnném znní místa: O tricj aj u s j a sotony i vtscht
dli. jego, avšak superlativní výraz, který plynul z vynechaného

positivu, byl pece pejat, ovšem ve form rhetorické otázky: tto bo
jestL mLrztje tacchi, delt ví. lovcchi>. Ponvadž
hned na to následuje relativní vta: imiže nasjagnvabožija
privlaimi>, zamnil pvodce homilie ped božíma oima druhé

frisinské památky výrazem vh lovcchi., nebo Lto bo jestB

mLrzi>je tacchi> dli. prdi> božíma oima, imiže na
sja gnva božija privlaimi. by bylo nešlo. Vynecháni pí-

vlastku ve výrazu „mrzkých dl", ponechání však komparativu

mLrzi>je a za-mnní výrazu prd božima oima výrazem

vt lovcchi, náležejí zajisté k nejdležitjším známkám, které

nám ukazují, že text druhé frisinské památky je starší nežli homilie

(str. 13).

Druhá sta (str. 19—22) Homilie pipisovaná Klimentovi
je skuten jeho dílem, zakládá se na pirovnání výraz, vt,
myšlenek a citát s totožnými a podobnými ve spisech jeho nepopi-

ratelných. Uvedu jeden pípad zvlášt zejmý z krásného díla Vondrákova.
V homilii teme: ue oyBoiiTe ca (tl o^-biikaioiiiiixi t^aí a ,\o\'iuh ne-

MoroYiiiHMi YTO 3^^ CTBOpiiTH, iiT» HiiYe o\'BOHT£ CA HMOvqiíiro K.iacTh no

ovBHif.iiHH KiK(>bi|iH KT. TfíOHoy, CH Topo ©VKOHie cx (conf Mat. 10.28) optuje
se skoro doslovn v 40 mu.: ii iie ovboiitc ct: (ot ovkhb.^h)I|iii,vt. ti;ao

a AovuiH iieMorovqie Hiivecoase 3s:i ciTBOpHTH, Hb oysoHTe ce Hi.iovi|uro BACicTb no

oifBHeiiH BiBptiiiH B pceiioy. Celkem shoduje se i: ne Bonie ca oti ovkhBc1kh|ihxi

Tt.AO, a ^lUII llfi MOrOYI|IHI.Il> YTO AHVO COTBOplITH. 110 n.lY€ OVBOHTC Cft

Morvi|ii»ro ,\Yiuv n ^^^o BOBpei|iii ki reoHV, Toro ovKonie ca. Dimitr. Zvlášt
duležit jest pídavek Toro ovbohtc ca v Na pam. ap. a v Dimitr. vzatý

z Luk. 12,5. Znan se odchyluje text v evangeliu Mariánském: n ne

OVBOHie CA OVBHKJWqjHXl TMO H ;^OV'mA H M0r«l|lh OVBHTH. BOHTe 356 CA
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fiave Mor/Hqiiro h ;^oyui£ h tííAO noroyBHTH bx tteeiit. Shoda citátu na obou

místech jest proti znní evangelia v Mar. (Zogr. Sav. kn. atd.) tak

nápadná, že mže pocházeti jen od jednoho a téhož pvodce. Je zárove

zajímavo pozorovati, jak voln si Kliment poínal v tomto ohledu (str. 21).

Témuž Klimentovi pipisuje náš autor (str. 23—44) i zpovdní
ád Euchologia sinajského. Upozoruje na shodu ád veejné

zpovdi nmeckých s modlitbou Euchologia, taktéž souhlasí s ní tetí

frisinská památka (. 25 n.) namnoze, jakož i krátké vrovyznání vzato

sem z nmeckých formulí obecné zpovdi. Ovšem nelze upíti ani vlivu

eckých text, hlavn zpovdního ádu Jana Postníka.

Zajímavé jest. jak velice shodují se místa zpovdního ádu s jinými

spisy Klimentovými, jako Dimitr., na pam. apošt., na probraženije,

lo. KrLst., O prazdn.

Následuje (str. 45— 66) poutavá sta: Vznik frisinských pa-

mátek jakož i pekladu Emmeramské modlitby, kdež autor

dívjší svoje výroky ješt dkladnji dovozuje a ponkud opravuje.

Naež po statích o pramenech života svatých apoštol slovanských Cyrilla

a Methodje, s nimiž bude se nám blíže seznámiti, máme pojednám

Úast Klimentova v textech Grlagolity Clozova (str. 117

až 123), Kliment a hlaholština (str. 124 n.), O povšechné po-

vaze spis Klimentových (str. 126), Dv další Slova pi-
pisovaná Klimentovi (str. 142— 150), Pí dávek I. a 11. (str. 151

až 170), Opravy a doplky. Ukazatel slov a vcí. Citáty

z Písma sv. a Obsah (str 171—180).

Nejvíce nás ovšem budou zajímati stat pominuté zatím v ped-

cházejícím pehlede, týkající se pímo slovanských pramen djin

slovanských apoštol, mezi nimiž pední místo zaujímají tak eené
pannonské legendy. O nich Jedná str. 67—95 ve stati nadepsané:

O pvodu obou tak zvaných pannonských legend.

K otázee, kdo sepsal pannonské legendy.

Kritika pramen, jež základem jest všeho historického bádání,

zvláštní, výhradní má význam vzhledem na djiny svatých prvouitel

našich Konstantina-Cyrilla a Methodje. Bylt život jejich celý (alespo,

v emž mi tuším odporovati nebude nikdo, poslední jeho období po-

svcené národu slovanskému) rovnž tak vzdálen vlivu církve byzantijské,

která tehda práv poala s rozkolem, jako pímo odporen byl nme-
ckému živlu v církvi latinské, který téže doby snažil sob podmaniti
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Slovany. Nedivno tedy, že ani v soudobých pramenech byzantských

nižádné o nich nenalézáme zvsti, aniž v nmeckých letopisech vy-

skytuje se nejmenší narážka na jejich boje s bavorskými biskupy-

Kritika pramenv o psobnosti sv. Konstantina-Cyrilla a Methodje

nabývá vtší dležitosti tím, že ob církve, východní i západní s rovným

zápalem zasazují se o dkaz, že slovanští prvouitelé byli jejich, že

pracovali v zájmech jejich. K tomu pravoslavní tvoí šik jediný proti

katolíkm, kdežto tito jsou rozdleni na tábor nkolik podle toho,

jak pojímají otázky nkteré, na píklad otázku obadu, rozcházejíce se

u vcech mnohdy nemálo vážných.

Veledležitý pramen djin svatých Konstantina-Cyrilla a Methodje

poskytují tak eené legendy pannonské. Bez nich nemže se

obejíti, kdožkoli píše o slovanských apoštolech. O jejich dovrnosti

rzní Šli hlasové; teprve v poslední dob ustálilo se domnní, že jsou

ve všem spolehlivý. Ale jest jiná otázka: právem-li? Pochybnosti svoje

jsem pronesl, nesrovnalosti odhalil a dovodil zcela jasn, že v nkterých

vcech na pannonské legendy spoléhati nelze, nebo jejich zprávy jsou

na odpor listinám. Takových pak míst je celá ada. Proto jsem se

prohlásil, že ni m bus celkové jejich dovrnosti tratí se ví ca
v.íce, že co do staroslovanských a vbec co do východn ích

legend o svatých našich apoštolech není neradno po-

nkud alespo se držeti xoO xpíxtxwxátoi) Dobrovského.^)
Mnozí však trvají stále ješt pi myšlence, kterou pronesl r. 1843

Alexander Vasiljevi Grorskij, že legendy pannonské psali bezprostední

uenníci svtc, kteroužto myšlenku pevzali s Ernstem Diimmlerem

uenci západní bezmála všichni. Pavel Josef Šafaík uril jména jejich

Kliment a Gorazd, jiným byl autorem obou legend jeden z obou.

Závažnjších dvod pro tuto domnnku tuším nebylo, nebo
které byly uvádny, pipouštjí i širší význam. Prvý tuším, jenž njaké

dvody sebral, jest Petr Alexjevi Lavrov, professor slovanské

filologie na universit petrohradské. Dr. Vondrák záslužnou za-

jisté práci jeho dokonal, nebo jemu se podailo ne-li

docela dokázati dvody filologickými a srovnáváním text, tedy aspo
velmi pravdpodobným uiniti, ž e Kliment, bisknp slovanský,

skuten jest autorem obou pannonských život.

I pisatel tchto ádk již na jae roku 1886 pokusil se ešiti

otázku, kdo sepsal pannonské životy sv. CyriUa a Metho-
dje? Provádl vlastn dále myšlenku nebožtíka professora Voronova.

') Sborník historického kroužku, seš. 5. str. 168.
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lánek o té vci jednající uveejnn byl v Rezkov Historickém sbor-

níku Záhlaví jeho jest: Pannonské legendy a mnich Chrabr.^)

Podávám jej zde rozšíený naší veejnosti a dovozuji znova, že naše

legendy souvisejí eo nejúžeji se statí o slovanských
písmenech.

Jiná ovšem otázka jest zdali dotený Kliment byl

uenníkem Methodjovým, za jakého jej vydává náš autor po

píklad svého pedchdce, zdali jest jedním ze svatých sedmipoetník.

S otázkou tou také se nám bude obírati ve stati následující.

Život sv. Konstantina-Cyrilla poíná: Bh milostivý a milo-

srdný prahna pokání lidského, aby byli všichni spaseni

a rozumu pravdivého došli ^x Euma cn^xceNH bich eu.ah h b'K

pA^ovi.iT. HCTHiiiiuH nfiiiiiiAH -) (srv- 1 Tím. 2,4), nebof nechce smrti híšník,

nýbrž pokání a život, i když nejvíce obrátí se k zlob, neopouští
lidského pokolení, ye ocT.\B.AneTh Y.'\OBtY:i í)o;^ji, aby kleslo slabostí a

v osidla ábelská se dostalo a zahynulo, ale po všeliká léta i asy
nepestává milosti mnohé nám prokazovati, jakož od poátku, tak i nyní . .

.

To uinil i našemu pokolení, vzbudiv nám uitele takového, eaie citbo^h

Bi NAiiii. ()0),\x, Bi>3;^BHriJH MAMI ovYHie.AJi cHycro, jenž osvítil národ náš,

HHíe nfiOCB-KTH HSUK-L luiiiti. slabostí zatemnnou mysl naši, caaboctik)

oupAveiiiiMH ovui luuiix. spíše pak podvodem áblovým n^ve /T.e AecTiio

V život sv. Methodje (hl. 1. 2.) Bh dobrotivý a všemohoucí . .

.

neopustil z veliké milosti a lásky do konce lovka ne octabh

BOrií BCMIKOH) MH.AOCTHH) H .AK)EtBLM) ^,0 KOMI.I|A Y.\OBt.KT,. nýbrž Ua

každé léto a dobu zvolil muže a zjevil lidem skutky jejich a snahu,

noABHn,. aby se tm pipodobujíce. ^^ ca tt.i.ix nú);^0RAi|i£ všichni

k dobrému podncovali... Bh milostivý, jenž chce, aby každý
lovk spasen byl a poznání pravdy došel, ^i eu BEC;AK'b

YJ10BT.KI ciuceiii Bii.ii H BT. pai^ovMi. HCTHIILII1.IH iipiiiuEAi. za našich let pro

národ náš, o njž se nebyl nikdo nijak postaral, k dobrému inu po-

vzbudil našeho uitele... Methodje, hj ,\oe(>t.ih yhiit. b7,;^íkh;i;(: tuuiero

OYYHTo.Att . . . lvl£#o;!^iiu Ncbo všem se spodobniv Bkcti.ix eo ca

ovno,\OR.M.. všech zpsob na sob jevil . .

.

Též i poslové Rostislavovi mluví u císae dle hlavy 5. života

Methodjova: my Slované prostí lidé nemáme, kdo by nás pravd

') Sborník historický, red. Dr. Antonín Rezek. R. IV. str. 129—134.

) Pannonské legendy cituji podle vydání Perwolfova v Pramenech djin eských sv.I.
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nauil a smysl její vyložil,') iie umami, ii<t;c b-l iii. iijctjbh.xi ha hcthhoJi>

H pASoyMi CKASAiii. Pošli tudíž dobrý pane takového muže, který nás

nauí všeliké pravd. A Konst.-Cjr. 14 mluví zase takto: nemáme

však uitele takového, který by nám naším jazykem pravou víru

kesanskou vyložil, aby i jiné zem vidouce to následovaly nás, ii;k6

Ebl lihl Bl CBOH lAShlKl HCTOlfK) BlfkOY X^HCTHAlIkCKOlflO CKASJAl, ;^A BblUIJl H

HNkí CTpAiibi Toro 3|>Ai|i6 noji^oBHiiii CA iiAMi. Kaež císa odpovídá listem

v týž rozum: Bh, jenž chce, aby každý poznání pravdy došel a

o vyšší stupe se snažil, Cori nme KeAHTb bcakomo^, ;i,^ rm bi pA3o\'M'L.

HCTHHhNUH npHllieil'L li HA EOAbUlHH CA YHHl. aO^BHSAA, UVÍdv VÍrU tVOJÍ a

snahu, no/^BHri, uinil i nyní za našich let, zjeviv písmo pro jazyk váš.

A níže v témže list: všeobecného spasení neodmítej; (OEhi|iAro cnAceuHA

H6 (úTfkHHH, nýbrž všechny povzbu, aby nelenili, nýbrž dali se na cestu

pravdy, ho bca no^^BHruH ne ai^hhthca, ho iathca no HCTHHbHkiH noyTb, abys

i ty pived je snažením svým k poznání božímu npHBc;^!. a noABHroMi

CBOHM'L Bi BOSKiH pA3oyM, pijal svoji mzdu na místo toho i v tom vku
i v budoucím za všecky duše ... a památku svoji zstavil ostatním

pokolením, h hamatb cboio (OCTABa^ia HpoYiiM'L po;^oM'L. (Konst.-Cyr. 14.)

IP. d.)

') Uchyluji se zde od pekladu Pramen djin eských, slovo pASOyMl vykládajících

pipojeným v závorce: (písma). Nebo pirovnáme-li místo toto k jiným ^^onst.-Cyr. 1,

Meth. 2), nechtl tu spisovatel, dalek jsa názoru protestantského, mluviti o porozumní

písmu sv., nýbrž pouze o porozumní pravdám náboženství kesanského ili o praktickém

jich využitkování pro život. Co drive byl povdl výrazem pASO^lfL HCTHIIbHbIH,

zde rozvádí v HCTHHOy H pASOyi.L, to však neznamená nic jiného nežli co povdno
jestKonst. 14. HKe Bbl HbI RTi CBOH lASblKl HCTOlfH) Btpoy ,VpHCTHAHbCKO\'IO CKASAAl,

jenž by nám naším jazykem pravou víru kesanskou vyložil (peklad Pranienfi) nebo:

nás pravé víe kesanské nauil. Souhlasí legenda ímská, kdež Bostislav prosí Michala III

císae o lovka, který by národu tomu (moravskému) ukázal zúplna víru a ád božího

zákona i cestu pravdy (qui pleniter fidem et ordinem divinae legis et viam veritatis

populo illi ostendere valeat). Pozoruhodno jest, že v odpovdi císaov Konst. 14 se

zením na Jana 14, 16 místo pASOlfMT. ItCTHHbHfalH píše BOSKIH pASO^Ml.
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Základní názory kesanského stedovku.

Prof. Dr. Jos. Samsour. (. d.)

Hájiti víru katolickou a Církev bylo však pro krále povinností

tím naléhavjší, jelikož již i pro rytístvo stedovké vbec
byla tato idea smrodatnou a rozhodující. Jako kdysi v dobách po-

hanských zbran na oltáích boh k boji za náboženství byly svceny,

tak také byl me i kesanským bojovníkm z rukou Církve aneb

aspo za obad náboženských odevzdáván.^) Tím mlo býti rytím
na pamt uvedeno, že mají za víru katolickou život svj hrdinn

obtovati, Církev a její služebníky hájiti, dítky a sirotky proti ne-

spravedlivým nátiskm chrániti a za osvobození každého nevinného

s ochotou boj podstoupiti. 2) K tomu také zavazovali se nastávající rytíi

písahou,^) na jejíž zachovávání kladen byl draz veliký. Nebo ím
vrnji písahu tuto zachovávali, tím spíše bylo lze také oekávati, že

zachovají i vrnost svému knížeti. Tím vrnjší jsou rytíi, praví Jan

ze Salisbury, svým knížatm, ím horlivji zachovávají vrnost Bohu^

a 8 tím vtším úspchem šíí svoji slávu, ím více ve všem vyhledávají

slávu boží.*)

Nemén vystupovala tato povinnost, užívati mee ku sláv boží.

jež byla pední stránkou rytístva stedovkého, v popedí, když byla

knížata na rytíe pasována. Zajímavý piklad v této píin skýtá

udlení dstojnosti rytíské hrabti Vilému Hollandskému, zvolenému

za krále nmeckého. Než Vilém vykonal slib rytíský, pedložil mu
legat papežský Petr Caputius pravidla stavu rytíského, ve kterých

se na prvním míst praví: To jest pravidlo stavu rytíského: pedevším

s pokornou vzpomínkou na utrpení Pán denn obcovati mši svaté,

za katolickou víru zmužile život svj nasaditi, svatou Církev a její

služebníky proti všem odprcm hájiti, vdovy a sirotky v jejich nouzi

') Philíips, u. d. str. 81.

-I Orup/>, Kulturgeschichtc des Mittelalters. Stuttgart 1895. II. Bd. str. 98.

^1 Spondeat suo bacramento militans dux in manibus dicti domini archipresbyterí

vel prioris dictae basilicae (beati Peti), omnium aliarum ecclesiarum, viduarum et

orphanorum esse defensor atque in necessitatibus propugnator et virilis adiutor, tak

praví se ve vatikánském rukopise vzhledem na svcení rytíské v Kíuié obvyklé. Citováno

dle Michaelova spisu Culturzustiinde des deutschen Volkes wilhrend des 13. Jahrhundertes.

Freib. 18^7. I. Bd. str. 239.

*) Johannes Saresb., Polycrat. d. VI. c. 8). Mililes... šunt eo fideliores principi,

quo servant studiosius fidem Dei, et virtutis suae utilius gloiiani proraovent, íjuo fidelius

Dei sui in omnibus gloriam (|uaerunt.
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podporovati, nespravedlivých válek se vystíhati atd. Když po té Vilém

písahu vykonal, pasoval jej eský král na rytíe slovy: „Ku cti vše-

mohoucího Boha svtím t na rytíe a pijímám t s radostným blaho-

páním do naší spolenosti. Pamatuj však, jak Spasitel svta ped
veleknzem Annášem byl za tebe udeen, ped Pilátem posmíván,

biován a trním korunován, ped králem Herodesem pláštm piodn
a tupen a ped veškerým lidem obnažen, ranami poset a ukižován.

Na jeho potupu pamatovat doporouím tob, jeho kíž na se vzíti

radím tob, jeho smrt pomstiti napomínám t." >)

Ano v nkterých státech stedovkých bjl panovník volen jen

za výslovné podmínky, že se bude kvíe katolické pizná-
vati a ji proti každému útoku hájiti celou svou mocí;
zdar a pokoj zem mly býti tím co nejvíce zajištny. Tak tomu bylo

na p. ve Španlsku, kde král od 7. až do 14. století výslovnou písahou

závazek tento na se bral; když se tak formáln již nedlo, bylo pece
pokládáno za vc samozejmou, že král španlský této povinnosti dostáti

musí; název „král katolický", králi španlskému píslušící, byl názvem

cti a povinnosti. 2) Zákony Eduarda svatéhc, krále anglického, jež Vilém

dobyvatel a jeho nástupci publikovali, bylo výslovn prohlášeno, že

král, který by neplnil svých povinností k Církvi, ztrácí titul královský.')

To musel také ješt ped svou korunovací písahou potvrditi. Tebas
nepocházejí zákony tyto od Eduarda, pece pedstavují nám vládnoucí

pesvdení a právní názory za prvních král normanských.*)

Máme-li to vše, co dosud eeno, na zeteli, vysvtlíme si snadno,

že klérus, zejména vyšší, nabyl v státech stedoevropských vynikajícího

postavení, a že ml ilé úastenství ve všech záležitostech státních a

znaný na n vliv. Pispívaly k tomu mrou nemalou jeho vdecké

vzdlání a intelligence, jeho ušlechtilejší mravy, dále pak také rozsáhlý

majetek pozemkový, jehož biskupství a opatství, zvlášt v zemích

nmeckých, ponenáhlu nabyla. Knížata a osoby soukromé závodily zde

takoka v darech a odkazech všeho druhu. '•; Biskupové a po té i mnozí

') Srv. Michael, op. c. t. c. str. 240 n.

2) Hergenrother, u. d. str. 6.

") Leges Eduardi regis art. 17: Rex autem, qui vicarius suuimi regis est, ad hoc

est constitutus, ut regnum terrenuiii et populum Domini et super omnia sanctam veneretur

Ecclesiam eius, et regat et ab iniuriosis dofendat et maleficos ab ea evellal et destruat,

et penitus disperdat. Quod nisi fuerit, nec nomen regis in eo constabit, verum testante

papá loanne nomen regis perdit.

•») Hergenriither, u. d. str. 7.

^) Knoptfer, Lebrbuch der Kirchengeschiebte. Freib. 1902, str. 261.
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opatové stali se vasaly koruny a byli pízní císav a král do íšského

knížecího stavu povýšeni. Jako vasalové král mli ovšem též podíl

a úastenství ve všech právech a povinnostech vasalských, tebas ne

vždy osobn.') Proto také museli skládati králi písahu vasalskou,

tak zvané homagium. V bojích s velmoži svtskými byli také skuten
králové asto na pomoc biskupv a opatv odkázáni. Tato okolnost,

jakož i morální autorita jejich, získaly jim postupn docela nejpednjší

postavení mezi stavy íšskými. 2) Na snmech íšských, jichž se spolu

s ostatními stavy íšskými úastnili, mli biskupové a opatové místa ped
knížaty a hrabaty, ped nimi také odevzdávali své hlasy; ba nezídka

stávali se v tchto dležitých shromáždních vdci smrodatnými.')

Pro svoje vzdlání a obratnost v ízení rzných záležitosti byli

biskupové a opatové od král asto voleni za íšské kanclée a vyslance

u cizích dvorv a stávali se nejhledanjšími jejich rádci ve všech

dležitjších záležitostech státních. Biskupm svován byl dále dozor

nad svtskými soudci; úedníci mli povinnost svtským ramenem je

podporovati.*) Biskupm náležel spoludozor nad veejnými vzeními,

jejich vlivem byli nezídka o církevních slavnostech mnozí vzni na

svobodu propuštni. V církevním právu asylu poskytnut jim byl úinný

prostedek ochranný proti pomst krevní, pstnímu právu a proti ne-

spravedlivému odsouzení. Hrubé a krvavé soudnictví stedovké bylo

tímto zpsobem ponenáhlu na mírnjší dráhy uvedeno.^)

Trudný stav spolenosti tehdejší však také skuten nezbytn
této podpory a pomoci Církve vyžadoval. Barbarství a zvle,

duch nezkrocené síly pírodní, me a boj vládly po celá století od

sthování národv až k dob Karla Velkého, ano ješt i za jejich

') Phillips, op. c. t. c. str. 64 n.

^) Michael, op. c. t. c. str. 4 n.

^) S vážností vzrostla ovšem také závislost biskupv od svtských vládc. Nezídka

vykonávali tito pi obsazování vySích církevních míst takový vliv, že svobodná volba

kanonická pestala. Horším ješt pi tom bylo to, že rozhodovaly asto zcela jiné než

církevní zájmy, a vyšší církevní místa v odmnu za prokázané služby zasloužilým státním

úedníkm a vojevdcm propjována byla. Ký div, že za takových okolností klérus

v adách svých ml mnohé nehodné leny! Vina hlavní spoívá na svtských velmožích,

nebo papežové a koncily v každé dob kladli draz na klérus, jenž by dokonale vy-

hovoval svému vznešenému povolání, a vystupovali rozhodn proti onomu základnímu

zlu neoprávnného vmšování se do obsazování duchovních míst, pedevším biskupství.

Srv. Michael, u. d. sv. II. str. 4 n.

*) Eicken, Geschichte und System der mittelalterlichen Weltanschauung. Stuttgart

1887, str. 178.

i) Knopfler, u. d. str. 268.
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slabých nástupc v mladých politických útvarech, jež povstaly na

zíceninách staré budovy západního císaství.') Než a vdou a vzd-
láním bylo pohrdáno, víra prese všechny vášn zstávala živá, úcta

k náboženství a jeho sluhm trvala pece; kláštery, jakožto stediska

duchovní innosti, ohniska vzdlání a sídla istjšího života, tšily se

vážnosti a byly od knížat rády navštvovány, ano nezídka od nich

i za útoišt pro zbytek života voleny. 2) Káze a pevné zásady mohla

jen Církev, jež samojediná pi zániku lidstva antického zstala ne-

otesena, poskytnouti v tchto trudných dobách všeobecného kvašeni

a zmatk, kdy všecko zdálo se ztraceno; zákonodárství humanjší mohlo

býti jen jejím dílem, jen jejím psobením a vlivem mohly se zlepšiti

smutné pomry sociální; zkrátka jen Církev mohla povznésti z barbarství

národy stedovké k ušlechtilejší lidskosti. A Církev katolická, rozvíjejíc

postupn své instituce smrující k záchran lidstva, podala také skuten
tenkráte nejvyšší dkaz své civilisatorské moci a innosti, jaký djiny

až do našich dn znají. Její naukou o rovnosti všech lidí ped Bohem
bylo otroctví, z dob pohanství pocházející a dstojnost lidské piroze-

nosti v toliké míe snižující, podstatn zmírnno a konené ponenáhlu

odstranno. Když pak pozdji zavedeno bylo nevolnictví, byla to opt
Církev, jež k jeho zmírnní mrou velkou pispla.^!

Piinním Církve zavedena byla první spoádaná pée o chudé.

V každém tém biskupském mst byl špitál pro chudé a cizince,

ano i v každé farnosti dm chudých. Taktéž kláštery vydržovaly jiz

záhy podobné ústavy. Z pée církevních orgán nebyl nikdo v pravd
nuzný vylouen. K práci neschopní chudí, nemocní bez pomoci, chromí,

slepí, hluší, dítky opuštné, vdovy a sirotci, všichni mli oprávnný

nárok na pomoc Církve a nalézali láskyplné pomoci. Jen nehodní, práci

se vyhýbající žebráci a tuláci byli zásadn vyloueni z církevní pomoci.*)

Církvi pináleží dále pední zásluha, že boje, loupeže, násilnosti a vraždy,

zbytky to vášnivé pohanské nevázanosti, tak zvaným mírem božím-')

ve znané míe byly omezeny.") Církvi dkovati dlužno za založení

a organisaci škol jak nižších tak i vyšších a vbec za každý skutený

pokrok na poli vdy a umní.

') Grisar, u. d. str. 689.

-) Michael, u. d. II. sv. str. 230 u.

») Srv. Michael, op. c. I. Bd. str. 37 u.

*) Ratzinger, Geschiehte der kircbl. Armeupflege. II. Aufl. Freib. 1884, str. 180 n.

'j Treuga Dei, pax dominica, saucta pa\.

') Michael, op. c. t. c. str. 247 n.



Základní názory kesanského stedovku. 501

S rychlosti v celých djinách svtových bezpíkladnou uvedla

Cirkev národy románské, germánské a pozdji i slovanské do svta

kulturního.'; Proto též svovali knižata a národové kléru, jenž vdo-

mostmi a ctnostmi jejich dvry zasluhoval a svým charakterem jakož

i autoritou nejlepší oporou veejného poádku byl, své nejdležitjší

zájmy a rozmnožovali prostedky jeho moci a jeho vlivu. Se své strany

musela se však Církev také vynasnažovati, aby se co nejvíce zabezpeila

proti pehmatm knížat a svtských velmož, kteí mnohdy z pomsty-

chtivosti, astji z pouhé lakotnosti biskupy a kleriky žaláovali, týrali,

olupovali a jiné na jejich místa násiln dosazovali. 2)

Úzké spojení obou mocí, vzájemné pronikání se

života státního a církevního bylo pokládáno ve státech stedovkých

za nutné a podstatné pro obecné blaho spolenosti.
V harmonickém spolupsobení moci duchovní a svtské spatoval svt

stedovký nejlepší a nejpevnjší záruku zdárného a požehnaného

rozvoje,
3) jako v jejich nesvornosti a vzájemném boji píinu a poátek

úpadku hmotného i duchovního a vbec pramen všeho zla. Proto také

byla jak od Církve úcta, vrnost a poslušnost k vrchnosti svtské,*)

tak od panovníkv úcta a poslušnost k Církvi všem písn pikazována.^)

Pi tomto vzájemném pronikáni se Církve a státu bylo dále ovšem

také pirozeno, jestliže zákony církevní byly i od knížat svtských

potvrzovány a na jejich pestupování též tresty obanské stanoveny.

•) Tyto zásluhy Církve uznává i Hamack. »Die romiseh-katholische Kirche hat

die romanisch-germanischen VíJlker erzogen, und zwar in einem anderen Sinn als die

<istliche Kirche die Griechen. Mag auch die ursprúngliche Anlage, mogen elementare

und geschichtliche Verháltnisse jene Viilker begúnstigt und ihren Aufsteig mitbewirkt

haben, das Verdienst der Kirche wird darm nicht geringer. Sie hat den jugendlichen

Nationen die christliche Kultur gebracht und nicht nur einmal gebracht, um sie dann

auf der ersten Stufe festzuhalten — nein, sie hat ihnen etwas fortbildungsfiihiges geschenkt,

und sie hat selb=t diesen Fortschritt in einem fast tausendjahrigen Zeitraura geleitet.

Bis zum 1 4. Jahrhundert ist sie Fiihrerin und Mutter gewesen ; sie hat die Ideen gebracht,

die Ziele gesetzt und die Krilfte entbunden. Bis zum 14. Jahrhundert... aber auch dann

noch, in dem Zeitraum der letzten sechshundert Jahre, ist sie nicht so zuriickgeblieben

wie die griechische Kirche. Der ganzen politischen Bewegung hat sie sich, mit verhaltnis-

máfiig kurzen Unterbrechungen, vollkommen gewachsen gezeigt und auch an der geistigen

Bewegung niramt sie noch immer einen bedeutenden Antheil.« Das Wesen des Christen-

tums. Leipzig 1903, str. 152.

') Srv. Hergenrother, u, d. str. 12 n.

^) Ivo Carnot., ep. 238: Cum regnum et sacerdotium inter se conveniunt, bene

Iregitur

mundus.

*) Dle Rom. 13, 1 n. ; 1 Peti 2, 19.

1""
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Kladeni panovníci za zástupce boží, kteí mají povinnost hájiti zákon

boží a jej u svých poddaných do života uvádti. Na východ po-

tvrzovali císaové z pravidla i se své strany nálezy snmv ekume-

nických a dávali jim takto význam zákon íšských, tak že též pod

tresty svtskými ode všech zachovávány býti musely.*) V íších

germánských, kde Církev a stát od poátku hned byly na sebe od-

kázány, bylo toto spojení ješt užší, a surovost jakož i divokost národ
vyžadovala ješt vtší mrou používání trest svtských. Zákonodárství

Karlovc jeví shodu se zákony církevními; ve Španlsku potvrzovaly

synody edikty královské a modifikovaly je; s podobnou shodou setká-

váme se také v Anglii. V Nmecku císa Jindich II pijal ustanovení

reformní synody od Benedikta VIII v Pavii roku 1018 konané do

veejného práva a povýšil je na zákony íšské, aby zabezpeil jejich

svtské provedení,^) pi emž ješt zostil tresty, jež sedm paragraf

koncilu vyslovovalo. Sv. Petr Damiani pál si zakroení biskup proti

zloincm podle zákona svtského a vydání dekretv, oboru církevního

se týkajících, králem za porady biskupv a podle zákon církevních. 3)

Tak to uinil vskutku také Karel Velký následkem svého pátelského

pomru k Církvi; na všecka odvtví života církevního a knžského

vztahovala se jeho naízení; pi všem však, co inil, ml na zeteli

blaho Církve^) a pelivé se vystíhal, vystupovati jakýmkoli zpsobem
proti stávajícímu ádu církevnímu; naopak zrušil zákony, jež v odporu

byly s pedpisy a normami církevními pevn již stanovenými. Církev

mohla a musela žádat, aby nebyly vydávány zákony svtské a zvyky

v život národ kesanských nebyly zavádny, které by odporovaly

božským a církevním zákonm, svobod a cti domu božího. 5) Smro-
datnou byla tu zásada již na snmu v Chalcedone roku 451 vyslovená,

že všechny zákony císaské kanónm církevním odporující nemají

*) Hefele, Conciliengeschichte, I. str. .5 n.

*) Srv, Hergenriither, u. d. str. 14.

*/ Petr. Dam., t. III. opuse. 4, str. 30. Ceterum (pontifei) deliníjucutes, cum causa

dictaverit, forensi lege coerceat, et ipse rex cum suis episcopis super animaruiu státu

prolata ss. canonum auctoritate decernat.

*) Srv. Staatslexikon, II. vyd. pod heslem »Papsttum und Kaisenum ini Mittpl-

altert, III. sv. str. 306.

') Johan. Saresb., Ep. 184 ad Bartbol. Ep. Exon. str. 188: Illis (consuetudinibus

Tcx) profecto debuerat esse contentus, quae non šunt divinis legibus inimicae, quae bonis

moribus non adversantur, quae sacerdotium non dehonestant, quae periculum non ingerunt

animarum, quae matris Ecciesiae, de cuius manu suscepit gladium ad ipsam tuendam

tt iniurias propulsandas, non subruunt libertatcm.
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platnosti. 1) Kdežto však biskupm východním zídka kdy se podailo
odvrátiti své císae od zákon proticírkevních. bylo to na západ sotva
kdy nutno. Die slov Písma ^j a Otc církevních jakož i dle nauky
o pomru Církve ku Kristu byla každá urážka a každé pohrdání Církví
pokládáno za urážku a pohrdání Boha samého, s) Proto bylo také od
biskup žádáno, aby nemleli, nýbrž i proti mocným tohoto svta vy-
stupovali, jestliže by se odvážili porušovati zákon boží.^) Biskupové,
kteí byli pouhými služebníky knížat, kteí zbablost a nemístnou po-
volnost vi nim na jevo dávali, pokládáni byli za nehodné tohoto
jména. Naopak ale nejvtší úct a sláv tšili se ode dávna ti preláti,

kteí svobody a práv Církve neohrožen se zastávali, jakož uinili
na p. Lanfrank (f 1089), sv. Anselm z Canterbury (f 1109), Tomáš
Becket (ý 1170) a mnozí jiní.

(P. d.)

Dominik František Kynský.
Xapsal J.4N Kakš. (. d.)

Rovnž tak snášenlivým zpsobem, aby žádné strany neurazil,
poínal si Kynský, když roku 1818 vydáním Poátk eského básnictví
vznícen byl boj o prosodii, který od roku 1804 dímal pod listy „Ne-
pedsudného mínní" Jungmannova.

V dopisech svých Hankovi a Zieglerovi oste odsuzoval píkrý
ton Poátk ve vci samé, pak neodmítal sice naprosto pízvuku, za-
chovávaje pesn pravidla Dobrovského, ale mínil, že aspo metra
staroklassická se mají pekládati asomrn; proto asi hned pepracoval
pvodn pízvané peklady Horacia, Batrachomyomachie a Iliady
asomírou.

»)

>! Mansi, Col. Conc. VII. 98.

2) Luc. 10, 16; Matth. 10, 40; Jo. 13, 20.

») Petr. Blea., Ep. 153, ttr. 447 : Sponsa enira Christi (Ecclesia) est et iniurias sponsae
Christus reputat suas. — Johan. Saresb., Ep. cit. str. 189 : Sponsum exhonorat Christum,
quicunque inhonorat Ecclesiam sponsam eius. Šunt enim corpus unum, imo et spiritus
unus, et quod amplius est, collatione gratiae quodammodo šunt Deu.« unus.

*) Siv. Ilerffenrotker, u. d. str. 14 n.

") V listí k Hankovi dne 26. ervence I8l8 píše: »P. Šafaík, jehož jsem hnedkr
pi zakoupení knihy za spisovatele jejího ml, poctil mne onehdy skrze Gastla velinovyiu
výtiskem Poátku prosodie eské. Pište m', kdož a kdež jest, abych se mu podkovati
mohl. Knížka jest utšená, a nejsem všudy jeho mínní. Bez újmy nových základi
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Peklady ty však, pokud vím, tiskem nevyšly.
i)

Nebyl-li Kynský v píin formy básnické písným censorem,

jako dkladný znalec eštiny oste vytýkal špatné rýmy nkterých

mohlo se nkterých jizlivých slov a obšírných pístup básnických vynechati. Ostatn

víudy jeho mnoho vzdlaná uenost se prozrazuje. Co on nastínil, Puchmajer aneb Svoboda

(když náš Jungmann asu nemá) na isto snad vymalují.* (. . Musea 1 fi 81, str. 110 nn.)

Msíc po té — 25. srpna 1818 — žádá Hanku: »Pište mi slovem, zdaž P. Dobrovský

na eské prosodii pracuje, jakž v Týdenníku se prohlásilo?* jakoby se o tento spis

Dobrovského a tedy také o vyvrácení Poátk nemálo zajímal. (. . M. 1881, str. Il3.)

Jungmann však v dopise k Ant. Markovi dne 1. prosince 1819 tvrdí, že Kynský

»Batrachomyomachii již asomrem vyhotovil a Horáce dle asu pedlává* (. . M.

1882, str. 461), a v list ze dne 1. bezna 1820 opt se zmiuje o Kynském jakožto

o píznivci asomíry: » Dobrovský se opt hnvá, že jsem se veejn proti jeho prosodii

prohlásil, a jmenoval Slovesnost das bohmische UngeheuerI Puchmajer mu pisvduje
a nechce odstoupiti od pízvuku... Toliko Kynský psal mi list plný pochvaly — a tak

myslím, že bude pravda uprosted . .« (. . Musea 1882, str. 464.) Též V. A. Svoboda

v pedmluv Výboru básní Fr. Schillera (str. XIX pozn.) tvrdí, že Kynský ml metrické

peložení Horatia mnoho let hotové. Že se však Kynský zcela rozhodným pítelem

asomíry nestal, vysvítá z jeho dopisu k Zieglerovi ze dne ,31. kvtna 1818: »Nov
v Prešpurku vyšlá prosodie mi pepracování (Batrachomyomachie) aneb radji z brusu

nové vypracování ne tak vyluzuje, jako vynucuje. Hned jak jsem so do té básn dal,

pízvuku, jakž ho dmyslný Puchmajer dílem obmezil, dílem rozšíil, obzvlášt v skoušce

prvního zpvu Iliady, jsem se držel: ted, co ta nová asomíra vyšla, má práce se mi

nelíbí. Nevte ale, že bych byl se vším spokojen, co ta knížka, kteráž ovšem vzdlaného

ducha spisovatelova prozrazuje, v sob obsahuje, nkterého svárlivého a jizlivého slova

mohlo se uskrovniti, básniských let sem a tam vynechati: za to však vlastní theorie

více se pidati. Napadal mi pi tení té knížky onen Slánský kupec, který veliké

kornouty dlal, ale málo koení do nich dával. Však co p. Šafaík nastínil, Svoboda,

muj pítel a bývalý žák mj, v Rhetorice snad vymaluje, jakmile peložení metrické

nejstarších pozstatk eských skoní. Verše dle asomíry jsou ovšem, jak jsem se

u peložení nkterých zlomk z Iliady pro své posluchae pesvdil, trudnjší, ale i —
zvunjší. Nebudu však nikdy úporným veršm pízvuným, bude-li jejich obsah výtený,

by by pro zanedbanou posici hmotn se šrotovaly; jakož mi verše z básnictví eského

v novém rouše, by by v nejpracnjší asomíe s hekáním se vláely, vždy solí v oích

budou. Takž i smejšlím ohledem novjšího spflsobu psaní dle Dobrovského. Nepítel

všeho škodného rozhoení, peji literární svobod, zvlášt, má-li základu.* (Vesna 1852,

. 32 str. 139, . . Musea 1866, str. 288, Svtozor 1869, . 36 str. 294.) Srv. Listy

filologické 1894, str. 27 n. lánek J. Krále O prosodii eské.

)
V Czikannov rukopise Ósterr. Gelehrten- Lexikon cituje se mezi spisy Kynského:

Batrachomyomachia, mit einer metrischen bohraischen Ubersetzung im ZeitmaBe, nebst

einem vollstiindigen bíihmisch-deutschen Index, 8°, Brunn 1819, a rovnž tak v Kaynerovi

Lexikonu, ale peklad ten byl jist ješt roku 1832 v rukopise; píše Kynský Bankovi

dne 7. dubna 1832: »Když Bohužel! Krok pestal, mže-li Batrachomyoinachia eská

v musejním spisu místo míti, ili má-li se spisek s eckým textem a snad i latinským

a nmeckým peložením pro sebe vydati?« (. . M. 1881, str. 107.)
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tehdejších tak zvaných básníkv a vrn zastával staré mluvy eské

proti pekotným snahám známých puristu tehdejších.')

Když známými naízeními s vyšších míst pišel pokyn k horlivj-

šímu pstování eštiny, chtl Kynský po píklad Jungmanna. Sedláka

a Rautenkrance z ochoty bezplatn vyuovati eskému jazyku na lyceu

brnnském. Žádosti jeho v té píin podané nebylo však vyhovno. 2)

Kynský uvažoval též o vydávání eských novin v Brn, ale záhy

nabyl pesvdení, že na ten as nelze myšlenky té uskuteniti.
2}

*) v pedmluv k pekladu Gressetova Papouška praví: » Velice se mn zprotkrují

nkteí novjší rýmovníci, kteíž (6 by se lepšili a eštiny nehyzdili!) pi hojnosti

nejzvunjších a nejrozmanitjších eských rým — vždyf nejsme na n tak chudobní,

jako Francouzové — pece v té vci tak nepilni jsou! Zdaliž zanedbáváním toho pvabu
novjších ei poetická cena jejich básní nabývá? Vru zídka! Pro nepíší istou prosou,

jakož mj milý, neunavený pítel Sychra — ranoho-li tak jadrných Cech — k radosti

všech vlastenc iní? Jestliže Komenskému rýmy našich pedk se nelíbily, což eknou

naši potomci, již majíce písná, však dkladná pravidla o rýmu vtipného Puchmajera

ped sebou a vidíce je v básních Jungmanna, Nejedlého, Marka, Hanky, Eautenkrance,

Šimka (!), Šafaíka a j. zachována, takové nerýmy podle tchto pravidel usuzovati budou?*

A tamtéž na jiném míst píše: »Lehká vc byla by mn byla, nkterá starodávní slova,

jež náhodou asu nkterým novjším echm v nezasloužené zapomenutí pišla, za

obyejnjší smniti. Ale kam by se eština naposledy podla, kdyby se jedno slovo za

druhým vyvrhovati mlo, ponvadž se tomu a onomu echu, té a oné krajin (pi tom

bývalém neeském vychování naSem) nepovedeme stalo? Kdož by potom rozuml spism
našich otc? Rozšiovati, ne však sužovati sluší meznic ei naší. Jen i zde, jakož všude,

šetme slušnosti a mírnosti, nechceme-li více pokaziti nežli opraviti, aby se nám pak

a snad právem neeklo: ,eho mnoho, toho píliš'. « Uživ ve svém v Literních pílohách

k . 4 Vid. Novinám roku 1815 uveejnném pekladu IX. idylly Theokritovy k vyznaení

eckého apo[i|Jo; (concha) na míst tehda obvyklého šiltkruta a Šimkovy nemotorn

utvoené štitlice slova želva dle staroslovanského želv, polského žohva a charvatského

želva, pipomíná, že toliko, když ani stará slovanina ani rozmanité novjší náeí
slovanské pro nové a nepoznamenané tvary slov nejjoskytují, nových ze slovanského

koene vydobytých užívati sluší.

-) Píše Zieglerovi dne 31. kvtna 1818 v list již citovaném: >A nedím o sob,

jenž jsem se zadarmo v professuru eštiny uvázati chtl — ale sklaplo to. P. gubernator

pemnohými dležitostmi zanesen jest, než aby se mé žádosti ujal: druzí, jejichž slovo

platí. Nmci, aneb co horší, ponmilí Cechové jsou, jimž málo sláva národní ei na

srdci leží. Zatím, a nemohu posavad proraziti, snažím se pi každé píležitosti schopnjších

poslucha vlasti odchovati.* Srv. též Jan Šafránek, Za eskou osvtu, str. 88. —
Poznamenávám, že gubernatorem byl tehda osvícený Antonín Bedich hrab Mitrovskv

z Mitrovic a Nemysle (• 1770, 1842>, upímný a stálý píznivec Kynského. Životopis

jeho napsal Dr Wilhelm Schrain ve spise Ein Buch fiir jeden Briinner, III. str. 76 n.

^) Píše v té píin Zieglerovi dne 31. kvtna 1818: »eské noviny zde vydávati

jest skoro nemožná vc. Netoliko, že by zemské zízení jich s tžkém dovolilo a že lid

moravský málo co te; odkud pomocník? Tu se obávám zištnosti jednoho, jenž by

chtl, aby každé písm v zlato se mu obracelo; tu zase nerudné eštiny druhého. Vždyf

Hlídka. 35



506 Jan Kak.š:

I v tom smru projevoval Kynský vlastenecké své usilování, že

pinášel vci národní též znané obti hmotné. Ježto tehda vbec a na

Morav zvlášt tžko bylo nalézti nakladatele knih eských, nedával

Kynský nieho z vtších prací svých k tisku, dokud neml ze svých

skrovných píjm tolik uspoeno, že mohl spis vlastním nákladem

vydati. Také pihlížel vždy k tomu, aby knihy jeho ve slušné úprav

vnjší byly vytištny, tak aby i v této píin nastal pokrok k lepšímu.

Ze mu pak pi vydávání spis vlastních neslo o zisk jako knihtiskam

a,nakladatelm, nýbrž jedin o rozhojnní literatury domácí, svdí
okolnost, že knihy své nejen darmo rozdával chudším svým poslucham,

ale že je posílal darem anebo výmnou za jiné spisy eské pátelm
a známým svým, z nichž tm, kdož vyuovali mládež eskou, na p.

Jungmannovi, Sedlákovi, Zieglerovi a j. posílal vždy nkolik exemplá
k podlení chudých studujících. Knihkupcm dával pak spisky své

velmi levn a nežádal z pravidla penz hotových, nýbrž knih nové

vyšlých, které mu byly vždy nad peníze milejší, jen když je dostal brzo.^)

Zabývaje se celý rok školní vyuováním, užíval Kynský prázdnin

po všechen ten as bu k cestám po Cechách a Morav a k návštv
vtím dílem knihy na Morav za našich 6as6 vyšlé jsou ohava našeho jazyka I Ano,

kdyby Sychra na blízku byl, ten( jest rychlý j)racovník a jadrný ech.«

') V citovaném list Zieglerovi píše: »Batrachouiyomachie dávno již hotovfl, ješt

svtla Božího nevidí. Mám tu vadu do sebe, že když vajíko vysedím, rovnž co pštros

o jeho vylíhnutí se starám. Mám-li tolik penz pohromad, že mohu slovíko ,Nákladem,

vydavatelovým' pipsati, milerád je vlasti obtuji. Ale než bych eho tiskai dal, radji:

bych to na praný pibil. Druhdy bývali tiskai ctižádostiví umlci, te vtším dílem

nesvdomitým potiskováním cizokrajných knih koisfují, emeslnití vejdlkái, jimžto

nebží o to, co se o jejich špinavých tiskárnách ekne, jen když jim peínka a vínko

chutná. Není-li to hanba, že výborní spisové, jako Dobrovského sklad uennosti slavické,

.Jungmanuuv mistrn peložený Ráj, Váš uen vypracovaný Telcmach a j. na pravých

hadích vytištny jsou, že se již oko pochotného lovka jich leká? Jejich zlaté slovíko

jesti: Lucri bonus est odor ex re qualibet (dále by netli kdyby rozumli latin), sed

qui sermones, quae foedae buccina famae? unde habeas quaerit nemo, sed oportet habere.

o kýž nový Juvenal vám kži vypráší! A jak ješt na pána hrají, ráili eský spis,,

jemuž obyejn nerozumjí, na své outraty vydati? Dkujž spisovatel, dostane-li se mu
kstky ne docela ohlodané z peínky, kt«rouž tm hrdopýškíím pipravil. Skoro týmiž

slovy projevuje stesk svíj v dopise Hankovi dne "26. ervence 18lS (. . Musea 18S1,

str. 118). V shora zmínném psaní Zieglerovi praví : »Zde 10 výtiskfi bajek a 50 Papoušku . ..

chudším poslucham rate ho darem dáti. Za ostatní pošlete mi výtisk Telemacha,

nkolik Hartigu. Panu Pospíšilovi rate íci, že poznamenané knihy v jeho knihkupectví

za plnou cenu pijímám a na každém kusu mých knížek skrze p. prof. Nedle zaslaných

10 kr. slevuji. Doufám, že tím spokojen bude; co jemu více k zaplacení )mde, hotovým

zaplatím, aneb touž cenou mfiže si od VaSí Dstojnosti výtisky vzíti, .ion kdybych

ž,?dan%'ch knih brzo dostal.

<



Dominik František Kvnskv. 507

hojných pátel, bud trávil je u svého wchovance a pítele Jana barona

z Mundy na hrad veverském, kdež napsal a dokonil krom jiných

prací i peklad Papouška.

Tak se piblížil rok 1820, který znamená pro Kynského nejen

jdstoupení z úadu uitelského, který nepetržit od roku 1809 vedl,

nvbrž i odstoupeni z literatury. I^. d.)

Nervosa a poesie.
Stadie P. H. Maktisa. Peložil Jan Spáil. . <1.)

II.

Znai-li pemršfováni jistých vlastnosti u nkterých souasníkii

našich stav nenormalni a chorobný, atrofii jiných schopností, nemén
potebných k rovnováze životní, prokazuje se u nich bída mravní a

intellektualní zvláštní všem degenerovaným. My klademe na první

místo atrofii smyslu mravního. Verlaine, pedstavitel nejautorisovanéjší

nového souhvzdí, pravil kdysi:

.Je ne vois plus rien, Nezím již, zrak malátné

Je peids la mémoire a parat ztrácím žije

Da mal et du bien... na dobré i na špatné...

Oh! la triste histoirel í> smutná historie!

Smutná v pravd to historie lovka, jenž ztrácí smysl mravní

ve chvíli, kdy nerozeznává již mezi dobrem a zlem a shledává je stejn

hodnými býti opvaným. asto Verlaine a jeho stoupenci se dovolávali

formule pidlené Benvenutovi Cellinimu: -Vše jest dovoleno geniu ^.

Aniž mají tuto zvláštní omluvu, dovolují si v pravd všecko, co zavrhuje

rozum mravní, i to, co jest mén delikátní. Kdyby bylo poteba viti
v to jednomu z mladých zastanc soustavy té. mv bychom v tom
skonili s tím. že je zvvkem dovolávati se studu. Evy v sáde nebo

v mramoru, které zatarasují naše veejné zahrady, mu nestaí. On by
je chtl s tlem i s kostmi, ale v rouše totožném s obleky na našich

divadlech a lituje prvody, které opájely Korinth v pepychu žijící.

Souasná volnost zdá se mu ješt upejpavostí a zatím, dle ohlas, které

nás docházejí o jistých slavnostech více i mén umleckých a o po-

dívaných, kam se dostavuje v množství to. emu íkáme spolenost,

jest nám to malikostí, zpsobiti, abychom sáhli již k oplzlosti pohanské.

Tento theoretik necudnosti, sebenevdomý, teba tomu viti, odvažuje se

až ku hledání v evangeliu potvrzeni své nestydatosti a obviuje sv. Pavla,

že zfalšoval uení Kristovo zatracuje mravy pohanství. Jak my to vidíme,

smíšenina jistého smýšlení náboženského s erotismem beze studu a míry

oznauje šk')lu. která nás obléhá.

35«



508 P. H. Martin:

Dle tchto mravouk, pravdivé fin de sicle. v horším smyslu

slova, není pro básníka ni híchu ni ctnosti. Teba prý se držeti

„stranou od dobra a zla", neceníc vci než dle jejich krásy nebo

škaredosti. To je to, co Th. Gautier nazval „vysokými vrcholy, kde
básníci se chovají tiše." To je také theorie, kterou kázal Baudelaire

ka: „Poesie nemá jiného cíle nežli samu sebe; nemže v tom míti

jiného, a žádný básník nebude tak velký, tak vznešený, tak v pravd
hodný jména básníka, než ten, který psal jedin pro rozkoš, že píše

báse." Možno nazvati toto egotismem vztýeným na zásad literární.

Kapice básníkova sama soudí nad mravností jeho díla, a jeho za-

mstnáním mže býti i „nesledovati cíl mravní."

Kdybychom mohli vyvoditi z theorií dekadentních závrek jakkoliv

málo rozumný, to by bylo, aby se básník držel v oblasti svtlé ne-

strannosti mezi krásným a škaredým, mezi dobrem a zlem. Na neštstí

tato olympická attituda mže býti ve slovech, ale jest daleka toho

udáti se v inech. Na míst nestrannosti nebo prosté indiíference na-

lézáme u tchto básník z rovnováhy se vyšinuvších opravdovou zálibu

pro hích. Zkaženost je pitahuje, vrhají se do bahna, oni si v nm
libují, oni iní z nho látku svých manipulací umleck}'ch. Je zídka,

že ve spoust dl více mén podivínských potká lovk jedno, které

by bylo bezvadné.

Vtšina jich, v pravd, pje nejnižší smyslnost, pepych obti
neschopný i takový, který vede ped soudy a odtud do vzení. Nkteí
pišli až tam, a ubohý Verlaine, s nevdomostí sebe, která ruší všecek

soulad, slaví ve verších dny uzaveni (v káznici), které ho stihne,

protože tuze zapomnl na nejobyejnjší stud.

Tato chtná zvrhlost proniká všude v této literatue zrdných.
Kdyby se musilo nynjší svt souditi podle obrazu, jaký nám o nm
dávají jejich díla, nebylo by to nic více než agglomerace hmot v plném
rozklade hnilobném, za kterou se tito dekadenti a tito esthetové chýlí

s rozkoší, aby chutnali všecky vn korrupce.

Tento nedostatek nebo tato atrofie mravní bere na sebe povahu
velice sprostou u popletených rozumem a siln všední u lidí na mysli

pomatených.
Zklamali bychom se zvlášt, kdybychom pijímali za obrození

náboženské jisté idey, které tu a tam na jevd vycházejí a dokonce za-

ujmou asto rozsáhlé místo v poesii dekadentské, ve svých zástupcích

nynjších nebo jejich pedchdcích. Bh, Panna Maria, andlé, démoni,

peklo, hích, pokání, svátosti jeví se v této smsici zpemetány jedny
pes druhé, naskrze rouhavé pošetilými a tém vždycky pekrouceny
ve svém pravém smyslu. U nkterých jako u Verlaina jest idea nábo-
ženská pesná a smýšlení náboženské upímné; však ta i ono se shle-

dávají smíšené s pravými orgiemi smyslnosti a necudnosti. Tento básník.

pravV' to typ vyšinutého z rovnováhy, vynáší víru. ctnost, ducha a

o nkolik stran dále oslavuje lásky nenormální, snižuje ducha, mstí

tlesnost a velebí neest. Moudrostí jest v pravd výtený canticus

na víru a lásku k Bohu: Rovnobžn není než dlouhv vvkik
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bestialní rozkoše. Chorobný erotisraus se pojí tak s velostí náboženskou,

a tato mže snad býti upímná v tchto povahách, kde atroj&e rozumu
mravního vyznauje více ješt sebenevdomosti než zvrhlosti. Také
Verlaine. obrácený, nenalezl znova tuto víru uhlíovu, jejíž svtlo nikdy

neztratil, a jeho modlitba má pízvuky obdivuhodného povznesení se

a dojemné upímnosti.

Pozorujeme, opravdu, jako dva druhy mysticismu u našich de-

kadent. Jedni pes pechylováni se jejich víry, zachovali si na Boha
památku, které nemohlo nic úpln vyhladiti. Tajemství toho, co bude
po smrti, je muí a jako proti sob obracejí se k Bohu svého mládí

zpt, a dosvdují jej jakousi úzkostí duše unavené a tžce stížené.

Na neštstí, dnes více než kdy tento mysticismus, jenž uchovává zbytek

víry. se v^^rosuje ze všeho souhlasu s jakoukoliv morálkou. Odtud
to tíhnutí smísiti Boha s hanebnostmi smysl, s nejcizejšími zbloud-
ními ducha, aby žil jakýmkoliv zpsobem, bok po boku se zvíetem,

které se hýbe v celém lovku Ale jest zjevno, že aby lovk se

dostal tam a se mu tam líbilo, že musil ztratiti smysl pro slušnosti

a jasné poznávání dobi-a a vidti se zpt uvedena k bloudní za dobro-

družstvím svých dobrých i špatných náklonnristí.

U jiných mystik jest úpadek možno tím hlubší. Tito nemají již

víry, ale uchraují vzpomínku na vci zakázané a na zákonodárce,

jenž je hájí. Tato upomínka jejich tlaí je, ne aby provádli zákon,

nýbrž aby jej porušovali zpsobem zvláštní rozkoše.

Tato rozmnožuje zálibu, vší tou zlobou, která jest ve híchu,

spáchaném bezpen, ponvadž jest zakázán. Jsme tu v plné perversi

chtné i soustavné. Jistý básník, kroniká Gil Blasa a jiných list

rovnž tak choulostivého rozumu mravního radí stvoením nejbídnjším,

aby chránili co nejoddanji svou víru náboženskou, „aby se dodalo

více pikantnosti rznvm rozkoším, které cíí'kev zatracuje". i)

Takové poblouznní smíšené s mystieismem vede pi našich de-

kadentech k horšímu uctívání, uctívání dábla. Literatura jejich stává

sé démonistickou. Pp. Pavel Bourget, Huysmans, Péladan nám vyložili

theorii této dekadence mravní. Jednu chvíli i sám p. Bourget jal se

initi tomu apologii. My uvidíme, co teba mysliti o tchto ideích, které

autor jejich na konec snížil, zaujav smr zjevn odporující zásadám

dekadence. Tak jsme v tom tedy pišli tam, že na sebe dopouštíme literaturu^

jež hledá svnj úspch ve smíšenin víry náboženské a rozkoše svato-

krádežné. Máme básníky s dostatek zbavené smysl a rozumu, aby

slavili zlo jako zlo a se váleli v blát v necudnosti jako na loži z kvtin.

Baudelaire jest typem ponkud vzdáleným, ale velice asovým u svých

nápodobitel tohoto zpuštní smysl a ducha, které sousedí bezmála

se šílenstvím. On vysvtluje stav duše takto:

Cest le diable, (jui tient les fils qui nous remuentl

^ux objets repugnants nous trouvons des appas;

Chaque jour verš PEnfer nous descendons un pa.*,

Sans horreur a travers les témbres, qui puent.

Janl/mn, Ij: Nouveau Mysticisme, ji. 67.
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To ábel nitky má, jež pohybují náioi,

u vcí odporných uiy vnady shledáváme,

den každý do pekla níž o krok upadáme
bez hrzy v pi tou tmou, jež smradem hnusným mánii.

To jest konen on, jenž chce pro veškeré svtlo:

Un jjhare, ironique, infernal, Maják ironický, pekelný,

Flambeau des grAces sataniques, a plamen satanskýcli pln slastí

youlangement et gloire uniques, být ulehen a slávou vlasti,

La conscience dans le mal. mít pro zlo smysl úelný.

Uctívá rozkoš a k ní mluví jako k Bohu:

Je adore ó ma frivole, Ctím t, moje prostopášná,

Ma terrible passion ! moje vášni sladce strašná

Avec la dévotion s oddaností, jakou, vz,
Du prétre pour son idole ! k božství svému cítí knz.

Obrací se na ni se svou horoucí prosbou:

Ah, ne ralenlis pas tes flammes, Ach, nemir plam, jenž sladce kruší,

Rechauffe mon coeur engourdi, v žír roztav zkehlé srdce mi,

Volupté, torture des ámes!... ó rozkoši, ty muko duší,

Volupté, so ais toujours nia reine. bu královnou mi na zemi.

Konen vzývá samého ábla:

Gloire et louange a toi, Satan, dans les hauteurs

Du Ciel, ou tu regnas, et dans les profondeurs
De ]'Enfer, oí\, vaincu, tu rves en silence I

Fais, que mon áme un jour sons TArbre de la Silence

Pres de toi se répose ...

Bu sláva Satane a ples ti v nebes výši.

kde jsi kdys kraloval a v pekel hlubé íši,

kde byv kdys poražen, sniš vhížen v mlení!
Dej, a má duše kdys, pod stromem Mlení
u tebe spoine . . .

Až sem sestoupil tento básník, jejž milosrdenství boží volalo

v poslední hodin k pokání. Kritik vynikající a sladký dekadentum.
oznail spravedliv dílo Baudelairovo „jako zloinné raffinement rav-

sticismu, jenž smšuje chu svatokrádeže s piivabem híchu. Ve svém
díle cizím, praví, podal ve vší ohyzdnosti zlo, které ho ovládalo: jeho
•obrazy odhalují hrzu hnanou až k fantastinosti; on rozryl srdce za-

tracených, aby si tam utrhl kytici kvtin jedovatých, "i) Vidíme- li

takové excessy, pak se pípad odnáší více k nervose než k poesii.

Toto jsme chtli povdti dokonujíce svou studii o rýmovaích
íin de sicle. (p ^^^

'; yi(/ié Leeoq, La poesie contemporaine, p. \'2.
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Politi que et Religion. Question.s du temps présent, par J. B Ripert.

Paris. Perrin. Cena 3 fr. óO c.

Autor tu nechce podati njaký nový filosofický systém, rovnž
nepomýšlí rozbírati dnešní myšlenky a náhledy o tomto themat — on
se prost staví na pole fakt a píše pro každého, kdo má dobrou vli
a nepedpojatý rozum. Ve své knize resumoval vše, co moudrost všech
asu považovala za naprosto nutné pro život spolenosti: ád, mravnost
a náboženství. Jsou to konkluse, k nimž dospti musí každý rozumný
<5lovk. Stav se na historické a praktické stanovisko, zdrazuje my-
šlenku, kterou již anglický filosof Benjamin Kidd proslovil a dokazoval
ve svém „Sociálním vývoji", že evoluce lidských spoleností se vyznauje
více náboženským charakterem než charakterem ekonomickým nebo
vdeckým. Dle nho jsou to otázky náboženské, které ovládají politiku

a které konen rozhodný osud národ spádají. „Si la question
religieuse se mele a tout, ce ne s t pas p a r c e q u'o n l'y m e t.

<i'est parce qu'elle y est." Z toho pak zavírá, že politika jest

povinna bráti zetel na náboženský cit, jest povinna jej respektovati,

a že ve stát bez náboženství všechen poádek a mravní harmonie
jsou nemožný. Zcela správný závr, nebo tolik je z djin jisto, že

náboženství a mravnost jsou nezbytné podpory obecného blaha. Omnis
humanae societatis fundamentm convellit, qui religionem convellit —
ekl již Cicero.

La religion positive, par Antome Baumann Paris. Perrin et Cie.

Pro positivisty a tudíž i pro autora, který jest horlivým stoupencem
Oomteovým, kesanství pedstavuje jednu etapu evoluce, a to ne-li již

zcela odbytou, tož aspo již na sklonku svého trvání. Náboženství
kesanské bude nahrazeno náboženstvím jiným, a sice dle Bauraanna
bude to „la religion de IHumanité". Toto náboženství bude dle nho
velice „positive". Jeho kultem (odkoukaným ponkud kultu ían)
bude úcta dl a prací, které naši pedchdcové vykonali a zstavili

a jež my, hledíce ku štstí svých nástupc, doplníme a zdokonalíme.

Povšimnme si tu jen jedné výtky, kterou mu iní G. Prevost.

Baumann, jako positivista, chce-li se skuten jen opírati o „positivní"

idey, musí pece bráti lovka v jeho fysiologické složitosti, i kdyby
snad tato složitost kižovala a ohrožovala jeho složení. Nuže, dle názorv
uencv, a to všech bez rozdílu, jest v lovku jakési tíhnutí k ne-

konenu — v náboženství positivismu je však náboženstvím pesn
ohranieným od této „tendance a linfini" oddálen a ona v nm umle
a násiln umlována. Je to snaha cele nepirozená a skutenosti cele

cizí; vždy jak historie dokazuje, práv tato touha a tendence po ne-

konenu, povznášející lovka nad tento svt, jest od tisícv a tisíc

let zdrojem všech náboženství, a teba i fetišistických. Náboženství,

které ekne: „Tu poínám a tu koním'', jest v naprostém rozporu
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s touto touhou lidského srdce, ježto nebere žádného zetele k této

stránce problému a nemá tudíž práva, aby se kvalifikovalo jako „ná-

boženství" a tím mén jako „religion positive".

Posito na okamžik, že „Tinconnaissable", vymykají^ se a unikajíc

našemu bádání, nezaslouží, abychom se jím zabývali — tím však, že

je budeme ignorovati a nedbáti, nebude pece jeho existence ješt
zniena a dsledn nepestane na nás doléhati a nás znepokojovati.

„Pojem nekonena ve svt", pravil Pasteur, „jeho nevyhnutelný
výraz vidím všude. Par elle le surnaturel est au fond.
de touš les coeurs. L'idée de Dieu est une form de lidée
de linfini." Proto je touha lidského srdce po nekonenu!

Nuže, co je konenjšího než lidstvo? Vda ukazuje, že má
poátek, a vda rovnž ukazuje, že bude míti i konec. Náboženství

tedy, které je iní svou basí, jest v rozporu s naší pirozeností a popírá

to, co jest, jak dí Pasteur — všude, „partout".

S náboženstvím positivním absolutn se lidské srdce neshodne
a jím neupokojí, jako ostatn se žádným náboženstvím pirozeným.
A je to zcela pirozeno; náboženství pirozené — upímn eeno —
je chiméra. „Náboženství bez nadpirozena", dí vážn de Goncourt,.

pipomíná mi vždy jistou annonci, kterou jsem kdysi etl: vin sans
raisin;^) náboženství pirozené jest, abych užil slov Emila Saisseta,

,un Ote imagination et de fantasie'..: jest fantom a proto neschopno
státi se náboženstvím lidské spolenosti. Tím jest a bude jedin kesanství
a upímnji eeno katolicismus. Kdo ví v osobního Boha a prost je

pedsudk, musí rozhodn se ocitnouti v táboe katolicismu, ponvadž
v nm je kesanství ve své objektivní, historické skutenosti. Spalding
dí zcela oprávnn: ,If historie Christianity, which is the Catholic

Church, is not Gos supernatural religion, God has no supernatural

religion.'-) Proto je-li lovk srdcem a i rozumem veden k Bohu a tím

k náboženství nadpirozenému, musí za nedlouho zcela logicky dojíti

ke katolicismu. To cítil i sám otec positivismu, Aug. Comte. když
napsal: „II faut maintenant presser touš ceux, qui croient en Dieu de
revenir au catholicisme, au nom de la raison ét de la morale;
tandis que au mTme titre, touš ceux qui n'y croient pas, doivent

devenir positivistes." (Lettre a John Metcalf)

LesGrands Hommes de TEglisc; (Libraire des Saints-Pres,
Paris) je zajímavá kcjlekce životopis vynikajících muž v Církvi, na
niž tu tenáe „Hlídky" rádi upozorujeme. Až dosud vyšly, pokud
mi známo: Lacordaire, par Gabr. Ledos; J. H. Newman, Éssai
de psychologie religieuse, par Georges Grappe (Newman, jak
známo, je Credo evolutivniho kesanství!); Le Cardinal Pie, par
D. Besse; Frédéric Ozanam, par Bernard Faulquier; Lamoriciére,

') =^ víno bez hioznu.

^) »Není-li historick kesanství, jimž jest katolická Církev, nadpirozeným ná-
boženstvím Bohii, pak nemá Bfih žádného nadpirozeného náboženství. < Protestantismu.s-

jak známo se rozedil v racionalismus!
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par Eucr. Flornoy; Ketteler. par Jean Lionnet. Oznámeny jsou pak:

Mgr. Freppeí. par Paul Tailliez; Le Cardinal Lavigerie. par

Albert Isnard; Mgr. Dupanloup. par Michel Salomon; Le P. de
Ravignan. par Gabriel Ledos.

La morale et Te sprit \?LÍC[ne, ])ar Eugtne Tavermer Paris. Lethielleux.

Cena 3 fr.

Se stanoviska výlun íilosofijkého, di F. Carchet, možno tuto

práci nazvati -Histoire du développement pratique des principes de la

morale kantienne en France." Kant chtl, jak známo, modifikovati pojmy

naše o principech povinnosti. Pro nho theodicea mla býti meznikem,

koncem mnralky a ne jejím principem. Kategorický imperativ nahrazoval

Boha a objevoval Ho též. Xež ne všichni žáci zstali vrni této zá-

kladní idei svého mistra. M. Payot, rektor fakulty v Chambery. napsal

na p : ^.Le devoir na plus de raison Gtre..." „impératif
catégorique" est „une profonde hypocrisie." Co tedy teba
uznávat za principy morálky? Pece pi výchov, a to i sebe laitjší,

jest absolutn nemožno se bez njaké morálky obejíti! Tavernier nám
pedvádí ve své knize officielní vdce souasného myšlení, a to i chemiky

a pírodozpytce, a ukazuje — nkde s dávkou ironie — jak usilují

nalézti morálku bez Boha I Berthelot na p. by rád založil morálku na

vd; Bourgeois mluví o sociální povinnosti (la dette sociále); Desjardins

et Séailles doporuují zase: le respect de Ihumanité dans Tindividu;

Jaurs solidaritu atd. Vru jest nutno souhlasiti s tím, co Carchet dále

píše: je zajímavo, ale spolu i bolno konstatovati bezmocné úsilí a kontra-

dikce tchto improvisovaných moralist. V této smsici princip je

tžko uhodnouti co mže býti laický mravní výchov. Quot capita, tot

sensus! Dle toho budou asi též resultaty laického mravního výchovu!

Les catacombes de Róme, par André Baudrillart. Fark. 'Bloud et Cie.

Ponvadž speciální díla o této vci jednaj'cí jsou pomrn širšímu

publiku mén pístupna, shrnul autor v této knize to nejdiiležitjší, co

teba o katakombách vdti; prvý díl jedná o historii katakomb, druhý

jest vnován popisu znamenitých pohebiš, jedná strun o nápisech

a jest dle Germaina interessantním nástinem primitivního kesanského
umní. Pipojeny jsou i illustrace.

Les Martyr?:: le? tem ps N éron ie n s et le deuxiÍMue sicle, par

le R. Dom Lecltrcq. Oudin. Paris. Cena .8 r. 50 c.

Autor jest náhledu, že Acta martyrm podobn jako i jiné

historické památky mají sama o sob dosti prkazné síly a pouení,

a proto že je zbyteno je pedvádti jinak než v jich pvodní integrit.

Dle vzorv abbé Duchesne, de Rossiho a j. jest dále též toho náhledu,

že každý primitivní dokument musí býti úzkostliv oištn (jde všech

zbožných fantasií, které stedovk na nj bona nebo malá fide navsil.

V této knize podává Leclercq authentická akta asi 25 muenikv od

sv. Štpána (r. 3Tj až po umuení sv. Perpetuy a sv. Felícity 'r. 203).
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Odborníci upozorují zvlášt na pedmluvu, kde zhuštny jsou všechny

dokumenty dotýkající se mueníku: zákonodárství, vzeský ád. ná-

stroje užívané pi muení atd Další svazek byl již ohlášen.

L e Probléme d e 1 a v i e, par G. Mano. Paris. Bloud.

Je život animalní nebo vegetativní pouhou hrou fysicko chemických
sil nebo výsledek zvláštního principu, njaké nevysvtlitelné vitální sily"?

— to problém, který si pedkládá Mano a který eší s odbornou zna-

lostí. Otázka tato patí dle nho spíše do oboru biologie, fysiky a chemie,

než do oboru isté metafysiky. Abbé Denis ve své kritice charakterisuje

dílko t /to slovy: „un vrai modele de bonne démonstration scientifique."

L'idée, relet de Dieu, par L Muzat. Paris. Vivés.

Muzat jest duše vící; ví siln v konený triumf Idey nad

brutální silou, vných princip Pravdy, Dobroty a Spravedlivosti nad

velikými mocnostmi, které zoiroují a ujamují svt: nad zlatem,

mínním, módou, špatným tiskem a neobme^eným, libovolným autori-

tarismem státu, liíše, které se budují materielní silou zbraní, jsou

ureny zániku; nebo nemohou si pisvojiti zem a nedezorganisovati jí.

Pouze idea mže proniknouti lid a transformovati ho a nedotknouti

se pi tom jeho politické, mravní a ano i náboženské organisaoe. Hrstka

Rek, z nichž idea svobody uinila nepemožitelné hrdiny, zahání a

poráží mnohem silnjší a etnjší Peršany. E, mane seskupeni pod

ideou vlasti dobyli celého svta. Ti sto etí pronásledování a nezmrný
poet muenik nedovedly uhasiti Víry, naopak ješt ji rozdmychdvaly

a zpsobily, že kesanství vysvobodilo — beze vší revolty, pouhým
pemlouváním — národy z tyranie systém, které respektovaly a velebily

brutální sílu a opovrhovaly a utlaovily slabého. Ideál Muzatv je

skutený kesanský ideál, zjevený lidem od poátku a nejvíce realizo-

vaný v osob Kristov, ideál, jehož oficielní a legitimní ochránkyní je

Církev. — Dílko toto doporuuje se zvlášt tím, kteí pozorujíce kolem

sebe úpadek mravní, pevahu fysické síly nad ideou a p., na mysli

klesají a ztrácejí dvru v sebe, ve víru, v lepší budoucnost a p.

R. T. Hnlhrooh: Dante and the Animal Kingdom (New-
York, Macmillan) je práce vnovaná vci ne zrovna píliš akutní a

pro spolenost píliš nutné. Autor tu shledává všechna místa, kde

Dante mluví o njakém zvíeti a líí, jak o nm též Dante mluví.

Kult autora Božské Komedie jist nevyžaduje podobné analysy, která

hranií skoro s ritinskostí. v. i,ank.\>.

Dr. Alois Lang: Buddhií^mus. Nakl. R. Papauschok v Moravské Ostrav.

Str. G -f 124. Cena 3 K.

Moderní vdy: djiny náboženství a filosofie náboženství zplodily

v krátké dob svého trvání celou obšírnou literaturu, která/- se u nás

ozvala sotva slabým ohlasem. A pece jest vzdlanci a zvlášt knzi
nanejvýš dležito znáti zaruené výsledky obojího bádání. Proto s po-
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vdkem vítáme pokus Langv ást té vdecké práce v eské literatue

nostrifikovati. vítáme jej tím radostnji, že jej mžeme nazvati zdailým.
Seznámiv se dkladn s nejnovjšími pracemi o buddhismu (Oldenbergem.

Hardym. Silbernaglem a j.) podává s obratnou struností vše. co o vzniku,

obsahu a rozvoji buddhismu mže zajímati.

Chtje nejprve tenái objasniti prostedí, z nhož Buddha vyel, vysvtluje

brahmanismus, ukazuje, jak z kultu pírody se pelo k nauce o sthování duší,

pak k obtnímu formalismu a pohrdání svtem, jevícímu se v askesi brahnianské ^I. Ped
Buddhou, 1— 161.

Potom podává Buddhv životopis, tolik legendárn vyzdobený. Buddha byl

díttem doby; myšlenka na stáí, nemoc, smrt vedla jej mezi brahmanské askety, kde

konen nalezl » pravdu*. Dle této jest první vcí poznání nicotnosti vlastního já, ne

skutky kajicnosti. Nauka ztlesnna v bratrstvu ^sangha«. Autor líí pak rozvoj buddhismu
až po smrtGotamovu. všímaje si zvlášt pomru jeho náboženství k žen (II. Buddha, 15— 57).

Nejdkladnji se obírá Buddhovou naukou. Život jest utrpením ( ';tyi vznešené

nauky* ) a cílem lovkovým je zameziti vznik nových existencí a tím další trvání života.

To se stane, uvdomí-li si lovk nicotnost individuálního bytí a pekoná-li žádost. V té

naprosté bezžádosti na zemi a naprostém bezvdomí po smrti je sladký klid a blaho

nirvány. — Y mravouce jest pak ideálem: »mimo dobro a zlo«, ehož se dosahuje

tymi stupni mystické meditace. Mravnost vrcholí ve výstedním pseudomysticismu.

Tento ideál Buddhv uskutenn v život buddhistickýcb mnichu (bhikš), jejichž zízení,

potulný život a »bohoslužba«< se popisuje. Pro laiky upraveny vespolné vztahy vždy

paterem pikázaní (III. Buddhova nauka, 48

—

107/.

Pkným výborem z jjodobenství a legend buddhistickýcb koní se spisek; v zá-

vrku krátce vylíen další vývoj buddhismu (1O8— 124).

Jemn kritickou rukou vybírá Lang v životopise Gotamov. co

k poznání psychického jeho processu a porozumní vývoje prvního

buddhismu nutno, pevnými a, pokud možno, jasnými rysy kreslí jeho

nauku, jev se zvláš pi luštní tajemného slvka „nirvána'' a pi.

popisu buddhistické všelásky mistrem. Hojn dokládá své vývody eitatv

ze spisv indických, podávaje tak zajímavé ukázky z poesie a íilosoíické

spekulace indické. Ponkud obšírnji však ml si všimnouti pomru
buddhismu ke kesanství, jak ve vzniku tak obsahu. Lang se ho pouze

dotýká (str. 18, 89, 90). Rovnž další vývoj buddhismu a stav jeho

pítomný zasloužil by víc než pouhý závrek. Než to obojí bylo mimo
cil, který si spisovatel v pedmluv uril a kterého jist dosáhl.

Prof. 1)R. Jan Sedl.ík.

Jaroslav Bidlo: Jednota bratrská v prvním vyhnanství. ást L
(l.">48— lóGl) a á.-ít II. (15GI— 1572). V Praze 19'h) a 1003.

Po válce šmalkaldské byly 1548 vydány Ferdinandem I proti

Bratím na statcích královských v Cechách ti mandáty, z nichž po-

slední kázal, ^aby v šesti nedlích napoád zbhlých ode dne té výpovdi
propadnouc statek svj i s ženami a dtmi ze všech krajin a zemí

JMKé pod propadením hrdla i statku se vysthovali." Všecky prosby

bratí zstaly oslyšeny a proto v polovici ervna sthovali se bratí

Litomyšlští, Bydžovští, Chlumetí a o týden pozdji Turnovští a Bran-

dýsští do Polska. To bylo první vyhnanství Jednoty bratrské, které

spisovatel podrobn líí ve dvou ástech a dvou knihách. Obsahem
první ásti, jak spisovatel sám vytýká, jest založení polské Jednoty
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ve Velkopolsku a konené (z nejvtší ásti) vývoj o ustálení poméru
bratí eských k malopolským pívržencm reformace švýcarské.

Splynutí malopolských kalvinist s Jednotou zamezil vlastn kalvinista-

reformator Jan Laski, ale pece Jednota stále více se sbližuje s pí-
vrženci reformace švýcarské Poátení necbuf a nedvra ke kalvinistm
mizí. Jednota vchází v pímý styk s reformátory švýcarskými, obeznamuje
se dkladnji s jejich názor3^ s jejich církvemi a praktickým jejich

životem, až protivy se vyrovnávají a docházejí k smíru i k jistému

spojení Jednoty s kalvinisty malopolskými.

V druhé ásti hlavním obsahem je pomr Jednoty k lutheránm
polským, pi emž ovšem bylo vysvtliti pomr její k roformaci

nmecké vbec. Cim více se Jednota sbližuje s kalvinisty, tím více se

odcixuje reformaci nmecké. Z dvod politických stará se sice Jednota

peliv, aby shoda její s reformací nmeckou aspo na zevnjšek
nikým nebyla brána v pochybnost. Cc však v Nmecku nastal veliký

zápas mezi Filipisty a Flaciany, do nhož pozdji i Jednota v Polsku

byla vehnána, byla Jednota donucena, aby zanechala reservy, kterou

sob uložila po válce šmalkaldské, a aby zaujala urité stanovi-ko.

Výsledek byl kalvinisace Jednoty; úplné její provedení znan se sice

zdržuje a opožuje vlivem politických pomr eských, pro nž nutno

neustále na oko zachovávati jakýsi zdánlivý souhlas s pívrženci Uon-

fesse Augšpurské, avšak konené úplné slití Jednoty s kalvinisty jest

pece jen otázkou asu. Zápas Jednoty s Flaciany polskými je také

klíem k porozumní chování jejího v Cechách okolo r. 1575. Jednota

zvítzila nad velkopolskými luterány, tžko tedy pi zahájení sjed-

nocovacích pokus v Cechách za Maximiliana II oekávati a žádati

od ní. aby se podrobila lutheránm eským.
První vyhnanství Jednoty jest dobou jejího kvašení, krystalisace.

Za krise, kterou tehdy Jednota prožívala u vnitním rozvoji, v popedí
je diskusse dogmatická; nezídka staí rozdíly dogmatické k tomu,

aby vysvtlena byla ada otázek politických, spoleenských. hist:)rických

vbec. Co do djinného významu prvního vyhnanství Jednoty bylo

tehdy tžišt djin Jednoty mimo pvodní její vlast, ale pomry eské
pece psobily na Jednotu v cizin a pomry tamjší naopak na

Jednotu ve vlasti.

Do podrobností v referáte zabíhali nemžeme, nebo spisovatelem

snesena látka peobsa/ná, a to na nejvtším díle nikým posud ne-

zpracovaná. Spisovateli bylo samostatn raziti cestu, a inil tak se

znalostí vci a ovládáním pedmtu výborným. O díle svém pracoval

dkladn kolik It, na n se pipravoval svdomit. Je to dílo vážné,

úplné na výši vdy, v^^vody jiných stále zkoumající, opravující, své

vlastní o dkazy podpírající, dílo širokého rozhledu po tehdejších

djinách církevních, politických i kulturních. Tím více vynikne cena
díla tohoto na peetných rukopisech, vzácných souasných tiscích a
dležitých novjších publikacích založeného, srovnáme li je s dosavadním
základním dílem Gindelyho („Gesch. d. bíihm. Briider'^), které bez

vdí myšlenky jsouc jeví se býti jen výtahem Herrnhutských foliantu.
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V každé píin cenná publikace spisovatelova nezasluhuje véru,

aby u nás nakladatel první ásti odepel vydati druhou ást její. a

aby v Polsku pecházelo se pes ni s tak podivným mlením. t.

Djiny svéta v obrazech. Od pravku do poátku 20. století. Složil Alois

Hlavinka. Díl první: Starý vk. Bibliotheka pouná a zábavná vydávaná
Ddictvím sv. Cyrilla a Methodje. V Brn 1903.

Peetl jsem nkteré stati z djin eckých a ímských,^ hlavn
stati o vzdlanosti, vd a umní, o náboženství Kekv a Eimanúv
a jejich život soukromém, též stati o prvních kesanech, a pravím
hned pedem, že stati by se mn velmi líbily. Jsou psány velmi pou-

tav a zajímav — vím pípad, že mladý jeden tená, kterému se kniha

ta dostala náhodou do ruky, nemohl se od ní odtrhnouti. Kniha jest

psána krásnou, libozvunou eštinou, vyznaující se pknými ryze

eskými obraty, sloh jest prostý, vždy jasný a srozumitelný, v pravd
populární; nékdj' jest koenn i zdravým humorem — místy se lovk
srden zasmje — jsou však v knize též místa, kde se sloh p. spiso-

vatelv povznáší až k nadšené vroucnosti. Kniha jest psána pedevším
pro lid, jsem však pesvden, že by ji mohli s prospchem ísti i naši

studující, ponvadž obsahuje leccos, ím by si mohli své vdomosti
doplniti. Míním teba ty zajímavé zprávy o soukromém život starých,

o jejich pomrech rodinných a domácích, a pak ono zajímavé srovná-

vání dob starých s dobou nynjší, srovnávání kultury antické s kulturou

kesanskou.
Podobné úvahy a poznámky se mi v této knize zvlášt zamlouvají;

nebo pi vší úct k antickému umní a ke všemu, co dokonalého
antická kultura vytvoila, nesmíme též zavírati oí ped stinnými

stránkami této kultury, a jest dobe opt a opt na to poukazovati,

o nynjší naše kultura stojí^ výš, o zejména kesanství život

lidstva zušlechtilo a zjemnilo Ze starý Éíman byl v jádru svém vlastn
lovk ukrutný a sobecký, že to, emu íká kesanství „láska k bližnímu",

bylo mu pojmem neznámým, že starý Eíman nevážil si lidské dstoj-
nosti, nevážil si práce, neml úcty k žen a jiné a jiné vci — na to

se v této knize pi vhodných píležitostech opt a opt právem upozoruje.
Lituji pouze, že p. spisovatel nepoužil hojnjší mrou pomcek

novjších — nkteré jeho údaje jsou dnes už zastaralé. Uvedu
pouze nkolik doklad, kterých jsem si všiml zvlášt jako klassický

íilolog. Na stran 467 praví se, že básník Vergilius popisuje dobu, kdy
pijde Spasitel svta, skoro jako prorok Isaiáš: že se narodí tajemné
dít, syn boží, jenž obnoví všecko stvoení, zabije hada a smaže vinu;

že se vrátí mír všemu svtu. Míní se tu patrn Vergiliova tvrtá
ekloga, která se skuten díve vykládala jako proroctví o Pann Marii

a Ježí.ši Kristu; ale dnes se toho výkladu už nikdo nepidržuje —
onou pannou, za ní', se vrátí opt vk Soturnv („iam edit et virgo,

redeunt Saturnia regna"), míní se bohyn spravedlnosti Astraea.
a oním synem božím, za nhož vrátí se mír všemu svtu, míní se syn
konsula Poliona. Ze roku 79 zaal Vesuv soptit, práv když

I
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V divadle pompejském bylo plno lidu. jest bajka, která pešla do mo-
derních spis z fantastické zprávy Diona Cassia. Z Pompej objevena

už asi polovice, a nikoli tetina; také není úpln správno, že Hercula-

neum (p. spisovatel píše Herkulanum) objeveno roku 1711, když se

kopala studn. Kopal tam již roku 1709 rakouský generál kníže

Elbeuf, a zpráva o kopání studn vznikla dvojsmyslností italského

pozzo, které znaí studnu nebo šachtu.

Ze by Sokrates byl zamítal mnohobožství a uznával jediného

boha, jest upílišeno.

Nejstarší filosofy ecké jako Thaleta, Anaximandra atd. nenazýval

bych „sofisty", ponvadž slova toho užívá se obyejn s píhanou,
a oznaují se jím obyejné oni mudrlanti, které potíral Sokrates.

Vykládati události z Homerovy Iliady podobným allegorickýra

a symbolickým zpsobem, jako iní p. spisovatel na str. 169, bývalo

sice díve zvykem, dnes však už jest zastaralé. Latinský citát na stran

430 mohl býti vzhledem k populárnímu rázu knihy peložen. V pepise

eckých a latinských jmen nevede si p. spisovatel dsledn, tak na p.
nkde píše Erynie. jinde Erinie, nkde Kymon, jinde Cimon a jindy

zase Kimon, na str. 422 de imperio GneyV Pompe^'.

Než poznámky tyto jsou celkem významu podízenjšího a nemají
býti pochvalnému úsudku o této knize nikterak na ujmu. Kniha jest

ozdobena etnými obrázky, a na konec pipojena mapka znázorující

hlavní djišt starého vku. Dr. Jan Kokec.

Dr. Dav. H. Miiller: Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhiiltnis

zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Wien, Hólder

1003. Str. 28G.

Proti ukvapenému panbabylonismu Delitzschovu zdvíhá se zdravá

reakce mezi povolanjšími znalci vcí východních, kteí jednak po-

ukazují na prastarou vzdlanost egyptskou, jednak na zvláštní svéráznou

povahu vzdlanosti israelské, která na p. v knize zákona (Exod. 20—23)

prastarého má svdka a pvodním rázem zízení rodového docela se liší

od státového, dynastického zákonodárství babylonského.

Vídeský professor Miiller v uvedeném díle práv tomuto zákono-

dárství vnuje hlavní zetel, pomíjeje pedmluvy a doslovu zákonníka

Hammurabiho. Podává tento latinsky, hebrejsky (co možná pimen
slovnímu výrazu babylonskému!) a nmecky. Opravuje chybné peklady
pedchdc, zvlášt Winklerv, a sestavuje obdobné pedpisy zákonníka
israelského a ímského.

Hlavni výsledky zkoumání jeho jsou: Oba zákonniky, ba-
bylonský i hebrejský, erpaly z prazákonníka, který

v Exodu zachoval se istji, u H. nabyl podoby právnické, avšak
z obou jakož i ze zbytk ímského zákonníka mže býti znova po-

ízen. Abrahamem z pvodní vlasti penesen do Kanaanu zachoval se

bu písemn i ústn v rodech patriarších, až Mojžíšem protíben

(na p. naprostá odveta zmnna v rozkaz lásky k bližnímu I) a znova
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za zákon boží prohlášen. Jakýmsi zpsobem dostal se též do ecka
i do Eíma.

Mílller odmítá rozhodn závislost israelského zákonnika na babylon-

ském, jakož i pozdjší datování jeho. Mojžíšova formulace zetelné

pedpokládá vdomé zmny zkaleného prazákona smrem ethickým.

jako djiny v Genesi zaznamenané osvtlují život rodový dle prazákona

toho. asem a zlozvykem tu a tam již porušovaného.

Proti bezuzdnému ádní niivého kriticismu znaí vzácné dílo

toto úinný protest jednoho z nejpovolanjších assyriolog, se kterým
další bádání o tchto otázkách bude nuceno vážn poítati.

/

Zc života náboženského.

Zpráva nkterých novin o uvznní p. Vogrince ukázala se

býti mylnou. Nov však pinesl .,Vaterland'^ vídeský zprávu, jak se

zdá zase jen pedasnou, že kniha Vogrincuva dána byla na index.

Zatím co mezi Vatikánem a Francií panuje silné napjetí, zdá se,

že sblížení nastává mezi Vatikánem a Quirinalem. V Bologni. území to

bývalého církevního státu, setkal se na výstav král s kardinálem kníže-

arcibiskupem Svampou. Tento totiž byv výborem pozván, na dovolení

papežské Stolice se dostavil. Roku 1896 za návštvy krále Humberta
v Bologni zachoval se týž kardinál Svampa passivn, nyní však pijat

pi hostin s veškerou státní poctou.

Jedni myslí, že schzka ta není jen tak, že za ní vzí nové

jakési zámry. Druzí mají za to, že nco sice znamená, ale na poli-

tický pomr mezi Vatikánem a Quirinalem vlivu že míti nebude.

Nkteí se domnívají, že by mohl. nastati jakýsi konkordat stanovící

pomr státu k církvi, kdyby totiž Rím vrácen byl papeži, mohl by ho

tento opt darovati králi, jakožto vlastní pán íma. Toto mohlo by se

státi, kdyby papežm šlo více o politickou neodvislost, než o terito-

rium, kdyby se chtli spokojiti jen s jakýmsi zadostuinním a se zá-

rukou své další svobody a vrchnoprávnosti. — Osobní styky mezi Vatiká-

nem a Quirinalem jsou rozhodn lahodnjší, než byly za minulého papeže.

Vhodná doba pro sblížení obou stran: Vatikánu i Quirinalu za-

jisté te nastala. Papežské „non expedit" už po 30 let zakazující

katolíkm súastovat se života politického zavinilo pevahu stran ra-

dikálních a socialistických ve stát a správ — a to je stálou chorobou

veejného života Ilalie. Vláda, nemohouc socialistm dalších ústupk
initi, chce si nakloniti katolíky, kteí súastníce se voleb, pomohli by
jí k vítzství. Na druhé pak stran papež znepáteliv si Francii, hledí

si domácí stát, jemuž pece je nejblíž, zabezpeiti.

Ješt minulého roku poslala kapitola lateránská francouzskému
presidentovi Loubetovi gratulaci novoroní, a ted za nedlouhou dobu
následovala protestní nota Vatikánu. Tato beztoho napjaté pomry ztrhala
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Úpln. Zastoupeni vzájemné perušeno a Francie s vládou Combesovou
chystá zrušení konkordatu a úplné odlouení církve od státu, jež už

paragraf po paragrafu pijímá a usnáší zvláštní parlamentní komise
k tomu cíli zvolená. Koty vatikánské se všeobecn i od mírnjších
katolík prohlašují za nevhodné a neobratné. Ku kivdám náboženský ui.

jež Francie hromadila poslední dobu. Eím mlel, a tu najednou tak

píke se ozval pro politickou úhanu, která za daných pomru ztrácí

vbec ráz pímé a úmyslné kivdy.
VJádní, ale ješt ponkud konservativní denník francouzský

„Temps", praví o tom ne iDez ironie: „Slibovali nám náboženského
papeže, a nyní svádí ho Merry del Val k politice, a to k nešikovné

politice, která sv. Stolici nesmírn škodí." Obzvláštní radost nad tako-

vouto „politikou" Vatikánu zjevila se ve všech list-^ch protestantských

a pravoslavných, které práv tuto svtskou stránku její podtrhují a

vytýkají: „Nejlepší dcera" církve Francie odcizuje se ímu víc a více.

a nejmladší — Nmecko jde práv cestou opanou navazujíc se sva»u
Stolicí užší a užší styky, volají nmetí protestante. Tak ve výroním
sezení „Spolenosti pro šíení evangelia"* v Berlín poukazuje na to

pastor Stuhrraann, kterak okolní katolické státy volají „Los von Rom-.
o Nmecku však smí papež íci: „Mea Germania." Na intensivní práci

katolické propagandy v evangelickém Nmecku je teba prý odpov-
dti propagandou evangelickou, ukázati katolíkm na pravé zidlo ná-

boženství — Bibli. Eím sám. dosavadní stedisko nepátelství prote-

stantismu, musí se státi nejvydatnjším missijním polem. „Kreuzzeitung"

však pináší v delší stati vyzvání ku konenému dohodnuti strany

katolické s protestanskou. volá „zum Konfessionsfrieden". Chválí aso-
pisectvo katolické, jež první myšlenku tuto propagovalo, nemají se

tedy protestante dáti zahanbiti.

„Alter Glaube" obsahuje zprávu ze skandinávských krajin, kterak

zde protestantismus a kesanství vbec hyne víc a více. Jsou to

hlavn moderní nmecké spisy theologické a radikalismus, jež zde

zhoubn psobí. Tak v Kodani proti nedlní škole kesanské zízeny
též nedlní školy, ale atheistické. v nichž místo biblických djin
vykládají se pohádky. Hnutí to peneseno do Švédska. V Lundu zídil

podobnou školu radikální studentský spolek proto, aby se elilo co

nejvíce vychování náboženskému. Myšlenka, útlou ravsl dtskou pi-
praviti na vyuování náboženství pohádkami, vznikla v Nmecku, jen

že zde byl úmys' dobrý, kdežto v zemích severních elí práv ku
potlaení náboženského vlivu na dtskou duši.

V „Revue de Fribourg" rozebírá E Folletéte známou protestant-

skou výtku o inferiorit katolík a o velkém rozkvtu prote-

stant. Pedstavuje otázku tuto ve zpsobe falešného úsudku, jaký se

nejastji naskýtá ve veejnosti. Mnohé národy a státy jsou v úpadku.
Národy ty jsou katolické. Mnohé národy jsou v rozkvtu. Národy ty

jsou protestantské: Je tedy protestantismus lepší ne/, katolicismus.

Falešnost pedpokladu i závru ukazuje autor v delší stati asi takto

Národy nejsou zde od verejška, nýbrž inaji svou historii, kdež rozkvt
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a Úpadek národu se stídaly. Je teba všímati si v národ všech jeho
význaných prvk: víry, morálky, vd a umní, vychovatelství, eko-
nomie, a pak možno mluviti o jeho rozkvtu i úpadku. Není správno
tvrditi, že všechny národy katolické jsou v úpadku, teba jen po-

hlédnouti na Belgii — a my mžeme íci: na Cechy — j^^ký rapidní

rozvoj se tam jeví od roku 1830. A protestante nemohou jist mluviti

o rozkvtu v Dánsku, jež práv te prodlává dosti tžkou krisi,

Nizozemsko pak od svého odtržení od Belgie nemá daleko takový
rozmach jako provincie katolické. Na námitku protestant, kam dosply
protestantské Spojené Státy a kam katolické Španlsko, odpovídá autor:

Když byla Amerika ješt tém indiánská s malými anglickými kolo-
niemi, mohl íci Karel V: v mé íši slunce nezapadá.

Což nevidí protestante ten rozmach Itálie v renaissanci, Španlska
v 15. a 16. století a Francie v 17. století? Pi všem dnešním rozkvtu
vládne vlastn v Anglii pauperismus, a že nenastala tam dosud sociální

revoluce, možno dkovati jen etnému sthování chudiny do kolonií.

O immoralit a bíd náboženské v protestantském Nmecku pípadn
mluví G. Goyau v „L'Allemagne religieuse". Hlavní msto Nmecka
zove „duchovním hbitovem"; 26Vo dtí protestantských v Berlín z-
stává nektno, 59^0 satk a 80% pohb je jen civilních. Nad Berlín

vyniká ješt Hamburk. Na 100 manželství pipadá jen 13 posv-
cených, ze 100 dtí žije 17 vbec bez krtu atd. (Goyau však mohl se

podívati na Paíž a nebyl by shledal divadlo lepší než v Berlín!)

Itálii a Španlsku vytýkají pílišný erotismus, zapomínají však
na alkoholismus zemí severních. Tento erotismus jižní je pouze „bláznivost

srdce'^, ale alkoholismus na severu nií tlo i ducha. „Nemravnost
nmecká a anglo-saská je zvíecí a hrubá, je to klesnutí duše lidské

v hmotu", píše P. Flamérion S. J. Konen o nemravnosti severu

a jihu mluví dobe íslice rozvod manželských: Nmecko na 230.707
manželství má 3902 rozvod, Itálie na 233.931 manželství má 556 rozvod.

Vývody své odvoduje autor citátem protestantského theologa

Paula Sabatiera: „V jistém ohledu povýšenost národ protestant-

ských nad katolickými zdá se evidentní; ale nikde Kristus Pán neekl,
že by lidé bohatí, vzdlaní, mocní byli blíže království božímu než jiní.

Vezraeme-li namátkou 10 mladých Anglianv a 10 Neapolc téhož

vku, shledáme, že první mají velký poet ctností už rozvinutých:

pravdomluvnost, vdomí vlastní cti, vážnost ped sebou samými a sílu

vle. U druhých shledáme tyto žalostné chyby: návyk ke lži, nedo-
statek všech duševních snah, náklonnost k malichernostem.

A tedy s hlediska lidského povýšenost prvních je zjevná, je

pec dovoleno tázati se, zda má se to taktéž s hlediska duchovního
a božského; nebo na dn tchto krásných ctností nalezneš samolibost,

panovanost a zkrátka egoismus; kdežto mezi tmito smutnými vadami
tají se vdomí vlastní slabosti, náklonnost k pokoe, poslušnosti a ob-
tovnosti. Z onch 10 Anglian stane se pomalu a jist 10 lidí ctnostných,

avšak nepochopí nic ze šílenství kíže. Z 10 Neapolc 9 bude žítij

jak jimi osud zatoí, ale desátý vznese se jedním rozmachem kídel až

Hlídka. 36
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k svatosti, a svými heroickými iny, svým píkladem, svými modlit-

bami vykoupí své bratry". (Saint-Franyois d''AssÍ8e.)

Mluví se o inferiorit stát katolických, a na poli literatury a

umní, zvlášt co se vkusu týe, neztratily Itálie a Francie umlecké
nadvlády. Francie dle G. Goyau jest dosud „une grande semeuse
idées" — velká „rozsévaka myšlenek".

Zajímavé pojednání píše v mohuském „Der Katbolik", asopisu

pro vdu a církevní život, Dr. F. Savicki: „Das ware Christentum

als Synthese von Gegensiitzen." „Pravé kesanství složením protiv."^

Svj náhled snaží se uplatniti v 5 bodech.

1. Kesanský the ismus je synthese deismu a pantheismu
Deismus pojímá Boha transcendentn, každý styk se svtem musí Boha
už snižovati; po stvoení Bh na svt vlivu nemá. Pantheismus pak
zase immanentn, že Bh a svt jsou jedno. Rovnž theismus ke-
sanský hájí transcendenci Boha, jakožto bytosti povýšené nad ostatní

stvoení, ale rovnž i immanenci, nebo Bh žije v nejvniternjší

substanci svta.

2. Dle uení Písma sv, je v Bohu jednotnost bytí, a v ni

je reální mnohost osob božských. Je tedy jediný Bh, ale Otec.

Syn a Duch svatý. Pi jednotnosti zapomínali mnozí na mnohost \^staré

židovstvo), druzí upílišují, berouce mnohost osob jakožto rzné zjevo-

vání se jednoho Boha (pohanství, Hegelismus atd.) a povstává poly-

theismus a tritheismus.

3. Podobn je tomu pi Christologii. Dogma kesfan.>ki

uznává reální jednotnost osoby a dvojitost pirozenosti v Kristu, bludná

uení tu rozcházela se na ob strany, hned upílišujíce stránku božskou,

hned zase lidské dávajíce pevahu.
4. V ethice jsou opt dv protivy: autonomismus a heterono-

mismus; dle prvních je lovk vlastním zákonodárcem, dle tchto bez-

vládn poddán božskému zákonodárci. Dle dogmatiky kesanské je

Bh sice zákonodárcem, ale rozum lidský je odleskem božského, a

také zákon božský s lidským souhlasí. Rozum je sekundárním, ale

nejbližším pramenem zákona mravnosti, tedy auto i hetemnomní.
5. Pelagianismus hlásá autosoterii lovka (spásu vlastní zásluhou

a silou), protestantští reformátoi pak heterosoterii (nic ze svého pro spásu

nekoná). Buto totiž je lovk vlastním vykupitelem, nebo pi vy-

koupení je lovk úpln passivním, nemaje žádných mravních sil a

zásluh. Dle kesanského, Kristus vykonal sice spásu „ objektivní *•.

ale ospravedlnní jednotlivých duší je vykoupením „subjektivním'',

o nž tyto duše samy se piiniti musí.

Tak tedy pravé kesanství zstává ve svých nejdležitjších
naukách uprosted. Neupílišuje nikdy do extrém, jako iní herese

a protikesanské nauky staré i nové. Z toho ovšem ze všeho neplyne,

že by kesanství povstalo historickým vývojem z tchto antithesi.

Kesanství i v nejmenších detailech jest absolutní pravdou. Kesanství,
jdouc stední cestou, zanechávalo v právo i v levo takovéto fragmenty,
z toho však neplyne, že by jimi se vyvinulo.
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V beznu roku 1903 ve shromáždní katolík prohlásil poslanec

Dasbach, že založí se o 2000 zl. s tím. kdo mu dokáže, že ve spisech

jesuitských uplatnna vta: Úel svtí prostedky. Na to od-

povdl exjesuita hrab Hoensbroech. že všude se vta ta nepropaguje,

ale v uritých pípadech urité jednání zásadou tou je dovoleno.

Za njaký as však pistoupil na sázku s Dasbachem a vyzval ho, by

k rozhodímu soudu objednal 6 nmeckých universitních professorv,

a sice 3 katolíky, o protestanty. V pípad, že by byla rovnost hlas,

ml rozhodnouti 7. professor universitní — žid. Na professorech však

dlouho nemohly se ob strany dohodnouti. Proto hrab Hoensbroech

sdlil Dasbachovi, že dkaz uveejní v asopise „Deutschland", ne-

uzná-li Dasbach dkazu, bude si hrab odmnu vymáhati na základ

§ 657 . z. — zaplacení vypsané ceny. Dasbach vskutku dkazu ne-

uznal a žádal o rozhodí soud. Hrab však pohrozil soudem obyejným.
Rozmyslil si to však, ponvadž na základ § 661 . z. musí býti do-

držena stanovená lhta, a tu Dasbach stanovil na 15. února 1906.

Proto znova naléhal na soud rozhodí. Professor Schell ml nyní vy-

brati katolické a president zemského soudu Henle protestantské uence.

Než Hoensbroech neekaje na rozhodí soud, zažaloval na základ

§ 657 . z. Dasbacha v Trevíe. Ale žaloba rozhodnutím zemského

soudu v Trevíe dne 8. ervna zamítnuta, nebo prý zde se jedná

o sázku, která dle § 762 r. z. není žalovatelna. Chce-li tedy p. hrab
2000 zl. dostati, musí se bud odvolati k vyšší instanci, nebo musí své

dkazy podati ped rozhodím soudem, jemuž se tolik vyhýbal. Jest

ovšem víc než jisto, že takový „uenec", jakým jest Hoensbroech, i od

samých protestant pamfletistou nazývaný (pro své práce proti jesuitm),

ani ped rozhodím soudem nevyhrá.

Dne 11. ervna ukonen byl ve Vídni slavnostní bohoslužbou,

jíž pítomno mnoho hodnostá církevních i svtských (dostavili se

i lenové císaské rodiny), proces, jenž byl veden diecesním biskupem

v píin zjištní heroických ctností a zázrak známého i z historie

svtské vídeského kapucína Marka Aviano. Marco Aviano r. 1683

byl duší osvobozování Vídn od Turk, jsa zpovdníkem Leopolda I.

Procesní akta uložena jsou ve dvou devných skínkách, jež ode-

vzdány budou sekretái ímské kongregace obadné. Ted ovšem uplyne

ješt dlouhá doba, než papež dovolí z íma proces apoštolský, a než

dojde ku vlastní beatifikaci.

Na církevních sjezdech — „konvokacích" — anglikánské církve

v Yorku a Canterbury (v kvtnu), pišly tentokrát na petes velmi

zajímavé — pro nás — otázky. Jednáno totiž o tak zvaném „sym-

bolm Athanasianum", vyznání víry sv. Athanasia poínající slovy

„Quicunque. .
.- Kdožkoliv chce spasen býti...) Symbol tento náleží

v církvi anglikaniké ke svátením. Naše církev symbolu toho užívá

jen v knžských hodinkách nkolikrát do roka. V anglikánské církvi

však tou tento symbol ,Quicunque" místo „Credo" pi mši na velké

svátky (13krát do roka). Proti symbolu tomuto však budí se už dávno

odpor mezi theology protestantskými, protože se v nm velmi silnými

3G«
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výrazy vyjaduje nezbytnost víry ku spasení. Proto už za asu ox-

fordských reforem chtli symbol tento z anglikánského pokladu víry

vylouiti, ale tehdy se tomuto opeli theologové Pusey a Liddon a tak

symbol zachránn. Te navrhováno aspo nkteré výrazy v symbolu

zmniti nebo zmírniti, aby neurážel ucha a mysli protestant ! Na Can-

terburyské konvokaci také pijata zmna nkterých slov a verš
9 proti 8 hlasm, a vážní biskupové poukazovali na nevhodnost a ne-

bezpenost takových zmn nyní práv. Konservativní církevní organ

„Church Times" naíká nad oním usnesením. Praví: nás vící to ne-

uráží, mluví-li se v symbolu o nutnosti pravovrné víry, a ti co víry

vbec nemají, ti radji a vbec vystoupí z církve a nezanášejí mezi

nás zmatek a nekazí nám našich bohoslužeb. Na konvokaci obírali se

též otázkou, zda by se nemlo v církvi anglikánské obnovit nižší

svcení, hlavn stupe lektora a subdiakona. Obnoviti tyto stupn du-

chovní zamítnuto, za to usneseno upraviti a rozšíiti povinnosti a práva

laik, kteí zastávají úad tenáv a katechisator. Na obou konvo-

kacích upraven pomr taktéž ku spolenému sboru církevnímu, jenž

jako nejvyšší rada církevní — ve vcech víry, mrav a kázn scházeti

se bude jednou za rok. Nový tento representaní sbor anglikánské

církve snížen obma konvokacemi na pouhý parádní a poradní organ.

Co se ve sboru tom ujedná, musí se pedložit pak ješt každé konvo-

kaci zvlášt. A teprv tato-li to schválí pro svou provincii církevní,

nabude takové usnesení platnosti v život.

Zvláštní pknou slavnost chystají Poláci v letošním jubilejním

mariánském roce. Ve Lvov totiž v kostele jesuitském nachází se

památný oltá a obraz Panny Marie Potšení. Ped obrazem tímto

klekávali králové polští, jdoucí do války, tu prosili za štstí pro zbran
své a za blaho pro kraj svj. V roce 1656 král Jan Kazimír zasvtiv

Polsku pod ochranu matky Boží požádal nuncia papežského Petra

Vidoni, aby na konci litanie lauretanské pidal „Regina Poloniae".
Vidoni také to uinil pedíkávaje litanii pidal tikrát „Regina Polo-

niae", „Královno íše polské" a lid odpovídal: „ora pro nobis", „módi
sie za námi". Tento privilej od té doby Polákm pozstal. U oltáe

Boží Matky Potšitelky shromažovaly se potom vždy sodalitates ma-
rianae a ženy polské složily se, oltá daly pobíti ryzím stíbrem
a ušily pláštík na obraz perlami a démanty posázený. Ale oltá i obraz

za krachu státního poátkem minulého století obrán. Od té doby zstal

i oltá i obraz holým a neúhledným. I^etos tedy v roce mariánského
jubilea vzchopily se opt ženy polské a sbírají na okrášleni oltáe a

obrazu. Svými vlastními šperky a zlatými památkami rodinnými
i penzi mají pispti na kazimírovskou korunu Pann Marii Potšiteice.

Sbírka zahájena v kvtnu a dary se hojn scházejí. Koruna bude na
obraz vsazena 8. prosince.

„Orelské Eparchialné Vdomosti" pinášejí vzpomínku o po-
mru rusk\^ch „Star o ob ad c" k Japonsku. Staroobadci totiž

ví, že istota obadu a staré knžstvo kesfanské zachovalo se dosud
ješt v „opponském království, obmýváném bílými vodami". Tato
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jejich legenda vznikla v 18. vku, nachází se v rukopisném cestopise

njakého Marka, poustevníka topozerské poustky (archandlská guber-

nie). Tento ve svém cestopise vypráví, že v „Opponsku" nachází se

179 chrám assyrského jazyka a 40 chrámu pravoslavných starého

obadu; jest prý tam patriarcha antiochijského pvodu, tyi metro-

polité a mnoho biskup, mezi nimi i ruští. Na tuto legendu složili si

éasto lstiví lidé svj uskok a vylákali na staroobadcích peníze jako

„opponští knzi", a jeden dokonce i na vlád si vyžádal a dostal

podporu, že z onoho „Blovodí", z „opponské" íše pivede nazpt
tvrt milionu usazených tam staroobadc Ješt roku 1898 uralští

kozáci vyslali trojlennou deputaci, aby hledala tu zemi blovodnou,

v níž žijí lidé starodávným obadem. Deputace šla erným moem,
Suezským prplavem do Indie, navštívila Singapur, Sajgon. Hankou,

Šanhaj, a na konec Japonsko a nenalezši žádných staroobadných pes
Vladivostok. Blahovšensko a Irkutsko vrátila se dom. Nedávno ješt

ohlásili se uralští kozáci u hrabte Tolstého, žádajíce ho, aby jim po-

vdl o cest do toho „Blovodí". do „Opponska". Pro stamobadce
Japonsko je zemí svatou, zemí, v níž kryje se dosud dstojný a svatý

starý obad kesanský. Proto když vypukla válka, staroobadci s ve-

likou chutí se do ní hnali, aby o té své vytoužené zemi na vlastní oi
se pesvdili. Sbírají také na válku mezi sebou velmi horliv, nebo
ví, že bauška car touto válkou osvobodí jejich posvátné „Blovodí"

a pipojí je k ruské íši, a s ním i drahé starodávné bratry staro-

obadné. Jak vidt náboženská nai^most ruského lidu propuká stále za

každé píležitosti!

Svátky selského lidu zabývala se nedávno sama íšská rada

ruská, nejvyšší poradní to sbor zákonodárný. Selský lid svtí totiž

nejen církevní svátky a svátky panovnické, ale krom toho ješt

velmi mnoho svých svátk. Je jich ron všech dohromady^ 12U—140

a z nich pipadá 77 na dobu nejpilnjší, od dubna po záí. íšská rada

má za nejlepší psobit pouením a vzdláním lidu. Ale zatím než touto

dlouhou cestou dospje se k cíli, zavádí aspo tolik, aby za této et-

nosti svátk nebyl nikdo nucen ku svcení jejich. Mnohé úady totiž

podle § 300. obec. gubern. naízení nutily lid, aby svátky církevní a

státní svtil klidem a odpoinkem. Budoucn tedy § tt^nto vypadá

z platnosti, a svátky na Rusi každý smí svtit jak chce, a chce-li.

Tim má býti lidu dána píležitost, aby bez obavy ped zákonem chápal

se práce i ve dny svátení a nedlní, když už mnohdy z té oi oné

píiny mnoho dní prosvátkoval a práce pak už kvapí. Je to tedy

hospodáské opatení. A stalo se svolením církve pravoslavné. Ohledy

hospodáské už tedy i v nejwšších sborech ruských získávají vrch

nad starými ohledy náboženskými, patriotickými a ethickými!

O pomru intelligence k církvi, nyní v ruském tisku

zhusta petásaném, píše poslední íslo (16. ervna) „Cerkovného
Vstníku" petrohrad.ského: Intelligenci od církve a náboženství dlí

celý základ a podstata názoru svtového. Podle souasného kate-
chismu svtského lovk je.st bytost zcela zdravá, nepotebující
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lékae a mající proto právo projevovat co nejáíe všecky své pudy
pirozené; podle keší, názoru však lovk jest bytostí nemocnou,
rozdvojenou, vn rozdíranou bojem dvou protivných princip. V zá-

vislosti na této rozdílnosti náhled rozcházejí se píke ob strany i ve

svých názorech na smysl lidského života. Svtstký katechismus má ná-

chylnost zstavit lovka úpln jeho náklonnostem, kesanství však
hlásá strohou analysi, práci nad sebou samým. Pro lidi, kteí se pi-
držují svtského katechismu, není teba Vykupitele, pro n jest ne-

pochopitelnou i sama idea vtlení. Kristus je pro n pouze uitelem a

ideálním lovkem. Ale pro kesana jest jedinou zárukou, aby byl

zbaven od moci zla. milost boží dávaná jemu skrze zásluhy vykoupení
Kristova: nebyl-li Kristus Bohem, nevstal-li z mrtvých — pak marná
jest víra naše, pak není pro nás spásy ani utšení — jak to pravil

sv. Pavel, tak to platí až posud. „Cerkovný Vstník" klade tu proti

eudajmonistickému. sebevdomému duchu svta asketický sebeobviovací
nesobstatený charakter kesanství. Známý to protiklad — už z dávna
a dávna známý. S onmi známkami rozumn vždy „svt" v literatue

theologické. A tak se klade „svt" až dosud v antithesi ke kesan-
skému duchu. Jen že neprávem. Asketický, mraný ráz kesanství
není jeho podstatou. Radost a sebevdomí moderního lovka, pokud
pirozené míry nepekrauje, nemže se kesanství protivit. Svtský
katechismus není ve všem spíný s kesanským. Bojuje se i v Rusku
jako všude jinde fiktivními a vymyšlenými pojmy a na obou stranách

se upílišuje.

Nesnáze eckého patriarchátu caihradského se zatim ješt zvýšily.

Na Bitolsku se utvoila zvláštní církevní obec rumunská a odlouila

se od Caihradu. Synod caihradský žádal na rumunském synodu, aby
pestal s agitací mezi Rumuny macedonskými, aby potrestal bývalého

metropolitu Gennadia, který proti všemu kanonickému právu dlel

v Macedonii — visituje cizí — patriarši diecese ! Rumunský synod
církevní Gennadia nepotrestal, jen odvtil, že ho nevyslal, ostatn však

žádá po patriarchátu, aby práva Rumun macedonských na vlastní

liturgii uznal. Takové rady ovšem panhelleny v rad církevní v Cai-
hradé rozilují. Patriarcha Joachim III ukazuje se povolným a kdyby
jen na nm bylo, svolil by ke všem požadavkm kucovlašským. Ale

nkteí duchovní a zvlášt laití lenové synodu protiví se s velkou
zuivostí všem ústupkm a jsou pro bezohledné anathematisování od-

louených Rumunu. — Synod o kucovlašské záležitosti podal vlád
promemoria, zvané „takrira", vysvtlení a ohrazení. „Takrira" však
nic nepomže. Cekáno všeobecn, v jakém tón bude „takrira" složena.

Ton je klidný a zdrželivý. Pipomíná synod vlád turecké, že jen on
má právo povolovat nové obce církevní a chrámy na území, které

nepatí žádné z ostatních autonomních církví kesanských. Tím tedy
pouze vytýká vlád turecké, že nemá trpt takové samovolné zizování
obcí a chrám, ani nemá práva sama jich povolovat. A\e Turci na tuto

výtku ohledu brát už nebudcju. Nedávno lenové synodu eckého museli

peslechnouti od velkého vezíra paši Ferida kázaní o povinnostech ke-
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sfanské vrchnosti! Vrchní církevní úad kesfanský od Turka! „Chcete-li

se udržeti, musíte se zíci svých pemrštných eckofilských snah. Eku-
menická církev musí býti církví všech národu. Jí nesmí býti nevhod,
žádají-li Rumuni bohoslužbu ve svém jazj^ku. My. Turci, nemžeme
pece býti proti tomuto jejich požadavku; vždy pravoslavní Arméni
slouží svým jazykem a pravoslavní Turci v Malé Asii též mají boho-
službu ve své ei; pro to nemá býti dovoleno Rumunm? Je to

smutné, že patriarchát stále nevidí, jakých chyb se dopouští, a ítí se

ím dále rychleji v propast..." Ale tato turecká lekce eckých ke-
sanu „nejpravovrnjších" nenapravila. — Svízele patriarchátu jsou

ostatn ješt jiné. Odpadají od nho stále nové a nové obce bulharské,

které bud ješt pi nm byly, nebo jež na chvíli násilím Rekové
pevedli. Ale povstalecké ety zaínají také te plnou mrou odplácet

Rekm. Od jara se skoro všecka innost et povstaleckých obrací ani

ne tak proti Turkm jako proti Rekm, kteí jsou pronásledováni a

hubeni, zvlášt prononcovaní z nich. Patriarcha obrátil se prosted-
nictvím svého zástupce v Moskv ke sv. synodu petrohradskému a

k vlád petrohradské, aby svým vlivem bránili pravoslavné Reky
v Macedonii.

Poslední dobu však znova si uhájila ecká církev caihradská
svj vliv na Sinaji. Klášter na Sinaji má právo volit si v opatu svém
i samostatného, nikomu nepodízeného arcibiskupa, jenž nejen že jest

autokefalní (hlavou církve) pro okrsek sinajského poloostrova, ale má
velmi mnoho statk v Asii, v Turecku evropském i v Rusku. Biskupem
sinajsko-raitbským zvolen ted istokrevný Rek, dosavadní fará e-
ckého kostela v Paíži Porfyrios Logothetis. Odstouplý arcibiskup s pensí

7200 K odebral se na statek klášterní na Chiu. Nový biskup žíti bude
na statku klášterním u Kaira s píjmem roním asi 100.000 korun.

Jak vidt, ona se ta nadvláda církevní Rekm dobe vyplácí. Není
tudíž divu, že každé místo a veškerý svj vliv tak všemi silami brání!

Veda ci umní.

Zvláštností jest v prvém svazku „Zpráv akademie slovesnosti"

v Petrohrad eský posudek Polívkv o ruském díle (pohádkách
bloruských sebraných Romanovým). V asopise ruském tedy a
vydán tu tak, jakoby byl psán pro Cechy, totiž i bibliografické po-

známky podány zcela po esku, a pi tom není to rozbor eské sbírky,

eské látky, ale ruské sbírky a ruské látky! Zajisté do krajnosti pro-

vedená zásada vzájemnosti literární. Škoda, že se jí tak málo dosud
místa dopává. I intelligence slovanská se navzájem bojí tch rzných
písmen a rzných znaek pravopisných, jež ji ve tení zdržují!

Zajímavý referát o pracích žáka Pasteurova a nyní editele jeho

ústavu E. M e n i k o v a, lékae ruského, pináší Živa v sešit 6. Jsou
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to výzkumy Menikovy o stárnutí lovka. Stárnutí jest pro vdu
dosud zjevem nevysvtlitelným a zatím i nepochopitelným. Vda ne-

nalezla ješt píiny, pro vlastn lovk stárne. Bádáním dosavadním
došlo se též pouze k tomu, že možno bylo postaviti nkolik dohad a

domnnek. Jednrou — a to už víc než domnnkou, jest výrok Menikova.
že jemné, specifické ásti tkán slábnou (ale pro?; a místo nich zajímá

hrubší vazivo. Jinak pozorováno, že ve stáí množí se bílé krvenky
tak zv. makrofa^y, které vrhají se na buky jemných tkaní a vyžírají

je; podle toho bychom byli na stáí vlastními krvenkami bílými sežíráni.

V mladším vku tyto bílé krvenky jsou strážci našimi, bráníce v po-

dob mikrofag — pohyblivých to strážc ped nákazou, a v podob
makrofag — místních nepohyblivých strážc ped následky vzniklé

nákazy. Ale pro najednou toto tak úelné zaízení tlesné se zvrhá!?

Pro se mají z životních ochránc státi ubíjei naši? Vysvtlení pro

tento zjev a snad pro stáí vbec podává okolnost, že lovk bhem
života svého hromadí v sob jedy — tedy se na stáí vlastn otravuje.

Jedy tyto hromadí se v tle alkoholismem, syfilickými nemocemi a pak
prací a životem všech tch bakterií, které v tle lovka žijí mimo
jeho vdomí a bez jeho piinní. Zvlášt mnoho takových bacill
zdržuje se v tlustém stev, kdež v odpadcích potravy nalézají dobrou
pdu výživnou. Nmecký léka Strassburger odhaduje poet tchto
bacill na 128 bilion (128„000.000,000.000)! Výrobkem životního pro-

cessu tchto bacill jsou jedy, které z ásti dostávají se do krve a do
tla lidského, z ásti však bývají vyluovány z tla spolu s výkaly.

Jedy tyto, hromadíce se v tle, zpsobují tak zvanou arteriosklero.su:

tvrdnutí žil a jemných tkaní nervových, následkem ehož samo sebou
pichází oslabení funkcí životních, špatnjší a slabší obh krve, chabjší
rozvod krví výživných látek, odumírání špatn živených bunk, a

makrofagové z nedostatku potravy snad pak vrhají se na tká okolní.

Tak zvaná makrobiotika, starost o dlouhý život, musí tedy podle Me-
nikova obrati si za úkol seslabovati jedy životní, brániti, aby se v tle
nehromadily, aby tlo neinily k životu neschopným. Biblické stáí

Noemovo, Methusalemovo a jiných patriarch pokládá Menikov za

možné. Nebylo-li tehdy alkoholismu ješt, a nebvla-li zvlášt syfilis,

pak mohli jednotlivci žíti i nkolik století. Pokládat Menikov za nej-

horšího ubíjee lidí práv syfilis a alkoholismus, jimiž se jed v tle
lidském hromadí v ohromných dávkách a hubí nejen individuum, avšak
celé generace: napojuje týmže jedem hned už i budoucí potomstvo.

Odstraniti tyto dva vrahy lidí a arteriosklerosa, hlavní zjev a píina
stárnutí oddálí se u každého lovka o mnoho, mnoho let! Dnes už

ovšem z tch jed — toho i onoho — máme všichni. Menikov však
doufá, že vd podaí se i v tomto ohledu uiniti lovka šastnjším
a život jeho delším.

Velmi obsažné a zajímavé pojednání o církevní architek-
tue uveejnil „Obzor" (i samostatn) od architekta V. Kozla. Pro
knze je tu velice mnoho dobrých pokyn obsaženo. lánek jest však
spolu snškou stížností a nák na niení památek, jež se u nás pro-
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vádí mnohdy ve velkém od povolaných i nepovolaných. Autor dnešní

ochranu památek neshledává dostatenou. Vídeská „ústední komise"
s organisací konservátor po venkov sama uznává, že nemá ani dosti

moci ani dosti prostedk, aby umlecké památky mohla vydatn hájiti.

Avšak ani dobré vle a vážného pojetí není vždy s dostatek u tch,
kdož se mají ochran památek tch vnovati. asto — praví autor —
i návrhy konservátoru bývají nešastné, ježto na honem anebo bez
dkladného pedbžného studia sdlané.

V. Tille v „eském asopise Historickém" boí starou tradici

o Pemyslových stevících a železném stole jeho. Známý
slavista polský Briickner upozornil nedávno na Kosmovy a Dalimilovy
zprávy o tom jako na výmysly. Tille osvtluje vliv Pulkavv na
uchování tradice té, kteráž v Pulkavovi teprve vyvinula se k plnému
státotvornému mythu. Tille stopuje tradici tuto, jak rostla, jak se k ní

pidávalo od autora k autoru. Nejstarší vdí o ní nejmén, a ti zejm
napodobují podobné vzory cizí. Tillv láneek je však pouze zbžným
nártkem, jejž by na usvdení a vystižení fals nutno bylo prohloubiti.

V prvé tíd eské Akademie usneseno vydávati „Filosofickou
knihovnu", kteráž by vycházela ve volných svazcích a obsahovala

dv ady samostatných ísel. V jedné ad by se vydávaly spisy eské
staré i novjší, jako materiál k budov eské filosofie, v druhé ad
pak by se pekládala díla cizí, která znamenají njaký pokrok v oboru
filosofickém. Každé dílo musí autor i pekladatel opatiti úvodem,
v nmž poukáže na povahu, vznik, píinné vztahy a význam díla,

opatí je potebným komentáem a seznamem vcným, po pípad
i jmenným. — V knihovn filosofické, zvlášt co se vydávání eských
materialií týká, bychom tedy mli velmi dležitý a potebný podnik,

který vyplní „opravdovou mezeru". — Odborné knihovny u nás jsou

skoro všecky teprve novjšího data. Nemají jich však dosud všecky
odbory, a „knihovny" takové ostatn ani nestaí na zahrnutí všech

prací, jaké v tom oboru se vydávají. Ke knihovnám odborným pibude
ted i zempisná, vydávaná drem V. Švamberou. Zempis u nás
dosud, a tak pístupný veškeré intelligenci, literárn pstován nejmén,
pipojujef se k jiným vdám a jejich vydáním. I organ zempisný
„Vstník spolenosti zemvdné" náleží k nejskromnjším odborným
asopism našim.

„Moravská vda" možno íci stojí toto jaro ve znamení
polemiky. Po Bretholzovi a Fraškoví (es, asopis histor. Praskovu
kritiku shledává upílišenou a Bretholze ponkud bere v ochranu, a
i on má adu výtek, ped Bretholzem prý také dlány chyby!) pole-

mika pírodovdeckého spolku prostjovského se Živou a Ottou praž-

ským a v olomouckém Musejním asopise pf)sledn prof. Kreutzer
vysmívá se Macalíkov paleontologii ve „Sborníku zemdlském" uve-
ejnné. „Sborník zemdlský" sám, jako organ uitel hospodáských
je pknou vdeckou akvisicí, zatím na Morav redigovanou. Kreutzrova
výtka týká se redaktorovy zprávy, vytýká mu lehkovrnost, s jakou
Pedmostský nález kostry skotu (u Perova) prohlásil za nejstarší mo-

I
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ravský pozstatek toho druhu: bos primigenius domesticus, z doby

pedledovél
Souasn zavádí „eský lid" a podobný jemu tvrtletník polský

krakovský „Lud" sbírání materiálu pro obyejové právo lidu.

V „C. Lidu" vyzývá JUC. Vystyd, aby zasýlány byly zvyky a oby-

eje lidové v obor ten spadající, sám už studiem podobným se obíraje,

sebral mnoho zvyk tch a míní soustavn je zpracovávati. „Lud" pi-

náší via 11. letoším svazku dva takové obyejov právní píspvky
ze soudních akt. Náš „Ces. Lid" by tedy v tom smru byl už o nco
naped ped polským.

O svatodušních svátcích konal se v Pemysli sjezd konser-
vátor haliských, na nmž slysány byly leda samé náky na

niení a zanikání pozstatk historie polské. Jeden z konservátor, prof.

Stanislav Tomkowicz za té píležitosti v krakovském „Czase" popisuje

smutný stav tento pode vším trojím záborem. V Rusku nestará se stát

ani o ruské ani o polské památky. Z nevraživoti úednicko-spoleenské
stává se dokonce, že úady rády vidí, nií-li se památky polské,

zvlášt panské a kostelní. A lid jako všude, kde mže se k emu
dostati, nešetí toho. Dokonce i vci, které už by mohly považovány

být za uchránné, uložené totiž v museích varšavském a petrohradském,

nejsou jisty ped zniením. Nevzdlaní strážníci musejní rozprodávají

po ástech vci svené jejich dozoru, kování z knih, kusy starých

pergamen. Dokonce i v jednom pípad knihy obezali na všech tech
stranách, aby se vešly do police! Co pod záborem ruským nií nechu.
svévole, temnota ruské byrokracie, to pod záborem pruským zase pe-
rábí a pebarvuje na nmecké jméno germanisaee. Stavební památky,
emeslné práce, to všechno dostává nmecký cejch, aby ani zdaleka

netušil nikdo, že to kdy bylo dilem kultury polské. Ba i podobizny

a knihy se musí podrobit ponmení, pokud se to jen dá. A pod zá-

borem rakouským, ve volné a svobodné Halii? Na oko jsou všecky
památky otoené vážností a pelivostí úad. Mluví se mnoho o jejich

významu, vláda podporuje bádání vdecké o nich, nakládá publikace,

subvencionuje restauraci starých staveb; ba jest k vli nim zavedena

i organisace konservátor. Tak to vypadá v theorii totiž — v praksi

jest celá vc mén radostnou. Konservatoi nemají ani stínu moci nijaké.

Není ani zdání o njakém úedním zinventarisování památek. Není

zákona na obranu památek. Všecko je založeno pouze na ministerských

nejasných a nepevných naízeních, jež nemají moci rozkazné. Proto

také základním tonem všech eí na sjezdu pemyšlském byl náek
na zanikání památek z minulosti, pokud se uchovaly. Brzy nebude už

co chránit, na našich oích každým dnem zanikají památky všeho

druhu. Ješt na poátku 19 století celá ada haliských mst a návrší

byla plna malebných zdí, zámk, bašt, vží a radnic a jiných památných
dom. Ale v první polovici minulého vku samy vlády rakouské daly

zámky, zdi a bašty zbourati, aby zabránily možnému povstání. Ostatní

dodlaly samy obecní správy. Staré zbran po roku 1830 pobrány
a rozlity, nebo jinak znieny, za krachu rakouského všecko, co bylo
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Stíbrného a zlatého, vzato a promnno v mince nebo prodáno.

A dosud na to, co ješt z dob starých se kde uchovalo, íhá chtivost a

neznalost lidu, i nevážnost intelligence. To vše asi jest nejen v Halii,

ale i jinde. „Bestia triumphans" chodí po celém svt. I nejklassi-

téjší zem památek. Itálie a ecko, jež na polovic žijí z minulosti

své a památek jejích, nejsou drtivéha kroku bestie té ušeteny.

I u nich ádí a roznáší domácí památky po celém svt.
O témže pedmte, a to o špatn provádné snaze zachovati staré

památky, totiž o restauraci jejich mluví „N. C. Revue". Ubohost

názorv o restauraci dá se sledovati v celé Evrop. Jen Itálie a nkdy
i Francie tvoí estnou výjimku, U nás restauraní horeka pokazila

nám nejlepší objekty, a-li vbec nepadly motykami boících dlník.
Pociujeme toto ádní dvojnásob, nebo ztrácíme tím kus národního

jmní. Bohužel jest u nás ješt málo odvahy íci oteven, kde po-

chybeno. Ale doufám, dojde se i u nás jednou k poznání, jak všecky

ty opravy Mockrovy, Schmoranzovy, Láblerovy, Teenkovy, Vomákovy
jsou nedokonalé, co hích jimi napácháno na umní. Celá dostavba

kostela svatovítského, restaurace kostela kolínského, kostel v Hradci

Králové, ve Vys. Mýt, v Chrudimi, Plzni, Police, Podvinci, nezdaené
restaurace Karlštvna, sv, Barbory na Horách Kutných, Vlašského dvora,

zkažené spousty venkovských kostelíkv a památek — to vše dojde

jednou zaslouženého ocenní a odsouzení. Pijde doba, která trpce

vytkne restaurátorm jich poklesky a nepochopení. Chybovala a chybuje

dodnes vídeská centrální komise pi svých restauracích, chybují úady i

konservatoi, ani zákony nejsou dosud vypracovány v duchu pokrokového

názoru o restauraci. Nejvíce pi restauracích pokazili ti, od nichž bylo by
se dalo nadíti nejvtší ochrany: stavitelé a knží. Stavitelé uplatujíce se

svým emeslem — pro výdlek — na úkor starého umní, knží ve

svém slohovém puritánství oklesujíce vše na dva milostiv od ped-
stavených piznané slohy: románský a gothický, zanášejíce do kostel
tebas nejbídnjší brak, jen je-li slohový!

Autor hájí pi tom poteby a požadavky doby nové, a
vystupuje tak píke pro uchování starého v pvodní form: „Celé

válené tažení podniknuto proti Hilbertov výtce o restauraci každé

„svatováclavské stodoly". Ale tato okídlená slova ztrácejí již pomalu

ze své píkrosti. Dochází se k názoru, že lepší jest estná smrt starého

výtvoru, než živoení v kukli restauraní; že nová stavba, nové dílo

moderní zvýšených požadavk a zmnného života veejného vyváží

zcela odstranného starocha . . . Jest proto poteba chápati úkol restau-

tora 8 vyššího hlediska, než dosud se dje, nelpti tolik na každé zdi,

nese-li na sob patinu nkolika století. Jest nutno rozvážiti, co cenou

svou vymáhá si ohled potomka a vynucuje úctyplné ohledy a jen tomu
vnovati nžnou péi konservátora. Pak dojde se skutené k onomu
ideálu harmonického spojení víru moderního života se starými zákoutími

tichých vzpomínek a sladké melancholie..."

Studentský sjezd všeslovanský v Praze, poádaný koncem
kvtna, ukázal stinné i svtlé stránky studentstva. Svtlým možno na-

I
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zváti to, že studentstvo obracelo se tu jedin ke svým stavovským
zájmm, a hlavn k zajištní podpory a pomoci materielní a utvoilo

také k tomu cíli všestudentský „svaz", který jedin touto psobností
se bude obírati. Studentstvo odvrací se od plané demonstraní politiky

(na nedávné schzi „svazu" pravil eník: posílali nás na nmecké
Píkopy demonstrovat proti nmectví, ale to nám neekli, že to n-
mectví Píkop pozstává v nmeckých obchodech a bankách, kterých

my svými demonstracemi neodstraníme !). Poíná nový proud stízlivé

hospodáské, zájmové psobnosti. Stinnými zjevy sjezdu byly nesnášky
slovanské. Ukrajinofilské studentstvo rusínské vbec nebylo pí-
tomno. Studenti slovinští i spíše liberální strana slovinská sjezd

ignorovala, že referent nebyl jejich. Poláci (stud Grabowski) pro-

testovali proti rusoíilskému proudu sjezdu a proti projevm studentstva

starorusínského. Studentstvo pijalo resoluce, žádající doplnní universit

slovanských (moravskou, slovinskou s ruskými pobokami) Pro zá-

hebskou universitu žádáno právo platnosti diplomu i v Rakousku
a rovnosti s universitami rakouskými. Ministerstvo vyuování vydalo

také nedávno naízení, jímž se právníkm záhebské university dává
rovnoprávnost s našimi rakouskými právníky a pechod i platnost

zkoušek v Záhebe na každé rakouské universit má se uznávat,

složí-li dotyný doplovací zkoušku char^atsky. Proti tomuto výnosu
ohradilo se hned professorstvo vídeské university a studentstvo

nmecko-nacionalní ve Vídni poádalo protestní schzi, že prý to

znamená snížení rakouských universit a porušení jejich nmeckého
charakteru

!

Ruská zempisná spolenost loského léta poala sbírati materiál

pro historii a popis selské venkovské stavby obytné i

hospodáské. Sbírá se nejen v Rašku, ale obžník rozeslán po všech

slovanských národech a zemích. Z Ruska pak zahrnuty budou i ne-

ruské národy. — V Petrohrad organisuje se práv spolenost n a

ochranu památek. Spolenost však nemíní zetel svj obraceti na
stavební památky, o nž snad prý už je s dostatek postaráno (hlasy

ze í^šech konc Ruska mluví zcela jinak), ale více o odv, nábytek,

zvíata (vymírající), rostliny ídké, složení a tvánost zem; zvláštní

péi povede spolenost po vzoru francouzské „Société pour la pro-

tection des paysages de France", chráníc krajinky památné bu histo-

rickými událostmi nebo literárními klassiky popisované. — Ochranou
a sbíráním starých památek obírá se též „Družstvo pro vzá-
jemnou pomoc umlcm ruským", které poslední léta vysílá

nkterého z len svých do rzných kraj Ruska, by provádli soupis

památek, ohledávali je k restauraci, a k šetrnosti nabádali, co možná
sami pro uchování budov a obrazv uinili. Vloni takové cesty pod-

nikány Šabuninem po severní Rusi, letos více len na cesty umlecké
se vydává. Práce a vdomosti tím zpsobem nahromadné vydá druž-

stvo v materialiích k historii umní na Rusi.

V akademii nauk v Petrohrad poádají se sbírky pivezené
z Tollovy výpravy; výprava v ohledu vdeckém mla velmi
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bohatý výsledek. Pivezeny hlavné pozstatky fauny a flory staré i

nynjší. Oátrovy sibiské dnes jsou jedinou tandrou — polozmrzlým

moálem se skrovným porostem. Soírky pinesené z ostrov tch však

svdí o lepši minulosti jejich. Nejstarší zbytky živoišné pocházejí ze

tvrtohorní doby. Prez geologický povrchu ostrovního
pedstavuje se takto : na úrovni okeanu zdvíhá se 10 m tlustá vrstva

ledová ; na ní je vrstva písená, na písku leží vrstva hlíny se zbytky
mechovými, travnými a keovými. Po této vrstv pichází vrstva velmi

bujné pírody : zbytky velikých listnatých strom, olše a jiných ; na
této vrstv pak opt jen zbytky k, polární bízy a jívy, trav a na
vrchu pak souasná tundra. Na ostrov Kotelném prozkoumána uvrst-

vení pdy ješt níže pod slojem ledovým. A tu shledáno: pod ledy

leží vrstva písená se zbytky jehlinatých strom, pod pískem je erná
prs se zbytky pryskyiných strom, pod ní vrstva prstnatá se zbytky
subtropické flory listnaté. Tyto pozstatky subtropického rostlinstva

pocházejí s tetihorní periody
;

pozstatky rostlinné v této period
zdají se jakoby zaschlými. Výprava Tollova vrhla tedy nové jasnjší

svtlo na paleontologický vývoj severu. V tetihorní dob bylo i na

tom dalekém severu velmi teplé podnebí. Podnebí toto pak stávalo se

chladnjším, až v ledové dob pokryl se povrch tlustou vrstvou ledovou.

Ale znovu se podnebí oteplovalo a na ledovcích poal nový život

rostlinný i živoišný. Podnebí bylo mnohem teplejší nežli dnes, nalé-

záme také velmi etné rostlinstvo a živoišstvo teplejšího mírného
pásma: prohánli se tu ohromní mamutové, kopytníci i pežvykavci
Bylo sice chladnji než v tetihorní period, ale pece mnohem tepleji

než dnes. Po tomto teplém ase pichází zase chladnjší a chladnjší
perioda, až na míst bujných lesv a pastvisk objevila se nynjší holá

a pustá tundra, na níž vše živé vymelo, vyjma jediného vrného
obyvatele severu — soba.

Podle „Literárního Naukového Vstníku" rusínského v Jekaterino-

daru chystá se sbírka jihoruských kozáckých písní, z nichž mnohé
jsou památnými historickými zpvy. — Národopisný odbor Spolenosti
Ševenkovy prosí obžníkem všecky pátely lidového slovesného pokladu,

by mu pomáhali sbírati lidové písn a íkání (kolomyjky, koljadky a

šedrivky), zvlášt na knze a studentstvo se obrací. — Ped pti lety

ustavilo 86 v Halii rusínské „Tovarystvo dlja rozvoj rusko j

štuky" (Spolek pro rozvoj rusínského umní). Nad úpadkem jeho

hoekuje ve zmínném asopise jeden z nejlepších malí ruských
Ivan Trus. Po prvním vzmachu, s jakým spolenost musejní pijala

spolek ruských umlc, dnes už skoro nic nepozstalo. V prvním roce

dostal spolek za 40.000 korun objednávek na obrazy, v dalších letech

objednávky stále ae menší a poslední rok ustaly skoro zcela. Vinni
jsou tím malíi sami i spolek. Malíi oddávají se píliš „volnému"
modernímu proudu umní, zapomínajíce, že ani oni tu mistry se ne-

stanou, by cizinu upoutali, domácí lidé jich pak nepochopí. Na umní
kostelní, jež jediné schopno je hospodásky udržeti spolek na výši,

ani spolek ani umlci zetele neobracejí, podceujíce je. A k náprav
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se neschyluje. Stále se sní o jakýchsi velikých výstavách, vcnou
lotterii obrazovou na celou Ukrajinu chtjí poádat, ale o vlastním po-

vznesení materiálního bytu umlc ani zmínky. Spolek má nkolik
fond, jichž nepatrná sama svdí o úpadku myšlenky, již spolek za-

stupuje. V reservním fonde je 500 korun, v podprném a pensijnim

fonde 218 korun (!) a ve fonde pro zaízení rusínské malíské školy

445 korun.

Na pantheismus \e slovinské poesii touží „Katoliéki

Obzornik". Pantheismu tento jest mladého pvodu. První jeho šté-

pitel Aškerc. Ježto však Aškerc silou své poesie nejvíc uvléká mladší

pokolení, jdou za ním i druzí, tebas ne tak výrazn a rozhodn vy-

znávali nauku pantheismu. Náleží sem Zupani, který stoje na

Kvarneru velebí moe nad symboly víry kesanské a klaní se moi,
nebo: ti morje si vse lepše, kot (než) svati kiž, ti morje, si stareje

kot svati kiž, ti morje si mocnejše kot svati kiž. Aškercv pan-

theismus vyrazil se silno v jeho „Nových Poesiích" i v „Zlatorogu*^,

kdež filosofování tohoto druhu kazí celý dj pohádky o Zlatorohu

Tíhlavském. K pantheismu se kloní i Dragotin Kette („Poezie" , a
tento nefilosofuje, jen citem se unášeti dává, a tu v unesení asto
nezeteln a nejasn mluví, asto se hláse i k víe i k Bohu, jejž pak
myslí si pojmem kesanským.

Slovinská „Družba sv. Cirilla in Metoda" (Ust. Matice

školská) naíká na malý letošní píjem. Do polovice kvtna bylo píjmu
14.077 K, výdaj 13.443 K, a první msíce roku musí píjmy svými
pokrýti valnou ást roních výdaj, aspo celé první pololetí. Na to

však letos nestaí. — Poátkem ervna mla „Slovinská Matice*"
(vdecký ústav) svou výroní valnou hromadu. Zpráva Matice praví:

Matice vydala vloni šest knih a vydá letos opt šest knih. Kritika

vydaných knih se rzní: doma je ostejší, než v cizin, mírnjší ve

spolenosti než v listech. Vytýká se, že „Mat. Slov." málo si všímá

krásného písemnictví a jiných slovanských literatur. Odbor Matice však

stojí na stanovisku, aby knihy byly vždy co nejrozmanitjší, ze všech

obor. Vloni utvoen též pi Matici odbor pro sestavení „Slovinského

technického slovníku". Odbor pro sbírání místních jmen, rozeslal na

sto žádosti dosud s dosti dobrým úspchem. len ubylo 80 a jest se

báti, že poet len ješt se zmenší pro osobní a strannické neshody,

jaké se mnohými do Matice zanášejí. Nejileji se chovají k Matici

Slovinci nekrajinští! Majetku má Matice 127.146 K, píjmy vloni

obnášely 39.614 K, výdaje tolikéž. Majetek se zmenšil, píjmy se

zmenšily a rok co rok menší se též pírstek knih do knihovny
Matiní. — Tak poslední léta všecky národní instituce Slovinc pod

nepízní politických spor trpí a upadají. Stranictví nevede k evni-

vosti a k závodní v dobrém, jak se od života více stranami prostou-

peného oekává.
Houslovou školu po vzoru Sevíkóvy pražské založil v Ble-

hrad žák Ševíkv Stevo Stojanoví c. Zekl se dráhy virtuosa

a zdokonaliv se v praxi i theorii, dal se na dráhu uitelskou. Stojanovic
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byl státním stipendistou a tak podpora státu pijde tu nejlépe celé

zemi na prospch.

U píležitosti knihy Za. R. Popovice: „Slike (obrázky) iz

Staré Srbije" vypoítává kritik Br. Kola srbské belletristy podávající

vrné obrázky lidu a kraje v rzných zemích srbských. Tak obrázky

z království srbského píšou: Glišié. Lazarevi, Sremac, Veselinovié,

Vukievic, Rankovic, Nušié, Domanovic, Stankovió. Ze srbské Voj-
vodiny (Slavonie a Uhry): P. Markovic Adamov, St. Sremac, M. V.

Marin, S. adi, St. V. Popovié, J. Tomic, Milan Savic, Ivan Protié,

N. Nedeljkovid, J. Buta. Bosnu a Hercegovinu líí: Svt. Gorovié,

M. Milanovi', P. Koi, M. Zivkovi''-. Charvatsko popisují: Bude
Budisavljevié, Prijedorski, pop Tajo Obradovié. M. Dali, M. Budi-

savljevi, M. Pribicevi, Petar Petrovi. Dalmácii zobrazují: Matavulj,

Ivo ipiko, M. Car. ernou Horu s Bokou Kotorskou: Matavulj,

Ljubiša, Sávo P. Vuletic. Staré Srbsko a Macedonii líí: Zar.

R. Popovi, Nuši a Vukievic. Též život Srb v Caihrad našel

svého fotografa v Cedinovi, a rovnž i život Srb v Americe nalézá

už zobrazovatele své.

U píležitosti stoletého jubilea boje za svobodu, navrhl blehradský
denník „Stampa" (Tisk), aby se uspoádala v Blehrad j iho si o van ská
výstavka umlecká. A navrhuje dobu výstavky na podzim,

pece sotva by se dalo nasbírati ze všech jihoslovanských zemí tolik

dl, aby první tato souborná výstavka jihoslovanského umní njak
onaeji vypadla. Už proto, že mnozí z umlc poslali nejlepší díla svá

do St. Louis v Americe (bulharští, charvatští i srbští). Idea však je

zdravá a nebude nikdy nevhodno uskuteniti ji.

Státní a národní ústavy bulharské ted jeden za druhým pi-

cházejí se svým ptadvacetiletým jubileem založení, jak po

ad vznikaly v novém osvobozeném stát bulharském. Slavily je už

vedle ministerstev pošta a telegraf, a národní banka, ústavy to v civi-

lisovaném stát nejpotebnjší! Balkánské zem na jae, v let i v zimé

bývají zaplavovány rznými divadelními a operními spolenostmi, a

koncertisty nmeckými, italskými a francouzskými. Naše eské spole-

nosti odvažovaly se nedávno leda do rakouského Pímoí. Te v Bul-

harsku nedávno pokusila se tamní eská spolenost proniknouti

s ochotnickým divadlem loutkovým. Hráno po dva i ti veery,
jeden kus bulharsky, druhý esky.

Nedávno mli bulharští lékai a pírodozpytci svj sjezd (III.)

v Plovdiv. Svaz lékaský v Bulharsku ítá na 400 len. Sjezdu se

súastniio na 140 len. Upraven pomr mezi lékai a mezi obecenstvem,

vystoupeno proti nesolidní reklam, a odmítnuta homeopathie jako ne-

I

vdecký zpsob léení a homeopathové ze sjezdu i spolku vyloueni.

Sjezd se zvlášt horliv zabýval bulharskými láznmi; lázn tyto

podle dnešní úpravy jich slouží prý spíše k šíení všemožných nemocí
než aby je hojily. Sjezd všemi prostedky chce se domáhati u vlády,

aby ohromné bohatství a dar pírody, jaký Bulharsko má ve svých
etných lázních, byl podle moderní lázeské hygieny upraven, aby si
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dobyly lázn ty vhlasu a povsti, jaké zaslahují. — Pkný popis a

ocenní hojných a podivuhodn bohatých na léebné vody lázní bul-

harských vydal práv inspektor školské hygieny Dr. V. Ge orgie v.

Srbští lékai a pirodozytci chtjí letos na podzim ve

slavnostním srbském roce poádati také svj první sjezd. Na tento

sjezd chystá se i nkolik referát eských lékav a uenc. Krom
toho referovati budou Bulhiii, Charváte a Slovinci. Sjezd srbský bude

tedy malým dostaveníkem slovanské nauky vbec.
Pro národní oslavy srbské (lOOleté) a bulharské (251eté) nadáno se,

že vyrojí se mnoho publikací memoirových a historických,
v nichž by doba nedávno minulá souasníkm a potomkm byla vylíena.

Ale nestalo se tak mimo oekávání. V Srbsku možno zaznamenati asi ti

vážnjší díla, a to úryvkovit psaná. Ale aspo nejlepší písn Karaordovské
a Milošovské z doby povstání družstvo professorské míní vydati na pa-

mátku pro mládež. Také v Bulharsku krom nkolika monografií vzpo-

mínkových nejeví se jiného ruchu knižného. Monograficky a spolu jako

sbírka materiálu vydáno nedávno spolkem „Naprdok" objemné dílo o

prosebné cest vyslanc národních Cankova a Balabanova po Evrop r. 1876.

V obou zemích jubilea pravdpodobn teprve podnítila ke studiu a sbí-

rání materialií, a výsledky jejich se asi objeví až po slavnostech.

Lužické „Tovastvo pomocy za studo vacy ch Serbov"
mlo 25. kvtna v Budyšín svou v}Toní hromadu, na niž sešlo se asi

20 pátel studentstva. Spolek trvá už 24 let, jmní má 22.140 marek.
Vloni udlil 10 studentm 580 marek podpory, celkem však vydání
s menšími podporami inilo 1624 marek. Na schzi sdleno, že jak
lid tak studentstvo spolku si všímá a váží. Studenti dospvše místa

asto podpory vracejí, mohou-li, také venkovští zámožnjší lidé na n
v odkazech i za života pamatují.

Nkolik jubileí letos rozvinuje šíe život veejný. U nás stoleté

narozeniny Sušilovy (slab slavené!), na Rusi stoleté narozeniny Chomja-
kova (14. kvtna), básníka-slavjanofila a skladatele Glinky (2. ervna).

Zemeli: o. kvtna Lazar Zacharjevic, advokát srbský

v Temešváru, starý bojovník za svobodu Srbv uherských, kolem let 1848
též chápal se péra. — 15. kvtna F. S. Bredichin, slavný astronom
ruský, len akademie, svtového jména si získal výzkumem komet.

A. N. R j a b u š k i n, slavný historický malí ruský. G. P. P r z e \t a 1 s k i,

Polák slavjanofil, bojovník za smíení s Ruskem, osobn súastnil se

boj v Macedonii. — 29. kvtna T. Romanowic, polský žurnalista.

J. N. Smirnov, professor kazauské university, slovutný ethnograf.

A. G. Pj atko vski j, redaktor „Nabljudatele", sociální a hospodáský
publicista ruský. — 5. ervna Jan Heman, eský malí (církevní).

—

12. ervna Karel Chalupa, eský belletrista. — 14. ervna Karel
Šimanoyský, z nejstarších hercu Národního divadla. Z. J. Jo vano v i c,

obecn „Ciká Jova" (strýc Jan) zvaný, nejslavnjší z nových básník
srbských; Srbové váží si zvlášt jeho písní vlasteneckých pro mládež. —
20. ervna Sima Lukin Lazi(f, redaktor satirického „Vrae Pogadjae",
srbský básník a žurnalista.
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Zprdv\' ndrodohospoddsKc.

Velmi živé se letos od jara rozproudila po Cechách akce proti
uherské mouce. i) Z Cech odjakživa vycházel jak z eské tak

z nmecké strany nejsilnjší odpor proti obchodní jednot s Uhrami.

Pirozený pro zemdlské Cechy tento odpor sesilil se poslední léta

(od 1897). co se o vyrovnání s Uhrami stále mluví, ješt agitaci

poslancv a eníkv, ale i pro citelný vzrst soutže uherské. Když
totiž roku 1898 zrušeno tak zvané mlecí ízení a tím mlýny uherské

pozbyly laciného obilí, z nhož mouku vyvážely, vrhly se se vším

výrobkem svým na trhy rakouské, organisujice ješt lépe a vydatnji
svj obchod mouný. Nemajíce v Uhrách dostatený odbyt pro mouky
nejlepší, jaly se lepší druhy mouky vyvážeti do Rakouska a tu pod

cenou je nabízeti. Ped rokem 1898 mlynái naši horlili hlavn proti

mlecímu ízení, jež dovolovalo velkomlýnm vozit balkánské obilí beze

cla, vyvezou-li z nho mouku z hranic íše. Mlecí ízení zrušeno —
po dlouhém ase úspch naši strany proti Uhrám — ale soutž pro

naše mlynáe tím nepestala. Uherské mlýny sice poškozeny, ale ne-

znieny. Uinny neschopnými vyvážet na západoevropská tržišt, proto

s^ celou snahou o sebezachování jaly se používat tržiš nejbližších.

eský mlyná a rolník vidl, že se pepoítal, že musí zmnit frontu

boje, zvlášt když stalo se zejmým, že na toto období vyrovnávací

(do 1907) jednota s Uhrami zstane mocí naizovací uchována. Pokus
uherských mlýn této zimy uinný, dovážeti totiž do Vidn mouku
vodní cestou za dopravu co nejnižší, sám sebou vznítil odpor proti
výhodám tarifovým, jakých požívá uherský vývoz k nám. Tak
už stížnosti hned ped obnovením vyrovnání projevované, a ne tak

intensivn a soustedn jako nyní, obraly si ted za hlavní úkol po-

valení dnešního systému tarifového, jaký Rakousko s Uhrami domluvilo

pi minulém vyrovnání.

eské mlynástvo v pamtním spisu podaném nedávno rakouské

vlád obrací se výhradn už proti tomuto tarifnictví rak.-uherských

drah, kteréž vyrstá ve velikou výhodu uherských vývozc — zrovna

v jakousi prémii zboží uherského proti našemu. Tarifové výhody mlýn
uherských a škody našich mlyná jsou dvojího druhu. Obilí k semletí

urené, tedy hrubá surovina, platí totéž dovozné, jako mouka, tedy

jemný a dražší už výrobek. Surovin se leda povolují 10—15% refakcie

slevy), které však závisejí na milosti dráhy vi dopravovateli. Proto

naše mlýny dovážeti nemohou obilí na semílání z Uher. nebo mouka
tamodtud dovážená pijde lacinji, než v našich mlýnech vyrobená.

Druhou a hlavní výhodou je tak zvaný stupový tarif, pi nmž na
další vzdálenosti klesá dovozné z kilometru a metráku vybírané. Na p.
z Horažovic do Chebu, jak pamtní spis uvádí, jest sazba na mouku

'> Nejen schózcmi, peticeaii, memorandy a resolucemi, ale i moderním zpósobeui

:

umlecky provedenými a velice suggestivními plakáty, jež se vyvšují po všecb veejných
místnostech v Cechách.

Hlídka. 37
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na 1 *7 a ha = 0*542 h., z Marcheggu do Chebu však 0435 h. Tím
dostává se uherskému výrobku možnosti, pes svou vzdálenost od dobrého
konsumního tržišt severoeského, soutžiti tam výhodn s bližšim

výrobkem eským. Stupový tarif zkracuje vzdálenosti a sbližuje riizné

kraje umlým zpsobem
Dopravní tarifová politika stává se poslední léta stále

více vážnou a uvdomlou ástí hospodáské politiky toho kterého kraje

a státu. V Nmecku agrarníci jižních a západních kraj ohradili se

velmi energicky proti stupovému obilnímu tarifu, jenž 1900 zaveden
byl. A vláda jej musila také letos zrušiti.

i)

V Anglii není to ani dokonalost nmecké neb americké vvrobv.

jež jí umožuje soutž s výrobky anglickými na anglickém trhu, ale

tarifní politika soukromých drah anglických, které v touze po zvýšení

nákladu smlouvají se s námoními dopravními spolenostmi a voíí cizí

zboží nkolikrát lacinji než domácí.-) Tak zboží cizí má do Anglie

nejen bezcelný pístup, ale ješt i jakousi prémii ped anglickým ve

form levné dopravy.

Tarifní pomry mohou úpln ru.Šit všecko snažení podprné a

ochranné, jaké stát projevuje ve prospch domácí práce. Dopravní
politikou mže se zcela nebo z ásti rušiti ochrana celní, maiti všecky
slevy daové a podpory i pímé prémie, jakých stát svému prmyslu
poskytuje. Hojnými píklady na to upozorují Seidel a Freund v knize

práv v Lipsku vydané „Die Eisenbahntarife in ihrer Be-
ziehung zur Handelspolitik." Kniha jako na zavolanou pichází

na pomoc nmeckým agrárníkm a prmyslníkm toužícím po cchran
celní co nejvyšší. Ob se zemdlstvím nmeckým soutžící íše: Rusko
a Eakousko-Uhersko mají na drahách svých zavedeny stupové tarifv.

a vbec svou tarifní politikou mohou výhody sesílené ochrany celní

úpln paralysovat. Dohody stát mezi sebou, že nebudou cizí výrobky
stžovat vyššími sazbami než domácí nic nezpomohou proti obmyslné
tarifní politice. Každý stát má obyejn zájem na vývozu jiným smrem
než jakým se k nmu dovoz bere. Proto smr svého vývozu tarifní

politikou vyznamená výhodami co nejvtšími a ty pijdou jen jemu
vhod; smr dovozný, na nmž výhody tarifové by sousedovi prosply,

ten už se spravuje pak zase jinakou politikou tarifní. Tak to iní

ostatn i Uhry vi Rakousku, Rakousko a Rusko vi Nmecku.
Dle ochranné celní politiky musí tedy v každém stát ochranái míti

na zeteli i tarifní politiku drah a plavby. Jest v ochran domácí

') Na státních drahách pruských stupová sazba byla: Za první 100 km 65 h 1 7,

za druhé ^00 km hl h, a za tvrtí- 100 km 54 h. V Rakousku na státních drahácli

platí ae za 1 7 mouky a obilí za první 100 km 58 h, za druhé 44, za (Mvrté ^^2 h.

*) Tak platil sýr anierický z Nového Yorku do Liverpoolu '^0 šilinkfi, z Liver-

poolu do Londýna na 25 Silinkn. Chcshirský sýr anglický vSak pouze na vzdáleno>^i

poloviní co z Liverpoolu do Londýna jilatil 42 — 45 Šilinkfi I Maso skopové americk'

z Glasgowa do Londýna 45 ilinkii za tunu, skotské maso za tutéž dráhu platilo 70 il.

Tak pomry shledala tarifní anketa anglická v letech osmdesátých, na naléhání pri^imyílnikii

svolaná. Od té doby nátlakem veejného mínéní se poméry zlepSily, ale výhody izih"'

zboží neodstranny.
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výroby stejn dležitým initelem jako cla. Tato dležitost drah pro

hospodáský vývoj kraje diktuje sama sebou nezbytnou podmínku,
aby všecky dráhy, i aspo dležitjší ml stát ve svých rukou, tedy
nevykoupí-li jich. aspo správu jejich aby pevzal.

Hospodáské monografie — to vc neocenitelná. Popis

a rozbor takového jednotlivého píbhu i místa vypadá jako zjeveni

z irá jasná. Jednotlivá fakta hospodáská jen jsou-li píliš nápadná a

všeobecn známá vyzývají k monografickým popism (na p. „zrušení

roboty", jak za nedávné oslavy hojnji popisováno, a dkladné mono-
grafie nepineslo !) Proto bývají tyto monografie obyejn jen váby
historické a aktuální hospodáský proud z nich málo erpá podnt a

pokyn. V nové dob staly se však dležitými monografie topické

vedle odborových : o záloženství, o drbežnictví, o textilním eském
prmyslu a pod., jakožto hospodáské a kulturní popisy jednotlivých

míst, vtších i menších ástí národa nebo zem, pirozen souvisících.

V posledních dnech žurnalistika pinesla nám dv takové velmi po-

uné monografie. Pražské „Rozhledy'* v nkolika sešitech popisovaly

„zanedbaný okres" jihovýchodních Cech — Ledesko
;
„Národo-

hospodáský Obzor" pak pináší práv monografii valašské vesnice
Nová Bystice u Rožnova. Obírá-li se autor v „Rozhledech'^ více

kulturní a politickou stránkou, vnuje se autor v „Národohospodáském
Obzoru" hlavn hospodáskému rozboru života a pomr v oné valašské

vesnici. Takové monografie pkn psané stávají se pro praksi hospo-

dáskou výteným typem. Tu na tom vzoru až do posledních jedno-

tlivoBti osvtleném možno nejlépe se pesvditi o koen zla a bídy,

a podle nho hledati a ustrojiti nápravu. Psobí takové monografie
jako individuelní fotografie naproti všeobecnému schématu. Monografie
taková vyžaduje ovšem autora, jenž je dobe hospodásky vyzbrojen,

umí rozlišovati a vytyovati hlavní rysy od vedlejších, umí srovnávati

a ví co 8 ím srovnati ; dobrého pozorovatele, jenž nejen vidí jak jest,

ale i jak by býti mlo, nebo aspo, jak by býti nemlo. Ob zmínné
práce psobí tak smutným dojmem, že sotva lepšího dkazu teba pro

poznání, jak mnoho, pemnoho my na Morav i v Cechách máme
v ohledu hospodásko-kulturním dohánti — a to namnoze od základu !

Našemu živnostnictvu povstal mstitel a obhájce v ústavu tak zv.

živnostenských instruktor. Dosud živnostnictvo jak v adách
národohospodá tak sociolog i úad státních potkávalo se jen
s kárnými slovy a s odsuzovateli. Zvlášt zprávy továrních inspektor
bývaly plny žalob a stížností, tnm, kde jim pišlo mluviti o pomrech
uenických. Letos vydána první zpráva živnostenských instruktor, od
ministra, di Pauli v r. 1890. zavedených. Zpráva podává obraz úado-
vání od íjna 1889 do konce 1902. Instruktoi, a nemohou líiti po-

mry jako vesms utšené, pece jen chválí a mnoho chválí, vytýka-
jíce všecky ty snahy dobré, jež jeví se v adách živnostnictva a

zaznamenávajíce s potšením všecko to zlepšení, jehož svdky byli

bhem necelého tyletí. Reforma pomr bere se nkolika cestami.

Život spoleenstevní se oživuje a povstávají jmenovit na podnt in-
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struktor odborová spoleenstva. Za to poet smíšených (všeodborovjch)

spoleenstev se zmenšil. Porovnáni s r. 1894. a koncem r. 1902. vy-

dává takovéto plus ve prospch odborových spoleenstev : bylo odbo-

rových spoleenstev 514, jest jich 1295; bylo spoleenstev píbuzných
odbor 422 a jest jich 893; bylo spoleenstev pro nkolik nepíbuzných
odbor 2244 a jest jich 2153; smíšených všeodborových bylo 1642 a

jest jich 957. Také poet jednot spoleenstevních vzrostl. Bylo r. 1899.

jednot spoleenstevních 42 (v tom 5 jednot odborových) te jich jest

(1902) 68 (v tom 10 odborových). Všech spoleenstev v Rakousku
bylo 5298 a 67 jednot. Nejhustjší spoleenstva jsou v Hor. Eakousích

a Solnohradech, totiž pipadá jedno už na 66 živnostník. V Cechách

jedno na 115, v Dol. Rakousích bez Vídn na 148, v jihorakouských

alpských zemích na 170, v Halii a Bukovin na 188, na Morav
na 193 a ve Vídni na 886 živnostník. — Spoleenstva živnostenská

z poátku psobnosti instruktorské ve velké vtšin míst nejevila

života. Ve mstech hlavních, kde byli vzdlaní úedníci ve spoleen-

stvech, byla namnoze správa nalezena vzornou, za to na venkov vše

bylo primitivní, neurovnané a asto v nepoádku ; u málo spoleenstev

zachovány byly pedpisy o poplatcích za zápis do spoleenstev a za

uení. Pi 3289 spoleenstvech jsou schváleny stanovy pro odbory po-

mocnické pi spoleenstv. Ale na hromady pomocnické pohlíží se

namnoze nedviv. Jen v odborových spoleenstvech tyto pomoc-

nické hromady mohou se také uplatnit a jsou i pro mistry vítaným

pomocným a poradním organem. Pi všeodborových spoleenstvech

pirozen toho vlivu míti nemohou. Rozhodí výbory jsou sic pi 2918

(56''/o) spoleenstvech, ale neúadují leda u málo kterých. Spory se

radji vyizují u živnostenských soud, protože ty mají vtší moc a

autoritu. Zprostedkování práce hodí se spíše až pro jednoty a pi tch
také bývá zaízeno, jednotlivá spoleenstva se mu nemohou s výhodou

vnovati. Otázky uenické nejvíc spoleenstva zamstnávají, a co

v obor spoleenstva tu spadá, snažila se všechna spoleenstva vyhovti

úkolu svému. V mnohých mstech (v Praze a v Brn) spoleenstva

hledí také velmi písn, aby se poetu nezvtšoval pes dovolenou

míru, jinde ss ješt dovoluje neobmezené pibírání u (Lehrlings-

ziichterei — íkají Nmci). V odborových spoleenstvech pijata už

i ustanovení o zkouškách uovských, takže tam výcvik u jest

zajištn. Také starost a pée o hmotné a duševní potebyu spole-

enstva jeví vtší ted V tom smru instruktoi mnohé rady udlili a

bylo jich ochotn následováno (útulny). Všude se spoleenstva velmi

zajímají o otázku pojištování, jenže nepodailo se ješt všude ji roz-

luštiti, a založiti pokladny pojišovací. Nejvíc tento obor pokroil

v Cechách dík jubilejnímu fondu z r. 1898. Tam už i starobní po-

jišování prostednictvím fondu dosti se rozšíilo. Pojistiti ae dalo na

5000 len ze 210 spoleenstev. Spoleenstva sama pojištncm uklá-

dají ve fonde ze svého majetku malé pilepšení pensijní. Zatím huma-
nitní psobnost spoleenstev se jeví jen jednoduchou formou podpor.

Jmní spoleenstev jest znané ; obnáší na p. ve vídeských spole-
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enstvech 3V4 milí- korun, u nmeckých moravských 122 tisíc korun,

u nmeckých eských pes tvrt milí. korun. — Snaha po vzdlání a

ochota ku podpoe všech vzdlávacích ústav jest ve všech okresích

instruktorských zejmou a projevuje se stále úsilnji a úinnji. Nej-

mén dosud rozšíila se hospodáská psobnost spoleenstev, již mají

spoleenstva novellou živnostenského ádu umožnnu. Celkem v celé

íši jest asi pi stu spoleenstvech njaké zízení svépomocn hospo-

dáské (nákup i prodej spolený, strojní spolek, úvr a pod.). ilé
jsou snahy, jež se jeví na poli úvrnictví, kdež hledají se nové cesty.

Nmecká spoleenstva na Morav a eská v Cechách pokusila se,

každá jiným zpsobem, o spoleenstevní levný úvr, a možno piznati,

že eský zpsob se lépe osvdil.
Není to sic bezvýminená chvála, ale aspo otázka živnostenská

osvtlena z nové stránky. Vady sic piznány, ale pec jen pešlo se

pes n zbžnji, za to více všímáno si pokroku — a taková zpráva

vždy vypadne potšnji, než samo žalování.

Na sjezdu právnickém v Praze (o svatodušních svátcích) ped-
nášel prcfessor Bráf o smrech vdy národohospodáské na
poátku XX vku. Vytkl, že možno bez upilišení mluviti o novém
smru s poátkem XX. století, nebo na rozhraní obou vk dožívá

starý smr historicko-evoluní i spíše biologický, vystídavši, však pece
zcela nezboivší smru individualistickébo — oba stejn materialistické

a draz kladoucí na historické generalisování a mechanickou nutnost

ve spoleenském dji. Ale ani historická raethoda, která po historické

generalisaci revoluních theorii sesílila svou práci, by historickou

indukcí mohla bud podepíti, bud vyvrátiti idey evoluní, neudrží se

déle ve své nemethodinosti. Nasbíraný od ni materiál nevedl k tm
koncm, pro než byl sbírán. Místo generalisace historické studium pi-

neslo isolaci abstrakcí hospodásky-spoleenských. V tomto smru první

nastoupil cestu Biicher a hlavn nejnovji Menger knihou svou o me-

thod vd spoleenských, jež tvoí poátek nové epochy.

Zámr, zavésti volný obh a povinnou výmnu zlaté mince v íši

naší, vedl k dkladnému studiu platební bilance íše, jakou si

dosud nikde nepokusili úedn sestaviti. Ježto i toto úední sestavení

jest jen pibližným odhadem a ocenním protivážných hodnot na zá-

klad údaj, jež úadm v hojné míe byly pístupny, nemá ceny

naprosto jisté statistiky, ale pouze národohospodáského úsudku, jejž

ceníme podle autority a podle hojnosti a jistoty údaj, na nichž spoívá.

Ve svém posledním svazku „Statistische Wahrungs-Tabelien'* obralo

si ministerstvo financí otázku, kolik asi naše íše vyplácí cizin

rzných roních dávek a povinností, a kolik naopak íše naše podobnou

cestou z ciziny dostává Bylo tu poteba vzíti v úvahu : poet cenných

papír rakousko-uherských za hranicí a cizích u nás, vývoz náš za

hranici a dovoz k nám
;

poplatky za rzné služby cizin placené a

cizinou nám vyplácené; poet a útratu cestujících z ciziny v naší íši,

poet a útratu našich lidí v cizin; poet úedník našich v cizin a

cizích u nás •, poet dlník a jejich výdlek v cizin a cizích u nás

;

I
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Šetrnost vysthovalc a jejich útraty pevozné. V této bilanci nejvíc

iní na stran passivní úrok z papír cenných cizinou skoupených, na
stran aktiviií : výnos tržby zahraniní, výdlek z cizozemc u nás

cestujících (na 60 milí. korun) a pak zaspoené summy, jaké posílají

vysthovalci naši z Ameriky a odjinud dom (pes 70 milí. korun).

Výdlek našich saisonních dlnik v cizin a cizích u nás se skoro

vyrovnává. Poláci, eši, Slovinci, Slováci a Srboehorvaté vydlají ron
v sousedních íších (v Nmecku, v Rusku, v Turecku) 15 až 30 milí.

korun, za to italští dlníci od nás odnášejí ron též kolem 20 míli.

korun. Celková platební bilance íše naší jeví prý se aktivní. To znaí,

není pro S9 obávati, že by zlato od nás pomalu petékalo do ciziny.

Tee hojnjším proudem k nám než od nás. Zajímavou statistikou

touto bude záhodno dkladnji se obírat.

Rozhled sociální.

Uplynulému období msínímu vtiskl hlavn Berlín svými
sjezdy signaturu ženského problému sociálního. Konány
tam v ervnu mezinárodní sjezdy ženské ti po sob. Uvnit arci

spojité. Položeno totiž letos valné shromáždni mezinárodního svazu

ženských spolk do Berlína. K nmu pak pojívá se na venek mezi-

národní sjezd žen. Sjezd i shromáždní scházejí se za pt let. Dosud
uspoádány ped berlínským dvakráte: v Londýn r. 1899. a

v Chicagu r. 1893. Z obsáhlého programu sjezdového vyat pedem
požadavek hlasovacího práva žen a projednáván na zvláštní

konferenci, jež obma ostatním sjezdm organisan-správnímu a agi-

tan-manifestanímu pedcházela. Stalo se tak patrn vlivem silné

individuality nejstarší bojovnice o hlasovací právo žen, 841eté Miss

Anthony ze Severní Ameriky. I na sjezdu samém stíbrovlasá dáma
skorém suggerovala tisícovému shromáždní nezmarné své pesvdení,
že nedojdou ženy plné oprávnnosti, dokud nebude jim dáno právo

hlasovací. Ustanoveno proto vedle mezinárodního svazu žen zíditi ješt
samostatný „svtový svaz pro hlasovací právo žen", v nmž
by se sdružily veškeré národní svazy za tím úelem ustavené. Na
konferenci o nm pibylo už etn delegátek z Ameriky, Anglie,

Švédska, Norvežka, Dánska, Francie, Nizozemí. Švycar, našeho Za-
litavska ba až daleké Viktorie a Tasmánie. Usnesení nezamýšlena
radikální, pes to že proti takovému tichošlápství mimo konference
oste protestovala sociální demokratka paní Lili Braunova. Dámy
ustanovily moude se mírnit. Zamítly stiliiaci programu, jako že ne-

mají vlády práva vymáhat na ženách daní, neposkytly-li jim prve
hlasovacího práva politického a pod. Programové usnesení konference
vrcholilo ve vt: že muži a ženy rovn se rodí jako samostatní

lenové lidské spolenosti, že jsou stejn nadáni rozumem i vlohami,
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a J30u tudíž také stejn oprávnni vykonávati obanská práva a že

proto nárok žen na politickou rovnoprávnost teba podrobiti svdomité
úvaze. Svtový svaz na konec ustaven. Za „národní leny" pihlásily

se národní svazy pro ženské hlasovací právo ze Švédska, Severo-

americké Unie, Anglie, Nmecka (založen ped dvma lety popudem
Dr. Anity Augsburgové), Nizozemí a ásti Austrálie. Delegátky z Nor-
vežska, 'Dánska a Svycar pistoupily k nmu zatím jako jednotlivé

lenky ; tam totiž národní svazy dosud ustaveny nejsou. Za pedsedku
zvolena delegátka spolkového státu severoamerického Wyomingu,
Mrs. Chapman-Cattová, patrn i z historických dvod. Wyoming
první piznal ženám právo hlasovati ped nkolika desítiletími.

I u nás mla konference dávno ped tím oznámená ozvnu.
j,Liga pro všeobecné hlasovací právo" nehledíc na „neaktuál-

nost" hnutí pro ženské právo hlasovací v Rakousku, kde jsme dosud
ani k obecnému právu hlasovacímu všech muž nedospli, odhodlala

se zaít pstovat „politiku velkého slohu" a svolala v Praze schzi
agitaní ve prospch práva žen : voliti do sbor zákonodárných. Na
schzi veškeré zastoupené strany, od mladoeské až po socialn-demo-
kratickou, mluvími svými prohlásily se pro úplnou politickou rovno-

právnost žen — arci dosud jen v theorii. Za hlavní dvod vynášen
proto „zušlechující vliv ženské blízkosti", i na poli poli-

tickém, tudíž pec jen nco specificky ženského.

Na valném shromáždní mezinárodního svazu žen-
ského konstatováno, že doposud sdružilo se v nm 19 svaz ná-

rodních s celkovým potem lenstva asi 7 million, z toho 3 svazy

americké (Unie, Canaia, Argentinie), 5 australských a ostatní evropské
mezi nimi samostatný rakouský a uherský, onen pak ješt sestávající

z eského a nmeckého. Uherský pistoupil poslední ; nmecký (zalo-

žený r. 1894.), v nmž soustedno dnes 176 ženských spolk, první.

V Nmecku svaz rozestoupil se v pt komissí pro právo, mravnost,

ochranu dlnictva, pi o dtí a antialkoholismus, pro všechny obory

zídil zvláštní informaní kancelá. Švédský svaz zizoval dosud po-

nejvíce hospodyské školy a dtské pracovny. Anglický o pl
million lenek ve tyech odborech vnoval se tém výhradn úkolm
lidumilným, zvlášt vzdlání lidovému a chudinství.

Hollandský sestávající z 33 spolk všemi 5 sekcemi psobil
na poli mravnosti, jako hlavní vcí pro ženy.

Ve Francii zvou do svazu dnes o 60 tisících lenek i muže,

aby práce ve prospch mravnosti, výchovu a ochrany jak dtí tak

dlnictva byla vydatnjší. Za zvláštní svoji vymoženost vykázal fran-

couzský svaz, že domohl se bezplatné desinfekce veškerých menších
byt v pravideln}-ch obdobích.

Švýcarský svaz, jenž má pedsedky nmeckou a francouzskou

a 12 tisíc lenek ve 42 spolcích, kladl draz na to, že pivodil zlepšení

jak obanského tak trestního ízení ve spolkovém stát. 70 jednot

sdružených ve svazu italském peovalo v trojím odboru o vzdlání,

a ostatní filantropické a sociální úkoly moderní ženy.
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Z australských novojižní walský vymohl ženám úast pi
továrním dozoru, viktorský pak policejní inspekci ve vznicích, kam
mají ve dne v noci. pístup.

Argentinský se pochlubil, že vydává nejlepší denník v zemi.
— Z našich uherský poukázal na svoji péi o dílky a zvlášt i služky.

Delegátka rakouského svazu pí. Hainischová uznala za dobré
v Berlín odsoudit hlemýždí postup všech vcí, tedy i ženského hnutí

u nás. Dámy se hlun nasmál}' zpátenické íši podunajské do sytosti.

Svaz rakouský má 6 komissí a pracuje prý hlavn o vyšší vzdlání
dívek a výdlkovou píležitost pro ženy. Ostatní svazy více mén
referovaly o své organisaci stojící dosud celkem v poátcích.

13. ervna zahájen s velikou okázalostí vlastní mezinárodní sjezd

ženský. Po velikých a nákladných pípravách za pozornosti zástupc
úad jak íšských tak obecního ve skvostn upravených dvoranách
berlínské filharmonie. Ryze žensky vše zaízeno Hlavní dekorativní

význam mly kvtin}-; kvtinami místo souhlasu a potlesku házely

dámy po svých zpravodajkách. Nádhera pohltila velké peníze. Dopo-
ledne jednaly sjezdové odbory: 1. o vzdlání ženském, 2. o vý-
dlené innosti, 3. o právním postavení. Odpoledne pstován užší
styk menších spoleností v salonech, zahradách, budoarech. Veer
manifestováno na veejných schzích. Úast žen byla velkolepá.

„Veškeré jazyky svta" znly prý dohromady. Ze všech díl svta
pibyly delegátky, až i Singhaleska. Jako enice vystoupily ernoška
otrockého púvodn, absolventka university, turecká princezna, skotská

hrabnka. Vlastní mezinárodní živel ženský, židovky, byly až ná-

padn etn zastoupeny. Muž pišlo málo, ani emancipované dámy
s tím nebyly spokojeny.

Odbory jednaly zárove a každý ve dlouhé ad themat z celé

pímo nepehledné otázky ženské, rozmanitých problém dotýkajících

se práv, vzdlání, výdlenosti a celého rozsáhlého soukromého i ve-

ejného psobení krásnjší, dosud zlými muži tolik odstrkované snad

i vtší polovice lidstva. Je nemožno i pouze uvést zde jednotlivá
themata rozprav a referát sjezdových, ne tak podati bližší zprávu,

jak sjezdem propracována. Turecký harém, svtová prostituce, celibát

uitelek, boj proti alkoholu, úkoly mateství, poátená výchova dtská,
koedukace na vyšších uelištích, pée o chudé, nemocné, pozdravující

se, celá sociáln charitativní innost ženy v moderní spolenosti, postavení

ženy rolnice, dlnice a služky v jednotlivých státech a národech,

politická a obanská práva žen a mnoho a mnoho jiných problém
probíráno vedle rozmanitých referát o organisaci ženské a jejích bojích

a vymoženostech. Pi takové spoust zpráv je samozejmé, že obmezeny
na krátkou dobu a nebude nikomu s podivem, že vynikaly mnohé
plýtkostí. Také dosti nesprávnosti se v n vplížilo pes nejlepší

vli enic. A bylo mezi nimi, jak pirozené v zaátcích a „svtových"
rozmrech hnutí, i mnoho nepovolaných, které práv proto úrove
sjezdu nepomrn stlaily, i když každv takový ohromný sjezd, zvláš
tak internacionální, jako byl tentokráte, obsahov nutné trpí. Bylo také
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pozorovat aspo dosavadní prý ženské zpsoby pi sjezdování: mluvily

bu pouze o vymoženostech anebo jako paní Hainischová zase

skoro všecko snižovaly, a obé arci neodvodnn. Na jednotlivé otázky

pohlíženo až píliš jen s hlediska ženského, což ovšem i jejich

^,
protivníci" — muži — také umí vají. Eadikalní výstední smry
inn nevystoupily na sjezde, a vdkyn jejich byly pítomny. Bylo

to zajisté ujednáno. Mizela proto diskusse, a více mén promlouvány

vedle zpravodajek korreferaty. Sociální demokratky se ne-

súastnily. Jim staí na všecko všelék sociální demokracie. Dokonce
proto vytýkaly ústy soudružky Lili Braunové, že mšácky zakládají

nové zbytené mezinárodní organisace, když tu pravá, na vše staná
internacionala už jest. Ostatn tídní stanovisko i zde bránilo

soudružkám spolen vystoupit s ostatními. Jsou však i patrné pro-
gramové odchylky. Ryze emancipované zavrhují na p. každou

zvláštní ochranu žen (i dlnic); nesnášela by se totiž s principem úplné

rovnoprávnosti ženy s mužem.
Na sjezde nebyly zastoupeny ani „konfe ssionelní'', t.j. kato-

lické a evangelické spolky ženské, zvláš nmecké ne, a pece nej-

bližší a nejsilnjší, a s jinonárodními, arci zase katolickými svazy

ženskými ve styky dávno již vstoupily. — Sjezd vlastn svolán

v Nmecku svazem liberálních ženských spolk a ml celkem

i tomu odpovídající ráz, a s tím vlastní vdkyn dosavadního svtového
svazu ženského, amerianky, mnoho srozumny nebyly. Dosavadní

pedsedka svazu pi. Wright-Sewallová (práv zavítala s prkopnicí
hlasovacího práva žen Miss Anthonyovou do Prahy pednášet na staro-

mstské radnici éškám o svtovém ruchu ženském) referovala ve

prospch úplné nestrannosti svazu a hnutí, a to jak národní tak

politické, tak i konfessionelní. Ale nmecká spoluzpravodajka slena

J. Freudenbergová z Mnichova mluvila práv naopak. Vyhlásivši

za pední úkol hnutí bojovat proti ultramontanním vlivm na školství

íúkol, který jim i býv. jesuita, hr. Hoensbroech schválil) plaidovala

pro spojenectví s mladoliberalnimi a národn-socialními
smry v Nmecku a vyslovila by i kolísajíc celkem silnou pochybnost,

bude-li kdy možno spolupsobit s konfesionelními stranami, když prý

pece katolická církev dosud uí. že od pirozenosti je žena muži pod-

dána, a starolutherani dosud se nevzdali názoru o služebnosti ženy.

Dámy tleskaly obma (!), arci neprávem. Opravdová ústední

organisace ženská musela by pece osamostatnit se ode všech zvláštních

snah tch i onch smr. — Význaným bylo. že na sjezde nikde

nepoložen draz na moment náboženský, teprve ovšem ne na

kesanský ráz hnutí. Snad práv vlivem onoho zmínného skutené
internacionálního živlu na sjezde tak nepomrn etn pítomného V

Celkem vdí hvzdou kongressu byl princip o rovnosti
ženy s mužem. Ale pi tom obas uinny znané koncesse: bylo to

pozorovat pi debatách o mateství, píke narazily zde protivné názory

o pípustnosti vdaných uitelek do škol, dále uznávaly pevážnou
iniciativnost a produktivnost muž ve vd i umni.

I
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Jaký budou míti berlínské kongressy úspch? Mínní o tom se

znan rozcházejí. Kdo vbec na kolossalní sjezdy, zvlášt tak smíšené

nic nedají, a ví v solidaritu kulturních zájm celého lidstva, mnoho
vlivu berlínskému sjezdování neprorokují. Úastnice mnohé jsou zas

o významu berlínských svtových shromáždní, takových pece velko-

lepých novinek, u vytržení. Úhrnem lze íci, že myšlenkov sjezdy

nenastal tém žádný pokrok. Ale organisan a pede vším

agitan vykonáno mnoho. Celý svt, zvlášt nmecká veejnost

nepopirateln siln upozornna na moderní program ženský, a nikdo

se skorém ani neodvážil vystoupiti proti. I v listech vdeckých a

vážných objevila se bezmezná píze a až píliš blahovolná, pathetická

kritika. A to pro veejné mínní, pední velmoc svtovou, mnoho
znamená! Vedle toho zástupkyn jednotlivých zemí upozornny
na snahy a úspchy družek ve vcech, o nž se doma tém ani ne-

byly pokusily. Vzájemný popud k novým pracím zajisté brzo ponese

ovoce. Tak lze oekávati u nmeckého svazu mohutnjší energii v boji

o ženské právo hlasovací, za vzorem americkým. Amerianky zajisté

opt doplní svoji innost prací a úkoly sociálními, kterou je zas

v Nmecku daleko pedstihly. Snad obecn více všímati si budou
ženská sdružení boje proti lihovinám po nadšených appelech anti-
alkoholických svtového sjezdu. Ale ovšem svtová organisace je

píliš ohromným apparatem, aby po dlouhou dobu ješt neziistal velice

tžkopádným pro pemnohé úkoly, jež mu theoreticky vyteny.

Školství.

V „Hlasu Národa" ze dne 23. ervna t. r. uveejuje borovanský
kaplan František Kroiher lánek „eskému duchovenstvu na uváženou".
lánek psán jest z dvod politických a výsledek jeho shrnuje pisatel

ve slova: „Radím tedy duchovenstvu jak v zájmu národa, tak v zájmu
jeho vlastním, aby zanechalo sisyfovské práce s novou stranou (rozumj
katolickou), ale aby se každý pidal ke stran již stávající, s kterou

nejvíce sympatisuje a tam aby pracoval dle svých sil a to vždy po-

sitivn. Bojem 8 druhými stranami af se zamstnávají laikové."

Všímáme si tohoto vyzvání jen z té píiny, že pisatel jako
doklad své úvahy iní zmínku o spolku katolického uitelstva, který
mlky pokládá za — zbytený. Praví totiž: „Uitelstvo vidí ve spolku
katolického uitelstva seslabování organisace. A pemnozí horliví

stoupenci organisace jsou dobrými kesany v theorii i v praxi, pece
na spolek katolický soí."

S tmito slovy nelze jen tak souhlasiti. Pedn nemže uitelstvo
si stžovati, že katolickým spolkem uitelským organisace stavovská
se seslabuje. Nebof i katolické organisované uitelstvo jde svorn
s ostatními, pokud ovšem bží o spravedlivé a oprávnné požadavky
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uitelstva vbec. Seslabují se však a tíští šiky uitelstva tam, kde bží
o boj pro katolické církvi, který v posledních letech rozpoutal se na

celé áe a skoro všechny listy organisovaného uitelstva liberálního

jsou toho dokladem každým svým íslem. Posloužil bych spíše doklady,

kde uitelstvo samo svoji organisaci seslabuje vyluujíc ze svých

tak zvaných „okrsk" ony své kollegy, o nichž je známo, že jsou

„dobrými kesanv v theorii i v praxi", a kteí ani ve spolku katoli-

ckého uitelstva nejsou. Rovnž nevím, že „pemnozí — horliví
— stoupenci organisace jsou dobrými kesany vtheorii i v praxi."

Ze mnoho jest mezi uitelstvem, zvlášt starším, tch, kdož jsou

opravdovými katolíky, vím rád. A jen stud a strach, aby od

organisovaných soudruh nebyli pranýováni, je toho píinou, že

leny katolického spolku nejsou, terrorismus se strany liberálního

uitelstva jest toho píinou, že mnozí theoreticky i prakticky dobí
kesané- uitelé odbírají (ale ani netou) rzné uitelské asopisy,

aby inkvisice organisovaného uitelstva dala jim pokoj. Mohl bych
uvésti též doklady, jak „organisovaný" uitel zastávající funkci editele

kru dostal „shora", od organisace na vybranou, bud zanechat varhan

a církevního zpvu anebo vystoupiti z organisace. A takových míst,

kde zvuk varhan nezazní po celý rok, ponvadž uitel — jinak theo-

reticky i prakticky] dobrý kesan — hráti na n nechce nebo nesmí,

takových míst je nkolik.

Pozdji dány takovéto rozkazy ve form ponkud jiné, úední.

Cílí zástupcové uitelstva dovedli v c. k. okresních školních radách

provésti svou a vymohli výnos, kterým se íditi cho uitelstvu za-

povídá, ponvadž tím vyuování trpí a uitelstva namnoze je nedstojno.

Teprve v poslední dob vydán byl proti tmto snahám výnos c. k. zemské
školní rady pro království eské ze dne 20. dubna 190-4, svdící
editelstvím, správám škol a všemu uitelstvu. Upozoruje na ministerské

vynesení ze dne 8. ervna 1883, aby pi vyuování zpvu na národních

školách vedle zpvu vlasteneckého a národního pstován byl také zpv
církevní. „Nelze tudíž schvalovati — praví se zde mimo jiné — pokusy
nkterých uitelských asopis, pimti uitelstvo k tomu, aby vzdalo

se ízení kuru a vbec úinkování pi hudb chrámové. Rovnž nelze

souhlasiti s poínáním nkterých okresních školních rad, jež vydaly
správám škol v té vci obžníky, které mohou zpsobiti, že mnozí
uitelé vzdají se ízení kru. jež dosud beze škody pro školu zastávali,

což by v menších obcích, kde není možno ustanoviti zvláštního editele

kru, mlo za následek úplný úpadek zpvu chrámového, jímž práv
naše vlast povždy slynula." V dalším se dokládá, že takové jednání

by vedlo k rozluce mezi duchovenstvem a uitelstvem, o jejichž shoda
pracovati se. má. Katolické listy uitelské pijaly toto vynesení jakožto

upozornní v as pronesené, liberální však listy uitelské i denníky
politické vidí v nm ovoce klerikální denunciace a jak se zdá, valn
jimi nehne.

O nábožensko-mravním výchov mládeže pronesena byla dne
7. ervna slova císaská. J. V. navštívil budapešské uilišt „Francisco-
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Josepheum" a n\ uvítání odpovdl: „Jsem pesvden o tžkém po-

stavení i dležitých úkolech uitelstva a pokládám za svoji povinncst

postavení jeho se zetelem na materielní sílu íše zlepšiti a je v plnní
jeho úkol podporovati, ale oekávám od uitel, že budou mládež
vychovávati v duchu vrnosti a konání povinností vi Bohu, králi a

vlasti a že se nikdy od této cesty žádným vlivem odvrátiti nedají.'^

Druhý sjezd eských uitelek konal se, jak minule jsme již

oznámili, ve dnech 14.— 16. kvtna v Praze. V první sekci (o kulturním
psobení uitelek) promluvila slena Škardová. Zmínila se o stycích

školy s rodinou a úelném a hygienickém zaízení mateských škol

a opatroven. K druhému bodu „O škole obecné a mšanské dle

jednotlivých pedmt" promluvila slena Gebaurqvá. V eštin klade

hlavní váhu na správné tení a psaní, pak teprve na zákony mluvnice
a sloh. Pijato, aby nebylo domácích úloh. V zempise a djepise budiž

pstována vlastivda, znalost místopisu a djepisu domácího; letopoty
nebudiž pamt petžována. Dále jednáno o školách hospodyských.
menšinových, posléze o kulturním poslání uitelky ve smyslu humanity
a národním mimo školu. V druhé sekci (o vyšším vzdlání uitelstva)

vysloveny požadavky vyššího vzdlání jakožto první podmínky každého
pokroku na dráze vývoje školy i mimoškolského psobení uitelstva.

Rovnž vysJoveny požadavky o vzdlání pstounek a uitelek indu-

strialních. V tetí sekci pijato u.snesení, aby uitelkám udleno bylo
volební právo v plném rozsahu, jako ho požívají uitelé, tedy i passivní
právo volební. V píin volné konkurence uitel a uitelek, žádá

sjezdová resoluce pro uitelky právo vyuovati hochy a oddlen nebo
s dívkami v pti nejnižších stupních vku, dále aby místa na dívích
školách vyhrazena byla po tu dobu jen uitelkám. V píin „zrušeni
celibátu" žádá sjezd zmnu z. z. ze dne 6. ervence 19U1 v ten

smysl, aby satek definitivní uitelky nepokládal se za vzdání se služby

uitelské a aby jen zatímn ustanovené uitelky musily si vyžádati

k satku svolení okresní školní rady. O nkterých ostatních ustanoveních
sjezdových promluvíme píležitostn pozdji.

Všeobecn dnes stžuje se na nedostatenost uitelských
ústav. Píina toho spoívá jednak v systému zízení jejich jako
stedních škol vbec, jednak v pípravném vzdlání uitelských
sbor. Prohlédneme li status eských ústav pro vzdláni uitel a

uitelek, shledáváme, že psobí na nich pouze nco pes 30 uitelských
sil 8 plnou approbací pro stední školy, ítáme-li v to i pomocné síly

z rzných škol stedních na ústavech soukromých. Ostatní jsou vesms
síly zkoušené pro I., II, III. odbor škol mSfanských. Zjev tento vy-

svtliti si teba jednak nedostatkem uitelstva stedoškolského, jednak
tím, že brány na ústavy síly s praxí na školách obecných a mšanských,
pro nž se práv chovanci uitelských ústav pipravují. Tím se stalo.

že mnohý „professor" uitelského ústavu, který pišel z mšanské
školy, má nyní postavení lepší než jeho kollega, který plahoil se

celou universitou, prodlal zkoušky státní pro stední školy a mnoho
let suploval než dostal místo takové, jako bývalý druh z nižšího gymnasia.
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Ponvadž v nkolika letech bude stedoškolského uitelstva nadbytek,

ini se již nyní kroky, aby mista professor na ústavech uitelských

propjována byla jen uitelm s approbací pro školy stední,
nikoliv mšanské, tak ab}- sbor, který vychovává budoucí dorost

uitelstva škol obecných a mšanských, ml vzdlání akademické.
Myslíme, že tento požadavek úpln se shoduje s požadavky nynjšího
uitelstva nesoucími se za vyšším vzdláním. Domáhá-li se uitelstvo

akademického vzdlání, nech dostává se mu (prozatím než k tomu
dojde) vzdlání od professor s akademickým vzdláním. Tím
ovšem nepodceujeme nikterak práci nynjších professor z uitelských

ústav approbovaných jen pro školy mšanské, ale doba studijní na

obou stranách je rzná, náklad studijní také rzný, budiž tedy dle

zásluhy obma odmováno.
„Trýznnému" studentstvu stedoškolskému dostává se nového

ochránce. Národní socialista J. B. Hrka poal vydávati v Praze pro

n asopis „Volnost". Dle nadpisu soudíc, bude to krásný list, ale

mžeme doufati, že brzy zajde úbytmi jako skoro všecky listy stu-

dentské, pokud štvou a vzdlávajícího jádra nemají ani za mák.
Ostatn je to charakteristické pro ústední spolek eských professor,

kteí na sjezdu pražském roku 1901 usnesli se, vydávati asopis pro

studentstvo stedoškolské, do nhož by i samo studentstvo cennými
drobnostmi pispívalo, ale z tohoto podniku dosud nic není; snad konen
se nyní ujme této akce, když kde kdo o studentstvo se stará.

Matice Ostravská, vydržující eskou realku a gymnasium
v Mor. Ostavské nákladem 100.000 K, potebuje nyní na stavba budovy
200.000 K. Nedávno rozeslala po ostravském kraji prosbu o rychlou podporu.

Poláci mají nyní v Mor. Ostrav tyrtídní školu vydržovanou
„Szkolou ludowou v Krakov". Nedávno vvpsali místo ídícího s platem

2200 K a bytem a tí uitel s platy 2060, 1520 a 1420 K.
„Danica," spolek slovinských katolických akademik ve Vídni,

slaviti bude ve dnech 12.— 14. záí své desítileté trvání. Pehlédneme-li
její lOletou innost, musíme obdivovati vytrvalost a energii jejího

lenstva, které zpsobem tak dstojným representuje katolický dorost

proti nám mnohem menšího bratrského národa. „Zora," orgán slovin-

ského katolického studentstva dovršující práv svj desát}' roník,
vychází ptkrát za rok za 1-20 K pro studenty, pro ostatní za 2 K.
A u nás? Bolestno mluvit! V Praze máme dv stediska katolické

mládeže: Mariánskou kongregaci a spolek Arnošta z Pardubic. První
má mezi sodály i dosplou intelligenci a nemá tudíž takového významu
jako spolek Arnošta z Pardubic. Zde ovšem vadí pedn to, že leny
studentského tohoto spolku jsou z pravidla studující z „Kolleje".

o tchto pak nelze o všech íci, ''e by katolické pesvdení do
„Kolleje" je pivedlo. Ostatn i jiné živly potlaují všelikou innost,
která by se vyvinula, kdyby se v)-vinouti mohla. Chyba jest už
v presidiu samém a je to pro nás katolíky opravdovou ujmou. Sed
de hac re hactenus.
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Rakousko. Nedávno vyšlým výnosem ministerstva vojenství

byl pístup k protisoubojové lize záložním dstojníkm dovolen. K proti-

soubojové lize pistoupivší záložní dstojníci jsou však i nadále podrobeni

dstojnickým estným radám co do tak zvaných „estných záležitosti"^.

To znamená, že kdyby odmítli souboj, byli by nuceni svou hodnost

složiti, tedy pidružiti se k názorm zdravého rozumu jest jim dovoleno,

ne však také jednati podle tchto názor.
Nedostatek dorostu dstojnického sboru jest a úedn popírán,

pece zjevný, pes to, že požadavky na duševní i fysickou schopnost

kladené sníženy. Dovídáme se z nedávno vyšlého nového vydání „ped-
pis o lékaské prohlídce hlásících se za chovance vojenských uelišf''.

že pijati hudou mladíci s tak slabým zrakem, jenž iní jiného brance

„mén schopným" (mindertauglich) [pes to, že vojenská služba iní
velké požadavky na dobrý zrakj. Ani protržená mázdra bubínková
není na závadu, a jiný branec pro tuto poruchu jest „naprosto ne-

schopným" (zu jedem Waffendienste untauglich) atd.

ervnový sešit „Internationale Revue iiber die gesammten Armeen
und Flotten," majorem Edm. von Witzlebenem v Drážanech vydávaného
asopisu, obsahuje úvahu o procentech, jakými rzné národnosti jsou

zastoupeny v rakouské armád. Otiskujíce uvedené statistické tabulky

doufáme se tenám zavditi.

I. Jak jsou zastoupeny národnosti u rzných zbraní:

Nmci . . .

eši . . .

Poláci . . .

Rusíni

Slovinci .

Slováci . .

Srbecharváté

Slované . . .

Madai .

Rumuni .

Italové . . .

'S
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III. Jak jsou zastoupeny
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nyní za tím úelem zíditi také v ladii zbrojovny, proež nynéjší do-

dávka délosteleckého materiálu bude asi poslední, které se indické

armád dostane z Anglie.

Na runicích soustavy Lec-Eufield, (opakovaka ráže 75 mm),

jimiž jest veškerá armáda vyzbrojena a jež se v jižní Africe výborn
osvdily, provádjí se tyto opravy: hlave bude dlouhá jen 1*13 w,

rychlost palby bude o 20% zvýšená, zpátení trhnutí (Ruek3toí3j bude
zmírnn prohloubením rýh pi hrdle, mítko (hledítko, Aufáatz) bude
pozmnno. Runice tyto mají po pti rýhách, nabíjí se souasn
jedenáct náboj (v Rakousku pt), stelivo bude staré.

Budget pro válené námonictvo narok 1904/5 je nejvtší jakého

kdy rada admirality žádala. iní 36,889.000 liber ster. (okrouhle

900 million korun) proti 34,457.000 liber sterl. loského roku žádaných,

tedy o 2,432.000 lib sterl. více.

Odvodnné žádosti o mladší velitele vyhovla správa námonictva,
stanovivši nejvyšší pípustná stáí hodnosti.

Doplnní námonictva jest uspokojivé; podailo se najmouti tolik

mužstva, kolik bylo teba.

Itálie. Theoretické a praktické zkoušky, jež bylo skládati

podplukovníkm, aby byli povýšeni na plukovníky, jsou nyní odstranny,

protože nevyhovovaly. Podplukovníci totiž, kteí za poslední dva roky

v této hodnosti strávené byli výborn neb velice dobe popsáni a mli
úplné schopnosti k vyšší hodnosti, bývali tchto zkoušek sproštni.

Zkoušky setník se však prý osvdily a budou i nadále.

Z dvanácti pobežních stanic jiskrové telegrafia byly zmocnny
k soukromé korrespondenci tyto : Capomele (Janov), Palmaria (Spezia),

Fort Spuria (Messina), Cozzo Spadaro (Syrakus) a apo Špuria

(Cagliari). Za telegram 12 slov obsahující platí se 7 5 lir.

V ústední škole pchoty v Parm zkouší se rý ženijním majorem
Spaccamelaem sestrojený, jenž bude asi v celé armád zaveden. Rý
váží i s koženým pouzdrem mén než 1 kg.

Francie. Mužstvo dlostelectva a vozataj štva nebude již nositi

dolmany (teplé kabátce, v let voln na ramen nošené). Dstojníci
však je budou i nadále nositi, z ehož se píliš neradují.

Od nynjška i novákové (posud jen záložní mužstvo) budou
povoláni k inné služb dopisnicemi s pipojenými stvrzenkami (místo

povolacích lístk), jež pošta bezplatn dodává. Na pipojených stvrzen-

kách, na nichž je zpátení adressa již vytištna, novákové potvrzují

píjem povolacího rozkazu a pošta stvrzenky opt bezplatn dopravuje.

Šestý armádní sbor koná letos podzimní velká cviení v kraji,

kde též cviiti budou 2. a 3. divise jízdy. Po ti dni 6 armádní sbor

a ob divise budou konati spolená cviení. Sejde se tedy na ti dni

22 pluk jízdy, t j. 'A veškeré jízdy francouzské armády.
Práv vyšly nové pedpisy pro oddíl telegraíist v osadách. Jest

mu dodávati (vycviiti) personál, jehož jest poteba k služb telegrafní

v osadách. Službu tu konají souasn s civilními osobami správy pošt

a telegraf. Oddíl dlí se na „depot" (sklad, záloha) v Toulonu
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(3 dstojníci, 128 muž) a 3 osadní odlouené oddíly (v Indochín,

západní Africe a východní Africe; 4 dstojníci, 217 muž). „Depot"

obstarává výcvik poddstojník a mužátva pro službu telegrafní

v oaadách. Za tím úelem zízeny ron ti tymsíní bhy.
Rusko. Aby byla veškera doprava na sibiské dráze jednotn

spoádána, byla zízena výkonná komisse pro dopravu na železnicích

do dálného východu.

Jak známo, sestoupila se komisse (výbor) pro sesílení váleného

iudstva, jíž pedsedá velkokníže Alexandr Michajlovi (estný pedseda
velkokníže následník trnu). Do 18. dubna sesbírala tato komisse

4"2 million rubl, z nichž 1"5 million již bylo vydáno. Jest velice

pravdpodobno, že za sbírané peníze bulou stavny tyi pod-

moské luny.
Vojenská správa podlila dstojníky a mužstvo na bojišt odeslané

balíky s obvazky, jaké ve všecb armádách již dávno zavedeny.

Horlivá je innost spolenosti „erveného kíže". Spolenost vy-

pravila na bojišt již asi 9500 posteli (nepoítaje létací kolony). Co

záloha budou ješt zízeny nemocnice s 3000 postelí. Penz, jež možno
vydati na zízení a udržování tohuto materiálu, má spolenost 81 milí.

rubl. Za pl roku spotebuje však 9 million a poítá na dobroinnost

obyvatelstva, jež jí má schodek uhraditi. Stát pispívá zvýšiv da
z jízdních lístk a dodávaje pebytek spolenosti. Všech postelí pro

nemocné vojenskou správou a spoleností erveného kíže do obvodu

války vypravených bude asi 40.000, což odpovídá asi 10"/o potu
opatovaných (na každou desátou osobu k armád náležející pipadá
po posteli) a dlužno to považovati za dostatené.

Rumunsko. V kvtnu pijata ministrem vojenství Sturdzou

navržená osnova zákona, jíž se povoluje úvr 28 million frank na

nákup rychlopalných dl s píslušnými vozy na stelivo. Vláda byla

zmocnna, by hradila tuto výlohu pozvolna roními pebytky rozpot,
anebo, nedostávalo-li by se jich, aby vydala vnitní renty

Bulharsko. Dne 14. ervna 1. r zízeno v Sofii, Staré Zágore

a Plevn po školním praporu pro podds ojníky. Úelem tchto pra-

por jest, by ze svobodník a poddst jník bylo vychováno dobrých

velitel et. Každý pluk do*ává do tchto škol po 32 šaržích. Kursy
trvati budou od 14. ervna do 28. prosince. Vyuovati se bude denn
šest hodin a sice tyi hodiny theoreticky a dv hodiny prakticky.

Srbsko. Dubnový vstník vojenský vyhlašuje nkolik zmn
branného zákona z roku 1901. Mezi jiným povolena výhoda šesti-

msíní služby presenní všem studujícím vysokých škol, gymnasií,

realek, bohosloveckých ústav, uitelských ústav, obchodní akademie,

vyšší obchodní školy v Blehrad, státních hospodáských a prmy-
slových škol a všech uvedeným ústavm rovných škol. Doposud
bývala povolena výhoda ta toliko tm, kteí byli nkterou z uvedených

škol vychodili.

Poddstojníci, vychodivší poddstojnickou školu s velice dobrým
úspchem, mohou initi nároky, by byli povýšeni na dstojníky.

Hlídka. 38
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(Roku 1901 bylo naízeno, že jenom tací poddstojníci mohou býti

povýšeni, kteí vychodili šest tíd gymnasijních.)

Vojenská správa se stala ješté šetrnjší. Tak bylo naízeno, že

vojenští úedníci, kteí ješt nebyli celých deset let ve státní služb,

mohou býti propuštni, aniž by mli nárok na výslužbu. Mzdy voják
a desátník byly sníženy s 36 dinár na 18, resp. z 90 frank na

60 frank ron.
Švédsko. Doposud bývali koující Laponci sprošténi služby

vojenské, protože považováni za píliš malého vzdlání. Nová osnova

branného zákona však je podrobuje branné povinnosti, protože se pišlo

k názoru, že Laponci pro jich otužilost, vytrvalost a znalost cestiek

v horách, lesích a bainách mohli initi dobré služby ve válce na
vysokém severu Laponci prý považují za velkou est a velké vyzná
menání, že jim dovoleno sloužiti v armád.

Sms.

Pan Arne Novák píše v „Listech filologických" (1904, 8. -í) opt
o Kos mako vi, a opt známým .svým nabubelým, jalovým liyperkriticismem.

iieštíté se ani ošuntlých frasí „protiklerikalních". lánek jeho psaný se

sápavou nesoudností nezaslouží jinak zmínky, lec že se v nm pan Arne
Novák blýská také takovouhle znalostí literárních událostí na Morav

:

„Po smrti Kosmákov poalo vycházeti dvoje vydání spis Kosmá-
kových, jedno úplnjší redakcí P. PÍ. J. M a t h o n a v Brn..." Ovšem jistí

páni v Praze nemohou vdti, že P. Mathon zemel 1888 a Kosmák 1898,

ale oni asi nepotebují vdti, co píší. Pan Arne Novák píše ješt cosi o ne-

dostatku „vroení" (jež pece v novém vydání poznamenáno) a o „seazení,

jež spism dal autor" (kde? kdy? p. Arne Novák slyší as i trávu rsti.)

Odbratele spis Kosmákových, benediktinskou knihtiskárnou vydávaných,

upozorujeme, že nkteré spisy ješt jsou zavazeny cizím vlastnictvím, tak že

znova vydány býti nemohou, dokud nebudou rozebrány, a dle toho se také

vydávají. Pan Arne Novák dotýká se v lánku stejn , kriticky" také

Sušila; a toho radji nechá

Ústední Matice školská Der deutsche Schulverein

roku 19o;> vydržovaly:

opatroven 47 se U4 oddleními 37 s 41 oddleními
Skol obecných 51 se 118 tídami . . . . 1(J s 29 tídami.

Ústední Matice školská mla vydání 52;"). 128 K (v Cechách .^;>1.709 K,
na Morav 12G.770 K, ve Slezsku 52.678 K). V opatrovnách jejích bylo

.389() dtí, na obecných školách 7490 a na jejích stedních školách 1030 žákv;
úhrnem mla žák 12.309, o 172G více než roku 1002.

Schulverein ml píjnu^i 112.085 K (roku 1902 427.510 K). Mimo
uvedené školy podporuje ješt velmi nniohé. Za svého trvání dal na Moravu
pes dva miliony korun. Nmci mají i v Nmecku zvláštní íšský Schulverein
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na podporování nmeckých škol v ohrožených územích. Roku 1903 ml
len 34.000, píjm 142.882 marek, z nichž poslali do Cech, Moravy a

Slezska 42.4 IG marek. Na letoší kvtnové schzi v Kasselu mluvili rozhoen
zvlášt o Maarech a Ceších. eši prý bezohledn vytlaují Nmce svou

výbojnou školskou politikou; dokonce prý odvažují se žádati eskou universitu

v nmeckém Brn, aby i tyto poslední zbytky nmeckého živlu zmizely. —
Krom toho dává i íšská nmecká vláda ohromné obnosy na nmecké školy

v cizin. Roku 1903 dala o 100.000 marek více než roku 1902.

Z eského území na Opavsku. Okres klimkovický ml
1 890 1 900

ech 15.118 (78Vo) 15.743 (82o/o)

Nmc .... 4.087 (20-9o/o) 2.856 (14-4o/o)

Všech i s jinými . 10.530 19.100

Menší poet obyvatel roku 1900 vysvtluje se tím, že pi založení

hejtmanství bílovického (Wagstadt) byla od okresu klimkovického odlouena

eská obec Studenka (1832 obyvatel) a nmecká Brosdorf (Bravantice,

1182 obyvatel). Vtší zmny udaly se v Klimkovicích, Janovicích a ve

Svinov. Svinov ml
1890 1900

ech 1071 (78G0/0) 1603 (66-8 Vo)
Nmc 209 (15-3o/„) 574 (23-9Vo)

Všech i s jinými . . 1362 2397

Janovice u Klimkovic mly r. 1890 ech — , Nmc 39, r. 1900

ech 25, Nmc 24! Klimkovice, jediné eské msto na Opavsku, mlo
1890 1900

ech 1940 (79-8o/o) 2381 (89.2o/o)

Nmc 472 (19-3o/o) 268 (10%)

O Klimkovicích teba .se zmíniti zvlášt. Je to jediné eské msto na

Opavsku. Akoli ech bylo pi posledním sítání napoítáno mnohem více

než díve, není msto to pece pro nás úplné zajištno. Obecná škola

(358 dtí) jest utracjuistická; dti dostávají ne vysvdení, nýbrž Solud-

naclirichten, jak píše „Školský Vstník". O eském národ se dtem neíká

nieho nebo velmi málo, jak vím z pravdivého pramene. To jest punctum:

noli me tangere. eská klášterní škola trojtídní má 96 žáky, Josefovská

eská škola 80 žák, schulvereinská má 106 žák (2 tídy), školka díve
matiní, nyní mstem pevzatá, však Maticí podporovaná, má 8ii dtí.

Mimo to mají Klimkovice utraquistickou školu pokraovací s 43 uni
a vedle této založila Nordmarka roku 1903 jinou ist nmeckou, jež

zmohla se hned v prvním roce na 23 u. V nmeckých školách se hlavn
vštpuje píslušnost k národu nmeckému. eských spolk jest deset: Spolek

katolických tovaryš (vychoval zvlášt za P. Svozila mnoho uvdomlých
emeslník), Beseda (intelligence jeví velmi malou innost; njakou zábavu,

ale jinak neznamenat žádné innosti, žádných schzí, pednášek), Sokolský

spolek (letos založen). Hasiský spolek (uvdomlý), Ho.spodáské družstvo

(zoloženo P. Svozih-m), Spolek pro pojišování dobytka (letos zízen). Spolek

živnostenský. Záložna, Katolicko-politická jednota (nyní .sladce dímajíí-í).

Odbor L stední Matice školské — Nmecké spolky: Gesangsverein (jest již

38*
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dávno lenem Schulvereinu, letos pak stal se ješt zakládajícím lenem
Nordmarky), Schulverein, Veteranenverein (Nmci a Deutschgesinnti), VorschuB-

und Sparkasseverein). Vše to by však neznamenalo ješt nieho, kdyby
intelligence eská tak byla inná jako nmecká. Toho však není. Cjeská

intelligence hledí na lid s vysoká, neuvažujíc, že jen tento lid mže Klimkovice

zachránit. Lid se vrhne konen na tu stranu, kde si ho všímají. „Pujde-li

to tak dále, nmectví vzroste", ekl mi kdosi, kdo zná Klimkovice dobe,

„až nás peroste." m. p.

as a Rozhledy. V . 39. Rozhledu teme: „1. Pan dr. Herben

o sjezdu evanjelík v záí 1903 zasedl na Vinohradech v Nár. dom mezi

církevní hodnostáe evanjelické a faráe a dal se ukazovati shromáždnému
evanjelickému lidu. 2. Oas byl na sjezde farái a církevními hodnostái

evanjelickými veejn doporuen všemu lidu evanjelickému a 3. p. dr. Herben

koná po farách evanjelických pravidelné misie (tiché misie). To jest skutené
provozování živnosti. Pan Herben má však 4. i dekret na tu živnost a to

od samé hlavy své strany, od prof. T. G. Masaryka. Pravím, Oas má od

prof. Masaryka veejný dekret, privilej a výsadu na živnost klerikální. Zile

je ten dekret: Prof. Dr, T. G. Masaryk napsal pro Zeit z 25. kvtna 1901

lánek o klerikalismu a církevní politice, ve kterém vycházeje od Hoensbroechova

díla a jeho návrhu, aby na universitách byla zavedena zvláštní disciplina:

církevní politika (katolicismu), rozšiuje Hoensbroechv návrh, aby nová

disciplina, církevní politika, vztahovala se na všechna pro evropskou kulturu

dležitá náboženství a všecky církve (ecký orthodoxism, protestantism,

mosaism, mohamedanism) a ne jen církev katolickou. „Le clerialisme, c'osi,

Tennemi — dobrá, ale jen katolický?" praví prof. Masaryk. Klerikalism i
ullramontanism jest dle Hoensbroecha svtsko-politický systém, jenž pod

rouškou náboženství a ve spolku s náboženstvím usiluje o cíle svtsko-

politické, doasn materielní, totiž o vládu a moc. Prof. Masar}'k chápo

klerikalism šíe než Hoensbroech. Praví: „Scholastika, farizejství, jezuitism

jsou-li jen v katolicismu a vbec v církvích? Není-li scholastika filosofická,

netiídi právnická, politická, nacionální? Farizejství a jezuitism jsou všu<U'

osvdeným prostedkem nabývati moci, ve všech oborech, ve v.šech stranách

o spoleenských organisacích . , , Inkvisice aautos! Jsou snad jen církve

a tlieologové nesnášeli ví? Jenom Rím jest násilnický? A dogma neomylnosti?

Zajisfé, ale kolik profesor a žurnalisl noprohlásilo sel)e za neomylné?"

Jak vidti, není klerikalism dle prof. Masaryka nic specificky — klerikálního

a církevního. „Klerikalism" jest ve stranách i t. zv. protiklorikálních. Strany

a programy jsou jen variací Hoensbroechovy definice klerikalismu, jsou jen

svtskopolitické systémy, jež pod rouškou pokroku, obanských svoboil,

sociální spravedlnosti, myšlenky národní atd. usilují o cíle svtskopolitické,

o vhuhi a moc. Každé jiné mínní o cílech a prostedcích politických

[xulczívají ze zrady a chabosti a vynášejí svoji zásadovost, promyšlenost,

jednclnosi! Avšak tehdy práv, když toto napsal, zakládal prof. >rasaryk

stranu, svou stranu, jejímž ex-organem je ('as. K emu by to byl prof. M.
psal? Psal lo snad proti své stran? K emu to rozpoznání stran a ne-

omylných žurnalisl, toho kl»>iiknnsmn svtskélio? Zdravý smysl V^ám poví.

že lánek prof. M. v Zeilu není než výsadou a j»nvilcjem <bu Herbenovi,
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aby se živil klerikalismem. A p. Herben se živí! Takový finanní talent,

jaký má on, neml ani Dunajevskv." „K(lyr«i vSicbni tito mužové byli obdivo-

váni asem, nyní víichni li mužové jsou zasypáváni jebo jizlivostmi. Dr, Kaizl

už neplatí asu byt, dr. Kramá už neplatí asu na tiskárnu, oba mimo to

asu už nedávají nic, spolu i s pro. Gollem nepíší zadarmo do asu. Nyní
je teba jim za dobrodiní odplatit podezíváním, jizlivostmi a slovy, jež najisto

je vždy raní na míst nejcitlivjším. Jsou také snad rozdíly v názorecb

o možnosti úspchu jistého jednání v budoucnosti, jsou i rozdíly v názorech

o tom, je-li jistá vc šedomodrá nebo modrošedá. Ale princip humanity velí,

bojovat o zásady, avšak bít osoby. Provozovat pokrok, ale ranit lidi. Kázat

humanitu, ale štvát bývalé pátele. ím vám kdy.si byli bližší, tím více "

Z pamtí „biblické spolenosti". Stoleté jubileum založení britské

biblické spolenosti, jež slaveno 7. bezna 1904, bylo píinou mnoha za-

jímavých zpráv v etných novinách a asopisech. Promluveno také o obtížích,

které se naskytují pi pekladu bible do jazyku mén známých, aneb mén
vyvinutých. O tchto podala Miss F. Klickmanova nkolik charakteristických

obrázk. V nové dob, kdy „žluté nebezpeí" stojí v popedí veškerého zájmu

svtového, nebude nevhodno pipamatovati si opatení, která vydali íané
ped sto lety proti prvním útokiim „bílého plemene". Trest smrti vypsán

na každého, kdož by .se stal nápomocným tomu cizinci, jenž se cntl na-

uiti ínštin. — Dr. Morrison, první missioná protestantský v ín, poídil

peklad bible netoliko s nasazením vlastního životu, nýbrž i svých dvou

ínských pomocník. Pekládal bibli ve svém obchodtiím (byl naped ob-

chodníkem v Kanton) skladišti, jež bylo osvtlováno toliko dvma nepatrnými

okénky na steše. V skladišti tom ml vyhlédnuté místo, k nmuž se bylo

možno dostati úzkou chodbou, tvoenou bednami a vaky, a jíž toliko jedna

osoba prolézti mohla až k místu, jež se nalézalo uprosted skladišt. Odtud

pak vedla chodba vzhru ku steše, na to v opaném .smru až ku zdi,

odkudž se táhla do jednoho z kout skladišt, kdež v malém prostranství

obstaveném až po stechu bednami a vaky, pracoval Morrison ješt se

dvma ínskými žáky, jejichžto dvry si byl získal. Své dva pomocníky

do domu pozvati, se nikdy neodvážil, ježto strach jejich ped prozrazením

byl tak mocný, že se nikdy nedostavili bez jedu, jímž by se ihned otrávili,

kdyby je kdo mandarinm vyzradil. I nucen dílo své po mnohých námahách ve

zmínném sklathšti ukoniti. Neobyejné starosti psobí peklad bible do onch
jazyk, jimž nejnutnjší pojmy a tedy i slova pro vyjádení kesanských i<k'í chybí,

a v nicliž se se slovy mír, víra, Bh a j. vbec neshledáváme. Taková slova

musí býti pak bud opsána, aneb jinými nahrazena a trvá to mnohdy velkou

adu let^ nežli se se slovy tmi správné pojmy spojí. Také veliké nesnáze

psobí nedostatek výraz, jimiž by mohly býti nahrazeny pojmy konkrétní.

V ei Eskymu musel peložiti missioná „Beránek Boží", slovy „Tuleátko
Boží", ježto ovce obyvatelm Labradoru neznámou jest, a tule domorodcm
za obraz dvry slouží. V'e mnohých krajinách jsou ovce barvy erné,

z ehož vznikla nemalá obtíž peložiti místo „bílý jako vlna". Také strom

fíkový, velbloud, sníh, leil a mnohé jiné výrazy, které takoka stále se

v bibli vyskytují, jsou mnohým národm zcela nc/.námými. — V ei Idz
nenalezneš výrazu pro „dívku" a „sestru". — V Nové Britanii, chtje
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pekladatel ideál závazné písahy vyjáditi zpsobem domácím, dostal od

jednoho z náelník za odpovd: „Díve budu mluviti s matkou ženy své,

než to neb ono initi." — V Nové Guinei bylo zápasiti pekladateli se

slovem „láska". I tázal se jistého domorodce, jakého výrazu použije, aby

tím naznail jemu nejmilejší vc na svt. Odpovd dána velmi brzo, jak

však užasnvd v krátké na to dob missioná, když poznal, že slovo jím

užité, v ei domorodc znaí: „míti zálibu ve shnilém mase." — V Britské

Kolumbii ml býti tlumoen obrat „vnec, jenž nikdy neuvadne," což se

také k velké radosti pekladatelov stalo. Ale nedlouho po tom shledáno,

žo vlastn zcela jinak peloženo, nebo vta znla : „Klobouk, jenž se

nikdy neobnosí." — Jakýsi Hindu-Pundit velmi se znepokojoval pro pi-
slíbení, jež obsaženo v prvé knize Mojžíšov : „Josef vloží ruce na oi Tvé,"

kteréž ponejvíce na zatlaení oí po smrti se vztahuje. I pravil onen divoch:

„Toho nepochopuji. Zdá se, že Josef byl synem velmi dobrým, a otec jeho

jej miloval, ím to tedy jest, že spolu bojují, a Josef, jako silnjší, otce

udeí do oka tak, až je zavírá." í nutno bylo vtu peložiti : „Josef vy-

praví tvj poheb."

Jak dlouhou dobu vyžaduje takový peklad písma sv., vysvítá z píkladu
tchto: Jindich Nott spoteboval v Tahiti 20 let, než se nauil tamjSí ei,
a dalších 20 let strávil pi peklade bible. — Deset rok trvala revi.se bible

madagaskarské. — Jistý missioná pevádl plných 20 let Nový Zákon na

jazyk Matabel. Prvních .500 výtisk knihy té od povstaleckých Matabeluv

uloupeno a užíváno od náelník jako okrasy hlavy. — V dob pítomné
reviduje arcijáhen Mackay bibli indiánskou kmene Cree, mezi nimiž po 40 let

zdárn psobil.

V dob založení „biblické spolenosti" bylo asi óO jazyk, do nichž

písmo sv. dotud peloženo. Bhem sta let však pevedeno pracemi spolenosti

na 97 jazyk. Rovnž do tolika jiných jazyk peveden sám Nový Zákon,

a nkteré knihy písma sv. peloženy ješt do 180 jazyk, tak že celkem

pevedena bible do 370 eí, poítaje v to ovšem také „knihy" o sob
peložené. Peklady rozšíeny ve 180 mil. svazcích. Na 450 mil. liilí ješt

zstává, kteí nemají podnes písma sv., jež by bylo psáno jejich jazykem.

Národové tito dosud britskou spoleností „neoblažení" mluví asi 180 emi
i náeími.

Veder Napoli e poi iiiorir! Pomry v tomto mst, jež je touhou

každého výletníka, a chloubou Itálie, nejsou podle hesla, jaké o nm platí.

V nedávném sezení snmu italského pišly na petes pomry neapolské.

Odpovídaje na interpellaci vládní podtajemník di San Onofrio pravil:

Osobní bezpenost jest v Neapoli znan ohrožována. Píinu nutno hledati

v tom, že bída v Neapoli jest nad obyej veliká, a že více než sto tisíc

lidí je bez písteší, jimž ani za noci není možno hlavu pod stechu skrýti.

Bída tedy o chléb i o píbytek iní z nich zloince. K tomu nemálo pi-

spívá nedisciplinovanost obyvatelstva, jehož heslem životním jest písloví:

„Starej se toliko o své vlastní vci." Na to vše pohlíží mšanstvo zcela

neinn, ano snaží se i zloince podporovati, zvlášt náleží-li ku sCamoe".
I ozývají se asto stížnosti, že policie jest píliš slabou, akoli ze souhrn-

ného potu |)olicist italských, jichž jest 7550, pipadá na Neapol 1128
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mužu. Vzdor ne nepatrnému potu strážník neapolských vypátráno ze 1G5

loských zlodj „kapsá" 05 vinník. Avšak vinu toho nenose policie

sama, nýbrž i soudy, jimiž jest nedostaten podporována. Tak ze 5G5 osob

stojících pod policejním dozorem, jimž mla býti dána výstraha, stalo se

tak pouze 114 osobám. Zlo pak toto je tím vtší, any trestnice neapolské

jsou pravým pelechem zloin. Prohešování proti kázni, buiství, vzpoury,

stavní barikád a mnohá jiná tžká provinní jsou na denním poádku.

Mimo to trvá Camorra se svými zajatými leny v ustaviném spojení, a tíik

se stávají trestnice neapolské dokonalými „universitami" všeho lotrovství.

Nkteré vci se však již ponkud zmnily, a dosáhne jist náprava zna-

menitých úspch, budou-li nezletilí trestanci vyproštni z vlivu Camorry.

Na toto líení státního podtajemníka poslanec Colosino, jenž vlastn zavdal

podnt k této rozprav, se vyjádil, že pomry ty jsou ve skutenosti

mnohem horší, nežli byly vylíeny. Za jediný dobrý krok vedoucí k náprav
mže posloužiti uskutenní myšlenky, by trestnice byly z msta odstranny,

což již také pijato.

Dívjší chrup lidský. Výzkumy v oboru anthropologickém stávají se

v nové dob opt velmi zajímavými, ježto vda iní ve smru tom mnohé
dležité objevy. Pilným zkoumáním dmyslných badatel dokázáno, že elist lidská

se ode 2000 let ped Kristem ve svých pohybech velmi omezila, ímž
ovšem i vliv pohyb tchco na chrup lidský nemálo pozmnn. Za doby

kamenné a bronzové byly pohyby elisti mnohem hojnjší nežli za dol)y

nynjší. Dnešní normální lovk stal se ve svém žvýkání a kousání jedno-

strannjším, ponvadž neobyejná vydatnost záležející v pohybu elisti v ped
a stranou tém již poniinida. Na zbytcích lebek z dob shora jmenovaných

spatují se zuby, jež jsou šikmo skousány. Zuby mléné nezídka sedrány

bývají až na ložisko a ezáky zhusta chybí až po kanálky nervové.

Mimochodem^ budiž podotknuto, že již i caries (dravost zub) v té dob se

vyskytuje. Ustroj žvýkací má do sebe nevšední význam anthropologický, a

pilné jeho studium povede v budoucnosti ješt k mnohým zajímavým po-

znatkm.
Teplé vrstvy v slaných jezerech. Zajímavé je bádání professora

Kaleczinského, jenž pozoruje absorbování tepla sluneního ve slaných jezerech

uherských. Prací touto konstatoval, že vrstvy vodní s menším solným ob-

sahem jsou vždy mén teplé, a jsou na povrchu nad vrstvami vtšího

obsahu solného, a tudíž slunením paprskm pímo vystaveny. Mimo to seznal,

že zjevy podobné vyskytují se na jezerech v Rumunsku a v nkterých
lagunách norvežských. Aby .se pesvdil o pravidelno.sti a zákonitosti zjevu

toho, inil pokusy s rourami, které ponoil ke dnu a jež naplnil rzným
roztokem soli, vrchem pak naplnna každá roura vodou sladkou. Ku kon-

trole sloužila roura naplnna toliko vodou sladkou. A tu shledal, že v roue
s vodou sladkou byla nejteplejší vrstva nejhornjší; mla totiž 30° C,

v ostatních pak rourách bylo tomu práv tak, jako u jezer slaných, totiž

nejvtší temperatura nebyla ve vrstvách nejhornjších, nýbrž ve spodních.

Kaleczinský myslí, že podobné podmínky musely panovati i v minulosti

geologické, a že solná ložiska pedstavovala jakýsi druh thermometru geo-
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fysického zempisu tak i pro mení tcmperatury na dn mnohých moských
hlubin, zvlášt u asijsko-australských ostrov, kde tytéž zjevy byly pozorovány

a všelikým jiným vlivm dosud pipisovány.

Nejtenjší nmetí romanopisci. (Dle dat z ledna 1904.) Nejct-

njším nmeckým spisovatel(!m jest nyní Gustav Freussen, jehož román

„Jurn Uhl" vyšel v 170, „Die Getreuen" v 55, „Die Sandgráfin" v 27

tisících výtisk. Nakladatel berlínský Grote utržil doposud za ti romány

1,225.000 marek. Týž nakladatel vydal spisy Julia Wolfa, jež též vyšly

v mnoha vydáních, a sice „Wilder Jáger" vyšel v 91, „Ratténfanger" v 71,

„Lurley" v 57, „Der Raubgraf v 49, „Der Slfmeister" v 40 tisícícli

výtisk. Prodalo se tedy doposud Wolfových spis GOO tisíc výtisk,

Scheffelova „Der Ekkehard" vyšlo 197 tisíc, téhož „Trompeter von Siik-

kingen" 2G4 tisíc výtisk. Od Gustava Freytaga vyšel román „Soli und

Haben" v 58., „Die verlorene Handschrift" v 37. vydání, a jsou po 71/2

marky. Sudermannovy spisy „Frau Sorge" dosáhly 75., „Katzensteg" 54.

vydání. „Uarda" Ebersova vyšla letos v 15., téhož „Egyptische Konigs-

tochter" v 18. vydání, a jsou po 15 markách. Wildenbruchova novella

„Das edle Blut" vyšla v G2 výtiscích. Ludvík Ganghofer je též oblíbeným

spisovatelem: „Die Martinsklause" stojí 12 marek a vyšlo v 13., „Gottes-

vehen" G marek v 18., „Der Klosterjáger" G marek v 28., „Der laufende

Berg" G marek v 13., „Schloss Hubertus" 12 marek v 17. vydání.

Roman Omptedových „Sylvester und Geyer" a „Caecilie von Sarryn",

a jsou po 12 markách, prodalo se každého 30 ti^c výtisk. Romany
Kláry Viebigové vycházejí v nkolika msících vždy v 10—12 vydáních.

Beyerlcinova románu „Jena oder Sedan" vyšlo v dražším vydání po 7

markách lU vydání, v lacinjším vydání po 2 marek rozprodalo se 80 tisíc

výtisk.



Roník XXI. íslo 8.

Ze slezského obecného školství.
M. Pavlík.

V práci této má býti podán obraz dvacetiletého vývoje obecného

školství ve Slezsku. Údaje vzal jsem hlavn z výroních zpráv zemské

školní rady slezské (Bericht des schlesischen Landesschulrates). Roníky
uvádím dle II. plletí, tedy 1884 = 1883/4 atd. Roník 1898/9 ne-

dostal se mi do rukou a roník 1890 jen neúplný. Však o rok nebo

o dva nebží, nýbrž o celé dvacetiletí (1884—1903).

V celém Slezsku v tch letech bylo veejných obecných škol:

pol- nm.- nm.-
ských esk}'ch poisk.

nme-
ckých

204

207

201

200

201

202

203

204

205

ských

110

112

109

109

111

113

115

116

116

pol-
ských

128

128

130

130

131

131

131

131

131

nem.- nem.-
eských polských

6

néme -

ckých

206

207

208

208

209

216

216

221

QQT

ských

116 •

117

117

118

116

115

120

123

125

1834 "/,!

131

135

136

135

139

144

143

147

151

20

19

19

20

21

24

23

22

21

9

9

9

10

11

14

Vzájemný pomr byl: nmeckých .... 43*68 .... 4219
eských 24-55 .... 23-23

polských 27-41 .... 2806
nmecko-eských . . 4 07 .... 390
nmecko-polských . 1*28 .... 260

Pomrn se tedy zmenšil poet nmeckých, eských a nmecko-
eských škol; zvtšil se poet škol polských a nmecko-polských.

39
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Absolutn se rozmnožily školy nmecké o 11"27, eské o 13 63,.

polské o 17-90, nmecko-eské o 10-53, nmecko-polské o 133-33o/o-

Všeobecný tento pehled však není spolehliv. Dle nho zdálo by se,

že školství obecné národn zstává jak tak v jakési rovnováze, že

pomr zmnil se za 20 let nemnoho. Procentuální vzrst národních

škol odpovídá pomrné vyvinutosti školství roku 1883/4. Rozdíly ser

vyrovnávají: proto u nmeckých škol pírstek 11*27, u eských 1363^

u polských (ponvadž nejzanedbanjších) 17-90'/o- V celku neskýtá tedy

všeobecný pehled nic zvláštního. Zajímavjší a pounjší je pehled

jednotlivých okresv. Uvádím zevrubn jen smíšené okresy. Neuvedeny

roky 1889/90 a 1898/9.

Opava
venk. okres
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V okresech polsko-sraíšenýcli (v tšínském, fryštátském a bílském)

rozmnožily se školy nmecké ze 14 na 23 nebo o 64-28Vo5 óeské z 49

na 59 nebo o 20-4 P/o? polské ze 128 na 151 nebo o 17 9%, nmecko-
eské ze 2 na 5 nebo o lóOVo? nmecko-polské ze 6 na 14 nebo o 133 SSVo-

V ist polsko-nmeckém okrese bílském stoupl poet škol n-
meckých (7—9) o 28-57Vo5 polských (44—53) o 20-45Vo7 nmecko-
polských (3—5) o 66-66 Vo-

V tšínském (frýdeckém) okrese vzrostl poet škol nmeckých
ze 4 na 5 nebo o 25Vo> eských ze 40 na 41 nebo o 2-50

o, polských

z 59 na 69 nebo o 16"9o'o? nmecko-eských z — na 3, nmecko-
polských ze 2 na 3 nebo o 50%-

V okrese fryštátském školy nmecké (3—9) o 300<*/o, eské

(9—18) o 200Vo, polské (25—29) o 16%, nmecko-eské (2—2) žádné

zmny, nmecko-polské (1— 6) o 500Vo- — Pro lepší porozumní po-

dávám pírstek i v okresech ist nmeckých.
1883/4 1902/3

V okrese frývaldovském bylo 55 škol, 55, rozdíl: žádný,

„ bruntálském . „ 47 „ 46, „ — 2.13%

„ krnovském . „ 37 „ 39, „ + 5-40V,

V celku bylo 139 škol, 140, rozdíl: + 072o/o

1883/4 1902/3

V Opav samé bylo nmeckých škol 7, 11, rozdíl: -\- 5714*>/o

V Bílsku (mst) „ „ „ 1, 4, „ -|- 300Vo

Vcelku v Opav a Bílsku nm. škol 8, 15, rozdíl: -f- 87-57o

Opava má okolí s rakouské strany ist eské, Bílsko polské.

Ponvadž v okresech ist nmeckých školy (nmecké) se ne-

rozmnožily ani o jedinké procento za celých 20 let, stal se všeobecný

vzrst nmeckých škol (ll-27°/o) jenom na úkor eského a polskéha

živlu. Tak ve starém venkovském okrese opavském (jenž byl v rozmru

totožný asi s dnešním soudním okresem) byla roku 1866 jediná nmecká
škola v Deštné (Dorfteschen). Všechny ostatní školy byly eské. ^)

V obvod tohoto starého okresu udaly se od roku 1866 až do roku 1903^

tyto zmny v neprospch Cech: ponmeny školy v Lodnici, v Mladecku,

v Skrochovicích, ve Vlaštovikách; v utraquistické promnny v Hradci,

Domadrovicích, Jaktai, Kateinkách, Komárov, Holasicích, ve Lhotce,

ve Vávrovicích.2)

') Viz Darstellung des politischen Bezirkes Troppau von Josef Krulich, Bezirks-

vorsteher in Troppau. 1868.

*) Vávrovická škola jest na papíe eská, ve skutenosti utraquistická. Jak nepatrné

osobní vci, ba ;>intimní« pletky dovedou eskou školu promniti najednou v nmeckou I

39*
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Ze podobné zmny udaly se v soudním okrese vítkovském. jenž

patí nyní též k hejtmanství opavskému, vidti na ponmených školách

v Meli, Lublicích, Lipin, Moravicích, Ratkov . .

.

Tak území eských škol svíráno a sužováno se dvou, vlastn tí

stran. V jednom okrese zmna taková není malikostí. Jak úpln

nmecké školy rychle dovedou odnárodovat, poznati na p. ve Skro-

chovicích nebo v Mladecku. Ve Skrochovicích ped 40 lety mluvilo se

všeobecn „moravsky", nyní mluví se již jen nmecky. Lidé, kteí

znají moravsky, až na nkolik starých, již vymeli. Nynjší generace

jest úpln deutschnational a mládež nezná esky ani slovíka. Pomezní

ára národnostní, která šla ped 40 lety Skrochovicemi, posunuta nyní

do Holasovic, aby snad — nebude-li se u nás pracovat — pešla na

Neplachovice atd. (P. d..

Loisy.
Referuje Dr. Frant. X. NovÁK. (. d.j

Tetí principielní blud Loisy ho.

Loisy jest naprosto evolutionistou, a tedy relati-

vistou v míe nepípustné.
Co jest dogma katolické, definuje správn sám Loisy: „Slovo

,dogma' vzbuzuje v duchu katolíka pedstavu pravdy zjevené, ne-

zmnitelné, Bohem autorisované." ^) I nejpodstatnjší katolického dogmatu

stránka, že Bohem je zjeveno, není mu neznámá. „Zjevení jest

Bohem lidem pímo uinné odhalení vcí, které tito nemohli poznati

sami ze sebe, nebo poznati jen velmi nesnadn... Pravda Bohem zjevená

nemže se mniti; nelze s ní zaíti diskussi, pravdu takovou teba bráti

tak, jak jest dána, ponvadž pichází od Boha, a ponvadž lovk
nesmí se domýšleti, aby dovedl opraviti nauky takového ^itele."2)

Tak na p. ponémení školy ve Vlaštovikách : ekl bys sanekdotaf, kdyby to nebyla

smutná pro nás pravda.

•) Autour un petit livre, str. 168. »Le mot »dogme« éveille dans 1'esprit du

catholique 1'idí'e une vérité révélée, immuable, divineraent autorisée.*

2) Ibid. »La révélation, c'cst une communication de vérité qui est faite directement

par Dieu aux hommes, sur des choses qu'ils ne sauraient connaitre par eux-mémes ou

qu'ils connaitraient difficilement par le seul exercice de leur raison . . . Une vérité dite

par Dieu ne peut changer; elle doit étre immuable comme Dieu méme; et elle ne peut

étre discutée, elle est h preudre comme elle est donné, puisqu'elle vient de Dieu et

que l'homme ne peut se flatter de corriger les leoons un tel maitre.«
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Le od znalosti vci k jejímu uznání je krok daleký — i pi
Loisy m.

Loisy neví vbec v nadpirozené zjevení, a ovšem
ani ne v nadpirozené zjevení dogmat katolických. „Co

nazýváme zjevením, nemohlo býti le uvdomní svého pomru
k Bohu se strany duše.'^ ') „V jistém ase stal se poátek zjevení,

a to bylo postehnutí — tak nedokonalé jak jen lze mvsliti — pomru,
který musí býti mezi lovkem, sebe vdomým, a Bohem, pítomným
za svtem viditelným. Další vývoj tohoto (poáteního) náboženství

zjeveného stal se postehnutím nových vztah, nebo vlastn bližším

a pesnjším urením pvodn zpozorovaného vztahu podstatného, když

lovk poád lépe uil se poznávati i velikost Boha i povahu vlastní

své povinnosti. ísa rozdíl pozorování (ist) rozumných a vdeckých

poznání pravd náboženských není pouhým ovocem rozumu, aýbrž jest,

abych tak ekl. prací, provedenou intelligencí pod nátlakem srdce. .
."=^)

Išení-li tedy na svt pravdy zjevené, pravdy božské, pak vládne

na zemi jediná pravda lidská. Která pravda lidská? Dle vdy
moderní, i dle Loisy ho, jest dvojí: pravda objektivní = vci

opravdu a objektivn existující. Ale ta je lovku nedostupnou.
Druhá pravda jest pravda su bj ektivní = poznání, „connaissance".

se strany lovka oné pravdy objektivní, a ovšem poznání nedokonalé,

relativní, mnivé. Všecko, co lovk ví, všecka jeho ^pravda"

mže býti pravdou ovšem jen ve smyslu druhém, subjektivním.
') Ibid. str. 195 dole: »Ce qu'on appelle révélation n'a pu étre que la conscience

acquise par l'homme de son rapport avec Dieu.* Ješt roku 1900 psal Loisy v Revue

du clergé francais (sv. 21 str. 251): ^La réyélation se réalise dans rhomme, et elle

est, ainsi que Dieu mme, immanent šk l'homme.t — Sabatier (Eeligions-

philosophie, pel. Baur, Freiburg i. Br. 1898, str. 25 nn.) uí práv tak: »Die Religion

ist nichts anderes als dle subjektive Seite der Offenbarung Gottes im
Menschen... Von diesem Standpunkte aus wird es mir auch sehr klar, da jede

Offenbarung Gottes keines dialektischen Beweises bedarf. Ein solehes Untemehmen wáre

ebenso widerspruchsvoU als iiberfliissig.

-) Autour un petit livre, str. 196 nn. íCe qni fut, a un moment donné, le

commencement de la révélation, a été la perception, si rudimentaire qu'on la suppose,

du rapport qui doit exister entre Thomme, conscient de luimme, et Dieu présent dierriére

le monde ^hnoménal. Le développement de la religion révélée c'est effectué par la

perception de nouveaux rapports, ou plutót par une détermination plus précise et plus

distincte du rapport, essentiel, entrevue des origines, l'homme apprenant ainsi a eonnaitre

de mieux en mieux et la grandeur de Dieu et le caractre de son propre devoir. A la

différence des perceptions ordre rationnel et scientifique, la perception des vérités

religieuses n'est pas un fruit de la seule raison ; c'est un travail de l'intelligenee exécuté,

pour ainsi dire, sons la pressiori du coeur.«
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I to, co lovk ví o Bohu, dogma. Proto jest i dogma náboženské

každé nedokonalým, relativním, mnivým. T^oisy to uí
jasn a urit. „Eine solche (starre) Unbeweglichkeit ist iiberhaupt

"mit der Nátur des menschlicben Geistes nicht vereinbar. Selbst unsere

sichersten Kenntnisse auf dem Gebiet der Nátur und der Wissenschaft

sind stets im Fluí3, stets nur relativ, stets vervollkommnungsfahig. Mit

den Elementen des menschlicben Gedankens laí3t sich kein ewi^es

Bauwerk errichten. Die Wahrheit (ve smyslu obj. — vci) allein ist

unveranderlich; aber nicht ihr Bild in unserem Geiste. An diese un-

veranderliche Wahrheit wendet sich der Glaube durch Vermittlung

der Formel, die notwendigerweise unvollstandig, verbesserungs- und

daher auch wandlungsfahig ist." i)

Rozumí se, že Loisy nezstal pi všeobecném tvrzení o evoluním

pvod uení kesanského, nýbrž že snažil se dokázati je i o jednotlivých,

a to nejzákladnjších láncích víry. Aniž pak teba zvlášt ješt vy-

svtlovati, že mluví-li Loisy o evoluci dogmatické, nerozumí jí ve

smyslu našem, katolickém, v pizpsobení se dogmatu v sob jednoho

a téhož rozliným dobám, pomrm a potebám lidským, nýbrž že tu

evoluci vykládá o naprosté zmn dogmatického obsahu samého, o

zmn, která pravdu pvodní dovede petvoiti až na pravdu opanou.^)

Dle nho dlužno u vývoji uení kesanského rozeznávati tvero
hlavních období.

^j

Období první obmezuje se na uení a smrt Pán. (O jeho

zmrtvých vstání historie nic neví.) Z té doby se nám nezachovalo

žádného dogmatu v písném a vlastním toho slova smyslu, ponvadž
Pánu Ježíši ani nevstoupilo na mysl zvstovati njaké uení, které by pak

mlo býti skrze apoštoly svtu zachováno. On vlastn jen uil, jen jedno uil

o nastávajícím konci svta, a v tom jednom se dokonale zmýlil. Ovšem
byly idey, impulsy, ono duševní vzrušení, které po nm zstaly, po

všecky asy semenem dalšího náboženského i mravního obrodu.*)

') Evangelium und Kirche, str. 147.

*) Autour un petit livre, str. 206 n. »La formule ecclésiastique ncst pas vrai

absolument, puisqu'elle ne définit pars la pleine réalité de Tobjet qu'elle représente; elle

n'est pas moins le symbole une vérité absolue; jusqu'!! ce que TÉglise juge a propos

de la modifier en Texplicant, elle est la meilleure et la plus sfire expression de la vérité

dont il s'agit. Le fidéle adhére intention a la vérité pleine et absolue que figue la

formule imparfaite et relative.c Ostatn tu srv. Portalié, Dogme et histoire (v Bulletin

de littérat. ecclés. (1904, str. 102 nn.)

8) Portalié 1. c. str. 92 nn.

*) Viz Evangelium und Kirche, zvi. pedmluvu, lil. 1.— lil. atd. lutour iui
petit livre, lil.— V. Études evangeliques. A.vant-propos, str. XIII n. K tomu Portalié 1. e.
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Období druhé lze nazvati paulinským neboli židovsko-

iellenskvm. Po smrti Pán mizí poád více i jeho eschatologická

myšlenka. Pod vlivem ideí více židovských apoštola Pavla (jednoho

2: nejvlivnjších heretik kesanských ') a pozdji pod vlivem hellen-

ských ideí johannejského tvrtého evangelia rozvíjejí se veškeré ty

maukv. které ze sekty pvodn židovské, o íši messianské snící. uinily

svtové, i pohanm pístupno náboženství kesanské. Vedle sv. Pavla

i tvrtého evangelia jsou to jmenovit sv. Justin, sv. Ireneus. s nimiž

tolik dležitý onen vývoj co nejúžeji souvisí.^

Paulinská dogmata o odstavení Starého Zákona, o zákonu bázn

a zákonu láskv, o Kristu, který smrtí svou híchu propadlý svt vy-

koupil, o jeho zmrtvých vstání, o Svátosti nejsvtjší charakterisuji tu

dobu. ásten se jimi (zvlášt pozdjšími z nich) pipravovalo napotomní

hnutí christologické. 3) Udalo se pak toto všecko v úplném protikladu

s uením Kristovvm. ^i^alézají-li se ohlasy nauk tch v evangeliích.

pak si to vysvtliti tím. že evangelisté psali již pod vlivem paulinismu.

Ano v samém evangeliu sv. Marka, které jinak celkem podává tradici

dostaten historickou, dlužno rozeznávati rozliné redakní vrstvy;

pisatel poslední jest už více mén naplnn uením sv. Pavla.*^

Tetí perioda stojí pod vládou dogmat eckých neboli ecko-

imských. Svého vrcholu dosahuje ve 4. století a trvá až k prvním

poátkm scholastiky. Hlavní znaka theologie Otc církevních jest

infiltrace evangelia (nauk) sv. Pavla filosofií ecko-ímskou. Podnt

k ní dali apologeté mezi Otci. Stedem jejím jest vývoj idey christo-

logické. Uení o božství Kristov, o Slovu vtleném není nic jiného

než pizpsobení idey messianské pochopu eckému. Do té periody

spadá též dogma o nejsv. Trojici.^)

') Loisy (v Eevue histoire et de littérat. relig. 1904, str. 412j. --Ya si TApútre

ne fat pas le premiér et le plus grand des hérétiques, e'est qu'il innova en restant

fidéle á l'esprit de Jésus.«

») Evangelium und Kirche, str. 126 nn. ^Die erste, die entscheidendste, wichtigste.

vielleicht auch rascheste Ánderung, die es (kesanství) erfahren hat, ist diejenige, die

aus einer auf der Idee der messianischen Herrschaft gegriindeten jiidischen Bewegnng

eine fiir die griechiseh-romische Welt und fiir die Mensehbeit annehmbare Eeligion

scbuf... der bL Paulus, das vierte Evangelium, der hl. Justinus, der bl. Irenáus,

Origenes bezeichnen die Stadien dieses Fortscbrittes« atd.

*) 1. c. str. 127 nn. K tomu Loisy v Revue histoire 1. c. str. 11. Viz též

Portalié 1. c.

*) Viz Loisy 1. c. (v Revue histoire) str. 408 nn. Místa velmi zajímavá.

'K tomu Portalié 1. c. str. 98 n.

5) evangelium und Kircbe. str. 130nn. K tomu str.l27 tamtéž. Portalié. str. lOOn.
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Konen období tvrté, od scholastikv až po asy naše, vy-

znauje se vládou theologie svatéhc Augustina a filosofie

Aristotelovy. Loisy jen málo slovy se ho dotýká. Ze široka

pouze polemisuje proti snmu Tridentskému, zvlášt v jeho uení o

svátostech. iní z toho výtku, že v Církvi katolické stalo se zvykem

vkládati do Bible dogmata, kterých prý tam není. Živ líí novjší

propast mezi vdou a mezi theologií. Jak tu propast vyrovnati? Kovým

vvkladem dávných základních dogmat, jako jsou neomylnost Bible,

nezmnitelnost (immutabilité) tradice, božství Kristovo a jeho žádnému

bludu nepodléhající vdomost, vykoupení, zmrtvých vstání Ježíšovo, jeho

skutená pítomnost v Eucharistii, božský pvod papežství i biskupství,

a ovšem sám „problém Boha".i)

Zbývá jen za nejvyšší dogma církevní prohlásiti

dogma evoluce. 2) ?. d.)

Psychologický zjev vdomí a svdomí.
Karel ernooký.

Vda padla kdysi v mrákoty materialismu tak, že Julien Offrey

de la Metrie, prkopník Lombrosv, ekl všem do oí, že organisace

lovka je táž jako organisace zvíete a že pi podobné organisaci jsou

i podobné city. Z toho pochází prý soucit, jakožto obecná vlastnost

životní a pirozený základ mravouky: co nechceš, aby ti jiní inili

ani ty nei jim. Soucit má i zvíe, nebo soucit spíná všecky živé

bvtosti vespolek. Porušení tohoto souladu, jednání proti soucitu (svdomí?)

je zloin, kterýžto však jest jen porušení organismu, nemoc. Zlo jest

dle toho nezavinnou nemoci, nezasluhuje proto morálního rozhoení

neb trestu, mže nutiti nanejvýš k vyšetení a léení. Vše pochopiti

jest vše odpustiti. Ano. lehkomyslnost a záliba urovati smr vle a in
dle principu samozvaného analysování a pytvání všech obor došla až

tak daleko, že chtla urovati nanejvýš složité innosti duševní zákony

') Viz Autour un petit livre, str. 210 nn.

2) Dle Loisy ho jest dogmatická strnulost charakteristickou známkou protestantismu.

Naopak jest katolicismus tou podstatnou známkou obdaen, že se dogmaticky mní a pi-

zpsobuje. »Qui dit protestantisme affirme implieitement la suffisance et rimmutabilité

absolues de la révélation évangelique. Qui dit catholicisme nie implieitement cette

suffisance et cette immutabilité absolues.« Autour un petit livre, str. 206. Viz též

Janssens v Revue Bénédiit. 1903, str. 205.
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fysickými. Experimenty na mozku konané jakož i nápadná pravidelnost

a zákonitost dj psychických byly tvrí idejí psychcfysiky.

Fechner její zakladatel však sám nazývá povstání dj psychických

z fvsických representací, aniž význam ten blíže uril a stanovil.^)

Pozoru jeme-li život duševní, ovšem nemžeme nepoznati jistých základních

pravidel, dle kterých dje psychické se stávají, než nemáme práva

shrnouti proto fysické i psychické v jednu oblast.

Mnohé nezdary pak a abstraktnost pedmtu, který sotva zasáhnut

vždy zase uniká lidskému dmyslu, vedly konen k pochybnosti a

kolísání mezi psychickým a fysickým samým a proto míní Kant, že

teba bráti zjevy ty psychické jako zjevy a i jako vci o sob.

Byly pak to pedn otázky mravní stránky duše, které nabádaly

a lákaly vždy i ty nejexaktnjší pírodozpytce k pemýšlení. Píkazy

mravní vystupují v duši jako hlasy samostatné, od svta tlesného

celou propastí oddlené existence, skryté síly. Tato síla ukazuje se asto

v pímém rozporu s tlesnými silami, pudy a žádostmi, bojuje s nimi,

potlauje je, zoufá nad sebou, podlehne-li jim. Životní síla mravní

bytosti spoívá práv v oné snaze po oddlenosti a vyvýšenosti nad

svt hmoty. 2) Mnohý badatel proto skromn uznává, že o podstat

mravnosti nevíme nieho. Jest souhrnem nepopiratelných a neod-

initelných zjev v duši lidské, lišících se od jiných svým zvláštním

mítkem, svou samostatnou cenou, ježto svým rázem pikazuje vli,

jakým smrem se má projevovati. Fakta mravní jeví se tedy pedevším

ve form píkaz a pravidel pro chtní a jednání. Mravní stránky

lovka hlavním znakem jest kategorinost.^) Imperativ Kantv.

Tmito tajemnými píkazy, tím pátráním po tom „nem", jehož

temné tušení vždy ml a jehož chce dosíci, svdomím, zamstnává se

To 1 stoj v dílech „Má zpovd" a „Má víra" a probírá je až do jeho

nejtajnjších záhyb. Toto pátrání pak dává mu konen jistotu, jíž se

domáhal. Tato jistota pak není dána vtami metafysickýrai, jejím

základem není úvaha rozumová, jest to konání. Jest proto nemožno

nebo aspo zbyteno míti ji a neužívati; abychom od ní obdrželi

úinky, jež slibuje, je teba ji uvésti v praxi. Tento praktický hlas,

který není ist rozumového pvodu, je tedy nejvyšším pravidlem

a pramenem jednání mravného. Není neodvislé morálky pi dnešním

stavu naší vzdlaníAsti, vyznává Alexander Dum as mladší. Lidstvo

') Fechner, Revision der Hauptpunkte der Psychophysik

*) F. V. Krejí, Dne§DÍ otázka mravní. Kn. Rozhledu I.

') Tamtéž.
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•vnuje jen kusou pozornost hlasu rozumu, o nmž ví, že je mnivý
a slabý. Jemu je teba vyšší jistoty, která chytí také jeho obrazivost,

jeho srdce, jeho smysly. Výroky vštecké, jež jedin je lidstvo hotovo

pijímati, musí vycházeti ze tínožky Apollinovy, z ohnivého kee,

z mraného sloupu, ze staletých dub, z velikých posvátných les.^)

Brunetiére má nejprv potebu cítiti, že njaká autorita, mající

•pevahu nad jeho osudy, nad jeho citem i nad jeho rozumem, ídi jeho

myšlenky a zastavuje i obmezuje je a zárove uruje smr, jejž chce

vzhledem k ní dáti svému chování. A pak má nemén živou potebu

provozovati sám jakousi autoritu; jeho úsudky, jak ekl, nejsou dojmy,

ani city, jsou to soudy pronášené jménem pevných pravidel mravnosti,

soudy opené o dvody práv tak positivní, práv tak úplné, práv tak

neodvratné jako kterékoli rozsudky kasaního dvora. Mezi autoritou,

ikterou pro sebe uchoval a mezi autoritou absolutní, které se podrobuje,

panuje jistý vztah, ona jest odleskem této, bez níž by nemohla trvati.

Její potebu uznává i Zola, ovšem jen pro massy. Jules Lemaitre praví,

že mže lovk nalézti ve svém svdomí dostatených dvod, aby

konal dobro.-)

Z toho pozorujeme zcela zeteln, že shodují se oni myslitelé

8 naším základným pojmem o svdomí. Skutenost ta jest proto tak

lákavá a všeobecná, že nemohla nezavdati píiny z nejrznjším

bádáním o pvodu, úkazích a podmínkách tohoto jevu. Spontánnost

a kategorinost, které tomuto úkazu na prvním míst piknuty, nutn
obdivem naplnily, avšak ony byly také pobídnutím k úspšnému
pátrání po jeho základech, kterými jeví se býti stavem vdomí.

Vdomí jako souhrn psychických prvk, které v uritém okamžiku

vnitní obsah lovka naznaují, urují a tvoí, je stavem tak smro-
datným, že bylo práv píinou, pro kterou mluveno o tom, že není

teba pedstavovati sob svobodnou vli jako zvláštní fakt. Nemžeme
sice svdomí za totéž oznaiti, co vdomi, nebo to co jemu vlastní jest.

jest práv ona pipoutanost na vyšší abstraktní pojmy, na jejichž obsah

se toto vdomí osobní nebo-li sebevdomí vztahuje. Jeho ustálenost a

nemnitelnost proti modifikacím vdomí jeví jiný ráz pouze ne však

jinou jakost. Jako tento „hlas svdomí" spontánn se zjevuje v okamžiku.

tak nahodilým jest jeho vznik, a forma jeho ustálena, nebo základem

J®^o j^ st^v vdomí, který tak ráda psychologie postehuje a rozkládá.

') Eduard Rod, Mravní názory naší doby. Kr. knihovna II.

») Tamtéž.
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Jako snv. tak ukazuji též epileptické, hysterické, hypnotické stavy,

horené blouznní, intoxikace alkoholová, opiová nižší stupn vdomí

po utlumení bdlého vdomí korového. Tyto nižší jak se zdá stupn

vdomí možno zastihnouti však také poznávajícím vdomím za zvláštních

okolností. Herzen vvlíil z vlastní zkušenosti návrat vdomí po hluboké

mdlob. Z úplného duševního nic pone se vynoovati neuritý pocit

existence vbec bez vymezení vlastní osobnosti, bez rozdílu mezi já

a ne já. pociuje se život radostn neb bolestn beze všeho poznávání.

v tomto období procifování z mrákot bývá již mícha inná, mozek

zstává však ješt neinným: takové asi je vdomí novorozence.

Tissie uznává proto sny za psychické, výraz života trobného.

Utrobné já ve svtle vdomí bdlého utlumeno procitá ve snách, a proto

mohou se takto také ohlašovati nemoci útrob. Tato psychologie sn je

však bez logikv. bez míry. bez asu a prostoru. Freud vykládá proto

význam sn jako vyplnní pání.

Duševní život pokrauje s vvvojem tlesné organisace. ne ovšem

adaequatn. ale souvztažn, nebo pak myln by se souditi muselo, že

tlesná organisace je píinou duševní innosti. Kdežto mohl by nám

naopak hlubší rozmysl ukázati, že tlesná organisace utvauje se

z pud. tak že jest spíše úinem než píinou psychického. S celým

životem psychickvm vyvíjí se zárove i vdomí a svdomí, nebo lépe

eeno svdomitost.

Kde však zaíná toto vdomé? Psychologové a spekulující pírodo-

zpytci nacházejí, že psychický fakt je zjevný jen subjektu samému.

a že v psychologii a fysiologii smysl je introspekce základem každého

výzkumu. Všeobecná a srovnávací psychologie zvíat však podává jen

bezprostedn objektivna fakta, totiž pohyby, které zvíata konají za

uritvch vnjších podmínek, pozorovatel pipisuje proto zvíatm pocity.

které za podobných podmínek sám prožil. To jest hypothezující

empirická vda. J. Loeb prokázal, že pohyby zvíat jsou urovány

svtlem, tlakem, vbec fysickými podnty práv tak jako rostlin.

Mohou se tedv reflexy tyto zdáti úelnými. Než úelnost reíiex

nedokazuje jejich psychické kvality, jejich vdomi; pak nebylo by

píiny nepiznati vdomí také fotografické desce, any fotochemické

dje jsou též základem fototropismu živoišného.^; My však máme

i jiné objektivn propátrané a subjektivn prokázané kriterium pítomnosti

dj vdomí, totiž associativnou pamt,-) onu zákonitou zvláštnost, že

*) Dr. ÍT. Mare^', Idealism a realism v pírodní vdí-. Praha 1901.

-) Tamtéž.
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uritý podnt nevzbudí pimenou reakci, nýbrž reakci, jaká vyplývá

z podmínnosti a souvztažnosti psychických dj navzájem.
>;

Jako jest cit základním zjevem života vbec tak snad obecným

podkladem života psychického jest pam. Professor Mareš mluví ve

své fysiologii o pamti jako stop dissimilaní innosti vbec a praví,

že každý dissimilaní dj zstavuje po sob stopy nevyrovnané a

nezavalené. Každý pocit zstavuje stopu. Hering prohlásil proto

pamt za pívlastek živé hmoty vbec. V pamti jeví se co v psychickém

zrcadle všechny nezacelené trhliny, jež živá hmota bhem života utrpla.^)

To jest ona psycho- fysiologická pam, která dá se miti a

urovati, pam, která jeví se na p. stálým a pravidelným zstavováním

stop v dresue a cviku zvíat. Od ní liší se však v základu pam
associativná. Zjev associativní pamti je tak nestálý a rozliným zmnám
pístupný, že zajímavé úkazy „dvojího vdomí" vysvtluje Th. Ribot
utvoením se dvojí na sob nezávislé pamti. Toto kriterium vdomí,

normální pam, se mnohdy periodicky objevuje a mizí, jak prokázal

D r. A z a m. V mezidobí neutváí se pak pam nová, nýbrž nemocný

uchovává nkteré skrovné pozstatky z dívjška. Já tak, jak samo

sob se jeví, záleží v jistém úhrnu vdomých stav. Stav, který zaujímal

místo pední po delším neb kratším zápasu, ochabne a nahradí jej stav

jiný, kolem nhož utvoí se seskupeni podobné (dynamické družiny.^)

Nejspodnjší stavy pamti objevily se pi tom nejtrvJejšími. Odtud

také, že zapomínají se spíše rozumová sofismata díve než city.

Nestejný rozvoj rzných smysl a ústroj téhož jednotlivce

zpsobuje nestejné rozmry v píslušných ástech nervstva, tím nestejné

podmínky pamti a tudíž odrdy pamti. Ano, jest pravdpodobno. že

rozdílnost pamti u téhož lovka jest pravidlem a nikoli výjimkou.

Podstata pamti jest takto poutána se základními podmínkami životními.

Vdomí jest pesné umisování vzpomínek v minulosti^) anebo jak vtu
obrácen vyjádil Wundt: Das Erinnern ist keine bloDe Reproduktion

von Vorstellungen, sondern es enth.ilt stets zugleich eine Beziehong

auf den konstanten Vorstellungsinhalt des Bewuí3tseins.5)

') IC Wundt — Synthcse der Enipfiiulungeu, ihre Reproduction. Grundziige der

physiol. Psychologie. — Eerhart — Sumine aller wirklichen oder gleichzeitig gegen-

wiirtigcn Vo.stelliiugen.

J) Frof. Dr. Fr. Mareš, Fysiologie. Praha 1894.

') Th. Ribot, Nemoci pauiti. Kn. Rozhledu 1901.

•) Tamtéž.

•') 11. Wundt, Grundziec der physiologischen Psychologie. Leipzig 1880.
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Ne každý pak lovk schopen míti na vdomí stejný poet pedstav.

Nkdo má širší, nkdo užší kapacitu, nikdo nemá tu schopnost stejnou

v každý as. nkdv je více. nkdv mén disponován. Ponvadž pak

nemohou všechny pedstavy spolu najednou u vdomí trvat, zápasí.

jak již naznaeno, a vytlaují nebo potlaují se navzájem. V tomto

boji pak zvítzí nad souasnými konkurenty vždy ta pedstava, ten

stav vdomí, který má pomrn nejintensivnjsí citový prvod. Co

nejvíce bolí. tší. hnte, má pednost v našem vdomí. Zdá se proto,

jakoby vdomí bez sebevdomí neexistovalo. ij Obsah vdomí, jeho

zbarvení jeví mnoho rzností pedn citem. Vdomí jest v každém

pípad samo sebou citem a obsahuje zabarvení bud libosti, bu nelibosti.

Vyjádením této libosti a jejího stupn jest nálada, ku které pak

pispívá vždy vdomí „smyslové".

Nálada orgánová sama jest však velmi stídavá, vlivy nahodilými

i pravidelnými. Pravidelné vlivy obsaženy jsou v postupu života

denního. Tak na p. zdá se, že vývojem pohlaví nastupují zmny
orgánového vdomí ve smyslu nelibosti vbec. 2) Vzhledem na to, že

každý stav psychický provázen jest tímto pízvukem, že libost nebo

nelibost jest terminem ist osobním, výrazem stavu a vztahu, který

naše osoba k vlivm zaujímá, nazvali jsme toto osobní vdomí sebe-

vdomím a jemu jsme je na roven postavili. (P. d

)

Legenda Kristiánova.
Napsal František Vacek. (. d.,

Legenda obsahující vypravování o tom. že u hrobu sv. Václava

'V Boleslavi daly se mnohé zázraky, a že kníže Boleslav chtje pítrž

uiniti takové oslav svého bratra, poruil nkterým odncm svým.

aby potají v noci penesli tlo Václavovo do Prahy, byla známa letopisci

Kosmovi. Na otázku, která legenda to byla, professor Peka odpovídá,

že Kristiánova.^) Ale tomu nikdo neuví, kdo všimne si rozdíl mezi slovy,

kterými Kosmas naznauje obsah legendy, a Kristiánovým zpracováním

') Leibnitz, Selbstbewulitsein = Unbewufite Vorstellungen durch leh aufgefaíit.

') Dr. Oldich Kramá, O citech a obrazotvornosti a vzájemném jicli pomru.
eská Mysl II.

') Nejstarší kronika eská. str. 6".
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translace sv. Václava. Kosmas dí, že u brobu svtcova v Boleslavi
daly se mnohé zázraky (per martiris sancti Wencezlai merita deus

declarabat innumera ad eius tumbam miracula). O tom Kristián
nemá zhola nic. Kosmas pravi, že kníže Boleslav maje
vdomost o zázracích, poruil odncm (sibi fidis clientibufa),

aby penesli tlo bratra jeho z Boleslave do chrámu sv. Víta v Praze.

Kristián píše, že bylo zjevením uloženo nkterým sluhm
božím (quibusdam servis dei), aby penesli tlo svatého Václava

z Boleslave do chrámu sv. Víta v Praze, a že kníže Boleslav
zvdv o tom, poruil eeným sluhm boží m/) aby potaji

v noci svj úkol vykonali. Podle Kosmy penesení stalo se

ve tetím roce po smrti sv. Václava (anno dom. inc. 932 IV
Nonas Martii), podle Kristiána teprve ve tvrtém roce (Requievit

corpus beati martyris in ecclesia sanctorum Cosme et Damiani humatum

per tes annos. Postea autem revelatum est quibusdam servis dei etc).

Znní legendy o penesení, kterou znal Kosmas, bylo tudíž jiné než

znní Kristiánovy translace sv. Václava.

S legendou „Corpus sanctissimi martyris" Kosmas srovnává se

v tchto kusech: U hrobu sv. Václava v Boleslavi daly se mnohé

zázraky (ubi per gloriosa beati ducia merita divina largitas prestitit

debilibus et infirmis multa beneficia.^) Penesení vykonáno bylo

ve tetím roce po smrti sv. Václava (Corpus sanctissimi martyris

Wenczeslai sepultum in ecclesia sanctorum Cosme et Damiani triennio

Boleslaw in oppido requievit . . , Revelatum quoque fuit pluries i n fr a

cursura predicti temporis quibusdam deo dignis viris et mulie-

ribus etc). Kníže Boleslav poruil nkterým odncm svým, aby penesli

tlo bratra jeho (quibusdam ad se vocatis mandavit quantocius transferri

corpus fraternum una noctium absque populari frequencia et sciencia . .

.

Cupientes ergo milites ad effectum perducere mandata sui ducis,

castellum Boleslaw cicius adeunt). Než z tchto shod nesmíme ješt

initi závrek, že Kosma3 znal legendu „Corpus sanctissimi martyris".

Mohl znáti jinou legendu, které my neznáme, ale i v ní musilo by

vypravování upínati se na základní myšlenku, že vykonavatelé penesení,

odnci knížete Boleslava, báli se ukrutnosti svého pána.

') Vychází z dalšího vypravování Kristiánova, že slovem »servi delt mínny

jsou osoby duchovní: »In eadcm vero hora ferunt inter reliquos eiusdem sepulture

procuratores quendam venerabilis vité affuisse clericum, qui huic sancto, dum hac

lucis vita pociebatur, amicus fidissímus nectebatur.« Prameny d. 6. I. str. 221.

*) To jsou slova legendy ^Corpus sanctissimi martyrisc.
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Vyšeteme díve pomr spisu Kristiánova k legend „Corpus

sanctissimi martyria ", než vyslovíme úsudek o stáí legendy. Kristián

in úvahu o tom, pro zjevením bylo uloženo nkterým sluhm
božím, aby penesli tlo svtcovo do Prahy, dí, že stalo se tak proto,

aby všem národm bylo zjevno, že všemohoucí Bh uchystal
eskému národu, dávnojiž obrácenému, velikého patrona
(quod deus omnipotens genti Bohemorum iam dudum ad se converse

magnura sua pieta'e patronm prepararet). Pkná myšlenka ta v legend

„Corpus sanctissimi martyris" se neshledává. Nicmén jest tam myšlenka

podobná, umístná v úvaze o významu toho, že tlo muedníka zstalo

v prvním hrob neporušené: „Dobrota svrchovaného dárce
chtla eskému národu, nedávno teprve k víe obrácenému
(genti Bohemorum ad fidem noviter converse), ukázati na svatém
Václavu slávu vzkíšení." Tu teba všimnouti si rozdílu mezi

apposicemi: „iam dudum conversae" a „noviter conversae". Výrokem,

že Cechové teprv nedávno byli k víe obráceni, autor legendy „Corpus

sanctissimi martyris" je ve shod s názorem spisovatel 11. století.*)

Naproti tomu Kristián, mluv k roku 933 o dávném obrácení
národa eského, zastává mínní nové a tudíž, jak souditi lze,.

mladší než z 11. století.^)

Pihlédnme k nkterým dalším rozdílm mezi vypravováním

Kristiánovým a legendou „Corpus sanctissimi martyris"*. Podle Kristiána

vykonavateli penesení byli sluhové boží ili klerikové; ti zprvu

vezli (z Boleslave až k ece Vltav u Prahy), potom nesli tlo
sv. Václava (Ad flumen quoque properantes Wltave, pontem fractum

reperientes ingemiscunt, insuper et gravari ceperunt ac omnino eum
sustollere non valentes rursus precibus insistunt . . . Mox se exauditos

intuentes sustollunt eum humeris). Podle legend^i „Corpus sanctissimi

martyris" vykonavateli penesení byli knížecí odnci, kteí v Boleslavi

pidružili k sob knze ; vezli pak svaté tlo po celou cestu

až na hrad pražský. O tom, že tlo bylo vezeno po celou cestu,

vypravuje nejen Gumpold, ale i Vavinec, jehož zpráva opírá se

•) Otloh píe k roku 973: >gens Poemorum... noviter per christianam imbuta

fidem.* Pertz, Monum. script. IV. str. 638. Arcibiskup mohusky Sigfnd roku 1073:

^gens illa catholicae fidei novella est plantatio.< Erben, Reg. str. 60. Kosmas

k roku 995: »Christi ovilia adhuc in bac gente fidei novic' a, ...populus nuper
Christo adqaÍHÍtu8.< Prameny d. 6. str. 44.

') Kdo chtl by míti výklad k tomu, pro Kristián nazývá echy roku 933

národem již dávno k Bohu obráceným, a vzpomene povsti, od nho za pravdu pijaté^

že sv. Cyrill, bratr Method&v, byl vrstevníkem doby sv. Augustina.
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O ústní sdlení nejmenovaného echa z druhé polovice 11. století.e Kristiánova, od toho úchylná, vyjaduje tudíž pontí mladší.

Jiná nesrovnalost jeví se v popisech zázrané píhody na potoce

Rokytnici. Podle Kristiána vykonavatelé penesení vidli pojednou, že

nejen vz, ale i oni sami peneseni jsou divem na druhý
beh (respicientes subito vident se plaustrumque cum corpore preciosi

martyris ea parte fluvii, qua ire disposuerant, constitutos). Podle legendy

„Corpus sanctissimi martyris" jen vz s tlem zázran byl

penesen, naež prvodí za ním pebedli. V tom znamenati jest

shodu s nejstaršími latinskými legendami o sv. Václavu, kdežto zpráva

Kristiánova zavírá v sob novotu.

Na rozdíl od legendy „Corpus sanctissimi martyria" Kristián

nezmiuje se o tom, že náhrobní zázraky v Boleslavi

daly podnt k penesení, že pi tom, když hrob byl oteven,
líbezná vn šíila se vkol, že tlo s v. Václava zavinuto
bylo v plátnech. Nepipomínáni tch vcí pokládali bychom za

známku stáí, kdyby nebylo okolností, které nabádají k lepšímu výkladu.

Kristián totiž zbžn odbývá i dležité momenty penesení (srvn. na

píklad slova jeho: „Venerunt igitur nocte et sacratissim u m
corpus auferunt, quod plaustro impositum usque ad rivulum

quendam, cui vocabulum Rokytnicze est, perducunt"). Tot poínáni

zvláš podivné, když povážíme šíku a zevrubnost jím zpracované

translace sv. Ludmily. Jest souditi, že mu více záleželo na zpráv

o penesení sv. Ludmily než na translaci sv. Václava. O životopisu

sv. Ludmily pracoval díve, i vložil do nho podrobnosti (ad tumulm
beatissime et sepe memorande venerabilis matrone et martyris Ludmile

divina cooperante gracia virtutum merita preclara patuerunt.
Nam ex eiusdem monumento... flagrancia miri et suavissimi
odoris emanavit... Glebam eius sanctissimam terra sustollentes.

linteaminibus preciosi s, ut decebat, involventes altari presenta-

verunt), kterých my potom nemžeme se dohledati v jeho translaci

sv. Václava, jakkoli aspo o jedné z nich máme svdectví ze druhé

polovice 11. století a z poátku 12. století, že byla souástkou legendy

o penesení sv, Václava. Tak i v tom jeví se stopy mladší úpravy.

V legend „Corpus sanctissimi martyris" není uvedeno, co uvádí

Kristián ve svém spise, že sv. Václav chystal chrám sv. Víta
za pohební svatyni svou (in qua aliquando, dum fabricaretar,

deambulando dixisse fertur versum psalmographi: Hec requies mea in

seculum seculi; venerunt ad locum, quem sibi olim sanctus preparaverat),
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Že kníže Boleslav tváil se horlivým kesfanem, akoli
nebyl (christiane milicie clamide erat obtectus,^) že vykonavatelé
penesení obmývali ránu na hlav svtcov, od bratra

zasazenou, protože byla prý sic zahojena, ale bílým kalem pokryta.

První z pídavk tch vypjen jest z cizích legend; k druhému

nedostává se historického oprávnní;*) tetí odporuje výslovnému znní
legendy „Crescente fide".

Vše to, co jsme posud pirovnali a ohledali, svdí ve prospch

legendy „Corpus sanctissimi martyris" jako skládání staršího. Kdo by

ekl, že legenda ta zpracována jest na základ spisu Kristiánova,

musil by pijmouti, že pvodce její byl historickým badatelem,
jenž nedvoval Kristiánovi a ml ped rukama ješt
spis, jednající o penesení sv. Václava, asi z konce 11.

nebo poátku 12. století, podle nhož opravoval skládání Kristiánovo.

Ježto lepší zprávy naskytují se v legendách starších, a zprávy chatrnjší

v legendách mladších, bylo by dále pijmouti, že Kristiánova translace

jest práce mladší než spis, podle nhož legendista translaci tu opravoval.

Na otázku, je-li možná, aby opravným spisem, tuto eeným, byla

bývala kronika Kosraova sama jediná, odpovdti jest záporn, protože

T kronice Kosmové nic nepíše se o zázraném obtížení vozu a pipáhání

koní, kdežto pec jisto jest, že vypravování o tom bylo souástkou

translace již ve druhé polovici 11. století.

V legend „Corpus sanctissimi martyris" uveden jest píbh
o vysvobození vz ze žaláe v té chvíli, kdy vz s tlem
sv. Václava dojíždl k pat hradské hory pražské. Spisovatel legendy

') Kristián chce pokládán býti za syna knížete Boleslava I a prohlašuje téhož

knížete za náboženského pokrytce. Podle rozumu jeho pokrytství Boleslava I záleželo

v tom, že nebránil vli boží, ohlášené astými zjeveními, aby sv. Václav penesen byl

do budoucího stoliného kostela v Praze, ale pohrozil duchovním, kteí z vfile

boží ntli vykonati penesení, že je dá zbaviti hrdla, nedojdou-li s tlem

do chrámu sv. Víta ped rozbeskem dne. Professor Peka míní, že vlastn i Kristián

líSl lítost Boleslavovu jako srdenou a upímnou. Nejstarší kronika eská, str. 66.

*) Ve slovanské legend Boleslav lituje upímn svého híchu, ve Vavincov
legend piznává se veejn ke své vin (quasi poenitens ac lugens laerymisque

facie circumfusus, tremebundus super occisi a se fratris corpus corruit, veniam super

commisso in fratrem scelere postulans), u Kosmy jednak lituje (sceleris pátrati

conscius, timens poenas tartari^ ment semper recolens sagaci, quoquo módo possit deus

traper hoc crimine placari, votum vovit domino), jednak nelituje (nulla compunctus

Bui facinoris poenitenia). Prameny d. . I. str. 134; 179; II. str. 30, 31. Kristián jako

by ehtél dáti výklad k nesrovnalým výrokm Kosmovým, iní z Boleslava náboženského

j)okrytce.

Hlídka. 40
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praví, že na památku zázraku vystavn byl kostel sv. Václava, a že

žalá, z nhož vzové byly osvobozeni, vedle kostela toho trvá až

posavad (Ad memoriam tam insignis miraculi editicata est in eodem

loco carceris sub ipso vertice montis ecclesia in honorem beati Wenczeslai,

que permanet una cum eodem carcere in hodiernum diem). e týká

se bývalé rotundy sv. Václava v Menším mst pražském, i mže
dobe pocházeti z konce 11. století. Na míst píbhu o vysvobození

vz ze žaláe Kristián klade píbh o klerikovi, vrném píteli

sv. Václava a jednom z tch, kdož vykonávali penesení, jak v chráme
sv. Víta ohledával mrtvé tlo svtce a pojednou zvolal:

Zel bud nám híšníkm! Tak pec jen svaté tlo jeho propadne zetlení.

Hle, již viklají se nehty ruky jeho! Druhové jeho pokárali jej za tu

e a vyslovili jiné mínní o vci. Pravili: Ty, brate, asi nechápeš,

že svtec chce ti odmnou za vrné služby poskytnouti svatý ostatek.

Na to on, pstí do prsou se bije: Na mou vru, vece, tak tomu asi

bude: A chopiv ruku mrtvého tla, ohledával ji znova, a hle. nehet

pevn tkvl v mase, tak že nebylo ni sledu po pedešlém viklání.

Nevíme, jak jiným pozorovatelm pipadá, ale nám zdá se, že vypravování

není než dramaticky zpracovaná myšlenka: Tlo sv. Václava bylo tak.

neporušené, že na nm ani nehet prstu se nehýbal, (p. ^

)

Dominik František Kynský.
Napsal Jan Kakš. (. d.)

II.

Když z jara roku 1820 složili nkteí eholníci klášter rajhrad-

ského, starobrnnského a novoíšského zkoušky professorské, byli po-

átkem školního roku 1820/1 piaristé — ovšem i Kynský — sproštni

vyuování na filosofickém ústav brnnském a místa jejich svena
uitelským silám jmenovaných' tí klášter

Jestliže filosofové brnnští až do roku 1820 slyšeli slovo eské jen

z úst Kynského, po odchod jeho se jazyk náš s kathedry filosofického

ústavu již neozval. Byl sice mezi novými professory jeden pítel eštiny,

augustinián Fulgentius SiiíJer (* 1789, j 1849), ale ten neml té energie

jako Kynský, aniž té znalosti eštiny, kterou onen vynikal, tak že
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pstování ei mateské a tím probuzování vdomí národního mezi

filosofy brnnskými petrženo bylo.i)

Odstoupiv z úadu uitelského, pijal Kynský roku 1821 místo

eského pekladatele úedního pi moravsko-slezském guberniu, jež pak
nepetržit po 21 let, až do sklonku svého života, zastával. Toliko

v posledním roce, když z píiny zasedání snmu moravského staré

síly jeho k vykonávání rozmnožených prací úedních nestaily, bvl mu
pomocníkem A. V. Sembera, jenž také po smrti jeho byl translatorem

jmenován.

Krom toho vedl od roku 1822 jednatelství moravské provincie

svého ádu, kterýž úad vzhledem k znanému tehdejšímu rozvoji

škol piaristských vyžadoval mnoho asu i námahy. 2)

Valná tato zamstnání úední a snad i pesvdení o dostatku

mladých, nadaných spisovatel, jichž kruh stále utšen se šíil, byly

píiny, že Kynský odstoupil z literatury. Neodložil sice péra nadobro,

ale skrovnou tu hrstku tém bezvýznamných posledních jeho prací

slovesných lze snadno pehlédnouti. Jsou to píležitostné básn: „Vítání

jeho kráL vyvýšenosti p. p. Alberta vévody Saso-Tšín-
skéhc pi slavném jeho nastoupení panství židlochovického od jeho

poddaných bluinských" (v Brn 1820 u J. Traslera, 4° IV2 archu).

,Vítání cis. vy výšenosti ar cikní žete Karla a J. J. Henriety,

manželky jeho, rozené knžny z Nassova, od V. Pšiny,

duchovního pastýe v Bluin" (v Brn 1823, arch ve 4") a „Výjev
úcty a radosti, když J. Exc. vys. urozený p. p. Antonín
Fridrich hrab Mitrovský z Xemyšle... panství židlo-

chovické navštívil dne ... srpna 1824" („obtuje Václav Pšina,

fará bluinský", „složil Kynský", v Brn 1824 u J. Gastla, arch ve 4°),

pak v Zieglerov „Milozoru" roku 1824 (str. 84 a 85) otištná „Ukolé-
bavka", „Obžinky k jmeninám nejdúst. p. p. opata P. Au g.

Kocha v Rajhrad r. 1829"3) a posléze peklady: „Z Boéthia"
(De consolatione philosophiae) v C. C. Musea 1835 (str. 255) a „Píse
pi prvodu na kvtnou nedli" v C. k. duch. 1835 (str. 126)

uveejnné.*)

'j Obzor 1888 . 2. Brandl, Vzpomínky.

^) Liber officiorum. Almanach na oslava 70. narozenin \. V. Šembery, str. 34.

Historíolae Patrm et fratrum i. D. defunctoruta.

*) Rukopis u A. K. Vitáka. Srv. téhož Pamti starého uitele-vlastence, str. 325.

*) Srv, též studii M. Pavlíkovu »Z dob pojosefinských« v Hlídce 1904 str. 325. —
Jak tžko bylo v té dob pohnouti Kynského k veejnému psobení literárnímu, vysvítá

z listfi Hormayerových ehoi Volnému, kteí oba byli upímní pátelé onoho. Dne

40 •
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Cím mén byl Kynský pro veejnost v písemnictví inným, tím

silovnji v soukromí oddal se již od mládí zamilovanému studiu staro-

eských památek*) a s ním souvisejícímu sbírání materiálu slovniko-

vého. inil tak tehda kde který literát eský. Fr. Tomsa a K. I. Tham
uveejnili své slovníky. Jiní spisovatelé, ítajíce staré knihy, brali

k tmto slovníkm své útoišt, když ve starších spisech nkterému

slovu neporozumli. Hledali v tchto slovnících a obyejn nenacházeli

toho. co jim bylo nejasno. Prokládali si tedy tyto slovníky novými

doklady, poizovali výtahy, pátrali po významu slova, naped bez úmyslu

skládati samostatný slovník, ale potom sbírky rostou, studium starších

spisovatel podniká se již s povdomým úelem a úmyslem obohatiti

takto eský slovník, ^j

Výsledky tohoto vdeckého a národního úsilí Kynského bylo

kritické vydání Dalimilovy kroniky, jež v rukopise však

cele postoupil roku 1823 Hankovi,^) a „znamenité a vzácné pídavky"

20. srpna 1826 píše Elormayer z Rajce: » Prose Vaši Velebnost co nejsnažnji, abyste

piložené psaní odeslati ráil našemu píteli Kynskému, skládám spolu povinné díky za

laskavost, s jakou Jste se k tomu nabídl, obnoviti zase staré pomry se mnou a tímto

mužem i vdomostmi i skromností a laskavostí výteným. « A za msíc již upomíná:

»Obnovuji nejsnažnjší prosbu, abyste naléhal na pohodlného Kynského, by již jednou

nco sepsal (pro Archiv) o Jungmannovi a Šafaíkovi, tím více, že i .Wiener Jahrbiicher*

pinesou velikou o nich recensi od Dobrovského, a bylo by vhodno, aby obecenstvo více

hlas uslyšelo . . . Kdybychom Kynského jen zídka k tomu mohli pímti, aby dal slyšet

hlas svj, mohl by snad fará PeSina pro vc tu získán býti.« V dopise ze dne 3. listo

pádu 1826 krátce oznamuje: »Kynský konen odpovdl; ale jsou to samé leklé ryby

Poznávám, že nelze spoléhati na nho... Hlete tudy faráe Pšinu co stálého do

pisovatele získati, c Karel Smidek, Výpisky z korrespondence Dra. ehoe Volného

Cas. Matice Mor. IV. str. 77— 78. Nemaje Hormayerova Archivu úpln po ruce, neumím
íci, zda a pokud byl Kynský tam pispvatelem.

') Již jako klerik v Mikulov nalezl roku 1799 na deskách jedné knihy z prvé

polovice 14. století pocházející zlomek legendy »0 umuení Pán« (nyní nezvstný), jejž

poprvé roku ISlB otiskl Dobrovský ve své »Geschichte der bohm. Sprache und Literatur*

(str. 113 n.). Zevrubnji o tomto zlomku po Kynském pojmenovaném pojednává Dr. Václav

Flajšhans, Nejstarší památky jazyka a písemnictví eského. I. Prolegomena a texty,

str. 100— 101 n., kdež citována i píslušná literatura.

2) Laichterova Literatura eská 19. století, 1. str. 477.

3) Dne 12. ervence 1823 píše Hankovi: »Déle, než jsem mínil a Vám snad milo

bylo, s srovnáním Dalimila jsem se opozdil... Pijmtež tuto mou práci za njaký díl

mé -neskonené vdnosti a vážnosti, jimiž Vám povinován j-era jak z dar mi posledn
zaslaných, tak pro neunavené úsilí a vydávání starobylé naší slovesnosti. Máme se emu
radovati,':;že; Dalimilu tak výtený vydavatel se narazil (!). Vaše soudnost nám ruí za

pvodní tvánost vlasteneckého |spisovatele, pozdjšími pepisovateli velmi porušeného,

a Vaše zkušená''"* známost starožitné mluvy nám vysvtlí, co JeSinovi a Procházkovi temno
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pro Jungmannv „Slovník esko-nmecký " i) a téhož ^Historii literatury

eské. "2)

Když v letech ticátých poali hlavn Fr. Trnka a V. Zák hlásati

evangelium jakéhosi nového jazyka spisovného, zvláštními formami

moravskými ušlechténého a když i na Slovensku KoUár e spisovnou dle

choutek svých pistihoval, Kynský, vždy pelivý o zachováni pesnosti

a istoty mluvy eské, odporoval tmto puristickým a novotáským snahám

i ukazoval dtklivé k jich škodlivým úinkm. 3)
(P d.)

zstalo.* A v list bez data oznamuje témuž píteli: »Dalimila sám jsem ped tím vydati

mínil, když J. Exc. hr. Auersberg zde byl, kterýž mi pevzácné vydání Ješinovo za-

pjil. K tomu konci jsem varianty z rp. p. Cerroniho vypsal. V tom se však mýlil

p. Palacký, že bych ml varianty ze dvou rukopis. Toliko mám je z papírového rukopisu

od 1. 1443. Zanechal jsem pozdji i práce té, dílem vida se nedostateným k takovému

podniknutí, dílem že zdejší tiskai na své outraty nco takového nepijímají. Te když

se Dalimil do takových rukou dostal, milerád svou sbírku Vám postoupím, a z rukop.

na pergamene in fol. všecko poznamenám . . . Jak mi milo, že za tak mnohá znamení

lásky a náklonnosti... alespo ním se odsloužiti mohu.'< . . M. 1881: Dopisy knze

D. Kynského k V. Hankovi, podává A.J. Vrdtko, str. 203 a 210. — /. Czikann v cit.

rkp. Ósterr. Gelehrten-Lexikon uvádí mezi literárními pracemi Kynského: »Dalimils

álteste bohm. Reimchronik mit neuen Varianten, philolog. und hist. Anmerkungen.«

1) Jungmann v pedmluv k slovníku (str. VI) s povdkem na prvém míst
vzpomíná Kyn.ského jako pispvatele, nad ímž se Hanka, jenž uveden na míst tetím,

zle horšil. V. Zelený, Život Josefa Jungmanna, str. 314. — Czikann v cit. rkp. zazna-

menává jako spis Kynského: r>Beitráge zum bohm. Worterbuche des Tham u. Tomsa. M. S.«

'-) Rybika v díle citovaném.

») Cituji ze Svtozoru 1869 . 33: .Vincenc Žák, a rodilý ech, byl velký

pítel jistých forem moravských, jako: slepica, slepicu, muža, dobrej matky a zpsobu

psaní: de, e, fe a p., jako již patrno z jeho grammatiky Nmcm sepsané. Tžce nesa

odtržení katolík slovenských od spisovné eštiny, usiloval o to slovy i písmem, aby

echové tyto formy do spisovného jazyka pijali, maje za to, že Slováci pak od svých

zvláštností upustí a pidají se k nové eštin. Tomuto náhledu theoretickému odporoval

v rozprávkách pátelských vždy Kynský, obhájce biblického jazyka eského, i professor

Šembera, s Kynským stejn smýšlející. I stalo se nejednou, že tito dobí pátelé a

vlastenci rozmrzele se rozešli. Kynský, jenž jsa velmi pohostinský, tyto dva vlastence

nejednou k obdu k sob zval, ustanovil pro zachování dobrého rozmaru za pravidlo,

aby pi obd nikdy léto sporné otázky a vbec grammatiky se nedotýkalo. Kynský

a Sembera schválené pravidlo zachovali snadn, ale Žák dosti tžko. Jednou, když pi

spoleném stole Kynský na chvíli ze svtnice se vzdálil, Žák, nevida tu strážce pravidla

dotyného, hned poal mluviti o neústupnosti ech, že nechtjí moravského duša, dnu
pijmouti a éembera jako obyejn mu odporoval, z ehož živý spor povstal, an tu

Kynský pijda do pokoje, hosty své v rznici spatil a ,již zase jste v té grammatice!*

zvolal žertovn; ,to vás ani s oí pustiti nemohu!' a bylo po sporu.* — Srovnej též

Ferd. Censký, Z dob našeho probuzení, str. 1 28, a Smidkitv lánek v as. Matice Mor.

II. Literární ruch na Morav v novjší dob, str. 6 n.

I
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Studie eyrillomethodjské.
Napsal Fk. Snopek. (. d.)

S týmiž myšlenkami setkáváme se i u Chrabrá,*) kdež po kra-

tikém úvod teme v § 3,: Potom však milovník lidí Bh íd
všecko a nezstávaje lidského pokolení bez rozumu, ale

všecko k rozumu pivádje a ke spáse, hotom 5Ke Y^OKtKOinoBeifi

BOn, CTpOii^H KCH H H6 (i)CTaBn'E;% VilOBlYA fiO]í,H B6;^h ftASOlfMil, ll.i; BhC.ft K-L

pASOicMoy npHBOj^A H cnAceHHH), smilovav se nad národem slo-

vanským, noMHiioKSBi po^t cioBtMCKMH, poslal jim svatého Konstantina

filosofa, jenž se nazývá Cyrill, muže spravedlivého i pravdomluvného

i vymyslil [utvoil] jim písmen ticet osm, h cetbo^h iimi a [t(»h ftecAie]

nHCM6Ha H OCMh.^)

Myšlenka, že Bh nenechává svých zahynouti, když jim hrozí

od ábla nebezpeí, vyskytuje se též nkolikráte u Klimenta.^)

Ovšem nebudeme v kratiké stati o písmenech hledati píliš

mnoho takových míst, úsloví a výraz, kde shoduje se s pannonskými

legendami a ostatními spisy Klimentovými, vždy spisovatel zde ml
úel docela jiný, nad to dle svých vlastních slov cATh ttxC h hhh

Ci>TB%TH, flSKe H iiH^e ()eYeMi,*) jsou pak i jiné odpovdi, které jinde po-

víme, nevyerpal se zde, ponechav si jiné odpovdi pro jiný spis,

však nejedno místo najdeme, které zde naeno, v pannonských pak

životech dále jest provedeno. Než prve teba ješt pedeslati z Voronova

nkteré zprávy, za jakých okolnosti sepsáno bylo Chrabrovo pojednání

o písmenech.

Nelze dvodn mysliti, že by byli slovanští apoštolé v Bulharech

neb alespo pi dvoe Borisov psobili, a že by tu byla již poátkem
druhé polovice devátého století zavedena bohoslužba jazykem slovanským.

V celé dob ptek a rozbroj Caihradu s Eíraem o Bulhary není ani

sledu slovanské bohoslužby, což nezvratným jest dkazem, že Bulhai za

knží eckých eckou mli bohoslužbu, za hierarchie latinské latinskou.

Roku 870 hierarchie ecká nastoupivši zase duchovní
správu v Bulharech po vší vrojatnosti sloužila jazykem

') Chrabrá cituji dle vydání S. G. Vilinskéiio CK.aaaiiio 'icpnopiiana XpaCpa «> nneioieuax-B

c-iaBaiicKiixi.. OAl.eca istol, za jeliož zapjení povinné díky vzdávám panu vl. radovi

Vatroslavu Jagicovi.

^) Uv. spis str. 38.

2) Vondrdk, Studie str. 75 n.

*) Uv. spis str. 45.
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eckým. Slovanská pak liturgie, jež rodilm Bulharm, kteí dotud

nebyli pijali jazyka podmanných Slovan, rovnž tak byla cizí jako

latinská a ecká, sotva zde zavedena byla za živobytí svatých
,prvouitelv a sotva se zde skoro ujala. Z devátého vku
alespo nemáme o tom ani jediného svdka a nenedostává se dkaz,
že v Bulharech panovala v církvi etina i na poátku desátého století. i)

Nenadafmo pisec legend slovanských uvádje národy,
kteí za svatých Cyrilla a Methodje prý mli boho-
službu jazykem svým, nevzpomíná svých krajan. Bul-
har. Mla-li tu zavedena býti slovanská bohoslužba, bylo potebí

nových peklad posvátných knih, bylo potebí lidi v tom dkladn
vzdlaných, hlavn však a pede vším bylo teba souhlasu církve ecké
a duchovenstva, které zde dosud bylo inno. Snadno-li byl dán onen

souhlas? Nemyslíme, ano tvrdíme, že práv ecká církev té

doby nebyla prosta „trojjazyného bludu". Zcela zejmé
v § 6. dosvduje mnich Chrabr, že Eeci namítali proti slovanské boho-

služb, že není od Boha, nebo prý že Bh poruil, aby bylo písmo sv.

ve tech pouze jazycích, jakož v evangelii píše: i byla deska napsána

židovsky i ímsky i ecky, a slovansky není tu, h rko TftHMH .^sbiKU

•ecTk Borik noBe.AiiL KiiHr^iti.fL bmth, nK0»:6 ki eViirre.^H nHuicTk h b« ;^'lckíi

MíinHCillU »:H^OBhCKhl H (tHMhCKbl H eAAHIIBCKbl. A CAOK-KllbCKH II^CTb TOV. TIM

.Tne Hec;?kTb cAQK-EHbCKbiif; KiiHrbi (úTi Bor:t. Tyto zásady eckého ducho-

venstva, pokud je poznáváme z dalšího rozvoje djin jíhoslovanských,

nelišily se dokonce od zásad latinského duchovenstva zvlášt v Nmcích
— leda snad píkrostí proti liturgii slovanské. Máme tudíž za to, že

jako ne bez boje zavedli slovanští apoštolé, a za nimi stál papež sám,

slovanskou bohoslužbu v oblasti patriarchátu ímského, tolikéž se

nepost stilo ani jejich následovatelm v Bulharech bez

tuhého odporu jazyk národní v liturgii zavésti na pd
církve ecké. Biskupové latinští, jimž i papež mnohdy nucena se

-vidl povoliti, hájili svého liturgického jazyka, církev ecká nejednala

jina. Vždy práv eckým jazykem, eckou bohoslužbou,

eckým duchovenstvem, eckou vzdlaností nejlépe si

.pojistiti mohla svá práva na Bulhary, která evniv vy-

') l'ranz JIiklo$ich, Altslovenische formenlehre in paradigmen. Wien 1874. Eiu-

leitung S. V. Oder wiirden die anwjilte der bulgarischen hypothese ihrer zanáchst auf

dem 6t aufgebauten, von keinein historiker angenommenen theorie so zuversichtlieh

vertrauen, wenn sie bedáchten, dafi es nicht ein einziges historisches zeugnili

ír irgend welchen ^e^brauch dee slavischen in Rulgarien im neuntea

jahrhundert gibt etc.
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méovala a proti vlivu církve ímské neústupn a tvrdošíjn bránila.

Ne bez boje ustoupajíc národnímu živlu v otázce cír-

kevní nezávislosti, patrn také rovnž neáda dopouštla
úchylky od bohoslužebného jazyka.^)

Stopy tohoto boje jazyka eckého se slovanským
na pd církve ecké skýtá nám práv sta Chrabrova
o písmenech. Jest apologetická ili obranná. Spisovatel její

vyvrací pímé námitky odprc písma a písemnosti
slovanské knží Bek, námitky to nikterak nevymyšlené, nýbrž

skutené. Výrazy „jiní však mluví" ;í^po\'SHH :i;e rA:trosaTi>, „jiní se

domnívají" APOV^"" MiiATb, „my co jim odpovíme nebo co eknem
takovým bezrozumcm" ki tími yto riiaro.Aei.ih, hsh yto peveMb ki

TAi|%Mh Ee30\'MiiuMh?, „jestliže kdo ekne" aijie jih kto peyeib a podobné

dosvdují, že polemika Chrabro va nemla úelu abstraktn
nauného (pouze vdeckého), naopak, ona se odnášela k praktické

otázce, dovoleno-li užívati v bohoslužb slovanského
jazyka a písma?

Pisec pannonských život když dokazuje, že slovanské

bohosloužení zákonito jest, veliký draz klade na schválení
písma a slovanských knih papežem (Konst.-Gyr. 17. Meth. 6. 8)

s jedné a císaem a patriarchou (Konst.-Cyr. 14. Meth. 13)

s druhé strany. Na obhájení jejich a na vyvrácení „kacístva troj-

jazyného" uvádí všechna bezmála píslušná místa písma svatého.

Vyítaje národy, kteí za jeho doby mli bohoslužbu v jazyku svém,

upílišuje, nebo zmiuje se nejenom o Ormunech, Gothech, Arabech,

Sýrech, Peršanech a Egypanech (Koptech), ale i o Abazgech, Sugdech,.

Turcích a Chazarech, o kterých jest velmi pochybno, zdali vbec byli

všichni ku Kristu se piznávali, natož pak zdali mli kesanskou boho-

službu v jazyce svém, ba poítá k nim i Obry (Avary), jichž asi do

svatých Cyrilla a Methodje zbylo velmi málo.

Man vzniká otázka, nebylo-li snad zvláštní píiny, že s takovou

vytrvalostí a podrobností dokazuje zákonitos bohoslužby slovanské?'

A jelikož pisec našich legend, a pomlím o jiném, na Moravu klade

blud pavlianský, ehož žádný jiný. zvlášt žádný západní pramen

nedosvduje, nemohu než usouditi, že jej penesl na Moravu ze své-

vlasti, z Bulhar. Podobn i v pannonsk\'ch legendách pi svých

polemických úvahách živo topisec sledu je cíle praktické.

') Odstavec tento jakož i ti následující voln peloženy jsou z A. Voronova,

r.iaBH-feHuiie ucTOHiiHKii ,viH HCTOpiu fBB, Kiipii.i.ia u MeeoAÍH. KieBt l^yll . str. 1(X» n.
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Krom pirozeného zájmu o slovanské dílo vedla jej, zdá se, i jiná

pobídka, které hledati dlužno v soudobých událostech církve bulharskéj^

boje o slovanské písmo a o slovanskou bohoslužbu; spi-

sovatel, zdá se, mínil dále dáti návod, jak by.se zastanci

slovanského písma a slovanského jazyka liturgického

mli jeho ujímati proti jeho zarytým odprcm Eekm.
Úel tchto prací byl nábožensko-praktický. Eeci.

ovšem duchovní etí namítali (v §5.), že prý je slovanských
písmen mnoho (totiž 38*, že by Slovanm dostail poet menší^

jako eci píšou dvaceti tymi písmeny. Odpovídá Cbrabr, že kdož
tak mluví, nevdí ani, kolika písmen užívají eci, žef

k onm dvaceti tyem pidali jedenáct dvojhlásek a ti znaky íselné

pro 6, 90 a 900. tak že jich jest vlastn 38; podobn i svatý

Cyrill utvoil 38 písmen. Dále namítají druzí i§ 6.): Xa je

slovanské písmo"? nebo neutvoil ho Bh ani andlé, aniž

jest od poátku, yccomov v^e ca^tl c.AOBtiibCKu KUHru, iih Toro bo ecTk

Bori CTBOpH.M,, IIH TO jrre.AH. IIH cmTi. H»;;^6K0HHH, jako jsou [od poátku]

židovská, latinská a ecká písmena, a jsou milá Buhu, h npHmTU cmíb

BoroMi. Jiní se domnívají, že jim (ekm) utvoil písmo Bh
sám, RKO Bori hai.it. gctl ctko^hat. nHci.ieHJ, nevdouce, co mluví ubožáci;

a že Bh naídil, aby ti národové mli písmo, h hko

TpHMH m3biKU €CTh Bori HOBCAtAi KHHrAi.L BUTH, jako V evangelíu píše:

i byla deska (nápisj psána židovsky i latinsky i ecky, ale slovanskv

tu není. proto není slovanské písmo od Boha, Tti.i :r.e Mtc-iiTb

ooBtHLCKhiÁ; KHHru íúTX BOTA. Naež Chrabr odpovídá: My pece mluvíme

podle svatých písem, jako jsme se nauili; všecko svou pirozeností

pochází od Boha a nikoliv od jiného. Nebo Bh nestvoil jazyka

židovského prve ani latinského ani eckého, ale syrský, jímž i Adam
mluvil. I zmíniv se o potop a zmatení jazyk pi stavb vže babylonské

probírá zvláštní schopnosti a dary propjené Bohem jednotlivým ná-

rodm, mluví o pism sv. sveném židm a o grammatice. rétorice

a filosofii ek. Dále § 7. pipomíná, že ani eci nemli ped
tím písmen pro svj jazyk, nýbrž psávali písmeny po mnohá

léta foinickými, mluví pak o sedmi vynálezcích (vlastn upra-

vovatelích) písmen eckých. Naež naráží na peklad písma
svatého z hebrejského jazyka na ecký po mnohých létech

z rozkazu prv- božiho sedmdesáti tlumoníky provedený, aby

s tím vtším drazem prohlásiti mohl, že Slovanm jediný Konstantin,

eený Cyrill i písmena utvoil i knihy peložil v nemnohých letecli.

I



586 Dr. Josef Samsouk:

€i\OBT.IIhCKhlih KHHrbl C/^HIIl CKAThllI KaiCTillITHIII. IU(kHI|il6MhlH Kh^HAI H nHCM6Ha

CTKopii II KiiHrhi n|)-EAo:KH Ki ma;i-k\l ;^-et-exi> (kdežto Eekm mnozí, totiž 7

v mnohých letech písmo strojili a 70 na peklade písma svatého pra-

covalo) a dospívá k závru: proto slovanské písmo svtjší jest a

ctihodnjší, nebo svatý muž je utvoil (vymyslil), ale ecké Eeci

pohané, t-km :i:6 ciiOB-KiihCK^iX iitiCMeiia chat.iiiuji CmTr> h YbCTii-LHUiA, cbatl

«fi> MA^/Kl CTBOftHi\'L Kl l€CT, A rilYfeíliilil 6AAHIIH norailH. (P.d.)

Základní názory kesanského stedovku.
Prof. Dr. Jos. Samsour. (. d.)

Však biskupové nemli býti pouze ochránci práv a svobod Církve

katolické, nýbrž jejich úkolem bylo hájiti právo a spravedlivost
vbec. Véda právní kesanského stedovku rozlišovala mezi právem

pirozeným a positivním. Právo pirozené spoívajíc na principech

Tvrcem samým do rozumné pirozenosti vložených, má svj dvod
a základ v pirozeném požadavku pedmtu, v pirozeném ád; je

proto obecné, vné a zstává ve všech rzných zmnách a faších

rozvoje života sociálního nezménitelno.') Právo positivní naproti tomu

má svj základ ve svobodné vli zákonodárcov; je zmnitelno, po-

nvadž ho vnitní nutnost nevyžaduje a skuten také v toku hnutí

sociálního podléhá zmnám nejrznjším.-) Pi právu pirozeném ješt

pesnji inn byl rozdíl mezi zákonem vným (lex aeterna) a zá-

konem pirozeným (lex naturalis). Kdežto zákonem vným rozumí se

rozum a vle boží zachovávání ádu pirozeného pikazující, pestoupení

pak jeho zapovídající,^) je zákon pirozený- jakousi manifestací zákona

vného ve vdomí a citu lovka a od jeho pirozenosti odlouiti

se nedá.*) Právo pirozené, ponvadž má pvod svj od Boha jako

pvodce pirozenosti lidské, jest podstatou svou právem božským. »)

»; Kom. 9, 14. 5; S. Thomas, Summa ). 2. qu. 94 art. 6.

2) S. Thomas, Summa 1. 2. qu. 94 art. 3.

^) S. August., Contra Faust. Manichaeum 22, 7: Lex aeterna est ratio vel voluntas

Dei ordinem uaturalem conservari iubens, perturbari vetnns. — S. Thovias, Summa 1. 2.

qu. 93 art. 1 : Lex aeterna nihil aliud est, quam ratio divinae sapientiae, secundum quod

est directiva omnium aetuum et motionum.

*) S. Thomas, Summa 1. 2. qu. 91 art. 2: Lex naturalis nihil est aliud, quam
participatio legis aeternae in rationali creatura.

6) Cathrein, Philosopbia moralis. Friburgi 1903, str. U3.
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\ právu positivním rozeznává se opét právo božské a lidské, v lidském
pak duchovní a svtské, k nmužto druží se právo mezinárodní. Veejné
právo stanoví vzájemný pomr mezi poddanými a celou spoleností,
právo pak privátní uruje vzájemné vztahy a povinnosti osob sou-
kromých, i) Obojí toto právo spoívá z ásti na právu pirozeném, z ásti
na positivn lidském, kteréžto poslední lze poznat netoliko ze zákon
psaných, nýbrž také ze zvyk dlouhým trváním posvcených.

Zásadou uznanou a všeobecn pijatou jest, že právo svtské
nesmí býti na úkor právu pirozenému, že žádný zákon svtský, žádný
zvyk proti nmu zvítziti nemže,'^) ano že zákon svtský pestává býti
vbec zákonem, jakmile odporuje zákonu pirozenému nebo positivn
božskému.3) Tak rozlišuje se také vždy mezi zákony vždy a všude
závaznými a zákony, které této povahy nemají. Úkolem zákonodárství
svtského bylo, aby za normu uznávalo právo pirozené a božské;
k tomu potebovalo ovšem pouování Církve, která depositum zákon
božských v širším a užším slova smyslu vzatých pechovávala. Podobn
bylo také úlohou tohoto zákonodárství neukládati lidské svobod vtších
bemen, než blaho celku vyžadovalo,*) a tu opt mla rada Církve
nejvyšší význam a cenu. Na doklad uvádna byla slova Malachiášova,^)
dle nichž knžím je zákon boží ostíhati a jej vykládati. Podle výrok
Církve mlo se i zákonodárství svtské utváiti.^)

To nám nemže býti s podivem, máme-li na zeteli, že kesanský
stedovk hlavn dvma ideami byl ovládán, ideou totiž svobody
a náboženství. Ob tyto vznešené ideje neodporovaly si, nýbrž na-
vzájem se podporovaly. Církev, v níž bylo náboženství stlesnno, také
byla ochrankyní svobody Snaha po svobodné a co nejvíce neodvislé
samospráv jest vbec charakteristickým rysem národ stedovkých,
zvlášt germánských ^) a slovanských. Tato snaha dala podnt ku vzniku

') Cathrein, u. d. str. 147.

2) Petrus Blee., Ep. 70: lus civile naturele corrumpere non potest, cum ius civile
a naturali quodammodo tollatur. Ep. 82: Ubi divina et humana iussio sibi invicem
contradieunt, obedienduni est Deo magis quam hominibus.

«) S. Thomas, Summa 1. 2. qu. 95 art. 2: Si lex humanitus posita in aliquo
a lege naturali discordet, iam non erit lex, sed legis corruptio.

•••) Auct., De regimine principis III. c. 11 : Ad hec Deus providit de eis (regibus;,
-ut regnum regant et gubernent et unumquenique in iure suo conservent.

6) Malach. 2, 7.

") Srv. Flergenrother, u. d. str. 15 n.

') Die germanische Kechtsbildung erstrebte die mr.glichste Selbstandigkeit der
einzelnen Stíinde, die ihre Angelegenheiten aus sich selber ordneten und besorgten. Der
Hausherr scbaltete frei auf seinem Eigen, die Familien einigten sich zu Gemeinden, die
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stav, jež povstaly ze spolk, které utvoili zemská msta, zemská

šlechta a preláti proti kaížatm. Rozvíjejíce se zárove s celou státní

ústavou v pevn rozlenné a po celé zemi rozšíené korporace, byly

stavy tyto pevnou zárukou práv a svobody lidu.i) Nemén vedla snaha

tato k založení uzavených spoleenstev a nejrznjších sociálních

korporací, jež vztahovaly se na všecky obory života lidského, jako na

vdu, umní, obchod, emesla atd. Všecky tyto rozmanité korporace,

tebas nebyly spolky pouze církevními, mly pece ráz více mén
náboženský, mly své zvláštní patrony, své kostelní slavnosti a svj
vlastní styk s Církví. Ano vlastní cechy byly vždy zárove bratrstvy

církevními nebo aspo jejich lenové pináleželi k nkterému spolku

církevnímu. 2)

Obanská a politická svoboda mla dležitou svoji oporu v uznání

práv každému stavu pislušících. Toto uznání však zaruovala nejvíce

Církev; pravá svoboda byla jen v kesanství zaruena a uskutenna. 3)

Odtud také vysvtliti dlužno snahu stedovku uvésti všecko ve spojení

s Církví. Pravá svoboda národ nespoívá jen v pouhém zevnjším

zdání, nýbrž má základ svj ve vnitní organisaci, a k této vedla a

vychovávala národy Církev.

Než jakkoli vysoce cenna byla svoboda, pece náboženství pi-

kládán byl význam ješt vyšší.*) Nebo náboženství uilo pozemské

svobody náležit užívati, náboženství vedlo poddané k vrnosti, spra-

vedlivosti, poctivosti, istot a k ostatním všem ctnostem, bez nichž

nelze si mysliti šastného a pokojného spolužití. Náboženství pronikajíc,

ovládajíc, oživujíc a zušlechujíc všecky vrstvy lidské spolenosti a

všecky pomry života lidského, bylo stedovku kesanskému nej-

vyšším statkem, za který muselo býti pedevším bojováno a všecko

obtováno. Proto také mli pastýové Církve povinnosti i proti knížatm
neohrožen vystupovati, odváží-li se nco na ujmu a škodu náboženství

Gemeinden zu Markeii, zu Gauen, zu Lándern und in dieser Stufenfolge der Genossen-

schaften gab jede an die folgende, zuniichst an das Konigtum nur soviel ab, als es die

allgemeineu Interessen veilangten. Das Kíinigtum was der SchluCstein des germanischen

Rechtsgebaudes. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes seit Ausgang des Mittelalters.

. Bd. 17. u. 18. Aufl. Freiburg 1897, str. 499.

') Cathrein, Die Aufgaben der Staatsgewalt und ihre Grenzen. Freib. 1882, str. 76.

«) Srv. Michael, u. d. I. Bd., str. 144 n.

2) Petrus B^es
, Ep. 121: Ecclesia quidem a diebus antiquis libera est, et filii

eius, qua libertate Christus nos liberavit, dicens in Evangelio, quia filii liberi šunt.

•*) Joliannes Suresb., Ep. 193: lUa tamen (causa), quae fidei est, creditur esse

praestantior et procul iustior est, adeoquideni ut et profanae religionis homines hoc

constantissimum habeant.
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kesanského podniknouti. Slova Jeremiáše proroka ^) byla asto obracena

na biskupy, kteí nutné pokárání králv a velmož z bázn ped jejich

mocí nebo ze strachu, aby nepozbyli jejich pízn, opomenuli.^)

Vzrostl-li takovou mrou sociální a politický vliv kléru, zvlášt

biskup, bjlo pirozeno, že vzrstu a rozvoje ješt vtšího nabyla

sociální a politická moc a autorita papež. Tšilf se papež jako

nejvyšší hlava Církve všeobecné úct a byl zárove od druhé polovice

století osmého vládcem v samostatném stát papežském. První z biskup,

kterému ostatní klérus byl podízen a jenž byl pro všecky stediskem,

byl asto žádán od knížat a národ za intervenci ve sporech v jednotlivých

zemích vzniklých a nemohl se jí snadno zíci. Již Eeho II (715—731)

poznamenal, že všechny íše západní mají sv. Petra jakoby za pozemského

Boha 3) a oznail ve svém list k císai Lvovi Isaurskému za úkol papež

všude mír zjednávati a udržovati.*) Eeho IV (827—844) pokládal za

své právo a svou povinnost vystoupiti jako prostedník a rozhodí v ne-

blahém a pro stát jakož i Církev stejn nebezpeném sporu mezi Ludvíkem

Zbožným a jeho syny, a opat korvejský Wala dokazoval z církevních

autorit, že papeži písluší pede všemi jinými úad prostedníka. ím
oznauje papež Mikuláš I (858—867) jako svtové msto, ve kterém

tisícové útoišt svoje a ochranu sv. Petra hledají. s) K lesku, jejž stolec

Petrv již sám sebou ml, pistoupil ješt další, který mu moudrost

a spravedlivost jeho držitel získala, k právm vrozeným a pvodním
mohla pistoupiti postupem doby práva sekundární a annexní. Ale vždy

hlubší spoívala píina v náboženském postavení primátu,'') jenž se

mohl v nových pomrech všestrannji rozvíjet, ano dle své povahy

a svého urení rozvíjet se musel, jak z následujícího vysvitne.^)

Národové kesanští tvoili na základ jednoty a všeobecnosti

') lerem. 48, 10.

2) Fetriis Bles., Ep. 129: Maledictus, qui prohibet gladium suum a sanguine

i. e. ab interfectione peccati.

^) Thomassinus, Vetus et nova Ecclesiae disciplina. Venetis 1752. P.1. 1. l.c. 5.n. 8.

*) Gregor. II. Ep. 2. ad Leon. Isaur. : Scire autem debes ac pro certo habere,

Pontifices, qui pro tempore Romae exstiterint, conciliandae pacis causa sedere taniquam

parietem integerrimum septumque mediánm orientis atque oceidentis, ac pacis arbitros

ac moderatores esse.

6) Nicol, I. Ep. 8. Mami XV. 207.

®} Sv. Bernard oslovuje papeže: Quis es? Sacerdos magnus, summus pontifex:

Tu princeps episcoporum, tu haeres apostolorum, tu primátu Ábel, gubernatu Noe,

patriarchátu Abraham, ordine Melchisedech, diguitate Aaron, auctoritate Moses, iudicatu

Samuel, potestate Petrus, unctione Christus. (De considerat. 2, 8.)

') Srv, Hergenrother, u. d. str. 19 n.
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kesanského náboženství a Církve jednu spolenou rodinu. Jako rodina

v pravd jen tím jest rodinou, že má v otci rodiny svou hlavu, tak

potebovala také kesanská rodina spolenou duchovní hlavu, otce

rodiny, a mla tuto hlavu v tom, v nmž všichni národové uctívali

svého spoleného duchovního otce.^) námstka Kristova,^) nástupce

Petrova,*) kterému Kristus všecky své beránky a oveky pásti uložil.

Jej oslavovali císaové a králové jako otce, od nho byli zase naopak

syny nazýváni.*) Papež byl representantem nebeského krále Krista,

vykladatelem zákona božího, nejvyšším vdcem duši, rádcem, knížetem

pokoje, neúprosným mstitelem zlého a nespravedlivosti.ó) všeobecným

lékaem kesanstva. Papež byl oznaován jako vrný a moudrý slu-

žebník, jehož Pán ustanovil nad svojí rodinou. s) Již ped obnovením

císaství západního, ješt však více, když toto císaství ve svém vzne-

šeném postavení nemohlo se upevniti, musela stolice apoštolská v Eim
státi se stediskem života národ západooevropských ^ papež hlavou

celé veliké rodiny kesanském) Papež vystupoval tudíž ve stedovku

ve dvojí vlastnosti: v první ad jako nejvyšší hlava Církve, v druhé

ad pak jako nositel mezinárodní autority právní, jako hlava kesanské

spolenosti národ. Máme-li na zeteli zvlášt tuto druhou vlastnost

jeho, vysvtlíme si snadno onen veliký vliv, kterého papežové ve

stedovku i na vci svtské nabyli. s) Jejich vysoká autorita a mocný

vliv v záležitostech svtských nebyly výsledkem politiky nanejvýše

vypoítavé a tvrdošíjné, nýbrž pirozeným dsledkem sociální organisace

a historických událostí. (P. d.)

) KoputfatÓTaios -xT^p ^xaxEptov jmenuje Theodor Studita L. I. ep. 33. papeže Lva III.

2) Vicarius Christi nazývá se papež již v 5. a 6. století, v 9. jest název tento astjší.

8) Haeres Peti jmenuje Lev Vel. papeže. Sermo 3. c. 4.

*) Srv. Thomassin, u. d. P. II. 1. 3. c. 60, n. 4.

*) Johannes Saresb., Polycr. 1. VIII. c. 23: qui oainium coercere debet e.\eessus.

*) S. Bemardus, De consid. 1. 3, c. 1.

*) Srv. Hergenrother, u. d. str. 21 n.

«) StUckl, Das Christentum und die grofien Fragen der Gegenwart. Mainz 1880,

IIL Bd., str. 41.
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Dva romány ze života knží.
Napsal Alois Koudelka.

Skoro souasn dostaly se mn do rukou dva romány ze života
knžského, jeden francouzský, druhy anglický, onoho autorem je knz-
odpadlík Francois Granjon, tohoto irský, pravovrný, ovšem ve
smyslu anglickém — moderní, Patrick August. Sheehan. Název
onoho „Zápas knze", tohoto (dle hrdiny) prost „Lukáš Delmege".
Podívejme se trochu zevrubnji na oba. Zanu se Sheehanem.

Naped nkolik životopisných dat. Patrick Aug. Sheehan
narodil se v Mallowu, v corkském hrabství, 17. bezna 1852.
Hned ze svých gym našij nich studií jevil neobyejnou zálibu pro vdy.
Studoval nejprve na St.-calmariské koUeji v jernoy a od roku 1869
po pt let na Maynoothské kolleji. Na knze vysvcen byl v Corku,
a sice na sv. Josefa roku 1875. Naež se odebral do Anglie, abv se
vnoval duchovní správ v Plymouthu. Za svého dvouletého pobytu
v Anglii obeznámil se co nejdkladnji s klassickou hlavn literaturou
anglickou. Ale teprve když se do Irska vrátil a za duchovního
v Queenstownu ustanoven byl, jal se užívati svých hiven k literárním
pracím.

V letech 1881— 1888 uveejnil celou adu lánku v obsahu
theologického, vdeckého a literního v Trish Ecclesiastical Recordu,
Irish Monthly a Dublin Review. Pepracováním uhnal si vážnou nemoc
roku 1889, i prodlel nkolik let deficientem ve svém rodišti, až teprve
zase r. 1895 poven byl duchovní správou v Doncraile, kdež jedním
z jeho pedchdc byl Mgr. Dr. Croke, potomní arcibiskup Cashelský.
Tam napsal a vydal svou první delší práci z krásné prosy: Geoffrey
Austin. student. Na níž hned následovala druhá The Triumph
ofFailure. V obou pracích líí duševní život a vývoj studentstva
vysokých škol.

A obé práce tyto, první vyšla už v 5. vydání, druhá ve 6.,

nkolikera vydání se dokaly, pece celkem malé pozornosti jemu
zjednaly. Slávy teprve nabyl svým románem „My new Curate"^ 't j.Mj nový kaplan). Roman ten Vyšel r. 1899 a podivná byla historie
jeho publikace. Autor napsal nkolik poáteních kapitol toho románu,
ale brzo další práce nechal nejsa s tím, co napsal, spokojen, ani ti,

jimž^ to peetl. Tu po njakém ase dostane Sheehan psaní z Lovan,
kdežP. Henzer, vydavatel amerického asopisu „Ecclesiastical Record",
meškal návštvou u Dr. Stanga. P. Henzer ptal se Sheehana, nemohl- li

by mu do jeho listu pispti podobnou povídkou jako „Geoiffrey Austin,
student", ale jejíž dj vzat by byl ze života souasného knžstva
katolického. Sheehan vytáhl ze zásuvky poátení kapitoly „Mého
nového kaplana", dopsal ostatní a poslal rukopis americkému vydavateli,
j^nž jej jako feuilleton ve svém asopise uveejnil. Povídka pijata
byla v Americe s takovým nadšením, že krátce potom vydána v knižní

I
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Úprav, a dnes ítá už v originále na 60 vydáni. Pokud mi známo,
peložena byla také do francouzštiny, italštiny, maarštiny, néminv
a holandštiny. „Mj nový kaplan" je jakousi autobiografii, po stránce

umlecké dosti špatn komponovanou, ale zajímavou mnohými myšlen-
kami, jež zasluhovaly, aby veejn byly povdny, a kontrastem
mezi starým faráem, jenž by byl tak rád ledacos vykonal, ale toho

nechal, a te se nezištn tšil, podaí-li se více jeho mladistvému
pomocníkovi, jenž je plný optimismu a plný horlivosti a innosti
„reformaní", a jenž se dobe i pi mnohých pochybeních s lidmi snáší,

a jemuž se celkem vše dobe daí.
Smím-li se tak vyjáditi, je tu zachyceno kousek snah „moderního"

knžstva na venek, na okolí. Co se tu praví o nedostatku víry prote-

stant, vší mrou lze applikovati na naši intelligenci. Tebas, jak jsem
už nahoe podotkl, celek trpí neharmoniností, jakousi neurovnalostí

spracování, pál bych si knihu tu vidti v rukou všeho mladšího
knžstva. Pro širší vrstvy, zejména mén vzdlané, psána není. To platí

mrou ješt vtší o románu „Lukáši Delmegeovi".
Roku 1901 vydala londýnská nakladatelská firma Longmans,

Green & Co. další román Shechanv: „Luke Delmege." Má skorém
šest set stránek. Autor líí v román tom duševní rozvoj a vývoj
katolického knze od jeho vystoupení z alumnátu do duchovní správy
až po jeho smrt. Hrdina románu toho, Lukáš Delmege, jest optn
skvostný typ „moderního'^ knze, užívám toho terminu v tom smyslu
a významu, v jakém se u nás povšechn uplatnil, totiž knze vzdlaného,
po vzdlání dychtícího, plného ideál, ze všech sil a co nejpoctivji se

snažícího smíiti, t. j. v jakýsi souzvuk uvésti uení církve své

s názory moderního svta, jenž však po mnohých bojích a mnohých
trpkých zklamáních dospívá té pravé moudrosti, již o nm hlásá nápis

na jeho pomníku : Amavit, laboravit. requiescit. Jak té moudrosti
nabyl, a která to byla, to vyznává sám v kázání, recte ve své životní

— veejné zpovdi, již uinil pi profesi novicky Barbory Wilsonové.
Dovolím si místo to pro zajímavost v doslovném peklade uvésti;

myslím, že tenáe „Hlídky" budou zajímati názory tam vyslovené,

a dnes zhusta petásané z jednoho i druhého tábora.

Uritý výrok Pán a zdánlivý rozpor v tchto slovech, (pokraoval
Lukáš), poskytly by nám nový dkaz — kdyby dkazu toho teba
bylo — o božství Kristov. „Nikdy žádný lovk tak nemluvil, jako

lovk tento." Smrtelný filosof, ecký sofista byl by sílu toho nasliboval

svým stoupencm, když protivník ábel pokoušel Pána laného a

zmoeného na poušti; nebo kdyby pravdu byl pedstíral, byl by jí

v abstrakcích uil a byl by ponechal každému dle pirozenosti proklestiti

si co nejpohodlnji cestu ke svému štstí. Ale božský Uitel postavil

jako minimální podmínku, kdo by se Jeho ueníkem státi chtl,
pikázání: „Zapi sebe sám"; pipojil pak k tomu nejasný a zdánliv
odporující sob slib: „Kdož by ztratil život svj pro mne, nalezne jej."

A podivno, že posluchai nejen se tmito slovy nepohoršili, nýbrž
ochotn pijali je za vrounou pravdu a neklamný slib, že polovzdlaný
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publikán a zcela nevzdlaný rybá chvatn volal a následoval Uitele,

jenž žádal od nich tak veliké obti za odmna tak problematickou.

A ješt podivnjší jest, že se po vky vyskytují duše, jež okouzleny

pravou libovlí (arbitrarnost) tohoto píkazu dostupují vysokého stupn
svatosti, již on v sob zavírá, a nedbajíce diktát protestující sebelásky

nebo ješt nebezpenjších plitkostí smlouvajícího svta nenadále ocitají

se na té poušti, kde ruka Mistra jejich je jim jistou ochranou a zvuk
hlasu Jeho zurením tekoucích vod.

Takové obti jsme dnes svdky; jsme svdky takového zanechání

mladistvých snah a tužeb, takového tichého pervání pout. jež nás tak

úzce pojí jako stíbrná života struna, takového odíkání a sebe opuštní,

takových posvátných slib napsaných a stvrzených na pergamenu
u pítomnosti Krále, ale ješt jistji napsaných a zpeetných krví srdce,

že tu shledáváme pravé sebezniení a strávení. Jeví se však v té dnešní

obti zvláštní ráz, jenž jí propjuje speciálního významu, o nmž
B dovolením místnji se zmíním, a dsledky z nho plynoucí, jsou to

dsledky dalekosáhlé, vyvodím.
Všimli jste si zajisté, že mj text zavírá v sob netoliko ideu

„odíkání", ale i „obti". „Zapi sebe sám. Sob samému se odcizí"

tak zní božské pikázání. Všeobecn klade se pi duchovním povolání

jedin na to pikázání draz, konená idea obti, zvlášt zástupné

obti zídka zmiována bývá. Církev mní, že toto první pikázání ve

evé plné obsažnosti také již druhé v sebe pojímá. Ale v pítomném
okamžiku zíme, že život zástupné obti skonen má býti sliby odíkání,

a že tvto sliby, jež zpravidla bývají poátkem odíkavého života,

v našem pípad jsou ukonením obti, jež je tak veliká, že ji jenom,

jako kdysi praotci starého zákona, vle Nejvyššího jednomu ze svých

nejmilejších tvor uložiti mohla. Stalo se to takto. (Dobrá sestra promine

mi podrobnosti vypravování, ježto je dkazem, jak ruka boží stále

a neviditeln ve svém tvorstvu psobí.)

Tu vyprávl P. Lukáš o všech poblouzeních Ludvíkových a

o obtavé oddanosti sestin, naež pokraoval: Tu byla duše milovaného

ti velikém nebezpeí. Život jeho propadl. Nebezpeí vného zatracení,

jež až dosud jenom zdaleka hrozila, co nejvíce se piblížilo. Jenom
všemohoucnost stála ješt mezi tou duší a peklem. V hrozné úzkosti

milující duše sesterské, jež tužbami svými nesla se jedin za tím

zavržencem, vzešlo nenadále šastné vnuknutí. Duše ta zachvla se

bezdným ochvním istých duší práv ped tím jménem, jež, tebas

bylo symbolem lásky, pece na odpuštný hích nezapomíná. A Nejvyšší

ustanovil ve svém nevyzpytatelném úradku, aby to práv stalo se obtí.

Cenou duše bratrovy mla se státi bezhíšná hanba sestina; melt býti

spasen dobrovolným pohanním a zneuctním neposkvrnné a neporušené

obti. Obt byla pijata, duše bratrova pak zázran peklu urvána, a

sestra, neznámá všem krom Boha, vstoupila z jasu svta v úkryt tohoto

asylu, a zde žila — dle všeho vnjšího zdání — se všemi vnjšími znám-
kami kající se Magdaleny, skrušené híšnice, toliko Bohu a jejímu zpovd-
níkovi, jenž byl Jeho zástupcem, známa byla její híchu prostost.

Hlídka. 41
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Zatím, co se toto vše dlo, jiný život šinul se dále po vedlejších

kolejích; ale ach! jaký chaos byl mezi nimi. Mladý knz odmítl

podobné vnuknutí volající ho k životu naprosté obti, vnuknuti, jehož

se mu v den jeho posvcení dostalo, zamítl je a sestoupil s heroického

k všednímu; a tu oslnn byl práv tmi hesly na rtech svta, jež byly

každodenn praktikovanými zásadami svatých.

„Odíkání", „ob", „opuštní sebe sama", „prospchy
plemene", „svat é požadavky h um ani ty"; slova poád mu znla
v uších volajíce ho k jakémusi vyššímu, mystickému životu, daleko

vzdálenému ode vší sobecké pohodlnosti a ode všech ctižádostivých

hnutí. Zel, že mnobo let bylo teba, nežli nahlédl, jak dutým a prázdným

vše to bylo; že nebylo Boha v lidské pirozenosti krom Boha, jenž

lovkem se stal, aby lidskou pirozenost k božství povznesl a že

vznešenými naukami o odíkání a obtování se spravovali se pouze

pokorní ueníci toho Boholovka. Nicmén takovým bylo odvné
prahnutí lidské duše; a co se mladý knz ubíral klopotnou stezkou

moudrosti, tu vidl, jak lidská filosofie s blikavou svítilnikou v ruce

trudn se prodírá všemi možnými zákruty a hladnými cestikami

lidského ducha, aby se konen vynoila v plném jase evangelia, ale

8 oslnným zrakem, nebo vznešené slovo „odíkání" nalezl v poslední

not zpvu nejvtšího z moderních básníkfi, božský pak rozpor: „Kdož
by ztratil život svj, nalezne jej", shledal jako konenou výslednici

moudrosti jednoho z nejvtších moderních filosof. Ale co jest ideám,

by sebe vznešenjší byly, do vedení moderního života? Jednání a

mužové inu (action) ídí moderní svt. Ideje ovládaly širé oblasti

orientálního mysticismu, až vyvrcholily ve vznešené skutenosti ke-
sanství ; ale náklonnost occidentála nese se k materialismu a jeho

nejvtším dogmatem jest — povné já. Ale co tak známo bylo

starovkým mudrcm, a co moderní velikáni jen pracn a trudn
nalézají, to snadn chápou malití, již moudrosti hledají v sprostnosti,

a 8 radosti následují jako vdc tch, kdo z božského rozkazu ne

pemluvnými slovy lidí':á moudrosti, nýbrž pímým výkladem prosté

ei uí více, nežli filosofie dovede rozeznati, uenost se dobádati a

obrazotvornost pojati. (O. p.)
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Nervosa a poesie.
Studie P. H. Maetina. Peložil Jan Spáil. (. d.)

III.

1. Když smysl pro mravnost pestal úinkovati u básníka ve chvíli,

ve které jej pivede k tomu, že hledá ve zlu nejvyšší uskutenní
svého umleckého ideálu, není poteba žasnouti nad tím, zdali vkus
sám o sob, jenž není niím jiným, než praktický pud ke krásnu,

se zvrhá docela, i podrobuje se jen zbloudní ástenému, píznaku
to stavu chorobného. Toto zvrhnutí, nebo toto zbloudní pozorujeme

v díle dekadentském, ve stupních nepochybn rzných, však ve zpsobu
tak všeobecném, že jest nám v tom vidti nezmnitelné znamení
úpadku. Tou mrou, jako zvrhlost mravní pitahuje tyto cizí hledae
ideál, ohyzdnost fysická psobí v jeho organismech opotebovaných
nebo blaseovaných rozkoš, vi které mají oni vzezení, že jí neodolávají.

To jest výsledek konený esthetiky, v níž vládne smyslnost.

Prudký vznt vyvolává v ní jiný ješt prudší vznt a brzy, aby se

nervy otásaly ve stálém teštní, teba se utéci k výstednosti v genru
hrozném nebo ohyzdném.

Výjevy nejen dsné, ale odpuzující a neisté zdá se tvoí rozkoše

tchto zkažených. Jdou za nimi jako vábeni pudem neodolatelným

a vyvolávají je, aby je pozorovali v tutéž hodinu, kde pedmt, jenž

je zamstnává, zdá se že mén vyvolává výjevy tohoto druhu.

Aby se kochal v pedmtu své vášn, beze vší pochyby, aby si

v nm liboval, Baudelaire nenalézá nic lepšího než uvésti jej takto.

Když byl dopodrobna vylíil smrdutosti a hnilobu i jiné pvaby
tohoto genru, praví s krutostí, která by mohla býti hrubou lekcí,

kdybychom neznali ducha a básníka tohoto, zamstnaného každou jinou

vcí než mravností.

Et pourtant vous serrez semblable a cette ordre,

A cette horrible infection . . .

Oui! telle vous serez, ó la reine des giáces,

Aprs les dernieres sacrements,

Quand vous irez, souš l'herbe et les floraisons grasses.

Moisir parmi les osšements . . .

A budete též pec pak stejná s oním kalem,

s tou nákazou tak pehroznou . . .

Tak! Taká budete, ú knžko milostí, vy

až po posledních svceních,

až hnít kdys pjdete v zemi, nad níž kvty civí,

ve koster shrouceních.

To bude ješt ped „mrtvým psem", z kterého mu chutnati bude

jistým zpsobem to, co má smyslnost nejvybranjšího:

Regarde, dis-je alors, comme en cette carcasse,

En ce chien mort liquefié,

Un monde tout entier va, vient, passe et repasse,

Multicolore et varle!

Les mouches i charbon lustrant leurs fines ailes,

Pompent íi deux les boyaux mous . . .

41*
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Hle, eknu potom já, jak v této koste stlelé,

v tom mrtvém psu již rozbedlém,
svt celý vzniká, jde a vrací se zas smle,
ve barev lesku všem

!

Tu mušky o uhlí si trouce kídla jemná
ssají po dvou ze stev pnnj'ch . . .

Jako miluje nade všecko zápachy odporné lovku zdravému,

kochá se myšlenkou, že kdysi odhodí jej jako starou špinavou láhev,

podlého, klihovitého, puklého. A on vyjaduje takto své uchvácení:

Je serai ton cercueil, aimable pestilence! Já budu rakví tvou, ty more, mn tak milý,

Le témoin, de ta force, et de la virulence, a svdkem síly tvé otravnosti, síly,

Cher poison, préparé par les anges ! . .

.

ty jede pedrahý, pipraven andly 1 . .

.

Žáci ukázali se hodnými mistra S talentem menším uvedli své

ruce v pohyb a vytvoili v sochách kostrových tentýž kal a totéž bahno.

Bylo by také odporno, jako nudno, citovati sonety noních cídi
z veselí ve shromáždišti luzy. Tituly dl jejich samy znaí, z jaké
látky jsou zhotoveny, totiž: „Mrtvý pes", „Mrtvé oi", „Rakev",
„Hniloba", „Kostra", „Smrt nabalzamovaná", „Za živa pohbený",
„Samomluva Troppmannova" (osmeronásobný loupežný vrah. Pozn.

pekl.), „Rondeau guillotinou" sfatého a jiné utšené vci tohoto gernu.

Stejná snaha ve výjevech hnusných, záliba rovnž tak vytená pro

vci nevznesené a hrozné dle úsudku všech psychiatr jest zjevným
znamením zvrhání. Shledáváme se u lidí pipravivších se o rozum
se zvrhlostmi vkusu, které pipomínají „Mrtvého psa".

Vkus fysický sám jest dosti zvrhlý u nervosních umním sou-

asným. Nebývá vzácno potkati se mezi nimi s obtmi alkoholu a

narkotik, jichžto zneužívali. Otrávení fysické zdá se býti v tomto svt
rozumem popletených potebou tak neodolatelnou jako otrava mravní.
Baudelaire užíval hojn opia, tabáku, vína. Verlaine byl dipsomanem
usvdeným, styd se sám za jisté hodiny svého opilství, proklínaje

ve svých verších osudný tento chlast, ale ochoten jsa podlehnouti od
toho okamžiku, co pokužení pišlo, které sotva kdy otálí. Konen škola

dekadentská a symbolistská jest narozena nikoliv na pat Helikonu,

ale v podzemním bytu kavárny. Jest zpita „bocky" (erným pivem),

podávanými sklepníky v sále mnohem více než vodou z Hippokreny
podávanou Musami. V jistého druhu „baru" v Quartierlatin byla

ktna, vlnami piva uprosted mrak tabáku. „Bock" a dýmka byly
dány také do ruky dekadentnímu Appollonovi.

Když spolenost tato vdoma si jsouc nepochybn svých sil

prvního ádu, vyjde ze svého podzemního bytu, aby trochu více žila

na širém dni, nezape pvodu mravm svým a tím byla kavárna
„Fran9ois ler" na témž Baulevardu Saint-Michel, který si zvolila za

své stedisko básnické. Tam ješt se mže mluviti symbolism, vyvraceti

sklenice na ráz a kouiti z dýmky.
Toto chorobné tíhnutí nemá jen za pedmt alkohol a tabák.

Ono se nese také k ostatním jedm, jejichž úinek jest vyvolati

pomíjející vznt mozkový, záhy sledovaný sklíenosti fysickou, mravní
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i intellektualní, jež vede srázn ke zvrhnutí. Chlorál, ether, kokain a

morfin hrají úlohu pathologickou v souasné nervose. Neušetily sou-

hvzdí symbolist.

Aniž chceme oznaovati, ani jmenovati koho, Dr. Laurent ujišuje,

že jest mezi básníky dekadentskými velice vážný poet vášnivých
morfinist, a jsou mezi nimi ti na nejmén, kteí se tší jisté^známosti.

Tito nešastní ti nedošli nijak morfinismu, aby v nm našli zapomenutí
utrpení fysických, skutených. Došli tam bláhovostí, snad chvastounstvím,

však možná také pitaženi tímto tajuplným jedem, jenž jim opatuje,

jak ujišují, nejúinnjší a nejbolestnjší z rozkoší, v témž ase, co

je pipravuje o rozum den ze dne více, rozkládajíc jejich individualitu

mravní, v témže ase, ve kterém rozkládá pomalu jejich individualitu

fysickou. V tomto vedou si naprosto jako ddicové degenerovaných.*^

(P. '!.)

k

Novd díla.

Karel B. Mddl: Umní vera a dnes. Nakl. F. Topi v Praze. Str. 275.

Cena 3 K.

V knize této sloueno 20 píležitostných statí, napsaných za po-

sledních pti let, jež bohatá ne tak umleckými událostmi v našem
život, jako spíše hesly a spory. Dv prvé stat jednají povšechn
o našem výtvarnictví (IManes, umní a kritika), ostatní o elných našich

výtvarnících, zvlášt starších aneb mezi „starší" kladených.

Sbírku tuto lze co nejlépe doporuitt všem, kteí by se o umní
zajímali neb zajímati — mli. Není snad pro t. . odborníky: obsahem
i slohem obrací se ku každému vzdlanému tenái, by mu pomáhala
dívati se na výtvory umlecké. Nevadí feuilletonský ráz jednotlivých

životopisu neb úvah, ba práv on snad vkusu širšího obecenstva více

bude se zamlouvati. Nebude snad ani souhlasu s každým úsudkem
p. spis. Hlavní jest, že je tu hojn pouení o našich umlcích a jejich

výtvorech, kterým se tíbí umlecký názor a úsudek.

Naši básníci. I. Studie Marie Kavánové o poesii katolické moderny eské.

Nákl. Nového Života v N. Jiín. Str. 121. Cena 1 K.

Zatím jsou tu z našich básníkv jen tyi: X. Dvoák, Bouška^

K. Dostál a Bitnar. Na ostatní prý dojde, bude-li chtíti — tenástvo.
Bylo by dobe, kdyby chtlo. Spisovatelka sice kytiky básníkm

zrovna rozhazuje, ale když už v naší kritice vbec zavládly superlativy

— budto chvály i hany — tedy dostaniž se s naší strany aspo
trochu chvály také tm, kteí se jí odjinud zajisté pramálo dožijí.

Pozná pi tom tená pece hlavní rysy jejich a ponkud snad si je

i zamiluje.
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Pedeslaný nástin „o básnictví vbec" pronáší nkolik pípadných
myšlenek o svém pedmte; i pes tu strunost jest pouný. („Obraznost"

ve smyslu fantasie lépe nazývati obrazivostí a uriilecký stupe její

obrazotvorností; obraznost pak znaí vlastnost, na p. obrazná mluva.)

Sigismund BouSka a Zdenka Vorlova: Legendy. Nakl. Ant. Odehnal v Brn.
Str. C5. — Duše v pírod. Básnických obzor katolických . 8. Nákl.

Norého Života v Nov. Jiín. Str. 88. Cena 4 K.

Nádherná dv díla, za nž ani nejlepší básnici naši by se ne-

potebovali stydti. „Legendám" svží vynalézavost jakož i pelivá
kresba prof. Vorlové nemálo podává umlecké úinnosti. Jednotný ráz

illustrací pojí jaksi rozmanitost námtv i útvar básnických, maje
ovšem své výhody i nesnáze; tyto podailo se umlkyni takka všude
se zdarem pekonati. — V díle druhém pevládá úkol ozdobný v širším

významu a ešen celkem šastn; zastoupeni zde pední umlci, jako
Bílek, V. Forster, Jaronk. Kaván, Runié, Vorlova a j.

V básnictví jsou legendy te jaksi málo sympathické, a jsou

básníku i dovednému nesnadným úkolem, zvlášt vybírá li si, jako náš

básník, také legendy jaksi umlé, nikoli ist lidové. Naivnost pojetí

i slohu nesnadno se básní vystihuje, jako se našemu básníku na mnohých
místech pkn podailo. Tak na p. šastn použil na svém míst hovorné
šíky legendové, jinde zase úsenosti na výkladu dje.

Náladové kresby pohledu pírodních jsou vdným prostedníkem
duší básnických, vnímavých a sdílných, obsahujíce dojmy vždy nové
a nové. Básn „Duše v pírod" jsou pevahou popisné, výpravné;
dojmy to a zkušenosti životní, a ne práv nejosobitjší, ani vždy
nejhlubší. Básník lehce poddává se volnému sledu dojmuv i vzpomínek,
prostými obrazy je zaznamenávaje.

La tolerance protestante, par E. Ganmt. Paris. Bloud et Cle.

Cena '2 fr. 25 c.

Katolíkm se pedhazuje všude, kde jen možno, nesnášelivost.

mezitím co se do nebe vynáší tolerance protestantská. Pravda jest. že

protestantismus provádl asto v Evrop, kde prorazil a zvítzil, nej-

nesmiitelnjší tyranii a nejprudší netoleranci; rovnž jest pravda, že

v 19. století, když se mu podailo v Africe a na oceánských ostrovech

potlaiti tamjší domorodce, že je vykoistil asto nejohavnjším zpsobem;
pravda jest konen též, že skutky, jež se vyítají katolíkm, byly asto
jen iny legitimní obrany, nebo útisky, jež na se protestante pivolali

svými zloiny, svou felonií a svou ukrutností. etné a vzácné doklady
toho lze nalézti v Camutov spisku, který bude moci proto býti leckdy
dobrou studnicí k odražení pomluv a jednostranných útok protestantských.

Apologie du culte catholi(]ue, par ral)bé Monsard. Paris. Bloud et Cle.

lovk potebuje njakého vnjšího kultu, a kult katolický jest

lidskému duchu nejbližší a nejvlastnjší. „Kult jest lidské duši to, co
je slovu písaha — užší pouto, aby lovka, bez ustání zmitaného proudem
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Života, pidrželo pevnji k mrivnimu životu a víe. již za svou uznal."

(E. Pelletan, Les droits de rHomme.j Nutnost kultu pro spolenost

a jednotlivce, jeho pednosti v mravním a sociálním ád, jeho krásu,

vznešenost vykládá abbé Monsard v první ásti své práce. V druhé
ásti, která jest vnována projevm kultu, vysvtluje obt kalvarskou a

obt oltáe, svátosti, svátky, pocty vzdávané ostatkm a hodinky za mrtvé.

Les Ma rty r s. II. Le troisime sicle. Dioclélien, par /). Z^^c^ercj-

O prvém svazku bylo referováno v ísle pedešlém. Svazek tento

obsahuje nejprve dv pojednání: Les Chrétiens condamnés aux mineš
a Comment le Christianisme fut envisagé dans lEmpire romain. Acta
martyrm jsou tu kriticky probádána od roku 249— 320. Kritika uznává
druhý svazek za dokonalejší prvého.

E s q u i 5 s e u ne évolution dans TH istoire de la Philosophie,
])ar . icolas Kostyleif. Paris. Alcan.

Kostyleff klade si tu otázku pro budoucnost filosofických studií

jisté ne nedležitou. Hledíme-li k „neobyejné rznosti nauk minulosti"

a k „neustále rostoucí vln nových hypothes", znamená postup tchto
rzných nauk pokrok a vývoj, nebo pedstavuje jen vné taínání
a opakování? V tomto drahém pípad nebyla by filosofie nic jiného

než hrou ducha obtovaného již pedem nezdaru a neúspchu. Kostyleff

dokazuje opak. V ad filosofických doktrín ukazuje evoluci lidského

vdomí determinovaného „par une tendance instructive verš la conception

un monisme universel" Kostyleff — jak patrno — vidí, vlastn
chce vidti v jím nartnutém filosofickém plánu ospravedlnní Spinozova
monismu. Všechen chaos pedchozích nauk byl by tudíž jen mlhovina
kráející k tomuto definitivnímu rozešení. Filosofie, od Spinozy, bvla

by pak zvlášt representována naukou Fouillieho o „idées forces".
která jest „un monisme conscient". Z toho je zejmo, dí Bess,

co jest na této theorii originelního, pravd nepodobného a libovolného.

L'index philosophique, dirigée par Tabbé £". Pe^7/aMée. Paris. C Xaud.

Cena 10 fr.

První svazek obsahuje 4623 titul dl a lánkv o rzných revues.

jež dotýkají se filosofie a vd s filosofií souvislých (biologie, neurologie,

psychiatrie, sociologie atd.) a jež roku 1902 vyšly v Evrop a v Americe.

Druhý roník jest již pipravován a bude obsahovati nejen tituly dl
a lánk, jež vyšly roku 1903, nýbrž i struný rozbor všech tch
prací, jež specielnji interessují filosofy. Pro knihovnu každého pra-

covníka rozhodn vítané dílo. První svazek byl sestaven par M. N.

Vaschide, chef des travaux du laboratoire de Psychologie experimentale

de lAsile de Villejuif et le Dr. von Buschan, de Stettin. v, Laxkaí.
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Zc života ndboženskcho.

Letoší slavnosti svatoprokopské, jichž se lid na Sázav a všude
súastnil v potu nad oekávání hojném, nahnaly strachu, že církev

dostane v národním tom svtci vydatný prostedek pro získání a upoutání

lidu. Národní ráz svtce a jeho národní odkaz mohou býti pro církev

v Cechách prý tak výteným agitaním prostedkem, jako sv. Cyrill

a Method a Velehrad na Morav. To jest jako v té bajce o tom otci

a synu a jejich soumaru. Nijak se nezavdili. Tak ani církev A
s národním pathosem, af bez nho, vždy najdou záminku a dvod proti ní.

Dne 22. ervence konal se v Praze druhý sjezd kléru . eského,
z jehož prbhu lze vidti, jak disciplinovan hodlá postupovati eské
knžstvo za svými požadavky. Zvlášt zeteln se jeví snaha domoci
se pro knžstvo kuratní též náležitého vlivu v diecesi, což je jist

snahou jak spravedlivou, tak asovou. Zajímavým bylo thema druhého
eníka p. Dra. Lqskota: „Sebevzdlání knze po skonených studiích

bohosloveckých." Eeník všímá si „Písma svatého", nejen že v nm
je nejvtší ást dogmat vro- i mravouných, nýbrž že je v nm
uložena vkovitá moudrost, posvcená duchem božské inspirace. Volá
však po ádném jeho peklade, hlavn perikop. Velmi dležitým je

studium theologie fundamentální, která je pravým cviištm myšlenek;
v speciální dogmatice je teba si vésti kriticky a historicky, pi emž
vybízí kláštery ku pekladu sv. Otc na jazyk eský.
Dále je dležitá kesanská archeologie, církevní djiny, rovnž djiny
vlasti jsou pro knze kuratního vcí velmi dležitou. Velkou péi
vnovati teba též mravouce, církevnímu právu a umní, vdám pí-
rodním; a konen nemá knzi zstati cizí moderní filosofie, která

celému nazírání jeho dává podklad a pevný smr. Po výtené této

pednášce pijaty dv resoluce, z nichž dležitjší body jsou: dle prvé
má se knžstvo snažiti prohloubiti své vzdlání theologické i profánní,

a to s patiným zetelem k dob moderní. Každý knz a pracuje

v duchu idee Cyrillo-Methodjské. Breví a je formáln zdokonalen a
jeho recitováni a zavazuje pouze sub poena a ne též sub culpa.i)
Druhá resoluce prohlašuje, by biskupi byli voleni knží hlubokého
rozhledu a bohatých zkušeností ve správ duchovní. Místa kanovnická
z polovice obsazována vynikajícími pracovníky z kléru kuratního.

„Jednota" má se starati všemi prostedky o splnní tchto požadavk.
Vbec mezi kuratním knžstvem eským se to hýbe velmi živ. Taky
hned na schzi „Zemské jednoty eského katolického duchovenstva
v království eském" ze dne 9. ervna mezi jinými referuje pan
Kroiher, jaké stanovisko má se zaujati pi lidových pednáškách
universitních professoru, a navrhuje, by duchovenstvo etn takovéto
pednášky navštvovalo; hojnou pítomností kléru bude pednášející
ve svých posudcích o církvi katolické umírnným, a lze pece pi tom
získati materiál pro akci proti nevreckým agitacím. Pronesen též názor,

') A což ta pona? Budou k ní zavázáni opt jen sub poena ói .sub culpa? (P. r.;

i
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Že by nejlepší obranou bylo, kdyby hlavn professoi theologie podobnou

inností paralysovali vliv professor laik. Také zmínno, že venkovské

knžstvo mnohdy uráží se zcela nevinnými, anebo ne zejm odsuditelnými

názory eník a kaceuje eníka pro názory, s nimiž se možno
mnohdy bez ujmy katolicismu smíiti nebo je aspo trpti.

a opravu breviáe (dle úedního sdlení D. Panici, tajemn.

kongreg. obad) se ve Vatikáne nepomýšlí. Skoda!

Ve Francii rozvinul se disput o konkordat — vláda totiž obviuje

papeže, že on jej ruší. Jedná se totiž o zakroení Vatikánu proti

dvma biskupm savalskému Mnsgru. Geayovi a dijonskému Mnsgru. Le
Nordezovi. Eím totiž jal se s nimi domlouvat bez prostednictví vlády.

A ponvadž z domluvy s Vatikánem oba biskupové cítili pro sebe

nebezpeí, vyzvali si vládu na pomoc, která se píležitosti ochotn chopila.

Vládni denník .Temps'* vyítá papeži, že sám svým „nerozvážným

postupem" ruší konkordat, kdežto ve Francii vláda dosud na konkordat
pesn stála. Konkordatem bylo ovšem obsazování biskupství upraveno,

ale papež má též záruku, že biskupové úady své dle ustanovení

církevního také vykonávati budou. Volá-li tedy nyní biskupy své

k poádku, není to ješt jejich sesazení, které na základ konkordatu

nesmí se ovšem dáti bez svolení vlády. Oba biskupové nepodepsali

protest kardinála Richarda proti vládní politice, ano s vládou souhlasí,

ponvadž ehole prý poínaly dusiti víc a více klérus kurátní. Vláda

je oba hájí. že prý se niím neprovinili, ba naopak, ponvadž jim

práv jde náboženství nad politiku, jsou prý ve Vatikánu v nenávisti.

Jaurésova „Humanité" míní, že píinou všech tch spor jsou jen

jesuité a s nimi ristatní ády; nebo oni bojují pro odlouení církve

od státu a zrušení konkordatu. vdouce, že po zrušení konkordatu

budou jen oni dodávati potebné pro výchov duchovenstva. Papež dá

si jimi všechno namluviti. Ve Vatikáne se myslí, když papeži pedstaví

se njaká delegace francouzských dlník, že už všechno délnictvo je

církvi vrno. Ponvadž práv onino dva bi.skupové jasn prohlédli

plány jesuit, byli od tchto u papeže oernni. zaež se jich vláda

docela spravedliv ujala. Vatikán však proti tomu všemu odpovídá,

že on konkordatu nijak neruší, vláda francouzská odnímajíc neoblíbeným

biskupm plat, Vatikánu se též neptala. Xebudou-li napomenutí biskupm
zaslaná, zruší Francie úpln vyslanectví u Vatikánu a papežskému

nunciovi bude odevzdán pas. Z íma odpovdno, že nuncius na

prvodní listiny nepoká, nýbrž odebere se do íma už naped.

Biskupové se tedy vyzvání Vatikánu nepodrobili. kurie se názorm
vlády Combesovy nepodala, a roztržka mezi ímem a Paíží je hotova.

Ve vídeské „Die Kultur" je referát o nedávno vyšlém pojednání

curišského pastora „Das Christentum der Zukunf^. Autor poíná si

jasné a korrektn dle církve protestantské, a katolické nezahazuje,

a pichází k dsledku, že církev vlastn budoucnosti nemá. Dosud je

I

sice církev, af už ta i ona. formáln uznávána a jejích funkcí užíváno,

než v podstat: tída dlnická nedochází od církve splnní svých
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opovrhují, jest prý jen pro lid. Kruhy vládní a politické všímají si jí

jako instituce státní a sob pomocné. Mimo to v theologických kruzích

není vše v poádku. Slab theologické vzdlání zavinuje též mnoho;
mezi duchovními není vlastn toho, co lidem káží. Je sice dosti pravdy
v tchto myšlenkách nejen ve (Švýcarsku a v protestantském Kmecku.
ale i v katolickém Rakousku, ale není tak zle a není vše ztraceno.

Zlý prorok budoucnosti snad zapomnl, že k podstat vci nenáleží

nikterak církve se svým dnešním zízením! Perodí-li se toto zízení,

tím ješt církve nezaniknou, ale budou žít v nové podob dále.

V lovaském velikém tvrtletníku (Revue histoire ecclésiastique)

pojednává v 2. a 3. svazku letoším C. van Crombougghe o vlivu po-

hanské filosofie a zvlášt novoplatonismu na názory a spisy
sv. Augustina. Od spisu Souverainova (1700) „Le platonisme dévoilé"

až po Harnacka otázka tato se probírala hojn s obou stran: od tch.
kdož vliv platonismu a jiných nauk pepínali, i od tch, kdož každý
vliv odmítali. Autor sleduje hlavn nauku o Christu (Christologii) a

o vykoupení (Soteriologii) u sv. Augustina a pokouší se uvésti na pravou
míru upílišené jak se mu zdá názory protestantských theolog Dornera.

Harnacka a Loofsa. Nesledujíce autora v jeho uených vývodech, po-

dáváme jenom závrený názor jeho: „Kovoplatonismus pojatý ve službu

dogmatu, jeho formulace a vývuje, nebyl služebníkem neužiteným. Mv
už dnes ovšem nedovedeme oceniti onch esthetických úvah o potu
a míe, jako je cítili Pythagorovci! Ale za to metafysika ideí a forem
jejich posloužila biskupovi hipponskému (sv. Augustinu), že mohl pesn
vymeziti rzné nové pojmy, jako: podstat}^, pirozenosti, osobnosti a pod.

a utvoiti si tak pro katol. dogma definitivní názvosloví. Sv. Augustin
tedy ve své christologii a soterologii jest pedevším hlasatelem a svdkem
pravé víry tehdejší církve, ale spolu pi tom zstává vren své filosofii

novoplatonické, podizuje její zpsob vyjadováni, nazírání a duvodní
úpln církevnímu dogmatu." Tedy u velikého uitele západní církve

vidíme obdobu moderních snah dnešních. A sv. Augustin práv pro

tuto adaptaci stal se velikým!

Vniíinsterském msíníku „Nátur und Oífenbarung", jenž slaví letos

práv 50 rok svého vycházení — zajisté notný to kus katolické obranné
práce — pojednává jesuita R Handmann o dni smrti Kristovy.
Podle židovského poítání Velikonoc padá „pesach", památka východu
z Egypta, na kterýkoliv den, první totiž po prvním úplku msíce. Podle

poítání prof. H. Achelise padl úplnk a tedy i veer beránkový (14. nisan)

u žid roku oO po narození Kristov a 7So po založeni Rima na 0. dubna,

což byl pátek, roku 3! po narozeni Kristov (784 od založení íma")
na 2/. bezna, na úterý, a roku 32 po narození Kristov (785 od za

ložení íma) na 14 dubna, na pondlek. Ponvadž pak smrt Pán
zejm podle evangelia padá na pátek, tedy za rok umuení nutno vzíti

rok 30 (783). Ponvadž všichni tyi evangelisté oznaují pátek za den
úmrti, byl by podle tí prvních evangelist i^Iatouš, Marek, Lukáš)
14. nisana Kristus Pán jedl beránka a teprve 15. nisana na .samu
Vt^likmi n(> trpl a zemel, kdežto podle Jana Pán už 14 ni-í:>n;i
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zemel. Tuto nesrovnalost, jež z Achelisova poítání vyplývá, autor

vyvrací tím. že proti Achelisovi tvrdí, že práv ti starší chronologisté

(Bengel. Wieseler. Lerch). proti kterým Achelis staví svj poet, správnji

urili den 14. nisana roku 30 (783). totiž kladouce 14. nisan na tvrtek

a ne na pátek. Také van Bebber proti Achelisovi správné tvrdí, že

14. nisan roku 30 byl tvrtek, a že Kristus tedy zemel až 7. dubna

(15. nisana ) roku 30, což bvl pátek. Uvádí autor také výpoty professora

J. Ea.šky (z Budjovic), který z poadí dní pascbalních v letech 780

až 785 dovozuje, že jediný rok 783 (30) mohl býti rokem úmrtním,

kdy pascha padla na 7. dubna, na pátek Na pátek padla pascha též

roku 780 (11. dubna). V roce 27. (30.) svého života však Kristus zemíti

nemohl, nebo pak by nebylo žádného asu pro jeho innost uitelskou

ped smrtí jeho. Je-li chronologicky zjištno, že kest Pán padl na

6. ledna 21 po Kristu a na 7. dubna 30 padla smrt Pán, pak zbývá

pro dobu uení 3 léta a 3 msíce, a vk Pán by byl 33 lec 3 >, 2 msíce
(naše poítání podle narození Kristova vzato totiž nesprávné o ti léta

pozdji!) Z rzných udání jiných (o konsulatu dvojat, o panství

Tiberiov, o zboení Jerusalema) autor pak dovozuje, že 7. duben (pátek)

roku 783 po založení íma (30 po Kristu) mže se dnes bez bázn
pijati jako jediný správný a jistý den úmrtí Pán.

Ve „Slovenském Týždenníku" v Pešti vycházejícím uveejnna
tžká žaloba na klérus a více na episkopat uherský („Slováci a jich

duchovenstvo"). Z obžalob uveejnných ozejmuje, že vláda vybírajíc

za biskupy své lidi. na víru a mravnost jejich nehledí, a že pak tito

víru a mravnost u knžstva i lidu kladou až na poslední místo a v.še

jiné jest jim pednjší. Autor praví: Bez l'udských pokleskov kuazia

nikdy neboli ani nebudu, lebo zddili práv tak krehkú a náruživú

povahu ako ktorýkolvek iný lovk. Ale sú aj iné chyby a to o vela

všeobecnejíie a vela zkázynosnejšie u katolických kazov (na Slovensku

totiž), ktorých sa dopúšfajú bez toho, že by ich k tým chybám akákolVek

najmenšia náruživos a pokušenie krehkej povahy Tudskej vábily.

Sú to chyby proti viere, proti dogmám viery, proti ueniu
Evanjeliuma; a sú to chyby také, ktoré až tak vrieskajú veriacím:

nevte nám, o sme vám s kancla kázali, ve my to ani sami nevíme!"'

A zkáza jde shora. Nejbezcharakternji ve vcech víry chovají se

práv biskupové. Autor uvádí celou historii ruchu proti církevním

zákonm od roku 1895. kdy biskupi na oko sice proti nim vystoupili

a list pastýský vydali, ale krom biskupa Steinera a Horniga žádný

na vla.stnich slovech a projevu netrvali, trestajíce knze, kteí se

chtli podle jejich pastýských list íditi!

Jiný pípad je s chováním episkopatu vi tak zvané autonomii

katolické, kterou pes píze koruny a pes horoucnou žádost lidu a

knžstva jen biskupové zmaili; jiný opt v machinacích proti vícím
slováckým v Americe, jinv v boji proti ei lidu v chrámech a školách.

V „Nár. Nov." martinských opt katolický knz Dr. theologie

pod pseudonymem Margin vyzýval v ad lánku ku spojení obou církví

slovenských " k ..unii k a tolicko- 1 u t era ti sk é". Unie tato mla
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býti ovšem víc kulturn-národni, než náboženskou; v náboženském-
ohlede mla jen zabrániti pro budoucnost všemu boji a upraviti pomry
interkonfessionalní u Slovák tak, aby nebylo spor v a hokosti pro

vci církevní, které by žádoucí jednotu národní kalily. Dosud šly,

namnoze aspo, ob konfesse proti sob i tam kde se jednalo o národní

boj. V posledních volbách evangelíci radji volili madarona než
Slováka-katolického knze, nebo stoupence l'udové strany.

Mariborský slovinský tvrtletník „Voditelj" zmiuje se o starém
pedpisu o dkanských knihovnách (r. i 847). Navrhováno totiž

nedávno, že by i dnes bylo poteba venkovskému knžstvu pomocných
knihoven, jež by vždy mohly pro celé dkanství zizovány býti. Stanovy
onch starých knihoven pomocných urují, že knihovny, jako majetek
dkanství, všem knžím v dkaaství pístupné zizují a udržují se dary
a odkazy, s píspvky roními, které obnášejí u faráe I zl , u kuráta

60 kr., a u kaplana 40 kr. ron. Z obnosv odkázaných a sebraných
poizují se schválené knihy bohoslovné z dogmatiky, morálky, pastorálky,

církevního práva a pod. pomocné knihy bohoslovecké; asopisy boho-
slovné, denníky a jiné noviny, jakož i svtské knihy byly vyloueny
z roní koup V odkazech však pijímaly se všecky knihy vdeckého a
vážného obsahu. Knihovnu ídil, udržoval a doploval dkan. Každ}^ knz
ml seznam knih této knihovny, a mohl si z ní jednu i více knih na tvrt
roku vypjiti. Po tvrt roce mnsil knihy vrátiti nebo znova o n požádati.

O Vogrincov knize, dané na index rozhodnutím kongregace
obadné ze dne 3. ervna (spolu s Houtinovýra „Amerikanismem" a
Alviho básní o sv. Františku Assiském), praví „Katoliški Obzor" že

mezi slovanským knžstvem, zvlášt mladším a mezi studující mládeží
slovinskou velmi se rozšíila, což možno íci též u nás. Vyšla také
velmi brzo v druhém vydání. „Katoliški Obzornik" proto knihu šíe
rozebírá. Praví, že chváliti dlužno na ní veliký idealisraus autorv a

mnohé jeho dobré návrhy, ale odsuzovati nutno zase radu jiných vcí,
pímých blud, n^^bo nevhodných návrh. O celém smru a duchu
knihy praví: „Nemínili jsme o knize z prvu hovoiti, nebo už se nám
ten ,r eformkatoli cism u s' omrzuje. Jako by zevnjší reforma té

i oné církevní instituce byla jediným prostedkem, jenž najednou
napraví a spasí všechen moderní svt! Opravdu nevíme, pro Dr. Miiller,

Dr. Schell a tedy i Anton Vogrinec, tak malý draz kladou na vnitní
reformu, reformu života, myšlení a srdcí!" — Svatá pravda. Užívají

jí též napoád proti reformistra. Duch, který oživuje, na venek se
však musí njak jeviti. A projevy tohoto vnitního ducha církev kato-
lická hájí jako nezbytnou stránku náboženskou — kultus, obad.
Projev sám pak jest nco pomíjejícího, co dnes je taková, zítra podle
zmnných pomr musí býti jinaké. Tento projev ducha náboženského
se také v církvi znan mníval. I te se mní, jen že pomaleji, než
modernisté chtjí. Snad jen o toto tempo muže mezi obojími, starými
a mladými býti spor — tedy celkem spor, jenž neml by dosahovati
takové ohnivosti, k jaké dospl na p. knihou Weis.sovou a polemikou
o ní. Nestojí — má pravdu „Kat. Obzor "^ — za tolik energie
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Pece však ta horoucnost a zuivost boje o tu zevnjší stránku

jest mnohdy velmi pochopitelná. Tak na p. chápeme ji zcela dobe
pi nedávných projevech dalmatských ve prospch slovanské bohoslužby.

Tu se jedná o nejzevnjši stránku toho zevnjšího, o pouhou e obadu.

A pece s jakou nemilosrdnou principielností jednala kurie a s jakou

úporností bojují Charváte!

Od nebožtíka papeže Lva XIII dovoleno bylo nkterým obcím
clalmatským (Šibeníku a Splitu), že a nemají podle breve z r. 1898

nepromlené právo na hlaholici, pece dovoluje jim na svátek sva-

tého Cyrilla a Methoda mši svatou hlaholskou. Splitští

na tom nepestali a domáhali se dále veškerých práv obce hlaholské,

ale marn. Letos však koncem ervna posláno^ ze sekretariátu kurie (?)

(praví se Merrym del Val) do obou mst, ^do Šibeníku i Splitu, že letos

se hlaholská bohoslužba nedovoluje!^) V Šibeníku a zvlášt ve Splitu,

kde se v elo akce staví mstská rada a hlavn národní radikál

•charvatský starosta msta Dr. Milió, povstaly následkem toho veliké

boue a demonstrace. Splitský biskup, o nmž se ví, že hlaholici nepeje,

musil býti v paláci svém po celou noc hlídán, a lid tentokrát tušil,

že vinen je více Éím, který nepeje „slovanskému proudu" politiky

církevní, jaký zavedli nebožtík papež a kardinál Rampolla. Snad ne-

možno ani íci, že nepe e! Ale nechce asi pstovati žádné sentimentality

a drží se písn práva a rubrik. Ale i tu mže býti summum ius

summa iniuria.

Osecká „Narodna Obrana" v té píležitosti pináší vzpomínku,

jak už v roce tisíciletého píchodu sv. vrozvst (1863) Ch ar-

vatsko domáhalo se slovanské bohoslužby na ím, však

marn. Tehdy na všech koncích Charvatska lid i knží na spolených
schzích skládali žádosti za hlaholici a posílali do íma. Dnes Charvatsko

samo je klidnjší, a snahy po hlaholici zcela neusnuly, za to volá

po ní celé Pímoí.
Jak a pro se bojuje proti duchovenstvu, ukázal nedávno

na peštském snme charvatský poslanec Kovaevic. Jal se obviovat
duchovenstvo charvatské, jak už i vloni inily mnohé maarské listy,

že ono nejvíc agituje proti maarské státní idei, že nejvíc lid podncuje,
a že je píinou všech odbojv a vší oposice. A klidný tento a jinak

nikdy nevynikavší pán rozilil se tak najednou, že mu v Záhebe
nedovolili rozezdat se a vzít za života ženy druhou ženu!

Charvatské duchovenstvo, jmenovit mladší seadno prý

je vtšinou pod praporem Dra. Franka, v tak zv. „isté stran práva".

Tvrdí tak St. Radié v „Hrvatské Misii" a vidt to i ze sjezd strany

té a z list jejich. Na minulém sjezdu strany usneseno kandidovat

v biskupeckém okresu P. Tomce proti Magdicovi z národní oposice.

P. Tomec pijímaje kandidaturu požádal Dra. Franka, aby mu vymohl
dovolení vystoupit jako kandidát. Dr. Frank pravil, že velmi lehce,

nebo vrchní úady církevní se prý ve smýšlení svém od strany práva

') Jen pro letošek, aby se tato » výjimka* nestala zvykovým privilejem, kdyby
sama sebou nepetržit obnovovala.
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ani valné neliší. Dr. Frank býval velikým potíratelera klerikalismu
a dosud se od smru svého neodhlásil.

K velikému boji chystají se „národnosti" v Uhrách. Vláda podala
snmu pedlohu, jíž za úelem rychlejšího maaení hodlá všecky
autonomní školy podítiti své správ a svému vlivu. Školy tyto

jsou církevní a doufáno, že budou se biskupové a knží a obce nábo-
ženské bránit tomuto útoku na nejcennjší zbytek své nejen církevní,

ale hlavn národní autonomie. Av.šak na Slovensku a mezi Kusíny ani

hlasu se neozvalo z vyššího duchovenstva — všecky církve (katolická,

luteránská, kalvinská) vládnímu návrhu ochotn pitakaly. Srbská a
rumunská hirarchie je rozdvojena, jedni jdou s vládou a chtjí jí vydat
škoh'. druzí se brání. Rumuni, Saši a Srbi chystají se proto k velikému
odporu, až dosud obojí si vždy ješt dovedli uhájit nejvíc.

Bosenská reforma srbské církevní samosprávy
posuzuje se te v Caihradé. Caihradský list ecký „Tachydromos"
donesl nedávno zprávu, že záležitost odevzdána do referátu tem lenm
synodu, kteí s ní podají zprávu celému synodu, aby rozhodl o oprav.
Není pochyby, že ecký Caihrad nebude dlat oposici ani žádných
tžkostí nmecké Vídni, ani maarské Pešti pro trochu srbství a pravo-
slaví bosenského!

V Caihrad nastalo veejné úední sblížení mezi ru-
skj^m vyslanectvem a bul h. exarchatem. Od zízení exarchatu
Rusko úedn se k nmu chovalo passivn, ne že by nepálo Bulharm
církevní samostatnosti, vždy samo pomáhalo jim za ni bojovat, ale

když bulharská církev byla exkommunikována od patriarchy eckého;
aspo na venek a úedn se vyslanec ruský s exarchatem nestýkal.

Od njakého asu však od této zbytené formalosti opuštno. Ruské
vyslanectví vysýlá zástupce na svátení bohoslužbu do exarchijského

chrámu a exarch je astým hostem na vyslanectví. Snad je v tom
pokyn pro patriarchu eckého a synod caihradský, že Rusko už má
po posledních událostech jejich šovinismu dosti. Exkommunikovali
autiochijského patriarchu, že je Arab a ne Rek, znemožují obsazení

biskupské stolice cyperské svými politickými národními pletkami,

vystoupili proti Rumunm a jejich národním požadavkm a svými
pletkami a násilnostmi vyvolávali revoluce v Macedonii. To vše jest

dílo církevní politiky ecké. Nebylo by divu, kdyby ji Rusko už
jednou veejn odsoudilo a na citlivost Rek nebralo ohledu.

Duchovenstvo bulharské z knížectví mlo 28. ervna
ve všech jedenácti diecesích své sjezdy (letos takové sjezdy konán v

podruhé). Na sjezdech jednalo se vesms o boji proii neve v Bul-
harsku se vzmáhající a proti propagand cizích církvi (protestantských

a katolické). Hlavní první nepítel — nevra, trápí církev bulharskou
nejvíce. Intelligence bulharská, uitelstvo naplnno socialistickými a
liberálními naukami západu, ze všech nauk tchto nejsilnji v sebe
vssálo smýšlení protináboženské. Sotijský sjezd duchovenský pijal
obšírnou resoluci (i na ostatních podobné pijaty), jíž se obrací proti
uitelstvu. Praví se tu mezi jiným: „Veliká ást národního uitelstva



Ze života náboženského. 607

odklonila se od svých pímých povinností (mravní a náboženské výchovy)

a pustila se v otevené hlásání bezbožeckych nauk. a tím nejen že

zanedbávají své povinnosti na úkor národního vzdlání, ale odvádjí
národ od jeho vírv, podrývají jeho nábožensko-mravaí základy a ženou

jej k úpadku..." Dále vzpomíná schzí uitelských ve Ferdinande.

Berkovici a Lom, na nichž uitelé „mli zavržení hodné arrogantní

ei proti víe a nejneodpustitelnjším zpsobem se jí v}'smívali.'^

-Jako pímý následek nekáranosti a beztrestnosti za tyto výstupy.

objevily se na konferencích uitelských na mnohých místech knížectví

pijaté resoluce, v nichž se žádá. aby náboženství bylo vyloueno
z osnovy uební škol obecných." Vylíiv tyto a jiné podobné

skutky protináboženské agitace uitelské, sjezd vyzývá všechen lid,

aby bránil si proti uitelstvu víry své. aby nedal dojiti k vylouení

náboženství ze škol; vyzývá ministerstvo, aby smlce protrestalo a

bránilo zákon. prí'ti nimž agitace protináboženská smuje.
Na téže sofijské schzi usneseno, na což i druhé sjezdy pistály,

aby byl vydáván spolený obranný organ duchovenský,
jenž by vedl boj o polemiky proti všem nevreckým a jinovreckým
pokusm podrýti vliv duchovenstva a zviklati víru lidu. Redakní
výbor sestávati bude z 11 zástupc všech diecesí s pedsedou biskupem

nkterým; na list složí si diecese (bratrstva duchovenská) základní

fond po 500 až 1500 lv. celkem 8500 lv. Vedle li.stu usneseno

rozesýlat po zemi dobré kazatele, kteí by proti agitacím bojovali,

lid pouovali a církev pravoslavnou hájili.

Tato obranná akce duchovenstva bulharského pichází trochu

pozd Intelligence bulharská už až píliš perostla pes hlavu ducho-

venstva, které, až na malé estné výjimky stojí svým vzdláním a

životem hluboko pod ní.

Sjednocení Rusíni halití poali vydávati letos dva církevní

vážnjší organy, plmsíník „Nivu" a kvartální list „Katoliókyj
Vschod-'. „Katolický Východ" jest vdeckým organem semináe
bohoslovného ve Lvov. Ohlašuje boj modernímu duchu rozvratu a nevry,
moderním smrm vbec. — Amerití vysthovalí Rusíni v církevním

ohledu roztrženi na ti ásti: jedna zstává katolicko-sjednocenou,

menší ást pešla napolo k pravoslaví a ustavilo se už i nkolik obcí

protestantských. Jsou ješt praví pravoslavní Rusíni, vtšinou z Bukoviny

pochozí, hlavn v Kanad.
V polovici ervna uveejnno ve vládním vstníku rozhodnutí

sv. Synodu ruského, jímž se dovoluje i vinné stran pi rozvodu
vstoupiti v nové manželství. Východní církev držíc se jiného

výkladu slov Kristových o mMuželství než církev katolická,^ dovoluje

rozvod a novv satek v pípad, že jedna strana dopustí se nevrnosti

manželské a manželé spolu pak žíti nechtjí. Proto v tomto pípad
manželství se církevn zrušuje, a manželé mohou vstoupiti v jiný nový

I

satek. Strana nevinná beze všeho, strana vinná po odbytém pokání.

Takováto praxe však v Rusku od poloviny XVIII. století zostena.

r
'"""'" "
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vinná odsouzena však k vnému vdovství. Toto písné opatení,

zajisté z nejlepšího úmyslu zavedené, vedlo v nové dobé k rzným
nepístojnostem a tžkostem pro vící i pro církev. Vinní rozvedení

bud žili v kcnkubinat nebo podvodem se domohli nového satku,
nebo což se nejastji stávalo, manželé ped rozvodem se domluvili,

a ten kterému z nich to nejmén škodilo, vzal vinu na sebe. Obyejn
ji bral na sebe muž, kterému taková vína v život nebyla tak obtížnou,

jako žen (pípad podobný zpracován v román Krestovského „Pokušení").

Církev nedosahovala tedy svou písností co chtla. Život se zmnil
a opatení se pežilo. Proto je te církev ruská (jiné církve východní

ho nemají) ruší. Ale ponechává zase novou písnost. Vinný len smí

vstoupiti jen v jeden nový satek; proviní li se znovu a o rozvod

znovu bude proti nmu zažádáno, brány manželství už navždy mu
zstanou zaveny. Listy ruské praví, že život si na církvi zrušení

i tohoto trestu vymže.
Církev ecká ktí ponoením do vody, církev latinská poléváním

hlavy jako hlavního údu lidského. Církev východní ve své písností

tento kest nazývá heretickým a neplatným. Biskup ruský Filaret

v 18 vku, když pivtleno k íši Smolensko (Bílá Rus), zvdv, že

biskup smolenský poktn p'>léváním, kázal ho znovu pektíti trojím

pohroužením do vody — tak jak byl ve všech rouších biskupských!

Tento pípad písného názoru pravoslavného uvádí na pam biskup
volyský Antonij, rozkazující svému duchovenstvu, aby se ne-
opovážilo na dále ktíti poléváním. Ka Volyni, a nejen tu.

ale i jinde v sousedství katolických kraj, pravoslavní duchovní z po-

hodlí svého 1 z pohodlí obecenstva utíkají se k tomuto zpsobu ktu,
nic nehledíce na církevní tradici východní, která tikrát do vody
pohráží. Dkani mají ihned zvisitovat všecky chrámy na Volysku a

kde není kestních nádržek, a se ihned zídí, a duchovní, kteí
pohrážením ktíti neumjí, a sami takto ktíti nauí.

Hnutí stídmosti v Rusku nabývá stále vtší síly a daí se mu
snahy jeho i v samých velikých mstech. Tak nedávno (26. ervna!
poádána pou „zdrželivých" z Petrohradu a Krásného Sela do Kron-
štadtu k otci Janu Sergiovi. Súastnilo se pod vedením mnoha petro-

hradských knží z 19 petrohradských chrám procesí pes 50.000
duší ítající. V jednom kláštee kronštadském pohoštni chlebem a

kvasem. Zdaž všichni tito poutníci na dobro opojného zanechali, jest

ovšem jiná otázka. Ale už sám zjev a sama ta úast jest potšitelnou.

Ruský „Hostýn", „Castochov", ba víc ve své dosavadní sláv —
kazaský Vyšehrad oloupen o svj zázraný obraz
Matky Boží (11. ervence). Obraz je starý a divy a zázraky proslavený.

Pochází z doby, kdy Vasil H vymohl na tatarských chánech v Kazani
sídlících, aby dovolili tam vystavti pro ru.^ké kupce a píchozí zá-

jezdný dm, jejž odevzdal v opatrování klášterníkm. V kostele jejich

nacházel se obraz Matky Boží, ped nímž kupci po Volze se plavící

asi se modlívali, a jeho povst po Rusi šíili a z bohatství svého pro
dary inili. V roce 1552, když Ivan IV bojoval proti chanatu kaza-
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skému a vojska jeho už už coufala, zjevila se Matka Boží kazaská
nad vojskem a vojsku dodala nové otuhy a síly. Kaza dobyta,

a Matka Boží vítzná od té doby zvlášt slavn uctívána. Ivan IV
Hrozný pestavl mešítu na vysoké skále nad Volhou v chrám, a do

nho obraz penesen. Na Vyšehrad tom všecky paláce a budovy
tatarské pemnny v kláštery a chrámy, pozdji skála opevnna zdí

a uinna z ní tak svatá tvrz: sídlo Matky Boží kazaské. Lid sbíhal

se sem na pouti z celé Rasi, nebo jednou za rok obraz nošen pod

baldachýnem na trn po mst s velikou slávou a poctou. Lid padal

na tvá a upadal v náboženské vytržení. Divy a zázraky stávaly se tu

velmi asto. Dary a klenoty v cen prý mnoha milionu rubl pokrývaly

obraz, tak že podoby na plechu malované ani vidt nebylo. Toto bohatství

snad pivedlo na zloinnou m\"šleuíu. Hlasy ruské svádly vinu na

Tatary, kteí ze msty, že Risi jim nejlepší mešity pobrali a že ne-

ustále je nutí k pravoslaví, ukradli prý zázraný obraz. Nedávno totiž,

povstalo v Kázaní veliké hnutí mezi Tatary pro pokestní jednoho

ISletého Tatai na. Lid tatarský bvl by novobráceného rozsápal a policie

musila stežit chrám a duchovenstvo, kdež Tatarin byl poktn; byli

v pravém slova smyslu obléháui od zfanatisovaných Tatar. Zatím však

policie zjistila, že nebvl ve svatokrádeži žádný in msty, ale sprostý

zloin krádeže jakéhosi zvrhlého individua Cajkona. Zlodjm jednalo

se o cenné vci, proto vedle obrazu Matky boží ukradli i ozdobené

obrazy Spasitele a sv. Mikuláše a vyloupili pokladniky chrámové.

Protestantské církve nemajíce živého autoritativního magisteria

(úadu uitelského), musí si úzkostlivé chrániti rzné „symboly",

snesení a vyznání viry, jež tvoí pro n jednotný základ, k nmuž
v každé pochybnosti teba se utíkati. Tak povstal také vloni v Londýn
„nicejský svaz" (the Nicene Churchmen"s Union), který si obral

za úkol znovuzavésti v církvi anglikánské istý nicejský symbol

(„Vím v Boha...") bez vložky „Filioque-, a spolu církevní zvyky
tech prvních Ptoletí zavádti. Na posledním shromáždní svém nicejský

svaz stžoval si na netenost, s jakou se potkává u nižší i vyšší církve

ku snahám svým.
Mezitím co pravoslavná církev, jak svrchu uvedeno, rozvodu

ulehuje, radí se anglické a americké kouvokace, jak by cír-

kevními prostedky, když do státu se toho nadíti nemohou, rozvodu
mohly brániti. V amerických Spojených Státech na loské generální

konvokaci ustavena zvláštní komise, aby radila se o vhodných pro-

stedcích. V Anglii roku 1902 bylo rozvod 7330, v Americe 61.000.

Za jediného pokolení (tedy 30 let) rozvedeno bylo v Americe ve

Spojených Státech 7o0000 manželství. Tento smutný obraz života

rodinného a veejné mravnosti jisté musí budit u všech církví teskné

obavy. Sešly se proto v komisi rzné denominace (vyznání i sekty)

protestantské: baptisté, kongregacionalisté, luteráni, metodisté, reformati,

presbyteriáni. Na nedávné schzi usneseno zavázat se navzájem, že

pi uzav:rání satk každý pastor bude hledt na ustanovení té církve,

-Z niž snoubenci pocházejí, a podle tch ustanovení bude též žádat

Hlídka 42
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podmínky snubní. Navrženo dokonce, aby žádný pastor nežehnal satka
osob rozvedených. Rozvedení manželé tedy podle nové praxe církve

protestantské nebudou smt vstoupit v nový satek. A pece církve

protestantské neznají jako katolická nauky o nerozlunosti manželství!:

Pece však uznávají te, že nerozlunost je dobré pirozené a potebné
zaízení

!

Kvtnová Steadeova Review of Reviews pináší statistiku k 1 á-

šter katolických v Anglii (Spojená Britanie). Kláštery za

minulé století vzrostly v Anglii mrou nebývalou. V roce 1830 bylo

leda 16 dom ádových v Anglii, ale žádný klášter. Až v roce 1842
vyskytují se zase po 300 letech první katolické kláštery (3) v Anglii

vedle 20 konvent kongreganích. V roce 1860 už je tam klášter 37

a dom kongreganích 123. Roku 1870 onch bylo 67 a tchto 232.

V roce 1900 vzrostl tento poet klášter na 266 a dom kongreganích
na 572. Konen ted po vyhnání eholí z Francie, kdy mnohé ády
francouzské uchýlily se do Anglie — nkteré jen vrátily se do otiny,

jako benediktini, kteí z Anglie v 17. století vypuzení do Francie se

uchýlili a te zas vypuzeni z Francie vracejí se do pvodní vlasti —
jest v Anglii klášter a dom ádových 305 mužských a 685 ženských

konvent. Anglie zatím pijímá je ráda jako dobré a levné pracovníky

intelligentní, kteí ji nic nestojí, ale ješt spolu pinášejí též hotovosti

materielní i duševní.

VMa a umní.

v „asopise Matice Moravské'* (seš. 3) pojednává prófessor

V. Prásek o místních jménech na Morav, pi emž dnešní namnoze
zpotvoená jména opt na pravou formu uvádí a vysvtluje. Bhem
asu lid pirozen zapomnl na první výraz a smysl a pipodobil si

odumelý zvuk podobnému zvuku ei živé. Tak z Boljeradic (ddici

Bolerada, bolje = lépe, raditi = dlati) utvoeny Polehradice, z Unérazi

zase Umirázka (Un-rad, un a u = juny, raditi = pracovati) a pod.

Podobné studie vždy více mén na dvtipu než na pramenech založeny

býti mohoucí, pro historii a mnohé konnexe osobní i reální s minulostí

mají veliký význam. U nás i lid sám má rád takové vysvtlováni

svých osad a jmen, když se mu to pístupn podá.

Zajímavou podobnou jmennou studii etymologickou uveejuje
v krakovském „Ludu" (s. 2) Szymon Matusiak: Od eho vlastn po-

chází jméno Lech a jak znlo? Lech jest název praotce Polák,
patronymikon polské, od nhož národ pezván tak jako od echa Cechové.

Cech a podobná jména na ch konící jsou zkratkami jmen mužských
na filav zakonených: Bolech z Boleslav, Dobroch z Dobroslav, Zdech
ze Zdislav, Kvch z Kvtoslav, Cech z eslav. Jméno Lech je tedy

též takovou zkratkou. Zachovalo se v podob eské, jiní Slované totéž
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jméno znají ve form Lach. Matusiak pichází srovnáváním zkratek

a pemn polských a eských hlásek k tomu závru, že e ve slov
Lech jest nosovkou, tedy Lech. A tento Lech je zkratkou ze jména
Ledzislav, totéž co naše Ladislav, od lad, lada (ladem ležeti), polsky

lad, leda, znaící pole, nivu. Jménem na Ledzislav upomínajícím oznaují

Poláky Maai a dív i Srbové a Slováci ho užívali, totiž „lengyel",

„lendjel", Litvané užívají slova Lenkas. Název Polák znaí totéž co

Lech nebo Lendzislav, Ladislav, totiž Poleml a Polemil. Divno, že

Poláci a Cechové jako nejbližší znalci a nositelé jmen onch rodových

nejdíve na význam Lecha a Ledzi- i Ladi-slava zapomnli a shodn
zaali 86 nazývati synonymem Poláci! Ale pvodní název Lendané,

Lendané a Ladané musil býti pece jen hojn používán. S touto

formou shledáváme se u Konstantina Porfyrogeneta, který poátkem
10. století vedle jiných Slovan (Rus, Kryvian, Ultin, Drevlanv atd.)

uvádí i Lendzaniny a Lendzeníny. A latinský spisovatel bavorský

z poátku 9. století zná Slovany Lendice (Lendizi habent civitates 98).

Widukind, souasník Porfyrogenetv, zná zase Slovany Licilaviky, tedy

njaké Lendikovce.
V organ Moravské musejní spolenosti doítáme se ve

zpráv za uplynulý správní rok (od ervna do ervna), že len spo-

lenosti pibylo o 110 (631 celkem). Spolenost hodlá žádati zemský
výbor, aby koupil pro ni tak zv. Ditrichštejnský palác (vedle musea,

kde je zemský soud) na Zelném trhu, kdež by bud s malými zmnami
daly se umístit sbírky musea, anebo na nov získaném staveništi dala

by se vybudovati nová veliká representaní budova musejní. — V jedné

ze schzí musejních podán též návrh, aby brnnské knihovny (musejní,

technická a klášterní) byly centralisovány, aby poízen byl o nich

spolený seznam a na píšt aby nákladná díla neobjednávala se do

více než jen do jedné. Tak by bylo umožnno lépe a systematinji je

doplovat a výhodnji všech používat.

asopis .Zemdlská Politika' oznamuje svým tenám:
„Vzhledem k velikému nákladu a velikému schodku .Zemdlské
Politiky' obrátila se ,Ce8ká hospodáská spolenost' na c. k. ministerstvo

orby o podporu na vydávání ,Z. P.' C. k. ministerstvo orby, u nhož
pan Dr. Sílený nkolikráte v záležitosti té intervenoval, výnosem ze

dne 30. dubna 1904 ís. 13.377 ex 1904 ,povolilo vzhledem k tomu,

že z pedložených ísel roníku 1902 viditelno jest, že asopis ctné
spolenosti jako vzdlávací pomcka hospodá na obvodu národo-

hospodáském vydaný pozoruhodný se býti jeví, k zmínnému úelu
pro bžící rok píspvek v obnosu 800 K. Ministerstvo orby oekává,

že ct. spolenost sešity asopisu, které od r. 1 903 byly vydány a dále

vydávány budou, ministerstvu pedloží, aby na n stále zetel svj
obraceti mohlo.' Toto rozhodnutí c. k. ministerstva jest novým dokladem

dležitosti a obsažnosti naší ,Zemd. Politiky','^ dodává její redakce.

Ve „Slovanském Vku'' vídeském uveejuje E. J. Witteova, ze

svých návštv posledních i u nás sie známá, obhájení lid4 ruských
s nmeckými jmény. Za nynjší války stalo se to totiž ješt ná-

42'
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pádnjším než díve to bylo, co lidí s némeckjmi jmény a tedy jisté

nmeckého pvodu zajímá v Rusku vysoké postavení. Praví, že na

ruské pomry nesmí se pikládati mítko naše eské I V Rusku takové

rodové jméno nmecké znamená leda to, že Nmec vzal si Rusku
a rodina jeho se celá poruštila. Rodina nese sice cizí jméno pedka
svého, ale cit a krev a e její jest po matce ist ruská. Konen
i jiní ruští velicí lidé jsou neruského pvodu, ale že jméno zní ruskv.

nikdo jich nepodezívá (Puškin,Lermontov, Tolstoj = van Dyk, Deržavin .

Na, Slovensku založena nová tiskárna slovenská ve Zvolen,
devátá už, snad k vli nov zaavším „Zvolenským Novinám", jež asi

byly by s tiskem mly potíže v nenárodní tiskárn.

V eském tisku krajinském i v nkterých moravských listech

probírán návrh Lederera (v Pehledu), aby eši, vlastn eské listv

zídily si na Slovensku stálou informaní kancelá, která by nejen

eskou veejnost, ale i cizinu pravidelnými a dobrými zprávami zá-

sobovala o vcech slovenských a tak násilnosti maarské v pravém
svtle zjevovala. Návrh pi vší zámlavnosti sotva uskutenitelný. Ne-
mžeme o svých eských vcech zjednati si stálou informaní kancelá
a spolek žurnalist slovanských už po léta hlásá informaní kancelá
slovanskou a skládá se na takové kanceláe, a poád nic. Vc je tžší

než se myslí. Nco malého nevyhoví, nco velkého není nám tak

snadno možné.

eská nakladatelská firma (J. Otto) podjala se práce seznamovat
Nmce soustavn s belletrií slovanskou i V3'dává (snad hlavn pro

Víde) „Slovanskou románovou knihovnu" v nmin. Je to také

zvláštní známka našeho kulturního stupn, jist ne neestná!

Hrab Tolstoj vydal proti válce provolání v anglických a ve

francouzských listech, zaež doma vyvolal pr*)ti sob velikou nevoli

úedních kruh, tak že opt radili se v ministerstvu, co s tímto nepo-

hodlným lovkem. Vyskytl se návrh poslat Tolstého do Sibie, ale

cizina, zvlášt Francie Rusko zakikla. Hlas Tolstého však pece jen

v Rusku má váhu velikou; vidti to z hlas tisku, jenž tebas jen

plhubou, ale pece pízniv mluvil o projevu „velikého genia ruského",

a to proti svému celému ostatnímu chování k válce.

Carská spolenost architekt chystá album ruských ikono-
stas, pepážek to obrazových a velmi umle hotovených mezi lodí

a oltáem. Jsou i tu šablony a mnoho emeslného v obyejných chrámech,
ale najdou se zajisté po celé íši díla velikolepá a pamtihodná svou
cenou umleckou.

V Moskv poizuje se veliké museum výtvarných umní.
I vyslán letos J. V. Cvtajev na pou po rakouských, nmeckých a

francouzských museích, aby získal v nich, co se získati dá pro Moskvu:
odlitky, modelly, kopie.

Studentstvo blehradské zve ostatní mládež jihoslovanskou (Slovince.

Charváty, Bulhary) na sjezd jihoslovanský a ke slavnostem srbským.
Umlci týchže národ pozývají se k výstav jihoslovanského umní, jež
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se V záí bude poádat. Národy pozvané odpovdly s ochotou a úastí.

Bude tedy podzim svdkem velikého sbratování slovanského na jihu.

Tyto dny jevištm slavností všeslovanských u píležitosti sletu

sokolského byla Labla. eských Sokol se súastnilo více než všech

ostatních i s domácími dohromady. Lubla 13. ervence slavila 4001etou

památku svobodné volby prvního svého purkmistra. Teprve však od

roku 1882 purkmisti lublaští jsou Slovinci, a to snad též na vždy.

Sbratování jihoslovanské pokrauje i jinde a všude hlavn mezi

mládeží. Tak v Paíži poali studující srbští, bulharští a rumunští

vydávati list „l'Union Danubienne", a utvoili i spolenou ligu studentskou.

Srbsko-bulharské sbližování zachvacuje i sám lid. V nedli 10. ervence
poádána na hranici srbsko-bulharské mezi Vidínem a Zajarem veliká

bratrská schzka lidová, na níž sešlo se kolem 10.000 lidu z obou

okres a za nadšených projev slibovali si vné bratrství.

Era bulharských zemtesení neustala ni po celý erven a ervenec.

Od 15. ervna není dne, co by nebylo bu jen seismografy, anebo

i lidmi pociováno zemtesení, tu slabší, tu silnjší a hmot podzemní.

Rodopy a Rilo je vždy východištm.
Na stavbu divadla bulharského vypsán konkurs pro podání nej-

vhodnjšího nártku. Divadlo blehradské na léto ubírá se do Bosny.

Na cest bylo v Charvatsku pedmtem upímné pozornosti a národních

projev. Také znamení lepší doby. — Srbská vláda vypsala konkurs

na národní hymnu (Karaordvskou) ke slavnostem osvobození. Sešlo

se 61 písní, ale byly všecky odmrštny. Vláda vypsala nový konkurs

a osobn vyzvala nejlepší básníky srbské, aby se také súastnili závod.
Bulharské ministerstvo vyuování hodlá uspoádati veliké

šetení a sbírání národních hudebních a pveck}-ch po-
klad. Vyzváni hudebníci a znalci zpvu, kteí by sbíráním, studiem

a rozborem národní hudby a zpvu halharského chtli se obírati, aby

se pihlásili. Toto pole národní tvorby v Bulharsku ješt nejmén ob-

dláváno. Ostatn jestli všecek jihoslovanský lid zstal ješt na tom
stupni tvorby hudební a zpvní, jak ji popisuje L Kuba pro dal-

matsk}' venkov v posledním sešit „Slov. Pehledu", pak teba
k tomu i vysokého vzdlání hudebního i pravého pochopení a konen
i pravé obti.

.Tento rok slaví 251eté trvání také bulharský tsnopis.
Družstvo „Bbrzopis" udržuje tsnopisné kursy, které jsou velmi etn
navštvovány, že je to až podivuhodné. Bývalo rok co rok kursist

80 až 100. Poslední léta však žáci se množí. Roku 1900 už jich bylo

340, r. 1901 555. r. 1902 už 716, a vloni dokonce 820, mezi nimi

137 dam. To záliba a snaha, jaké i u nás sotva nalezneš! Pi bul-

harském písmu a pravopise má tsnopis ovšem vtší výhodnost než

pi eském, které samo sebou je struné a rychlé!

V saské snmovn letos na jae njaký nacionál nmecký vy-

stoupil s resolucí, aby vláda nedovolovala Srbm lužickým jejich

národní agitaci, kterou tento lid díve už skoro zcela ponmený, zase

se prtjbouzí k slovanskému vdomí. Ve snmovn povstal na obranu

I
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jeden z nemnoha lužicko-národních poslanc, rolník Zoba a hájil lid

lužický jako vrný, pokojný a pracovitý, který nechce nic víc než

aby náboženství se mu jako dosud, kde to možno, podávalo a vyuovalo
v mateském jazyku, a by domácnost jeho nechána byla na pokoji.

Proti útokm šovinist nmeckých ozývají se ted Srbové lužití na
sjezdech a schzkách, bu vzdlávacích, bud" hospodáských. Tak po-

sledn protestováno na hospodáské schzi v Malém Vjelkov. Zatím
ješt jak král a jeho dvr, tak i vtšina snmu (konserv. a socialisté)

Srbm jsou dosti pízniví. Ale mže se vc každým asem obrátit za

dnešního vzrstu hakaty v Nmecku.
Ve zprávách francouzské „.4cademie des inscriptions et belles-

lettres" ohrazuje se známý francouzský assyriolog Oppert proti

nmeckým výzkumm a penáhleným vývodm z nich, jaké nmecká
výprava babylonská tato léta uinila. Celou výpravu charakterisuje

Oppert jako neplodnou a nevdeckou. Nmecká spolenost východní

poslala na zíceniny Babylona výpravu, jejíž výsledky nejsou tak

plodný, jako byly výsledky výprav francouzských, anglických, tureckých

a amerických Píinou toho jest, že náelník výpravy, umlec a ne

uenec, rozkopával zíceniny za tím úelem, aby podle chuti císaovy
provedl nemožný dkaz událostí nehistorických, (obsažených v knize

Danielov . . .). Známý Delitzsch posuzuje výzkumy nmecké výpravy
popel Oppertovo vymení rozlohy starého Babylonu. Oppert
totiž za svého dvouletého pobytu na zíceninách vypoítal plochu, na

níž msto stálo, a již ze stará ohraniovala na 500 tvereních kilo-

metr. Podobn rozmry msta oznail i Herodot, ecký djepisec

a jiní etí pozdjší spisovatelé. Oppert brání tento ohromný rozmr
jako správný, V Babylón starém teba rozeznávati dv zdi msto
obkliující a tedy soustedné. Vnitní byla vyšší, vnjší nižší. Darius,

král perský, zevnjší ze zboil a msto omezil pouze na prostor mezi

vnitní zdí. kterou opatil branami kovovými. Tato vnitní ze mila
dle zpráv historiku eckých — ješt za Alexandra Velikého trvajíc —
360 stadií (67 '/2 km)^ ze zevnjší mla délku 480 stadií (90 Icdi).

Žádná okolnost nmeckou výpravou objevená nebo uvádná není prý
proti údajm Herodotovým a proti mení Oppertovu.

V téže zpráv Akademie francouzské pojednává orientalista Leon
Heuzey o francouzských objevech ve starochaldejském mst Tello.

Tu kopal po nkolik let Ernest de Sarzec a po jeho smrti akademie
vyslala tam kapitána Crosa. Tento pi svých objevech mezi jiným
pišel na sošku krále Gudea, a to sošku s hlavou. Ped tím obyejn
nalézány sošky bez hlavy a hlavy bez sošek. Podle zvláštního tvaru

sošek souzeno, že snad lid tehdy Cbaldeu obývající byli trpaslici,

nebo vždy nalézány sošky s hlavou nepomrn velikou a s krkem
krátkým Podle sošky Gudeovy Dr. Heuzey nyní usuzuje, že staro-
chaldejské umní sochaské vbec mlo asi takovou techniku,

že zpracovalo jen hlavu a ostatní tlo nechávalo už nepropracováno
bez úmrnosti jako pouhý podstavec hlavy. K této form starochaldejští

umlci donuceni byli tvrdým materiálem, v nmž pracovali (dioriti.
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Z tesaného kusu kamene pro tehdejšího sochae bylo hlavní úlohou

vyezati nejprv hlavu. Na ni brána a ztesána vtši a lepši ást kamene,

zbytek kamene a už byl jaký byl, musil stait na tlo. S takovýmto

zpsobem techniky praví Heuzey, setkáváme se i ve starých památkách
jiných národ (stará skulptura románská). A nemožno tu mluviti

o hrubosti, neschopnosti a neumlosti umlcov. Provedení hlavy stailo

jim, aby byla zobrazena živ pedstava celého lovka.
Dr. Nilcke v „Archivu fúr Criminal-Anthropologie" (sešit 2, 3)

•osvtluje podle novjších výzkum otázku, byla-li v prvotním lidstvu

vládnoucí polygamie i monogamie, mnohoženství i jednoženství. Stojí

sic na stanovisku materialisticko-evolunim, ale praví, že dnešní vda
musí pravdnejpodobnji hlásat, že lovk prvotní byl monogamistou.

Brání však polygamii, že není zrdností lidské kultury, a tudíž není

ani krokem nazpt od monogamie. Ta i ona podmínny hospodáskými,
spoleenskými a kulturními silami lovka té které epochy. Prvotní

monogamii Dr. Xacke však snižuje na promiskuitu, to jest žilo se

v jednoženství, ale dnes s tou, zítra s jinou. Ježto vše to pouze se

stanoviska pirozeného vývoje se vyvozuje, jest názor o promiskuit

velmi podivný. Celá píroda u vyšších druh pro nezná analogie I

Archeologie a paleontologie rovnž jsou proti nmu.
O bezplodnosti umní na vývoj povahy lidské praví

nedávno zemelý H. Smiles ve svém „Charakteru": „Pozorovati díla

umlecká pispje jist ku povznesení vkusu a vzbudí obdiv v lovku;
ale jediný šlechetný in ped lidmi vykonaný, bude na ducha více

psobiti a povahu k napodobivosti vzncovati, nežli pohled na celý les

soch a na celé hektary obraz. Je to duch, srdce a mysl — nikoli

vkus a umní — jež velké muže plodí. — Na tento názor Smilesv
upozoruje P. Niicke ve zmínném už Archive prav, že asto práv
za nejvtšího mravního úpadku národa umní nejvíce rozkvetlo. A práv
umnímilovné národy (Italové) nestojí proto ješt mravn nejvýše.

Mravní cena umní je tedy velmi podízena a více nepímá. Na
umravnní psobí totiž tak, že lovka vzdaluje od špatné spolenosti,

od alkoholu, pivádí ho po práci a námaze k píjemnému odpoinku.

k nevinné radosti. To jest nepímý úinek, a ten má zajisté vtší cenu

než ten pímý, a-li jest jaký, vdecky aspo ješt nedokázán. A je-li,

není veliký. (Srv. také spis „Básnictví a mravouka" od Dra. P. Vychodila.)

V „Antropologische Revue" bojováno nedávno za názor, že veškerá

genialnost jest pvodu nmeckého. Woltmann totiž poukázal na to, že

za doby renaissance v Itálii byl to hlavn nmecký duch a nmecký
vliv, který tu zplodil nejvtší duchy a pivedl kulturu italskou k nej-

vtšímu rozmachu. Proti Woltmannovi ozval se ihned Lombroso. vy-

vozuje podle své theorie, že plemeno a národnost nemá pražádného

vlivu na vývoj a hojnost geni, nebo genius je — zrda, tvor jedno-

strann až k abnormit a nepíetnosti nadaný. Tomu znova odporuje

Woltmann a tvrdí, že Lombrosv názor dávno už je zapadlý a na

všech stranách vyvrácený. Genius že není zrdou, nýbrž duchovním
úinkem silno rozlišených fysiologických sociálních a duševních mo-
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hutností. Tento úinek vysoké differeneiace spojen ovšem s jednostrannými

a extremními zjevy v geniu, které asto až i chorobné abnonnity

dosahují. x4.1e Lombroso tu mate úinek s píinou, a vedlejší podružný
zjev klade za podstatu genia. Takováto vysoká rozlišenost nastává

nejastji, když se dv plemena míchají, jako to pi germánské
výbojné a neposedné povaze stále po celá tisíciletí se prihází Vznik
genia však mže nastati i z differeneiace jiných rac, než práv
germánské. Zdá se však nezbytno, aby jedna z rac kižujících byla

indo-evropská, tedy arijská. ježto jen toto plém možno považovati za

nejvysplejší a geniotvorné. — Japonci a íané, jak známo, kladou

sebe výš než Arijce, v budoucnosti tedy snad oni budou ješt genio-

plodnjší, kižujíce se s plemenem arijským. — Spiritus ubi vult spirat.

Duch zavane kam se mu zachce.

K rozvoji živých hmot poteba je velkého množství dusíku
(bílkoviny). Tento dusík pichází hlavn ze vzduchu. Odumíráním
organických tl hromadí se dusíkaté zbytky hlavn v ekách a jimi

splývají do moe. Zahníváním bílkovin tvoí se pavek, který vodou
hltav jest pojímán a vázán a na souši povstávají celá ložiska sanytrová.

Tedy rozvojem života p 'zemského dusík ze vzduchu stále se pevádí
do vázaného stavu, a hromadí se hlavn v moi. Kdyby nebylo n-
jakého prostedku, jímž ge tento dusík z moe zase vyluuje, snad už

by dosavadními všemi živoky byl býval dusík ztráven. Ale jak K. Brandt
v „Botanickém ústedním list" dovozuje, tuto práci, vybavovati z dusí-

katých splašk v moi opt istý plynný dusík, obstarávají od poátku
poctiv a piinliv asy moské. Kdyby jich nebylo, byly by už všecky
oceány dávno otráveny dusíkatými splašky a život na souši i v moi
nemožný. Jak podle obsahu rýnského Brandt vypoítává, splachuje se

ron do moe ekami a deštm 390 milion metrák dusíku (vázaného).

Ponvadž podobn dalo se to od poátku života na zemi, tedy už
v 100.000 letech veškera voda moská by byla dusíkem peplnna,
obsahovala by už 3 gramy dusíku na jeden kostkový metr. Zatím
však mením a zkoumáním moské vody u behu, kde zajisté splašk
je nejvíce, nalezeno bílkovin 0097 až O 052 gram na 1 tti^ a dusíku
anorganického asi tikrát tolik. Tedy mnohem mén (0 1 až 2 gram
na 1 w3), než co by se dalo oekávati. Tof výsledek práce, již asy
moské psobí.

Ve Finoov „Revue" vyliuje G. Saint-Aubin ve lánku: „Sto-
letí anarchie na divadle fran oouzském" pomry, jaké vládly

ve francouzských (vlastn jen paížských) divadlech. Jak rilzní „umlci"
a „umlkyn" vymykali se úpln ze všeho ádu, a ze vší discipliny,

jak obecenstvo samo. stavíc se tu na stranu toho i té, tu zas onoho
i oné, kazilo ode dávna i herce i divadlo, a nedovolovalo vyniknouti
žádnému ádu a žádné kázni u divadla. Správa byla skoro vždy bez-
mocnou. Velcí umlci a umlkyn se jí nikdy nechtli podrobovat. A
byly úmysly a snahy editele divadla sebe lepší, sebe umletjší,
nikdy skoro nemohl le provésti. Praví na konec: „Možno se tázati,

zdaž by nebylo vhodným utvoiti v divadle, jež bylo dosud privilegovaným
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Útoištm veškeré ješitnosti, všemožné žárlivosti, pikluv a úkladv a

vzpourv. njakou chránnou autoritu, ozbrojenou novými pravidly,

editelství intelligentní a energické, plnoprávné a odpovdné za své

iny. Je to nesnadná reforma a snad i nemožná, ale za pokus by stála.

Pokus takový provádí dnes Jules Claretie — podaí se mu ? Jest už

svrchovaný as reformovati stanovy domu Molirova. aby se dvacáté

století ušetilo ped témi výjevy, strhujícími naši .chloubu národní' na
obéf hysterie komediantské všech druh a zpsob." — Tuhle tu

anarchii mají jiná divadla a jiné „chlouby národní'^ u jiných národ
ve stejné míe. Ta už asi souvisí s tím „umním". Kdyby nebylo

i jiných anarchií, tato už by se dala ve spolenosti snadno snésti.

Ve zprávách paížské akademie sdluje Marcel Baudouin výsledek
pokus, jaké konal s pozstatky z hrobu druhého století po Kristu

vykopanými. V hrob uloženy vedle popelu spáleného tla v popelnici

i zvíata obtní. Vše leželo pes 10 metr hluboko. Do hrobu vnikla

ped dávným asem voda. asi vrstvami bidlice prolínajíc. V usedlin,

jež se vytvoila v hrobe, nalezeny krom rostlinných zbytk, koster,

zbytk srsti také zbytky cizopasník zvíecích. Baudouin vyal ástku
ssedliny z jedné z nádob uzavených z hrobu a zkoumal její obsah

po stránce bakteriologické. A shledal, že obsah urny nebyl prost bakterií,

které pišedše na živnou pdu (želatinu, polévku, huspeninu, brambory),

rychle se zaaly vyvíjet. Nalezeny streptokokky, stafylokokky a bicilly

z rodiny Coli. Ponvadž pda jest smrtiem bacill, a už 2 metry
pod zemí. žádná bakterie se neudrží, jest Baudouinv nález velmi

podivný. Bakterie ony nemohou býti erstvé, nemohly nikudy se tam
dostati ped otevením hrobu, naplavenina už rozhodné bvla starodávná,

a celé složení pdv a celé okolí, všecku recentní násadu vyluovalo.
Vzatá ssedlina uschována assepticky, tak že nemohly do ní vniknouti

nad zemí pozdji. Podle autora nezbývá nic jiného, než íci, že bacilly

dostávší se do hrobu v as jeho založení, tu udržely se ve stavu -.za-

drženého života'', vypéstny na mrtvolách ps. koz a hlav volí. jež

do hrobu vloženy byly. Oživly pak po osmnácti stech letí — Kdyby
domnnka a nález Baudouinv byl správný, pak by pes to. že pda
nií bakterie, které spolu s vodou jí prolínají, filtruje a usmrcuje je,

pece jen musilo se za to míti, že na místech, kde v hloubce zahnívají

pozstatky organické (lovka, zvíat a rostlin), zem pece jen bacilly

jest naplnna, tebas hloubka ta byla sebe vtší, a tebas stáí ložiska

mrtvolného byl'j sebe dávnjší. Proto dlouholetá pda kulturní stává

se mén zdravou, proto pramen není jako pramen. A voda takovýmto
ložiskem protékající nevyvrá-li hned pímo pod ním, zase pdou se

isti a bacill, jež by spolu spláchla, se zbavuje.

Zemeli: 25. ervna N. Dubrovin. sekretá petrohradské

akademie nauk. historik ruský. — 10. ervence Jovan Doki,
redaktor úedního listu srbského, editel divadla, gvmnasijní professor

a editel. — . 2. ervence Adolf hr. Mostowski, dramatik, belletrista

a žurnali.sta polský (cení se komedie jeho Doktryna, Kamienne sercc,

Nieznajoma, Wykolejeni. Ciežkie czasy a j.j, — 15. ervence Anton

I
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Pavlovic echov v Badenweileru (nm. lázn), léka, jeden z vysoko-

cenných mladších belletrist ruských, vynikající hlavn drobnou malbou
a pravdou životní.

Zprdvy ndrodohospoddskc.

Roku 1900 zavedena mezi obma polovinami íše stati-
stika tržní. Zavedena totiž i pro naši polovici íšskou. Nebo druhá
polovina ji vedla už od let osmdesátých. Aktivní pro nás bilance

dívjší najednou zavedením statistiky tržní staly se passivními.

Stanoven totiž

dovoz z Uher Tý^oz do Uher

1900 . . . 921-6 mil. kor. 885-2 mil. kor.

1901 . . . 901-6 „ „
873-8 „ „

1902 . . . 944-4 „ „ 873-9 „ „

1903 .. . 944-9 „ „ 9032 „ „

Prmrn aktivum Uher v naší vzájemné tržb rovná se 44
milionm korun ron. Hlavní vývozní zboží naše pro Uhry jsou odvní
látky a hotové odvy, jichž vyváží se skoro polovina 43—48Vo)7
hlavní zboží uherské, jež se vozí k nám, jsou polní hospodáské plodiny

a dobytí výrobky, jež podle povahy roku vstoupají až na 70''/o

veškerého vývozu uherského k nám. Podle rozdlení na surovinv,

polotovary a celotovary vozíme my do Uher surovin na lOVo ^ celo-

tovar na 80*/o podle ceny, Uhry k nám surovin vozí kolem 60°, „,

celotovar kolem SbVo veškeré ceny svého vývozu. Toto vysoké
procento hotového zboží z Uher nutno vysvtliti pipomenutím, že

mouka se poítá mezi celotovary, a té samé k nám Uhry dovážejí za

120 až 150 mil. korun, ili 15 až 20% všeho dovozu. Podle pomrné
cennosti má jeden metrák uherského zboží prmrnou cenu necelých
20 korun a jeden metrák rakouského zboží cenu víc než 40 korun.

Hospodáská rada íšská od dvou let zabývá se pípravou zá-

konné pedlohy o oprav akciového práva . v Rakousku. Vloni podán
v rad pi té píležitosti návrh, aby rada vedle šetení potebného
k oprav akciového zákona vyšetila také zpsob zdanní akciových
podnik a upozornila na tíživost systému berního, jemuž podniky ty

poddány jsou. Práce té podjala se kancelá rady a vlastn pedseda
její, úedník ministerstva obchodu Dr. Bed. Karmiiiski, který

maje po ruce úední materiál a ze sdlení domácích i zahraniních
akciových podnik sestavil objemný spis, jenž od prmyslových kruh
byl pijat s velikým zadostuinním. Ráz na ráz dopadají tu cifry

a pádné doklady na rakouskou finanní a berní správu, viníce ji

z nemilosrdného niení rakouského prmyslu. Nejen finanní správa,

ale celý daový systém rakouský státní i autonomní jest vinen a tento

ješt horší než onen. V ministerstv obchodu také se zprvu nad výklady
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témi nepozastavovali. Ale za to finanní správa se ucítila dotenu.
Prohlásila také nkteré pípady ve spise uvádné za nepravdivý a

odmítla od sebe všecku schvální snahu njakého utlaování a proná-

sledování. Ale Dr. Karminski se nezalekl takového dementi a výtku

nesprávnosti údaj vmetl zpt ministerstvu financí. Mimo to brání

hospodáskou radu, že ve skládání spisu je nevinna a celou vinu

s autorstvím bere na sebe.

Jednotlivosti ve spise mohou snad býti strannicky podány, zvlášt

tam kde použito údaj a sdlení samých podnikv akciových, z nichž

na 200 poslalo kancelái hospodáské rady materialie k osvtlení

bemena daového. Všeobecné údaje a všeobecné konkluse nicmén
založeny na pomrech veejn známých, a tu jist vyložena vc
v pravém svtle. Stížnosti na petížení daové ostatn stále se ozývají,

nedávno uvedli jsme data z ei jednatele prmyslového spolku ra-

kouského, které také jen ze všeobecného stanoviska porovnávaly tíží

daovou v Eakousku a jinde.

Spis prmyslové rady upozoruje nejdíve na tíživost pi-
rážkových systém v Rakousku. A pirážky jsou trojí: zemské,

okresní a obecní (krom sociálních — na pojišování dlnictva). Tak
všecky pirážky ve 2888 prmyslových místech ve 83*8''/(, z nich

tvoí 100—200Vo státní dan, v 71 Vo pak 250 až SóOVo a v O^o/,

(12 mstech) dokonce 350 až 6427oI Pouze jedna místnost má pirážky

50Vo- Samy mstské pirážky jsou vyšší než státní v 1304 místech

z onch 2888, tedy skoro v polovici z nich. Zvlášt zatíženy jsou

podniky akciové v malých místech, na vsích a v mstekách. Nejlépe

se jim daí ve Vídni, kde pro bohatost kommuny i zem, totiž pro

hojnost zdroj finanních, mstské i zemské pirážky jsou nejnižší.

Akciový podnik jeden pesídlivší z Vídn na venkov, okamžit musil

platit více na pirážkách o 50
"/o než ve Vídni.

Vezme-li se da státní i s pirážkami pospolu, tu iní

v rakouských akciových podnicích prmrem 15 až 40Vo
istého zisku jejich. V roce 1902 platilo GS^/o všech závod na dani

a pirážkách 20—40Vo svého istého zisku. V jiných zemích bemeno
daové jest u porovnání s Rakouskem nepatrné. Tak v Anglii obnáší

4-7 Vo istého zisku, v Nmecku 2 až 15Vo, v Uhrách 10Vo (pirážek

není), ve Francii, kdež rovnž na tíživost daní si stžují, nepevyšují
celkem 15Vo istého, a v samém ubohém Španlsku dosahují pouze

170/0 istého zisku.

Akciová spolenost mající cukrovar jeden v Rakousku a druhý
v Prusku, platí na daních u nás 75''/o, v Prusku jen 10"/o svého

istého zisku. V Nmecku a v Rusku zisk nepevyšuje li 31/2V0 ^ 'ka-

pitálu akciového, jest od dan osvobozen, v Rakousku není žádný
aisk osvobozen, a i závody vykazující hotový prodlek musí pece
platit da a pirážky. Krom toho platí da nejen závody ze zisku,

ale akcionái ješt píjmovou, z téhož zisku, a akcie ješt svou rentovou

da! Berní systém na akciové závody ukládá dvakrát, tikrát i vícekrát

vtší bím než na závody soukromé. Škodovy závody, dokud byly
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jako soukromý majetek, platily v roku 1899 (za první plrok) pouze

13.000 korun výdlkové dan, když staly se akciovým podnikem,

hned v druhém plroce 1899 platily už 51.985 korun a za 1900 už

103.971 korun dau. Jiná továrna jako akciový podnik platila 3369
korun dan, stavší se však soukromým podnikem platila ihned jen 300 K.

Proto také v poslední 4 léta jen 29 soukromých podnik stalo

se akciovými, ale naopak 18 podnik akciových pevrátilo se v soukromé.

Soukromé podniky vedle akciových mnohem lépe prospívají, akciové

jen tam lépe vystaují. kde nemají soukromé konkurrence, tedy pi
podnicích ohromných (železáských, plynárnách a pod). Daový
systém rakouský hlavn znemožuje veškero podnikání prmyslové,
jež ve všech zemích dnes ne na soukromé, ale hlavn na spoleenské
risiko se dje. Proto také vidíme, že v r. 1873. byl akciový kapitál

2522 mil. korun, a v Nmecku 2232 mil. marek, tedy skoro na stejné

výši. Ale v roce 1902 byl akciový kapitál v Rakousku 1645 mil. K,
v Nmecku však 11.308 mil. marek, tedy více než osmkrát tol ký.

Akciový kapitál samého jižního — celkem neprmyslového a jinak

menšího Nmecka jest vtší než akciový kapitál rakouský (totiž 1842
mil. marek). Francie má akciový- kapitál 7 plkrát a Rusko 2plkrát
vtší. Za desítiletí 1891 — 1901 povstalo v Rakousku 174 akciových
podnik s kapitálem 386 mil. korun, za tutéž dobu povstalo ve Francii

8190 akci'>vých spoleností s kapitálem 9723 mil. frank, a v Anglii

41.361 spoleností s kapitálem 51.953 mil. korun.

Pes to mnohé akciové podniky (jmenovit banky — celkem 50)
dobrých zisk se dodlávají. Je to známkou, že hospodáská pHa byla

by pro podnikání akciové velmi píznivá. Jak hustota a hojný konsum
obyvatelstva, tak i zámožnost konsument. dovednost dlník, píznivé
podmínky odbytu na východ a jih mén prmyslový, vše to by píznivé
bylo rozvoji prmyslovému, kdyby též píznivji se utvoilo zákonodárství

akciové a bernictví.

Vláda, pidávajíc nedávno k tarifní pedloze objemné výklady,
pokusila se pedstaviti rozkvt hospodáský v Rakousku
za posledních 30 let a není divu, že obraz jí nevypadl píliš utšený.
Tak prmrný výnos polí po hektaru vstoupl od desítiletí 1870— 1880
do desítiletí 1890—1901 u pšenice z 98 na 10 8 */, u rži z 92 na
10 <[. jemene z 9'4 na 11'4 §-, u ovsa ze 7 O na 9'1 5', u kukuice
zstal prmr stejný a u cukrovky ze 165 na 227 q. Ale ponvadž
pi tom ceny znan klesly, tedy skutený užitek z jednoho hektaru
r. 1901 jest mnohem menší než r. 1870. Stált 1870— I88O prmrem
metrák pšenice 26 2 korun, žita 185, jemene 193, ovsa 15-8,

kukuice 149, a v letech 1890 -1901 prmrem jen 18-6, 155, 17-7,

13 7 a 116 korun. Výnos po hektaru v penzích se jeví v letech

sedmdesátých 11 (oves), 170 (žito), 181 (jemen), 183 (kukuice), a
257 (pšenice) korun, kdežto koncem století týž hektar vynáší na penzích
125 (oves), 155 (žito), 20 1 (pšenice) až "202 (jemen) korun. Tedy
prmrná výnosnost obilní jednoho hektaru klesla ze I8O na 165 K.
Výnos vinic se nezvtšil ve množství svém (do 1901), ale cen v klesly.



Zprávy národohospodáské. 621

Pouze V lesnictví spatuje se rozhodný pokrok — pokrok les však

za ostatního hospodáského úpadku je zlovstným znamením! A pokrok
les poítáno pi tom ješt podle odprodaného díví. Tedy je to asi

pokrok z náhlého kácení (niení les — viz Valašsko) vyplynulý!

Stav dobytka, praví se. pokroil za poslední desítiletí, ale jen neznan.
Stoupnuti tžby ukazuje se pi dolování, jež místo prmrných 197

milion -2 ^ pedminulém desítiletí, dobývalo v minulém prmrn
ron 300 mil. centu.

Také v textilním prmyslu znáti pokrok znanjší — ale jen pi
zpracování zámoských vláknin: bavlny, juty. vlny a hedbáví. Zpracování

lnu a konopí spíše za tch 20 let pokleslo, než se povzneslo. Výrobnost

textilních závod možno posouditi z potu veten, jichž bylo r. 1880.

1,630.000. r. 1890 2,459 000 a r. 1900 3.000.000 z potu stav
mechanických, jichž v týchže letech bylo 30.000, 44.000 a 85.000.

— Papírnický prmysl se sice rozmnožil, ale výnosnost jeho klesla,

koženný prmysl spíše je v úpadku než v rozkvtu, podobn chemický
prmysl. Výroba surového železa za to vstoupla ze 4.897.000 q (v prmru
let 1880— 1890) na 7,961.000 q (v prmru let i 890— 1 900). tedy

sesílení znané — ale snad práv jen vysokému clu má co dkovati,

a nemožnosti konkurrence ni domácí, ni cizí. Práv na železáství si

stžují, že vykoisuje všechen ostatní prmysl. Zemdlsk}- prmysl
množstvím výroby se sice znan rozvinul: cukrovarství z prm. 47 mil. q
na prmr 7 5 mil. q. pivovarstvi z 12 I mil. hl. na 176 mil. hl.,

líhovarství z 08 mil. hl. na 1 -4 mil. hl. Ale pes to všecka tato ti

odvtví dnes dospla ku zejmé (cukrovarství) nebo utajené (piv. a

lih.) krisi, z níž zdá se, není brzkého východu. — Jak vidt, tedy

pokrok velmi problematický.

„Latinská Amerika'* tvoíc v hospodáském ohledu takový kontrast

s „Amerikou anglosaskou", bývá uvádna od národních šovinist za

doklad, jak románské plém zjevn upadá a germánské se

povznáší k svtové nadvlád, ale spolu i od konfessionalních

politik jako živý píklad toho, jak katolicismus vede národy k bíd
a porob, protestantismus proti tomu i duchovn i hospodásky jest

zdrojem a síly a života! Ve vídeské „Geographische Rundschau"
pokouší seKarlBolle z Porto Allegro (v Brasilii) vysvtliti tento

zjev a objasniti vlastní píiny té hospodáské politické opozdilosti.

Bolle odvolává se hlavn na brasilské pomry a tu jako píiny
udává: celé ústrojí veejného života, spíné a nevhodné administrativní,

zákonodárné, finanní, berní, právní, prmyslové, dopravní pomry a

zaízení, mravy, obyeje, názory, tendence a smysl toho všeho lidu,

všecko to stojí proti hospodáskému vývoji zem nesmírn pírodními
dary požehnané, ubíjí podnikavost, ohrožuje jistotu vloženého kapitálu,

dusí ilost a ochotu k práci, psobí pocit nejistoty, budí nedvru
v kapitalistech. O berním systému praví, že zdauje to, co se má
vydlat, ale kapitál sám a píjem hotový nechává nezdann V poli-

tickém ohledu vládne všude oligarchie. a jedna vlivná skupina potírá

druh u. Bolle projevuje nadji, že i latinská Amerika se v brzku
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povznese tak jako germánská. Z líení Bolleova vysvítá tato pravda:
latinská Amerika dušena jest svou starou kulturou, již

vysthovalci španloko-portugalští pinesli si z Evropy. Tato kultura

chránéná v tehdejší své pomrné vysokosti velmi úzkostlivé od téch

málo jednotlivc roztroušených po velikém prostranství celé jižní

a stední Ameriky. Veliká ídkost obyvatelstva, jež stalo se usedlým,

a tedy konservativním, je píinou nepokroku. Spojené Státy zaplavované

neustále novými proudy vysthovalou evropských, tedy nových erstvých
sil, bez tradic a bez konservatismu, mly docela jiné pomry. Ale také

se teprv zaaly vyvíjet, až obyvatelstvo jejich zhustilo se na jistou

míru. Kdyby do jižních a stedních latinských kraj Ameriky obracel

se proud vysthovalecký touže mrou co do severních, rozbije brzy

stará zvyková pouta svým novotaským vlivem, svou rznorodostí

duševní a pivede zem ony ke stejnému rozmachu, jako státy severní.

Také na Argentin, která dnes od vysthovalc jest nejvíc vyhledávána,^

vidti podobnou mladistvou sílu rozmachu hospodáského, jakou vykazují

severní americké Spojené Státy. Tedy ídké obyvatelstvo na ohromném
prostranství jen na vodní cesty odkázané, a pak stará kultura od

osamocených pesídlenc pro její znanou výši úzkostliv a bezpené
chránná — jsou hlavní dv píiny.

Rozhled sociální.

v poslední dny ervencové zasedal ve Vídni po osmi letech

zase sjezd nemocenských pokladen z Pedlitavska; dosud

druhý. 530 delegát zastupovalo na nm 353 nemocenských pokladen

s 1,150.130 pojištnými, pevážnou vtšinou okresních (143), spoleen-

stevních (131) a spolkových (51). Zástupce vyslaly i veškeré úrazovny

jakož i vláda. Z delegát bylo 100 Cech, 20 Polák. Sociální demokraté
pevládali; „proto" zaujali jak celé pedsednictvo tak i referáty. Sjezd

nerokoval pouze o rakouském nemocenském pojišování a jeho vadách,

nýbrž o celém souboru lidového pojišování. V tom tkvl
i jeho hlavní úel, aby mohutn demonstroval pro reorganisaci a

další vybudování závazného pojišování lidového, jež vlády rakouské

a nejvíce z nich pán Kr>rbrova nesislnkráte opovídají, ale napoád
svými nekonenými „studiemi" zdržují. Nemocenské pojišování

trvá u nás 15 let. Vad a nedostatk shledáno na nm už tolik, že

dávno mla nastati náprava. Ponvadž však obecn se uznává, že teba
veškero závazné pojišování sjednotiti, odkládá se reforma jak nemocen-
ského tak úrazového pojišování až do té doby, kdy zízeno bude ko-

nen i požadované pojišování invalidní a starobní.
Vdími principy debat vídeského sjezdu bylo, že teba

hledati výhodnjší rozdlení pojistného risika a zjednodušiti dosavadní
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chaotickou organisaci pojišoven. Proto usnesl se sjezd na požadavku,

aby veškeré závazné pojišování, vedle stávajícího nemocenského a

úrazového i oekávané invalidní a starobní s vdovským a sirotím,

bylo nejen rozšíeno bezvýjimené na všecky, kdož pracují za mzdu
nebo za služné — a u soukromníkv, a u veejných korporací —
ale i na celé drobné rolnictvo a živnostnictvo. Tedy rozpjetí toliké, že

dalšího nelze si už ani pedstaviti. Zabíralo by až na dosti nepatrné

procento tém veškeré dosplé obanstvo státní, zvlášt kdvž bv mlo
uzákonno býti i pojištní píbuzných, jak je sjezd zatím žádá aspo
od pípadu k pípadu. Dnes je v nemocenských pokladnách rakouských
pojištno 2*4 milionu a v úrazovnách IV2 milionu lidí. Z toho je zejmo,
že v blízké dob nelze u nás oekávat, že by se dalekosáhlý požadavek
sjezdu vídeského v celém rozsahu provedl. Celou adu obtíži a ne

pouze finanního rázu bude teba odstranit, než bude dráha volnjší,

zvlášt pokud jde o samostatné podnikatele. Sjezd sám pi dalších

resolucích má na mysli celkem jen námezdní pojištnce.

V dosavadní chaos organisaní žádá sjezd zavésti poádek
po referáte poslance Dra. Verkaufa jednotnou pojišovnou pro

veškeré dlnictvo místní nebo okresní, pokud bží o doasnou ne-

schopnost výdlkovou. Bím trvalé neschopnosti vydlávat pipadniž
territorialním svazm tchto jednotných pojišoven („nemocenských
pokladen", jak resoluce je dsledn jmenuje). Aby risiko pojišovací

se ješt více vyrovnalo a tím kleslo i pro jednotlivé svazy, zaízen budiž

ústední íšský svaz Je to požadavek, který tlumoil celkem také

první moravsko-slezský sjezd ktesansko-socialní na Velehrad roku 1899.

Pi jednotné pojišovn lze s vtším úspchem pracovati i o pro-
fylaxi jak úrazovou tak nemocenskou. Sjezd také žádá, aby byla

pedním úkolem nových souborných pojišoven. Proto budiž jim piznáno
i dostatené právo dozoru na dílny pojištnc a snad v dalším postupu

i na obytné jejich pomry. Sjezd o bytové otázce dlnické se zetelem
na zdravotnictví pojednával zvlášt a zatím žádaje prohlídky bytové,

ponechával je za funkci obcím. Stanovil pí té celou adu jiných

známých obytn reformních požadavk; ovšem s hlediska pojišfovacího^^

což bylo u nás novinkou.

Vedle toho vynikl z požadavk sjezdových hlas po samostatném
ústedním íšském úad pro pojišování, aby umožnna byla

jednotná i odborná judikatura ve vcech lidového pojišování. Dnes se

zde o kompetenci dlí pt až šest ústedních úad, což jest nejen

tžkopádným samo sebou, ale psobí i znanou nejistotu právní.

Odborného vzdlání žádá si sjezd arci i u jiných instancí.

Celou adu požadavk rázu finanního sestavil sjezd vi
státní pokladn: znanou ást režijních výdaj na p. na vyšetení

úraz, rozhodí soudv necha pevezme stát sám; pojišovny budtež

osvobozeny od po.stovného, dráhy dopravujtež onemocnlé atd. pojištnce

aspo za poloviní cenu, nemocnice vydržuj stát vbec. Zvláštní draz
položen ješt na potebu odstupovati i pojistné nemocenské dle

rzného nebezpeí onemocnní v jednotlivých podnicích. Ale
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než k tomu bude lze pistoupit, teba dkladné statistiky o nemocech
z povolání, o níž zvláštní zpravodaj prof. Dr. Sternberg pojednal.

Ovšem blavní význam sjezdu nezáležel ani tolik na tom i
onom požadavku positivnem, jako na okázalé výzv, aby se konen
pistoupilo v Rakousku k reform lidového pojišování, a aby bylo

pojišování to dobudováno
Dodatkem budiž zde uvedeno zajímavé nejnovjší sdlení úední

o zatímném sútování rakouských úrazoven, že píjmy jejich v r. 1903
vi loským stouply o 478.599 K (v r. 1902 byl úbytek 141.01 9 K).

Sjezd nemocenských pokladen usnesl se na požadavku provést dosavadní

soustavu kapitálovou pi úrazovnách, proti níž se nedávno

s mnoha stran tolik mluvilo.

V sousedním Nn>ecku obírala se socialn-politická veejnost

v práv uplynulých dnech výkazy o síle a psobnosti odborových
sdružení dlnických. Jednak vydala totiž svoji zprávu generální

odborová komise sociálních demokratv o tak zv. svobodných ít. j.

socialn-demokratických) sdruženích odborových organisací v Essen n/R.

O kesanských odborových sdruženích konstatu je

officielní zpráva za uplynulý správní rok, že mají p )dle všeho dobu
dtských nemocí za sebou, že však práv v posledním roce

zažily boj, jako snad žádný jiný odborový smr ve svých poátcích.

Pes II ti.síc len súastnno bylo 157 mzdových hnutí, bez mála

5 tisíc stávkovalo i bylo vyloueno z práce. — A práv proto organisaee

znan sesílela potem i významem. 1. dubna letos mla kesanská
sdružení odborová celkem 203 160 len, o i:>.26l více jaku loni.

Nejvíc pibylo odboru textilnímu (o2i57), stavebnímu (o 1949) a kovo-

vnickému i 1481). Dlnic je v kes. odborové orgAnisaci 5445 vi
4077 lo.^kým lenkám. Pomrn ješt více povznesly se finance
kes. spolk odborových Za poslední rok pijaly 1.131.605 korun.

v roce pedchozím pouze 823.864 korun. Arci i výdaje vzrostly (pi

tolika akcích) z pedloských 633.719 K na 938.363 v loském (1903)

správním roce. Jmní mly koncem r. 1903 745.107 K (ped rokem
572 648 K). — Mnohé z odborových svaz loni zvýšily opt lenské
píspvky. Namnoze rozšíena v nich i podprná innost. Právní

ochranu a podporu stávkovou i výlukovou mly zavedenu všecky;

jiné podpory jako nemocenskou, úmrtní, sirotí, cestovnou jen porznu;
nejastji a skoro všecky ješt podporovaly len}' individuelní ne-

zamstnanosti. Vliv jejich na výhodnjší utváení pracovních podmínek
pro dlnictvo byl mnohými smrv patrným. Samovláda soc. demokracie

ledaskde na tomto poli pominula.

Socialnde mokrati ckou nevraživost ba sprostý terro-

rismus pociovaly mladé kes. odborové organisaee i za stávek. Dnes
by ústední organ soc. dem. „VorAvarts** v Berlín rád njak snížil vý-

sledek jejich organisaní innosti. — Vytýká jejich statistice, že poítají

mezi sebe také svazy jako na p. jihonmeekých zízenc železniních,

které vbec ani odbornými organisacemi v moderním smyslu nejsou.

Pevládá totiž u nich innost podprná. Ale i kdyby vlastního úkolu
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•odborového dosud byly tyto svazv skutené málo dbaly, jest jisto, že

jakmile odborové ovzduší z ústedí i je provane, nedostatek onen
postupn zmizí dosti snadno. Odborové hnutí kesanské je teprve

ó— lOleté. proto i pirozen dosud nikterak pln vyvinuté.

Více však ješt než sociální demokracie s ostatními protivnými

organisacemi odborovými mocnjší rozmach kesanského ruchu od-

borového zdržoval boj ve vlastním tábore To jest snaha nkolika
berlínských vdc severonmeckého katolického hnutí dlnického
-Zizovati proti nábožensky a zvlášt konfessioneln indifferentním y. od-

borovým'' sdružením kesanským v rámci dosavadních katolických

dlnických spolk vzdlávacích zvláštní odborové skupiny, jimž by
directivu udávali duchovní rádci katol. spolk. Boj mezi obma
smry trvá po léta. Pro stanovisko, jež nmecký episkovat k nmu
svého asu zaujal, všimli si ho i za hranicemi Nmecka. Dnes, a
agitace pro tak zv. katolické spolky odborové zasáhla i na jih, do
Elsaska, dle prohlášení biskupa Fritzena episkopat stojí u své

vtšin pi kesanských sdruženích odborových a poslanci centra
jakož i ostatní vhlasní sociální politikové katolití tém veškeí.

Již i vdecká otázka tato, v Nmecku opravdu vysoce dležitá

(„odbory" ve vzdlávacích spolcích jsou jen nepatrnou náhradou za

odborové sdružení, a proto nemají budoucnosti v dlnictvu) probírána.

A tu poukazováno s drazem viii snahám „katolických odborá'^, že

není žádného specificky katolického práva hospodáského, že nezmnitelnou
je pouze morálka, ne však právo. Nedávno rozepsal se o vci
v „Theologische Revue" Adolf Ott. Jádrem jeho vývod bvlo:

„Teba docela odmítnout nátlak tch, kteí by rádi autoritu církevní

pinutili k identifikaci positivních stanovení právních a zásad mravních.

Bží zde pece o obor, jenž ásten (ve svém mnivém živlu) uebné
kompetenci církve nepodléhá, na nmž theologii samostatn si vésti

nelze. Na pomezí mezi Zjevením a pírodovdou mluvívá se o vý-
stražném znamení .pípadu s Galileim* všem, kdož ze Zjevení by
rádi vyetli pírodovdu. S mnohem vtší oprávnností ješt lze mluvit

o ,vý8traze' na pomezí morálky a práva hospodáského; zni: Djiny
kanonického zákazu úrok. Platí všem, kteí od církve oekávají, že

pronese i o mnlivém živlu hospodáského práva naprostý úsudek, že

zamní positivna stanovení právní nkterého stupn hospodáského
(vývoje) s pirozeným právem a že vyhlásí výluné katolické právo
sociální a hospodáské. Ze jsme mén uvykli rozmanité fase kanonického
zákazu úrok považovati za výstrahu, je odtud, že pi obecném po-

suzování tohoto zákazu apologetické nazírání tém docela utlumilo

základní historickou otázku, jak se vlastn vc mla."
Proto teba jen litovati, že tento nmecko- íšský spor zavleká

z Nmecka do Tyrol pibylý msgr. Hillmann v Inomostí docela

zbyten i do rodícího se odborového sdružování mezi katolickými

Nmci v Rakousku. V Nmecku z konfessijních dvod lze spor

ten jakž takž pochopit, ale v Rakousku pro tíštní hned poáteních
pokusúv o kesansko-socialní odborovou organisaci mezi nmeckým

Hlídka. 43
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dlnictvem oprav^du lze uvésti bu jen politické, bud osobní dvody
nebo docela jen subjektivné libstky.

Za klidného, opravdu pracovního sjezdu odborových organisací

kesanských nejnápadnéj-ším bylo usnesení, aby do dvou let byl svolán

mezinárodní kesanský kongres odborový. Usnesení ne

práv z nejlépe odvodnných. Navrhovatel odvolával se na odborové

hnutí kest. soc. v Belgii a Nizozemí a na zaátky jeho v Ra-
kousku. Než pi dosavadním významu mimonmeckých odborových

sdruženi kesanských nutno dojista naznati usnesení s mezinárodním
sjezdu za pedasné.

Sociální demokraté se nedávno v berlínském „Vorwiirtsu" po-

chlubili, že sdružili ve svých „svobodných" organisacích odborových

už celý milion len. V roce 1902/3 byl hospodáský píliv v N-
mecku, pirostlo proto odborovému hnutí dle známé zkušenosti znan
stoupenc, o 21 "/o více než v roce pedcházejícím, kdy pírstek byl

pouze 8*>/o- Píznivá konjunktura hospodáská trvá. I bylo konctm roku

1903 len v 63 odborových organisacích socialn-demokratických

941.529 (arci dle statistiky soc.-demokratické). Dva z ústedních svaz
dostouply potu lenstva pes 100 000; kovovnický ml len 160.135,

zednický 104.712, devaský, hornick}' a textilní mly len pes
50000. U 7 svaz nastal nepatrný úbytek lenstva.

Pes tato imposantní ísla „neo rgan i so váných" (t. j. v soc-

demokratických „neutrálních" odborových spolcích) jsou nepehledné
tábory. Typografové sdružili odborov 8708% veškerého dlnictva

svého odboru, sochai 6603, sklái 53 64, ale na p. obchodní pomocníci

a skladníci pouze l*3"/o a sklepníci M5Vo- Celkem bylo prý v r. 1903

„sdruženo" (t. j. soc.-demokraticky !) 17 07° o nmecko-íšského dlnictva

organisace schopného.

Dlnic pistoupilo do odborových svaz soc.-dem. v roce 1903
o 12.448 více než r. 1902. Je jich tam celkem pres 40.000.

Vedle píznivého období prmyslového a obchodního

nejvíce prospívalo vzrstu soc.-dem. hnutí odborového, že dál a dále

rozšiováno v nm podpr nict ví, jež nedávno ješt dslední pro-

gramoví sociální demokraté tak asto odsuzovali. Vletech 1891— 1903
vydáno rozmanitých podpor 22,484.580 marek, na stávky pak (ovšem

pouze z pokladen odborových) 1 7.559.570. Nejvétšiho rozpjetí dosáhla

podprná innost v letech 1901 a 1902. V roce 1903 vydáno podpor

8,719.064 marek vi stávkovým výdajm pes 4.400 000 marek.

Píspvky lenské jsou v nkterých organisacích velmi znané;
na píklad u typografu (roní) 54*62 marek, mli potom ovšem roního
píjmu 1,964.000 marek. Milionové obnosy pijaly (ovšem ze znan
menších píspvk) i jiné svazy ústední, nejvíce nejpoetnjší, kovo-

vnický, 2,814 000 marek.
Pro odborovou organisaci socialn-demokratickou psobilo 700

placených organisátor a agitátor. Vi milionu odborá socialn-

deni( (kratikých stojí dnes, spoítají-li se všecky ostatní odborové a po-

dobné organisace dlnictva nesocialn-demokrafického v Nmecku, rovnéž
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milion druhý. Je to vzhledem k málo organisovaným tídám ostatní

spolenosti významná falanx!

U nás v Rakousku nejsou arci tak daleko ani soc. demokraté,

ani jiné, najme kesansko- sociální smry. Pirozené i v Rakouska
nejlépe zorganisováni jsou tiskai.

„Svaz spolk knihtiska, písmolijcv a píbuzných
povolání v Rak o usk u", založený ped 10 lety, vydal práv pehled
o své innosti za rok 1903. lenstva ml zaátkem roku 10.412, koncem
pak 10.997. tedy o 5 62Vo více. Z celkového potu délnictva svých
odbor v Rakousku sdružil zaátkem roku 1903 9078'';o, koncem
9l'92''/o- Hromadná pracovní smlouva f „tarif") zamstnavatelstva s dl-
nictvem typografickým zavedena u nás již v 87° ^ závod. Svaz sou-

stedil v sob 15 zemských spolk. Týdenní píspvek v uplynulém

roce byl 1-30— 160 K (v Cechách a na Morav 1 60, ve Slezsku 1-40).

„Typografická Beseda", ústední spolek v království eském, ml za

rok 1903 píjm 206.473, moravský 62.583, slezský 16.100, všecky
úhrnem 817.190 K z píspvku lenských, veškerých píjm vbee
957.619 K. Vydaly pak všecky úhrnem 925.026, z toho na podporách

687.856, na organisaci a režii pes lOU.OOO K. Vydávaly tyry organy,

nmecký „Vorwiirts!" ve Vídni o 9100 výt, eský „Veleslavín" v Praze

o 2350 výt., polský „Ognisko" ve Lvov o 900 výt. a vlašský „II

Risveglio" o 630 výtiscích.

Ponvadž Rakousko obvykle nerazí první dráhy v kulturn-
hospodáském život, uvykli si je (i doma) považovati za zpátenické
anebo aspo nedosti pokrokové i na celém poli sociální politiky.

Tu však jest ledakde pece jen i vzorem pro jiné státy, asto i pro

pokroilé Nmecko. Jest na míst obas na to i poukázat vzhledem
k opakovaným, málo pochvalným úsudkm z jiných obor. Letos

v ervenci po vydání první souborné zprávy našich živnostenských

instruktor rakouských i za hranicemi uznali ptiletou zdárnou instituci

spoleenstevních instruktor za významnou socialn-politickou

pednost Rakouska. Práv vyšlý sešit svazového organu „katolických

prmyslníkv a pátel dlnictva" v Nmecku „Arbeiterwohl" pojednává

o ochran dlnictva ve státních závodech a chválí otevenost, s jakou

uveejuje c. k. úad pro statistiku práce své publikace o dlnických
pomrech na státních drahách, pi váleném lostvu jakož i na drahách

soukromých a v arsenale Lloydov z let 19C0— 1903. Posl. Erzberger,

pisatel lánku, dí: „Pehled o tom (o onch publikacích) ukáže, emu
se zde nmecká íše mže piuiti, jak co do publikace o dlnických
pomrech tak i co do sociálních opatení ve prospch dl-
ník vlastních (státních). Nevydáme se pi tom v nebezpeí, že

bychom za nkolik let na tomto poli Rakousko i pedhonili."

Koncem kvtna 1. r. obrátil se svaz nmeckých obchodních
pomocník vzhledem na pipravovanou socialn-politickou konferenci

vlád kulturních stát na íšského kanclée s memorandem, v nmž
oznamuje, že na mezinárodním sjezde soukromého úednictva v Brusselu

, v záí 1903 voláno po pensijním pojištní soukromých úedník.
43*
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V resoluci sjezdu vysloveno vládé rakouské uznání za její postup v této

otázce. Zárove že byli delegáti jednotlivých zemí tam vyzváni, aby
na postup v Rakousku upozornili své vlády.

Ve Francii uvažují o reform svého bernictví, sociáln tolik

nespravedlivého. Vynášejí tam v posledních letech 1903 a 1904 nepímé
dan 57% veškerých státních píjm {= 2 miliardy), státní monopoly
pak 768 (r. 1903), 792.V4 (r. 1904) milion frankv a pímé dan pouze

540 (roku 1903), po pípad 547 milion frank letos, to jest pouze

I^/o veškerých píjm státních. A ješt jsou mezi pímými danmi
bern tak sociáln- politicky zpátenické, jako bern z dveí a oken.

Na malé lidi tedy pesunuta pílišná ást bemen státních, jako prý

i v jiných románských zemích. „Na útchu" románské Francie teba
však dodat, že ani ve státech germánské a slovanské kultury po této

stránce nikterak nepanuje sociální spravedlivost.

Školství.

Nkterými listy probhla v poslední dob zpráva o zmn organi-

zaního ádu uitelských ústav, kterou prý zamýšlí ministerstvo kultu

a vyuování provésti. Dle tchto zpráv byly by uitelské ústavv

rozšíeny o pípravný roník; v nm a v prvních tech ronících
dalších byla by probrána látka, která dosud se probírá ve všech tyech
ronících; pátý (poslední) roník vnován byl by cviením hlavn
praktickým, pstování zpvu a hudby chrámové a pod. Nepatrná
pozornost, které se zpráv této v hlavních politických a v odborných
listech dostalo, jest asi dkazem její bezpodstatnosti.

O akademickém studiu uitelv a úastenství jejich pi universitních

semináích kterýsi universitní professor v Nmecku nedávno ve veejné
pednášce se vyslovil takto: Buto pizpsobím se uitelstvu obecných
škol, pak odejdou s prázdnou posluchai universitní, anebo se jim ne-

pizpsobím, a pak nebudou míti z uení universitního práv uitelé nic.

Živý zájem v pítomné dob budí otázka eských respektive

slovanských poboek pi uitelských ústavech v Opav a Tšín.
Nmci kladou proti uskutenní tohoto kroku mohutný odpor, vidouce

v nm ústupek svým slovanským sousedm, se strany eské však
posuzována je tato koncesse mrou nestejnou. Souhlasím v té píin
8 „Ostravským Denníkem", který napsal, že eský živel na utrakvi-

stickém ústav, pod editelem nmeckým nikdy nenabude té podpory
a toho rozmachu, jakého dle práva a spravedlnosti si zaslouží a jakého
by na ryze eském ústav dosáhl. Pravda, bylo by lépe, kdyby místo

eských paralelek, jichž nutnost se uznává, zízen byl samostatný
ústav eský; ježto však za nynjších politických á národnostních
pomr nelze doufati v podobný skutek se strany vlády, musíme býti

J
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prozatím spokojeni alespo s trochou, která se nám podává. Djiny
stedního školství na Morav jsou toho dokladem, že nejednou utnikvi-

stické ústavy rozdleny ve dva. eský a nmecký, po pípad zmnny
v pouze eský nebo pouze nmecký dle potu žactva. A o to pjde
i ve Slezsku, áby eské paralelky mly vždy zákonité, ne-li maximum,
tedy aspo minimum schopného žactva, jímž by oprávnnost a nutnost

samostatného ústavu eského byla prokázána. Kladu ovšem draz na
slova „schopného žactva", které by duševní svojí zdatností dovedlo

zápasiti se žactvem nmeckým a nebylo pouhým konglomerátem kvanti-

tativn sice silným, ale kvalitativn málo nás doporuujícím.

V dob studentských sebevražd uvádlo se za jednu z píin
toho smutného zjevu též to, že na stední školu pichází dosti žactva,

které není pro ni vlastn pipraveno; nepímo volalo se po jakési

pípravné škole. Podobný koI. pipravovati na studie, vytkl si

však již díve „Svatováclavský pensionát" v Bubeni. Je to pensionát-

internát pro hochy, spojený s obecnou ptitídní školou (od 6 do II r.)

s právem veejnosti. V páté tíd vyuuje se dle pání a in-

strukcí editel pražských škol stedních. Ze zprávy

editelství pensionátu vyplývá, že z 50 bývalých chovanc ústavu

prospívají 23 s vyznamenáním a 12 skoro s vyznamenáním. Píštím
rokem oteven bude v Praze podobný ústav, do nhož pijímají se

hoši vychodivší aspo tvrtou tídu školy obecné (tedy desítiletí) a

hodlající vnovati se studiu na stedních školách. Zízení tohoto ústavu

a jeho uebny plán schválen pražskou c. k. zemskou školní
radou. Oba ústavy jsou sice podniky soukromými, ale pesn vytený
úkol jejich, pipravovati do školy stední, došel výslovn nebo mlky
schválení školních úad. Píprava do školy stední, která až dosud

konala se u každého skoro žáka soukrom a z ohled spíše na zkoušku

pijímací, koná se zde dle uritého programu a se zetelem
na zdar dalších studií, nikoliv pouze na úspch pi zkoušce

pijímací. Pisatel tchto ídk jest pesvden, že tyto dva ústavy,

osvdí-li se. nebudou ojedinlé, n\"brž že zvlášt ve velikých mstech
vzniknou jim podobné. Jako dosavadní obchodní trojtidní školy,

nkteré školy prmyslové a j. zavádjí tvrtý rok studijní ve zpsobe
„pípravky", kde vyuuje se se zvláštním zetelem k dalším roníkm,
tak ujmou se i pípravky pro školy stední — rázu ovšem soukromého,

zvlášt tam, kde žactvo vstupuje do školy stední u vku píliš mladém,

kdy veškeré nejnutnjší látky uebné ani ješt neprohrálo

Haliské uitelstvo obecných škol konalo nedávno svj
sjezd ve Lvov, jehož porad súastnili se uitelé polští i rusínšti. Pes
pozdní protest nkterých polských list manifestovalo uitelstvo haliské

i v praxi národní rovnocennost tím, že do pedsednictva zvoleni stejnou

mrou uitelé polští i rusínšti. Sjezd obíral se otázkami svého stavu.

V první ad domáhal se zlepšení hmotného postaveni uitelstva, po-

vznesení jeho rozumového a mravního. Sjezd usnesl se žádati po-
zemštní obecného školství, sjednocení vyuování, upravení platv
a práce uitelstva, zrušení místních školních rad. V píin platu
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žádá sjezd upravení jeho dle norem platných pro státní úedníkj- XI.
X. a IX. hodnostní tídy bez rozdílu, pracuje-li uitel na vsi i v mst:
po pti letech postupuje do vyšší platební tídy. Posléze usneseno založiti

zemský spolek uitelstva haliského a vydávati uitelský

organ v jazyku polském a rusínském. Veškerým jednáním sjezdovým
dalo uitelstvo obou národností na jevo, že národnostní rozdíl nepekáží
jim ve spolená práci, kde bží o povznesení celého stavu.

Posledních nkolik let konají se u nás lidové pednášky ili

extense universitní, které letos a vloni rozšíila universita pražská

i na Moravu. Správu jejich ídí zvláštní dle stanov od akademického
senátu a jednotlivých fakult volený výbor, podnik má dotaci vládni.

Úkolem tchto extensí bylo poskytnouti vrstvám lidovým pouení
o rzných otázkách vdeckých zpsobem poslucham pístupným jak

po stránce finanní, tak i co se srozumitelnosti týká. Hlavn ovšem
mla to býti taková odvtví, o nichž nemáme dosud levných, populárn
psaných knih, v nichž by sí lid mohl snadno informovati.

Takovéto pednášky, obyejné v cyklech po šesti konané, uvítány

byly v Praze s radostí, avšak již v prvním roce bylo v jednotlivých

pednáškách úastenství nestejné. Mnoho (nepravím úpln) rozhodovala

osoba p e d n á š e j í c í h o nebo smr pednášky, ímž se poslu -

chastvo hlavn ze tíd pracujícího lidu pi volb ídilo. (Tak na píklad
pednášky prof. Masaryka navštvovány nad normál etn, pednášky
professor z theologické fakulty slab.) Mají-li se konati pednášky na

venkov, jest potebí njaké osoby nebo spolenosti, která by se celé

akce ujala a finanní i morální zdar pednášky zabezpeila; zárove
pak vyžádala si od pednáškového výboru dle vlastního pání
eníka. Tím se stalo, že dle tchto místních ilejších organisátor

rozjíždjí se po Cechách nkteré veliiny, které svým bojem proti kato-

lické víe, resp. náboženství vbec stali se populárními, a že státní

dotace, pod rouškou popularisace vd, podrývají zásady náboženské

i mezi lidem. Celkem mžeme íci. že lidové pednášky univer-
sitní nesplnily n a d j í, j e ž d o n i c h byly k 1 a d e n y. P e d n e-

sení jejich jest namnoze ne lidové, uené a není divu, že kdo
jednou takovou pednášku slyšel, již do podobných nejde. Popularisovati

vdu je sice velmi tžký úkol, ale vždy konati pednášky ty mohou
jen professoi a docenti vy.^^okých škol, a výjimkou jen ti, jimž

pednáškový výbor právo k tomu udlí ! Zcela právem se též vytýká,

že pednáší se o tom, o em každý lépe mže se pouiti v populární

knížce doma, než za hodinu v uené pednášce; že mnohé pednášky
konají se v každé skoro venkovské extensi, a vydány a pístupným
uinny již tiskem (jako nkteré pednášky Drtinový), jakoby nebylo

již themat jiných.

Podobné lidové innosti vzdlávací chopiti se hodlá i uitelstvo

škol stedních v tak zvaných extensích stedoškolských. Ve
„Vstníku ée< prof" pojednal o vci Prokop z Bohutína (pseudonym),
který spoítal a rozdlil jednotlivé stední školy v „okrsky" v Cecíiách

a na Morav, namnoze ovšem dle dlítka málo pirozeného. lánek
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jeho dal podnt k rozhovoru v brnnském odboru professorském, který

zahájil professor Autrata; yysloviv se pro extense stedoškolské, dal

na uváženou shromáždnému lenstvu otázky: 1. Mají-li se extense

vbec zaíditi? 2. Ve kterém rozsahu? 3. Kdo je zaídí? 4. Mají-li se

spojiti s jinými mimo stav professorský ? 5. Jak poduik financovati?

V debat poukázal professor erný celkem správn, ale mén šastnou
formou k tomu, že i jiné stav}^ ze vzdlaných tíd jsou týmž právem
zavázány pouovati lid jako professoi, a pece se o to nestarají, jen

professorstvo se nabízí, jako by nemlo co dlat. Debata byla velmi

živá a výsledek velmi ideální: „Poádati extense ponechejme
Národní rad moravské, pednášeti bume ochotni, budeme-li

za to požádáni, a bude-li cesta placena a pednáška honorována."

(„Vstník eských professor" XE. str. 399.) Abychom pronesli svj
soud o stedoškolských extensích. myslíme skuten, že pouhé pro-

fessorstvo k nim nestaí, nebo veškera odvtví vdecká nejsou vy-

erpána tmi, ze kterých by chtli pednášeti. Nutn by bylo potebí
spojiti se s právníky a lékai, aby alespo tak byla ada pednášek
ponkud úplnjší. Mimo to potebí všude, kde poádati se pednášky
mají, poadatele a organisátora, jinak by snadno potkaly se extense

s morálním fiaskem, nehled ani ke stránce hmotné, kdyby mla bvti

celá akce stálá Uložili-li ji professoi Národní rad, spíše pravda než

ne, že celá akce usn e. a professoi pednášeti budou tam, odkud
z místních pohnutek budou zváni. Ostatn kdo etl nedávno feuilleton

v „ase" o tom, jak jakýsi pan J. Š., patrn prof, popisuje a líí

svoji stedoškolskou extensi, pisvdí, že za dnešního moderního
ducha, jaký mezi mladými professory vane — a ti práv mají k ped-
náškám nejvíce sil — brala by se celá vzdlávací akce smry ne
zrovna správnými a žádoucími. Pražský odbor prof. obírá se též touto

otázkou, i vrátíme se k ní, až njaká positivní usnesení uiní.

Vojenství.

Anglie. V burské válce jevilo se dosavadní zdravotnictví býti

nedostateným, proež vojenská správa pustila se hned po válce do

oprav. Poet dstojník zdravotnictva bude zvýšen o 100, mužstva

pak o 400. — V Londýn byla zízena škola pro dstojníky, na níž

jest jim složiti náležité zkoušky, aby mli nároky na postup. Pro postup

byly vydány písnjší pedpisy. Pak se vyzkoušejí zlepšené vozy na

dopravu nemocných a obzvlášt zpsobilejší stany pro nemocné (ranné).

Reorganisace má býti provedena do srpna 190i.

Královská komise za pedsednictví vévody Norfolkského povená
má vyšetiti, zdali a co by se mlo podniknouti, aby výpomocné vojsko

(milice, volunteers a yeomanry) bylo uvedeno na stav k válce zpsobi-

lejší, práv pedložila konenou zprávu, jež vrcholí v návrhu, aby byU
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zavedena všeobecná branná povinnost. Komise pedstavuje si provedeni

branné povinnosti mén písné než v jiných zemích, tak že na p. mimo
neschopné ješt 50% (schopných) by mohlo býti sproštno inné služby.

Pro vtšinu jest navržena jednoroní inná služba atd Pes to zaujal

veškerý denní a odborný tisk proti návrhu královské komise naprosto

nepátelské stanovisko, protože se to protiví svobody milovnému duchu
anglického národa. Za to zamlouvá se návrh, jenž podal jistý len oné

komise zvlášt. Onen len považuje stálé sesilení a ozbrojení váleného
námonictva za jedinou rozumnou obranu zem.

Francie. Již 1. dubna 1902 byly zízeny tak zvané „setniny

saharských oas" v oasách Gourara, Tuat a Didikelt na obranu jižního

Oránu proti loupeživým vpádm marockých kmenv. Oddíly tyto ípo

200 muž) sestaveny z domorodc dle zvyku svých žijících a na míst
se stravovacích, tedy neodvislých na drahé doprav. Každá setnina má
po jistém potu pšák, jezdc na koních a velbloudech, dv dla a

oddíl dopravovací. Jsou to tedy malé pohyblivé zástupy, již rychle

mohou pronásledovati loupežníky. Zdá se, že se tyto „setniny" osvdily,
nebo práv byla zízena tvrtá setnina na obranu údolí Saurat. Sestává

z 5 dstojník, 194 muž (mezi nimi 26 Francouz, 191 koní, 6 mezk,
2 dl. Každý k mže býti nahrazen dvma velbloudy. Tedy pchoty
není. Kdyby jí bylo teba, dodá se z Beni-Abbes, kde bude za tím

úelem 100 stelc (tirailleurs).

I^etošní rozpoet vojenský jest o 8.240. 176 frank vtši loského,

isa porovnání loských a letošních výdaj v uvádíme:
1905 1904

623,326.072 fr. 619,031.162 fr.Na pozemní vojsko

na osadní vojsko .

na mimoádné vojsko

Dohromady .

Na námonictvo

Úhrnem . . .

28.636.694 „ 28.575.754 „

27.367.150 „ 28.723.000 „

679.329.9 1 6 fr. 676.329.916 fr.

318,068.813 „ 312.828.637 „

997,398.729 fr. 989,158.553 fr.

Již dávno a mnoho se bojovalo proti pestrosti vojenských odv.
Cim dál draznji se na to poukazovalo, že pro pestrost stejnokroj

jest vojsko píliš daleko vidti. Navrhovalo se, aby veškeré vojsko bylo

odno do látek šedivých, aby lesklé pedmty (kovové knotliky atd.)

byly odstranny atd. To vše proto, aby se vojenské odvy tolik ne-

odrážely od kraje. Jak známo, uinili vloni Francouzové skutený pokus

se stejnokroji toho zpsobu. Pokus narazil však na všeobecný odpor,

nejvíce ovšem, že jím uražen krasocit a staré tradice. Ve „France
militaire" práv uveejnn lánek, jímž snaží se dokázati, že boj proti

barvám jest neodvodnným. Uvádí, že barev nelze tak daleko vidti,

jak se za to má. Tak na p. na 300 m nelze rozeznati, má-li klusající

jezdec ervené, šedivé i modré nohavice, na 500 m nelze rozeznati

adového pšáka (mají ervené nohavice) od pšího myslivce atd. Nej-

znatelnjší jsou pilbice a jiné kovové vci. Tomu však by se dalo

snadno odpomoci. Kovové knoiliky však pisatel za závadné nepovažuje.
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Dodáme k tomu ješt, že osoby na velké vzdálenosti jeví se oku tak

malými, že rzné barevné plochy na nich splývají v barvu jednu ne-

uritou a že jest velice nesnadno je rozeznati. Dkazem toho, jak asto
i na blízké vzdálenosti nerozeznáváme pítele od nepítele, a nosí bílý

pásek na epici, a bílou barvu jest ješt nejlépe vidti. Velké zástupy

se prozrazují jiným zpsobem než barvami (oblaky prachu a pod.) a

jednotlivec se vždy dovede schovati. Na druhé stran by bylo tím, že

by se zavedl všude šedivý stejnokroj, nebezpeí ješt vtší, že by pítel

na pítele stílel. — „Echo de Paris" poukazuje na nedostatek dstoj-

ník ve francouzském váleném námonictví a toto tvrzení podrobn
dokazuje.

Bulharsko. Doposud byly všechny podniky podporovati domácí
chov koní, bezvýsledný. Nyní vydala vláda práv nový zákon, jenž

mezi jiným naizuje, aby se ron odevzdávalo 500 4— 6 let starých

remont do soukromého užívání (jak se dlává též u nás). Za pt let

budiž pak k majetkem uživatelovým, když tento po celou dobu kon
zachoval ve stavu k válené služb schopným (v Rakousku za .šest,

v Uhrách za pt let). Vojenská správa vyzískala by tímto zpsobem
za pt let 2500 koní do potahu a tím by byla ve válce vtší poteba
koní pi dlostelectvu hra.?ena z vlastní zem.

Rumunsko. Rozpoet na voJ8'^o na r. 1904 5 iní 39,593.768 fr.,

tedy o 773768 fr. více než vloni. Vtší výdaje jsou na poet nov
postaveného 9. praporu myslivcv a sboru na stežení hranice o 10

setninách, pak že byla zvýšena míra pi jízd a dlostelectvu. Letos

pedepsaná míra míru jest: 3459 dstojníkv a úedník, 6 .444 muž,
15 305 koní, je tedy o 70 dstojníkv a úedník, 3994 mužv a

1564 koní zvýšena.

ína. V Cifu byla zízena stelecká škola pro ínské námoní
kadety. Vedena jest anglickými námoními dstojníky. Má v ní býti

vycvieno ron 20 kadetv a 100 novák. — Válené pípravy, jež

ína o pekot iní, jsou asi mén proto, aby zasáhla do války rusko-

japonské (zdá se nám aspo, že vhodný okamžik již propásla), jako

proto, aby po válce nebyla, jsouc neozbrojena, vydána vítzi (a je to

ten i onen) na milost a nemilost. Zbrojení ovšem jest velice drahé.

Po té stránce je zajímavý pamtní spis nejvlivnjším a nejúspšnjším
evropským úedníkem v ín sirem Robertem Hartera nedávno trnu
podaný, jenž eší penžní otázku. Sir Robert Hart chce, navrhuje dan,
obzvlášt dan z hlavy a pdy písnji a spravedlivji, zvý.šiti píjem
íše na 400 milion tael, kdežto vydávalo by se 280 milion tael.

Nejvtší pomrn podíl na výdajích by mlo vojsko a námonictvo,

a sice 80 milion, civilní správa 160 milion. Na obranu zem navrhuje

zíditi tyry neodvislé jeden na druhém armádní sbory v provinciích

ili, Lianghiang, Hukvang, Liungkuang. Sbory by byly po 50.000 muž

I

adového vojska a vydávalo by se ron za n po 5 milionech tael.

Následuje [.ocet rzných dstojníkv a jich plat. Pro každý armádní

sbor budiž zízeno po vojenské (válené) škole (dle nmeckého zpsobu
asi;. Náhradu mužstva myslí si tím zpsobem, že bv všechny zástupy

I
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se zavázaly na jistý poet let do inné služby, po níž by pestoupily
do první a pozdéji do druhé zálohy. V as války by pak stálé vojsko
tmi zálohami mohlo byli uvedeno na míru válenou. Z vývod dá se

vypoítati, že za 10 let každý armádní sbor by mohl postaviti do pole

po 125.000 muž. tedy tyry sbory dohromady 500.000 muž. Výdaje
na tuto armádu (v míru 20Ó.000 muž, ve válce 500.000 muž) "inily

by ron 50 milion tael. Na obranu na moi žádá sir Robert Hart.

^^y ^y^J ssízeny ti eskadry (severní, stední a jižní), každá eskadra
po 10 velkých a 10 menších lodí, 10 torpedoborcuv a 50 torpédových
lodic, mužstva pak na každou eskadru po 10.500. Na zaopatení tchto
240 lodí žádá 200 milion tael. Zdá se, že je to málo, chce však
touto ástkou vystaiti. Platiti se má na to po 10 let po 20 milionech.
Rozpoet na námonictvo inil by úhrnem 30 milion ron.

Válka rusko-japonská. Situace 15. kvtna byla asi tato:

Zazulié, byv poražen na ece Yalu, couvl za pohoí Fenšuilin a slouil
se s jádrem mandžurské armády. Fenšuilin tvoí dležitou silnou

pekážku (hranici). Kuroki pronásledoval pomalu a postoupil s pedními
voji až k prsmykm fenšuilinským, seznav však, že jsou siln obsazeny,
sousteoval a sousteuje se u Fengvanenu. II. armáda vyloduje se

u Picenu. U Takušanu vyloduje se III. armáda, je/, se snaží slouiti
se s I. armádou. Hodný kus železniní dráhy u Pulantienu (Port
Adams) byl znien Pokus vyloditi vojsko u Kaju (Kíijping byl jenom
demonstrací (pohyb na oko). Admirál T«.cro obléhá Port Arthur a z>íliv

Liaotunský, admirál Kanimura steží eskadru vladivostockou. Kižnik
„Bogatyr" této eskadry narazil na úskalí.

\Japonci velí opatrn a rozvážn postupují. Kuroki obsadil jádrem
své armády Fengvanen, již opevuje; pední jeho stráže rozloženy
jsou na polokruhu asi 18—2 » km dlouhém a také se opevnily. Hiedi
ovšem vyzvídati na západ, Rusové mají však mnoho jízdy, a tou se

obklopili jako hustou clonou. Dochází vá mezi touto jízdou a Japonci,
snažícími se zadívati se za clonu, k potykám. Kuroki eká na tetí
armádu a zizuje základnu, staví polní dráhu do Fenhuanenu. Je to

velice dležité, nebo jedin Koreou by mohli Jjponci výhodn coufati,

kdyby byli poraženi a dopravní (zá.sobovaci) ára Koreou jest nej-
bezpenjší, a delší. (Jdou-li zásoby po moi enadné, mohou pijíti na
zmar útokem nepítele.)

Tetí armáda (generál Oku) zizovala si do 15. kvtna svou
základnu na kvantunském poloostrov. 16. kvtna došlo k bitce pedních
voj s kozáky. Kozáci poraženi. Japonci jen pozvolna mohli se uhnízditi,

byvše stále znepokojováni výzvdnou jízdou ruskou. 20 kvtna pak
byla u Picenu vylodna celá armáda (1, o. a 4. divise) a dila se na
postup proti Kinu (Cmau). Generalmajor Akiama s I. samostatnou
brigádou jízdy, nco pchoty a nkolika strojních runic, poslán do
prostranství u Vafautianu, abv chránil tvl 11 armády, lehká dla
obléhací dopravovala tato armáda po moi Rusové byli zaujali postavení
jihozápadn od Kinu. Postavení bylo siln opevnno, a vyzbrojeno
dv<?ma polními bateriemi a pak Kruppovými obléhacími dly rzných
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ráží (ínská dla), hájeno bylo 4. divisí stelc generálem Fockem.
23. kvtna zahájili Rusové palbu na temi proudy postupující Japonce.

Do 25. kvtna Japonci dopracovali se na takovou vzdálenost, že mohli

zahájiti útok. Obléhací lehká dla dopravena a umístna. 25. kvtna
podniknut útok na citadelu kincouskou, ped frontou ruskou položenou.

Citadela dobyta a umístna v ní dla. 20. kvtna pak zahájen všeobecný

útok již asn z rána 4. divise postupovala proti levému ruskému
okídli, 1. proti stedu a 3. proti pravému okídli. Ze zálivu kinu-
ského súastnilo se boje nkolik japonských dlových lodí, stílejíce

na levý bok ruský, proež byli Kusové záhy nuceni na levém okídlí

ponkud coufnouti. Jich dla na levém okídlí záhy umlena. 1. divise

japonská moila své síly nepodaenými útoky, také 3. divise nieho
nemohla poíditi, a již již coufala. Vc byla pro 1. a 3. divisi již

nanejvýše kritická, když k veeru podailo se 4. divisi ruské levé

okídlí úpln zatlaiti, za to dkovali pedn palb svých lodí. a pak
obešla ást divise, brodíc se mlkým zálivem ruské levé okídlí, a na-

padlo je v boku. Rusové tam ponkud rychle coufli. 1. a 3. divise

japonské užily toho okamžiku k opštnému útoku, naež nastala v ruských

adách panika. V sedm hodin veer bylo celé postavení dobyté. Japonci

ukoistili 68 dl rzných ráži, 10 kulomet, 3 pístroje na ozaováni,

runic, steliva atd. Ztráty pokud doznány byly: Rusové 30 dstojník
a asi 800 muž. Japonci mrtvých: 36 dstojník a 713 muž ranných:
100 dstojník a 3460 muž

Japonci útoíce na postavení kinuské, mli prý to velké št.stí,

že našli dráty k minám a uinili je neškodnými. Zpráva tato jest sice

velice pravdpodobná, nemžeme však za ni ruiti. Postavení u Kinu
mlo úel, postup Japonc co nejdéle zadržeti, a bvlo dobe voleno,

a byli by Rusové zajisté Japonce hodn dlouho zadrželi, ne-li celý

podnik zmaili, kdyby byli odeslali do zálivu kinóuského nkolik lodí.

To však bylo opomenuto, nevíme arci pro, nevíme však, že by to

bylo bývalo nemožné. Slabá stránka poloostrova kvantunského a tím

také Port Arthuru, jest práv ta okolnost, že S3 dá uhájiti jen tím,

jenž má nadvládu na moi, aneb jehož lostvo vyznamenává se aspo
podniká vostí, by do boje pozemních vojsk zasáhlo. General Fock coufl

do Port Arthuru. Japonci od 27. do 30. kvtna obsazovali Dalnyj, kdež

ukoistili ješt 4 dla a 200 železniních voz, pak p stoupili dvma
proudy po východním a západním pobeží kvantunského poloostrova na

Port Arthur. provázeni jsouce po moi svými lomi. 2. ervna dorazili

až na 20—25 km ped pásmo nejzevnjších opevnní port-arthurských.

Od 29. kvtna stojí generál Akiama u Pulantienu proti generálu

Samsonovu. (Usurská jízdní brigáda, ásti divise sib. kozák, nkolik
železniních zástup a trochu pchoty.) Od 30. kvtna do 4. ervna
došlo mezi nimi u Kantsitienu, Vafantienu a Vafankou k bitkám.

Zatím oboje lostvo ped Port Arthurem bylo také inné. Togo
kladl miny a snažil se zatarasiti vjezd, ze zálivu talienvanského vy-

klízeti miny, utrpl však mnoho ztrát. K útoku ovšem se neodvážil.

Rusové pracovali, aby uvolnili výjezd a vyklidili japonské miny.
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Nejdležitjší událostí v ervnu jest výpad generála Stackelberga.

Dosavadní neúspchy ruských zbrani, obzvlášt pak ohrožení Port Arthuru.

vyvolaly asi v Rusku jakousi nervositu ne li v lidu (Klofá tvrdí, že

tam panuje naprostý duševní klid), tedy u vlivuplných osob, a máme
za jisté, že Kuropatkin, jenom rozkazy z Petrohradu ho došlých do-

nucen byl, že podnikl tento pokus na osvobození Port Arthuru. Pokus
ten byl však zbytený, bylo vidti, že Kuroki eká na zakonení výpravy
11. armády (tudíž pád P(jrt Arthuru). Tato neinnost slouené I. a II.

armády, vynucena také ponkud nastávajícími dešfmi, mohla býti

Kuropatkinovi jenom milá, když se necítil ješt dosti silným, by uinil

rozhodný útok na jádro japonského vojska. Dalo a dá se oekávati,

že Port Arthur vydrží úspšn obléhání potud, pokud nebude ruská

armáda dostaten silná, by postoupila proti Japoncm. Podnik byl

však také velice nebezpený, a neml mnoho nadjí na úspch. Cíl

výpravy, Pulantien, je vzdálenjší od postavení ruského v Liaojanu,

než jest jádro japonských voj. Stackelberg byl po celou cestu v boku
ohrožen a velká délka cesty (od Kaju do Fuu) jest ohrožena také

ze severozápadu z moe. (Japonci také skuten 6, 7. a 8. ervna
stíleli na Rusy v prostranství Dašisao-Kaju shromáždné, arci bez

výsledku, ást dráhy, žel, však palbou zniili.) Když však Kuropatkin

již vys al Stackelberga, bylo by bývalo zapotebí podnik ten energicky

a rychle provést. To se však nestalo Naopak, proveden byl velice

liknavé. Stackelberg vytáhl zaátkem ervna z kraje Nyuvan Hajen
s 1. a 9. divisí stelc, s nimiž se pak slouila brigáda jízdy Samsonova.

12. ervna útoily pední voje ruské u Pulantienu na slabé zástupy

japonské zástupy, jež se však vyhnuly a Rusm vpadly do boku.

Rusové coufli na Vafankou, ztrativše 860 muž
Japonci sesílení ástí 2. armády podnikli 14. ervna útok na

Vafankou, jenž se však nepodail. 15. ervna podnikl pak generál Oku
znovu útok, a podailo se mu ruské postavení obejíti, vpadnouti do

do jich boku. Rusové byli se sice výborn, ale byli nuceni ustoupiti.

(Rusm pekáželi velmi teplé obleky.) Japonci ztratili^ lOOO muž.
ukoistili 14 dl, nkolik praporu a zajali 300 muž. Štstí Stackel-

bergovo bylo, že Japonci taktický svj úspch nevyužitkovali. General

Oku postoupil toliko až k áe Kafanku-Juu. Zvláštností japonské

taktiky se jeví, že nikdy taktických úspch nevyužitkují, máme
však za to, že pro pílišné vysílení mužstva po bitv jednoduše nebývají

s to tak uiniti. Stackelberg ustoupil do Kaju, zanechav u Sjuneenu
Samsonova kozáky, aby umožnili jeho ústup. 18. ervna dali se

Japonci na postup, stetli se 19. a 20. s kozáky, obsadili 21. Sjuneen
a 23. postoupili pedními voji až k ece Ko-ho, 16 km jihozápadn
od Kaju. (Kozáci ovšem byli ustoupili.) Tedy výsledek celé výpravy
Stackelbergovy bvl krom tžké porážky ten, že japonské arniiídy

dosud velice daleko armáda od armády vzdáleny, nyní svými jádry

stály na okruhu asi 80 km dlouhém u Kaju, a bezmála byly již spojeny.

Tetí armáda stojí nyní u Sinjanu, ukázalo se, že voje, které Kuroki
do Sinjanu odeslal mly úel, aby shromáždní 3. armády a její pusíup
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do Sinjanu umožnily. Zatím obléhalo japonské lostvo nadále Port
Arthur a inilo optované pokusy na zabavení vjezdu, a v zálivu
lalienvanském odstraovalo Rusy kladené miny.

Kozáci v severní Korci operující inili vvpady na Gensan. srazili
se nkolikráte s Japonci a ustoupli pak k Hamkengu a prsmvku Kapsan.

^
Druhá a tetí ruská záložní divise jim dorazila do jižního Mand-

zurska. 9. ervna byla naízena mobilisace 4 záložních divisí a I. sboru.
Vladivostockou eskadru ovládl zatím novv duch 14 éervna

provedl kontreadmiral Bezobrazov smlv vvpad dó korejského prlivu

'Á?. ^""'^'i ''f''^'^
dopravních lodí i š mužstvem <ztráti Japonc asioOOO múzu). Sfastné eskadra opt unikla, a hned zase vvrazila doprlivu Tsugarského, kde nkolik plachetních lodí zahnala.

'

Také
y Port Arthuru se inili Rusové jen což. Pracovali nauvolnni výjezdu, a odstraování min. Docházelo asto k potvkám

inezi japonskými torpedky a ruskými strážními lodmi. To^o "iiž sek utokúm neodvážil. 15. ervna vyrazil kižník „Novik" s itorpedek
a dlových lodic, a útoil na japonské torpédové lod. jež u Sianbintau
palbou podporovaly postup pozemních vojsk. Du 20. ervna bvly ruskélod opt opraveny, tak že nyní má víceadmiral kníže Uchtomskijopt o obrnéncu (Cesarevi, Retvizan, Pobda, Peresvt. Sebastopol.
Poltava;, o knžnik (Bojan, Polada, Diana, Askold, Novik) a 10 torpe^dovych lodL Japonci tam mají 5 obrnnc, 4 obrnné kižníkv,

rn wT^^p".
tídy 5 malvch kižník, 30 torpedek rtedy sílv asi

IToo' ™*°^f°^^
Lchtomskij odvážiti výpad na Japonce. Již v noci

W- T ^-^-.^^^^^a "io^lo k potyce ruských torpedek s japonskými
lodmi Japonci zahnaní. 23. ervna ráno vyplula celá eskadra ruská

fJZ \^? ^'M W^"^.^ °^^°y^ j^'^^ ^^^° °P^t^°é se vyhýbati,
trvalo vsak do odpoledních hodin, než celé lostvo octlo se na širém
mori. Japonské odstvo však bylo schováno za souostrovím a neodvážilo
se k útoku. Uchtomskij vrátil se tedy k veeru do pístavu, a nyní
teprve iogo ho napadl. Bojovalo se na zevní rejd dlouho. Rusové
tím bojem však netrpli. Za to Japoncm hodn poškodili 4 torpédové
lod. Jedna pry byla potopena.

^

Také vladivostocká eskadra byla ila. 29. ervna vyrazil kontre-
admiral Jese s 3 khžníky a 10 torpedkami až do Gensanu, a stílelna msto, jsa pak Japonci pronásledován, octl se již v úzkých, podailo
se mu však pece za noci uniknouti.

"

^

Nejposlednjší události pokud jsou nám známy (máme zaruených
zprav jenom do 9. ervence) jsou tyto:

26. ervna dobyli Japonci polní opevnní u Siaubintou. Úspch
tento mnoho neznamená, nebo takováto polní opevnní mají tolikoúel postup nepátelv na as zadržeti, a jest mnoho odborník, již
naprosto zavrhují zízení takových doasných postavení ped pevností
spoléhajíce se radši na sílu pevnosti samé Majíf doasná opevnníUké tu nevýhodu, že nepítel dobyv jich výhodn asto v nich mže
umístiti sva obléhací dla.
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25 ervna japonské voje na ece Ko-ho stojící ustoupily do

Siuneenu. Kozáci za to postoupili a obsadili stanici železniní dráhy.

26. ervna zahájil sted a pravé kídlo japonské armády vše-

obecný postup. Voje stojící u Sjuneenu a v prsmyku Cípanlm zstaly

státi Postup Japonc byl namíen na prsmyky pohoí Fenšuilin.

27 ervna útoily 2 divise na prsmyk Dalin. Rusové ustoupli.

Prsmyk Japonci (obsazen, jiný voj dobyl 27. ervna prsmyku Fenšuilin.

Také z prsmyku Modulin a Motien byli Rusové zahnaní a bajmatsi

opt Japonci obsazeno. Japonci jsou nyni pány prsmyku a mohou se

nyní volnéji pohybovati, proto že cesty, po nichž by Rusové mohli na

n doráreti, isou uzaveny (prsmyky). Nastal opt klid, jehoz Japonci

uili k pípravám na postup. 24. ervna dostavily se také oekávané

dešt, letos práv však daleko nejsou tak hrozné jak bývají.

Druhá armáda obléhající Port Arthur zatím tam již dopravila

velká obléhací dla a v prvním týdnu ervence došlo k strašným

bojm o polní opevnni, obzvlášt o „Toku". Ruské pobezm obrnné

lod Japonce velmi zneklidují.
.

Zdá se, že Japonci i deštivým poasím nedají se donutiti k ne-

innosti. 6. ervence odjel maršálek Ojaraa, vrchní velitel mandzurske

armády na boiišt, což poukazuje k tomu, že se Japonci nyní pustí

do rozhodného skutku. Z poátku byly ásti armády Okuovy posunuty

k stedu postavení japonského, nyní však opt posunuji se voje na

levé okídlí, zdá se, že jest osnován plán na Inkou, by si tam Japonci

zídili novou základnu, jež obzvlášt v dob deš by byla pro zasobovam

výhodná Voje Okuovy sesíleny na 4 divise a brigádu jízdy.

4. ervence útoilo 18 setnin ruských na prsmyky Fenšuilin a

Modulin. Útok se však nezdail, Rusové ztratili 200 mrtvých.

3. ervence postoupil Oku, by vyzvídal ve velkém, byl nucen

ustoupiti. ., 1 o. ir 1

6. ervence pak tymi proudy postoupil od Sjuneenu, porazil

ruské pední voje, jež ustoupily až k ece Ko-ho, jižn pak taboiiii

^^°°
7. ervence zahnali Japonci ruské voje až do Kaju, a 8. ervence

iich zadní voj i tam vytlaili. o i_ lu i

Samsonov ustoupil k Dašisao, kde se slouil se fetackelberkem,

i ieho zadní voj byl 9. ervence nucen ustoupiti.

Chunchuzové ím dál více ohrožují dráhu. Jsou velice dobe

vyzbrojeni. Tlupy bývají nkdy až 1000 muž silný a maji dokonce

dla. Jest velice pravdpodobno, že jim velí pestrojeni japonští d-

stojnici. Dochází asto k potykám; tak prý 6. ervna doilo u Tamvanu

k velké bitce. Tyto tlupy jsou nepítelem, s nímž jest Rusm poítati

a jenž jim zpsobuje mnoho nesnází.
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O jazykové stránce Snšilova pekladu a výkladu Xového Zákona
rozepsal jsem se v Sušilové životopise snad až píliš ol^šírn, chtje poopraviti
dosavadní kivý úsudek o vci té. Upozornil jsem hlavn na tyto body:
Peklad Písem teba co do pesnosti výraz zcela jinak pracovati a posuzovati
než jakýkoli peklad jiný. V díle Susilov teba co do zmn a oprav
neboli novot lišiti peklad a vyklad. Ve výklad, který sám sebou pináší
mnoho filologisování a slovíkáství, obsaženo mnoho synouymiky skuten
zbytené, ale konené neškodné, kdežto peklad až na neetná pomrn
místa znamená veliký pokrok proti dívjšku a nezaslouží býti
snižován tak, jak se mu stalo od spisovatel vci neznalých a pedpojatých,
na p. prof. Smahy nebo prof. Dra Flajšhansa.

V bohosloveckém však asopise „Museum" napsáno p. Sloupským
z Olomouce nkolik vt, které prozrazují sice jakési blahosklonné sebevdomí
vui Sušilovi, ale neoprávnnou povolnost naproti nesprávným úsudkm
prof. Smahy a prof. Dra Flajšhansa.

O mn píše: „P. V. hájí Sušila, omlouvá vše Sušilovou snahou po
pokroku, zaujímá stanovisko stední." „Sušil ml dobrou vli, .šlechetný
úmysl a to ho omlouvá" [! !]

„Reformy Sušdovy jsou skutené zbytené,
tehdy jazyk eský nepoteboval již takových a tak radikálních novot jaká
snad ped 40 lety (v 18. století)" [tedy snad když povstala Bible Králická?!]

„Na druhé stran, a to se strany kompetentní [prof. Dr. Flajšhans 1]

se tvrdl toto: Jazykové novoty Sušilovy nejsou spisovným jazykem provedeny
a nejsou dsledné."

„Bible Kralická je po stránce jazykové dílo dokonalé." [tak; tedy
nejlépe ji prost otisknouti?]

Nechci ublížiti panu pisateli, avšak takovéto naivnosti trapn
dojímají u absolvovaného theologa, nad to ve lánku slavnostním. tenám
jeho, aby se takové pro Sušila nanejvýš urážlivé pedsudky nešíily, na
pamt uvádím jen toto:

Bible Kralická je „dokonalá" jen tomu, kdo jí neetl! nežádám již •

ani srovnati ji s originálem.

P. prof. Dr. Flajšhans je v této vci „stranou kompetentní" snad
p. pisateli, nikomu jinému. Odkud p. pisatel kompetenci tu zná, nevím

;

nevím
^
ani, zdali p. prof. Dr. Flajšhans ecký originál a peklad Sušilv

kdy vbec etl — p. Sloupský toho asi také neví. Napsal kdvsi týž pan
Flajšhans (v Na.ší Dob), že Sušil podal eckého textu obraz úpln n e-
-právný[!] I když tuhle nehoráznost pitu na vrub tehdejšího Flajšhansova
realisticko-eskobratrsko-kritického ádní a touto službovolností ji ponkud
omluvím, z vcných dvod jsem takovému posuzovateli díla Sušilova
íci: sutor, ne ultra -

, by i jinak byl ve filologii autoritou I. ádu.
Pan pisatel mohl to poznati již ze slov: „novot}- Sušilovy nejsou

dsledné." P. Flajšhans pi nich nic nemyslil, ale p. pisatel je shledává
kompetentními. Jsa však theologem, ml srovnávati sám, když se chtl
odhodlati k rozhodímu úsudku mezi námi, a nepsati frasí tak nesprávných,
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jako O mé stati. Já nic „neomlouvám", „nezaujímám stanovisko stední",

nýbrž konstatuji, rozli.šuji, vysvtluji a hájím éi zamítám — ale podávám
dijvody a nesoudím paušáln. Myslí-li p. pisatel, že eština nepotebovala již

takových novot, tedy a jen sám se svou kompetentní stranou p. Flajšhansem

a i druhou citovanou (a ovšem i mn nepopérnou) autoritou, slovutným p. dv.

radou proí. Dr. Gebaurem se pokusí peložiti nkterou dogmatickou sta
z Nového Zákona aneb jakýkoli filosofický spis, a to nyní, po 40 letech I

Jesti velký rozdíl mezi grammatikaením a reflexivním spisovatelstvím.

Pojmy „spisovný" a „nespisovný" nejsou tak prosté, jak by ze slov

uence práv jmenovaného (a asi jen tak v dopise nadhozených) vyplývati

se zdálo. Nerozumí-li on slovm nkterým u Sušila, mohl bych posloužiti —
kdybych ml na to kdy a vc za to stála — z nynjší „eštiny" též

výrazy, kterým by nerozuml, nezná-li té neb oné cizí ei. A pece nemluví

se tu o eštin nespisovné! Spor mže býti jen o míe, a tu každý pipouští,

že Sušil zašel daleko, ale proto nemožno nazývati eštinu jeho vbec
nespisovnou. Dále mže býti spor o to, zda lépe jest v peklade Písma
nechati všech tch latin ism, kterým se Sušil vyhýbal. A konen zda

jest lepší pijímati do eštiny výrazy staroklassické a románské než jino-

slovanské. Tyto problémy všechny namítá „novotaení" Sušilovo.

Avšak dostali bychom se píliš daleko. Chtl jsem jen varovati tenáe
„Musea", by nerozmyšleným a nesprávným úsudkem p. pisatelovým nenechali

se mýliti. Sušilovo dílo má své zvláštnosti nepijatelné, ale znaí každým
odstavcem takoka veliký pokrok biblické eštiny proti dívjšku. Úkolem
dalších biblist bylo, zužitkovati ohromnou znalost a práci Sušilovu. ') Ovšem
nesmli by se zpátenicky vázati šmahem na starobylost, avšak ani lekati

se odchylek od Sušila, kde jsou odvodnny. P. pisatel míní títké, že

„rozvlánost výkladu Sušilova ukládala by dnešnímu tenái velkou trplivost

a vytrvalost". Ovšem, ale bez té není vdecké práce nikde a nikdy V tom

práv jest veliký sebeklam tchto a takových spolupracovník „Musea",

že vdecké otázky se odbývají tak hrav, jak snad stojí v jejich kompendiu

neb u nkteré „kompetentní" autority, která práv jim padla do rukou.

A v tom je také veliké nebezpeí stagnace, po tolik let už se jevící

u bývalých spolupracovník „Musea", kde kdysi uveejnili své práce prvé

a — po.slední. Sušilem se vždycky ješt mžeme pochlubiti, i ped vousatými

autoritami, kterým v Olomouci takovou pednost se zdají dávati. Má své

vady, jako každý spisovatel, ale pedností mnohem více. p. v.

') Z Prahy pichází zpráva, ir p prof Dr. L Sýkora uchystal do tisku novf

peklad. TSinie se nafi velice, ale bude-li piliA konsorvativiii, nebude pece jen definitivné

poiuoženo. Vc jest pece jenom ne-<nadujši, než se filologickým autoritám zdá. Némei
na p. mají výtené peklady, a pekládají pece znova. U nás pak se ve 20 století

opováží nkdo íci, že nebylo teba opraviti peklad ze zaátku 17. století I
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HLÍDKA.
Úreclné odhadnutá cena statk,

ze kterých vznikla náboženská matiee na Morav.

Dvma dvorními dekrety založena byla náboženská matice moravsko-
slezská. Dvorním dekretem ze dne 28. února 1782 vnováno (I všechno
jmní klášter mužských i ženských, ve kterých se žilo životem rozjí-

mávým a které byly zrušeny, na zízení náboženské a farní po-
kladny (Religions- und Pfarrkasse). ze které se mlo platiti výslužné

eholníkm a reholnicím zrušených klášterv a která postupn mla
se vynakládati jedin ve prospch náboženství a blaha bližního s ná-

boženstvím tak tsn spojeného.

Dvorním dekretem ze dne 27. bezna 1782 bylo prohlášeno zízení

náboženské a farní pokladny a zárove naízen prodej panství

a zásob zrušených klášter, jakáž i všeho jmní a jejich dom.
Jak veliká byla tehdy cena statk tchto klášter, patrno z výkazu

úedn odhadnuté ceny jejich. A že takka za babku prodány byly,

lze dokázati srovnáním ceny tam odhadnuté s cenou skutenou a

nynjší. íslice odhadní otištny tu dle úedního výkazu.

.Jména panství a statk
.Jména eliolník nebo rehobiic,

kterým panství nebo statky

náležely

Úedn otlhaflnutá cena
panství nebo statk
v konvenní mn

zl. kr.

1. Panství Staré Brno . .
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Ze slezského obecného školství.
M. Pavlík. (. d.)

Jak utváí se pomry v Opav, poznat z tchto dat: V Opavé

není ani jediné eské veejné obecné školy, za to deset nmeckých

veejných ptitídek a jedna trojtídka. V matiní i) ptitídní eské

škole jest nyní 373 žák. Nejsou to však jenom dti opavské; skoro

polovice jest jich z Kateinek a nkolik i z jiných okolních vesnic.

Z cizích vesnic (vyjma Kateinky) jsou to žáci, kteí, majíce doma

bud nmeckou nebo utraquistickou nebo nedostatenou eskou .školu,

chtjí na opavské matiní škole pipraviti se ke studiu gymnasijnimu.

Tak bylo na matiní škole žák: 2)

Roku Všech Z Oiiavy samé Roku Všec-h Z Opavy samé

1883/4 48 25 1893 361 141

1884/5 251 81 1894 365 144

1885 290 127 1895 377 145
1886 322 145 1896 377 140
1887 312 132 1897 344 145
1888 279 114 1898 320 153
1889 294 126 1899 .308 151
1890 308 140 1900 336 154
1891 316 135 1901 .340 149
1892 364 142 1902 373 159

Z Kateinek bylo ron asi stejn mnoho žák, jako z Opavy.

Cizích vesnic (krom Kateinek) bylo zastoupenoron prmrn 10 (4—15).

Z ísel tchto pozorovati celkem jakýsi postup, ale velmi nepatrný.

Obrázek tento doplují statistické údaje nmeckých Škol opavských.

Na nmeckých (veejných i soukromých) školách opavských

bylo žák:
Roku VSech žáku Z Opavy samé Cizích

1883/4 (2918 + 185) = 3103 2717 386
' 1902/3 (3597 + 249) = 3846 3266 380

Kolik z tchto dtí je eských! Dle úedního sítání roku 1900

jest v Opav 22.113 Nmc, 2604 (3echv a 598 Polákv a jiných,

nebo v procentech: Nmc 87-35<»/o5 Oech lO^S** „. Dle tohoto sítání,

beztoho nespolehlivého, bylo by eských dtí opavských 336. Odeteme-li

dti matiné školy, tedy jest na nmeckých školách 177 eských

opavských dtí. Ponvadž však sítání jest jist nesprávno, lze si

*) O její zízeni nejvíce se zasloužili: Prásek, Zacpal, Kolofík, Lhotskf, Mosler

a Stratil. Roku 1882 zízena naped školka: roku 1883 obecná SkoIa a jrymnasiuin.

Stalo se vše za brutálního odporu Nincfiv a vlády.

^) Daty mi laskav posloužil pan ídící KryStfifek.
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aspo zdaleka pedstaviti, kolik dtí jest vydáno germanisaci. Opava

mla roku 1890 Nmc 18.462, Cech 2423; Nmci se tedy rozmnožili

o 3651 ili o l9-777o? Cech pibylo 181 ili o 7-477o. Jist vysvtluje

se tento nepomr blízkostí Pruska a tím, že Opava je stedištm Slezska,

zem ze dvou ptin nmecké; ale nesmíme zapomnt, že též píliv

eského lidu je znaný, ponvadž okolí opavské je eské. Myslím, že

i školství nmecké vychovává Nmcm mnoho proselyt.

Z cizích dtí jest na opavských nmeckých školách ohromná

vtšina z Kateinek. Podle nedávného doznání rady Kudlicha jest letos

(1903/4) 600 kateinských dtí na opavských nmeckých školách. Ze

jsou to dti skoro všechny eské, ví každý, kdo Kateinky zná. Chtl

jsem míti pesnjší údaje, ale nepodailo se mi jich bohužel sehnat.

Dti ty jsou nejen pro národ, ale (ponvadž jsou namnoze chudé)

z velké ásti i mravn a spoleensky ztraceny. Kdo pijdeš do Opavy,

podívej se o polednách na p. k fortn nmeckého ádu, a najdeš tam

bezpochyby dti otrhané, vyzáblé, nmecky žebrající... to jsou dti

eské. Toulají se po parku a žebrají. Zeptáš-li se jich, rozumjí-li

i moravsky, eknou, že rozumjí. Odkud jsi? Z Katrainu. Kde jsi

chodil do školy? Do té a té šúle. Éekneš mu, aby t nkam tebas

zavedl, aby s tebou mluvil moravsky — on zatrhuje stále nmecky,

a když mu dáš šesták, ekne ti zase ne zapla Pán Bh nebo dkuji,,

ale fergelts kott nebo tanke.

Organisaee veejných obeenýeh škol slezských.

íikoh- Itídné 2tntliié Stídné 4tídné ótrídné 6tndné TtHdné Stídné

18é.3 1002 1883 1902 1883 1902 1883 1902 1883 1902 1883 1902 1883 1902 1883 1902

nmecké . . .108 94 45 47 18 27 10 20 11 32 11 5 — 1 1 1

eské .... 71 .51 31 41 51-3 3 8 — 11 — l — — — —
polsk.'- .... 87 73 32 52 7 15 1 7 1 4 — —— — — —
iimecko-eské . 8744 — 2 3 2 35 11 — — — —
iimfcko-pnlsiké — 1 ] 1 — — 4 3 1 6-— 3 — — — —

Nebo ješt pehlednji v procentech:

• Xém. škol . Cesk. škol Polsk. škol X.-esk. Skol Xui.-pol. škol

l.ylo roku 1883 1902 1883 1902 1883 1902 1883 .1902 1883 1901

jediiotH.lek 5594 41-41 64-54 40-8 679 490 421 3333 — 714
dvouti-id.-k 22-06 20-7 28-18 .32-8 220 .34-43 21-05 19-05 16-66 7-14

trojtrídek K-H2 11-89 4.54 104 547 993 — 9-52 — —
tvrtídek 49 881 272 64 078 4-63 15-79 952 66-66 21-43

"jétitídek Ó-.39 1409 — 88 078 2-64 15-79 23-81 16-66 4286
|estitnd»'k SU 2-2 — 08 — — 526 476 — 21-43

Bedniitrídi-k .... — 044 — — — — — — — —
[osmitHdek íf49 044 _ — ______ —
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Celkem mly tíd školy

roku némecké eské polské nm. -eské nm.-iiolské

1883 421 (50-48o/o) 160 (19-180/o) 181 (21-7%) 49 (5-877,) 23 (2-757,)

1902 554 (45-71o/o) 265 (21-860/j 270 (22-27'/;,) 60 (4-95o/o) 63 (5-19o/o)

Pomrn ubylo tíd nmeckých a nmecko-eských; všech

ostatních pibylo. Absolutní vzrst jest u tíd nmeckých 31-59°/or

u eských 65-62o/o5 u polských 49-17, u nmecko-eských 22-45o/o:

u nmecko-polských 1 73-91 7o-

Nmc bylo roku 1900 ve Slezsku 296.571 = 43-58Vo, Cech
146.265 = 2l-49Vo, Polák 220.471 = 32-40Vo- (Ostatní procenta

z jiných národností.)

Zachovalé dosud eské kraje Slezska jsou aspo v celku školami

dobe zásobeny. Nebo 21-49Vo eského lidu odpovídá úpln 21-86Vo
eských tíd; pipotou-li se k nim i nmecko-eské tídy (2

1 -86
"/o

-\- 4-95Vo = 26-8 IVo), jest pomrný poet tíd o 5-320/0 vtší než

poet echv. U Nmc byl podobný rozdíl roku 1883 skoro 7o/oj

nyní pak jest již jenom 2-13Vo- U Polák byl roku 1883 minus
asi 8o/o5 roku 1902 však je toto minus již jen asi 5%-

Organisace eských škol postupuje zvlášt poslední dv ti léta

dosti rychle. Roku 1883 nemli jsme ani jediné ptitídky, nyní máme
jich 11 (Nmci 32). Co pekvapuje, jest velký ješt poet našich dvoj-

tídek. Mezi nmeckými školami jest jenom 20-7% dvojtídek, mezi

eskými však ješt 32 8
"/o- Co se týká jednotídek, trojtídek a tyr-

tídek, jsme s Nmci skoro v úplné rovnováze. Ostatn nelze tu žádati

u všech národností stejné procento stejn organisovaných škol. Jsou

skoro všechna msta slezská osedlá Nmci, proto též u nich nepomrn
více ptitídek a šestitídek. Poláci mají ješt dosti dohánt, ale pi
své ilosti z posledních let doženou brzy vše. (P. d.)
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Loisy.
Referuje Dr. Fbaxt. X. NovÁK. (. d.)

Ze I. O i s y popírá zjevení nadpirozené (což jest další

principielní blud jeho spis), práv bylo eeno.^; Jak Loisy o zjevení

mluví, 2) to už není zjevení ve smyslu katolickém, nadpirozené, to je

ist pirozený pud k Bohu, víe, který za daných okolností stupuje se

na rovnž ist pirozené vdomí Boha, víry. Xa tom stupování má
dle Loisy ho') podíl Bh, a proto že tedy Bh vlastn to „uvdomní"
v lovku zpsobil a že on sám je též jeho pedmtem, mluví Loisy
o zjevení „nadpirozeném".*) V pravd dje se pirozen, za

podmínek pirozen daných, nutn.
Proto je toto „zjevení" u všech lidí, pohanv a kesan.

prorokv a divoch stejným.^) Alespo co se týe vlivu božího

') Viz nahoe str. 476 n.

^) Tamtéž. (Autour r''un petit livre, str. 196 n.)

^) Autour un petit livre, str. 197 n. »Yšecka ta práce (za zjeTeníin), která nachází

zvolna svého dokonalého cíle v náboženství israelském, pozdji v náboženství kesanském,

není vlastn práce lovka v Bohu, nýbrž jest pedevším práce Boha v lovku, neboli

práce lovka s Bohem zárove — c'est abord et principalement le travail die Dieu

dans rhomme, on de Thomme avec Dieu.* Tuto jpráci Boha v lovku^ rozumti nejvýš

jako ízení prozetelnosti boží smrem k vývinu, evoluci víry poád dokonalejší.

*) Autour un petit livre, str. 198: »La révélation se réalise dans l'homme, mais

elle est Toeuvre de Dieu en lui, avec lui et par lui. La cause efficient de la révélation

est surnaturelle comme son objet, parce que cette cause et cette objet sont Dieu méme;

mais Dieu agit dans Thomme, et il est connu par l'homme.c Loisy, i když mluví

obvyklými terminy theologickými (» nadpirozený*, »zjevení*, »zázrak<, sinspirace* a p.),

podkládá jim význam naprosto nekatolický. Pozdji se k tomu ješt vrátím. Ostatn tu

viz i Loisy, L'idée de la révélation v Revue du clergé francais, sv. 21. str. 265.)

» I pi náboženství nadpirozeném jsou podmt i obsah pirozený, nebo podmtem
víry jest lovk, obsah pak její jest výsledkem innosti lidské — méme
dans l'ordre de la religion surnaturelle, c'est la natare qni foumit le sujet et la

matire, puisq&e ce sujet est Thomme, et cette matire un fruit de l'a cti vité

humaine.*
'=) Loisy v Revue du clergé lánek astji uvedený L'idée de la révélation,

sv. 21. str. 265. »0u doit concevoir cette action divine sur la masse de l'humanité

comme étant de méme ordre que l'action révélatrice dans les hommes inspirés. Entre

pauvre sauvage que Dieu éclaire pour qu'il trouve la vie dans son culte chétif, et le

prophte qui sert organe a la révélation la plu? parfaite de la vérité religieuse, la

différence ne porte que sur le degré de lumiére surnaturelle et l'étendue de l'objet qui

est aínsi écIairé par la foi, la qualité de la lumiére et la substance de cet objet demeurant

identiques — Teba si uvdomiti, že toto psobení Boha na lidstvo v niem se neliší

(de méme ordre) od pftsobeni jeho na lidi inspirované. Mezi ubohým divochem, kterého
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v tom ohledu. Úinek toho vlivu mže býti ovšem rozdílný, dokonalejší

na p. u národu židovského, než u souasných národ pohanských.

*

Loisy doeela dsledn nepipouští historickou možnost i sku-

tenost zázrak. Ne že by neznal slova „zázrak", ale význam,
který podkládá slovu, nií vc samu. Jemu je zázrak „la grande force

cachée derrire touš les phénomnes — ona mocná síla, která se skrývá

za všemi zjevy viditelnými."') Síla ovšem opt ist pirozená,
u veškerém svt, pi všech zjevech života psobící, a proto ani žádným

rozumem nekontrolována, nic o njaké události mimoádné nedokazující.

Ve smyslu Loisyov každý zjev, každá událost djinná je zá-

zrakem, což, máme-li na zeteli úel zázrak, znamená, že žádný
zjev pesn a o sob zázraným nazvati nelze.

Pokládány-li nkteré události historické pece za zázraky (ve

smyslu katolickém), hledati toho pramen a píinu ne ve vci, ne

v pravd objektivné, ale ve víe", 2) tedy v nem, co dle

osvcuje Buh, aby v chudikém svéra kultu náboženském nalezl život, a mezi prorokem

organem to nejvyšší revelace pravdy náboženské, není rozdílu le co do jasnosti svtla

nadpirozeného a co do množství pravd vrou jim takto odhalených; jakostí osvícení

i podstatou svou z&stávají si vci zjevené stejnj'mi.«

') Firmin (= Loisy), Les preuves et l'économie de la révélation (v Revue

du clergé franoais, 1900, sv. 22 str. 126 nn.).

2) Loisy, Les preuves etc. str. 128. »Pour le philosophe et le savant comme

tels, tout ce qui arrive est ce qui pouvait arriver, ce qui, dans les conditions du fait

donné, dcvait arriver; oíl il suit que le miracle est un fait extraordinaire dont le sens

divin n'est appréciable que pour qui croit ii 1'action de la Providence dans les faits de

chaque jour... De méme, au point de vue rationnel et scientifique, le miracle le mieux

constaté n'est qu'un fait raoins eommun que les autres, mais qui doit rentrer dans le

méme ordre que les autres, puisqu'il y est réellement contenu ; le miracle a le bien

prendre, est le train du moudc et de la vie contemplé par la foi, qui seule en pénétrc

1'énigme; le méme train du monde et de la vie, observé en quelque sort de dehors par

la raison, est l'ordre dc la nature, le domaine de la science et de la pbilosophie.c »Le

miracle comme tel n'est évident que pour la foi« (ibid. p. 231). O uení snmu Vatikán-

ského, const. Dei filius, III., vzhledem zázraku praví, že snm »n'a pas délini scienti-

iquement le miracle ni la prophetie* atd. Tedy Loisy praví: »Pro filosofa a vdce

jako takové všecko, co se dje, mohlo se i díti, ano niusilo se díti za daných okolností

;

z toho následuje, že zázrak jest událost mimoádná, událost, jejíž význam nad-
pirozený oceniti nedovede le ten, kdo ví ve vliv Prozetelnosti
v pípad nostech denních... Proto též je s hlediska rozumového a vdeckého
i nejlépe zjištný zázrak událostí pouze mén obvyklou než události
jiné, události téhož ádu jako ony, au skuten do nho (téhož ádu události ist
pirozených) náleží atd. Zázrak jako takový nedovede pochopiti le víra.c
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moderniho uení s vdou nemá nic initi, co je (s prof. Jodlem) pravdou

„sui ordinis".

Slovo zázrak tu rozumti ve smyslu širším, i o proroctví.

Ješté poslední, principieln bludný náhled Loisyho. jeho uení

o inspiraci svatých knih. Xéktei ho sice poítali ku „škole volné"

école large), on sám však proti tomu protestuje. Jemu zdá se bez-

právím, páchaným na Bohu, on pokládá za jakýsi zpsob vivisekce,

obmezovati inspiraci (jak to iní ona škola) na místa sv. Písma o víe

a mravech. Loisy uí inspiraci veškeré Bible, všech jejich

míst, bez jakékoli výjimky. Le jest v tom jeho uení malý chlup.

Kdežto „école larcre" uznávala Písmo v ástech doo^matickvch

a morálních (pro bezprostední svdectví Boha inspirujícího) za na-

prosto neomylné, praví Loisy to mínní býti dtinným bludem.

„Bien n'est garanti per Dieu dans la Bible — nic v Bibli není za-

rueno Bohem." Ony lánky víry a mrav, které nalézáme v Písm,

podléhají práv tak bludu jako všecko, co na svt se dje, myslí, píše.

„Varujme se", praví Loisy, „mluviti o bludech v Bibli; nazvme ty

nesprávné, nkdy i nemravné pojmy o božství, jak se s nimi potkáváme

v Písra, pravdami relativnými, t. j. mínními („theorie"), snášejí-

cími se leda s civilisací epoch prvotních; nebo nazvme je pravdami

ekonomickými, t. j. náhledy bludnými, kterým náleží místo v pro-

videntielním vývinu svta (a které dnes tím vývinem jsou pekonány).

Bh chtl, aby jen to bylo napsáno, ale on neodpovídá za nic, on

nikterak se nezaruil za své slovo." i)

Koním svou úvahu o principielním stanovisku Loisyho. po-

nechávaje závrek z toho klidn tenái.

Uvádím ješt toliko dva protestanty. V „Theologische Literatur-

zeitung" (Tlg. Harnack und Schiirer) Januar 1904, col. 59 n. recensuje

sám Harnack knihu Loisym proti nmu napsanou, „Evangelium

und Kirche". Asi v polovici té recense pokrauje Harnack takto: „leh

selbst bin dem Buche gegeníiber in einer eigentiimlichen Lage: sehr

viel von dera, was er meiner Darstellung im .Wesen des Christentums'

entgegenhilt, erkenne ich an, aber nicht als Gegensatz. sondern als

Ergiinzung (podtrhnuto v originále), deren Kotwendigkeit mir nicht

erst durch Loisy klar geworden ist" atd. Harnack knihou svou „Das

Wesen des Christentums- nestojí na stanovisku positivním, kesanském!

*) Toto uvádím dle Dafour, L'inspiration de la S. Écriture etc. (Bulletin de

la littérat. eccl. 1903, sir. 221 nn.)

I
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E. Ménégoz napsal v protestantském asopise „Revue chrétienne"

(únor 1904) pojednání: „L'Abbé Loisy et Auguste Sabatier". Ménégoz

je professorem pi protestantské theologické fakult v Paíži, Auguste

Sabatier, jehož jsem v poznámkách optné citoval, byl svého asu téže

fakulty protestantské dkanem. Byl tak asi spisy svými francouzským

Harnackem. Vzhledem toho tedy Sabatiera dochází Ménégoz o Loisy m
k závrku: „Accord dans la méthode et les principes, accord dans la

critique biblique et dans Thistoire des dogmes — tatáž methoda
a tytéž principy, tatáž kritika Písma a tytéž dogma-
tické djiny." Jen že dle Sabatiera dogma jest „výsledek vliv

cizích, nezdravých", dle Loisyho pak „plod evoluce pravidelné".^)

*

O vtách proti jednotlivým lánkm víry Loisym bludn
napsaných nemíním se rozepisovati ze široka. V list, kterým kardinál

Merry delVal oznamuje kardinálu Richardovi paížskému odsouzení

LoisyhOjS) praví o tch bludech: „Velmi tžké bludy, kterými knihy

ony (odsouzené) oplývají, odnášejí se hlavn: k prvotnímu zjevení,

k au th enticit událostí a uení evangelických, k božství

a k vdoucnosti Kristov, ku zmrtvýchvstání Pán,
k božskému ustanoveni Církve a ku svátostem."

Pokusím se tím smrem jen alespo nkolik vt ze spis

Loisy ho podati.

Bludv Loisyho o prvotním Zjevení uvedeny hned z po-

átku tohoto referátu, v onom citat z Gayrauda o pítomném stavu

') Uvádím ten výrok dle listu Loisymu píznivého, dle Revue du clergé franfais,

19 4, sv. 37 str. 668.

^) Podávám ho zde, jak ho uveejuje Revue du clergé franyais, 1904, sv. 37

str. 319 n. »Par ordre du Saint-Pre nous devons faire connaitre a Votre Eminence la

mesure que Sa Sainteté a décidé de prendre relativement aux ouvrages de M. l'abbé

Alfred Loisy. Les erreurs trs graves qui abondent dans ces volumes onttrait principalement a

:

la révélation primitive, 1'authenticité des faits et des enseignements évangéliques, la

divinité et la science du Christ, la résurrection, la divine institution de l'Église, les

sacrements. Le Saint Pere, profondément attristé et préoccupé des effets desastreux qu'ont

produits et que peuvent encore produire des écrits de cette nature, a voulu les soumettre

au tribunál supréme du Saint-Office. Ce tribunál, aprs mfire réflexion et une étude

approfondie de la question, a formellement condamné les ouvrages de M. 1'abbé Loisy,

dans un décret du 16courant, décret que le Saint-Pére a pleinement approuvé & 1'audience

du jour suivant, 17 courant. Nous sommes chargé de trasmettre h Votre Eminence la

copie authentique de ce document, dont Timportance n'échappcra pas ii Votre Eminence.

En baisant... llonie, 19. décembre. Cardinal Merry del Val.»
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otázky biblické.*) Jsou skoro všecky vzaty z knihy Loisyho, Kéligion

dlsrael.2; Rozumí se samo sebou pro tenáe nepredpojatého. že pi

.vtách v onom citat uvedených nezáleží, kolik v pentateuchu pejato

z kultur cizích, egyptské atd.. ani zdali všecko sepsáno bylo Mojžíšem.

vždy v té vci dnes i katolití exegetové veliké iní ústupky, jak

z uvedených mnou tam pod árou knih^) každý se snadno pesvdí.
Ale draz položiti jest na principielní vty Loisyho. které kdyby

pravdou býti mly, pak n e b y 1 o zjevení nadpirozeného vbec,
pak jest nejpodstatnjší ást knih Mojžíšových velikou
báchorkou, ne- li velikým klamem. (O. p.)

') Yiz Hlídka . 3 str. 156 nn. Gayraud není v otázkách biblických »odborníkem<:,

a autora tohoto lánku ta okolnost i možné z ní dsledky hned z pedu neušla. Ale

považovati ho za njakého mluvku, snad dokonce ve smyslu našich eník politických,

proto jeté není dovoleno. Gayraud vydal o nejpalivjších otázkách katolík francouzských

adu spisv a pojednání, které by každému, i prof essoro vi, sloužily jen ke cti. Kniha,

z níž onen citát byl vyat, vyšla v krátkém ase ;^až po r, 1901) desetkrát. Uený
redaktor Bulletin de littérat. ecclés. 1901, str. 170 n. praví o nm: iS chválou teba

pi Gayraudovi uznati takovou mírnost tonu, takovou slušnost a uctivost i k mužm,
jichž smry pokládá za nebezpené, jak ne vždycky se s nimi shledáváme pi knihách

podobných. Gayraud nenáleží do potu tch, kteí považují kritiku za

nepítele, proti nmuž každý boj jest oprávnn.. « Volil jsem toho autora

práv pro tuto jeho mírnost, ale hlavn proto, ponvadž jsem chtl málo vtami
tenáe uvésti medias in res otázky nad jiné rozsáhlé. Má-li sta Gayraudova

o otázce biblické njaké stíny (v"z uvedené práv místo z Bulletinu), tedy jist nejmén

v ásti mnou citované, kde autor mluví skoro napoád slovy » kritikv*, odborník v Bibli.

^) Kniha jest práv rozebrána. Poukazuji tedy na to, co svého asu uveejnno

bylo v Revue du clergé francais.

3; Viz Hlídku, . 3 str. 156'.



652 Fr. Škopek:

Studie eyrillomethodjské.
Napsal Fr. Škopek. (. d.)

S týmiž myšlenkami se setkáváme v pannonských legendách;

tyto skuten rozvádjí dále, co Chrabr propovdl ve

svém pojednání o písmenech slovanských. Tak v život

sv. Konstantina-Cyrilla hl. 15. zlý závistník ábel, vida vzrst kesan
ského náboženství zpsobený slovanskou bohoslužbou, zavedenou na

Morav, namítá skrze své prý nádoby, latinské prý a franské biskupy

(ap.VHefEH oípyiQpeic, znamená vždy jenom biskupy, veleknze), knzi a

žáky svtci našemu: Neoslavuje se tím Bh, ne cajkhtc* koti

(d cei.ii. Nebo kdyby mu takto bylo vhod (oYro;^HO = mílo, píjemno),

nebyl by mohl tak uiniti, aby (Slované) od poátku písmeny píšíce

e svoji oslavovali Boha? aijie bo em ei-ioy ciiije o\to^iio buao, ne eu ah

MOFAl CTBOftlITII, ;i,X BhlIlJ.^ IICn6(»BA nHCI.ieHM nHUIH)l|l6 EeCt^hl CBOJl CA^BHAH

Bora, kterýmž slovm pirovnati dlužno Chrabrova (§ 7.) ^HiiHYkCKUMii

niicneiiki nHCA.vif; cboa ptVL „foinickými písmeny psali svoji e." Ale (zní

námitka v pannonském život dále) ti jazyky pouze zvolil, hebrejský,

ecký a latinský, jimiž sluší slávu Bohu vzdávati. Ilo ipn nsbiKbi o^bo ecTh

T0KI.10 (ll3Bf»A,lx), CBptliCK-L, rpeYbCICL H A.lTHIIkCKblll, Hl.lll /T.G ,\OCTOHTb C.AABOIi'

Boroy B3AÍIMTII. A níže v hl. 16. v Benátkách duchovenstvo prý latinské,

totiž biskupové, knží i mniši, pozdvihnuvše prý trojjazyné kacíství

táže se: love, povz nám, jak jsi vzdlal nyní Slovanm písmo
a uíš jemu, jehož nikdo jiný prve nevynášel, CK^asH míiui, kjiko

Tkl 6CH llblHl; CTBOf)HiM> CaOBIiIIOMT. KlIHrbl II OyYIIUII Jí, H,V TRB HlCTb HHKTO»;e

Hiib n6|>B-E6 OE|)-Kiii>, ani apoštol, ani ímský papež, ani bohoslovec

eho, ani Jeroným, ani Augustin. My pak ti jazyky toliko

známe, kterými sluší v knihách slaviti Boha, hebrejský,

ecký a latinský. Mbi ;t;e Tfni nskiKki tokmo bkmi, iiiiii aie ,\ocTOHTk ki

KiiiirAM CAJBHTH BOTA, CBpKiicKki, CAAHiikCKki, AaTiiiikCKbi. Nezstává jím

dlužen odpov náš filosof, porážeje odprce podle legendy naped
rozumovými dvody a potom slovy písma sv. Starého
i Nového Zákona, z prvého listu ke Korinanm uvádí bezmála

celou kapitolu 14., nad ímž se pozastavuje sám Dr. Vundrák, nebo
píše: Ve skutenosti tak Cyrill sotva uinil, nebo jde o disputaci

s biskupy a duchovními, kterým pece nemohl pedíkávati celou

kapitolu z písma svatého!*)

») Studie, str. 72.
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Domnlou toho píinu, pro jenom onmi temi jazyky

volno oslavovati Boha. totiž nápis Pilátv na kíži Pán.
udává zase hlava 6. života sv. Methodje: Byli (v Eím)
jacísi mnozí lidé. kteí posmívali se slovanským písmenm, pravíce:

^>^eslu8Í nižádnému národu míti svoje písmena, kromé
Hebre. RekvaEíman dle nápisu Pilátova, jejž napsal

na kíži Pán. Rko ne;^ocTOHTh iih KOTopoi.iov nsiiKOv HiitTH eovkobt.

CBOHXi f»A3Bi; GeptH H TpbKi H A:iTHii'L HO nH.^:iTOBOV nHc:(HHio, i€^>6 m:i

KphCTt focnoj^HH H:tnHc:i. Nestor letopisec pejal odtud výtku doslovné

(hl. 20.). nevynechav ani jediného slova ani nezmniv.'; za to pisec

Pochvaly sv. Cyrilla, dle Vondráka též náš Kliment. utvoil ji podle

života sv. Konstantina-Cyrilla hl. 15. a 16.. kdež „trojjazyní kacíi,

zatemnní závistí" takto mluví: Nesluší se jiným národm
oslavovati Boha, jen Židm. ímanm aEekm. ne jocTOHTh

HNUMl JISUKOI.CL C.A:IBHTH BOr^l, TOKMO /tiH;^OI.I'L TH PhM.AI!\HOMI> TH 6.1 .A H II OMl,

Úastníky se iníce zloby Pilátovy (sic).

Podobn i v hlav 15. života sv. Konstantina- Cvrilla se vypravuje,

že svtec odprce slovanského písma, kteí tvrdili, že jenom

jazykem hebrejským, eckým a latinským sluší Bohu slávu vzdávati,

„nazval troj j azy ní ky~, Hjpeve j TpensuviiHKki. protože Pilát tak

napsal na nápise Pán. Naproti tomu dokládá s velikým drazem hl. 6.

života sv. Methodje, že papež protivníky slovanského písma,

dovolávající se nápisu Pilátova, „Pilátovci a trojjazyníkv
nazvav proklel'^, npoK.AiiTi, to jest z církve vylouil, což mu ni-

kterak nevadí ihned na témže ádku vykládati, že jeden z biskup,

kteí z naízení papežova svtili slovanské ucenníky (dle života svatého

Konstantina-Cyrilla hl. 17. byli to Formosus a Gauderich). byl touž

chorobou nemocen. U tohoto biskupa není tedy „trojjazyné kacíství"*

již zloinem, za njž by ml býti z církve vylouen, nvbrž pouze

chorobou. Ješt v ústa umírajícího Konstantina-Cyrilla klade pisec jeho

modlitbu: vyhub trojjazyné kacíství. norovBH TpHHShiYiiovio epecb (hl. 18).

Vizme ješt dále. U Chrabrá, jak seznali jsme výše, namítají

protivníci slovanského písma Eeci, že jeho ani Bh neutvoil
ili nevymyslil, hh ciKOpH.Ai, ani andlé, aniž jsou od po-
átku, Ha;.A€KOMMH, kdežto prý Eekm sám Bh utvoil písmena. Vhl. 15.

života sv. Konstantina-Cyrilla vytýká franské duchovenstvo, že by Bh,
kdyby mu bylo pijemno. sám bvl mohl zpsobiti, aby

'; Chronica Nestoris. Textm Russico-Slavonicum edidit Fr. Mikosich. Vindobona

1860, pag. 13. Nestorfiv rukopis rusky. Peložil Karel Jaromír Erben. V Praze 1 867, str. 18.

K
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Slované od prvu, iicnepiiA, píšíce svou e oslavovali jej.

a níže v hl. 16. duchovenstvo benátské, že slovanských písmen
nikdo prve nevynášel, ani apoštol, ani ímský papež,

ani bohoslovec eho, ani Jeroným, ani Augustin. Nedivno

nám tedy, že ob pannonské legendy vydávají slovanská písmena

za dílo, které sice Konstantin vykonal, když mn je byl Bh zjevil

po pedchozí modlitb.

Život 8v. Konstantina-Cyrilla v hl. 14. obšírn totiž vykládá, že

když vyídili vyslanci Rostislavovi poselství svoje, císa Michal svolav

radu, vybídl Konstantina, aby odebral se na Moravu. Filosof, jakkoliv

cítil tlesnou únavu, ba i chorobu, nicmén ihned hotov byl s radostí

podjíti se úkolu, pakliže mají Moravané písmo pimené k svému jazyku.

Císa jemu prý odpovdl: Dd mj i otec mj i jiní mnozí hledavše

toho nenalezli. Jak mohu já najíti? ekl filosof: Kdo mže na vodu e
psáti nebo kacíské jméno sob utržiti? Odpovdl mu císa: Chceš-li,

mže ti Bh dáti, jenž dává všem, kdož ho prosí nepo-

chybujíce a otevírá tlukoucím. I odešel filosof, a po svém

obyeji modlitb se oddal i s jinými pomocníky. Brzo Bh modlitbu

jeho spolenou vyslyšev, písmena slovanská mu zjevil, BiCKopt me

A 6M0Y neii. I tu složil písmena, h Tor^A cao»;ii nHCueN^j, a zaal psáti

tení evangelické: Na poátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Bh
byl Slovo.

V týž rozum vykládá i život sv. Methodje hl. 5. Když velikou

slyšeli e (svatí bratí, že totiž mají se vypraviti oba na Moravu),

modlitb se oddali i s jinými, kteíž byli téhož ducha, a tu zjevil Bh
filosofu slovanské písmo, a^ Toy kibh Bori ^HXOco^toY CAOBtHhCKU KNHru.

A ihned ustrojiv písmena h í\biii6 oycTpoiiBi niiCM€HA a teni sestaviv,

vydal se na cestu na Moravu, pojav Methodje.

S touž myšlenkou se setkáváme i v tak eeném
list císaov v hlav 14. života sv. Konstantina-Cyrilla, ba shle-

dáváme zde myšlenky, proti nimž bojuje spisovatej

života sv. Konstantina-Cyrilla i mnich Chrabr. jak po-

zorovati mžeme, pirovnavše výše uvedené následujícím výatkm:
Bh . . . uvidv tvoji víru a snahu (iioakiii"i>) uinil i nyní za našich

let, zjeviv písmo k vašemu jazyku, cTBOf»H ii nmhi; b naiu.a a-kta, »BAh

BOYKBii BT. RAuih lAaMKi, chož dáno nebylo jen za prvních let, tokmo

Bi iicpBiin ii-KTA (srv. jinde iiciicpBiX, bi iiepBAM íi-et.\, iin:;^eKOHNH), abyste

i vy piteni byli k velikým národm, kteí oslavují Boha svým
jazykem, ii:iie ca^katl koiíi oboiimk i:\:ti.iKOMT.. Tož ti po.slali jsme toho?
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jemuž je Bh zjevil, h to th nocaaxoM-L Toro, euoy ^e a Bori. rbh,

muže ctihodného a slavného, ueného velmi a filosofa.

Latinské duchovenstvo na Morav t život sv. Konstantina-

Cyrilla hl. 15.), v Benátkách (tamtéž hl. 16.) a v Éím (život

sv. Methodje hl. 6.) tupi a snižuje dle našeho autora slo-

vanské písmo a slovanskou bohoslužbu, a sice týmž nebo

podobnvm zpsobem jako Eeci u Chrabrá. Velevýznamno jest

nanejvýše, že císa Michal v list napsaném prý Rostislavovi

(hlava 14. života sv. Konstantina-Cyrilla) také za své pijímá
nkteré výtky knží Éekuv u Chrabrá: Bh, jenž chce, aby

každý poznání pravdy došel . . . uinil i nyní za našich let . . . ehož
dáno nebylo, jen za prvých let, tokmo bi ne(>K.íR \^t\, ímž
zení má na námitku u Chrabrá pronesenou, že slovanské písmo není

od poátku, H/'t;;^6K0Hiiit, jako židovské, latinské a ecké. Výtce u

Chrabrá: „Aniž jest písmo slovanské od Boha aniž jemu píjemné"
a otázce v 15 hlav života sv. Konstantina-Cyrdla: „Neoslavuje se tím

Bh, nebo kdyby mu to bylo vhod, nebyl by mohl tak uiniti, aby

od poátku Slované píšíce e svoji oslavovali Boha'^, a v hlav 16.:

My ti jazyky toliko známe, kterými sluší v knihách slaviti Boha"

elí vlastn slova, jež pisec vkládá v ústa císaova: „Bh . . . zjevil

písmo k jazyku vašemu, abyste i vy piteni byli k velikým národm,

kteí oslavují Boha svým jazykem." Naež velebí písmo
slovanské, které „Bh zjevil Konstantinu-Cyrillovi", jakožto

dar vtší a vznešenjší všeho zlata a stíbra a kamení
drahého a nade vše bohatství pomíjející.

Podle pannonských legend písmo slovanské pochází od Boha

ne tak jako každá jiná práce, lovkem konaná, ku které dává
Bh podnt, milost a zdar, nebo aspo dopouští jí k jeho

dobru, nýbrž zpsobem zvláštním, nebo Bh sám dle nich svým

zjevením pímo pispl k jeho sestavení. Pisec tuto bojuje

proti výtce, že slovanské písmo není od Boha. Také se tu po-

nkud oslabuje námitka u Chrabrá, že se slovanské litery

poád ješt ustrájejí ili zdokonalují, k emuž smuje
i odpovd Chrabrova (§ 8.): Snáze jest pozdji opraviti než

prvotn vymysliti, ovíOBte eo ecTh noo.AT.;t;A€ noTKO(iiiTii, iiesne

npT>H06 CTBOpilTII.

Zpráva života sv. Methodje hl. 2., že svtec „pipodobniv se

I

všem (patriarchm, prorokm, pedchdci Pán, apoštolm, svatým

otcm), všech zpsob na sob jevil", narážka, „aby kdo chce, to slyše
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podobal se dle 1 Ko, 4, 16. Konstantinu filosofu" (život jehu hl. 1.

a zvlášt slovo knížete Rostislava v 14. hlav legendy posléze uvedené,

„aby i jiné zem vidouce toto (vzrst kesanské vzdlanosti na Morav/

následovaly nás", mžeme pojati jakožto obranu napodo-
bitel slovanských vrozvst v zemi bulharské. Vy-

pravování hl. 8. téže legendy, že Konstantin-Cyrill nalezl v Korsuni

„evangelium i žaltá ruskými písmeny psané a lovka našel mluvícího

eí tou a daru jazyka dostav, své ei pidával rozliná písmena,

samohlásky a souhlásky", nechce Konstantina pipraviti o

slávu, že vymyslil písmo Slovanm, nýbrž také má jenom
býti na jeho obranu, že byl v tom napodobitelem jiných.

To však byli nejastji kacíi. Ale Konstantin-Cyrill podjav se díla

vskutku bohumilého, nic se nestrachoval, že mu bude ve zlé vyklá-

dáno, ba že snad i kacíem bude zván. Tak rozumím aforistickému

rení (života jeho hl. 14.): Kdož mže na vodu e psáti nebo kacíské

jméno sob utržiti?

Ješt pipomínám, že jemnou narážku na námitku Eekv
u Chrabrá, že slovanského písma neutvoili andlé, spa-

titi lze v poznámce životopisce Methodéjova hl. 6. o obou

svatých bratích, že papež „žádal je vidti jako andly boží."

Základní názory kesanského stedovku.
Prof. Dr. Jos. Samsour. (. d.)

Pravili jsme, že velká rodina kesanská v papeži uznávala svého

duchovního vdce, svého otce. Vcí otce této rodiny národ kesanských

bylo pijímati do ní nové údy a leny, tak jako hlav rodiny náleží

rozhodovati o pijeti do svazku rodinného. Proto také vidíme, jak nov
založené státy a království obracejí se k stolici apoštolské se žádostí

o pijetí do svazku státu kesanských a je od papeže dostávají, tak

jako je v dobách našich kongressy a diplomatická vyjednávání propjují.

Jako hlava rodiny je dále oprávnna a zavázána zabraovati sporm
mezi leny rodiny a rozepe mezi nimi vzniklé urovnávati, tak také

vystupovali papežové pi hrozících sporech jako prostedníci ze své

vlastní iniciativy, nebo byvše od sporných stran za rozhodí povoláni,

rozhodovali spory jejich dle požadavk práva a evangelia.*) Takto

*) rieryenrother, u. d. str. 22.
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hledli mir mezi národy zachovati, nebo porušený zase obnoviti. Nebyla-li

jejich rozhodnutí provedena, zakroovali papežové pokáráním a tresty.

Po em duchové jasn myslící touží a co právem za vrchol

organisace pokolení lidského považují, rozhodí mezinárodní tribunál

opatený mocí donucovací, to ml kesanský stedovk v apoštolské

stolici zpsobem, nad njž dokonalejší sotva lze si mysliti a pedstaviti.

Papežovi jako hlav kesanstva byli všichni stejn blízcí, proti strannickosti,

ano i podezení strannickosti byl lépe zajištn než kdokoli jiný; co do

moudrosti nebyli nositelé papežství za nikým a v duchovních prostedcích

trestných mli zvlášt pi úinnosti tchto prostedk v onch dobách

v rukou svých možnost, dodati rozhodnutí svému náležitého dúrazu. i)

Tímto nejvyšším rozhodím tribunálem papež mla býti válka

se všemi hrzami a útrapami s ní spojenými ze svta odstranna a ideál

„vného míru" v ln pokolení lidského uskutenn. Ponvadž však

uskutenní tohoto ideálu vznešeného se nepodailo, bylo snahou Církve

aspo pokud možno, války omeziti a útrapy s nimi spojené zmírniti.

Proto zakazovala Církev užívati zbraní píliš vražedných, drancovati

nebo niiti soukromný majetek a žádala, aby smlouvy s nepítelem

uinné byly zachovávány, jakož i aby s pemoženými a zajatci mírn
a šetrn bylo nakládáno. 2) O spravedlivosti války mla souditi církevní

autorita a mnozí byli názoru, že bez ní nemá býti žádná válka vedena. *)

Skuten bylo také autoritou papež mnohým hrozícím válkám zabránno

nebo aspo byly jejich piinním a mocným vlivem v brzku skoneny.

Bylo to neštstím? Lze si do toho stžovati, tebas i v pomrech století

dvacátého? V pravd doba, která se spokojuje umlou politickou rovno-

váhou, pi tom však dovoluje rušiti smlouvy nejsvtjší, doba, která

žíti musí bud ve stavu váleném, nebo ve stavu „ozbrojeného míru*,

národy tolik tísnícího, a poslední jejich síly vystebávajícího, doba, která

v nejmocnjším hnutí sociálním ješt vždy odluuje politiku od náboženství

a mravouky a nejdsnjším katastrofám vstíc spje, doba taková nemá

zajisté nikterak píiny a práva pohlížeti pyšn a pohrdliv na názory

a pomry stedovké.*)

') Marx, u. d. str. 287.

«) Eettinger, Apologie des Christentums. 7. Aufl. Freib. 1898. V. Bd., str. 410.

') Gerkohus, De corrupto eccl. státu (Baluz. Miscell. 2, 209, Car. 1761): Denique

in omni militum vel civium guerra et discordia, vel pars altera iusta et altera iniusta,

vel utraque invenitur iniusta. Cuius rei veritatem patefacere debet sacerdotalis doctrina,

sine cuius censura nulla bella suot movenda.

•*) Eergenrother, u. d. str. 24.

Hlídka. 45
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Dalším úkolem papeže jako hlavy rodiny kesanských národ

bylo, aby postavili se v elo tch podnikv a záležitostí, jež evropské

kesanstvo za svou spolenou vc pokládalo, podobn jako hlav rodiny

náleží ídit spolené podniky len rodiny. Dle toho jevilo se a bylo

skuten jejich zasahování pi výpravách kížových nutno a nezbytno;

jen papežové mohli býti vdci a poadateli tak velkých zástup; jen

oni mohli zajistit knížatm, kteí kíž pijali, khd a pokoj v jejich

zemích; jen oni mohli docíliti jakési dohody v akci a zachovati vdí
myšlenku náboženskou. Památná synoda v Clermontu r. 1095 Urbanem II

konaná stala se matkou výprav kížových; papež nadšen}-mi slovy svými

dal podnt k velikému hnutí a uinil nutná opatení, jmenovav biskupa

z Puy legatem pro výpravu a písn naídiv zachovávat mír boží.

Kižáci byli pijati pod ochranu sv. Pptra a církve ímské, rovnž tak

jejich rodiny s domem i dvorem. Kdo se opovážil sáhnouti na majetek

nepítomných, propadl církevní klatb. Pro druhou výpravu kížovou

byl podobným zpsobem inném Eugen III, jsa podporován svatým

Bernardem, opatem z Clairvaux, pro tetí Eeho VII a Clemens III-

Než jakkoli výpravy kížové papežm tolik na srdci byly, nechtli

pece k nim zavázati, dokud v domov kižák nepokoje vládly. Veliký

Innocenc III hájil energicky základní myšlenku tchto výprav, když

úastníci tvrté výpravy Benátany od ní odvrátit se dali a dal se jen

ponkud uchlácholiti prospchem pro Palestinu z toho oekávaným.')

A i když 8 neúspchem setkaly se tyto výpravy, byli to opt papežové

jediní, kteí ješt po dlouhou dobu vystupovali proti moci mohamedánské,

zvlášt od té doby, kdy Caihrad roku 1453 padl do rukou Turkv.
Jasným zrakem poznávajíce a sledujíce rostoucí nebezpeenství, napomínali

bez ustání knížata kesanská k vzájemnému míru a pokoji a k boji

proti spolenému nepíteli kesanské kultury. Nkteí z nich hledli

válku, kterou pokládali za nové výpravy kížové, i prakticky provádti.

A této úloze, které se podjali, zstávali vrni, dokud nebezpeenství

trvalo.2) Zejména to byli Pius II, Pius V, Innocenc XI.

, Dále také byla stolice apoštolská— dle vznešeného úkolu— útoištm
všech utiskovaných a pomoci potebných, s) A byli by si ti\ké papežové

zasloužili nejostejší výtky, kdyby byli odmítli autoritu, která obecnému

*) Bergenrilther, c. il. str. 24. iiásl.

*) Srv. Ehrhard, Der Katholicismus uud das zwanzigste Jahrhundert. Stntt^rt

u. Wieii 1902, 9tr. 91.

=•) Johann. Saresb. Ep. .88. ad Hadr. IV. p. 25: lapis adjutorii. S. Bernard.,

Ep. ISlít ad Iniioc. II. p. 367: refugium opprossornin. Fetrus Bles. Ad Innoc. III. Ep. 151 :

Noopiiiium inallcHs ct iiiuoecntiuni consolator.
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blahu byla tolik nutná a tak prospšná a se jako jakýsi annex jejich

nejvyšší moci církevní v kesanstvu jevila, a kdyby byli váhali po-

zvednouti hlasu svého pi híchu národ nebo knížat. Kdo se domníval

být utiskován, obrátil se na stolici ímskou a nedostalo- li se mu odtud

pomoci, zdálo se, že svojí povinnosti nedostála. Tato stolice byla považována

za sídlo práva a spravedlnosti;^) papež byl otcem bezbranných sirotkv

a vdov, rukou, jež neodpírá utiskovaným svých služeb a k utiskovatelm

se neukazuje úslužnou. Úkol tento byl veliký, papežská dstojnost nej-

tžším bemenem. 2)

Nesmrtelných zásluh získali dále papežové ve stedovku o civil isaci

svým zákonodárstvím. Byly jejich dekretalky záhy již do sbírek právních

pijaty, všude jako autority uvádny a tšily se nejvtší úct. Pozdji

dosáhly sbírky dekretalek Éehoe IX, Bonifáce VIII a Clementa V
všeobecného pijetí a staly se obecn platným právem.*) Než již

Éeho VII r. 1075 mohl na to poukázati, že zákon ímských papež

více zemí si dobyl, než zákon císav a že dle žalmu 18, o po vší

zemi vyšel zvuk jejich a až do konin okrsku zem slova jejich.*) A jak

humáním duchem byly zákony tyto proniknuty! Kdežto zákony svtské

uznávaly ordalie za dkazný prostedek soudní ^) a docela i otázky

právní jimi byly rozhodovány, papežové netoliko že jich neschvalovali,

nýbrž proti nim vystupovali a je zavrhovali, jako na p. Mikuláš I

(858—867), Štpán V (885—891), Alexander II (1061—1083), Celestin III

(1191—1198), Innocenc IH (1198—1216), Honorius III (1216—1227).

Konené zavržení ordalií Církví stalo se r. 1234 uveejnním dekretalek

z popudu papeže ehoe IX. Papežové dovolávali se pi tom zásady

Písma: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého. ^) Štpán V nazval ordalie

povreným vynálezem.') Dekretalky papež smovaly dále k zachování

míru božího, tohoto prvního úinného, velkolep zamýšleného podniku

proti loupeži a bojm. Jako všeobecný zákon církevní byl tento mír

') S. Bernard, ep. 158 p. 316 ad Innoc. II.: summae aequitatis sedes.

2) S. Bernard., ep. 237 c. 3. p. 427 : Onus insuetum et nimium, quod et gigantinis,

ut aiunt, vel ipsis quoque angelicis humeris formidabile videatur.

*) Srv. Laurin, Introductio in corpus iuris canonici Friburgi 1889 str. 140 n.,

182 n. 196 n.

*) Oregor. VII. L. II. ep. 75 ad Reg. Dan. p. 426.

») Na p. capitul. Caris. 873. Pertz Leg. I. p. 619—521.

') Michael, Culturzustánde des deutschen Volkes wáhrend des 13. Jahrb. Freib.

1897. I. Bd. str. 321.

') Ferri candentis vel aquae ferventis examinatione confessionem extorqueri a

quolibet sacri non censent canones ; et quod sanctorum Patrm documento sancitum non

est, superstitiosa adinventione non est praesumendura. c. 20. C 2. q. 5.

45
•
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boží poprvé na synod v Clermont r. 1095 od Urbana ÍI vysloven.

Dekretalkami svými snažili se papežové odstraniti vražedné zbran a

hry s podobnými zbranmi, zlepšiti postavení nevolník,^) zabrániti

nespravedlivému utiskování žid, ale také zameziti zlé následky, které

snadno z bližšího styku kesan s tímto národem vyplynouti mohly,-)

odstraniti bezpoetné zloády a násilnosti v rzných zemích. Tak za-

povdl Alexander III ve Švédsku usmrcování dítek od matek,*) bránil

olupování sirotku,*) a chránil práva vdov i proti klášterm.') Jako

Eugen III, zapovdl týž papež zvyk v Beneventu vládnoucí, že tam

onemocnvší kupci a cestující nesmli svj dm opustiti, záv uiniti,

pohební místo si zvoliti, jejich pak pozstalost že mstu pipadá,

jakožto božským a lidským zákonm odporující. 6) Papežským zákono-

dárstvím byly nkteré zásady práva ímského o majetku, o promlení

a k tomu vyžadované bona fides, jakož i o smlouvách zmnny ve

prospch písnjší svdomitosti,'') pedpisy pak o posledních vlích a

o písaze namnoze rozšíeny.^) Obšírn zabývalo se zákonodárství

papežské lichvou. Vytýkají-li mu dnes nkteí, jako na p. Endemann,^)

Uhlhornio) atd., že zapovdí bráti z pjených penz úroky byla práv
podporována skutená lichva, že hospodáský rozvoj byl zdržován,

blahobyt celých zemí, jakož i rozkvt obchodu byl poškozován, pak

dlužno výtku tuto piísti bud na vrub pedpojatosti, nebo neznalosti

pravého stavu vcí. Ti, kdož ji iní, zapomínají, že se týká výtka tato

netoliko zákonodárství starozákonního,!^) nýbrž i celé staré Církve,^*)

netoliko papež, nýbrž i koncil,^*) které pidržují se téhož stanoviska.

») Urban. III. 1187 c. 1. 8. de coniug. serv. IV. 9.

*) Srv. nap. bullu ehoe X ze dne 10. záí 1274 u Potthasta, Regesta, n. 20.915.

•) Ep. 975 ad archiep. Upsal. Migne p. 850.

*) Ep. 968 1. c. p. 845.

«) Ep. 985—987 p. 864 násl.

«) Ep. 624. p. 595 - 597.

') Walter, Naturrecht u. Politik, str. 616.

8) Walter, ii. d. str. 616 Decret. Gregor. V. 19 Sext. V. B. Clem. V. 5. de usuris.

9) Endemann, Stndien in der romanisch-canonistischeu Wirtachafts- u. Rechtslebre.

Berlin 1874, 1883. II. Bd. 383.

'«) Uhlhorn, Katholicismus und Protestantismus gegeniiber der Sooialfrage 2. Aufl.

Gí.ttingen 1887, str. 9.

") Deut. 23, 19 n., Luc. 6, 35; Ps. 14, 5.

12) Tertull., Adversus Marc. IV. 17; Clemens Alex., Strom. CIL; Basil., Ambros.,

August., Leo I. (c. 1. 8 dist. 47; c. 10—12. 7. C. XIV q. 4)
•3) Lehmkuhl, Theol. mor. I. n. 1098. Funk, Geschichte des kirchlichen Zins-

verbotes. Tiibingen 1876, str. 8 násl.
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dále také staršího zákonodárství svtského,i) ano i starších theolog

protestantských.-) jakož i že naše dnešní pomry teprve ponenáhlu se

vytvoily, v nichž peníze svou podstatou prostedek smnný a spotebný^)

staly se zbožím a statkem produktivním a že zcela jiný názor zavládl.

Jsou okolnosti velmi rozdílné. Lze si vypjiti peníze z nouze k úelm
pedevším konsumptivním. aby byl uhájen vlastní život a život píslušník
rodiny, tak že penzi se nieho nezíská a tžké strádání se ukládá^

aby mohly býti splaceny. V tomto pípad vitel žádaje úroky vy-

koisuje nouzi bližního k svému zisku a zvtšuje takto ješt nouzi

jeho. Možno si však také vypjiti peníze jako prostedek k rozmnožení

vlastního píjmu nebo k získání roního dchodu z nich. Vitel po-

strádá tu toho. co ponechává ku prospchu dlužníka; mže si tedy

ást roních dchod vymíniti. Jseti to pi omezenosti dar pírodních

a pi nerovném jejich rozdleni pro dlužníka nemalým prospchem,.

mže-li si za malou odškodnnou rozmnožiti svj majetek. Tato my-
šlenka byla ve stedovku základem koup renty, již i právo kanonické

mlo za dovolenou.*) Konen lze vydlužiti si peníze, aby jimi provedena

byla spekulace zisk slibující, což je snadno tam možno, kde obchod

a prmysl kvetou. Zde je vymínní si úrok zajisté slušno. (P. a.)

>) Cap. Caroli M. 789 c. 5.

*) Reformátorové Luther, Melanchton a Zwingli zavrhovali ve shod se starou

Církví bráti úrokv. Výminku inil Calvin, jenž pidržuje se píkladu Albigenských za

mnohých omezení dovoloval bráti úroky. Jak neodvodnný však tehdy jeho názor byl,

vysvítá z toho, že jeho pívrženci nedali se jeho autoritou pohnouti, by nezavrhli vše-

obecn bráti úroky. Srv. Cathrein, Moralphilosophie. 3. Aufl. Freib. 1899. II. Bd. str. 352.
s; S. Thomas, Summa 2. 2. qu. 78. art. 1.: Pecunia principaliter est inventa

ad commutationes faciendas et ita proprius et principalis pecuniae usus est ipsius con-

snmptio.

«) Mart. V. 1422, Calixt.
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Legenda Kristiánova.
Napsal František Vacek. (. d.)

Z vnitních dvod jest pravd podobno, že legenda „Corpus

sanctissimi martyris" složena byla na konci 11. století. Vedle ní

Kristiánova translace jeví se prací mladší, tebas Kristián užil pro-

stedk, aby svému skládání dodal starožitného vzhledu. Jedním

z prostedk tch jest opt uvádní nkterých ástek obsahu v souhlas

se znním legendy „Crescente fide". Podle zpracování Kristiánova

nebyli to odnci knížecí ti muži, kterým Boleslav pod ztrátou hrdla

naídil, aby penesli tlo sv. Václava v noci, prve než se rozední,

nýbrž byly to osoby duchovní, tíž sluhové boží, kterým zjevením

bylo uloženo, aby vykonali penesení. Tou úpravou Kristián piblížil

se sic k legend „Crescente fide", ale vstoupil na odpor slovanské

legend („Boleslav že posla slugy svoja"). Podle jeho zpracování

vykonavatelé penesení hledli vystavti most pes potok Rokytnici.

Také tou zprávou chtl piblížiti se k legend „Crescente fide".

Nicmén vyznati jest, že e o most pes Rokytnici nehodí se již

v osnovu širší legendy o penesení, protože pvodce té legendy na

zmínce o most vzdlal vypravování o druhé pekážce, totiž na ece
Vltav.

Dalším prostedkem antikvace byla Kristiánovi dikce, strojená

podle starých cizozemských legend. Slova a rení: basilica, Chri-

stiane milicie clamide erat obtectus, sedes sepulture,

sancti martyris ministi, exequiarum baiuli, transisse

se gratantur, monumentm (hrob), kterých on v translaci užil.

butež dokladem pro náš úsudek.

Jak se podobá, i to mlo sloužiti k sestarožitnní spisu, co iní

Kristián na úkor logiky a správného slohu, že totiž klade výroky

nesrovnalé vedle sebe, i dopouští se úmyslných nedbalostí ve skladb.

Tak napsal on: Vykonavatelm penesení vstoupilo na mysl dovolávati

se pímluvy sv. Václava u toho, jenž astými zjeveními ráil
svou vli ohlásiti, aby eený muedník byl penesen.
I ekli: Svatý muedníku, protože jsme s plnou oddaností chtli vyhovti

tvému rozkazu, nyní všichni zaplatíme to smrtí (táli angustia

constitutis menti occurrit, ut ipsum sibi misereri deposcerent, beati

Wenceslai precibus, qui ut idem martyr transferretur, frequentissimis

revelacionibus declarare dignatus est; et dicunt: O beate martyr, quia

tue iussioni devota ment studuimus (obedire). nunc omneš hostili
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gladio puniendi tradimur). Ve vypravování o klerikovi ohledávajícím

tlo sv. Václava Kristián dí nejprv, že jeden nehet se viklal (ex

quibus unum vacillantem reperiens), potom, že nehty se viklaly

(titubantes parent ungues). Jeho rení: „hoc ad laudem et gloriam

nominis sui pius dominus fieri dignatus est," nebo „secun-

dum edictum principis gallicinium matutinum transibat",

nebo „auricula ita incorrupta iunctaque carni relique inventa est, ac si

nec vésti gium ferri unquam passa fuisse' budou nám vždy

dkazem úmyslné abnormality slohové.

O existenci legendy „Corpus sanctissimi martyris" máme svdectví

teprv ze druhé polovice 13. století.^) Okolnost ta mže sic uvádna
býti na podporu mínní, že legenda sepsána byla pozdji než vil. století,

nicmén váha její proti dvodm, nasvdujícím tomu, že legenda

pochází asi z konce 11. století, jest nepatrná. Sluší uvážiti, že nezacho-

valy se passionály a breviáe kostela pražského, kdež legenda „Corpus

sanctissimi martyris" byla ítána, než teprv ze 14. století. 2)

14. Legenda o Podivenovi.

Legenda „Crescente fide" vzpomíná knížecího dvoenína, s jehož

pomocí sv. Václav za let jinošských hovl zálib své v pipravování

mešních poteb, hostií a vína. „Když byly žn, knžic v noci vycházel

tajn na pole, nažal tam pšenice a dom ji donesl na svých ramenou;

potom zrno vymlátil, na mlýnku semlel a mouku pesil. Podobn asu
noního s jedním sluhou (cum uno cliente) vycházel k vod a

nabíraje do vdérka, íkal: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého;

naež když vodu dom pinesl, smísil ji s moukou a pekl oplatky.

Podobn v noci spchával do vinice své s vrným sluhou (cum

ministro fideli); tam otrhávali hrozny do mice, i nesli

') v té dob hotoveno bylo ozdobné officium (historia) o sv. Václavu, jehož

tvrtá antifona k prvním nešporám pracována jest na základ legendy »Corpus sanctissimi

martyris*. Podle toho, co te se v legend: »Dum igitur sic gaudentes et deum laudantes

iter facerent prope carcerem tenebrosum, in quo multitudo hominum, super quos sentencia

mortis difinita fuerat, viuculis detinebantur, maximus faetus estterre motus et

carcer mirabili lue resplenduit omnesque nimío terrore sivé timore perterruit

omniumijue captivorum pedes et manus illico absolvuntur . . . Exeuntes] ergo de
custodia cum magna leticia occurrerunt corpori martiris . gloriosi,* antifona zní:

»Carcer nocte claruit celesti fulgore, sed et terra tremuit, et egressus patuit insolito more«.

2) Text legendy nalezli jsme v rukopisech universitní knihovny pražské 14 A 7

(z konce 14. století) a 13 D 2(>, fol. 168 b až 170 a. Cfr. breviariura horarum canonicarum

secundum veram rubricam archiepiscopatus pragensis ke dni 4. bezna.
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tajn do svtniky své; pak tlaili vino v lise a nalévali

do džbánu. A to inil pro potebu kostelní, aby knzi pinášeli

spasnou ob Hospodinu."')

Gumpold (v letech 973—983) vyzvdl a poznamenal nkteré

další zprávy o knížecím sluhovi, jehož legenda „Crescente fide" jen

strunou zmínkou se dotýká. Slul Podiven a byl komorníkem (poer

cubicularis, cubicularius) sv. Václava. Svého pána provázel nejen

na pole a do vinice, nýbrž i do chrámv o pobožnostech,

které konány byly za 40denního postu.^j Pro svou vrnost

a mlelivost v píin tajemství mu sven}'ch tšil se veliké lásce

sv. Václava. Když svtec skonal smrtí muednickou, Podiven žalostn
hoekoval, i nepestával chváliti zesnulého pána svého,

vypravuje lidem mnohé píkladné iny jeho, jichž sám
byl svdkem. O tom dovdl se kníže Boleslav, i zahoe v

prudkým hnvem, dal jej obsiti. Jak vrohodné zprávy do-

svdují, po dvou letech bylo shledáno, že vlasy na hlav
mrtvého tla šednou a blají jako vlasy živého stárnou-

cího lovka.8)
Dlužno si povšimnouti, že Gumpold nazývá Podivena mladíkem

(iuvenculus, puer, puerulus). Tím teprve služebné postavení spolutrpitele

Václavova stává se nám s dostatek zejmým. Nebyl on komorníkem

ve vlastním smyslu slova, nýbrž pážetem ili urozeným panošem
a nohsledou mladého knížete.*) Starým Cechm jinoši takoví

sluli „mládenci". Zjištním toho, že Podiven byl „mládencem" knížete

Václava, poslouženo jest k výkladu slovanské legendy, totiž tch slov

jejích, kdež se dí, že vrahové sv. Václava pobili v Praze nkteré

muže, píchylné Václavovi, a také „mládence" jeho (a mládenci izbiša

ego). Pedním z pobitých „mládenc", jichž jména legenda neuvádí, byl

Podiven. Gumpold vparallelnim míst zmiuje se podobn jako slovanská

legenda o zavraždní pátel a dvoan Václavových: „non multo post

beati viri necem . . . amicos nec non servicio eius familiariter
iunctos subita mortis sententia (dux Bolezlaus) damnavit."'') Ke konci

leirendy pak vykládá, pro a jak zahynul mladistvý dvoan Podiven.

'j Prameny d. . I. str. 184.

2) Tamže str. 162.

Sj Pranipny d. . I. str. 163 n.

*) Giiiiipold oznaujc Podivena slovy: iuvenculu*, dientulus, ,se<junx. Prauieny

d. e-. I. str. 15-2 n.

^) Prameny d. . I. str. IGl.



Legenda Kristiánova. 665-

Vyslechnme nyní vypravování, které podává Kristián o život,

smrti o oslav vrného ministeriala a spolutrpitele Václavova. Podiven^

praví, byl správcem všech osob, které pebývaly v dom
sv. Václava (dispens: ator universorum inter tecta sancti Wenceslai

degencium). Horle pro víru kesanskou a úctu boží, tak vyuil
skoro všechny služebníky až do posledních kucha, že mezi

dvorskými lidmi nebylo tém ni jednoho, kdo by neuml zpívati

hymny žalmist nebo spisovati je, aneb kdo by se nepiuil

služebnostem církevním. Ježto všechny miloval jako vlastní dti, ode

všech jako otec byl ctn. Když mu bylo uloženo, aby rozdal

almužnou deset penz, on, protože byl vrným služebníkem pána

svého, pidal pt Když bylo pikázáno podliti pokrmem ticet

chudých aneb i více, pidával jich potem patnácte. Kníže sv. Václav

bral jej s sebou, vycházeje za žní v noci na své pole, aby nažal

pšenice, z níž chtl pipraviti mouku na hostie. Když po smrti ee-
ného knížete píchylníci Václavovi a služebníci (vyznavai) Kristovi

byli vraždni, Podiven uprchl k Nmcm a dlouho žil ve vyhnan-
ství. Potom za to maje, že pokoj ve vlasti je obnoven, vrátil se dom
a dlouho se skrýval. V duši jeho tkvla lítost od té chvíle, kdy

pipraven byl o pána svého; až jednoho dne pipustiv si ztrátu hloubji,

chopil se mee a pospíšil k domu toho, o nmž vdl, že byl pedním

úastníkem spiknutí proti sv. Václavu a hlavním vrahem jeho. I zastal

jej, an hoví si v teplé lázni, jež v obecné ei sluje stuba,

Když Podivena vstupujícího zoil onen spiklenec, volal na pozdrav

národního zvyku: Bu zdráv, píteli, bu zdráv! Podiven, jehož srdce

bolestí bylo zkrušeno, dal odpov: O mé zdraví postará se Bh, ale

ty všeho zdraví zbaven a v híchu umra, na vky zahyneš I uinil
útok na nj a zabil jej. Potom dal se na útk a hled se tak

zachrániti, vstoupil do lesa. Když smrt odnce (militis) a skutek vraha

(occisoris) oznámeny byly knížeti-bratrobijci, poruil on obstoupiti les

a Podivena jatého dal hned obsiti. I visel tam ti léta, po kte-

roužto dobu ani pták ani dravec ani rozklad tla nebo
tlení nezmohly nic proti nmu, ale jako u živého lovka
nehty a vousy vzrostly, a vlasy jeho až do iré blosti sešedivly.

Nad tím divem božím, který se všude rozhlašoval, zmrzel se konen
bratrobijce a dal viselce v tom míst pochovati. Než ani uložením tla

^ do zem nebylo možná zabrániti zázraku. Aby patrný byly lidu zásluhy"

IH jeho u Boha, svtlo nebeské nad hrobem zhusta se ukazovalo. A div! ten nepominul, až li dé odevšad picházející poali pinášeti

I
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dary, skládati je na hrob a poroueti bh života svého Bohu

a zabitému Podivenovi. Po drahném ase zdviženo jest tlo jeho,

peneseno v prvod osob duchovních, zbožných muž a žen a po-

chováno na hbitov kostela sv. Vita, tak že sv. Václav

mající hrob v kostele a Podiven venku, jen zdí od sebe jsou
clleni. Potom v kostele, kde oba eení svtci odpoívají, vidti

bylo za noci hoící svíce a slyšeti zaasté hlasy prozpvujících andl.')

Jakou cenu má vypravování Kristiánovo o Podivenovi, a z které

doby teprv mže pocházeti, ukáže rozbor jeho. Kristián nazývá Podi-

vena jednak správcem všech osob, které pebývaly v dom
sv. Václava. Slovem „správce" mínil rozdlího hmotných poteb

a spolu almužníka. Než o tom, ž(. by Podiven byl bojovníkem a kní-

žecím rozdlím, nic nevdl zpravodaj Gumpoldv v 15. století, ale

jmenoval jej „mládencem" v tom smyslu slova, který jsme svrchu

vyložili. Kristián pidal tedy Podivenovi úad, jehož nezastával. Na
otázku, pro tak uinil, odpov jest, že tanulo mu na mysli evange-

lické podobenství o vrném služebníku, který hospodail hivnami,

od pána mu svenými, jehož applikací chtl rozmnožiti své vypravování

o vrném sluhovi sv. Václava.

Podiven, hospodáský správce knížecího domu, nauil prý
dvoany a služebníky dvorské až do kuchtík zpívati
hymny, ano i spisovati je, a vyuil je v ritu církevním.
Myšlenka ta vzata jest z legend o sv. Vojtchu, kdež se píše, že svtec

pouoval mladé dvoany Oty III o vcech nebeských (horis congruis

semper de celestibus docuit regis pueros) a že sloužil potají všem

obyvatelm císaského domu od vrátného až do majordoma (ab ianitoe

usque ad principem regiae domus omnium caligas aqua abluit.") Vedle

pontí Kristiánova dvr knížete Václava nelišil se hrub od kláštera.

Vrnost Podivena jako knížecího almužníka záležela prý v tom.

že udloval více, než mu bylo pikazováno. Maje rozd-
liti mezi chudé deset penz, dával patnácte, aneb maje
podliti pokrmem ticet chudých, podlo val jich tyicet
pt. Kristián nepraví, že by pidával peníze nebo pokrmy ze svého;

i není ani pravd podobno, že by si to byl myslil, nebof mluví o vrném
(záslužném) hospodaení statkem panským, a ne o štdrosti zámožného

služebníka, kterou by pán jeho byl zahanbován. Ovšem byla to vrnost

krom obyejného ádu, podle našeho názoru nevrnost, ale u Kristiána

•) Prameny d. í. I. str. 222 nn., 214.

*) Tainže str. 287, 257.
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nechceme se nad podivinstvína již ani zastavovati. ísa nepodobnost toho.

že by v Cechách za knížete Václava svatého byly rozdávány peníze

chudým, když teprv za Boleslava I první denáry eské poaly se

raziti, ukázal professor Kalousek, i; (P. d.)

Psychologický zjev vdomí a svdomí.
Kabel ersoczý. > . d.)

Konen zmíniti se teba, že stav vdomí a aplikovaná jeho forma

sebevdomí jeví se nám také jako smr volný. Jako sob vli jen

uvdomním vlastním pedstaviti mžeme, tak nemžeme v jasném

stavu vdomí výlun nepostehnouti jistého napjetí volného, kteréžto

napjetí v dozrátém sebevdomí výlun pevládati se zdá. Je to zasa-

hování stránky volné ve form pozornosti. Úkol pozornosti pi tvoení

vdomí vymuje Maudslev takto: Zdá se, že síla, kterou nazýváme

pozorností, je spíše šroubem pitahovacím, jenž pitahuje pozornost,

nežli šroubem tlaícím, jenž ji pudí. Vdomí jest výsledkem, nikoli

píinou podráždní. Módní mluva psychologická obrací to rení a staví,

jak se íká vulgárn, vz ped voly. nebo pi uvažování nejedná se

o to, jak se obyejn pipouští, obraceti vdomí nebo pozornost k ped-

stav, ale dodati této dostatené intensity, aby se vnutila vdomí. 2)

Tato pozornost pak jest okamžitým provisorním stavem ducha;

není to permanentní síla jako cit nebo pam. Je to forma, jež se

vtiskuje látce t. j. obvyklému chodu vdomí, její východisko pak jest

v nahodilém sbhu okolnosti (pozornost spontánní) nebo ve vytení

uritého cíle (pozornost volná). V tchto obou pípadech je tedy teba,

aby stavy afíektivné, snahy, byly díve probuzeny. Stav vdomí, stav

se takto pevážným uvádí mechanism associace v innost podle své

složité formy. Práce smrná záleží (tedy) ve zvolení souhlasných stav,

v jich udržení u vdomí tak, aby mohly také psobiti tak dále adou
výbr, záraz a posil. 3; Jako živé formy vdomí vbec tak i živé

a trvalé formy tohoto initele záviseti musejí od života affektivného

hlavn a jedin.

Rozbor prvk vdomí pedeslavše poznáme, že poátek a vznik

•) ..Osvta. 1893, str. 122, 546 nu.

') Th Ribot, Psychologie pozornosti. Kn Rozhledu Praha 1901.

*) Tamtéž.
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vdomí jakéhosi asi už pedchází okamžik zrození, a že v nm jakoby

v jádru uzaveny jsou už všecky vyvinouti se mající stavy vdomí.

Ovšem je toto vdomí v prvních dnech jen tkavým zachycováním

rychle po sob se stídajících dojm. Teprve pozdji, až zraková innost

klidnji se utváí a vyvíjí se napjetí, které pozorností jmenujeme, tu

teprve položen skutený základ vdomé innosti. Dalším postupem

vdomé innosti a vývoje vdomí je spojování toho, co živou obrazivostí

dítte se namane s pozorováním skuteného svta.

Skuten intelligentní dti bývají stízlivými a bystrými pozoro-

vateli chodu skuteného svta, teba horliv se zabývali vytváením

jiného skvlejšího. Dle této nadanosti jest datum prvé myšlenky o sob.

prvé rozbeskování se sebevdomí asi rozdílné u jednotlivých dtí

podle rychlosti vývoje duševního. Prvá myšlenka o sob zdá se vnuknuta

dítti zkoumáním vlastního tla pomocí smyslu hmatového a zrakového.

Toto pozorování pokrauje druhým rokem až do tetího; sebedotýkáním,

škrábáním, uhozenim, provázeným rznými, asto nepíjemnými opera-

cemi, jež provádí chva a jiní na povrchu jejich tla dospívají dle

všeho bhem prvního roku k náhledu, že jejich tlo je ním rzným

od jiných vcí, že je to já ve smyslu tom, že je živým sídlem bolesti

a píjemných pocit.

Víme, že „vitální smysl" tvoí smyslový základ sebevdomí do-

splého a jest dvodným proto pedpokládati, že v prvých letech

života je velmi súastnn pi urování myšlenky tla citlivého. Ve

vývoji sebevdomí plemene shledáváme též, že duše byla dlouho

umisována v trupu než ji bylo pidleno sídlo v hlav. Jaké jsou pro

prvé stadium vývoje sebevdomí zajímavý pokusy se zrcadlem. asem

poíná konen dít poznávati nejasn vdomé já, které myslí, trpí

a chce. Zvláštní jsou také první myšlenky o svém minulém já.

Myšlenka osobní totožnosti nejeví se tu hned z prvu. Nkdy se sou-

vislost jeví naprosto perušena. Dti mají dle všeho neurité názory

o ase. Pibližují minulost asto píliš blízko k pítomnosti.

Tímto postupem znenáhla a asto v groteskních záblescích pro-

bleskuje ranná a neoekávan se namanuvší známka svdomitosti a

svdomí. Prvotné své stavy vdomé a sebevdomé abstrakce poínají

nyní srovnávati s tím, co slyší o Bohu, zlém a trestu, jejichž obdobu

nacházejí v radostných a bolestných stavech vdomí. Jejich theologické

názory jeví podivnou smíšeninu myšlenkovou, složenou z vlastního

pozorování viditelného svta a názor vštpovaných náboženstvím,

kteréžto rznorodé prvky snaží se dtská mysl vtsnat v jakousi
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souvislou soustavu. Ze jest Buh na p. vševdoucí, zdá se býti dtem
zcela pirozeno. nebo pobližeji i k dosplým lidem s dvrou v jejich

neobsáhlé vdomosti.

K vdomi závislosti a vlastni slabosti, které dít zkušenosti nabylo,

pistupuje 8 rozbeskující se myšlenkou jako initel náboženské stránky

a mravního jejího výrazu svdomí, strach. Dti jsou pirozen bázlivý

jako všecko slabé a nevdomé. Mají strach ze tmy i z vci viditelných

(jako rzných zvíat) zvlášt vcí se pohybujících a život jevících.

Zdá se pak tento pocit míti svj zdroj v instinktivním vdomí nejistoty

u pítomnosti vcí neznámých, které se zdají dtem njak hrozivými.

Zvlášt když se k nim pibližují.

Pirozen pak jest onen strach výslednicí pojm já a vcí mimo

já a vztah na tomto spojení se zakládajících a pojmu zla jako „já"

a životu nebezpené personifikace. Strach ten podobný je strachu

divoch, strachu blbc (neofobie). Tento strach, který jak George

Sandova praví, je nejvtší duševní útrapou dti, nezdá se býti pouhým

zárodkem zkušenosti, ponvadž dít ne jako zvíe vždy leká se tch

vcí, kterými bylo poueno, nýbrž zdá se, jak Sully myslí, býti zpsoben

Tybavením prvotního obrazu pedmtu, kterým se dít polekalo ili,

jak jinak eeno, strach ten není ist a jen pvodu vitálního; na rozdíl

od strachu zvíat je to zárodek nebo první stadium svdomitosti a

svdomí. Jakkoli rzné jsou náhledy o mravní charakteristice dítte

a o jejím pvodu a o tom, kteí initelé jsou jaksi vrození t. j. s vnitní

podstatou srostlí a kteí vychováním vštípeni, mžeme usouditi, že

-dít zcela jasn na tomto stupni poíná usuzovati už mezi zlem a dobrem.

Dítky doma vychované za normálních pomr a špatného vlivu a

píkladu chránné jeví vážnost pro pravdu, a jeví všechna znamení

morálního rozhoení, když slyší na p, tvrzení, která jak vidí neod-

povídají faktm.

Styk dtí s rodii a okolím stává se zvykem. Vštpovati jest

u dítka zálibu v pravidelnosti a tak dležitém initeli výchovu, d-
slednosti. Ano dti bývají mnohdy i puntikái. Konen pak jest

autorita hlavním initelem pi výchov svdomí. Poátky dobrovolného

podrobování se kázni mžeme tuším pozorovati v zákazech, které

dcko si mnohdy dává hlasit. I pípady sebepotrestání se vyskytují.

Pocit závislosti, které dít v celém svém život stále pociuje, a z nho
plynoucí cit úcty a lásky k autorit, která rozkaz dává, jest pak ve

svém porušení zárodek výitek svdomí. Ješt více nabývá pak tento

prvek své vysplosti, když dít dovede vmysliti se na základ vlastních

I
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vniterných zkušeností do postavení matina a uvdomiti si na p. její

zármutek, a tato stránka jest v dalším postupu a vývinu svdomitosti

nejdležitjší. Rozvážná matka vyvíjí morální smysl v dítti tím, že

probudí v nm vdomí svobody a schopnosti.^)

Cit náboženský, který díve nezdál se lišiti od citu mravního,

poíná nyní zeteln krom tohoto ve vlastním oboru psobiti. Nastává

spor popud, jehož výsledek práv je svdomitost, poslušnost k zákonu.

Živel emoní poíná zetelnji psobiti a pochodem rozumovým poíná

dít jasnji posuzovati, že skutek má nejen jisté vlastnosti, nýbrž že

má i jistou povahu, a to povahu jako relaci k všeobecnému ádu,

k zákonu, kterým cítí se vázán, a akoli v nkterém pípad ješt

bývá tento úsudek toliko neuritý, jakoby nevdomý a spoléhá ve velké

ásti na faktu citovém. ím více šíí se obor vdomí o svt, a jako

výkvt z tohoto vdomí volnjším vztahem k jiným vypstované sebe-

vdomí, tím spíše dospívá se k samostatné úct ped mravným zákonem,

k citu povinnosti a vli povinnosti samé. 2)

Svdomí, které z prostých a prvotných forem bázn, sympathie,

úcty k autorit povstalo, vždy volnjším a vtším stykem, zájmem

a zkušeností bylo utvrzeno, kristalisuje se a vtluje se v jakýsi do

jisté míry samostatný smysl a cit, v sebesoudné svdomí, které vyrostši

a zmohutnvši nemže býti utlumeno a vždy se ozývá a i proti sebe-

vdomí staví. Mravní cit, mravní schopnost roste cvikem; zkušeností

poznáváme jemnjší mravní rozdíly, rozumov postihujeme práva a

bezpráví. Uznává se, že otázka platnosti svdomí liší se do jisté míry

od otázky pvodu jeho. Že cit mravní z ásti instinktivní jest, lze

pipustiti. '^- ^-^

') /. SuUy, Studie dtství.

2) /. Sully, Nástin psychologie se zetelem k theorii vychovatelství. Praha 1891.
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Dominik František Kynsky.
Xapsal Jan Kakš. (. d.)

Nejen jako spisovatel, ale také jako horlivý vlastenec osvdoval
Kynskv buditelskou innost až do sklonku života vždy a všude.
Uastnil se platn ve všem, co se týkalo povznesení národnosti a
vzdlávání jazyka našeha, tak že nebylo ústavu, zízení, podniku vlaste-

neckého, pi nmž by nebyl pispíval rukou pomocnou.
Když roku 1831 zízena byla Matice eská, stal se Kynský

ihned zakladatelem a získal jí záhy na Morav hojn lenu. O Museum
eské zjednal si úinnou podporou zásluh takových, že byl jmenován
jeho údem estným. Též Ddictví Svatojanské, k nmuž jako len
prvé tídy roku 1839 pistoupil, nalezlo v nm obtavého píznivce
a podporovatele.')

Kynský ml též znaný podíl v záležitostí obsazení stolice ei
a literatury eské pi stavovské akademii v Olomouci. Když tato po
dvouletém vyjednávání mla se konen obsaditi a za tím úelem byl
vypsán ke dni 26. kvtna 1831 konkurs, bylo Kynskému uloženo,
aby navrhl otázky, jež bylo konkurrentm zodpovídati. Z tch byla
ponechána zejména: „eho se má spisovatel vystíhati, pekládaje
z nminy do eštiny ?" O professuru ucházeli se jmenovit: z Moravy
Ant. Boek, A. V. Šembera, Fr. Trnka, z ech pak Franta, Hartmann
a K. A. Vinaický. Censory zaslaných prací byli jmenováni opat

') Kynského nalézáme od roku 1839 také mezi ádnými leny » Spolenosti
k podporování svobodných umní ve Viln« a »C. k. mor.-sl. spolenosti k zvelebení
rolnictva* atd., která ovšem byla officieln vždy nmecká, jako i její museum a knihovna,
a která strannicky nmeckou stávala se tím více, o pokraovala národnost eská na
Morav. Srovn. Liber officiorum a Historiolae Patrm et fratrum i. D. defunctorum. -
Budiž zde pipomenuto, že když se roku 1835 o to jednalo, aby podobizna Jungmannova
J. Diblerem, znamenitým té doby rytcem eským, v mdi byla vyryta a k I. dílu jeho
Slovníku piložena, Kynský byl jedním z prvních, který dne 12. kvtna téhož roku
Hankovi, spolenému s ním p&vodci té myšlenky, penžitý píspvek dvou dukátfi poslal.
Srv. V. Zelený, Život Josefa Jungmanna, str. 313. Již v list Hankovi ze dne 30. pro-
since 1834 (asopis esk. Musea 1881, str. 208.) píše: ^Slušné by bylo, abychom
podobizny našich literatorfl v ouhledných obrazích mli. Neunavený Jungmann a stojí
v pedu. Rozmýšlejte o tom vlastenci! Na první základek rád dám 2 aneb 3 dukáty.*
Dne 10. bezna 1835 žádá Hanku: .Jak brzy jeho (Jungmannova) podobizna k dostání
bude, prosím o nejskvostnjší, nech stojí za chce. ^< (asopis esk. Musea 1881, str. 209.)— Kynský ml též úastenství ve slavnosti, kterou vlastenci brnnští dne 11. srpna
roku 1838 P. J. ŠafaHkovi do Brna zavítavšímu uspoádali, pi které píležitosti mu
briliantový prsten a stíbrný pohár vnovali. {W\z V. Brandl, Život P.J. Šafaíka, str. 35.)
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starobrnnského kláštera P. Cyrill Napp a Kynský.i) Tento podporoval

úinn hlavn kandidaturu svého rodáka Vinarického,^) le marn:

professuru obdržel nezasloužen Boek, protekcí hrabte Mitrovského,

gubernatora zemského. 2)

Zde sluší též vytknouti záslužnou innost Kynského ve prospch

eštiny ve vyšších vrstvách tehdejší spolenosti brnnské. V dobách

tch nebylo veejnosti, kde by se byly ozývaly hlaholy mateské

mluvy, le ve chrámu Pán. O njakých projevech politického života

nebylo tenkráte ani ei, ba ani pomyšlení. Buditelé a probuzenci

brnnští byli nejvíce pstitelé nebo milovníci literatury domácí; každý

z nich žil více o sob, navštvoval sice asem jeden druhého, ale

spoleenského života národního nebylo. Žili toho asu s Kynským

v Brn jako uvdomlí vlastenci: V. Žák, kooperator u sv. Tumáže,

Fr. Štpnika, komorní rada, AI. V. Šembera, magistrátní úedník.

Fr. Trnka, M. Fr. Klácel, augustinián, poslucha theologie, Fr. Kampelík,

theolog, Jan Jodl, professor humanitní, Fr. Zach, kandidát soudnictví,

rytí Julius ze Švábenova, J. Johanides, žaláník a j.,<) le málokterý

z nich ml píležitost hojn stýkati se s kruhy vyššími a uplatovati

tam snahy vlastenecké.

Kynského uvedl do tohoto prostedí jeho vyehovanec, Jan Vilém

baron Mundy, majitel panství Veveí, Tišnova a pozdji Raic, v jehož

dom za Veselou branou (nyní „na Kiosku" . 5) od roku 1830 též

bydlel až do smrti své.^) Aristokratické rodiny píjemného spoleníka

') K Šmidek, Literami lucli na Morav v uovjši dob. (asopis Matice Mor. 1 870, 98.)

2) Kynský píSe dne 3. kvtna 1831 Vinaickému: ^Nevdl bych, kdo bv

dostojnjší (Vás) toho ouadu byl... Jestliže otázky, které vyšSim poruením jsem

ponavrhl, ponechány budou, lehce bude je zodpovídati, zvláSt tomu, kdož bedliv

zkoumal nastalé našeho asu rozbroje o pravopisu, klassinosti, novácení atd. Budte

pesvden, že co se mne tykati bude, všemožné se piiním, muže takového vlasti

získati* Vdcl. Ot. Slavik, ^K. A. Vinaického korrespondence a spisy pamtní.'

I. str. 2Í5. — Vinaický stýská si v dopise Vackovi dne 25. íjna 1831: »P. professor

N(ejedlý) postaral se, aby se mi stolice nedostala... Tantae miseris ypsilonistibus irae!. ..

Jistý p. Boko [!1 hr. Mitrovským k žádání o tu katbedru takoka donucen, dostal ji

;

p. Trnka, jenž jej nedávno v eStin vyuoval, tak dobe jak jiných šest propadl.

€

») L. c. str. 232.

) Srv. Karet Šmidek. Literární ruch na Morav v novjší dob. v as. MaUce

Mor. IL str. 169 n.

5) Syny jeho sám poktil na Bohuslava, Jaromíra a Zdenka a není nezajimavo,

že sám si nebyl jist, kdy svátky tchto pipadají, teba že prý jednou Dobrovský

Cerronimu poznamenání eských jmen zaslal. (Srv. list Hankovi ze dne 12. ervence 1823,

-as. esk. Musea 1881, str. 120.) V dopise ze dne 18. ledna l834 (otiskl jsem v Hlídce
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tím radji vítaly, au úpln vládnul jazykem francouzským a vlašským,

tak že mladší lenové konversací v obojím jazyku se cviiti mohli.

Pi tom vplétal Kynský rení eská do rozmluvy a jakmile pozoroval,

že nkterý mladík jen nkolik eských slov a frasí znal, již ho ne-

pustil a cviil jej a cviil, až si sám jazyk eský zamiloval. Ale netoliko

mezi mladými eštinu propagoval, nýbrž také mezi dosplými. Na vtším
díle byla to jeho zásluha, že nejznamenitjší advokát brnnský. Josef

Artuš, snahám vlasteneckým se naklonil. Artuš neml však velikou

váhu jen ve spoleenském život, nýbrž jsa zástupcem právním mnoha
šlechtických rod, ml také veliký vliv u rod tch a schvaloval jim

aby synové jazyku eskému se uili a podporoval tak snahy tch
vychovatel mladé šlechty, kteí vlastenectvím proniknuti byli a k nmu
svené jim mladé kavalíry vedli, jakož inili na p. Fr. Pech, doktor

práv a pstoun u hr. Serenyiho, Ant. Pidal, doktor práv a pstoun

u hr. Zerotína, Jií Sokolíek, pstoun u hr. Mitrovského, E. Vocel,

pstoun u kn. Salma atd. V dob té, kdy eštinu bylo slyšeti jen

u kašen, na „verpánku" a za stavem, kde i služky a sluhové jako

o závod se namáhali nmin se piuiti, abv se zdáli ponkud vzdla-

njšími, než ti sprostí eští „copáci".') v takové dob mlo veliký

význam, když lidé nejen vzdlaní, nýbrž jmním a sociálním postavením

vynikající, se nestydli mluviti jazykem eským, za který již i sluhové

z eské matky zrození se stydli; že pak eština do vyšších kruhu

pronikala, byla zásluha Dominika Kynského, který, jak doteno,

advokáta Artusa jí naklonil a mimo to také radu pi zemském práv,

Eugenia rytíe z Frohlichstalu, jí vyuoval, jenž, a byl rozený Vídean,

si jazyk eský tak dokonale osvojil, že se roku 1847 stal radou pi

eském senát nejvyššího soudního dvoru ve Vídni. 2) ^p ^)

1902, str. 788: »Z netištné korrespondence Dom. Fr. Kynského») žádá JuDgmanna,

aby mu opatil pro tyto ti hochy, kteí prý dobe esky znají, domácího nitele a

pipomíná: ^Ucliovejž Bílh, aby pstoun nevlasteneckou nepíze k mateské ei vtpoval,

kdyby snad, jak se to pohíchn stává, esky neuml.* Srov. též Kard Eichkr, Pamti

panství veverského str. 349.

'I Tm, kteí nminu jakž takž lámali nebo jí neznali, íkalo se »b6hmiicher

copak* od slov v hovoru eském asto mluvených: co pak? za lidmi, kteí esky

mluvili, volali tehda uliníci: »Bohmischer copak, kauf r um an Kreuzer an Tobak,

an Kreuzer heraus, kauf r a bohmisches HauB.«

*) Obzor 1888 . 2: Brandl, Vzpomínky.

Hlíák*. 4«
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Dva romány ze života knží.
Napsal Alois Koudelka. (O.)

A když se mladý knz do své vlasti vrátil, ml za to, že by
ml poslání k lidu svému. Chtl zahájiti novou éru ; chtl uvésti své

pokolení v pímý styk se všemi moderními pokrokovými ideami

;

chtl zavésti novou civilisaci místo starého a pežilého systému. Myšlenka
ta byla šlechetná, jenom že spoívala na falešném základ. Neboli

správnji eeno pokoušel se stavti bez základu, bez velikého zá-

kladního principu o dualismu v lovkovi, budovat ideje a iny, látku.

a tvárnost, duši a tlo, z nichž každá ást má svoje zájmy, svoje ureni
Slyšel tvrditi a sám to skorém autoritativn opakoval: „Hledejte
duší lidských skrze tla. Obšastnte národ, a posvtíte jej!

Svatost jde v záptí za pozemským zdarem a blahobytem; v bo-
hatství dlužno hledati tajemství veliké milosti." Jedva
tomu vil, nicmén chtl to zkusiti. Varovali ho: Tento lid musí si

vytvoiti svou vlastní civilisaci. Appelování na zásady ist hmotné
a námezdné nemá tu žádné ceny. Má-li duchovní vzducholo irských

aspirací zakotviti u beh jistého mírného materialismu, pomnte, že

tento materialismu smí toliko pívškem býti. A tož lid ihned zavrhl

jeho návrh bráti se ke štstí po drahách moderního pokroku. Na jeho

prosby, aby se umoudili, odpovídali: Prozetelnost; na místo

lidské obezelosti stavl lid božskou vševdoucnost, místo sobeckosti —
šlechetnost, místo šetrnosti — dobroinnost, místo snaživosti — pokoru.

až pocifovati zaal, že svými názory jenom podlamuje perut ducha
a k zemi že sráží duše urené pro — záné nebe (empyreum). Tu
octl se ped záhadou: Kterak lze zachovati naši ra9u a zárove její

od praotc zddné ideály?

Hledaje rozešení té záhady, pobloudil, když za to ml, že je

nalezl. Domníval se totiž, že národové utváejí si sami svj osud, že

jednotlivci klestí mu dráhu k tomu. Nepipouštl ani vliv sousedních
národ ni zasáhnutí shora, bez nichž ist lidská energie není s to,

aby došla vzdálených, stále mizících, ale pec uskutenitelných ideál.
Potvrzení tohoto svého náhledu domníval se vidti na své vlastní

otin, na Irsku, o nmž básníci snili a pro nž vlastenci umírali.

Oživujícím vlivem veliké osobnosti povstal národ, aby využitkoval
všech dosažitelných možností, a co veliké pokroky v duchovním život
inil, chápal se souasn každé píležitosti, aby také hmotn si polepšil.

A lidé mli úspch. Co zatím kolem dokola byla pustka, tu byla zem
oplývající mlékem a strdím; a obyvatelé pustých hor se závistí shlíželi

na smavé nivy Arkadie. Ale ach! scházel živel trvalosti, živel zajištní;

jednoho dne, dotykem zla, shroutila se všecka ta krása a všecko štstí

zmizelo v plamenech dýmu. A když ty dv illuse zmizely, že by totiž

bylo možno vybudovati Irsko na zásadách ist materialistických a

sobeckV^ch, a že by Irsko obstálo bez podkladu nezávislosti a beapenosti,

I
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procitl také náhle náš mladý knz k visi otiny, vyvíjející své zddné
ideály za nových a trvsljch podmínek a stávající se vi liché

A nestálé civilisaci zmítající se až do základ svých revoluci — novým
fitátem Kristovým. Možnost takové události byla již astéji naznaena
knžími, kteí se patrn namáhali vyvinouti souvislé ideje z massy
instinkt a pocit. Bylo to již nastínno zpsobem, kterým lid, jakkoliv

nevzdlaný a nevycviený, pojímal nejvyšší zásady kesanské vzdla-
nosti; napovídala to energie, s jakou lidé opovrhovali pouhým nabýváním
bohatství a za n se stydli; bylo to narýsováno prostým zpsobem
jejich života, nebo byli po spartánsku strohými k sob samým a plni

božské dobroty k druhým. Ztlesnno to bylo v ostré a píkré protiv
jevící se v poválené horoucnosti po bohatství u obyvatel nejvtší

stolice na svt (rozumj: Londýna) a v mírnjší, ale nemén rázné

flnaze po milosti, již jsme vídali v našem hlavním mst Dublin),
v protiv, jež byla tak veliká, jako mezi apenninským banditou,

obklopeným barbarskou pompou, a „chudým mužem z Assisi". A ko-

nen bylo to také zpersonifikováno na píklad skromného a skrytého

knze (rozumj: P. Traceyho), jenž se už dávno ped tím pro Krista

všeho byl zekl a zvolil si to, co pirozenosti lidské pipadá tžkým
a pokoujícím, místo toho, co jí lahodí, co ji vábí; a na píklad ješt
malebnjším mladé dívky, jež dobrovoln na se vzala ponížení a utrpení

a jež ve svém kíži nalezla splnní všech pozemských pání, dokonání

vší pozemské blaženosti. Byla to stará historie, kterou jsme tak asto
éetli, z dob daleko asem a prostorou od našich vzdálených, historie

duší, jež se koneky svých perutí dotekly plamen pekelných, potom
však až do ráje se povznesly.

Není pochybnosti, pokraoval Lukáš, že takový život heroismu

a sebeobtavosti je symbolem naší milované vlasti. Pipustiti, že by
naše sedmistileté muenictví bylo jenom sbhem Ijdských událostí,

znamenalo by pochybovat o božské Prozetelnosti. Ze se tato dlouhá

doba utrpení nyní svému konci blíží, je zrovna tak jisto, jako že naše

mladá postulantka odložila te šaty kajicnosti a pokory, a oblekla se

v roucho radosti. Její budoucnost lze snadno vymalovati. Bude se bráti

údolím života s vnou písní lásky a dík v srdci svém, od hodiny

k hodin, od myšlenky k myšlence, od skutku ke skutku kráejíc
a erpajíc z každého sladkost, jež kapati bude do kalichu hokosti,

jejž ješt nkterým je píti. Rovnž tak snadno lze pehlédnout osud
Irska. Ono si nikdy neosvojí moderního názoru, že všeliké lidské štstí

spoívá na ist pirozeném lesku, a proto také nikdy nesklesne na
národ penžních spekulant a požitká, by se posléze stalo ne ostrovem

síly a soucitu, ale Cyprem — rozkošnictví a Lydií — zmkilosti.
Ne, nýbrž ono snažiti se bude o vývoj své vlastní civilisace pi za-

chování si svých ideál a ponechání je psobiti na onen vývoj. Nebo
jisto jest, že tradice, myšlení, cítní, toužení a snažení našeho lidu

nese se k nadpirozenému. A to musí initi základní ideu, to musí
býti první a elní zásadou jeho budoucího vývoje, to musí býti úhelným
kamenem mohutné budovy, již se dti jeho strojí vybudovati, zá-

46*
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kladnim kamenem v oblouku vítzném, pod nímž se bráti budou xa

jásotu nad vzkíšením Erinu jeho vavínem ovnení hrdinové.

Sestro Barboro, nebudu se omlouvati, že jsem váš život uinil

symbolem osudu naší vlasti a ne pouze pedmtem suchoparného kázání.

Než dovolím si paralelu provésti až do konce. Jenom chatrn a nedokonale

podal bych vale myšlenky, kdybych také neekl, že ony obas — co

se s radostí podrobovati budou vli Nejvyššího — vraceti budou k onm
hodinám, jež jste pi svém naizování prožila, a že se zálibou budou
u nich prodlévati. Já jsem nikdy o tom nepochyboval, že i o záném
jitru Vzkíšení tak veliké duše, jaké byly Janova a Magdalenina,

s jakousi nžnou touhou vzpomínaly temnot a mrákav a bolu Kalvar-

ského, jakož i lásky, kterou k Ukižovanému chovaly a jež proudem
svatosti opt do srdcí jejich se vracela. Snad jste, ba že tomu tak,

nkdy si myslila, že by vtším a šlechetnjším bylo, kdybyste své

ponížení až k bránám vnosti nesla a jedin rukoum Kristovým do-

volila sejmouti vám s hlavy korunu trnovou a vsaditi na ni zlatou

elenku lásky Jeho. Takové myšlenky jsou ddiným údlem vašeho

národa. I já jsem je kdysi sdílel. Ale veden utilitarskými ideami pe-
slechl jsem hlas zvoucí mne k heroismu a sestoupil jsem k všednímu.

Ale moudí uitelé a se chrání stlaovati ducha celého národa na
stejnou úrove ist pirozené ctižádosti a ist materiálního úspchu.
By si to bylo sebe nutnjším pro massy, by záhuby raQa uchránna
byla, není to specifickým geniem našeho národa. Ten míí výše; bmotný
blahobyt nesmí nikdy koneným býti cílem naší ra9y, nýbrž jenom
basi, podkladem vyššího života. Ješt nikdy nebylo svtu tak
velice teba myslitel a svtc jako dnes. Ješt nikdy
nebylo mu tak velice teba míti na oích ztlesnní protivné nauky
Kristovy, nikoli však mlhavého reflexu této nauky v moudrosti

pozdjší filosofie, jako dnes.

Takový píklad, jaký dnes ped sebou zíme, byl by mocnou
pákou k vyšinutí názor svta z jejich kolejí, a vy byste dožili na
tisíce takových píklad v národ tak slavném, kdyby mu vyšší život

s jeho boji a vítzstvími na oi stavn byl. Nepochybuji ani za mák,
že práv tak, jako nžná vzpomínka na její kíž, jež se v srdci sestry

Barbory snoubí se šastnjšími pocity, až nadejde den vzkíšení Irsku,

až jeho údolí zvueti budou plesnou hudbou a vyobcované jeho dti
se vrátí s mnohými a bohatými snopy, jež nasbíraly na svta žitništích,

že pak mnohá z vyvolených duší s lítostivým zrakem pohlížeti bude
zpt na dny chmurná a muednictví a unikajíc Hosannah zpvm a
palmám slávy znova slézati bude své strmé vrchy a na nich jeSt
jednou vztyovati bude Golgothu zástupné smrti za celou ra^u. Neb
až do konce vk bude hích, a hích žádá pokání a zadoatuinní,
jež však pináší a koná nikoliv híšník, ale svatý. A až do skonání
vk budou lidé stravováni sobeckými žádostmi, sobeckost pak musí
nalézati svj stálý korrektiv a sebezapírání. A kde v celém svt mže
tato vznešená filosofie Kristova praktikována býti, když ne zde? A kde
se má božská protienost: „Ztrácej, abys nalezl; dávej, abys obdržel;
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umírej, aby všichni žili," povovati, ne-li mezi lidem, jenž svých rukou
k nebi pozvedal, a matyria sedmistyletého '? A kde má býti proklamován

nejvyšší zákon lásky, ne-li tam, kde vše, co jest svatého a istého,

sklání se k tomu, co je špinavého a poskvrnného, a kde se arovnou
mocí kesanské lásky sluuje hích s istotou, hanba s útrpností tak

dokonale, že lidé, jak to vidti mžeme na dnešním píklad, nejsou

s to, aby rozeznali pod njakými života zpsobami híšného od svtce,

podlého od bezúhonného, ovci. jež nikdy ovince neopustila, od tch,

jež ve stínu a tm híchu a smrti bloudily? — Tak nauil se Lukáš
pravé života moudrosti, totiž mysl svou od pozemského odvraceti a na

nepomíjející, vné ji upírati. A to, tuším, je snahou každého knze
„moderního", docíliti toho pedem u sebe a pak u svých krajan.

eknze a nás — cizozemce — zajímati bude v románu Sheehanov
vylíení irského a anglického katolicismu. Proto také francouzský pe-
kladatel této práce volil pro svj peklad místo prostého nápisu „Lukáš D."

tento titul: „Ames celtiques et ámes saxonnes." Tím však není ješt

vyerpána literární innost Sheehanova. Krátce po tomto románu vydala

„Catholic Truth Society" z jeho péra adu lánk o Pann Marii a

jiných svatých pod názvem „Mariae Corona" a dále svazek lánk
obsahu vdeckého a literního pod titulem: „Under the Cedars andStars."*

Mimo to vydal Sheeher — však již ped tím — svazek básní „Cithara

mea" a brzo vydána býti má dramatická novela „Lost Ange[ of a

ruined Paradise", v níž vylíen bude život tí irských dívek. lánk
kratších a dalších, hlubších a jen lehce nahozených krom toho roz-

troušeno jest mnoho jednak po irských asopisech a revuích, jednak

v amerických. Zásluhy jeho došly uznání na nejvyšších místech, tak

slavné pamti papež Leo XIII propjil mu dne 7. ledna 1902 hodnost

doktora bohos oví, hodnost pak doktora filosofie universita wichitaská

(v Americe), nedávno pak povolal ho jeho biskup do své kapitoly

kanovník. Bullettin trimestriel des anciens élves de St. Salpice, 5"*

année, pag 262. (ddo 'Vs 1900) shrnuje svj úsudek o nm v tato

slova: „Je to stylista prvního ádu, spisovatel podivuhodný, jemný
psycholog, umlec, ale pede vším duše knžská a apoštolská."

Ze jsem si Fran90Ís Granjona spis objednal, k tomu svedl

mne jeho nápis, za nímž jsem tušil a hádal cosi podobného, jako jsem

kdysi etl ve Veuillotov skici: Co vše mže knz vytrpti. Zatím vyklobal

se z toho otisk feuilletonu z asopisu „Le Chrétien Fran9ais" a z autora

odpadlík knžský, jenž se oženil a k protestantismu pestoupil. Má to

býti poliek ímu a katolicismu. Protestante aspo nemohou se knihy

té vynachváliti, ježto jednou od bývalého katolického knze podrobn
vylíeno bylo, jak se v alumnatech z nastávajících knží „cepují povolné

loutky ve službách ímu". Hádaje z pedmluvy, mám za to, že je kus

autobiografie spisovatelovy, nebo dí o hrdinovi své knihy, o abbé

Fleurym, že jako by byl jeho spolukojencem. Nuže, jak se nám jeví

tento abbé Fleury? Jako politování hodný tvor, bidil; vždy a všude

cítí se nešastným, všude spadá do rukou fanatických, dvry neh(jdných

lidí, hlupák, pokrytc, i nechává se jimi napalovati, uvlékati, až mu
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konen „ženská zástrka sejme blmo s oka", a on se teprve lovkem
stává, a svdomi nabývá, naped pouze pirozeného, potom kesanského,
nebo dokud byl „rabem katolicismu", neml žádného, i správnji

eeno ml „katolické" svdomí, což je mnohem horší, než vbec
žádného nemíti.

Zpracován svou matkou, kaplanem a faráem, „pokrytcem, jejž

jedin jeho hloupost omlouvala", vstoupí do semináe, kdež se mu
dostane uitel naprosto neschopných, z nichž pravým „kazitelem"

mládeže byl zpovdník, ježto ji opádá v osidla svá jako pavouk
mouchu. Podivná však vc, pes to že v rukou toho zpovdníka každý
z bohoslovc pedlán byl na „nemyslící mašinu", náš Charles Fleury

hned o prvních prázdninách se zamiluje, praští s celým tím „krámem".
Ale kde by Éím pustil svj lup! Charles Fleury na prosby matiny a
domluvy kaplanovy oblee znova sutanu. I vytrvá potom v alumnat^
pipravuje se na svcení ale ^necítí v sob vanuti Ducha",* „necítí se

uchvácena na horu Tábor", a když jako novosvcenec vyjde, marn
ohlíží se po nkom, jenž by jej upokojil, až mu Prozetelnost (! )

pivede
sourodou duši v mladé dívce. Ožení se s ní, ježto po hlubokých studiích

dospívá pesvdení, že coelibat je institucí prost církevní, ale dlouhá

se mu to nepodobá, jeho svdomí — ješt katolické — nedá mu pokoje

i zažene ho do kláštera Trappist v Americe, kde však nemá dlouhého

stání, jako díve u své ženy, i vrátí se brzo z Ameriky do své vlasti.

A tu se svolením oné „dámy", jež mu ruku podala, rozhodne se ješt
jednou svého štstí zkusiti v jiném zase kláštee. Tam však upadne
do rukou opata „idiota", i zane vylévati své boly v traktatcích proti

katolíkm, až mu vzejde „pln záné svtlo evangelia", a on je s otevenou
nárui obejme.

Neznám pomr francouzských z autopsie, možná, že leccos

v knize povdného má svou platnost, mnohé, co autor vytýká, mohlo
by snad býti jinak, ale v celku jeho pedstavy o katolicismu jsou

zkrouceny, charakteristika vtšiny aspo osob víe nepodobná, psycho-

logická analyse chybná, jeho pedstavy o život v bohosloví až smšná;
charakteristické pro autora je tvrzení, že v alumnatech snaží se z knží
nadlati andl a ne lidí; a nejpodailejší jest už tendence celé

knihy, autor totiž chce jí knze napraviti, obrátiti. — —
Ani první román po stránce komposiní nejeví se jednolitým,

dokonalým, umleckým dílem. Sheehan po mém zdání obral si píliš^

veliký okruh myšlenkov}', shrnul najednou píliš veliké množství pe-
rozroanitých živl, a to nejen z ist duchovního ovzduší, ale i laického^

aby byl s to býval v jednolitý, harmonický celek je s vésti. Na mne
kniha uinila dojem ady dovedn podaných skic, a co se týká
charakteristicky hlavních osob všecka jemu est. Hlavní osoby jsou tu

místní fará, t. j. fará jeho rodišt, takto estný kanovník. Poslyšte

jak ho spisovatel charakterisuje: Byl to muž starších už let, života vea
a ven bezúhonného, zpsob mírných a zdvoilých; muž. jenž mnoho
pispíval k veejným dobroinným úelm a jenž — jako knz —
byl ozdobou církve. Nicmén pece lidé se ho báli. Jako ledovec, jejž
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teplý proud urval, kamkoliv pišel, všude kolem sebe šíil chlad a
mrazivost, tak že stál ode všech osamlý, lnu, byl to formalista,
jemuž jist se ani vysmáti nemohli; zdokonalený (originál: perfected,

a ne perfeet) a symetrický charakter, na kterém zvdavá neuctivost

nedovedla poskvrny nalézti. ByIt arbiter elegantiarum celé diecese

a mrazivý kritik nejmenšího pestupku proti zákonm zdvoilosti a
„bon tonu". Kdyby byl býval aspo k smíchu, bylo by ho to zachránilo.

Kdyby si byli mohli z nho šašky ztropiti, byli by ho milovali. Ale ne!

Majestátní, dstojný a ledov chladný jak byl, nikomu ani na mysl
nemohlo pijíti, aby se mu pozasmál. A tak vznášel se stále v oblacích,

vysoce povznesen nad všední ruch tohoto svta.

Neznáte z vlastní zkušenosti takových postav mezi námi? Inu,

byrokrati v knžském taláre.

Zajímavou protivu k nmu iní starý kaplan, jenž pipravoval
Lukáše Delmegea k prvnímu sv. pijímání. Pravý, jak se u nás íká,
„Landpfarrer" i „Landkaplan", hrabá slupka, ale chutné jádro. Pe-
krásn vykreslil také Sheehen P. Traceyho, tu „anima candida".
Bodej jich více mezi námi bylo! Ze svta laického zajímají nás hlavn
tyto postavy: doktor Wilson, jeho syn a jeho dcera Barbora. Otec žil

jedin své vd, nestaraje se pranic o své okolí, tím mén o vychování
svých dtí. Ze vícím nebyl, neteba snad ani výslovn podotýkati,

vždy byl „doktor medicinae". Není divu, že syn jeho, nemaje pevné
opory u víe, klesal hloub a hloubji. Za to dcera jeho Barbora, v jejímž
ženském, by marnivém srdci nejen trochu víry, ale i lásky k vzneše-
njšímu se uchovalo, pináší vru velikou ob za spásu duše svého
bratra; z nkdejší „lady" stává se kajicnice v dom zpustlých ženštin,

aniž kdo o té obti vdl, až teprve P. Lukáš Delmege to na svtlo
denní vynáší ve své ei o její profesí.



680 P. H. Martin:

Nervosa a poesie.
Studie P. H. Martina. Peložil Jan SpáCil. (. d.)

2. PessimismuB neni znamením dobrého zdraví intellektaalního a

mravního. Pod jeho povrchem síly a energie asto brutálními objevujeme

snadno slabost vl(^. Zdá-li se všecko nepolepšiteln špatné v tomto

ubohém svt, není-li štstí než mátoha, jíž nikdy zachytiti nelze, na

í prospch námaha, zlepšiti postavení lidské a vydobýti trochu radosti?

Od té chvíle nezbývá nežli se uspati do línosti vle, která neváhá
vyvolati jistý druh neschopnosti chtíti. A to jest ješt jedna z nestálostí

školy dekadentské. Pessimismus básnický oznail první ást století

Byronem, Heinem. Leopardim a nkolika romantiky zbavivšími se víry

náboženské. eklo by se, že totéž století mlo by skoniti s píznaky
téže nestálosti, jako kdyby šlo zhasínajíc v noc stále více tmavší.

Jsou-li básníci v pravd pedchdci a vidoucími, teba pipustiti, že

dobrá ást mezi nimi nechce než tmu a nehlásá než nicotu. Poesie

byla nkolikráte definována: „Vesmír vidný temperamentem". Bud
cokoliv na této definici, ona vydává v pravd poet o pessimismu školy

dekadent. Tito zvyklí na svou „úsobu" nepochybuji, že by mohl svt
poskytovati jiný pohled než ten, jehož svdkem jest jejich pohled nebo

jejich obrazotvornost. Nejsouce si svého chorobného stavu vdomi,
sdlují všem bytostem mimo sebe choroby své povahy sesláblé nebo

zvrhlé. A íkají, že svt je špatný, jakoby byli prozkoumali všecky jeho

kouty, pochopili a rozešili všecky jeho záhady. ekli bychom v pravd,
že netrvá než jejich vlí a že pijímá od ní to, co je, totiž skupinu

vcí hnusných, pravé to místo muk. Teba sníti o tom, abychom jej rozkotali

než jej zlepšili. Jako nemají ani zdravého rozumu ani o schopnosti

trpti ani o štstí, považují toto za nemožné, ono za nevyhnutelné.

Jest vru pravda, že nynjší svt poskytuje divadlo málo zpsobilé
potšiti duše ušlechtilé. Žijeme dosti smutn v jedné spolenosti, kde
vítzoslavnými jsou zlatohrabi, kupovatelé svdomí a pletichái všeho

druhu. Nadje klesají s pesvdeními a s vrou v život budoucí, který

pipravuje tento a jehož štstí zasluhuje. Však má-li obraz stíny, jež

dsí, má také svétla, jež utšují. Tím he pro ty, kteí zírají tvrdošíjn
na stranu tmy, a zdá se, že nic nevnímají do sebe z jasností, jež je

obklopují. To jsou chorobní, kteí zasluhují jistého slitování, jimž však
teba vyhnouti se jako vdcm skutenostmi života.

Dnešního dne, kdyby jim to bylo viti, byl by stav normální

lovka jejich stav. Básníci této školy pohrdají lidmi, spokojenými se

svým osudem, se svým duchem, s dobrou výkonností svého žaludku,

kteí nevidí ve smutku a zádumivosti znamení genia a odsuzují se

k žití a jednání jako všecek svt. Pro n neveršuje musa dekadentská
a nerýmují její žáci. „Oni píší", praví p. Vigié-Lecocq, „kteí shledávají

bytí za vc mrzutou a asto groteskní, kteí ponechávají chudobu
optimismu pídimužíkm nebo nezhojitelným egoistum; pro n, jejichž duše

unavená marnostmi sociálními jest vždycky hotova ,pro jiná nebesa,
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pro jiné lásky'. Tyto vci vnášejí básnici ti hodn daleko do chvjící se

atmosféry modrého kraje."

Je to spíše kraj erný, jak by bylo teba íci. A vskutku, od

nkolika let. nejsou to než vzlyky, ,,3rdce rvaní" (navrancesj, dokoná-

vání, bledosti, omdléváni a zmírání, které se ozývají z Parnassu. Musy
tam netaní v kole, jako za dobrého, hmotného asu Boileauova Ony
sedí v ústraní nebo schouleny v zoufalý postoj, usilujíce rozštípnouti

vzdechy duši a prolévajíce potoky pláe. Nkdy zatím zármutek ne-

dostoupí k tomuto stupni smutku. Musy se tedy spokojí tím. že se nudí.

Teba-li viti horoucnostem tchto melancholických sester, nuda na n
íhá, aby vyšly z dtství. Sotva odstaveny, nalézají jednotvárným kolotání

života a hoekují spolu:

La tristesse nous hate avec sa robe grise, Smutek nás zastírá svým rouchemvn šedým
Et vit k nos cotés comme une grande soeur. a žije po boku nám jako velká sestra.

Jeden z nich líí takto svou duši:

Mon áme est une infante en robe de parade Má dne infantkon, jež v Sat se skvostný halí

Dont l'exil se refléte, éternel et royal. a exil její plá jak vný v sfée král
Auxgrandsnjiroirsdésertsun vieilEscurial, ve velkých zrcadlech starého Escurialu,

Ainsi qu'ane galre oublié en la rad. jak galej v pístavu, již plavci zanechali.

Jiný líí nám podrobné srdce své tmito výrazy:

Mon coeur est un beau lac solitaire qui tremble.

La lun y fait réver ses páleurs infinies;

L'aurore en son cristal baigne ses pieds rosés;

Et sur ses borets, en éternelles harmonies,

Soupire l'orgue des grands joues inapaisés.

Mt- srdce, jezero, se osamle chvje.

V nm msíc bledost svou mi kouzlí nekonenou.
V tom zora koupá si své nohy rfiži rdlé
a jeho na bezích ve harmonii vnou
zní jako varhan šum tu rákos v touze velé.

Pohlédne-li do pírody, není to, aby se obdivoval jí v jejích

štdrostech a pijal od ní dojmy zdravé a radostné; je to proto, aby

tam znova našel sama sebe se stíny, které plní jeho duši. To nejsou

tradicionalní víly, které se mu zjevují v hlubin jesky, jsou to zjevy

druhu jako tento:

J'ai cru voir ma tristesse et je Tai vue; Mnil jsem zít smutek svflj a já jej uvidl,

EUe était nue, nahý on pede mnou nl,
Assise dans la grotte la plus silencieuse v jeskyni ušed si, jež nejvíc mlet umí,

De mes plus interieures pensées; mých nejvnitrnjších myšlenek.

Elle y était le songe morne des eaux glacés, Byl ospalým tam snem vod ledem studících,

Anxiét« des atalactites anxienses. úzkostí, stalaktit v níž bojácné se tlumí.

Západ slunce po krásném dni mu suggeruje tuto malbu vysokého

vkusu

:

L'astre, comme une plaie au bas du ciel suppure ...

lei, de lacs de fiel; 1^ des rayons caillés

Comme du sang; plus loin des fleurs empoisonnées,

Un monument blanc, vert de brebis mort-nées;

Ah I les tragiques soirs! Ciel pestilentiell

I
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Hle hvzda, rána to, na nebes báni hnisá,

zde žlu jsou jezera; tam svity kysele jsou

jak krev a dál zas zít trs kvtfiv otrávený

;

v bek bílý, zelený brav mrtv narozený

se dal Ach, ve6er hrz! A nebe, hle, ve morem!

Ejhíe, co^Baudelaire pravi o svém „smutném mozko .

Cest un immense caveau

Qui contient plus de morts que la fosse commune,

Je suis un cimetiére abhorré de la lun,

O comme des remords se trainent de longs verš

qÍí s'acbarnent toujours sur mes morts les plus chers.

To hrobka nesmírná,

kde více mrtvých jest než ve spoleném hrob,

a iá já hbitov jsem, ds luny padl na mne,

v nmž jako výitky se dlouhé verSe vryly,

jež vzteklé k mrtvým jsou, již nejdrazSi mi byli.

A Verlaine se své strany píše:

•I „„ír Jak spánek velký, erný
Une grand sommeil noir Ja_

^
p

_^_ ^.,^

Tombe sur ma vie, . ^^^^ ^^^^^^
Dormez, tout espoir, P

J^^ ^,^^^^ .j.

Dormez, toute envie !
=*»"

Nebo ješt:

... . * *'* .>„ tmn tar Jsem zrozen pozd moc i záhy?
Suis je né trop to ou trop ^^d. i^

^.^.^.,

Qu'est ce, que je fais en ce monde?
^"^t^ni vv, za vin mých iáhy

O vous touš, ma peine est proíonde; O vSi<^b";;y'
^^^^i/,

Priez pour le pauvre Gaspar. se racie vrouc

Tento neklid který není v duši než vzývání božství, projev

,r^^,I: e:t mÁ sama nemže svrchované nagjt, povzdy

Lm bytist intelligentní a vyvolal se
^^'j-^^^^j,

J^^^
zkonejšené nadéjí a vrou v zívot lepši. Hle, pro kresian

smrt a jí pravil s Lamartinem:

J. te S..U., . »or.l liberau-ur cM_e,.e, Bud ^rív^ s,Br., mí! .^oebes hostc »>!,

CHeste me»sgcr, polte un (lamheau diviii- ty posle neOesKy. m
^^ ^^
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Hovd díla.

Dr. Jan Zukoioski: O xródíach niewiary. Lwów 1903. Str. 518.

Pedeslav povšechný rozbor o povaze víry a nevry, vyšetuje

p. spis. v druhé ásti díla svého jednotlivé prameny nevry uvnit
i vn lovka, zvlášt novodobého. V tetí ásti charakterisuje vzhledem

k djinám náboženským nkteré spoleenské úkazy víry a nevry,
m. j. též náboženský pevrat 16. století, a pipojuje nkteré úvahy
apologetické.

Dílo hojnými citáty svdí o veliké setlosti p. spis. Komu citáty

takové imponují, pru toho nabývá tím dílo zvláštní ceny. Vítáno bude

proto ovšem také pro praktickou potebu kazatelv atd. Filosofická

hodnota samostatných úvah není v píslušném pomru se zámrem
a úkolem spisu.

Ft. v. Humraelauer : Exegetisches zur Inspirationsfrage. Biblische

Studien IX. 4. Str. 129.

Do velecenné této sbírky monografií biblistických pibyl struným
avšak obsažným spisem proslulého jesuity dležitý píspvek, jenž

ponkud souvisí s vydáním a výkladem okružníku „Providentissimus",

opakuje a rozvádje, co ímský jesuitský asopis Civiltá cattolica

v intencích Leona XIII psal o zvelebení studii biblistických mezi katolíky.

P. spis. sám uznává, že nenadešla ješt doba závrené
práce o inspiraci; výrok to, který co nejstrunji vystihuje celou

nvnjší situaci biblického studia, vystlhaje od ukvapování a kaceování
s jedné stranv, napomínaje k stízlivosti na stran druhé. Pojem
inspirace, a tak bžný, není s dostatek vymezen! a myslím, že ani

jaktživ nebude, aspo ne tak, aby se stal pojmem ist vdeckým,
se kterým lze kriticky operovati; jestif pojmem nadpirozeným. Docela

správné tedy p spis. v druhé zásad rozboru svého stanoví si za úkol,

zevrubnji uriti lidskou stránku inspirace, více tedy záporné nežli

kladn, nebo božská mže býti nanejvýše pedmtem theologických

konklusí neb dohad; lidská stránka pak znaí lovka tak jak jest

se všemi nedokonalostmi názoruv a vdní, nepravdivost vyjímaje.

Prvá zásada práce jeho jest, aby se zevrubnji vymezily
literární zpsoby starozákonního vypravováni, pokud

totiž jest djepisem a pokud povídkou. Tetí zásada pak odkazuje
jistou mrou otázky t. . vyšší kritiky nikoli do theologie,
nýbrž do píslušného odvtví vdeckého (o spisovatelích,

po pípad upravovatelích, o dob v::niku atd.).

K objasnní této a píbuzných záhad biblistiky pispje dílko

v. H. znanou mrou.

La Politique chrétienne. par le R. P. SertiUanges fParis,

Lecoffre) je nové dílo známého moderního kazatele-dominikána, autora

pozoruhodných dl: Nos luttes, Nos vrais Ennenis, le Patriotisme et la

I
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Vie sociále. Ze je kesanská politika, nebylo mu tžko dokázati, ponvadž
náboženský cit, jako jiné projevy lidského života, jest a musí býti

síjcialisován (socialisé); tím otevírá však — má- li se vbec v trnn

ohledu rozvinouti — pole politice, a to politice „v tom smyslu, kde
politika znamená systém pravidel a praktik vztahujících se na sociální

život." Dále „existuje kesfanská politika v tom smyslu, že existuje

kesanský zpsob chápati život ve spolenosti a ízení lidí." Konené,
je-li náboženský fakt a je-li tento fakt sociální fakt, musí náboženství

vstoupiti do politiky jako objekt, mezitím co ji ovládá zárove jako

soudce To vše rozvádí P. Sertillanges ve své knize se stylem a erudicí

jemu vlastní. Nkde zdá se, že jeho vývody jsou pehnány a nemožný —
jako partie o vmšování se kléru do politiky a specieln o papežské

ingerenci — ale pece neztrácí nikde pevné pdy pod sebou a ne-

pozbývá rozvahy. M. Sertillanges jest „un équilibriste idées", dí Lafon;

již již vidíte jeho pád, než on pevn tímá ty v rukou, jeho noha jest

jivsta a pejití dje se pevným krokem Kapitoly, jako: Le Principe
générateur de la Politique chrétienne, TAutorité temporelle,
TAutorité spirituelle atd. mluví samy dosti o dležitosti a významu
této knihy. Poslední kapitola: Concordat ou separation podává
pehled a obraz názor pro a contra v této dležité a choulostivé

otázce, ped niž dnes Církev ve Francii stojí. Sertillanges uzavírá na

status quo, jímž ovšem nechce rozumti nehybnost. Píše: „Odlouení
v této chvíli bylo by, pi tom stavu mínní, jaké dnes je, risquer la

guerre civile." Renovací francouzského ducha, vlasteneckou a

kesanskou propagandou chce umožniti — a to ím díve tím lépe —
„šastnjší synthesu mezi dvma ády faktv a mezi dvma stejn
nutnýma organisacemi." Ve form závrku jsou obsaženy rady kandi-

dátm a katolickým volim.

Dr. Jacques Bertillon: L'alcoolisme et les moyens de le combattre,
jugés par Texpérience. Paris. Lecoffre. Cena 2 fr.

Prvá ást obsahuje statistiku o spoteb alkoholu v elnjších
zemích evropských. Francie stojí v ele. Toliko ve Švédska a v Norsku
lze konstatovati umenšení spoteby alkoholu. V druhé ásti „lalcool

est un aliment vénénent" vyvrací bludný názor a výklad, že alkohol

jest potravou, a ukazuje na základ klinických pozorování a statistických

dat. jak možno na alkoholismus umírati a nebýti opilcem a jak hroznou

vcí jest alkoholická ddinost. V tetí ásti podány jsou výsledky

prostedkv užitých k omezení alkoholismu. Obraceje se proti volebniinu

systému, který tolik pispívá k šíení této zhoubné rakoviny na tle

francouzského národa, koní: „Proti alkoholismu, stejn jako proti

klesnutí potu narozených nedlá se nic, . . . laissez faire, laissez passer . .

.

Francie zahyne tedy z dvojí píiny : menším potem lidi a menši
hodnotou lidí; jako zem je krásna a bohatá — a budou-li ji sousedé

potebovati, vezmou si ji. Nejhorší je, že Francie zeme zneuctna,
nebo historie bude moci právem íci, že zemela na dv mrzké ne

pravosti: le crime dOnan et livrognerie.
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La philosophie de Feuerbach et son influence sur la
itterature allemande, par Alb. Levý. Paris. Alcan. Cena 10 fr.

(iJibliotheque de la philosopLie contemporaine.)

^

Autor analysuje nejprve filosofii Feuerbachovu a pak ukazuje
jeho vliv ve všech oblastJch idey a inu: v theologii, politice, socialismu,
pírodních védách, esthetice, poesií a v dramatu. Dvé kapitoly vnovány
JSOU J^euerbachoytheorii o podstat kesanství a o podstat náboženství.
Jeho radikální konkluse v této vci je známa. Nelze se tudíž diviti,
našel-h se pouze jeden theolog, který ho tu následoval, a to StrauO.
autor Života Ježíšova. Mezi žáky, kteí zasluhují pozornosti, teba za-
aditi jména: Buge, Marx, Engels, Stirner, Heinzen. Marr. Ewerbeck.
Molescholl. Hettner, Herwegh, Wagner, Keller.

L'EglÍ8e catholique au XlX^sicle, 1800—1900. Confércnces
données a Paris par James Forbes ,'Paris. Lethiélleux. cena 4 fr.) pe-
hlížejí katohckou Církev v Nmecku, v Americe, v Anglii a ve Franciirva cast je resumé díla Goyauova: lAIlemagne religieuse a díla
Lefebvre de Béhaineova: Leon XHI et Bismarck. ásti druhé,
jednající o Církvi americké, vytýká Houtin ve svém díle o amerikanisrau
a Péries v Polybibhun nepesnosti a úsudky ceny velice sporné Neivtší
chybou této ásti jest dle „Annales de Ph. chr.". že autor neukazuje,
jak Církev dovedla v Americe pemoci protestantské pedsudky — a to
je pece nutno, máme-li se nemu piuiti ze zkušenosti zámoí.V Americe duchovní vždy za své pijali obanské a politickésvobody a vždy hlásali sociální a vdecký pokroklAtak
objevili se republice jako lidé. s nimiž jest možno pracovati ku blahuzem a lidstva. Tof tajemství úspchu katolicismu v Americe, ^j ást
jednající o Anglii zabývá se po výtce historií velikého a sympathického
ísewmana. V ásti tvrté studuje Forbes katolicismus ve Francii. V ele
stoji významné motto, slova to Mgra. Dadole: Církev potebuje
více škol než katedrál. Autor uznává, že „rovnobžn s katolickou
i^rancii vyrstá Francie sektaská, protikesanská"; a ponvadž myslí,
ze „Jeremiášové jsou nejneužitenjší a nejprotivnjší z lidí^ nechce
jen plakati nad zíceninami Jerusalema, nýbrž i ukazovati cestu k možné
náprav. Na to doporouí rzné prostedky, jež mnozí uznávají za
výborné, zvlášt plynou-li z péra jesuity; jen toho litují, že Spolenost
Ježíšova, prihš dlouho zamstnaná humanismem a aristokracií, iich ne-
doporuovala již díve.

Le pessimisme contemporai n, par G. Mano. Paris. Bloud.
Studie, v níž v dobrém filosofickém stylu vyvrací se pessimistický

názor o život; je-li život nevysvtlitelný jako definitivní cíl (comme
_ detin itive),jest pochopitelnjší comme moyen (jako prostedek).

o lomt^
Význaná j.ou jeho slova, která jako jesuita i po odsouzení amerikanismuojomto napsal: » Že v Amence prese všechny pekážky vidíme pokrok Církve jestjednoa

.
ne, výmluvnéjfiích lekcí, o níž bychom méli peélWé »edHovatTc

I
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Na táli té, par C. Ract (cena '6 fr. 50 c.) jest kniha vysokého

sociálního dosahu, ježto studuje všechny otázky souvisící s rodinou a

manželstvím. Je to dle abbé Denise — obraz naší v rozkladu jsoucí

spolenost!. Je to výklad všech píin — vzdálených i blízkých — které

od sta let podstatn modifikovaly idey o propagaci lidského pokolení,

o postavení ženy, o ekonomických okolnostech, které ztžuji vzrst

rodiny, o materielní nestálosti domácího krbu atd.

Lapensée antique. De Moise a Marc-Auréle, par J. Fahre.

Paris. Alcan (cena 5 fr.) pedvádí nám velice zajímav myšlení starých

vk ve svt orientálním, eckém a ímském. Ze zajímavých kapitol

nkteré: o Hebrejcích, o redismu, brahmanismu a buddhismu, o ideách

a mravech óíny, o hellenském náboženství a geniu, o sofistice, o Platonovi

a Aristotelovi, o epikurismu a stoicismu, o Ciceronovi, Senekovi, Epiktetovi,

o agónii pohanství, o druidismu atd. Dílu v celku se vytýká nedostatek

logického a historického spojení.

Les derniers Papes jugés par leur écriture, '^m Alb. de

Rochetal, graphologue. Paris. Vic et Amat (cena 1 fr.) uvádím jen k vli

kuriosit. Na základ autograf vykládá autor charakteristiku ty
papež: Pia VII (laskavost a prostota), Pia IX (prchlivost a energie).

Lva XIII (neobyejná povolnost), Pia X (laskavost, energie, povolnost,

autorita). v. Lanka^.

Dr. Jan Qehauer: Pimni mluvnice jazyka eského pro uitele a studium

soukromé. Vydání druhé, opravené. Nákl. Unie v Praze 1904. Str. 550.

Zbudována jsouc na základ velkolepé „Historické Mluvnice"

podává píruka tato nejen bohatou látku mluvnického uiva z eštiny

nynjší, nýbrž otvírá též pohledy na djinný vývoj útvar jejich od

zaátku. Vdomosti tyto jsou dležitý nejen pro odbornou znalost

mluvnickou, nýbrž i pro správnou mluvu, nebo mnohé nesprávnosti

a zlozvyky jazykové vznikají také neznalostí pvodních tvarv a

zákonv o zmnách jejich.

Není zajisté teba díla tohoto zvlášt doporuovati, že jest na

výši nynjšího jazykozpytu, ano že je to vlastn prvá píruní mluvnice

eštiny, vyhovující dokonale požadavkm praktickým na základ

dosavadních výzkum jazykozpytných; staiž jen na n upozorniti.

Prohlédajíc nejen k theoriím mluvnickým a k jednostrann voleným

pramenm slovesným, nýbrž ke vSem jazykotvorným initelm, podává

popis skutené živé mluvy spisovné spolu s pravidly mluvy správné,

nevyluujic marn a zbyten novotvarv o sob sice, mluvnicky ne-

správných, ale zdomácnlých a pirozeným vývojem mluvy vysv-

tlitelných. K náeím prolalédáno sice mrou nestejnou, ale celkem

dostatenou. Hledisko grammatikovo ovšem pevládá nad brusistvína,

kterému jsme tak zvyklí; pesnost a ryzost mluvy stanoví nebo radji

pedpokládá se dle nynjší spisovné eštiny, o porušování neb umlém
jaksi opravováni jazyka spíše jenom nepímo a povšechn se jedná;
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snad by neškodilo, abv i mluvnice uritji o tchto snahách opravných

(s hlediska libozvuku. zásoby a výraznosti slov atd.) se vyslovila,

jmenovit o barbarismech slovníku i skladby. Jednotlivosti probrati

náleží ovšem kritice v asopisech odborných; zda historismu a theorii

nepovoleno více nežli v mluv živé. zda nkteré novotvary mají se

pipouštti i ne atd. (srv. na p. slovich ve vzorci slovo; pechodníku
jeda -ouc od jísti se kde užívá? bezmálem? kveerou, na Morav
kvierou; oproti? genetiv záporu nkdy opravdu nesnadný; je nechut

proti substantivm slovesným skuten jen strojená? atd.)

„Výklady všeobecné pro hlubší poznání jazyka a mluvnice"

jsou v našich uebnicích novinkou, avšak veledležitou, jež mnohé
zjevy jazykové objasuje zákony povšechnými.

O bohatství látky v knize zpracované svdí již sám ukazatel

(od prof. K. erného, jenž ovšem také znamenit usnaduje používání

knihy.

Vénceslav Hruhý : Praktická rukoje srovná f^ací jazykr slovanských.

Nákl. vl. Praha 1904. Str. 224.

Úel dílka, aby „ech jedním rázem — bez velkého studia

grammatického — všem slovanským jazykm rozumti se nauil na

písm i mluv" — jest zaiisté dležitý. Pan v. rada Hrubý jsa poslancem

zajisté velice dobe jako jiní pocítil ne píliš estné nesnáze vyskytující

se ve stycích mezislovanakých, zavinné ovšem pomry politickými a

školskými více než neteností, nebo nelze vru žádati po jednotlivcích

tolik soukromého studia, když škola pranic nepispívá k poznání náeí
jinoslovanských. S toho hlediska lze rukovt tuto zcela dobe doporuiti

pro potebu praktickou, jakkoli málo vyhovuje po stránce vdecké,
kterážto snad mohla práv proto býti omezena ješt více.

Rozumí se samo sebou, že všechny pomcky toho druhu prospjí

mrou nepatrnou. Hlavním pece zstane pravidelné uení školské o

jazycích a vcech jinoslovanských — zajisté dležitý to úkol naší

školské a vbec kulturní politiky — a ilejší styk mezislovanský.

I
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Zc života náboženského.

v „Rozhledech" od . 40. uveejoval njaký Dr. G. Tichý po-

jednání „Ethická kultura, náboženstvi a mravnost". Autor líí snahy

a názory smru ethicko-kulturniho, a to jak praví za tím úelem, aby
ukázal na pokus, jak se modernímu lovku i pi jeho vdeckém
vzdlání iní možným náboženství. Ovšem že „náboženstvi" toto je

také moderní. Je to pouhá citová stránka, jež zavrhuje všecku tu starou

filosofii, již si náboženství vypracovalo v jednotlivých církvích. Autor
proto v doslove ku svým lánkm pede dvma lety psaným vdn
se chopil schze na oslavu Husovu poádané, pi níž bývalí obhájci

protestantismu (na p. professor Masaryk) postavili se ted proti nmu.
hledajíce své místo mimo církve, v evoluním jakémsi, na žádnou

stávající formu se nevížícím „náboženství", v náboženství, jež odpovídá

každému jednotlivci citov i ideov a jež shoduje se též s dobou, pi-
zpsobujíc se jí. Biuje pak rozhorlení protestantských kruh, které

se po eech na oslavu Husovu na schzi lidové strany 9. ervence
pronesených vidí velmi zklamány.

Nám se tito lidé nepibližují ani o krok, ale už to je zadoat-

uinním, že pestávají býti strannickými velebiteli jedné konfesse

proti druhé.

Ve „Vaterlandu" pisatel „zpráv z Cech" všímá si najednou též

katolické moderny. V nkterých katolických listech poslední dobou

mluveno prý o modern v Cechách a na Morav. A ze zpráv dalo se

souditi, že ^organ katolické moderny, vycházející v Olomouci, ízen je

knžími z Cech. Proti tomu se pisatel ohrazuje. Je pravda, že moderní

hnutí vlastn v Cechách povstalo, a to hlavn mezi knžstvem, a odsud

teprve pešlo na Moravu. Než hnutí to dá se lehce vysvtliti. Cechy
prodlaly velké boje náboženské, politické a národnostní, jichž stopa

jeví se posud, a pak z hlavního msta Šíí se z vysokých uiliš

indifferentismus a špatné tendence, které pronikají i na klidnou Moravu.

Není však správno upílišovati. Katolická moderna specieln vzata.

a s ní spojené nepíznivé zjevy mezi mladým klérem povstaly prý

jen na Morav. V Olomouci objevil se povstný „Rozvoj", zde vychází

„Bílý Prapor", v olomouckém ovzduší povstal Rectus a Svozil etc.

I v olomoucké diecesi toho hnutí pineslo vlastn jen poslední desítiletí

té zvláštní vlády — jak prý možno vidti z diecese brnnské, jež

byla zasáhnuta modernou málo, nebo nic [??J. To prý dosvdují též

missionái psobící v obou tchto diecesích. Pisatel doufá, že za nového

pastýe pomry se polepší. — Správné jest asi to. že hnuti reformní a

moderna rozšíeny stejnomrn v kléru všech našich eských i mo-
ravských diecesi, ale pomry zavinují, že hned tu hned tam propuká
to radikalnji než jinde.

V „Pozoru" a po nm i v nkterých jiných listech moravských
i eských zdvižen nedávno veliký kik o zpronevrách v církevni
majetkové správ. Vina na jednom miste objevená — aí už sku-

I
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íeéná i jen domnlá — roztažena na všecky, podle známého hesla:

•všichni jsou stejni. Chtit knžstvo brániti znamenalo by bíti psychologii

T tvá: a priori jest nemožno, aby všichni byli hodni, a ješt nemožnjší,
aby všichni byli špatni. Ve vedení kostelního jmní není ani tolik

zpronevr, o ty se neteba báti. ale asto zbytené tajnosti a autokracie.

'Církevní správa by dobe uinila, kdyby zbavila faráe tak i onak
toho bemene, nebo aspo je rozdlila. Už i dnes kdyby kostelní hospodái
byli schopni a též ochotni vážn svj úad zastávat, mohli by farái
mnoho starostí ve vedení kostelního jmní rozdliti s nimi. Více veejnosti

a více lidi, a nebude možno pak to zbytené podezívání.

Na slovenský „Spolek s v. Vojtcha" djí se v poslední

dob útoky se strany maaronské ím dál zuivjší. Spolek tento ne-

vydává žádných knih politických ani novin. Jeho dílem jsou pouze

apisy náboženského obsahu, není ani tak „ilý" ani tak „mnohostranný"

a „smlý" jako nkteré z našich „Ddictvá" ("mínné vlastnosti i u nich

jsou jenom v zárodku!), a pece zdá se stále nebezpeným. Dává
Slovákovi do ruky knížky, v nichžto nejradéji ítá, knížky nábožen-

ského obsahu, jež nejsilnji k srdci jeho mluviti dovedou. A knihy
tyto jsou slovenské. Tof jejich hích. A knžstvo katolické na Slovensku

už tak jest daleko od pravé lásky k bližnímu, že vtšina jeho jest

v táboe madarisaním. Každý, kdo z katolických knží vede život

pohoršlivý a ml by býti stíhán, kdo nemá nijakých zásluh a chce býti

odmnn, kdn pro svou špatnost nebo slaboduchost nemže vyniknouti,

ten se staví do ad madarisatorv. A dnes jedním z prvních úkol
jejich jest rozbíti spolek sv. Vojtcha. Slovenské listy te uveejují
ped jeho výroní schzí (30. srpna) jeho obranu a vyzvání k jeho

podpoe a záchran. Katolické knze lid nevybírá, ty mu jmenují svrchu
— madarisatorské konsistoe a biskupi madaroni. Není tudíž divu, že

mnoho jest jich už dnes, kteí nejsou dobrými pastýi lidu svého. Ale
evangelíci slovenští to nemají o mnoho lépe. Ti volí si sami své pastory,

ale bud neprozíravostí, lhostejností nebo neznalostí osoby vybraly si též

evangelické obce mnoho takových, kteí se ochotn staví z < nástroje

madarisace. Ostatn i když obec prohlásí se pro dobrého lovka a

Slováka, seniorát, který skoro všude jest už více mén madarisaním
choutkám povolný (a ne tak jako katolití biskupi!), vnutí jim svého

kandidáta madarisatora. Tak pravý boj podniknut nedávno s duchovní

vrchností v obci Kovaici o nového pastora. Obec chtla vlastence,

seniorát a svtské úady mocí jí strkali madarony.
Jak cituje „Slov. Týždenník". dobe pravil nedávno ministerský

pedseda hr. Tisza: „Mezi Slováky není tžko maarisovat. Tam máme
církve na ruku. A církve mohou ve své psobno.sti pro madarisaci

vykonati velmi mnoho." Úlohou svou prohlásil ministerský pedseda
uinit církve tyto v ohledu tom ješt povolnjšími nástroji než byly dosud.

Bosenská otázka církevní samosprávy, jež ted pedložena caihrad-
skému synodu na rozhodnutí, nejde tak hladce, jak se myslilo. V synodu
utvoily se dv strany. Jedna opportunistická, jež chce schváliti vše,

jak sob vláda a s ní jdoucí episkopat peje; druhá demokratická a

Hlídka 47
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hájící staré zásady východní církve, která peje návrhm laickým.

V nedávném sezení synodu caihradského, jak sdluje Moniteur Oriental

z 19. srpna, rozešli se lenové na ustanovení, kdo má obsazovat

stolce biskupské (pravoslavné) v Bosn. Návrhy jsou dva: vládní a

metropolitní, aby jmenovala biskupy vláda, a obanský, aby vláda

pi jmenování jejich (dosud je vláda ustanovuje sama) obmezena byla

ternem, jaké svobodným výbrem uiní obanstvo a knžstvo té které

diecese. V této otázce se dosud strany synodu neshodly. V ostatních

otázkách samosprávy však piklonil se synod na tu neb onu stranu,

na stanovisko bud vlády, bud oban srbských.

Ve Skadru pes polovici taméjší srbské pravoslavné obce má
v úmyslu pestoupiti ku katolicismu. Píinou je sice rozbroj v obci

pravoslavné, nespokojenost s novým knzem, ale pece i jinak možno
íci, že vtšina srbské obce katolicismu jest naklonna a dítky své už

drahnou dobu posílá do katolické školy. Srbská církevní obec skaderská

podléhá eckému Caihradu, jako obec katolická patila by pod srbské

arcibiskupství v Baru.

„Cerkovný Vstník" petrohradský vloni v prosinci ohlásil anketu

o žádosti duchovenstva, aby nemusilo chodit v asách (náš talár nebo

soutana), nýbrž v obanském obleku, nebo jak u nás duchovenstvo,

v obleku sice svtském, ale pece jinak pistiženém. V anket došlo

15 hlas z duchovenstva, málo ovšem na celou Rus. A ozvali se podle

všeho starožilové, ti, kteí hájí dosavadní zpsob bu z pesvdení,
bu z horoucí touhy zalíbiti se nahoe. Je pirozeno, že novotái se

nepihlásí plným jménem, když už by tebas jen redakci duchoven-

ského žurnálu a organu duchovní akademie. Z patnácti hlas jen n-
kolik málo, a to zahalen žádají za pemnu dosavadního denního

roucha knžského. Dopisy zaslané jsou ostatn vesms z venkova.

Ku zmnnému zákonu o druhém manželství rozvedených
vydal te sv. synod provádcí naízení, jímž uruje se, za jakých
podmínek také vinná strana smí v nový satek vstoupiti. Prosba

vinné strany posílá se na píslušnou konsisto. Prositel musí však ped
uzavením nového satku podrobiti se „epitimii", pokání, jež

zpravidla je sedmileté, mže však z ohledu závažných sníženo býti

na dvouleté. Jen po kajícném odbytí takové epitimie má se dávat

dovolení k novému satku. Nad dodržením uloženého pokání bdí

místní duchovní.

V ruském tisku hlavní zásluhu této reformy církevní pipisuji

Rozanovu, filosofu, spisovateli, následníku slavných onch hlasatel

reformy a povznesení pravoslaví, kteí spolu s láskou k vlastní církvi

spojovali i úctu a obdiv k církvi katolické (Oaadajev, Solovjev). Rozanov
svými poukazy na nevhodná a nesnesitelná dnes zaízení a obyeje
církve, hlubokou erudici náboženskou a vážným pojetím v kruzích

laických i duchovenských získává mnoho vyznava.
Konservativní ovšem jeho názory potírají a zanikají. Tak pouká-

zaly „Mosk. Vdomosti" na scestí, v jaké uvedeny mohou býti mladé
reformní smry, když te po reform manželského rozvodu budou si
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moci íci, že ony ji vybojovaly. A tak týž Rozanov, jenž v ad
lánkv útoil na tvrdost starého rozvodu, v „Novém Puti", vnovaném
moderním náboženským otázkám, pináší návrh, aby žena pipuštna
byla ke služb v církvi, aspo v té míe, v jaké súastnila se života
náboženského v církvi starokesfanské. Žádá jmenovit za obnovení
jáhenek staré církve, ale ovšem pizpsobiti dnes úad jejich moderním
potebám církve. Rozšíení pravomoci u takové jáhenky podle pání
Rozanova mlo by rozhodn jíti pes apoštolský zákon o žen v církvi,

který má za nevhodný pro dnešní dobu a jen tehdejšími okolnostmi
života ospravedlnný. Není nauka sv. Pavla v tom ohledu dogmatickou,
ale pouze disciplinární, a mže se kdykoliv pozmniti.

Organ francouzské vlády „Journal officiel" publikoval všechna
politická akta, jež týkají se roztržky francouzsko-vatikanské
a chválí Combesa, že poínal si rozvážn, pokojn, kurie však útoiv.
Z publikace této vysvítá, že listy kardinál Vannutelliho a Merry del

Vala biskupm francouzským uveejoval vlastn biskup lavalský
Geay a do íma odpovídal, jak mu Combes radil. Dijonský biskup
Le Nordez poslechl vyzvání íma a odjel, aby se papeži ospravedlnil.

Za to vláda zastavila mu plat a diecesanní seminá zavela, nebo prý
takový biskup nemže pec vychovávat budoucí knze francouzské.
Perušení styk diplomatických neznamená zrušení konkordatu v theorii,

ale za to jist v praxi; nebo kterak obsadí se na základ konkordatu
sedm uprázdnných biskupství, když diplomatické styky pestaly?
Místa ta chce obsadit Combes svými pívrženci. Nyní záleží na schválení

i neschválení parlamentu. Zednái a socialisté pejí si zrušení konkordatu,
ale toho lekají se Delcassé, ministr íinanci Rouvier a ministr veejných
prací Marnéjouls; nebo zrušením konkordatu pozbude Francie pro-
tektorát nad katolíky na Východ. Ale protivníci konkordatu praví,

že Francie mže si vliv na východ zajistiti tmi 36 miliony frank,
které zrušením konkordatu se katolickým knžím odeberou. Combes
pak vyjádil se spolupracovníku „Neue Freie Presse" z Francie vy-
povzenému Dru. Frischauerovi, že ztrátou protektorátu Francie nieho
neztratí, ježto prý jsou s tím spojeny jen nepíjemnosti, a varuje
Rakousko ped jeho pevzetím. On sám prý je náhledu, by každá
mocnost ochránila si v Orient své pivslušníky sama.

Zatím mezi Rakouskem, Francií a Itálií povstala už celá novináská
výprava o protektorát na východ. Paížský denník „Journal"
uveejnil nedávno rozmluvu svého ímského dopisovatele J. deBonnefona,
již tento ml v zahraniním úad rakouském o otázce protektorátu.

Bonnefon mluvil jen s podízenjšími osobami v novináské kancelái
zahraniního úadu, ale své informace udával jako velmi vysoké. Byly
ostatn dosti správný, až na malikosti. Praveno mu, že protektorát
francouzský zrušením konkordatu není v nebezpeí. Nebo nezávisí jen
na vli sv. Stolice, ale pien Francii nkolika smlouvami s Tureckem
a schválen na mezinárodních konferencích evropských a tím též od
evropských stát jaksi Francii jako zvláštní povinnost odevzdán. Dokud
tyto smlouvy potrvají, nemže Vatikán jednostrann právo protektorátu
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Francii vzíti, nýbrž jen stížiti. Vždv velmoci na p. na kongresu

berlínském pi schvalování francouzského protektorátu vbec se papežské

kurie ani netázaly o nic. Rakousko protektorát pijati nemže už prý

B ohledu na Uhry, které nepipustí nadále už žádných spolených zá-

ležitostí, majíce dosti na dosavadních. — Také „Osservatore Romano"
prohlásil, že zatím není ani ei o tom, že by kurie chtla právo

protektorátu penésti od Francie na katolické Rakousko.
Zajímavým jest náhled známého abbé Loisyho o zrušení kon-

kordatu; vyjádil se korespondentovi „Tempsu": Francie zrušením

konkordatu octne se na mizin. Lid, jsa materieln vyssátý nákladem
na katolické školy a mnohá dobroinná zaízení, nebude chtít ani

moci platiti ron 100 milion frank pro 38000 farních kostel.

A konen i venkov namnoze je tém lhostejným k výkonm ná-

boženským jako na p. v zámožných provinciích champagnské a beau-

ceské. Nynjší církev francouzská je zkostnatlá, odpírajíc všemu
modernímu hnutí, nestojí na výši doby. Než Loisy doufá, že za 25
let se opt církev vzmže k takovému rozmachu, že stane se dležitým
initelem veškerého francouzského života.

„Figaro" uveejuje v otázce oddlení státu od Církve
mínní vynikajících osobností francouzských, arcibiskupa rouenského

Msgr. Fuzeta, historika Alberta Vandala a bývalého ministerského

pedsedy René Gobleta.

Známý arcibiskup Fuzet, jenž v otázce kongregací stál na stran
vlády, vykládá rozluku jako politickou nemožnost. Kdyby i v parlament
zrušení konkordatu odhlasovali, za pl roku budou ho znova uzavírat,

jelikož je to nezbytný základ mezi svtskou a církevní mocí. A
katolíci dobe vdí, že práva jejich jsou omezena, pec nechtjí nic

více, než by jich strana protivná nechala na pokoji.

Albert Vandal jest mínní, že rozluka v nynjší dob pinese
státu jen zniení svobody svdomí, a bude-li pijat návrh socialisty

Brianda, lze oekávati pro íši jen neklid. Vyslovuje obavu, že „ny-

njší jakobíni" jednati budou jako za revoluce jen s katol. klérem,

násiln a bezohledn, lid nechávajíce na pokoji.

René Goblet, jenž káral ješt minulého roku protikongreganí
politiku Combesovu, piznává se, že byl vždy pívržencem odlouení
státu od církve. Nenavrhl-li to ped 20 lety, uinil tak jen proto, že

ni snmovna, ni národ si toho nepál. Dnešního dne jest odlouení ne-

vyhnutelné. Než pece by se mlo na to pipraviti veejn mínní.
Toto odlouení nebude však míti tch následk, jaké se ekají, ano
mže se státi nebezpeným, bude-li „policejn" vykonáváno.

Poátkem ervence zasedal v Bologni stálý výbor pro katolické

sjezdy. Pi hlasování vtšinou hlas pijata resoluce, proti níž vystoupil

pedseda hr. Grosoli, vdce „stední" strany, jež se po sjezdu v Bologni
piklonila ku stran „mladé". Pius X ujistil ho sice o úplné své d-
ve, le Grrosoli, když nebyl pijat jím vypracovaný program ke-
sanské demokracie, pedsednictví se vzdal, a na to „Opera dei con-
gressi" zvláštním listem kardinála Merry del Vala rozpuštna. V list

J
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tom vypisuje se zpsob, jakým se má díti akce katolík italských

(úast duchovenstva úpln vylouena), a kterak udržeti se má autorita

biskup, jimž nyní písluší hnuti katol. íditi. Z „Opera dei congressi"^

zstane jen skupina „Azione democratica popolare'^. jejíž pedsedou
je hr. Medolago Albani. Pravomoc tohoto bude rozšíena a dovoleno
mu doplniti výbor skupiny z jiných. Kesanští demokraté zakládají

nyní novou stranu národní, která by udržovala styky se skupinou
„stední". Tato kest-demokratická strana existovala už za Lva XIIT;
než na jeho pání upustila od samostatného postupu, a pidala se ke
skupin „stední-. „Staí" tedy na as zvítzili, mladého hnutí však
nepotlaili; nebo sám Murri se vyjaduje, že události poslední mohou
býti jeho stran k užitku, když se bude dle nich ídit. I když zekne
se strana jeho innosti politické, mže pece vykonati mnoho na poli

sociálním a administrativním. „C«ho potebujeme, je nezištná, positivní

a zdravá politika. Teba by se ani nezdálo, stal se práv v poslední

dob pokrok v tomto smru." Když místo konservativního Paganuzziho
zvolen pedsedou „Opera dei congressi" Grosoli. bylo už tehdy patmo,
že nastane boj o nadvládu v organisaci mezi obojím smrem. Po kon-
gressu v Bologni „mladí", jichž programem je ešení mravních a

hospodáských otázek Itálie, kdežto „staí" sní stále o znovuzízení
papežského státu, organisovali konference k rozšíení svých snah a

nkteí poali se prohlašovati za „kesanské socialisty a hlásati theorie

dotýkající se práva vlastnického. Toho ovšem ihned použili „staí" v ne-

prospch „mladých" a zakroili v kruzích vatikánských pro rozpuštni
spolku List onen mže býti smrodatným jen za tch pomr, kterých
se týká, ne u nás.

Ve výroní den zvolení Pia X papežem pinesla „N. F. Presse"

úvodník: „Die Zukunft des Katholicismus in Oesterreich
und Deutschland." Pisatel lánku „nmecký theolog" — podle

všeho protestantský — prorokuje s uritostí Rakousku velký odpad
od církve, Nmecku pak rozdlení katolík: menšina bude kultue
píznivou, vtšina nepíznivou. Dnešní slav Francie. „Los von Rom"
v Rakousku a v Nmecku pokrokový katolicismus zavinil svou po-

litikou Rampolla. nástroj jesuit. iTed Merry dei Val je prý zase v rukou
jesuit, ba oni jej proti Rampollovi prý dosadili!)

Katolická intelligence v Rakousku hlásí se prý k církví jen formáln,
ve skutenosti se jí už dávno odcizila, nebo nenašla v ní ukojení svých
náboženských poteb. Hnuti „Los von Rom- neujalo se v Bavorsku,
a toto s Rakouskem sousedi, ponvadž nmecký klérus je vzdlanjší
rakouského a fakulty theologické nejsou prý v moci jesuit (což u nás
jsou jesuité rektory'?), pomr mezi knzem a lidem v Bavorsku je

srdenjší než v Rakousku, kde prý na p. eský klérus nerozumí
ei lidu nmeckého (za to klérus nmecký zná perfektn eskyl).
V Nmecku utvoil se pokrokový katolicismus, ponvadž hierarchie

katolická zanedbává intelligenci, a stará se jen o Ud. Ale katolicismus

tento nikterak se církvi neodcizil, nýbrž chtl jen náboženství ka-
tolické sbhžiti s moderní kulturou, emuž zabránil Rampolla s jesuity.
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ád jesuitský, který ml význam v 16. století, je prý nyní tém
bezvýznamný.

Nynjší doba sympathisující s církví jesuitm se nelibí, jelikož

nejsou jejími pvodci; proto štvou proti reformním katolíkm, vyhá-

njíce z církve nejlepší muže. Bude-li katolicismus v Rakousku a

Nmecku záviseti na jesuitech, pak prý je po nm jisté veta.

Vývody tohoto nmeckého theologa jsou velmi plytké a vesms
ne nové, — to už hlasatelé hesla „Los von Rom" bezpotukráte všecko

opakovali. Jen ta chvála Nmecka, zvlášt Bavorska proti Rakousku
je ímsi novým, ale za to sotva odvodnným a správným.

,

Poátkem ervence zasedaly anglické církevní konvokace
a po nich nov utvoený z nich sbor ústední: „zastupitelský církevní

kongres." Na yorské konvokaci hlavní zájem vnován tak zvanému
^symbolu sv. Athanasia". Ale konvokace ešení sporu zase velmi

dovedn obešla. Zvolena z ni užší komise pro vyšetení dogmatického

a historického stavu otázky, komise však po dvoudenní úad navrhla

konvokaci, aby zatím neinilo se nijakého definitivního
usnesení o zmn v užívání symbolu „Quicunque vult". nýbrž aby
se zatím vc ponechala pi starém, až se otázka ta lépe vyjasní. —
To znaí: protivníci katolického znní v symbolu musí uhnouti se svého

naprosto zamítavého stanoviska z ohledu na katolisující pívržence
symbolu, kteí z nho nechtjí nic vypustiti a nic na nm zmniti,

chráníce vše velmi úzkostliv, co má ješt církev anglikánská spo-

leného s katolickou církvi. — Na církevním kongrese stalo se,

eho se obáváno, biskupský vliv tu ukázal se minimálním a

živel laický a nižší duchovenstvo ovládli. Kongres ihned též schválil

vládní pedlohu o opateních stídmosti proti hlasu biskup, kteí vládní

pedlohu chtli míti ostejší. Kongres však na konec pijal usnesení

biskupy navržené, že vbec všecky jeho chvaly nikdy nebudou míti

platnosti, kdyby smovaly proti pravomoci a úadu biskupskému.
Ritualistické sdružení (English Church-Union) na poslední

své výroní schzi proneslo velmi mnoho žalob na anglikánskou
církev, že stále více odcizuje se duchu katolickému a ná-

boženství vbec slabo brání ve veejném život. Protestováno na schzi
proti zmn symbolu sv. Athanasia, proti stanovisku episkopatu ve

školní otázce, obviováni biskupi, že dovolili, aby vyuování školní

stalo se bezkonfessionalnim a školu dosud náboženskou že vydali v ruce

laického státu.

ecký athénský synod vydal naízení o uebních knihách na

obecných školách. Stžuje si, že knihy uebné skládány vtšinou od
spisovatel svobodomyslných, kteí nikterak se nedrží nauky církevní,

ale naopak ve svých knihách brojí proti pravovrnému duchu církve

a novoty hlásají. I když autoi knih pedkládali rukopisy ku schválení,

pece mnohdy dovedli do knihy vpašovati pi korrektuíe anebo novém
vydání názory, jichž ku schválení nepedložili, a jichž by synod též

nikdy nebyl schválil. Proto v naízení svém synod vyluuje všecky
uebnice, které by v plném znní od synodu schváleny nebylv. a na
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budoucn žádá pro approbaci vždy dva exempláry rukopisné, aby mohl
si jeden uschovati na kontrolu. — Tak ve všech pravoslavných církvích

balkánských vidíme totéž: boj vzdlaného a polovzdlaného laictva

proti istot víry a proti církvi, a marné snahy nedostaten vyzbro-
jeného knžstva a slabých církvi proti tmto liberalisujícím živlm,
Jcteré jsou mnohem etnjší a útonjší než v našich zemích.

Vda a umní.

Nepoádáno letos žádné všeobecné výstavy. Morava mla leda
dv speciální: velaskou a archivalní mstskou v Napajedlích.

'Cechy vbec odpoívaly. Nastala tedy snad doba vystízlivní, nebo
se sbírají znovu síly na píští léta. Každá výstavka znamená vysílení

toho kterého kraje, duševní i hmotné, teba tedy od jedné ke druhé
oddechu. Za to speciální výstavky dobe obstojí vedle sebe a rychleji

za sebou. Appelují jenom na uritý kruh interesent, ostatní obyvatelstvo

a tedy valná vtšina je ušetena. Akoliv u nás i nej speciálnjší vý-
stavky dlají se vždy vcí celého národa a celý národ se svolává za

vystavovatele i diváka. Odborné výstavky zatím už organisují se

v pravidelné trhy, i závody, spojené mnohdy i s jinými odbornými
vzdlávacími prostedky. Tak pi svatojanském hospodáském trhu

^r Praze zaveden v poslední dob též zemdlský pouný sjezd, na
nmž osvdené síly theoretické pednášejí o vcech zemdlské techniky
a politiky, práv nejnaléhavjších. — Podobn stalo se i pi napa-
jedel.ské výstavce, jež byla mezi rznými tmi výstavami minulých
let nejpromyšlenjší a nejlépe zorganisovanou; tu nejen stará doba
dostala své ve zpsobe výstavky, však i nové dáno. co jí patí na sjezde

mst eskomoravských. Tu projednávány otázky dotýkající se nejblíže

chudinství, školství a finannictví našich mst. Je pravda, nevyerpány
tyto otázky ani pronikavých návrh nepodáno, nových cest nenavrženo.
Ale už i zájem o ty vci buditi a mstským zastupitelstvm úkoly
ony blíže na mysl pivésti, jest dílem záslužným Vedle sjezdu mst
nmeckých z Rakouska, jenž se v druhé polovici srpna po našem
sjezdu konal, napajedelský nevydrží sice porovnání ani v sociálních

ani v samosprávných bodech obecního hospodáství. A rakouské obce
i z velikých a bohatých mst nmeckých nevynikají co se sociálního

stanoviska týe, píliš. Nmecká msta na svých sjezdech vnují se

skoro výlun správním a finanním vcem, stále se neho domáhajíce
od vlády. Nemožno, moravská nepatrná, mladá a chudá celkem msteka
mit tímže mítkem. Jejich in — výstava a první sjezd — sám
sebou jaký byl, jest už velikým kulturním diiem.

O významu nález velehradských rozhovoil se v olo-

mouckém Musejním asopise povolaný znalec moravské staré kultury
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V. Houdek. Vykopaný portál ped nynjším vchodem kostela svdí'
podle nho o pekrásné a mnoh( m vtší stavb chrámové, než je

nynjší. „Starý chrám velehradský byl zajisté stavba, která by dnes

byla pýchou Moravy, umleckým dílem tak velkolepým, že by z dalekých

zemí cizích putovali k nmu všichni ctitelé umni, aby se jemu obdivovali.

Dnes zbyly z toho všeho pouhé sporé trosky!" — Chrám pvodní byl

románský 88"70 m, (z vní) dlouhý. — Houdek opravuje z nynjšího
obrazu jaký nám vykopaniny poskytují náhled Prokopv i Lehnerv^
které dosud byly smrodatnými o starém chrám cisterciáckém na Vele-

hrad. — Pozornosti zasluhuje též vykopaná v kížové chodb mo-
saiková dlažba z pálené hlíny složená, jež v této form liší se ode
všech dosavadních nález toho druhu z našich zemí. Také hrob nalezený

v krypt pod kostelem, prohlašuje Dr. Houdek za jediný nález toho

druhu na Morav, a to svou vzácnou umleckou ozdobou na náhrobním
kameni. Podobn ti hroby za apsidou kostelní nalezené, podle troj-

lenného složení svého pokládá Dr. Houdek za velmi panitihodné.

Ze tí kus složené rakve pokládají se v Nmecku, Francii a Svycarech
za památky alemanské z doby Meroving (5— 8. století). — Autor koní
své vývody slovy: „Snad další vykopávky na prostranství za kostelem

poskytnou ješt hojn materiálu pro ešení záhady velehradské. Dnes
není ješt možno pronésti se o tom definitivn. Kdož mže vdti, co

pda velehradská ješt všechno zrakm našim ukrývá?"
C. Zíbrt v „eském Lide" navrhuje ke zvláštnímu studiu rzná

vydání „Zlatého Nebeklíe", jejž považuje za velmi památnou a asto
vydávanou modlitební knihu eskou. Zjištno pes 250 vydání „Zlatého

Nebeklíe".
„Dom in Svt" dokonil v srpnovém sešit adu zajímavých

obrázk nebožtíka prof. R u b i n a o památném „lublaském barju"
(bažin), jež se prostírá jižn od Lublany až k vvtoku Lublauky pes^

20 kilometr daleko. Rok co rok nížinka tato pevrací se v jediné

veliké jezero, z nhož úzkostn tu a tam trí vísky a osamlé budovy.
V pd bažiny lublaské ukryty poklady rašelinové, o jejichž zpraco-

váni dosud se ve vtší míe nikdo nepokusil. O vysušení bažiny smýšlí

se už nkolik století, ale dosud k tomu nedošlo, a podle všeho brzo
nedojde. A zatím lid se stále z kraje toho sthuje, nechtje už dnes
vésti tak tžký boj s pírodou, jaký vedli tvrdší pedkové. Ale i toto

„barje" se svými roními záplavami má svou poesii a krá.su. z niž

prof. Rubin nkteré drobty ve vzpomínkách svých uchoval.

Ani druhý konkurs na srbskou hymnu, k nmuž byli vyzváni
nejznamenitjší básníci srbští, se nezdail. Jury odmítla všecky zaslané

písn. Tak Srbsko bude ve svých slavnostních dnech asi bez hymny.
Je tím zase potvrzeno, že národní hymny se v konkursu nevybírají.

Ty si vybírá národ v dob nadšení sám a staí mu pak už na vždy.

Za píležitosti smrti echova „Russké Vdomosti" pinášejí z Londýna
sta, v níž korrespondent vvliuje vliv ruské literatury na
anglický literární trh. Praví, že sice všichni ruští belletristé.

jež si Rus sama cení, peloženi, a to mnozí s láskou a nadšením



Vda a umní. 697

a rakou velmi dovednou (Turgenv od missis Harnetovy, angl. spis ).

Avšak ze všech ruských belletrist jediný je víc než belletristou, jest

víc nežli ten, je to Tolstoj. jenž je zrovna zbožován, pod jehož jménem
zakládají se sekty a kroužky, tak jako po Evrop západní jsou kroužky

Shakespearovy, Danteovy, Napoleonovy. Avšak v kroužcích tchto není

tak živého zájmu, tak horoucích stoupenc jako v kroužcích Tolstého.

Z mladších Anglie necení tak vysoko Gorkého, jako Rus sama, pevedši

8Í jeho práce, zstala k nmu celkem chladnou. To z mladších více ji

zaujal a jí se zalíbil echov. Nedlouho ped smrtí echova vydána
druhá sbírka jeho povídek v angliin, a byla na rozchvat rozprodána

a velmi pízniv pijata

Dne 20. srpna sešla se v Petrohrad komise starost uebných obvod,
aby se radila o úprav nkterých výchovných školských
poteb. Tak universitní prázdniny mají býti zkráceny a tyleté
studium nkterých odbor zmní se tím na tíleté. Na universitu má
se pijímat jen po zvláštní pijímací zkoušce a po písném výslechu!

Ješt jiné otázky vyššího studia projednávány, jednáno mezi jiným
i o novém universitním ád, proti starému už tolikrát se studující

bouili! Ukazuje se poteba zíditi nové ústavy, když dosavadní návalu

žactva nepostaují. Na anket této pibraným starostm (popeitelm)
ponechána tentokráte plná svoboda projádení i navrhováni. Jindy jen

se vyjadovali o pedložených otázkách, ale nieho sami nenavrhovali.

Druhá Vese vytvoena nmeckými pedagogy-hakatisty

v Bukovci (Buk), vesnici ležící na cest mezi Poznaní a Novou Tomyšlí.

Bukovecký uitel Forster katoval dítky polské ve škole co nejh.
Dítky bukovecké byly stále sama rána a sama modina. Bil je za to,

že se s nimi nemohl domluvit! Dítky vzepely se konené svému
uiteli, když jim kázal tlocviit na skelných stepinách na nádvoí
rozházených. (Jdboj nroti uiteli tyranovi pTešel na konec v uvdomlý
odpor proti nmectví vbec, dítky odepely zpívat pruské národní

písn. Polské listy praví, že vina nmecké školy je v tomto pípad
ješt ohyzdnj.ší než v pípad vesenském.

Zemeli: 14. ervence N. N. Mode sto v, po 30 let psobí vší

na Litv jako uitel, editel, inspektor v roli rusifikatora, ale mkkého
a rozumného. I jako pedagog a spisovatel vynikal. — 21. ervence
A. F. GuseV; prof. kazaské duchovní akademie, theologický spisovatel

ruský na slovo vzatý. Spisy jeho jsou rázu filosoficko-apologetického.

— 10. srpna prof. B. A. Bilbasov. žurnalista a uml. kritický spisovatel

ruský (red. „Golos"). - 22. srpna JUDr. Fr. R o h á e k (- :^2. list. 1 860),

sekretá zem. rady, národohospodáský spisovatel, žurnalista a belletrista,

jenž po nkolik let marn se pokou.šel listy svými belletristickými

probuditi živjší ruch literární na Morav. Sám také v letech 90týoh

vydal nkolik menších prací belletristických. Od roku 1901 redigoval

„Zemdlskou Politiku", dav podnt k založeni jejímu.
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Za 11 let, jak tomu chtjí tak zv. periody slunení, vrátilo se

opt nejen na zem naše, ale na celou západní Evropu až po Vislu

a Dnpr nebývalé sucho, spojené a trvalým žárem slunením. Jako
každá nepravidelnost pírodní tak i letoší sucho stalo se namnoze
hospodáskou katastrofou: niíc plodiny a rostlinstvo, berouc píležitost

práce a zdražujíc náklad na živobytí. Z Rumunska, Srbska, z Uher
a s druhé strany též z Nmecka dolétaly žaloby na nedostatek krmiva
zeleného, jež zvlášt u jižních soused našich po vtšinu roku tvoí
výhradnou obživu dobytka. Odtud vyšlo i v naší íši (nátlakem z Uher)
opatení, zakázán vývoz píce a krmiv dobytích. Opatení toto setkalo se

8 odporem: u nás podezívána jeho úspšnost, v cizin upírána mu
oprávnnost, nebo prý se protiví mezinárodním právm a závazkm
ze smluv obchodních vyvrajícím. Proti této námitce však Rakousko
mže poukázati na praecedens z roku 1893, kdy totéž opatení prošlo

bez protestu Nmecka, jež samo tehdy týž zákaz vydalo. Ale Švýcarsko
tehdy protestovalo a protestuje i dnes s Nmeckem. Zákazy vyvážet to

i ono zboží, jehož je práv doma poteba, jsou dosti asté v mezi-

národním styku a vždy procházejí bez závažných námitek soused.
Dolnorakouská obchodní komora jako nejvtší a v ústedí sídlící

korporace obchodní v Rakousku ve svých zprávách výroních zahrnuje

obyejn hospodáský pehled celé íše. Letoší zpráva teprve v ervenci
vydaná zpracována zvlášt peliv. O hospodáské situaci z loska
praví se tu: Loská dobrá úroda a v prmyslových nkolika odvtvích
semknutí v kartel jakož i pominutí hospodáské krise v íších pro

vývoz rakouský nejdležitjších, oživily také v Rakousku mnohé odbory
prmyslové, obchodní a železniní dopravu. Zlepšení toto bylo by bývalo

pronikavjší, kdyby osud obchodní a celní jednoty s Uhrami a obchodních

smluv se stedoevropskou smluvní skupinou stát byl býval už rozhodnut

a kdyby v zákonodárných sborech nebyla trvala obstrukce, která pe-
kazila zavádní vážných socialn-politických opateni a znepokojovala

svt obchodn-prmyslový, potebující ku zdárné práci své pedevším
pokoje a klidného rozvoje. Nepíznivou okolností pro rakouskou výrobu
byla vloni též drahota surovin. Náklad výroby se tím velmi zvýšil a

pes to soutž ciziny, jmenovit Nmecka, nutila zbývat se zboží doma
i v cizin, za ceny znan nízké. A tak výnosnost pes rozšíeni vý-

roby i odbytu, nebyla valnou, a ba i v tch prmyslových odborech,

jež nejvíce se oživily, i nebývalý odprodej výrobk pinesl jenom ne-

patrný zisk. V mnohých pak odvtvích zátiší roku 191)2 trvalo i roku
1903 a v nkterých odborech se pomry dokonce i zhoršily

,
Za známky zlepšení hospodáské situace zpráva poítá: zvý-

šení zahraniní tržby vloni, jejíž aktivné saldo dostoupilo 253 mil. K.
Také zvýšení dopravy jest dobrou známkou Dráhy rakouské pevezly
lil' 2 mil. tun zÍdoží, v roce 1902 jen 1<'8Ví mi' f'in- Výíl'\Í bankovek
v rak.-uherské bance zvýšil se bhem roku o 164 mil K, a penízi'
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tjto vybrány skoro vesms na zaplacení mzdy v prmyslových závodech.

Pes nízkou míru úrokovou pece ješt píliv zlata do Rakouska ob-

nášel 61 mil. K.
Pomrem vzájemnosti mezi Rakouskem a Uhrami

zpráva se zabývá podrobnji. Vypoítává všecky prostedky, jichž vláda

uherská se chápe na podporu domácí výroby, jež však spolu škodí

odbytu rakouskému. Prostedky uherských vlád dosaženo už toho, že

mnohé odbory uherského prmyslu nejen opanovaly domácí trh úpln
nepipouštjí už žádné cizí soutže, ale vystupují též jako nebezpení
konkurenti na samém tržišti rakouském. Vývoz mnohého zboží do

Uher pináší už leda ztrátu. Pes to komora pimlouvá se za obnovení

celní a obchodní jednoty, a to pokud se dá na déle než 10 let, nebot

dnešní výroba do krajnosti specialisovaná, potebuje velikého širokého

tržišt a na dlouhou dobu zabezpeeného, má-li pokojn a bez starosti

pracovat a se rozvíjet.

Ve zpráv Národní jednoty severoeské za uplynulý rok
praví 86, že jednot nabídnuto bylo ke koupi nemovitého majetku
(pozemností a dom) v cen 3 mil. korun, a to ponejvíce od vlastník

nmeckých Tebas obnos 3 mil. korun nepedstavoval píliš velikou

massu majetkovou, zajímavo pece jest, že tolik nabídek jednot uinno,
a výkup majetkový provozuje v míe velice malé, starajíc se více

jen o kultirní úkoly. Vidét z toho, že dalo by se s eské strany mnoho
získat a mnoho kolonisovat, jen kdyby bylo s dostatek kapitálu. Také
s nmecké strany asto se hlásají kolonisaní snahy a výbojné tažení

do smíšeného i do ist eského území. Ale píležitost i nebezpeí na
obou stranách je stejné. Jen že takováto národn výbojná knlonisace

v krajích tak hust osídlených, jako je eský sever, západ a sted, je

píliš nákladnou a získané reality jsou obyejn nevýnosné, takové, že

lidé za drahé peníze rádi se jich zbývají jako bemena, a eši a
Nmci. Prodavai se tím zpsobem nikterak nevyvlastují, ale ješt
kapitálov a hospodásky posilují, což zvlášt u podnikavých Nmc,
kteí už i ted obchodné a prmyslov vynikají, by bylo vcí teprve

pochybenou. V živých krajích našieh beztoho výhoda a vliv majetku
reálního klfela už na nejmenší míru. Intelligence a kapitál mají vliv

mnohem vtší.

Ve „Sborníku vd právních'' vyAna na poest TOietin Dra. Randy
(8. ervence) sbírka prací jeho žák, jež pináší mnohé jak velmi

zajímavé tak velmi cenné píspvky z oboru vd právních a nárolního

hospodáství Mnohé práce sloužily zárove jako referáty na právnickém
sjcždé eském. Tak shledáváme tu referát Bráfv : Vda národohospodáská
poátkem 20. veku, dále zajímavé práce Kadlce: O poteb slovanských

právních starožitností, Grubra: Idea sobstatenosti v déjinném vývoji

hospodáském, Prušáka: Poátky kriminální aetiologie. Trakala: Obnova
problému pirozeného práva v soudobé literatue právnické a sociologické

a jiné. V nedostatku informaní a pehledné literatury sociologické a

právn-íilosoíické i drobnjší tyto referáty vykonají u nás djbe své

p 'Slání.
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Ruská zvláštní rada pro vyšetení nouze selské a její pomocné
výbory gnbernské, jakož i tisk veejný naléhají poslední dobu na
zmnu práva selského Není jist zmatenjší a neurovnanjší vci
na Rusi nad ruské právo selské. A za osvobození od nevolnictví po-

nechána obcím veliká autonomie právní a soudní, aby v obci i na
volostném (okresním) sond lid ídil se nadále svými právními místními

zvyky a doufáno, že tak lid sám vyvine si pevné právní normy života

svého, pece brzy zaaly vlády zasahovati etnými naízeními a zákony
a vydáno tolik všelijakých norem a zákonu, že nemožno se v nich

vyznati. Krom toho právní obyeje nejen že se nevyvinuly, ono
jich i ped tím mnoho nebylo, a lid obdaený svobodou neml už ani

dosti stálosti ani píležitosti a pokoje, aby si jich mchl vytvoiti a

upevniti. Tak místo autonomn utvrzeného práva obyejového nastala

na venkov bezprávná zvle a násilí mených a právní nejistota.

To, v em pak skuten bylo ješt trochu právního sterého zvyku,
stalo se brzo nepíjemným pozstatkem stavu selského z dob ne-

volnických. Právní obyeje lidu selského, pokud se kde zachovávají,

jsou lidu jenom na obtíž, a on se jich hledí zbaviti, nebo iní pro
nepíjemnou a nevýhodnou výjimku. „Poádek" vesnice stal se odiosním,

a lid utiká do mst za prací a výdlkem, ale i za lepším poádkem!
Vesnice sama pokud své široké autonomie užívati smí a umí, hledí se

pizpsobiti mstu, jako všude na svt i na Rusi, jeví se snahy
unifikaní ve všech životních a právních pomrech. Spojení msta
8 venkovem po lepších cestách a po drahách, živjší styk obchodní
i kulturní jsou jak u nás, tak i na Rusi hybnými pákami tohoto

sociálního pizpsobování a vyrovnávání. Nahlížejí to ve všech kruzích,

že ruský sedlák nebude už dlouho trpt, aby pro nho platilo nco
jiného — a to horšího — než pro mšáky. Výsledkem tohoto poznání
jest zajisté i zrušení tlesného trestu, jenž jedin ješt na
selském „sosloví" (stavu) tížil. Zrušení toto vypadá sic jako carská
milost u píležitosti narození následníka udlená, ale tou i jinou cestou

zákonné úpravy pijdou tebas ne najednou i jiné reformy selské.

A tyto reformy možno pokládati za dležitjší pro budoucí vývoj
Ruska, než všecky ty ostatní konstituní a všelijaké svobodáské,
jaké se mu stále vnucují.
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K prvnímu výrudí volby Pia X nenadálé rozpuštní gene-
rálního výboru Opera dei Congressi v Itálii vzbudilo

všeobecný rozruch. Hlasy liberální mluvily zvlášt vzhledem k tomu,

že práv Pins X teprve pilenil k Opera dei Congreasi i kesan-
skou demokracii v Itálii — o nevídaném fiasku papežské kurie.

Veejnost katolická pak do dnes není s dostatek informována o po-

hnutkách, jež vedly k tak radikálnímu opatení.

Zaátkem ervence v uvedeném generálním výboru odhlasovala

vtšina „denní poádek" proti pedsedovi hr. Grosolimu.

Usneseno požádat sv. Otce, aby rozhodl sporné názory mezi leny
generál, výboru 1. o tom, jak teba pohlížeti na otázku papežskou,

2. o odvisloati od biskupské autority v akci sociální, 3. o úasti ve

hnutí politickém, 4. o pomra Opera dei Congressi k agitaci demo-

kratické, nkolikráte sv. Stolicí odsouzené a 5. o pevaze hospodá-
ského podnikání v akci sociální nad zájmy náboženskými.

Katolický list L'Eco di Bergamo, v Itálii všeobecn vážený,

psal tehda o trapném tajném komplottu starších osob proti hr. Orosolimu,

jenž mél za následek, že odhlasováno ve výbore proti generálnímu

pedsedovi.

G r o 8 o li oznámil pijatý denní poádek, jehož si povšimla

veejnost i za hranicemi Itálie, kardinálu státnímu sekretái. Kardinál

z rozkazu sv. Otce vyslovil sice politování nad nesvorností v gener.

výboru, ale zárove, „uznávaje správné názory všeho výboruictva,

zvlášt o papežské otázce a odvislosti od autority církevní", vyzval

je jménem papežovým, aby, zanechajíce rozilující diskusse dali se do

praktické práce dle návodu sv. Stolice.

Vc se považovala za vyízenu. Než 10. ervence „Osserva-
tore Romano" pineslo závažné commnniqué. že nepovažuje za

vhodné otiskovat obžník mu zaslaný generálním presidentem Opera
dei Congressi, ponvadž ho nelze schválit vi nkolikerým in-

strukcím papežským. — Hr, Grosoli ml za svou poviunost po tomto

communiqué zadat za propuštnou. Dostalo se mu jí za dva dny. A ze

dne 28. ervence zaslán episkopatu italskému cirkulá kardinála státního

sekretáe, v nmž oznámeno, že stálý generální výbor definitivn roz-

puštn. Ponechán pouze druhý jeho odbor jako jediná generální

organisace, v níž práv Azione democratica popolare jako

drive tak i na dále má zitati innou V cirkulái se di, že akci

kesansko-demokratickou b\. Stolice uznává za vc nejvtšího významu.
Na dále v ele této organisace, dosavadního to II. odboru generálního

výboru, zstati má hr. Me do 1 ago AI bani, arci o to s vtší pravo-

moci, o odvislost jeho zánikem generálního pedsednictva pominula.

Však do pozstalé organisace nesmí vstoupit ani knz bez

svolení jak svého biskupa, tak biskupa diecese, v níž práv dlí, ani

kdokoliv „dobe s kesanskou demokracii neobeznámený", jenž by šíil

ft
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nezdravé novoty, roahodné nehájil zámér a práv sv. Stolice a o pa-

pežské vedení málo se staral. — Zárove nebudiž dovoleno ve schzích
této organitiiCe en.t ženám (pro n nech biskupové, uznají-li to za

vhodné, uspoádají zvláštní ženské schze za ízení duchovnihoj, ani

nebudiž užíváno formalit parlamentárních. — Na papeže, co prý

mluvil v soukromých audiencích, a se nikdo pi disknssi o katolické

akci neodvolává; budtež citovány o tom pouze veejné dokumenty. —
V difccesních výborech, jimž pipadly i funkce rozpuštných odbor
výboru ústedniho, pak a se uznává biskup za jediného kompetentního

soudce.

Paížský „L' Univers" udává dle milánské zprávy za pí inu,
pro papežem neschválen programatický obžník hr. Grosoliho, tuto

vtu z nho: „Krom toho, co se týká nepromlitelných práv svaté

Stolice, považují katolíci epochy i události historické za milníky cesty,

které jde poád v ped, a žárliv žádají, aby se jejich dílo živých ne-

splétalo 8 otázkami, jež v národním vdomí patí mezi mrtvé".

Praví se, že nastalé opatení není prý namíeno proti kesanské
demokracii samé, vždyf pece práv její organisace ponechána, a to

pod vdcovstvím hr. Medobga, jenž v Bologni hlasoval s hr. Grosolim.

Omezení akce lidové výslovn prý so oznamuje proti osobám „s ke-
sanskou demokracií neobeznámeným", tedy namíeno proti novým
radikálním smrm v ní. (Vytýkáno jim díve, že prý hájí socialistické

tendence a vidí všelék pro nápravu sociální v úasti katolík pi poli-

tickém život, jak známo v Itálii posud nedovolovaném)

Výjimeným stanovením na p. o knzích a úplné od-

vislosti celého hnutí od biskupské autority atd. mimo Itálii tžko lze

porozumti. Za dvod oznamuje se pro n, že prý celé hnutí je skoro

úpln církevního rázu. Dokud prý je politická innost vylouena, béži

celkem pouze o lidumilné snahy a theoretické úvahy. Veejná inno*t

katolík v Itálii nutn prý ihned se dotýká otázek církevn politických.

Je-li tomu tak, pak je pln oprávnn úsudek kolínského orgánu

centra, že kdyby se Piu X podailo odstranit otázku ímskou (die

leidige romische Frage), že oteve se dráha pro politickou innost ka-

tolík a tím i pro samostatné vysplé psobeni sociální, jež zstává

pece bez politických prostedk tém úpln ochromeno.

Zatím kes. demokraté vlašští pipravuji si znovu samostatnou
organisaci vedle sooru Medolagova, v nmž chtjí co do hospodá-

ských akcí spolupsobit.
Dne 15. srpna v Rimini sešly ae kes.demokrat. organisace

stedoitalské a usnesly se, že budou své studijní kroužky a spolky

propagandou samostatn organisovati a zídí si národní sdružení kes.-

demokratické. Organisaní výbor zatím jen pro stední Itali' se zvláštním

sekretariátem už také v Bologni se sestavil.

Itálie pi posledním sítáni lidu vykázala celý milion lidi bez
vyznání. Nutn teba, aby katolíci súastnili se veškeré kulturní

práce v národ a zabezpeili si platné v ni místo, zvlášt i na poli

sociálním všestrann co nejspíše.
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Po vzoru na p. Nmecka. Tam v Éezn 23. srpna konal

valné shromáždéní „lidový spolek pro katolické Nmecko"
Je to nejmohutnjší katolická organisace eofialn-politieká na avté

vbec. Práv vstupuje do pátého statisíce lenstva. „Obma nohama

stojí na pd moderního svta kulturního, v nmž chce dle katolických

zásad o pokrok kulturní vší s.lou spolupsobiti a místa si vydobyti'* —
enili v nm za neutuchajícího potlesku tisícového posluchiistva j( bo

geuer. editel Dr. Aug. Pie per, a peda, da, známý lovárnik-lidumil

iirandts, Or,rana a šíení katolického níizoru svtového a všeobsáhlá

praktická sociální politika katolická, tc jeho hlavní dva k(.ly. Ke
všem velkým otázkám sociálním jak v zákonodárství t^k

v družstevní svépomoci a obecn prospšné innosti zaujímal stanovisko

a udával katolíkm všech stav v Nmecku direktivu. Drobnou
sociální a organisaní práci provádly tisíce jeho dvrníku
2500 informací vyšlo z jeho socialn-apol getického bureau ;

zústeoní

své sociáln vdecké a apologetické knihovny za poslední rok bez-

platné r.zpj.i 3ob7 knih a brtšur. Pední jeho starostí bylo, aby

jeho návodem využito bylo veškerých vymoženosti, novovké vdy,
zvlášié spoleensKé a národohospodáské v Nmecku tak kvetoucí, pro
sociální praxi nmeckých katolík. Uspoádal skoro tímsíní ne-

petržily kurs národohospodáský a apologetický v il.

Gladbachu ^ro 47 dlník, z nichž mnrzí psobí jako dlnití

sekretái a pod.; po nkolik týdn súastnilo se ho i 11 knží, také

z cizozemska.

Na jeho popud konala se celá ada menších kurs s nkolika
týdenními hodinami p > Nmecku. Lidové kanceláe pro právní ochranu

a d.nické sekretariáty katoHcké byly s nim ve spojeni, slabší znan
podporoval Ústedí samo uspoádal) v uplynulém správním roce 1707

schzí spolkových. Za rok rozšíil 69 milion tiskopis, z toho

leták sociáln politických a apologetických 174 milionu. 33 spolkm
založil po knihovn, lidové missie, kde teba, i hmotn umožnil, na

jeho stipendia studovali knží i laici národní hospodáství atd.

Plným právem ho proto v Éezn nazvali velkou sociální a apologe-

tickou pokraovací školou pro katolické Nmecko, ne zvláštním spdkem,
ale povšechnou sociální a apologetickou organ isací
katolík v iši.

Spolek je lenem tém všech vynikajících národních (nmeckých;
a mezinárodních sdružení sociálních a národohospodáských, kdež se

svými repraesentanty skvle uplatuje. Dnes, kdy má armádu pracov-

ník, také obrovsky vzrstá Za minulý rok získal lOO.OlO len.
Nejvíce tam, odkud ml i dosud hlavní sílu lenstva, v Porýní (zde

má celkem 137.(00 lenúj, Westfalsku. v Els asi ch. Na východ
nmeckém dosud má len mén. Také Bavory nabádaly k poetnj-
šímu pístupu. Spolek navazuje ilé styky i se sociálními politiky

katolickými jiných národv a zemí a budí chu k práci i jinde.

U nás touž dobou konal se na Velehrad IV. sjezd esko
kestansko-socialní organisace moravsko-slezské.
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Sté narozeniny Sušilo vy byly letos vhodnou pobídkou, aby se offici-

eln pihlásila za nástupkyni v katolické akci sociální ped pl sto-

letím na Morav proslavenou družinou Sušilovou (Sušil, Matj Pro-

cházka, B. M. Kulda, Sylva Tarouca, Wurm, Pojmon atd.) tak slibn

zahájené. Práv v r. 1854. konán IV. a poslední (staré radyj sjezd

katolických jednot v Brn. I byl tedy letoší rovnž IV. sjezd kesf.-

80C. na Velehrad jaksi jubilejním. Zvláštní eí o významu tém
zapomenutých tchto poátk katol. hnutí sociálního na Morav z let

padesátých sjezd zahájen. Z uplynulého období správního (dvouletého),

pro katolickou akci sociální na Morav velmi nepíznivého, vykázala

se organisace pede vším temi význanými iny : založeno pro Moravu
a Slezsko všeodborové sdružení kest dlnictva, jež má dnes

na pl druhého tisíce len ve 40 skupinách a istého jmní 5545 K
po výplat znaných podpor, jimiž pomrn pedí všecka ostatní po-

dobná sdružení; ustavena ústední jednota pro potravní a jiná

svépomocná družstva (výrobní a stavební) se sídlem v Brn, jež sdru-

žila dosud 1 1 družstvo s 9680 leny ; a podniknut organisací první

pokus na Morav vbec, o vysokoškolskou soustavnou
extensi pro dlnictvo. Loni i letos v zim uspoádány pro

stoupence tyry tímsíní soustavné vzdlávací kursy : Nábožensko-

obranný probíral nejasovjší výtky, inné katolickému názoru svto-
vému, na p. se stanoviska moderního evolutionismu, vdy biblické,

novodobé ethiky, historie atd. V kursu právnickém probráno loni

rakouské ochranné právo dlnické, letos veškeré právo spolovací a

shromaždovací. V národohospodáském loni vysvtlovány základní

pojmy národohospodáské a podány strun djiny národohospodá-

ských soustav, letos pak už více stavn program národohospodáský
sám. Ve IV. kursu úetnickém loni probráno jednoduché úetnictví

obchodní, letos pak živnostenské, a položeny základy k úetnictví slo-

žitému. V kursu nábožensko-obranném navštívilo pednášky všecky,

loni 21 (letos 19), aspo z polovice 31 (36), zkušebných rozhovor se

na konec súastnilo 14 (10) ádných poslucha. V právnickém ne-

vynechalo pednášky z 25 (25) ádných a 17 (6) mimoádných po-

slucha 10 (3), z polovice aspo je navštívilo 16 (16), zkoušeti se

dalo 8 (4) poslucha. V národohospodáském pišlo na všecky ped-
nášky 8 (2), aspo na polovici 8 (12), do zkoušky 7 úastník. V úet-
nickém zkoušeno 5 (9), na všecky pednášky pibylo 2 (5), aspo do

polovice 11 (13) posluchav a posluchaek.

K dosavadním prakticko- sociálním podnikm organisace,

jimiž se zvláš vyznauje, pibyla nov vystavná útulna pro tovární

dlnice v Novém Jiín, jež se sama sebou vyplatí a pece skýtá

vzácné výhody obyvatelkám jak hmotné, tak morální a výchovné (pro

hospodyství). Na venek letos sjezd budil nejvíce pozornosti, že se

prohlásil pro dobu pechodnou, než bude lze vybudovati úplnou zá-

jmovou organisaci spolenosti, pro všeobecné tajné a pímé hlaso-
vací právo rovné. Pijato po živé delší debatt 99 proti 6 hlasm.
Vedle toho uinna vhodná usnesení k rozvoji kesf.-soo. tisku a financí
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strany. Dojednáno zaizovat pi spolcích kest-soc. zvláštní tlo-
cviné odbory, a to z dvod jak socialn-hygienických, tak
z píin agitaních. na nž nedávno ve prospch sociální demokracie
eskoslovanské upozoroval v paížské „Nouvelle Revue" p. Dr. Leo
W i n t e r z Prahy. Sjezd vyzval znova vládu, aby svoje nekonené
studie o starobním a invalidním pojišování závazném pece už
zakonila a pedložila hotový návrh zákona sborm zákonodárným.
Pro budoucí sjezd usneseno stanoviti delší dobu jednání.

Týden ped tím konali v Brn sjezd moravští národní
socialisté. Práce jejich dosavadní je tém jen agitaní. Vykázali
se schzemi pro hlasovací právo, starobní pojišování, eské školství

v Brn, proti militarismu — a ovšem i „klerikalismu". Strana akcentuje
své tídní, protimštácké 8tanovÍ3ko Agitace její je zaasto neurvalá,
a by sjezi mluvil „o zbraních ducha", jichž prý výlun (!) užívali.

JMají dnes na Morav 44 organisací a 52 spolkv. Aby sesílila jejich

akce odborná, zamýšlejí svolat zvláštní sjezd odborových a vzdlávacích
spolk. Ze svépomocné innosti uvedli, že vyplatili 173 lenm organisace

1036 korun. asopisy mají dva krajinské a brnnský jeden. Sjezd
zamítl návrh výkonného výboru tento vydávati už ted dvakrát za týden.

Due 14. srpna konal v Lubn druhý svj sjezd roku 1902 na
podzim ustavený íšský svaz nepolitických sdružení ke-
sanských dlník v Rakousku (nmeckých). Sdružil v sob
dosud 161 organisaních skupin; z toho 9 ojedinlých spolkv, ostatní

v šesti zemských svazech; a tmto patí z našich korunních zemí pouze
slezský. Píspvek pro íšský svaz zaplatilo 7783 len; inil za r. 1903
1622 korun^ Spolky svazové až na jeden slovinský z Vevce jsou vesms
nmecké. eské kesanské sociální organisace svazu oznámily, že

utvoí svého asu esko-slovanský svaz íšský a pak ústedním výborem
že s vídeským (nmeckým) vstoupí ve spojení kartelové, a to jak
z píin národnostních tak i autonomistických. Svaz referoval teprve

o zaátcích své psobnosti, k níž patí cestovní podpora lenstva, právní

ochrana u úitedních instancí vídeských (dosud jí nepoužito) a budování
odborové organisace. Zde petvoeno nkolik odborových spolk místních

ve svazy pro Rakousko a založeno nkolik odboek. Sjezd jednal o

sdružování dorostu, organisaci a ochranném právu pro domácké dlnictvo
a rozhodl se založit ústední socialn-politickou studijní knihovnu pro

referenty svých spolk ve Vídni.

Mezinárodní pehlídku svých voj konala rovnž v srpnu po celý

týden sociální demokracie v Amsterodame. Pijelo 482
delegát z rzných národ; nejvíce z Anglie (101), z toho za odborová
sdružení 26, pak z Francie 89, z Nmecka ti6 Rakouští sociální

demokraté representovaji se ve tech skupinách^ Némci zvláš jako
„Rakušané'* (3), pak eši zvlášt (3) a Poláci pidruženi k dvma
ostatním delegacím polským. Zastoupeni i Rusi 23. z toho židovské

dlnictvo (prý za 23.000; osmi osobivými delegáty. 3000 japonských
socialist zastupoval jeden delegát, jenž theatraln ruku v ruce s Rusem
Piechanovem slavil sbratení rusko-japonského proletariatu a protestoval

Hlídka. 48

i
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proti vražedné válce na východ kapitalistickými vládami inscenované.

Sjezd tentokráte maje zvlášt rokovati o choulostivé otázce sccialné-

demokratické taktiky proti dosavadním tradicím, rozestoupil se v jednotlivé

komise na projednanou programových bodv a vylouil nesocialistickou

veejnost naprosto z tohoto rokování komisionelního. Snad se zetelem

na smutné zkušenosti z Drážan. Tedy také už „za zavenými dvemi",
jimž se tolik naposmívali pi stranách mšáckých. Hlasováno dle národu.

Jednotlivé národy mly v komisích po dvou zástupcích. Ruským židm
odepeno zvláštní zastoupení v komisích. V plenu estné pedsednictvo

80 stídalo, za Cechy „pedsedal" oban Nmec, za Poláky Daszyúski.

Po referáte soudružky Rolandové, Holandanky, jež mla ješt

v erstvé pamti „generální stávku" nizozemskou, pevážnou vtšinou

odsoudil naprostou všeobecnou stávku mezi nemožnosti. Celkem
uznávána za léku anarchistickou pro sociální demokraty. Zástupce

revoluní frakce soc.-dem. z Berlína pusl. Dr. Friedeberg marn
generální stávku dolioval jako vzácný ethický prostedek bojovný,

marn žádali i Francouzi také Jaurésovy frakce, aby sjezd de-

finitivn nerozhodoval, a doporuil vc zatím jen dkladným studiím.

Sjezd opustil také odmítavé revoluní stanovisko vi praktické reformní

politice sociální, jež do nedávná (do r. 1899) hájila ješt i parlamentarní

frakce sociáln demokratická na íšském snmu nmeckém, a doporuil

za zpravodajství nm. posl. Molkenbuhra soudruhm všech zemí, aby
pracovali ve svých státech o vybudování všestranného pojišování
dlnického po vzoru íše nmecké — arci jen pro období kapita-

listfcké spolenosti. Vyzváni pak, aby žádali hned z poátku sjednocení

veškerého pojišováni a úhradu ne píspvky pojištnc (ani ve form
poplatk zamstnavatelských ne), nýbrž výnosem pímých berní. Jen
ojedinle ozvaly se za debaty starší odmítavé názory. Po prvé jednal

sjezd soc.-dem. o koloniální politice. Prý ze snahy aspo dosud
necivilisované zem uchránit ped kapitalistickými zloády kulturních

stát. Odsoudil každý imperialismus a protekcioni.smus hospodáský,
a vyzval všemi silami pracovati proti „zhoubnému vlivu missioná
v koloniích". Ostatek pak doporuil problém [iroletárské politiky ko-

loniální soudruhm k dkladnjším úvahám. Nejvíc asu vnováno
rokování osocialn-demokratickétaktice, t. j vlastn o snahách

revisionistických v praxi, vstoupiti ve pudu dnešních parlamentarních

pomr, a hledt na ní co nejvíce vyzískat pro soc. demokratické cíle.

Ponvadž nebželo o programové nauky, o doktrínu, zstal nmecký
Ber nste i n stranou, a „revolucionái" nejvíc se obírali ministerialismem

stoupenc místopedsedy paížské snmovny Jaur esových. Byl to

vedle Guesda hlavn vítz drážanský, temperamentní „diktátor" strany

Bebel, jenž se utkal s Jaurésem, Vanderveldem a „naším" Dr. Adlerem
v komisi. Zde také odsoudil tak zv. republiku francouzskou, nad niž

stokrát více vykonáno v mnohé monarchii. (Vive Guillaume! ironisovali

výrok Francouzi.) V komisi také slavil velké vítzství. V plenu však
hned z poátku ozvala se pro Jaurésa mohutná ozvna, i tehda, když
odsuzoval, jak v komisi práv zástupcové „kulturních" stát jako Ruska,
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Japonska, Bulharska, Spanl rozhodovali o vysplejších pomrech silných

organisací, jako je francouzská, a ovšem zástupcové z tchto zemí
ohlásili skrze soudružku „polskou" Luxemburgovou z Berlína plamenný
protest proti takové urážce. Zvlášt také r. Adler mluvil proti

Beblov drážanské resoluci, a hájil duchapln mírnjší znní, jež

sestavil s Vanderveldem. ísa konec pro Adlerovu resoluci hlasovalo

21, proti ní rovnž 21. Byla tedy sice zamítnuta, ale a po té pijata
resoluce drážanská 25 hlasy, znamená to velký úspch ministerských

a revisionist na foru mezinárodním, Zajímavo bylo ze skupení
hlasujících, že pro mírn revisionistickou resoluci Adlerovu hlasovali

pouze Rakušané, t. j. nmetí zástupci z Rakouska a posl. Daszynski,
proti ní však Uhi a eši, tito patrn vlivem red. Nmce, proti

nmuž obas v *Akademii" vystupují eští revisionisté.

Listy rzných stran, zvlášt liberální, upírají mezinárodnímu
sjezdu socialn-demokratickému skoro jakýkoliv praktický význam;
a to zvlášt co do debatty o taktice, jež má už tak pestré djiny
u sociálních demokrat. Než bezvýznamným zasedání amsterodamské
nebylo, by i bfízkých rraktických následk opravdu mlo po skrovnu.

Smry v internacionale zmily síly a celkem znova dotvrzeno, že

revoluní strana, i když zvolna, tož pece neodvratn spje k pemn
v radikální stranu evoluce až i reformy sociální. Nový sjezd
bude za 3 léta uspoádán ve Stuttgarte, poprvé na nmecké pd.
Bebel sliboval, že bude tak volný, jako v Amsterodame.

Ped sjezdem konáno nkolik mezinárodních konferencí
odborových (svaz soc.-demokratických), na nichž jednáno o spolený
mezinárodní organisovaný styk. Horníci na nepistoupili, za to ustaven

internationalní svaz dopravního dlnictva (se sídlem v Hamburku)
kovodlnický (ve Stuttgarte) a devaský rovnž se sídlem v Nmecku.
Zárove se však ukázala velká rznorodost pomru hospodáských
i sociálních v jednotlivých zemích, tak že novým mezinárodním od-

borovým organisacím neprorokují mnoho zdaru.

Školství.

Zízení slovanských poboek, které má býti provedeno
pi uitelských ústavech v Opav a v Tšín, stalo se u Všenmcv
otázkou politickou prvního ádu. Deputace u ministerského pedsedy
takka dvée si podávaly, ale dostalo se jim stejné odpovdi, že rozhodnutí

vlády zmniti se nedá. Jedné deputaci ekl ministerský pedseda zcela

jasné, že zízením pouhých poboek stal se vlastn ústupek Nmcm,
ježto oba slovanské kmeny ve Slezsku dle práva a spravedlivosti za-

sluhují ústavy samostatné. Odpor „znásilnných" Nmc propukl

plnou mrou dne 18. srpna, práv v den narozenin Jeho Velienstva,

na revoluním táboe v Opav, kde nescházel ani poslanec Wolf a spol.

43*
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Dle resoluce na táboe tomto pijaté hubí prý se slovanskými parallelkami

mezi Nmci píchylnost ku státu, vlastenecké a dynastické smýšlení,

a jedním z „pádných" dvod proti zízení poboek mají Némci i ten,

že nmetí studenti se slovanskými se nesnesou!

Reforma ústav ku vzdlání uitelv a uitelek,

o níž minule jsme se zmínili, nezamlouvá se pokrokáskému uitelstvu.

Jedním z protidvod jest i ten, že má býti rozmnožen poet hodin

náboženství vnovaných a že ve vtším rozsahu má býti pstována hudba,

zvlášt církevní, aby z ústav vycházeli dokonalí varhaníci a editelé kru.

Všeobecn pojednává o reform uitelských ústav L. A. Bržek

ve spise svém nadepsaném „Naše ústavy uitelské a jejich

píští reforma". (Spis „Ddictví Komenského" ís. 37. Praha 1904.;

Spisek informuje nás celkem dosti klidn o zízení a zaízení uitelských

ústav, o jejich nedostatcích a žádoucích opravách, ovšem v duchu

pokrokovém. Celkem však myslíme, že autor píliš generalisuje.

Je-li pravdou vše, jak spisovatel líí, pak musíme sprásknouti rukama

nad vdeckou úrovní uitelstva, které dnes vypovídá duchovenstvu boj

s takovou odvahou! i prázdné sudy nejvíce zvuí? Náboženství,

klášterní školy a katecheti jsou ovšem ve spisku tom v nemilosti.

Školnílékai ustanoveni budou poátkem školního roku v Praze,

kde vypsán práv konkurs na devt míst. Novota tato uvítána celkem

s povdkem, pouze bylo vytýkáno, že nikde v konkursních podmínkách

není ani slovo o tom, aby žadatelé mli odborné vzdlání v
^

tch

oborech lékaství, které ve vku dtském nejvíce lékae zamstnávají,

aby tedy byli odborníky v chorobách nervových, oních, ušních,

hltanových a zubních, anebo — což by bylo ješt rozumnjším — aby

ustanoveni byli lékai aspo po jednom jako odborníci zmínných

chorob, aby tak instituce školních léka vystihla svj úel. — Druhý

hlas pimlouval za to, aby lékaský dozor na dívích školách praž-

ských sven byl doktorovi resp. doktorm ženským; nebo jen

žena dovede prý úpln porozumti povaze dívek a získati úplnou

jejich dvru. Návrh není lichý a dal by se v Praze snadno provésti,

nebof ženských léka je tam již nkolik.

Ve Vídni projednávána byla otázka, aby školní prázdniny
peloženy byly na dobu o 14 dní dívjší, tedy aby trvaly od

1. ervence do konce srpna. Dvody pro to uvádny se stanoviska

zdravotního, nebof snáze bude vyuovati ve dnech 1.—15. záí, než

1.— 15. ervence, kdy pro nesnesitelná vedra bývá vyuování velmi

stíženo. Rovnž i rodiny budou moci použiti v této dob s vtší výhodou

letních dn, než na poátku záí, kdy den se krátí a vane chladný

podzimní vtík.
Na obecných školách v tch místech, kde neni stedních škol,

trvají hlavní prázdniny šest týdn, kdežto v mstech se stedními

školami trvají jako na stedních školách dva msíce. Aby po této

stránce zavedena byla mezi obecnými školami rovnost a prázdniny na

venkov o 14 dní rozšíeny, o to usiluje se jak se strany uitelstva

tak i rodi. Uvážíme-li, že na obou místech musí mládež zdolati stejnou
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látku a že ve mst prmrná chápavost dítka není vtší vždy než

na venkov, musíme snahy tyto jen schvalovati, a to tím více, že

i uitelstvu písluší právo k stejnému oddechu po práci nemén úmorné-

Ze statistiky vysokých škol 190U/4.

-4j Rakousko. I. University.
úhrnný poet Éádn. Zrn Fakulty
ItnsluVliaé posl. stmi. tlicnl. právn. médie. filosof.

1. éernovice . 697 554 62 71 386 -^ 240
2. Hradec Št. 1706 1281 146 103 794 295 514
3. Innsbruk . 1111 917 21 283 350 179 299
4. Krakov. . 1934 1612 205 76 645 169 1044
5. I.vov . . 2742 2420 155 418 1316 104 904
6. Praha (.) . 3628 2958 121 133 1850 364 1281

7. „ (n.) . 1472 1283 28 60 716 237 459
8. Víde . . 7521 5883 282 199 3389 1560 2373

Úhrnem. 20811 16808 1020 1343 9446 2908 7114

II. Vysoké školy technické
Poet ádu. Obecu. Stavební Archi- Strojn. Chem. Ci-^

posl. posl. oddl. odbor tektura odbor odbor zincúi

1. Brno (é.) . 329 282 40 175 — 67 — —
2. „ (n.) . 610 553 46 307 — 142 58 6
3. HradecŠt. . 490 468 38 235 13 146 36 17

4 Lvov . . 1060 972 53 576 46 252 45 155
5. Praha (.) . 1687 1603 220 670 62 448 203 24
6. „ (n.) . 858 770 27 374 18 268 83 13

7. Víde . 2563 2365 136 1006 134 884 205 103

Úhrnem . 7597 7013 560 3343 273 2207 630 318

III. Theologické fakulty.
Poet úhrnný ádn. posl. Cizinc.

1. Olomouc (katol.) 197 195 —
2. Solnohrad (katol.) 65 52 7

3. Víde (evang.j 39 31 7

Úhrnem . . ^ 301 278 Í4

IV. Zemédélská vysoká škola ve Vídni.

Všech poslucha 435 (359 ádných, 76 mimoádných), z tch
hospodáství 130, lesnictví 237, zemdlství technické 68. Cizinc 2K

V. Hornické akademie.
ádnvch Oberné Oddl, pro Odd. pro Ci-^
poslucha oddlení hoi-nictví hutnictví zinc

1. Lubno . . 270 255 196 44 15 55
2. Píbram . . 139 127 103 26 10 17

Úhrnem . 409 382 299 70 25 72

VI. Hospodáská akademie v Déíné-Liebwerdé.
Všech poslucha 43 (35 ádných, 8 mimoádných, zdejších 39,

cizinci 4;.

fl
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vlastn zcela samo sebou se rozumí. Jeho vlastní zkušenosti v píin
spoleného vyuování jsou píznivé. Pokud se týe innosti uitelské
u dam, pravil eník, že práv ženské pohlaví jest nejvýš zpsobilé

k pstování starých drah (zu Uberlieferung alter Bahnn).
Všeobecn žádáno, aby 1. hoši i dívky na gymnasiích byli spo-

len vychováváni; 2. aby bylo povoleno dámám, jež dosáhly vdecké
zralosti, aby mohly býti immatrikulovány; 3. spolené university; 4. aby
spolen psobili na gymnasiích professoi i professorky; 5. aby pi-
puštny byly do všech seminá (k praktickému výcviku poslucha

,

ježto nabyté zkušenosti jsou velice píznivé.

Pipuštní abiturient realek na universitu, o nmž
svým asem jsme referovali, stalo se nyní skutkem. Ministerstvem vy-

uování dne 5. srpna v té píin vydaný výnos ustanovuje toto: žáci

realek, kteí mají vysvdení zralosti pro technické vysoké školy a

chtjí se vnovati universitním studiím, mají se podrobiti doplovací
zkoušce pod zvláštními komisemi, jež se zizují v universitních mstech.
V této komisi je též pítomen zástupce university, jehož jmenuje
akademický senát. Zkouška skládá se z latiny, etiny a filosofické

propaedeutiky. Obstojí-li kandidát pi zkoušce, poznamená se na jeho

vysvdení maturitním z realky, že nabyl práva vstoupiti na universitu

jako ádný poslucha. Abiturienti realek mají na vli získati si vdomosti
k této doplovací zkoušce potebné soukromým studiem, avšak k usnad-

nní toho budou zízeny pi jednotlivých realkách nebo též pi
gymnasiích nepovinné kursy pro vyuování latin, po pípad i etin.
Kovnž, bude-li potebí, mže se zíditi na universitách vyuovací
kurs latin a etin, aby abiturienti realek se mohli k doplovací

zkoušce ádn pipraviti.

Nové naízení nikterak nezkracuje výhod, kterých absolventi re-

alek požívají jako mimoádní posluchai na filosofické fakult, o emž
v kvtnovém ísle jsme se zmínili.

Denní listy nkteré pinesly v posledních dnech zprávu o nové
školní epidemii, která vyskytla se mezi dívkami vyšší díví školy

v Basileji. Za vyuování bývají dívky pekvapovány konvusním
škubáním úd, zvlášt rukou a nohou, jež otásají se v rychlých,

zcela pravidelných pohybech tesavých. Písmo jejich je trhané jako

u starc. Nejhodnjší a nejpilnjší dívky nemohly nával tch pemoci
a byly poslány dom. Nejprve objevila se nemoc jen u jednoho dítte,

pozdji u nkolika téže tídy, až konen rozšíila se i na tídy ostatní.

Tamjší léka Dr. Ammer vysvtluje nemoc jednak vnitn nedokrev-

ností, jednak zevn suggescí, pohledem na onemocnlé, úzkostí atd.

Pruský snm vnoval po píklad anglickém 70.000 M na zaízení

veslaských školních závod pro žáky stedních škol. Proto na všech

pruských jezerech a ekách v dob školní prázdné mládež piln vesluje.

Na námitku, že veslování je drahý sport, odpovídá prof. Wickenhagen:
A což pak dosavadní život studující mládeže nic nestojí? Sedti v ho-

spodách, mensura, noní toulky jsou zadarmo? A píspvek na veslaský

sport iní týdn tolik, co stojí dv sklenice piva. Za tuto nepatrnou

R
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cenu nauí se vesla pesnosti, poádku, vážiti si svého zdraví, nabude

tlesné síly a odvahy — vesms vlastnosti, které v život se platí.

V Nmecku volají nyní pokrokové vdkyn usilovn po reform
dívího výchovu a školství, ale názory initel a rádc se

rozcházejí. „Lada" píše o tchto snahách takto: „Jedni vidí jedinou

spásu možnou v tom, co ped 30 a více lety zavrhovali a za nejvtší

vadu ženské výchovy prohlašovali: ve spolené školní výchov
obou pohlaví; druzí zase tomu odporují a trvají na oddlení pohlaví

ve školách a na zaízení samostatných dívích škol

Zeny žádají, aby školní plán pro díví školy nesestavovali pouze

mužové u „zeleného stolu", ale ženy, které samy na sob doznaly^

jak neblaze psobí dosavadní smr díví výchovy školní.

Žádají pro dcery své takové vdní, jako pro syny, aby dívky

byly jinochm rovnocenn vzdlány. Ziena má rozsáhlé a dležité životní

povinnosti. Ona musí být vychována pro úkoly domácí hospodyn
i obanky té které zem. Ale práv tento dvojí cíl vyššího vzdlání

ukládá dvojnásobnou péi rozhodujícím kruhm, jež ídí školství v zemi.

Navrhuje se, aby díví škola po sedmileté návštv, tudíž po

odbytých sedmi tídách, se rozdlila na dva oddíly. Tak asi jako nyní

reálné gymnasjum dovoluje vstup po pání, i do gymnasia, i do realky.

Po té dob se má rozštpiti díví škola ve 2, a to: jednu, kde
by se vyuovalo potebným vdomostem se zením na
budoucí povolání manželky a matky; druhou za pípravku
pro universitu. Ob školy mají býti rozpoteny na šest tíd, takže

jest vymeno 13 let pro studium dívek; o rok více než u hoch, a to

se zením na tlesný vývoj u dívek v tom veku.

Zkoušky dosplosti by umožovaly žákyním tchto stedních škol

vstup na universitu." Až potud „Lada". Novinkou pro nás, a ne
úplnou, byla by pokraovací škola rázu praktického, rozdlena na 6 let.

Vojenství.

Drakm vnují od njaké doby vojenští odborníci velkou po-

zornost. Jsou to soustavy velk\-ch ploch sestrojených tak, by po zpsobu
drak, jimiž hoši si hrávají, vtrem jsouce vznášeny jakés bemeno
(lovka) nesly. Vojsko ovšem jich užívá na vypátrání nepítele.

Žádá se na takovém stroji, by byl prostý, jeho doprava by byla po-

hodlná, a aby mohl býti puštn i za tak silného vtru, za jakého

balony puštny býti nemohou. Nedávno ve vojenském táboe v Aldershotu

(v Anglii) inny pokusy s novým takovým drakem, jejž sestrojil

Mr. Cody. Drak se skvle osvdil. Zdá se, že má vskutku všechny
výhody balonu, nemaje jeho nevýhod.

Stely malé ráže mají rzný úinek na tla živoich jimi

zasažená. Tak stela proráží svaly zcela hladce, provrtávajíc jen ne-
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patrný otvor, jenž ce rychle opt uzave, nedávaje zhoubným látkám

vniknouti do tla. Rány takové rychle se hojí. Svaly jsou pružný a

chovají se jako kauuk. Na ásti tla obsahující mnoho tekutiny jest

úinek velice zhoubný. Stela velkou rychlostí na takovou ást narazivší

psobí jakýs výbuch, ást tla bývá roztrhána, rána bývá velká.

Výbuchy tyto považují se za výsledky hydraulického tlaku. Vysvtluje
se to tím, že zasažené molekuly ást „živé síly" od stely pijmou a

odvádjí na molekuly nejbližší, jež je opt odvádjí dále; na dkaz
toho vymyslel si švýcarský vojenský léka Dr. Bircher tento pokus.

Naplnil plechovou krabiku (od konserv) kamennými kulkami a dobe
ji uzavel. Každou takovou kulku lze si pedstaviti jako arci velkou

molekulu. Na tak pipravenou krabici dal vysteliti z runice na 25 m.

Úinek byl tento: Stela vnikla do krabice, kulky kamenné roztrhly

krabici a rozletly se na všechny strany tak, jako by byla se vnit
krabice vznítila výbušná látka.

Zpsobilost zasibiské dráhy k doprav vojska do obvodu
války lze považovati za velice uspokojivou. 8. dubna loského roku

ministrem komunikací, knížetem Chilkovem caru podaná zpráva, uvádí

tyto podrobnosti: A se letos na zasibiské dráze žádalo toliko, aby na

trati z Celjabinsku do Krasnojarsku dopravovala pouze po 4 párech

vlak s vojskem, na trati z Krasnojarsku do Irkutsku po 3 párech,

pece pro drazná opatení již od 2. února dopravováno po 5 párech

po celé trati jedoucích vlak, tak že 14. února, tedy druhého dne
válené pípravy sibiského okresu bylo již 46 vlak s vojskem na

cest. Dle vojenského jízdního ádu ustanovena zpsobilost k doprav
10 pár vlak, z nichž 2 páry k doprav cestujících, 8 pár k doprav
vojska, zboží a náadí hospodáského. Od 16. února zvýšila se práce

dráhy velmi, nebof krom zástup urených na doplováni, bylo jí do-

pravovati záložní oddlení na východ. I zástupy, jež na rychlo k stežení

trat podle dráhy byly umístny, bvlo souasn dopravovati. Souasn
také dopraveno 200 lokomotiv a 2000 voz z evropského Ruska za

Bajkalské jezero na sesílení dráhy, pak materiál na dostavní dráhy

kol jezera, pak palivo a zboží pro dráhu samu. Ješt pak bjlo dopra-

vovati zboží do mst a vesnic pi dráze položených, nebof záhy se tam
zjevil nedostatek nejpotebnjších vcí, ana dráha soukromého zboží

nedopravovala atd. Tímto zpsobem bylo možno zaátkem léta vypraviti

denn 14 pár vlak po celé trati jedoucích, v lét zídí se 58 výhybek,

dopraví se patiné množství lokomotiv a voz, a na podzim lze poítati,

že dráha bude s to 1.3 pár vlak vysílati. Dráha kol Bajkalského

jezera bude prý dostavna ješt v srpnu tohoto roku.

Strava japonských vojín. Pokud byla armáda japonská

v severní Korei v krajích Rusy opuštných odkázána na dlouhou do-

pravní áru po zemi, bylo obav, že k zim a nemocem pidruží se

také hlad. Doprava a stravování nedalo se tehdy asi pravideln. Nyní
však. kdy armáda se nachází v Mandžursku a doprava po krátké áe
po moi dje se rychle a pravideln, jest vojsko také pravideln
stravováno. Dstojníkm a mužstvu se dává stejná strava, i pipadne-
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na den a hlavu: 1. Masa 40 mome (1 mome = 3.75 gr) = 150 gr.

2. Kvancume (konserv) 40 m. = 150 gr. 3. Jasaj (zeleniny) 30 m. =
1 12Vj gr. 4. Tsukemono (v oct naložených) a) švestek 10 m. = 37 »/•, gr:
h) cibule, epy 10 m. = 37

'/g gi" (z t^ch jak si kdo voli). 5. Písady
neb omáky: a) shojn (ostrá omáka v láhvích) 5 m. =: 17 » 4 gr:
b) omáky z fazolí (velice oblíbená a zvlášt proti zim užívána) 5 m.
=: 173/4 gr. 6. Soli 3 m. ^ 1 1 1/4 gr. 7. Oaje 1 m. = ?>lb gr. Krom
toho jednou týdn 2 go (1/4 litru) saké (rýžové pálenky nebo vína;,

4 shaku (10 shaku = 1 go) == 1/20 ^itru líhu. K tomu též jednou
týdn 30 m. = 1127, 9^' koláe a 20 papirosek. Za obyejných as
dává se vojákovi denn 2 sho (1 sho = 10 go) = 2^', litru isté vody
na mytí a vaení, což jest obzvlášt dležité v krajích s vodou nezdravou.
Vydávání vody jest kontrolováno, aby se co možno pedešlo onemocnni
tyfem. Soli a cukru se dává dstojníkm mén než prostým vojákm.

Francie. Inženýr Eiífel nabídl" se ministerstvu vojenství, že na
své útraty vystaví na Eiíielov vži stanici k telegrafování bez drátu

(300 metr vysoko). General André nabídku pijal a oddlení hradeb-
nické, jemuž velí setník, již se u stanice zaídilo. Nejdíve spojila se

stanice s nkolika paížskými tvrzemi. Doufá se však, že bude možno
telegrafovati na 400 kilometr daleko a spojiti se s eskadrou v anglickém
kanále, což asi by bylo velice dležité. — Ministr vojenství zakazuje
vojenským sluhm nositi civilní odv.

Dstojníkm a vojenským úedníkm písn se zakazují vdecké
nebo jiné práce a vynálezy s vnováním cizincm zasílati pímo. Jen
ministerstvo budiž oprávnno taková vnování dovoliti a práce buJtež
posílány diplomaticky. Generálm dostalo se písného píkazu, aby pouze
takové dstojníky, již na poli vdy nebo vyuování (uby) skutených
zásluh si dobyli, navrhovali, aby se jim dostalo akademického vyzna-
menání. Doposud totiž generálové navrhovávali v prvé ad své ordo-

nanní dstojníky.

Ministerstvo orby nedávno uveejnilo zprávu o správ státních

hebinc roku 1902. Lze z ní vidti, že velké penžité obti Francií

pinesené, aby chov koní byl povznesen, pinesly ovoce. Roku 1902
bylo soukromým pstovatelm vyplaceno cen za i8,139.658 franku.

Stát pispíval 2,484. 225 fr.. ostatní peníze složily okresy (departements),

velká msta a spolky. Vyvezeno bylo 23 227, dovezeno 17.561 koní.

vývoz byl dovozu vtší o 5(í()0 koní. Do potu vyvezených koní bylo

poítáno 230 koní vyvezených do Alžíru, do potu dovezených bylo po-

ítáno G54() koní z Alžíru do Francie pivezených. Pipoítáme-li však
Alžír jakožto francouzskou osadu k Francii, zjevují se nám íslice tyto:

vyvezených koní 22.997, dovezených 11.015, tedy se o 11.982 koní

vice vyvezlo než dovezlo.

Anglie. Nová úprava indické armády, o které jsme se již

zmínili a o níž se Lord Kitchener v pamtním spise podrobn vyslovil,

ile pokrauje. Indie jest základním kamenem anglické moci a Anglie
iní vše, by si ji zachovala. Základní myšlenkou nové úpravy jest,

uiniti indickou armádu ve všem všudy neodvislou na mateské zemi.
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aby, zapletena-li Anglie do války s mocí námoní, nebylo teba co do

Indie dovážeti, nebo námoní dopravní ára jest nedosti stežena a

snadn by mohl nepítel, zmocn se dopraveného váleného materiálu,

tím pozemní armád citeln uškoditi. Proto je teba, by armáda našla

v zemi: kon. dla, zbran a steliva. Proto budou zaízeny velké

strojovny a arsenaly na stelivo. Co nejdíve bude otevena továrna

na runice v Ischapuru. Též v továrn na cordit ve Wellington prý

se bude záhy pracovati. Doufá se, že továrny na lafety v Inbbulpore

a Coseipore budou oteveny roku 1905. Nejvtší potíže iní opatení

vojenských koní. Chov koní v Indii jest zcela nevyvinuty a

vojenská zpráva odkázána na dovoz z Austrálie, což arci za války

s nkterou námoní mocí by se nedalo provésti.

Zaizuje se škola k vycviení dstojník dle vzoru anglické

školy v Comberby. Také hnutí dobrovolnické se podporuje, nesnadné

ponkud proto, že evropským dobrovolníkm nechce se sloužiti spolen
s dobrovolníky indickými. Lord Kitchener však chová nadji, že pe-
kážku tuto možno pekonati. Také armáda domorodc bude znova

upravena a obzvlášt sesíleny zálohy. Vláda má za nejlepší, kdyby se

našlo lidi, jež by se zavázali sloužiti 8 let. O všech tchto otázkách

se práv v ministerstvu války v Londýn pojednává. Nejvíce se stará

o to, aby dlostelectvo a pchota byly vyzbrojeny novými zbranmi.
Továrny pracují o pekot. Tak má na p. zbrojovna v Enfieldu více

práce než kdy ped burskou válkou. Letos bude vyrobeno 168 polních

dl a nkolik dl pro dlostelectvo na koních. V královských zbroj-

nicích bylo objednáno na správní rok 1903—4 67.000 nových a 50 000
znovu upravených runic, na správní rok 1904—5 50.000 nových a

400J upravených runic V soukromých továrnách objednáno na ob
léta 100 000 nových runic. Nedávno zídil si lord Kitchener ze ty
setnin pevnostního dlostelectva po tžké baterii, dav jim potahy

k dlm a k pedním oddlením voz na stelivo. Posud Ješt není

ureno, dá-li se tmto bateriím nových dl.

Jak se pracuje o zvýšení spsobilosti indické armády, dokazují

snad nejlépe tyto íslice:

Rozpoet na armádu indickou inil roku 1900— 1 14,264.525

liber sterl, roku 1901—2 14,786.342 liber šterl.. roku 1902—3
16.221.402 liber šterl, roku 1903—4 16,784.100 liber šterlinkii a na

rok 1904—5 bude prý 18,215.000 liber šterlink.

Ze na své lostvo Anglie nezapomíná, dokazuji ohromné výdaje

na námonictví. Ze velitelstvo si všímá všech novodobých myšlenek

dle zkušeností nasbíraných z rusko-japonských námoních bitev, dokazuje

sestavení eskader pi letošních velkých manévrech od 8. do 15. srpna

v irském moi konaných. Tak mla modrá strana — velitel více-

admiral Sir Arthur Wilson — 6 torpédových dlových lodic, 48 torpedo-

borc, 3 torpedonosky.

ervená strana — velitel kontreadmiral G. C. Robinson — 11

torpédových dlových lodic, 27 torpedoborc. 5 podmoských lun.
3 torpedonosky, 2 podmoské torpedonosky. Také bylo letos poprvé,
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Že eskadry doprovázeny byly plovoucími dílnami na opravování lodí

umožujícími, že vtšina správek, jež jest na lodích provésti, dje se na

širém moi, hned na míst.

Úhrnný poet vojsk v jižní Africe poátkem svého správního

roku ztenen na 21.5000 muž.
Odborové asopisy zabývají se soustavou milice, vytýkajíce, že

svému úelu pro hromadné nepístojnosti nevyhovuje. Jak vypravuje

„Army and navy gazette", sám ministr vojenství nedávno v ei se

vyjádil: „Okolnosti pi milici jsou co se týe dstojník i mužstva
neuspokojivý."

Itálie. Ureno nyní, že do speciálního kursu vojenské školy

v Kím, 15. íjna poínajícího, pipuštno bnde 145 poddstojník.
Z tchto poddstojník bude, když si zkoušky odbyli, 115 povýšeno

na dstojníky u onch zbraní, z nichž pocházejí, 30 bude zaadno
do sboru výplatc. Z tch 115 jest: 90 od pchoty, 15 od jízdy, 8 od
dlostelectva, 2 od zákopník. Pipuštni jen tací poddstojníci, již se

zavázali k služb na 5 let a vyhovují tmto podmínkám: a) Pijatý
musí býti svobodným nebo vdovcem bez dtí; b) 1. srpna bžného roka
musel již nejmén 2 roky co poddstojník sloužiti, nejsa starší než

25 let; c) Je teba, by „povyšující komise" na základ jeho mravních
a vojenských vlastnosti a dle celého jeho chování uznala ho za hodná
dstojnického stavu.

Sms.

Píliv eského živla do Vídn. Dle statistických vypotu dvorního

sekretáe Meinzingena žije ve Vídni 411.9.37 pisthovalc z Cech a z Moravy.

Z nich pochází z nmeckého území jen 10G.474 a z eského 304.563. Pi
posledním sítání pihlásilo se z nich k nmecké ei obcovací 32.5.3.59'

a k eské jen 78.485, tak že Nmcm pibylo, ovšem dle „rakouského

sítání", umle 218.885 a echm ubylo 226.178 lidí. Vliv velkomsta!

Kam se podlo ostatních 8093 Oech, se nepraví.

Z eského území na Opavska. (Dr. Pluha.) Okres bílovecký mél
1890 1900

ech 7857 (4.5-4o/o) 10.197 {47-lo/o)

Nmc .... 9282 (5^-lo/o) 11.197 (51-7o/o)

eských vesnic je 13: Jakubšovice (Oech 504), Pustá Polom (C. 904,

N. 17), Kyjovice (662, 6), Tškovice (798, 5), Tisek (519, 1), Lubojaty

(791, 262), Studénka (1767, 291), Pustéjov (998, 20), Jílovec (110, 36),

Lukavec (484, 102), Slatina (484, 147), Výškovice-Hrabství (655, 14),

Skípov (726, 46). Lubojaty a spojený s nimi Bítov mly aspo roku 1897

po jednotídce némecko-eské. Jak jest nyní, nevím. Lukavec nedávno \v>

tuhém zápase zvolil si první eský obecní výbor. V Jílovci byli eši pi
pedposledním sítání ješt v menšin. V Pusté Polomí budou brzy volby.



Sms. 717

pi nichž chtjí zvítzit Nmci a Deutschfreundliši (a pro nepochopitelnou

lhostejnost našich asi též zvítzí). Snahou jejich jest promnit eskou dosavadní

školu v utraquistickou nebo nmeckou. Ve Studénce jest vedle eské pti-

trídky též nmecká jednotídka (pi nádraží).

Okres vítkovský (Wigstadtl) ml
1890 1900

ech 2226 (14-2%) 1718 (ll«/o)

Nmc 1314 (85-8o/o) 13969 (89»/o)

Úbytek eského živlu vysvtluje se tím, že v Radkov od roku 1890

•do roku 1900 „zmizelo" úplné 330 echv a obec stala se tak „úpln"

nmeckou. Vítkovský okres má doposud pt eských obcí: Albrechtice Lesní

(Cech 352, Nmc 7), Bezová (337, 39), Moravský Leskovec (242, 42),

janí (238, 5), Vetkovice (467, 287). Moravský Leskovec má školu nmecko-
eskou, spolenou s Nmeckým Leskovcem. Též Vetkovice mají školu

obojjazynou, na níž místo naduitele jest práv uprázdnno; i iní vetkovští

»Nordmarkái" podporovaní okolními Nmci, zvlášt uiteli, vše možné, aby

dostali nmeckého naduitele. Radkov ml ješt roku 1868 školu eskou,

byl eskou vesnicí; škola nmecká zmnila národnost obce. m, p.

Krváky u sociálních demokrat jsou, jak známo, hlavním prostedkem

-agitace. Nedávno pražský jejich denník „Právo lidu" (. 229) napsal, odsuzuje

jakýii krvavý román jiného nakladatele pražského: „Zejména z dlnických

knihoven a domácností musí podobné šmejdy úpln vymizet a nahrazeny

býti etbou zdravou, ušlechtilou a cennou, dlnickými asopisy, brošurami

a knihami." Tohle pokrytectví se zase jedenkrát vydailo! etba ušlechtilá,

totiž socialn-demokratická, to je znamenité. Pánové, nesmjte se!

Poloostrov Sinaj ský. Výzkumná cesta professora Dr. Schoenfelda

na poloostrov Sinajský stala se významnou jak pro historika tak i pro

národohospodáe i theologa, a to práv v oné dob, kdy tak asto vyškytá

se otázka, bylo-li možno národu israelskému prodlíti 40 let na poušti, aniž

by byl pi tom utrpl velkých materielních ztrát. Na tuto otázku mžeme
na základ výpovdí Schoenfeldových klidn pisvditi. Nebo vegetace

poloostrova, akoli velmi mnoho od oné doby ztratila ze své bujnosti a

rozmanitosti, pece nemže se ani dnes nazývati vegetací chudou, ježto etné
oasy, mezi nimiž plodenosná oasa Firan je nám dkazem dosavadní úrodnosti

této krajiny. Na mnoha místech oas sinajských pramení se chladná, kišálová
a velmi chutná voda, a to v množství takovém, že jest možno pro lovka
pipraviti si v ní velmi osvžující láze, kteréžto výhody ovšem také Beduíni

se svými karavanami s velkým vdkem používají. Jinak roztáká se tento

•drahocenný ,boží dar", aniž byl spotebován, a ovlažuje na svých okrajích

takoka celé rákosové lesy. Ovocné stromy jsou tu etn zastoupeny, mezi

nimi nejetnji granátníky, mandlon a palmy datlové. Tamariska (Tamarix

mannifera) jest zde velmi hojná, tvoí nezídka i celé háje. Ona je dárkyní

nám z Bible známé manny. Píchnutím totiž mšice Coccus manniparus do

mladé vtve tohoto stromu otevírá se kra jeho a medovitá šáva dopadá

v tžkých kapkách k zemi, kdež tuhne, pijímajíc na sebe tvar malých

svtložlutých kuliek. Chu její je sladká. Ron sklízí se asi 6— 7 cent
manny, a prodává se poutníkm v malých dávkách za znané ceny. Mimo
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tyto i mnohé jiné užitené stromy mají tu stou vlast, ano cestovatel shledal

tu i druh Adansonia digitata, kterýž roste toliko na výšinách Habeše.
Lib vonící ke Artemisia judaica, jakož i „rže jerišská" jsou zde hojné
zastoupeny. Professor Schoenfeld uvádí také nkolik druh lišejník a za-

krslých ke, jež mu Arabové oznaili jakožto ki-mivo pro svj dobytek.

Veškeré tyto stromy, kee a byliny bují bud v trhlinách a výmolech
strání horských aneb v údolích sinajských a dailo by se jim mnohém lépe,

kdyby nebyly ovce, kozy a velbloudi mezi n na pastvu honny v ase
nahodilém, nýbrž po poádku v dobách uritých, aby vždy toliko vyhnané
„mládí" mohlo býti spaseno a pedešlo se takto úplnému vyhubení tohoto

rostlinstva. Veliké škody trpí rovnž vegetace tím, že Arabové, kdykoli si

chtjí poíditi ohe, užívají k tomu všeho, cožkoli kolem sebe najdou,

nešetíce pi tom ani traviny. K tomu ješt druží se bývalá spoteba
ohromných spoust deva, jež ztrávily pece dávných hutí sinajských, náleže-

jících starým Egypanm. Z toho ze všeho vidti, že jist byl stav vegetace

sinajské, jmenovit pak stav les za oné doby, kdy pokolení Israele Sinaj

obývalo, mnohem bohatší nežli dnes, jakož podobn tomu jist bylo

i na horách judských, což ostatn z knihy Josue, kap. 17, v. 18 zejm vysvítá.

Ponvadž pak jsou lesy jediným místem, kde se nejvíce vody prámem',

následuje z toho, že zavodovací pomry v oné dob jisté byly zcela

jinakými, jako dnes, a tím také více oas, háj a pastvin se tu zajisté vy-

skytovalo, což vše sloužilo k nemalé výhod Israele, usnadujíc mu tak

jeho dlouholetý pobyt smutného strádání na poušti.

Za dob nynjších pstuje se tu netoliko zdárn umlé zaliradnictví,

nýbrž i rolnictví vzkvétá mezi Beduíny dosti zdárn. Professor Schoenfeld

praví, že tu vidl mnohá pole peliv obdlaná po zpsobu Evropanu.
Naproti tomu fauna sinajská jest velmi chudá. Kozorožce, o nmž se

praví že zde sídlí, cestovatel vbec nespatil, zajíce jen zídka. Hyena se

ukazuje dosti hojné, zda-li však lev a leopard je zde také domovem, ne-

mže cestovatel dokázati. Za to však ptactvo i)ozorováno v potu znanjším.
Zvíata domácí zastupuje v první ad erná koza (Capra mambrica), která

dává mimo chutné maso a dobré mléko Beduínm také svou znamenitou
srst, kterouž dovedn zpracovávají ve svých domácích tkalcovnách. Na
poušti se chová v domácnosti ovce širokoocasá (ovis laticaudata), která jest

velmi silná a poskytuje výtenou vlnu. Dromedár rozšíen jest po celém

poloostrov, jakožto nejužitenjší zvíe tamního obyvatelstva, jež jak zejmo,
poíná si více mén všímati kultury, k ^muž nemálo pispívají kláštery

a hospitaly ecké a ruské.

Nemén zajímavým jest i popis poloostrova poízený Schoenfeldem ra

základ jeho vlastních cest, a to pro každého jeilnotlivce, jenž by vier

o topografii jeho chtl zvdti, nebo jak on sám praví, jsou mapy Sinaje

v našich atlantech úpln nedostatenými, podávajíce nám toliko spoleiilivy

obraz o bezprostední blízkosti okolí klášteru kateinského. („Globus" Ui )

Mravní výchov konsunient. Francouzský národohospodá professor

Gidc eká novou epochu pro kulturu spoleenskou od morální výchovy
konsumentu. U nás touto výchovou soustavné dosud nikdo se neobírnl.

aspo prakticky ne Pouze s národnostního hlediska som tam vvchovu,
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vlastn^ více významu konsument si všímáno a docíleno i nepopiratelných
úspch. Z našeho „Svj k svému* mají odtud Nmci vtší respekt,
než vlastn^ bohužel zasluhuje, když se tolik sporadicky a doasn jen
provádívá. Na západ více si hledí využitkovati nutkavé moci odbratelstva
ve prospch sociální. Nakupovat pouze tam, kde si vi skladníkm a
prodavakám v obchod lidsky poínají. Odebírat zboží vyrábné od zdrav
ubytovaného a slušn placeného dlnictva. Taková a podobná hesla lidumilná
zaali provádt asi ped 13 lety poprvé v Novém Yorku sociáln uv-
domlé hospodyn americké. Vydaly jednoduše „pravidla pro slušné obchody",
e kterých strun oznámily jménem svého sdružení ,kon3umního", eho si

pejí po slušném obchod, v nmž budou nakupovat a který by doporuovat
mly. Naped jen co do personálu obchodního. Pravidla jejich pijalo brzo
-- obchod, dnes se jimi ídí již znamenitjších obchod 46. Co neuiní
obchodník, aby si uhájil stálé a dobré odbratelatvo ! Co nejspíše zželelo se
lidumilným dámám také švadlen, jež bývají od všelijakých konfekcioná
tak nelidsky utlaovány. Ustanovily se na tom, oznámit konfekcím, že budou
jen tehda od nich odebírat zboží, když budou slušnji nakládat se svvmi
-íkami. V Bostonu dokonce vydáno heslo kupovat pouze výrobky onch
íovárník, kteí všecko dávají vyrábt ve zdravých dílnách továrních a
nepedávají práci dlníkm a dlnicím dom do nezdravých a stísnných
byt. .Šedesát továren dává se již prohlížet inspektorkou sdružení konsument,
zda opravdu zboží pouze ve vzdušných místnostech továrních vyrábjí,
a užívají zvláštních to ovujících znaek na svém zboží, jež vydalo sdružení.
V celém kraji takto odstrann t. zv. scolating systém. Nezapomínají
však tato sdružení konsument ani na svoji vlastní nápravu po této stránce.
Velmi mnoho sociálního a hospodáského zla napáše totiž odbératelstvo samo,
nakupujíc nebo objednávajíc píliš pozd. Tak ve Spojených Státech severo-
amerických poslední, dobou siln agitováno mezi ho.«podynémi nakupovat
vánoní poteby už zrána na štdrý den, aby i ti nesetní prodavai
-^ prodavakami a celými svými rodinann užili poesie štdroveerní. Zvlášt
l)ak hojné se nabádá na nedli nakupovat všecko v sobotu dopoledne.
V Anglii je to tém obecné zavedeno. V severní Americe mocn se o to
pracuje. Neuviteln mnoho trampot zpsobí obecenstvo objednávkami na
konec saisony, zvlášt dámy krejím a švadlenám. I tu budí organisace
konsumentv nevysplé sociální svdomí. Ruch ten utšen se vzmáhá vedle
-severní Ameriky také již v Nizozemí, Švýcarsku i Francii. Ve
opojených Státech místní organisace utvoily již ústední svaz, aby
vliv svj ješt lépe mohly uplatovat. Nelze popít, že se dá tímto zpsobem
bez zvláštních obtí opravdu vykonat mnoho.

Lidový živel do soudnictví. Na universit lipské ve slavnostní
ici za píinou posledních narozenin králových vy.slovil se proessor W a c h,
••len komise pro opravu trestního ádu, mezi jiným i o úastenství lidií
v nalézání práva. „Rozvoj vdy a zákonodárství posledního století spíše
xlcizil lid právu než piblížil, a pece vyžaduje vysplý lid své místo
v soudních stolicích. Ryzí cit pro právo a spravedlivost k tomu nutká.
Vyniká-li sudí rozvahou a nestranností nad nahodilého soudce z lidu, zstává
pro ocenni laického živlu všeobecné lidská stránka soudcovského úkolu.
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Lidské cítní a usuzování, spravedlivé odvažování trestu s vinou, zdravý

lidsky rozum, pirozený cit, to vše momenty, jež iní soudce z lidu životní

podmínkou, bdlým svdomím, zdravým vodítkem (práva). Píliš snadno

seslabují zvyk, routina, vdomí soudcovské autority a právnické nazírání

schopnost a ochotu soudcovu, vmysliti se do du=e obžalovaného. Viii po-

litování hodné scholastice a formálnímu nazírání v naší kriminalistice pináSí

soudce z lidu cenný, živý a oživující živel do soudnictví. Jak škodlivé

psobí, jsa osamocen, tak prospívá zase spravedlivosti, rádn spolupiasobé se

soudcem z povolání." I žádá prof. "Wach, aby zase zavádny byly s o u d

y

s písedícími laickými (Schuffengerichte) a aby potem tito písedící

pevyšovali soudce z povolání. Tím prý jen dospje se k jednotnému ádu
právních prostedk. V Nmecku pozorovat již delší dobu, jak si razí na-

mnoze cestu názor, jenž vidí v právní otázce jádro otázky sociální. Zvlášt
sociální politikové na nmeckých universitách jej síí.

Statistika satk v Anglii. Jak ubývá satk ve Velké Britanii

a v Irsku, vysvítá na novo z nedávno • uveejnné statistiky. Z 20,102.408
mužských jest ve spojených královstvích pouze 6,867.2.50 manželv a 711.105
vdovc. Z 21,356.313 ženských je 6,998.823 manželek a 1,632.843 vdov.

Ponvadž dle toho svobodných mužských jest 12,524.053 a svobodných

ženských 12,724.647, je zejmo, že, kdyby se všichni mužští poženili, na

200.594 svobodných žen muže nezbude. V Irsku pipadá na tisíc muž
1027 žen, ve Skotsku 1057 a v Anglii samé 1068. Anglie zaíná si tchto

íslic poslední dobou velice všímat. Populaní její pírstek nápadné se ztenuje

a zdá se, že i Anglie pjde v tomto smru za Francií. 1 jinak obávají se

te ve svtovládné Anglii rostoucí degenerace obyvatelstva, napoád rozma-

nitým šetením dotvrzované.

Domácí runí práce hochii. Ve Wormsu ped nkolika nedlemi
konal se již 16. sjezd nmeckého sdružení pro runí práci hochu. Vy-
volal v nmeckém tisku práv návrh, aby hoši cvieni byli netoliko v prácech

z papíru, deva a hlíny, nýbrž i v obvyklých pracech domácích : zvlášt

aby prý se nauili opravit si svj vlastní odv. Do jakých nesnází pijde

na p. na cestách kde kdo z muž i z výše postavených, vypoví-li službu

„hloupý" knoflík, nebo zanou tebas povolovat kalhoty na velmi nemilém
míst atd. A v domácnosti, onemocní-li hospody, jak prý by se shodila

trocha krejovského umní, ale i obeznalost s jinými pracemi domácími
dosud výhradn ženám nechávanými, zvlášt mén zámožným mužm, škola

moderní chce dokonale vyzbrojit pro život, a na tyto životní poteby chlapc
prý zapomíná.

Optika proti alkoholismu Nedávno pednášel ped národním sjezdem

optik .^everoamerickýcli Dr, halmers Peštice o tom, jak lze optice

bojovat proti mezinárodnímu zlu alkoholismu. Zavinily prý jej namnoze
deviace v pizpsobení a konvergenci oí. Vhodným však zaízením brejlí

dá prý se docílit, že chu, požívat lihoviny se zmenší, až iplné zmizí.

Uvedl na dotvrzenou svého opravdu amerického objevu pípad, že alkoholika

brejlemi za ticet dn docela vyléili, lihoviny prý se mu zhnusily naprosto.

4§^
I
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HLÍDKA.
Loisy.

Referuje Dr. Fkant. X. Novák. (O.)

Co do svatých Evangelií jest uení církve katolické a uení
Loisyho jako den a noc. O evangeliu sv. Matouše Loisy: „.Jistotn
nesložil apoštol ten (sv. Matouš) eí Pán... ze kterých pozstává
naše první evangelium; ten, jenž tu kompilaci redigoval nepsal ped
rokem 70." A dodává, že .,faktum té kompilace zdá se vyluovati
apoštolský pvod toho evangelia." „Práv tak nelze pipustiti, aby
Lukáš byl psal ped rokem 70. Evangelista žil po shoení Jerusalema,
jehož obležení (Luc. 21, 20—24) popisuje."') (Onen „popis" shoení
jerusalemského, o nmž tuto mluví Loisy, jest proroctví na míst
uvedeném u sv. Lukáše zaznamenané. A protože Loisy skutenost
proroctví a priori zamítá, musil svatý evangelista Lukáš žíti až po
shoení Jerusalema, a teprve po nm psáti své evangelium) Co do
„Marka, není tžko poznati, že tebas byl relativn obou ostatních

synoptik nejpvodnjším, pece jím není naprosto')... Je sice vzhledem
tchto pramenem, ale i sám zakládá se na pramenech a formy definitivní

nikoli neobdržel rázem: je to dílo z ástí rzných složené, jehož nejstarší

podklad mže vyjadovati vzpomínky apoštola Petra, le které bylo
doplnno za pomoci jiných tradicí nebo oním prvotním vývinem tradice,

jež naukám Kristovým dala jinou tvánost."') Že to byl zvlášt svatý

apoštol Pavel, který na synoptiky (proti Kristu) ml vliv, bylo již

nahoe uvedeno.

Odtud nikoho nepekvapí, že Loisy synoptikm nepikládá veliké

váhy. Nejsou mu evangelia synoptická skutenými djinami Krista,

') Autour un petit livre, str. 76 nn. — ') Tamtéi str. 2. — ») Tamtéž str. 82 n,

49
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nýbrž déjin téch „interpretací". „Historik bude spatovati v evangeliích

pouze nejasnou snšku ideí asto nesouvislých, události, jejichž sku-

tenost pomatena s naukou, kterou evangelisté práv z onch událostí

chtli odvoditi."') „Ani kesanští kazatelé ani evangelisté nestarali se

o pesnost historickou; jich cílem bylo šíiti víru, vypravujíce evangelium,

eárove je interpretovali." *)

Díve již se byl Loisy vyslovil o synopticích: „Richard Simon

poznal zcela správn ... že knihy Starého Zákona, jmenovit Pentateuch,

nejsou výplody jednotlivých skladatel, nýbrž celých generací po sob

následujících, které opisujíce sv. písma rozmnožovali je i pozmovali.

Tento volný zpsob (nakládati se sv. písmem) nebyl ješt upadl v za-

pomenutí pi píchodu doby kesanské, a možno íci i to, že evangelia

synoptická složena byla tím asi zpsobem jako historické knihy Starého

Zákona."')

A což teprve povdti o pvodci „tvrtého evangelia"? „Vy-

pravování sv. Jana nejsou djinami, ale mystickou kontemplacío evangeliu.

Jeho rozhovory jsou theologickými rozjímáními o tajemství vykoupení."*)

„tvrté evangelium nevypravuje skutený život Kristv, nýbrž znamená

již další vývin idey christologické." ^)

Tak-li se má vc s authenticitou sv. evangelií, jakou pak piložíme

víru událostem tam vypravovaným? „Nestranný kritik nalezne, že djiny

lidu israelského se dají uvésti na adu událostí obyejných v život

národv a na psobení lidí nábožných (náboženských geni, z nichž

jedním byl i Kristus) povahy neobyejné. .
." ^) Práv totéž platí o Novém

Zákon: „Bylo zvykem v Novém Zákon nalézati veškeré uení a

veškeren život Církve. A zatím nám ušlo, že katolicismus se odvozuje

z evangelia teprve dlouhou prací djin (fakt djinných) a myšlenky

(uvdomní) kesanské. Ono veliké dílo stalo se pod vlivem ducha

Kristova, ale v evangeliu nenalézti z nho nic le nejprvnjší zárodek." ')

Oním zárodkem bylo „hnutí duch" Kristem zpsobené.

Byl Kristus Bohem? Dle spis Loisyho sotva. „Kristus
historický", „Jésus de Thistoire", „žil na zemi u vdomí své lid-

skosti (jenom své lidskosti) a mluvil podle toho vdomí; žil u vdomí
svého povolání messianského (ve smyslu národním židovském) a vyuoval

podle vdomí, které ml o onom povolání.""^) Jeho psobení bylo pod-

statn „eschatologické", pipravoval lidi na brzký konec svta. Jeho

') Tamtéž str. 83. — ») Tamtéž str. 84 n. — ») Tamtéž str. 31 n. — ) Tamtéž

str. 93. — ») Tamtéž str. 94. Ostatn tu viz Revue Thomiste, 1903, str. 596 na. —
«) Tamtéž str. 43. — ') Tamtéž str. 46. — «) Tamtéž str. llC.
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vdomost nebyla božská, vždy v tom, co bylo nejpodstatnjší ástí

jeho pesvdení a psobení, blízkost nastávajícího soudu posledního,

se zmýlil. „Kritik nemže pisouditi Kristu vdomosti nekonené."^)

Tím mén dá se vdecky dokázati božství Krista Pána. „Božství

Ježíšovo nedá se z evangelií kriticky zjistiti. Jím (pojmem božství

Kristova) se má pouze vymeziti pomr mezi Kristem a Bohem, ono

(božství Kristovo) jest, abych tak ekl, jen uením víry (croyance),

a djepisec mže pouze zjistiti víry té poátek a vývoj." 2) „Je-li

tvrté evangelium pímým ohlasem uení Spasitelova... pak ono

uení víry (o božství Pán) náleželo k uení Ježíšovu, a historik je

musí uznati." Avšak víme odjinud, že dle Loisy ho ono „tvrté

evangelium" pímým ohlasem uení Ježíšova není. „Božství Kristovo

jest dogma, které vzrostlo z vdomí kesanského, ale které výslovn

v evangeliu vyknuto nebylo. Jen v zárodku nalézalo se v pojmu

Messiáše Syna božího." s) „Stejná božská pirozenost Otce i Syna, jak

ji definuje snm Nicejský, není vyznaena v hlásání evangelickém."*)

Víra v božství Kristovo („Kristus oslavený") povstala (ovšem proti

Kristu) teprve po jeho zmrtvýchvstání. První podnt k tomu zavdala

živá i vznešená památka Krista ukižovaného v srdcích vících: „Ježíš

(pro n) žil, a nejen žil, avšak byl i povýšen v sláv a moci. Pán

a Kristus vedle Boha."^) Podntem druhým byla praktická poteba

sblížiti pohanm ideu vykoupení.") Dokonáno pak bylo to ueni „vy-

nalezením" tvrtého evangelia.^) Kristus, jak nám ho líí Loisy,

daleko jest Krista, jemuž se klaní Církev. Janssens tu po-

znamenává, že Nestorius ml o Kristu pontí vyšší než Loisy. s)

Zmrtvýchvstání Pán Loisy jako historik též nemže
pipustiti. Dkazy o oné události nejzákladnjší, jak je teme v evangeliích,

„nejsou dkazem nezvratným, z nhož by pro historika s plnou jistotou

následovalo, že Spasitel tlesn vstal zmrtvých."") „Svdectví Nového

Zákona, patíme-li na n neodvisle od víry apoštol, podává nám o tom

pravdpodobnost jen obmezenou." ^o)

') Tamtéž str. 138. — =) Tamtéž str. 130. — ») Tamtéž str. 117. — *) Tamtéž

8tr. 119. — 6) Tamtéž str 120.— «) Tamtéž str. 124 n. — ') Tamtéž str. 126. Srovnej

tu Revue Thomiste 1. c. str. 602 nn. — «) Revue Bénédictine, 1903, str. 206.— ») »Ne

aont pas un argument indiscutable et ofl il résulte avec úne entire certitude, pour

Phistorien, que le Saveur est eorporellement resuscité.* L'Évangile et l'Église, str. 74. —
'**) Si on le regarde indépendamment de la foi des apótres, le témoignage du Nouveau

Testament ne fournit qu'une probabilité limitée* (tamtéž str. 75) pro zmrtv<'chvstání. Toto

místo a pedešlé cituji dle Revue Thomiste 1. c. str. 75. Francouzského originálu nemám

okamžit po ruce, a peklad nmecký zdá se mi (pokud si vzpomínám) v mnohém seslaben.

49*
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„Božské ustanovení Církve jest pedmtem víry, ale

historicky nedá se dokázati, a dobe-li rozumíme tradici

apoštolské, pedpokládá spíše, že Církev byla založena na Ježíši, ne
od nho." ^) Mám jiné té vty uvádti varianty? Nerad bych konal práci

zbytenou. Jen jedno místo tu ješt budiž jmenováno. „Pro historika

následovala Církev po evangeliu Ježíšov: ona není formáln obsažena

v evangeliu. Ona z nho má pvod evolucí (pirozen) nezbytnou.'*')

Že pak svaté svátosti jsou tolikéž výplodem evoluce ist lidské^

že dlužno jich uznávati pouze u víe, ale nikoli historicky doísti se

v posledním list Loisyho (á un Supérieur de séminaire") v asto

uvedené knize Autour un petit livre, a bylo již ásten i nahoe

k tomu jeho uení poukázáno.

Koním: „Ou ne tue pas les idées á coups de baton — nemožno

ideí ubiti kyjem", praví Loisy sám. 3) Pi vší neobmezené úct a po-

slušnosti, kterou každý katolík k výrokm nejvyššího tribunálu u vcech

víry chovati musí, dlužno pece doznati a s faktem tím poítati, ze

pes nejnovjší odsouzení spis Loisyho diskusse vdecká o otázkách

jím rozšíených pjde dále cestou svou. 1 to sotva dá se upíti, že

s ideami Loisyho, tebas ani vždycky nebyly jeho pvodní, v ne-

jednom bude poítati katolické vd biblické a ne na posledním míst

i katolické method vdecké.*) Ale mly-li by idee Loisyho, ehož

nebude, zvítziti vbec, pak nelze pochybovati, že by to znailo konec
víry nejen v božství Kristovo, v božské poslání Církve,

ale i v každé zjevení nadpirozené.
*

Když již jsem se chystal druhou ást práce této zaslati do tisku^

dodáno mi poslední íslo (ze dne 15. bezna) paížské Revue du clergé

fran9ais. Jak známo, uveejoval díve Loisy i v list tom astéji

své práce, mezi nimi i nkteré z nejradikalnjších, pozdji na index

daných. Revue du clergé fran9ais též kde jen mohla a jak jen mohla

') Autour un petit livre, str. 161 n. »L'in8titution divine de l'Église est un

objet de foi, non un fait bistoriquement déniontrablc, et que la tradition apostolique,

bien entendue, suppose l'Église fondée sur Jésus plutót de par lui.« A nco dále:

»L'in8titution divine de l'Églisc se fond sur la divinité du Christ, laquelle n'est pas un

fait histoire, mais une donnée de foi.« — *) »Pour riiistorien l'Église fait suit€ k TÉvangile

dc Jésus: elle n'est pas formellement dans 1'Évangile. EUe en a procédé par une volution

néccssaire dont on a seulement a verifier les conditions.< Autour un petit livre, str. 26.

Tak to místo uvádí JSalt^o/ (Bulletin de littérat. ecclés. 1904, str. 61). Já ve svém vydání

(tetím) toho místa již nenalézám. Batifol užil asi vydáni dHvjSího. — »^ Autour un
petit livre, Avant-propos, str. XXI. — ) Viz o tom náky arcibiskupa Mignota v BuUetia'

dc litt. ecol. 1901, etr. 256.
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Lájila až do poslední chvíle Loisyho. A tato revue pronáší

v ísle uvedeném o Loisym úsudek, který stanovisko

•mnou v lánku pítomném zaujaté potvrzuje takoka
skvle. Uvádím zde to místo:')

„Než která byla píina toho neúspchu Loisyho (u katolík

francouzských)? Jsem pesvden, že to nebyla ani tak jeho nepopiratelné

výstední mínní, která projádil v otázkách exegetických, jako spíš©

bludy, nebo lépe eeno blud základní jeho filosofie a jeho
vdecké methody. Zde (v principielním stanovisku Loisyho.
dlužno hledati vlastní zauzlení otázky. Kdyby se byl Loisy spokojil

astati prostým kritikem, tebas i hyperkritikem. jakým byl vždycky,

nebylo by zlo dostoupilo takového stupn; aniž pak jest vylouena

možnost, že v jistém potu vt jím hájených budoucnost potvrdí jeho

pedpoklady. Ale od patnácti nebo dvacíti let. co za stále mocnjšího,

a jak upíti nelze, i stále oprávnnjšího odporu píše a uí, stal se

8 Loisym zvolna a tak, že si snad ani sám toho nebyl povédom.

možná dos. že i proto, aby ve vlastních oích ospravedlnil poád
pekotnjší své hypotheey a závrky, možná též, že i následkem

vnitního, nkdy ásten omluvitelného rozjitení obrat: stal se

z nho (nevím, že jím byl již ped tím) n ej en kritický historik,

avšak filosofický kriticista (criticiste), což jest vc ne-
smírné vážná. Není pochybnosti, že si z poátku utvoil
(a priori) j a k ý 8 takýs všeobecný náhled o svt, o lovku.
o Bohu, o vdomí náboženském jakož i o myšlence kri-

"i i c k é ; že (asem teprv) náhled ten se v nm ustálil, vjednotný
systém celkový se spojil. Následkem tohoto (a priori po-

jatého) systému perval mosty, odstranil ebíky spoj ují cí

víru a vdu. Strhal, ne sice oteven, ale skuten a vcn, svazky

mezi vícím a kritikem, jichž obou vdomí v sob nosí, a postavil se

takto ped dilemma. jež mu nyní zadrhuje krk, pipravil se do zá-

pletk, jež nevolníkem ho iní. O historii a o víe uinil si pontí, dle

nhož jedna druhé stávají se nepístupnými, ano nepoznatelnvmi. a dle

kterého, jak mínil, mlo býti možným v obou (v každé cestou jí zvláštní)

postupovati, ob neporušenými zachovati. Le zmýlil ne v tom: víra,

jak on ji pojímá, by již nebyla víra katolická, a djiny
samy, pes nápovrchní písnost jeho methody, nebyly by
již djinami opravdovými."

') Gaudenu. L'í;glisc et L'>anKÍle, str. 114 .

'
Jana Rubring-era

Ord. Capuc.
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Z toho, co uvedl jsem, jasn vyplývá, že sta Chrabrova o písmenech

nitern ili duchem co nejúžeji spojena jest se životy pannonskými.

Životopisec užil námitek protivníkv u Chrabrá a odpovdí Chrabrových^

na nkteré námitky odpovídá neb aspo na n zení má v životech

svatých prvouitel; legendy pannonské úpln závisí na Chrabrov
stati, pipadají mi jako její pokraování. Ci by kdo jiný byl s to,

aby vmyslil se v jeho situaci? Ci by kdo jiný tak dokonale se dovedl pi-

zpsobiti slovm, rením, úslovím, vtám, myšlenkám pojednání Chrabrova?

Proto maje na pamti slova ku konci stat pronesená: „Jsou však i jiné

odpovdi, které jinde povíme, ale nyní není kdy", c*Th a;e h hhn

(OTK^TH, Ame HN^e (teveMi, a hmn« NtcTb KpeuA^ nemohl jsem již roku 188&

usouditi jinae, nežli že Clirabr mnich sám sepsal pannonské legendy,

a sice patrn za týmž nebo podobným úmyslem, za jakým
sestavil svoje pojednání o písmenech. Tolik s plnou jistotou

mohu íci, že staChrabrova o písmenech psána jest díve
než pannonské legendy.

Podotkl jsem na poátku této stat, že Dru. Vondrákovi se po-

dailo, ne-li více, alespo nejvýš pravdpodobným uiniti, že pannonské

legendy psal Kliment, biskup slovenský. Co z toho? Nejsou výsledky

zkoumání mého e diametro na odpor výsledkm bádání ueného slavisty?

Zdánlivý odpor zmizí nadobro, pakliže budeme rozeznávati 1. uenníka
Methodjova a 2. Kliment a, biskupa slovenského ili

velického. Pouze na tohoto vztahuje se zpráva 20. hlavy legendy

bulharské: xa: cjtco c\ BcjXyápío yAwaaY; -pCozo;. £7ióax&-o; ó KXi^iJtrj^

xatlíaxaxat. Pouze na Klimenta biskupa se hodí zpráva hlavy 22. o jeho

literární innosti, soudim-li podle známek niterných. Však i Šafaík náš

dva Klimenty rozeznával, Methodjova uenníka a biskupa slovenského

i bulharského. Kliment biskup jmenovaný posledn a mnich Chrabr

jsou jedna osoba. Sta o písmenech slovanských nese jméno Chrabrovo^

jménem biskupa Klimenta oznaeny jsou nkteré jeho ei. jiné spisy^

mezi nimi i pannonské legendy, jsou nám zachovány beze jména

autorova, ješt jiné, zdali jemu je piítati dlužno, dosud na sporu jest^

Ovšem, namítne mi nkdo, stavím domnnku svoji na nkolika

vtách, ba na pouhých slovech. Ale tážu se. o lepší byly dvody onch

uenc, kteí legendy pannonské pipisují bezprostedním uenníkm
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slovanských apoštolv? Až do nedávná jediným bezmála dvodem byly

jim výrazy: Bh... uinil našemu pokolení vzbudiv nám uitele takového,...

jenž osvítil národ náš (život sv. Konstantina- Cyrilla hl. 1) za našich let

pro národ náš . . . povzbudil našeho uitele, blaženého uitele Methodje

(život sv. Methodje hl. 2) a Ty pak s výše svatá a ctihodná hlavo

modlitbami svojimi... zbavuj nás všeho nebezpeenství uenníky svoje,...

bychom jak sluší na povolání naše živše zde stanuli s tebou stádo tvoje

(tamtéž hl. 18), výrazy to, které mimo doslovný pipouštjí i smysl

širší, jako jich skuten užívají i spisovatelé oividn pozdjší.') Ostatní

pak dvody dostaí snad filologovi, kritika a historika neuspokojí nikdy.

Tak píše i legenda bulharská, která po vší vrojatnosti, by i stkvlo se

v záhlaví jejím jméno ochridského arcibiskupa Theofylakta, psána je

teprve po jeho smrti (f 1107): Nebo domnívají se mnozí, že doba naše

nechová v sob, co bývalo druhdy, ale devní doby že zázraky se stkvly

a okrášleny byly životy muž žijících v tle tém beztln, dob pak

naší že nic takového od Boha není dáno . . . Zanechal sob Hospodin

i v našich dobách velmi mnoho muž, kteí kolenou nekloníce

ped nikým z tch, kteí po zemi se vlekou, k oslav nebeského Otce

záí života se stkvli... Jakož tedy i bulharskou zemi osvcovali v po-

sledních dobách otcové blažení a uitelové, stkvjíeí se uením
a zázraky a životem a slovem... Methodj . . . a Cyrill.^)

Namítne se mi snad dále: Dle pannonských život Konstantin- Cyrill

po píchode posl moravských vymyslil písmo slovanské, peložil

evangelistá a vydal se na Moravu s bratrem svým Methodjem. Obecn
má se za to, že se stalo roku 863. Ale Chrabr udává, že vymyšleno

bylo slovanské písmo roku 855 (6363 od stvoení svta). Než vdti
teba, že eci ítali od stvoení svta do narození Kristova obyejné

let 5508, ale mnohdy také 5500 pouze let. Chrabr bezprostedn ped
tím tvrdí, že Konstantin azbuku sestavil za asu Michala císae eckého

a Borisa knížete bulharského a Rastice knížete moravského a Kocela

knížete blatenského. Víme však, dokládá praelat Dr. Franjo Raki, že

') r.iaBH'buuiie iicro'iiiHKii ctil sJ.

*) Cap. 2. OíovTat vip &£ 7to/J.o\ wj; y.a^^' ,'J-oi.z xa-.poj; oOx iv -rt twv ápx^^íwv

X'')pÍ3ai, áXXi -o-j; [jisv ~f,c~Jf,<j'j; 7'ívou; -xal O-xúiia^t XajiTip-jvO-^va'. zai píoig ivopuiv

/.oojiyjiHívai, áau)|iáTO); ax£5ov ^r,aavTa)v ^ sojjiaii, t^ o /;jiTépa -^r/ye^ oOSkv toioÚtov

dwprjíHívai napa ^šo5... /.al xaxáXi-v iau-fo Kuptog xav ý/jitépoig /póvoi? ávopa; jJiáXa

noXXol.;, o'i f^vu toiv /.á-o) jypoixévcav oidevl -/.^-pociZi eg oógav toO ojpavíou Traxpóg "'o

ToO ^{o'j ^foTt ?iáXa}i'^av, . . . "Qj-sp ojv y.oi xr,v Tbv BouXyápwv ycópav estÓTtoav sv tcIj

f3/ÍT0t; y.Ktpoí; -atépss Jiazipio; xa\ diíáa/.aXo'., Xá;i-^av~; otoáYjiaoí ts /.al O^aóiiaat /.as

^í(|) xai Xóvo, . . . [cap. 2 :] Meí^óoio; . . . /.al KJpiXXo; . . . Mujne, Patrol. Gr. tom. 126 col. 1 1 93 sequ.
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roku 855 (6363—5508) v Pannonii vládl Privina, jehož král Ludvik

jeít 860 jmenuje svým vrným vojevodou, a syn jeho Koeel následoval

rok» 861 v knížetství pannonském. i)

Biskup Kliment Methodjovým uenníkem?

Dra. Vondráka ^Studie z oboru církevnslovanského písemnictví"

bylo uritji nadepsati: Studie o spisech Klimenta, biskupa slovanského.

Podailo se zde našemu autoru o nkolik ísel rozmnožiti poet prací

Klimentových, jak jej máme od Jevgenije Vjaceslavovie Ptuchova,

professora jazyka ruského a slovanské jazykovdy na universit jurjevské.

Zejména k tomu ješt pipoísti dlužno nejenom dle Dra. Vondráka

Pochvalu svatého Cyrilla s Pochvalou svatých Cyrilla a Methodéje,

nýbrž také, jak vidli jsme, sta O písmenech slovanských, nesoucí

jméno mnicha Chrabrá. O tom nepísluší mi rozhodovati, zdali biskup

Kliment ped svým svcením jako mnich se jmenoval Chrabr, nebo,

jak se domnívá Jagié, byl to jeho pseudonym.

Všimnme si ponkud vývod našeho autora o Klimentovi: „Byl

jedním zuenník slovanských apoštol, zvlášt spoleníkem Methodovým. 2)

Ze pak Kliment nepocházel z velkomoravské íše nebo z Pannonie,

musíme pipustiti, nebo by se byl sebe lépe piuil církevní slovanštin,

pece by se nám jeho vlastní mateština nkde prozrazovala v jeho

spisech. A jak by se tento vliv v jeho spisech mohl jeviti, mžeme
nyní, co se týe Pannonie, na základ frisinských památek posuzovati.

Co se týe velkomoravské íše, byla by vc ješt patrnjší. Nikde se

však nesetkáváme s tímto vlivem; jazyk v jeho spisech shoduje se

nápadn s jazykem církevnslovanského pekladu písma svatého..."

„Kliment byl tedy Bulhar, a sice pocházel bezpochyby z Macedonie

neb z krajiny, kde se mluvilo týmž náeím, které zavedli slovanští

apoštolé do písemnictví . . . Jeho jazyk se liší valn od Jana exarcha

bulharského, který pocházel bezpochyby z východního Bulharska."

„Z obsahu obou pannonských legend musíme též souditi, že jich

pvodce nepocházel z velkomoravské íše neb z Pannonie; jak známo

mluví o Moravanech jak o národ, k nmuž on nepísluší (rko h camn

— totiž Moravané — noK-K^AiOTh iipiicHO hl. 10 života Meth.«j"

') Viek i djelovanie sv. Cyrilla i Methoda slovjenskih apoštoloT. U Zagreb* 1859,

str. 140.

*) Studie z oboru církevnslovanakébo pisemniotTÍ, str. 92.

») Studie »tr. 92.



Studie CTrillomethodjské. 729

Badiž mi dovoleno k tmto slovm pipojiti nkteré poznámky

své. Mám totiž za to, že Kliment biskup slovanský nebyl a býti nemohl

uenníkem slovanských apoštolv a zvlášt nebyl prvodcem Metho-

djovým, a že Kliment uenník Methodjv byl lovkem zcela jiného

rázu, než jakým se jeví ve svých spisech biskup Kliment; oba tuším

sloueni jsou v jednu osobu v legend bulharské.

O život Klimentov ili, jak jej obecn nazývají, o legend

bulharské rzn soudí kritikové. Nkteí, jako Mikloši, Dtimmler,

Lamanskij, Lavrovskij, Viktorov, Hilferding, Bilbasov a jiní mají legendu

za dílo uennika Klimentova, Šafaík pidává k tomu. že byla potom

obnovena a upravena ochridským arcibiskupem Theofylakt^m, Dobrovský

ml za to, že autor její žil po Theofylaktovi, Voronov ji pipisuje

samému arcibiskupovi ochridskému Theofylaktovi [j 1107). Smím-li

slovíko promluviti o této vci, dlouholetým zkoumáním n-
kterých spis Theofy lakto vých nabyl jsem pesvdení,
že pisatelem legendy bulharské nikterak býti nemohl TheofyJakt,

nýbrž osoba neznámá po nm žijící, kteráž užila (vlastn zneužila)

jeho spis.

Stanovisko dogmatické pisce legendy bulharské kryje

86 totiž naprosto se stanoviskem životopisce pannou-
j_B k é h o, ale ne zcela s Theofylaktovým. Ochridský arcibiskup zastával

dogmatu Fotiova, ale pes to, že neupíral prvenstva papeže ímského,

echtl uznati oprávnnost vsurky Filioque, ani kdyby

japež klíi cinkal. Ale kdekoliv mluví o dogmat církve latinské, že

>uch svatý vychodí i ze Syna, správn je cituje, nikde ne-

ekrucuje, jako již prve zaal Fotius v hlavním svém spise De

Spiritus sancti mystagogia,*) jak pokraoval pannonský životopisec a

pozdji životopisec Klimentv. Bylt Theofylakt píliš šle-

chetný, aby odprci svému, proti nmuž psal, podkládal
slova kivá, vylhaná. V posuzování obou církví ostejší namnoze

výtky iní Rekm než Latinm, se kterými sice bojuje, ale všade a

vždy zbraní estnou. Ve výtkách církvi latinské inných jest velmi

stízliv. Ovšem nejvtším jemu bludem církve ímské, který uvrhuje

') Cap. 5. Migne, Patrol. Gr. tom. 102 col. 284 "wO ukO sxTtopeJeaO-ai sr. cap. 7

col. 287, cap. 58 col. 336 Ía vA 'jEoO IxnopsJafl-ai, cap. 64 col. 342 cap. 71 col. 35-'

éx -coa uíou íxr.og5-hz^%<. cap. 78 col. 360 cap. 91 col. 385 cap. 92 col. 385, 388.

Nauku církve latinské pirovnává Sabelliov hyiopatorské cap. 15 col. 208 a cap. 61

col. 360 ve své, af nejšetrnji dím, bezohlednosti soudí, že Ducha vycházejícího ze Syna

TDakem uiniti muže Otcovým

!
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do hlubokosti pekelné, záleží v „novém uení" vysloveném ve véro-

vyznání, jež zavedli Latini, prohlašujíce, že Duch z Otce vychází

i ze Sjna.i)

Legenda bulharská, jejíž pisec mimo jiné prameny užil také spisu

Theofylaktova Dep: wv EYxaXoOvtat Aatívot (De iis, quorum incusantur

Latini) bohatá jest na enické amplifikace, panegyrická líení a mnoho-

mluvné nadsázky. Podrobnosti, jež uvádí spis tento dosti pozdní, nemají

po mém soud pro historika ceny le po písném výbore. Nezná již

ani pvodního jména Konstantinova, nazývaje ho pouze pozdéji piHjatým

Cyrill. Nic neví o slovanské liturgii zavedené svatými bratry na Morav
s uchvalou papežovou, zmiujef pouze o peklade písem svatých, který

prý papež schválil. Vbec ze života svtc soluských vypravuje velmi

málo událostí. Ze Methodj Kristu získal bulharského knížete Borisa,

neteme v žádném starším prameni. Bezpodstatnost této zprávy ukázal

teprve roku 1871 E. Golubinskij. Ojedinlá jest a prapodivn zní zvst

naší legendy, že Methodj slovanský apoštol piuil Borisa vlastnímu

svému jazyku naskrze krásnému (rozumj etin) hl. 4. sloupec 1201.

Co se tam vypravuje o osudech u Methodjových, je enicky
vyzdobeno a jednostrann podáno, což platí namnoze i o ostatních

kapitolách, akoli zde ze života Klimenta biskupa mnoho jest, o emž
rozumn pochybovati nelze. Ale nemohu viti, že by Kliraent biskup

slovanský byl býval nkdy Methodjovým uenníkem, a domnívám se,

že bulharská legenda Klimenta knze (KXi,\iri<; Tipeapúxepo? hl. 1 2) uenníka

svtcova slouila v osobu jednu s Klimentem-Chrabrem, pozdji prvým

biskupem slovanským. Rád uznávám, že Kliment posledn jmenovaný

si zvolil Methodje za vzor svého života, jak dí náš pramen, neupírám,

že jej bezmála všude následovati se snažil,^) ale tvrdím také optn,

že v pannonských životech za svaté naše bratry se skrývá, mluv ústy

jejich ne, co pravda mluviti mu velela, nýbrž co sloužilo jeho úmyslm.

') Liber de iis quoruni Latini incusantur cap. 3. "Kaxtv o'jv to [jiéYiarov áxsívwv

ooáX|ia, ita\ toOto dj -b tou SoAoiiwvTog 'A'.5ou usTaúpto tioicjv auvavTav, ij £v T({j T^í

Tiíaxetog au|ipóX(p xaivoTO|i,ía, r^v -oiyjaav-c ávxy.r^pÚTTovTs;, zb :rveiiia áx . xoCi TtaTpoé zal

£X TOU utou éx~opEUÓ[jLSVOV. J. P. Migtie, Patrologiae Graecae tom. I2tí col. 225. TheofylRkt

alleguje zde výrok Šaloniounfiv Prov. 9. 18 dle pekladu Septuaginta kxí ÍtzI :iéxa'jpov ^dj

ouvavT^. Dle vydání Dra. Kornelia Willa v Acta et seripta quae de controversiis ecclcsiae

Graecae et Latinae saeculo undecimo composito cxtant Lipsiac et Marpurgi 18G1 pag. 231

opravil jsem omyl tiskový u Migne auvapTótv v ouvavTqtv.

•) Cap. 22. Aligne I. c. col. 1228. -xonov 8š tou p(ou xov lAEyav e-oieÍto MsO-ó5'.ov

xal 7:p6g áxeTvov áTCEUi^uvóiASvog [xr, áTXOxu/stv :^-£t"f£TÓ ts xal rfi/zio, xát ofóv xiva zivaxa

aocpoO XYjv -.i/yr^^ ^co^piisoii xov i/sívou jjíov xai xag ;:págsi5 xí;; olxEÍa; i^ojv^; 7Cpo(r:r,(7djisvo;

éauxóv EC^ioypá^Et iz^ot xouxov n(|i.sXwj.
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Takto se jeví svatí Konstantin-Cyrill a Methodj v pannonských

životopisech ne. jací byli, nýbrž jakými je chtl míti jejich autor. Jsou

to spisy tendenní, z nichž pravdy dohledati se lze jenom s nejvtší

opatrností. (P. d.)

Psychologický zjev vdomí a svdomí.
Kabel ebnocký. (O.)

Než i domníváme-li se, že tomu tak, pece nepopiratelným z-
stane, že mravní schopnost ve veliké míe vytváí se prbhem života

individualného. (V tom záleží dležitý úkol a poteba kázn.) Le by
i nebylo pímo vštípeno v povahu dítte, nýbrž z nenáhla vzrostlo

jako výsledek pochodu vychovávacího, pece mže míti veškeru

autorita, již pro n vyžadujeme. Ze pak jistým zpsobem v základu

tento cit a jeho vývin vrozenými jsou, míní i kriminalisté. Dr. A. Krauss

praví: „Die beiden Attribute des SelbstbewuíBtseins, das sittliche Be-

"wuíBtsein und die sittliche Selbstbestimmungsfahigkeit fehlen in ele-

mentiiren Formen weder dem kindlichen Individuum noch dem auf

niederster Culturstufe zuriickgebliebenem Volksstamm . . . Ein Gedanke,

eine Idee, ein Begriff, kann keiner menschlichen Seele eingepfropft

werden, wenn es ihr an Verstandniss in Form von Ahnungen und

Vorgefíihlen fehlt." i)

Je tedy výchov v první ad zodpovdný za vypstní a zdokonalení

tohoto sebevdomého stavu. Mluvíce pak o výchov, myslíme tím

všecko, co na rozvíjející se duševní úrove má njaký vliv, busi je

to okolí, busi etba, budsi cokoliv jiného. Pro velikou pak rozšíenost

a rozmanitost tchto initel výchovu zdá se skoro nemožným mnohdy

v jednotlivých pípadech urit, kde pestává zhoubný vliv výchovu a

kde narážíme už na pathologickou zatíženost. Nebo nutno uznati, že

práv tak jako piznáváme pathologický ráz veškerému živlu psychickému

v jednotlivých pípadech, zrovna tak piznati ho musíme i úkazm
psychického života, po stránce mravní zvláš. Vývoj, který zhora na-

znaen, jest vývoj za podmínek normálních, jsou však zjevy a podmínky

života mnohdy tak nepíznivé, že i pravidelný výchov a dkladné

vlohy vychovatelské nedovedou dáti duši individua ráz vážného roz-

kazu mravního. Všechna snaha mine se s cílem. Všecky zapoaté

') Dr. A. Krausa, Psychologie dea Verbrechens. Tiibingen 1884.
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smry zvrátí se. Není dráhy, není zpsobu, kterým by toto vychování

mohlo se bráti.

Tak jako vdomí alteracemi trpí, tak jako podmínky a initelé

vdomí chorobnou disposicí nebo chorobnými vlivy nakaženy bývají,

tak práv svdomí a svdomitost ve form zakrnlé nebo znetvoené

jeviti se mže. Teba nám na p. jen jednu formu vdomí uvážiti:

je to úkaz spánku a snu. Ze bdní do spaní a ze spaní do bdní

pevádjí dva prostedni stavy. Podíl bdní a vdomí v obojím oznauje

sen. Tento mohli bychom nazvati peludem bdí(!Ího života. Všecky

formy sebevdomí, které ve bdní stávají, se ve snu opakují. Sen se

rozeznává od bdní pouze tím, že toliko v oboru osobním svj základ

má a spojitost psychických funkcí toliko zdánlivá jest.^) Jak se zdá,

iní to vtší namáhání výtvorné obrazivosti, vlastní osobnost ve snu

objevovati, t. j. sob uvdomovati, než-li cizí. Je tu nedostatek volné

pozornosti a proto nedostatek sebdomí. Symbol snu jest illuse, jednání

v hypnotickém stavu a sugesci. Jako pi slov sen vbec na zvláštní

stav nervové vyerpanosti a vysílenosti myslíme, tak mže chorobné

rozladní této soustavy a její nezízenost zvláš jeviti se v symbolických

snech. A tu mnohdy zcela jasn, zvlášt ve snu poznáváme vyvýšenost

svdomí nad obyejné vdomí, innost mnohdy práv v tchto snech

propuká. Zde mohli bychom potvrditi pravdivost slov Senekových:

Mentiuntur enim, qui dicunt se non sentire esse Deum; nam etsi sibi

affirment interdiu, noctu tamen et soli dubitant. Tak jako snad mnohé

stavy vdomi, které za bdní jinými ohlušeny a pod práh vdomosti

zatlaeny, ve snu jakoby se znovu vynoovaly a jakoby v této íši

svého práva žádaly, tak také uvdomlé stavy svdomí, které snad

byly jinými a jmými pemoženy, v tomto okamžiku jakoby ostatní

stavy vdomé spící pepadaly. Taký jest mnohdy úinek vysílení, ne-

moci, osamocení a temnosti. Psychiatrie proto zcela pesn a správn

dovedla pi bádání po píinách chorob pihlížeti a sahati až k tmto

citm, majíc ped oima city zcela neuvdomlými se zdající, ježto

pece mnohdy podávají podklad, pro mnohá vc na první pohled se

nám zalíbí a jiná odporem napluje.

Zjev snu pak oznauje a jakoby provází všecky chorobné stavy,

jejichž vdomi zakaleno bud illusí neb halucinací neb ideami utkvlými

a stavy extase. Pro ty alterace máme obdobu snu. Vznik vdomí mže
býti zamezen, jako tomu bývá pi nkterých nižších tvarech zakrnlosti

duševní; jeho vývoj mže zstat lpt na dtsky obmezeném stanovisku:

'j Ur, Jan Ev. Purkyné, Fysiologie suu.

i
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ono ani za normálních pomr není veliinou konstantní, jak dokazují

úkazy roztrpenosti, aíFektu, spánku, a když dospélo k plné výši vývoje,

mže chorobou získanou doznati revoluních zmn. ba úplného ztroskotání.

Jeho zákal nebo zánik dokazuje desorientace místní a asová, jejíž

píinou mže vadná pamét býti. Od zákalu mdlobného, kde veškeré
psychické funkce na pohled jsou úplné zhlazeny, picházíme stupnicí

zákal ztrnulosti, kde nemocní obklíeni dsivými obrazy, a stavuv

exstatických, kde oplývají nemocní pílišnou nádherou, až ku každodenním
stavm roztržitosti, affektivní uchvácenosti, a t. zv. stavm dvojvdomí,
kdy zdá se nám, jako bychom byli sami v sob rozdvojeni. I za jasného
bdní, zdá se nám jako bychom byli náhle pepadeni pocitem, že jsou
v nás dv vdomí, dv bytosti duševné. Pocit, který tolik byl zneužit

spiritismem. Ano, stavy vdomí, které ve spánku a bdní jako zcela

rzné innosti a tudíž podstaty se nám ukazují, mohou tak rozšíiti

86 na psychický život, že toto rozdvojení na celou sféru života roz-

šiují a vztahují. Toto snové vdomí, tyto bezdné stavy nabývají

u nkterých takovýchto chorých abnormální intensity (na p. pi zá-

chvatech hysterických). Toto druhé vdomí utváí druhé a ponejvíce

zcela protivné a nepátelské onomu prvnímu. Mnohý se chce oddávat
modlitb a napadají ho slova rouhavá (Zwangsvorstellungen). Osoba
pozorujíc, že z jejich úst vycházejí slova, jichž nechtla pronést, že

její údy vykonávají pohyby, jichž nemže potlait, dospívá k pirozenému
výkladu a pesvdení, že je cizí silou ovládána, že v ní vedle vlastní

duše ješt jiná bytost se zahostila, proti jejímuž ádní sama jest bez-

mocná (Daimonomanie). Tato reduplikace vdomí mže znenáhla vy-
vinouti se i v multiplikaci.i)

Pozorujíce tyto stavy, mohli bychom se tázati, kde a na jakém
stupni stojí u tchto zatížených svdomí. Mravní píkaz, ozývající se

v jejich život duševním stálými kontra a jukstaposicemi dobra a zla,

mže za tchto okolností zstati neporušen, avšak mžeme íci jen na
as. Nebo tak jak jest vdomí jasné nutn podkladem svdomitosti,

musí i tyto stavy shora popsané psobiti na mravný názor, cit, soud
a emoci. Svdomitost je stejn velká, stejn trpí a mizí. Ano, díve
nežli vdomí osobní mizí, mnohdy jako u paralytik mravný cit a

rapport. Zde dochází v první ad práv na ušlechtilé stránky povahy.
Ano zdá se, jakoby práv tím poádkem, kterým tyto nejvyšší

pojmy vrcholu dosáhly, zase vzestupn mizely. Jednání paralytikovo

obyejn prozrazuje, že nkdejší tlumivé city a pedstavy, které lorka
') Dr. A. Kufner, Ps) chiatiie.

I
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drží na uzd a nabádají jej k prozetelné rozvaze, ím dále tím

zejmji ztrácely zdrženlivého vlivu. Není sice svdomí pvodu isté

rozumového ani ist citového ani mohutností ist nabytou a teba
do jisté míry uznati její vrozenost, avšak tak jako sebevdomí jest a

tvoí vdomí tohoto okamžiku, a tím vlastní „já" se nikdy nemní a

vždy zstává, tak svdomí onoho bodu asového je potlaeno nebo

znieno pro ten stav, a ne úpln, jako není souhrn slova duše a jeho

mohutností jakoby do prvotného stadia embryonálního zapadší zrušen.

Jest pošinut ped nebo za as, jak bychom metafysicky naznaili.

Svdomí zstává proto vždy mítkem mravní hodnoty in.
Zstává initelem mravní a náboženské stránky lovka. Jest sice

mnivé a nestálé jako vše lidské, nebo mžeme si pedstaviti jeho

doasný i úplný zánik, než proto jest jeho zmohutnní cílem výchovu

a zárukou mravnosti jednotlivce i celé spolenosti. Jeho vysplost a

vypstní jest nejvyšším ideálem výchovu, nebo ono jest nejvyšším

soudcem i katanem duše zde na zemi, ale i nejvtším jeho dobrodincem

a nejlaskavjším pítelem. Jeho stavba daleka jest násilí a nucení tak

jako jeho základ dalek jest zákon tla, nebo ono rozvíjí se i psobí

nejblahodárnji v mravní svobod. „Die Vewertung der ethischen Grund-

ideen nicht aus Zwang sondern in gehobenem BewuíStsein als Lust-

empfindungen und darm immer gesucht — das ist das schone End-

ergebnis der Erziehung. " *) Jeho idea jest ist náboženská, jeho pojem

rozhodn stanoven morálkou od Boha odvislou. Jeho poslání je svaté,

jeho úkol svatost sama.

'j Dr. A. Kroell, Der Aufbau der menscblichen Seele. Leipzig 1900.

5
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Legenda Kristiánova.
Napsal Fka>-tišek Vacek. [^. d.

Po zavraždní sv. Václava Podiven uprchl prý do Nmecka,
dlouho tam pobjl v dobrovolném vyhnanství, a i když do
Cech se vrátil, uznával za vhodné živu býti skryt. Nelze
pochybovati, že by tak byl ušel všelikému protivenství. Ale touha
pomstiti dobrého pána vylákala jej konen z úkrytu,
naež prý za vraždu, z veliké lítosti spáchanou, pykal
smrtí obšením. O pípadnjší jest v legend Gumpoldov zd-
vodnní toho, pro Podiven byl obšen! Želel veejn smrti Václavovy,
chválil jeho ušlechtilé vlastnosti, vypravoval skryté pobožné skutky
jeho, a tím popudil proti sob knížete bratrobijce.

O hagiografech 14. století nelze íci, že byli kritiky, že pe-
važovali starší zprávy legendární a že zavrhovali udatky, které zdály
86 mén vrohodné. Ale zpráva h gendy Kristiánovy, svalující na Podivena
zloin úkladné vraždy, byla jim pec proti mysli, a jinak díme. byla
jim smyšlenkou píliš kiklavou. Je to patrno z poínání nejmenovaného
autora legendy „Oriente iam sole", jenž na základ spisu Kristiánova
upravoval passus o smrti a pohbu Podivenov, a upravil jej tak, že
všechnu e o zavraždní pedního spiklence vynechal. Napsal totiž:

„Podiwen, qui fuit secretarius beati Wenczeslay et omnium beneficiorum
eius conscius, apud Theuthunicos multis diebus exilium perpessus est-

Postea vero credens esse iam pacem redditam, ad sua et snos reversus
est et aliquanto tempore mansit in propriis, aliis incognitus. Cuius
fáma dum ad aures seviBoleslaypervenisset, iussiteum
«api et sine audienciasuspendi. Ministi ergo accepto mandato
principis eunt cicius ad inquirendum eum et invenientes in quadam
silva latitantem statím in alta arbore suspenderunt.i)

Co vypravuje Kristián o nesetlení tla Podivenova, visí-
cího na dev po ti léta, o vzrstu neht, vousu avlas
na nm, vzato jest nejspíše z legendy o sv. Kolomanu (f r. 1012)
kdež se praví: „sancti viri corpus unguibus cum barba cesarieque
crescentibus, materiali corruptione procul remota floruit, insuper et
torta (šibenice), in qua pendebat, fronduit."2) Gumpold v 10. století

') Rukopis universitní knihovny pražské sign. 13 D 20, fol. 174a.

*) Passio s. Colomanni. Pertz, Monuni. script. IV. str. G75. Tkietmar, Annal 7,54
Pertz 1. c. III. str. 723.
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byl zcela jinak zpraven o neobyejném zjevu na mrtvole Podivenov.

Bylo mu eeno, že po dvou letecb (jak se podobá, pi pohbívání

tla v kostele sv. Víta) vlasy na hlav Podivenov šedivly a blely^

jako bývá u živých lidi.

Slova, která uvádí Kristián, chtje povdti, jak vznikla úcta

k zabitému Podivenovi: „tam diu hoc actum est, donecundequaque

advenientes donaria offere inciperent et supra tumbam

sepulti devocionis sue munera darent e t vité sue commoda

deo et occiso illi committerent" jsou nám známa z mnohých

jiných legend, jen že nkde jest jich užito na vypovdní toho. jak

vzrstala vážnost pobožného muže, jenž zvolil si život poustevnický a

vešel ve známost okolního obyvatelstva, jinde pak na oznaení štdrosti,

kterou vící prokazovaU chrámu, v nmž odpoívalo tlo svtce, jim

zvlášt milého. K popisu úcty, svrchu dotené, se nehodí; nebo kdo

vyloží, jaký úel mly by dary kladené na hrob, bud v lese, nebo

pod širým nebem jsoucí? Ci byli ctitelé Podivenovi pohané, a dary

jejich pokrmy zemelému?

Podle Kristiána zbožní echové po drahném ase uctili

zabitého Podivena tím, že zdvihli tlo jeho z odlehlého hrobu a po-

chovali je na hbitov kostela sv. Víta u zdi chrámu, za

níž vnit v kostele byl hrob sv. Václava. Tu, kdo vzpomene

vypravování Kristiánova o zázracích, jež daly se na potvrzení svatosti

Podivenovy (pependit ibi tribus annis, non avis non bestia, non ipsa

humane carnis assumpcio et putredo in corpore eius prevaluit; quod

miraculum domini ubivis gencium declarabatur; ad manifestanda populis-

sui servi merita lumen celeste noctu a transeuntibus frequentissime

super sepulchrum eius accensum videbatur), nebude moci než diviti se

tomu. pro tlo oslavence božího nebylo pohbeno v chrám. Myšlenka,

že echové pochovali vrného sluhu a spolutrpitele Václavova tak. že

zdí chrámovou dlen byl od svého pána, jest jist zvláštní, i nabádá

prohlédnouti k psaným djinám, zda by poskytly svtla k jejímu pvodu,

Kosmas ve své kronice podává zprávu, jak došlo ke zrušení hrobu

Podivenova ve starém kostele sv. Víta. Když biskup Šebi (r. 1030—

1067) pojal úmysl rozšíiti kapli u hrobu sv. Václava, dal v tcb

místech vykopati kosti Podivenovy, protože jinak nemohla býti

položena zed (circa sacram praedicti patroni tumbam ossa praedicti

clientis effodiens, quia aliter non poterat fundari murus), a vloživ je

do rakve, uschoval zatím v pokladní komoe.^ Z této zprávy Kosmovy

') Prameny d. . II. str. 187.
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mohl by méné soudný tená usazovati: Byl-li kostel sv. Víta roz-
šiován, a byla-li nová ze vedena tím místem, kde býval hrob
Podivenv, musil dotený hrob býti vn, mimo kostel, tudíž
na hbitov. Pravíme: mén soudný tená, protože tenái rozvážnému
pipadly by na mysl i jiné eventuality. Ježto dkaz toho, že Kristián
znal kroniku Kosmovu, podán bude níže (ve zvláštním odstavci;, pro-
hlašujeme za vc pravd podobnou, že výrok jeho o pohbení tla
Podivenova za zdí kostelní jest jen výkladem svrchu uvedených slov
Kosmových.i)

Legendu svou o Podivenovi Kristián koní poukazem na zázrané
zjevy: „V kostele, kdež oba svtci (Václav a Podiven) od-
poívají, vídati bylo za noci hoící svtla, a pemnozí lidé slýchali

tam zaasté hlasy prozpvujících andl." Jakkoli vypravování týchž
div v hagiografické literatue astji se naskýtá, mžeme pece jmenovati
spis, jehož Kristián užil tu na pomoc. Je to legenda o sv. Romualdu
(t r. 1027), obsahující také historii svatých pti bratí mueník, jichž
tla pinesena byla z Hnzdna do Prahy r. 1039. Ze spisu toho
Kristián vypjil si nejeden drobný údaj legendami. Pro vypravování
o Podivenovi vidlo se mu pejmouti zprávu, jak kníže Boleslav dal

obstoupiti les, aby zmocnil se tam ukrytých vrah quod factum fuerat.

regem latere non potuit. Qui illico . . . facta corona hominum totam
silvam undique circumcinxit. Qui tandem reperti šunt), a jak na míst,
kde ležela tla zabitých bratí, záilo hojné svtlo až do dne. a ozývaly
se pesladké zpvy andl (Ubi vero sanctorum iacebant corpora,

copiosum lumen usque in diem splendescere et dulcissima angelicae

cantilenae non desiit suavitas resonare.2)

Kristiánova legenda o Podivenovi nemže pokládána bvti za
práci autora žijícího v 10. století. Rozborem obsahu jejího ukázalo se.

že skladatel, chtje rozšíiti vypravování, užil na pomoc spis

') Posujme také slova Kristiánova z poátku jeho vypravování o Podivenovi : .Unus
militum Podiven nomine, quem com participem et consocium universorum,
que dudum a martyre gerebantur, fuisse diximus. Autor zapomnl se tu

nad pravdou, nebo nikde ped tím neekl, ba ani nenapovdl, že by Podiven byl
býval stálým soudruhem s v. Václava. Zmínil se toliko o docházkách na pole

oasu noního, pn nichž sv. Václav ml prvodcem Podivena. Pepsání Kristiánovo mže
vyloženo býti tím, že vSiml si pozd, teprve pi skládání legendy o Podivenovi, slov

Kosmových: »Hic fuit cliens et individuus comes in labore et aerumpna saneti

Wencezlai* (Prameny d. . II. str. 187i, i parafrasoval je svým zp&sobem : .Qui fuit

comparticeps et consocius universorum, que dudum a martyre gerebantur.*

*) Vita 9. Romualdi. Pertz, Monum. script. IV. str. 852.

Ulídka. 5Q
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z 11. stoleti, ano, jak se podobá, i kroniky Kosmovy. Na

otázku, co v legend jest ohlasem lidové povésti, ekli bychom, že jen

asi e o tragické vin Podivenov. Jak se zdá, pemítání o tom,

pro Podiven byl obšen, to jest sešel smrtí, jakou trestáni byli zloinci,

vedlo konen k pomyslu, že dopustil se inu, za njž trestem byla

smrt obšením. Pomysl ten stal se, trvám, základem povsti o vražd

jím spáchané na pedním úastníku spiknutí proti sv. Václavu. Kristián

povst rozvedl a vyzdobil. Ostatn celá jeho legenda o Podivenovi

jest skládání umlé a v tch ástkách, které jsme s vrchu oznaili,

smyšlené. ^ '
''

Ze slezského obecného školství.

M. Pavlík. (. d.)

Však není vše zlato, co se na povrchu leskne. Škol eských máme

dosti, ale nejsou to školy tak eské, jako na p. na Morav nebo

v echách. Slezské školy eské pozbývají mnoho ze svého národního

charakteru obligátním vyuováním nmin. Nejlépe, uvedu-li slovn

výnos zemské školní rady o nmin na ist eských a polských

školách obecných. Uvádím jej nmecky, ponvadž esky vbec nebyl

vydán; zemská školní rada esky neumí.

Erlali des k. k. schlesischen Lan desschul rates vom 16. Jánner 1873.

Das Ziel des deutschen Sprachunterrichtes in den nichtdeutschen ('.) Volks-

scbulen Schlesiens ist die Befahigung der Schler: 1. Múndliche ^°\^''\^'^^}'''^'''

Mitt Lgen in dentscher Sprache richtig zu versteben. 2. Ihre Gedanken xn der

deutBchen Sprache miindlich und schriftlich correct auszudrucken. Um d.e e.

Szu erreichen, muíi der deutsche Sprac-hunterricht als ein Teil des Gesammtunternchtes

angesehen werden. Es sind sonach die deiuselben gewidmeten Stunden
'^•^.VT^^f"írTei

Shentlichen Unterrichtsstunden einzureihen. Die Methode, deren s.ch der I^hrer be,

Erteilung des deutscben Spracbunterrichtes zu bedienen hat, muB e.ne durcbaus elementare

und natSrgemade sein. Das Hauptgewiebt ist auf den miindl.chen Gebrauch de

deutscben Spracbe beim Unterricht zu legen. Der Lebrer abnxe da. ^ -^'^^ d^^

Mutter nacb, welcbe ihr Kind stufenweise vom Nacbsprecben obne vollkommen klares

Verstándnis bis zum Sprccben mit immer klarerem Ver.tiindnisse fubrt und durcb ihrc

R "e un«bbissig anregend und bildend auf ibr Kind -nwirkt Das
^^-^^^^ZZllu

ist sonacb das vorz.glicbste Untcrricbtsmittel, dessen s.cb der Lebrer bei dem ^nt* "cht*

LTcbtdeutscber Kindfr in der deutscben Spracbe zu bedienen ^at. AI es Auswend.glernen

von deutscben Vocabeln, alles rein gram «atikal. sebe S^t^bUden se. e

Bcbriftlicb oder mu ndl ich, warc ve rgeben s, wenn der Lebrer bei diesem

Unterricbte aussc hl ielil icb die nicbt de u t..ebe Spracbe '^ '^.^ if" uf
nebmen ^viirde. Es ist selbstverstiindlicb, dali sicb der Lebrer aufjede deuteche

Unterricbtsslunde sorgfáltig vorzubereiten bab, sicb biiten miisse, rwcb und viel zn

reden, soudem sicb zu bemiiben hábe, langsam, deutlich, einfacb und verstandlich zn
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sprechen und stets bei der Sache za bleiben. Dann werden ihn die Kinder, wie zahl-
lose Erfahrungen beweisen. uberraschend schnell rerstehen lemen und die elementare

und naturgemáCe Methode wird sich auch als die allein praktische erweisen. Die methodische

Zweckmafiigkeit erfordert es, daB der Unterricht in der deutschen Sprache, welcher mit

dem Unterrichte in der Matlersprache in dem innigsten Zusammenhange zu stehen hat,

nicht erst in den oberen Klassen der Yolksschule vorgenommen werde. Vielmehr hai

derselbe schon mit dem ersten Schnljahre zu beginnen. Hier ist die deutsche Sprache
nicht Unterrichtssprache, sondern Unt^rrichtsgegenstand. Dieselbe hat jedoch nach
und nach mit steigender Berechtigung in das Schulleben einzutreten,
so daB fiir die ho heren Altersstufen der Kinder neben der nichtdeutschen
auch die deutsche Sprache als Unterrichtssprache zu gebrauchen ist.

Der Lehrpian mufi demnach dem deutschen Sprachunterrichte durch alle Klasson oder

Abteilungen nichtdeutscher Schulen Zeit und Raum geben und in allgemeinen Umrissen
auch den Stufengang bezeichnen, welcher immer der Alters- und Entwicklungsstufe der

Kinder anzupassen ist.

Der Lehrer hat sich im allgemeinen an folgenden Lehrgang zu halten: Im 1.

und 2. Schnljahre : Der deutsche ITnterricht besteht hier zunachst in Sprachiibungen,

welche moglichst bald nach dem Eintritte der Kinder in die Schule zu beginnen haben
und den Zweck verfolgen, Ohr und Zunge der Kinder an die deutsche Sprache zu
gewohnen. Zugleich soli den Kindem ein Vorrat von deutschen Wortern vermittelt

werden. Dabei ist mit den deutschen Namen derjenigen Dinge anzufangen, welche bei

dem Anschauungsunterrichte. dann bei den Denk- und Sprechiibungen in der Mutter-

sprache behandelt worden sind. Diese Xamen werden Ton dem Lehrer langsam und
deutlich vor-, von den Kindem zuerst einzeln, dann im Cho nachgesprochen und den-

selben durch o^tere Wiederholung eingeprágt. In die Wortergruppe des 1, Schuljahres sind,

um die Kinder zu Sprechversuchen veranlassen zu konnen, auch die gebráuchlichsten

Eigenschaftsworter und die Gegenwart der Hifszeitworter »sind« und »haben« sowie auch
die Frageworter *wer, was, wie« aufznnehmen. Auf dieser Stufe werden sich
etwa 2O0 Vocabeln gewinnen lassen. Diese Žahl hat jedoch im2. Schnl-
jahre eine Vermehrung um etwa 300 Vocabeln zu erfahren. Um das

Beibringen dieser Vocabeln in einer systematischen Ordnung zu vermitteln, wird jede

nichtdeutsche Fibel mit einem Anhange, der die Aufeinanderfolge der Vocabeln enthalten

wird, versehen werden. Sobald den Kindem einige Worte eingepriigt und zum Verstandnisse

gebracht worden sind, haben dieselben sogleich zu Bildung leichter, einfacher Sátze

verwendet zu werden, welche von den Dingen aussagen, was sie sind und was sie haben.

Reim Rechenunterrichte haben die Kinder im 1. Schuljahre die
deutschen BenennungenderZahlwórter jenesZahlenraumes, inwelchem
sie sich bewegen, kennen zu lernen. Im 2. Schuljahre haben sich die

Schiiler nicht nur die Zahlwíjrter des mit ihnen im Unterrichte behandelten Zahlenraumes
und die dabei vorkommenden technischenAusdriicke in deutscher Sprache an-
zueignen, sondern es sind auf dieser Stufe bereits einf ache Rechn ungs-
operationen in deutscher Sprache auszuf iihren.

Im 3. und 4. Schuljahre: Der Unterricht in der deutschen Sprache wird nach
derselben Methode, wie in den vorangehenden Schuljahren fortgesetzt. Mit dem erweiterten

Gesichtskreise der Schiiler erweitert sich auch der Stoff der Anschauungs- und Sprech-

bungen, die nach und nach mehr und mehr in beiden Landessprachen vorzunehmen
sind. Der W.rtervorrat wird in jedem Schuljahre entsprechend vermehrt. Diese Vermehrung
hat hier vorwiegender als auf der ersten Stufe zu geschehen. Es sind z. B. die Gruppe
der Familie, die Gegenstánde des Schulzimniers, der AVohnstube, des Hauses, des Gartens,

der Scheuer, desFeldes etc. durchzunehmen. Das Hauptwort als Subjekt, das Eigenschaftswort

als Priidicat wird dem Kinde deutlicher zum Bewutsein gebracht. Darauf ist zur stufen-

weisen Verwandlung des Zeitwortes in Verbindung mit den Baugefiillen des Haupt- und
Eigenschaftswortes und zum persvnlichen Fiirwort im ersten Falle der Ein- und Mehrzahl
zu schreiten. Mustersátze, deren Sinn die Kinder aufgefalit haben, die zugleich einen

beachtenswerten Inhalt ausNaturgescbichte, Geschichte, Geographie haben, oder Lebensregeln,

Sprichworter enthalten, werden fest eingeprágt. Haben die Kinder im Lesen von Lese-

stiicken in der Muttersprache eine gewisse Fertigkeit und Sicherheit erlangt, so wird

das Lesen und Besprechen deutscher Lesestiicke womíiglich im 3. Schuljahre begonnen,
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im 4. mit gcsteigerten Anforderungen an die Kinder fortgesetzt. Selbstverstiindlich wird

das richtige Verstiindnis des Gelesenen iu der Muttersprache vernjittelt. Die schriftliciiea

Arbeiten in deutscher Sprache beginnen zugleich mit jenen in der Muttersprache und

werden luit diesen zugleich durch Schul- und Hausaufgaben unausgesetzt gepflegt. Die

Kinder haben sich bei den schriftlicheu Arbeiten der deutschen Sprache vorerst der

Schriftzeichen ihrer Muttersprache zu bedienen. Mit der deutschen Currentschrift wird

bcgonnen, sobald die Kinder im Schreiben der Schriftzeichen der Muttersprache eine

entsprechende Fertigkeit und Sicherheit erlangt haben. Beim Rechenunterrichte
sollen alle Rechenoperationen nicht nur in der Muttersprache, sondern auch in deutscher

Sprache ausgefiihrt werden. Hierbei wird dem Lehrer die nicht zu verabsaumende

Gelegenheit gegeben sein, den Kindern die deutschen Benennungen von Miinzen, MaUen,

Gewichten, Entfernungen, Zeitabschnitten, Waren usw. gelilufig zu machen.

Im 5., 6., 7. und 8. Schuljahre : Der Unterricht erhiilt mehr und raehr einen

utraquistischen Charakter. In mehrklassigen Schulen dieut die deutsche Sprache vor-

wiegend als Unterrichtssprache. Das deutsche Lesebuch wird neben dera nichtdeutschen

oder auch ausschlieClich gebraucht und liefert den Stoff zur sachlichen und sprachlichen

Behandlung. Alle Redeteile sowie die wichtigsten Satzformen der deutschen Sprache

werden in genauester Wechselbeziehung zur Muttersprache nach und nach durchgearbeitet.

Die Rechtschreibe- und die schriftlichen bungen in der deutschen Sprache werden neben

denselben Úbungen in der Muttersprache weiter fortgesetzt. Der Unterricht in den

Realien tritt in den Oberklassen im Anschlusse an das deutsche Lesebuch auf. In der

•j-eom etr I schen Formenlehre, im Zeichnen und im Turnen ist zunachst die

Kenntnis der deutschen technischen Ausdriicke bei den Kindern stufenveise zu erstreben.

Dann wird ohne besondere Schwierigkeit der ganze Unterricht in diesen Gegenstiinden

deutsch erteilt werden konnen, weil der fiir diese Unterrichtszweige erforderlicbe Wort-

reichtum nur ein beschriinkterer ist. Der Gesang ist bis in die Oberklassen in der

Muttesprache zu pflegen ; in den letzteren sind jedoch auch deutsche, namcntlich vater-

lándische und geeignete Schul-, Jugend- und Volkslieder, dere.i Sinn die Kinder erfalit

haben, einzuiiben. Der Religions un ter rich t ist auf allen Stufeu den Kindern in

der Muttersprache zu erteilen. Es ist jedoch wiinschenswert, daU in den obersteu Klassen

der Memorierstoff den Schiilern auf Grundlage deutscher Texte beigebracht werde. Es

ist selbstverstiindlich, dali namentlich in mehrklassigen und solchen Schulen, an welchea

Lehrer von hervorragenderer padagogischen Tiichtigkeit wirken, der im Vorstehenden ver-

zeichnete Lehrgang fiir den deutschen Sprachunterricht beschleunigt werden kann und darf.

Pette si, prosím, ješt jednou tento krásný výnos, jenž tak

starostliv a nžn uitelm dává pokyny, jak mají postupovat. Ne-

mluví se zde snad o utraquistických školách, ale o ist eských.
1. Na eských obecných školách mají se dti nauit správn

mluvit a psát nmecky. Víme každý, s jakými obtížemi uili jsme se

cizímu jazyku na gymnasiích, kdy jsme v mateštin mli již

jakousi jistotu! Kolik let bylo teba, než jsme nmecky rozprávli?

A tu v obecné škole má se dít nauiti cizím jazykem mluvit a psát.

2. V prvním školním roce, kdy dít v mateštin pochycuje teprve

zaátky, kdy má dosti práce, aby se nauilo ísti známá slova v mateském

jazyku, má se uiti zárove nmecky slabikovat a má si osvojit 200

cizích slov! V prvním školním roce mase dít nauit asovat (v pí-

tomnosti) „sein" a „haben"! V prvním školním roce má se dít nauit

nmecky poítat tak daleko jako esky! 3. V druhém školním roce

(I. t.) má se dít piuit novým 300 nmeckým slovm, má obsáhnouti

zásobu 500 nmeckých slov, má nmecky tak poítat jako esky!

4
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4. V tetím školním roce má dít se pokoušet již nmecky mluvit, má
se nauiti nmeckým prpovídkám patriotickým, mravním
a jiným! 5. V tetím školním roce dostane dít již nmeckou
ítanku! 6. V tetím a ve tvrtém školním roce má dít již psáti

nmecké školní i domácí úlohy! 7. V pátém, šestém, sedmém a osmém
školním roce má býti na eských školách veškero vyuování již

dvojjazyné. Na troj-, ty- a ptitídkách eských bu v 5.— 8. školním

roce v celém vyuování nminy již více užíváno nežli eštiny. ítanka
a se te, možno-li, jen nmecká. 8. V 5.—8. školním roce a se na
eských školách reálie probírají jen na základ nmecké ítanky.

9. V 5.—8. školním roce bu raictví, kreslení a tlocvik na eských
školách probírán jen nmecky. 10. V 5.— 8. školním roce bu
na eských školách pstn i nmecký zpv vlastenecký a j.

11. Je žádoucno, aby se náboženství v 5.—8. školním roce na eských
školách pednášelo sice esky, ale dti aby se uily z nme-
ckého katechismu.!)

Tak vypadají „eské národní" školy ve Slezsku. Musejí býti

•eské, ponvadž uitel se s dtmi nedomluví jinak nežli esky; ale

nesmjí neb aspo nemají (dle milostivé vlády) býti duchem eské.

eská e má býti jen pomckou nminy.
Nmeckým písním mají se eské dti uit, aby pi výletech

Nordmarky mohly též se súastnit a píti germánské pivo.

Tlocviku mají se dti nauit dle nmeckého komanda, aby se

nedovdly, že lze též esky komandovat, aby, až nkterému Nord-

markái napadne založit u nich nmecký hasiský, veteranský, turuérský

spolek, jim nmecké komando nedlalo obtíží, aby snad si nkterý ne-

pomyslil, že by spolek mohl býti eský. Když ve škole se nekomandovalo

esky, jak by se mohlo u feiervér esky komandovat?

Pi kreslení má se užívat ve vyšších tídách jen nminy; djepis,

zempis, pírodopis má se probírat ve vyšších ronících jen nmecky,

aby dti vdly, že to, co se nazývá vzdlání, mže býti jenom nmecké,

že vzdláni a nmina jsou nerozlun spojeny; aby jim snad nenapadlo,

že by vzdlaným, ueným, váženým mohl býti i ten, kdo nmecky neumí.

') Ve skutenosti musí však katecheta (chce-li, aby se dti nemu pro život

nauily) na nmeckých školách v území eském mluviti esky; ba nkde nemohou

se také ;>nmecké« dti z nmeckého katechismu ani uiti, a katecheta aby je naped

nauil esky slabikovat po našemu, jak jim zobáky narostly. To jest na »mladších«

nmeckých školách. Pijdeš na yisitaci a slyšíš dti z nmecké školy odíkávat

katechismus esky... Ale za 30, 40 let eská e stane se zbytenou i na tch školách.
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Nmecky se mají eské dti nauit, aby, až vyrostou a budou si

chtít nco koupit, mohly se s opavskými kupci domluvit.

Nmecky se musejí nauiti eské dti, aby, až se stanou svo-

bodnými obany, mohli c. k. úadm rozumt, aby jim mohli jako sta-

rostové, pedsedové školních rad, silniních výborv atd. psát srozumiteln,

t. j. nmecky. Žádnému nesmí pijíti na mysl, že by sml se slavnými

úady mluvit a dopisovati si i esky. Kde pak — na se uil nmecky?

Jenom proto. Vždy když pijde na c. k. úad a v zapomenutelnosti

zane „po našemu", první úedníkova otázka jest: Kennen sie deutsch?

A když umí, pro by íkal, že neumí? Byl by to hích. ») Což snad

ten chudák úedník má se k vli nmu, sprostému sedlákovi, uit

teprve esky? To by byl pevrácený svt. Vláda jest na to, aby vládla;.

Bedlák eský jest na to, aby se strachem poslouchal.

Tak si zaídila vláda školy eské. Ovšem od paragrafu zákona

ke skutenosti je vždy dosti daleko, ale bohužel na mnohých místech

blížila se zvlášt díve skutenost k ideálu vlády. Záleži tu velmi

mnoho na uiteli. Uitel, jemuž bží jen o pochvalu, že jest „Lehrer

von hervorragenderer padagogischer Tchtigkeit", dovede vše za-

nedbávat, jen aby v nmin dospl hodn daleko. Takový dovede

ponmit celou ddinu mnohdy sice jen po povrchu, mnohdy však

i trvale. Poádný uitel, jemuž bží v první ad o vzdlání, nemže

však v nmin nikdy dosáhnouti toho výsledku, jehož si peje vláda.

Proto v „Berichtu des k. k. schlesischen Landesschulrates" roku 1901/2^

jest významná poznámka: „An den Volksschulen mit slavischer Unterrichts-

Bprache sind die Erfolge im Deutschen recht durftig; es fehlt zunachst

an einer griindlichen Einiibung des Vokabelstoiies und dessen zweck-

mafiiger praktischer Verwertung ftir die Satzbildung. Hiiufig wird auch

der mtindliche Gebrauch der deutschen Sprache beim Unterrichte auCer

acht gelassen. Manchen Lehrern geht uberdies auch das

Interesse fúr diesen Gegenstand ab."

Poznámka tato je tím zajímavjší, že v pedešlých zprávách se

vždy praví, že nmina pstována „fleií3ig und mit Erfolg". Roku 1902/3

klassifikován úspch v nmin opt jen „geniigend" a praví se, že

mnozí uitelé mají zastaralou methodu. (P- *•)

>) Našel se vSak ped nedávném pece jeden sedlák od Opavy, který, a unii

nmecky, na otázku úedníkovu: Kennen sie deutsch? odpovdél : Nerozumím. Úedník

i ulehil: "Wieder ein verluchter dummer Bohm'. Ale tento eský sedláek nebyl tak

potichu jako jiní a nadávku mu kurážn oplatil, tak že úedník zkrotí.
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Dominik František Kynský.
Napsal Jax Kakš. (. d.)

Kynský též uplatoval se' zdarem snahy národní u pízní mu
naklonných vysokých hodnostá církevních, jakož byli biskup brnnský

Václav Urban rytí ze Stuffler, provincial Prosp. Husák, opatové

Cyr. Fr. Napp. Viktor Martin Schlossar a j.

A tak usiluje mezi šlechtou a hierarchií zjednati porozumní pro

eskou vc, poznal v prostedí tom zárove celé ovzduší západoevrop-

ského osvícenství a myšlenkový kruh vdích hlav duchovních.

Ale ješt jiným zpsobem mohl Kynský stopovati a prožívati

všecky fase tehdejšího osvtného a národního vývoje: horlivým psto-

váním pátelských styk s tém všemi vrstevníky, kteí v Cechách

a na Morav úastnili se ruchu vlasteneckého. Jako muž vysoce zkušený

a všestrann vzdlaný dovedl pesn vystihnouti význam, ducha i smr
každého spisovatele, jakož i platnost a váhu slibných nových zjev

literárních.

V ele pátel Kynského stojí veliký zákonodárce našeho jazyka

i pravopisu, vdy a básnictví, Josef Dobrovský.
Slavný „patriarcha slavistiky" lnul ke Kynskému pátelstvím

dvrným a vroucím, jež si tento také vždy vysoko ceniti uml.

„Dobrovského spisy, jimž všecko a zvláš tu neuhasitelnou

lásku k naší literatue dkovati mám, pokud mi známy,

všecky mám", píše Hankovi dne 18. listopadu 18l8.*) Opravy ortho-

grafické, Dobrovským navržené, jak již zmínno bylo, ihned v podstat

pijal a užil jich ve spisech svých. Podobizna „otce Dobrovského" —
jak jej rád nazýval — krášlila ''chlubí se v list svém Hankovi ze

dne 8. listopadu 1818) idyllické jeho brnnské Tuskulum „uprosted

slavných Cech" (Jungmanna, Šafaíka, Hanky a j.) vedle Dublový

rytiny rodišt Slaného.^)

Dobrovský vraceje se v polovici prosince 1828 z Vídn do Cech,

zastavil se v Brn, kdež „ml ješt známých, pátel a ctitel, z nichž
mu ovšem byl nejmilejší horlivý Dominik Kynský, jemuž
Dobrovský pro srdenost, prostnost a upímnost povahy
jeho laskav naklonn byl."') Dobrovský pijed do Brna dne

>) . . Musea 1881, str. 115.

') Srovnej též listy Kynského Hankovi ze dne 26. ervence a 25. srpna 1818.

(. . Musea IStfl, str. 112 n.)

') V. Brandl, Život Josefa Dobrovského, str. 261.
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17. prosince, hned druhý den milého pítele navštívil a tetího dne

byl u Kynského na obd. Je známo, že do ech Dobrovský se už

nevrátil, zemev v Brn dne 6. ledna 1829. Do Prahy zaslal prvou

zprávu o smrti jeho Kynský v dopise Hankovi datovaném již 7. lednem.

Byl uveejnn s pipojením nkolika velých slov Palackého ješt na

konci prvního sešitu Musejníka roku 1829 na str. 119 a 120.^)

Stjž zde památný ten list v slovném znní celý:

V Brn, d. 7. ledna 1829.

An 86 ranní dobou od svého píznivce svob. pána z Mundy vracím,

žalostn mne ochromila zpráva. Cechy, Slovensko ztratily vera k 11. hod.

ráno okrasu svou, našeho dstojného Dobrovského. Dne 17. prosince sem
z Vídn pirazil; 18. mne a prof. Volného navštívil, pak po navštívení

p. biskupa, svého bývalého chovance v generálním seminarium, d. 19. u
skrovném obd v mém pokoji nejsladší chvíli svého živo-
bytí v jeho pátelském, rozmarném a ueném rozmlouvání
jsem ztrávil. Nemohl jsem se dosti nadiviti vtipu, rozsudku, pamti, ba
i zraku ctihodného starce. Druhý den na to byli jsme s prof. Volným,
kanovníkem Nieringem a jinými k stolu p. biskupa pozváni; avšak píležitost

pro poslaná — u vzdálených Bratí milosrdných se uhostil — prázdná pišla.

Nastydl blátivou cestou, sem a tam chzi konaje. Však brzy okál, tak že

do Rajhradu vyjeti mohl, kde se milý Pšina s ním tšil, k nmuž se

s jiným asem na nkolik dní strojil. O nový rok, prý, chzemi se utrmácel,

tak že mu po zanícení plící žilou puštno bylo. Umní lékaské však ne-

spomáhalo. Volný jej svátostmi opatil, sám však si hodinu ped svou smrtí

poslední pomazání vyžádal. Tžce ku pronesení své poslední vle piveden
byl, o emž o všem Volný obšírnou zprávu J. Exc. p. hrabti Frant.

z Šternberk (hí; já jsem na venku zdržovati se musil. Patnácte let ješt
si nebožtík živu býti hodlal. Na mé povzbuzení mínil i, že nechaje
trudných recensí a ptek, bh svého života spíše, v nmž
všehká poznamenání svého zkoumání, též vnce pocty svých pátel atd, složí.

Osud jinae chtl. O kýž by jemu ješt rok byl popán k vyvedení toho zámyslu

!

Mírn soudil o svých zemelých odprcích, ruky podávaje živým, pravdy hájiti

mínil, by by i oblíbení potmšilci jí vzdorovali. Odpoívejž s pokojem!

S Palackým seznámil se Kynský osobn již roku 1823, když

onen zastaviv se cestou do Prahy dne 6. a 7. dubna v Brn jej na-

vštívil.') Hankovi psal o tom: „Nemohu Vám dosti vyjáditi,
jakého potšení jsem nabyl, seznaje se s výteným naším
Palackým. Ted práv tu jeho pojednání ve 4. svazku Kroka 1823.')

>) Tamtéž str. 264.

) V. J. Nováek, Fr. Palackého korrespondence a zápisky. I. Autobiografie a zápisky

do roku 1863, str. 85 a 86.

*) Mínna znamenitá studie Pehled djin krásné literatury. (Krok, díl prrni,

ástka IV., str. '21 nu.) Srr. /. Vlka Djiny eské literatury, II. str. 120 a 147.
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Což se mu podivuji! Škoda, že tak na krátce zde byl, že mi dopráno

nebylo, déle jeho rozmluv užiti. Nestydím se upímn vyznati, že nám

starším jest emu se nauiti z spis takových muž. jako on a spolu-

délníci v Kroku jsou. Ten asopis vážn k svému zámru se bére.

Snad pidáním prací lehího «lohu více tená získá? My až posaváde

vtšího vzdlání potebujeme, než se na slunnou slovesnosti horu do-

pídíme." ^)

K Hanko vi pilnul Kynský záhy a trvale upímným pátelstvím.

Zejmo to z asto zde již citované vzájemné jich korrespondence. Kolik

si Kynský na pátelství Hankové zakládal, vysvítá z dopisu jeho tomuto

ze dne 2. dubna 1818. Zvdv o úmyslu Hankov, že mu chce vnovati

tetí díl Starobylých skládání, psal mu takto: ^Což ale mám íci o Vaší

pátelské náklonnosti, že mi tetí svazeek pipsati chcete? Takové

vyznamenání mne ovšem ctí, jsem-li ale jeho hoden? Co se lásky

k mateské ei a obzvlášt k starobylým jejím památkám dotýká,

žádnému nepostupuji: ale drzost by byla, kdybych se zásluhami tak

mnohým výteným vlastencm rovnati chtl, jimž spíše taková est

písluší. Vy vizte, jak se ospravedlníte, bude-li mi kdo toho pochlebného

pátelství závidti. Zatím, ehož jsem posaváde nezasloužil, vynasnažím se

hodná se uiniti, a toto laskavé Vaše mínní budiž i tenkráte, když

oba hnáty natáhneme, svdectvím, že jsme se rádi mli. Na mé ne-

petržené a vdné pátelství a horlivé rozšiování Vašich výborných

prací se spolehnouti ratež."2) Podobn píše v list ze dne 26. ervence

téhož roku po vyjití tetího dílu Starobylých skládání.*)

Seznámení Kynského se S uši lem stalo se, když tento záhy po

svém píchodu do Brna (na studium filosofické) byl onomu na snažné

prosby své strýcem Fr. Pospíšilem, kooperatorem novorousinovskýra,

pedstaven. Kynský poznav v mladém Snšilovi jinocha nadaného a vci

eské celou duší oddaného, podporoval jej pak v jeho snažení národním

a studiích slovesných radou i skutkem co nejúinnji. Vedle kaplana

Žáka, pekladatele Osvobozeného Jerusalema, byl to hlavn Kynský,

jemuž Sušil vdil, že se záhy zdokonalil v eštin, piuil aspo po-

nkud nkolika jazykm moderním, zvlášt franin a angliin a seznal

literatury španlskou a portugalskou. Bohatá knihovna Kynského. Sušilovi

štde otevená, poskytovala mu hojné píležitosti literární vzdlání do-

plniti a zaokrouhliti. Písemnictví eské, a skrovné, pece nesnadno

«) . . Musea 1881, str. 203. íList ber data.;

«) . C. Musea 1881, str. 109.

») Tamtéž str. 110.
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pístupné, mohl zde vesms stopovati; odebíralf Kynský, jak shora již

doteno, všechny eské spisy. Sušil na povzbuzení Kynského pokoušel se

v básnéní a pekládání a pedkládal veškeré literární pokusy své k po-

souzení a opravení tomuto píznivci, který, a se ve všem, zvlášt

v píin neologismv a asomíry, s nim nesrovnával, trplivé brousil

a korrigoval, maje opravdové potšení, že — jak psal v prosinci 1 823

Zieglerovi, piloživ ti Sušilovy básniky, z nichž jedna byla oda jemu

vnovaná — „i na neúrodné dosavade Morav vyskytl se básník, o

kterém se nadíti lze, že asem bude okrasou Parnassu eského.'^ Sušil

po celý život zachoval Kynskému vdnou pamt. Když Rybika
uveejnil roku 1866 v as. Oesk. Musea životopis Kynského (pozdji

v Pedních kísitelích jeho otisknutý), dkoval mu Sušil roku 1867

vele za to, „že zachoval a obnovil památku jeho druhdy vzácného

píznivce, pítele i uitele." i)

O stycích Kynského s jinými vrstevníky, jako byli J. Nejedlý.
Hnvkovský, Puchmajer, Kramerius, Tomsa, Hromádko.
Ziegler, Pálkovi , Jungmann, A. Marek, Nedle, Trnka,
Sychra, Galaš, Pšina, Sedláek, Svoboda-Navarovský,
Sembera, Žák, Vinaický a j. bylo zmínno již shora.

Kvli úplnosti butež k jménm tchto pátel Kynského pipojeni:

o vlastivdu moravskou vysoce zasloužilý Jan Petr Cerroni. arcib.

archivá kromížský, J. Urban rytí ze Svabenova, kameralní

rada brnnský, „eský Schiller" (za jakého sám se prohlašoval) F B.

Stpnika') a úedník c. k. moravsko-slezské útárny v Brn
V. F. Hib.') (P.d.)

') Dr. Pavel Vychodil, František Sušil, str. 33 nn.

*) Ve svém Hlasu liry eské (díl I., sv. 1. str. 176) uveejnil roku 1817 ;uto

báse nadepsanou: Na Dominika Kynského. O užitenosti ei eské:

Co jest záe pcjasného leze jako mravenec
slunce proti pocliodni, na ke každý, kde se kmitá
co jest krfípj úrodného cizí jeho pupenec,
dešt proti povodni, své však vlastní ner.ná ei,
proti mdi zlato ryzí

:

nemá o vznik její péi,
to jest proti ei cizí není pravý vlastenec,

národm e národní. To( ty Kynský nejlíp víS,

Proež Cech, jenž jak vos lítá, an tak pilné o ni bdiš.

') V Hromádkových Literních pílohách k c. k. Vídeským Novinám (ástka II ,

str. 311) vnoval Báse D. Kynskému k jeho jmeninám 4. srpna 1815; veršuje:

On eské písn v tišin rozsívá, tak se oberstvi víiní jeho Slovan,
vadlý jazyk rosí a zahívá, (Vcli i Moravan.
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Základní názory kesanského stedovku.
Prof. Dr. Jos. Samsouk. (. d.)

Namítá se však otázka: Má býti výše úrok ponechána domluv

nebo má býti státem maximum jejich stanoveno? Která škoda je vtši,

zabrániti kapitalistovi vtší ješt zisk nebo vydati chuasa lichv na

pospas? S mravního stanoviska rozhoduje zajisté ohled na chuasa.')

Proto byly papeži a koncily schváleny tak zvané Montes pietatis, jež

v polovici 15. století v Itálii povstaly.2; aby pjovaly chudým peníze

za mírnou odškodnnou proti záruce a je tak chránily ped lakotou

lichvá zvlášt židovských. První z tí pípad shora uvedených jest

ode druhých dvou zcela rzný; k nmu obracelo zákonodárství církevní

na prospch chudých zvlášt svou pozornost, ponvadž byl nejastjším;

z pjky produktivní byly úroky ve form censu a smlouvy spoleenské

dovoleny; zvláštní tituly zevnjší: damnum eraergens, lucrum cessans,

periculum sortis byly uznávány. ^j Pedcházeti rozvoj života hospodá-

ského nebylo úkolem Církve a jejího zákonodárství; Církvi náleželo

pi tom jen hájiti své zásady, zásady to kesanské lásky, která zakazuje

vykoisovati nouzi spolubližního k vlastnímu obohacení a zisku. Ze to

papežové uinili, že bez bázn vystupovali jako ochránci nuzných proti

bohatým a mocným, nemže jim býti k pohan, nýbrž jest jim k veliké

«) IfVer, u. d. str. IfiO n.

') První taková pjovna založena byla v Orvieta 1463 od kardinála z Ostie

se svolením papeže Pia II. Ješt ped koncem 15. století vzrostl poet tchto ústavu

znanou mrou. Za papeže Pavla II obdržely již roku 1467 Perugie, 1472 Viterbo,

1479 Savona, 1485 Assisi, 1486 Mantna atd. takovéto pjovny. Píkladu Itálie následovala

brzo Belgie, pak Nmecko. Francie naproti tomu zstala pozadu a Španlsko mlo jen

málo stav5 tohoto druhu. Pjky byly potud bezplatný, že nebyly formáln žádány

úroky, naproti tomu braly pjovny tyto odškodnnou za práci a nebezpeenství (ratione

laboris et periculi). Aby získaly potebný kapitál, byla od papež& jednotlivým pjovnám
udlena výsada, že smly vkladatelm poskytovati odškodnnou, tak od papeže Julia III

pjovn ve Vincezi 4*^/^, od papeže Pavla III pjovn ve Ferrae 5* j. S úroky

vkladatelm poskytovanými rostly ovšem úroky, které dlužníci platiti museli. Istavy,

které úroky dávaly a braly, sluly montes raixti. Ponejvíce od duchovních, zvlášt od

františkán založeny, byly montes pietatis považovány za ústavy církevní a stály pod

dohledem a vrchní správou biskup diecesních. Koncil Tridentský (sess. XXII. decr.

de reform. c. 9) žádal od biskup výslovn kontrolu správy pjoven. Papežské pedpisy

žádaly malý pokud možno úrok, dále, aby istý zisk byl jen ve prospch stav&v

užíván, aby poet úedník byl malý, jejich plat práci odpovídající. Srv. Batvger,

Kirchliche Armenpflege. 2. Anfl. Freib. 1384, str. 403.

*) Srv. Funk, Zins und Wucher. Tiibingen 1868, str. 79.

I
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Cti a nehynoucí sláv.') Jestliže pes nejpísnjší církevní a státní zákony za-

znívají k nám se všech stran náky do bezrarného vykoisování, co by

se bylo stalo, kdyby byla Církev lichv ponechala cestu úpln volnou? -j

Papežové asto byli také líeni jako nebezpeni trnm a národm:

pi tom však zapomínáno bylo na velkolepou jejich innost ve prospch

trnv a národv a krom toho jednotlivá fakta byla bud pekrucována

nebo pes míru urgována. Jak veliké námahy podstupovali pro krále

a národy, jak mnohé jim uinili ústupky. Jak horliv ujímal se eho
Veliký zájm tak nevdného dvora byzantského a pi tom zárove

hájil u nho tžce utiskované obyvatelstvo proti jeho úedníkm.')

eho II (715—731) hledl zabrániti odpadnutí Itálie od íše ecké,*)

eho VII chránil krále dánského proti odbojným jeho bratím a

varoval krále norského ped jejich podporou. ^j etné jsou píklady

blahovolné pée papežv o rozliná knížata a národy, ochrany král

slabších proti mocnjším, blahodárné jejich psobnosti pro pokoj a zdar

zemí kesanských. Vynikající byla innost papeže Viktora 11 jako

správce íše po smrti Jindicha III;") Innocenc III inil vše, co bylo

v jeho moci, pro mladistvého Fridricha 11.^) jakož i pro kesanské

království v Palestin, pro zabránní bratrské války v Uhrách; 8)

Innocenc IV urovnal spor mezi Václavem I a synem jeho Pemyslem

Otakarem l^) jakož i mezi Otakarem II a Belou IV ^o) atd.

') »WolUe man der Kirche einen Vorwurf machen, dann ist es nicht der, daB sie

in dieser Beziehung zu rigoros, sondern daB sie nicht ibi Stande war, dem wucherischen

Gebahren der Banquiers, der Geldwechsler und Geldverleiher im Ilandelsverkehr Schranken

aufzuerlegen. Auch als im spiiteren Mittelalter der Kaiiitaliiberflufi Grund und Boden

sích zuwendete und im Rentenkaufe eine eigene Sclnilforni sieh scliuf, hat die Kirche

diese Art der Kapitalvergiitung anerkannt. Sie stellte nur Bedingungen gegen wucherische

Ausbeutung. Die Kirche legte an die wirtschaftlichen Erscheinungen den Mafistab der

christlichen Lehre und da, \ro sich Wucher zeigte, traf ihr Verbot zu; sittlich berechtigton

Erscheinungen ist die Kirche niemals entgegen getreten. Niemals hat die Kirche vrirklich

nothwendige und innerlich bercchtigte wirtsohaftliche Formen des Darlehensverkehrs

yerhindert.* Balzinger, Die Volks^irtscbaft in ihren sittlichen Grundlagen. 2. Auflnsre.

Freib. 1895, str. 331.

2) Srv. Hergenriiilicr, u. d. str 27 n.

s) Tak na p. ujímal se obyvatelstva Sardinie, Korsiky a Sicilie. L. V. cp. 41.

*) Srv. Kryilfek, Véeobccný církevní djepis. DílII. ást I. Praha 1886, str. 116.

«) Greg. VII. L. VI. ep. 13.

«) Hergenrolher, Handb.d. allgem. Kirchcngcsch. 2. Bd. 3. Aufl. Freib. 1885, str. 53.

') Herqenrolker, u. d. str. 280 a 283.

«) Srv. ITergenrother, Katholische Kirche und christlicher Staat. Freib. 1872, str. 30.

») Srv. Tomek, Dje království eského. 6. vyd. Praha 1891, str. 98.

'0) Tmnek, uv. d. str. 100.
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„Dobrodiní", právem poznamenává Lingard, „kterých se dostalo

pokolení lidskému vlivem a mírumilovným smýšlením papež, nebyla

vždy náležité spisovateli ocenna. V dob. kdy žádná jiná zásluha nebyla

cenna le válená, byla by Evropa klesla do ustaviných válek, kdyby

se nebyli papežové neustále piiovali o zachování a obnovení míru.

Papežové vytýkali knížatm jejich vášn a udržovali v mezích jejich

pepjatou osobivost. jejich charakter jako spolených otc kesanstva

poskytoval výtkám jejich váhu. na jakou nemohl initi nárok žádný"

jiný prostedník, a jejich legatové nešetili ani cest ani námah, aby

sporné zájmy dvor smíili a mee bojujících stran olivovou ratolestí

míru od sebe odlouili." *) Tyto zásluhy Stolice papežské uznali i protestante

nepedpojatí, pedevším Hugo Grotius.^j Herder^) a v nejnovjší dob
pak sám Harnack.*)

„Spoívá cosi vznešeného", píše djepisec italský Caesar Cantu,

„v idei. že bezbranný, svtským zájmm cizí knz je soudcem spor

mezi knížaty nebo národy vznikajících, ve svt více mínním než

politickými zákony ovládaném, že o poctivosti a povinnosti k tém

mluví, kteí jen zvli a násilí za zákon uznávají. Tebas neuskutenila

se tato myšlenka úpln dle ideálního pojetí tohoto, nutno pece doznati,

že zpsob vlády, kterou Církev ve stedovku vykonávala, pevyšuje

všecky systémy, jež od té doby byly vynalezeny, aby svobodné a mocné

spojení mezi národy západními bylo udrženo. Co bylo nazýváno tyranstvím

papežským, mlo Jen ten úel, aby pokoováním pouovalo, nikoli

snižovalo. Pipisovati zvtšení autority papežské lsti a ctižádosti, bylo by

pošetilostí; papežové byli by mohli své državy zvtšiti a svou politickou

moc rozmnožiti, jak to inili ostatní knížata; než toho neinili a ne-

rozmnožili své državy ani o pí prostedkem cd knížat užívaným,

výbojem totiž. Nerovní jsouce sob povahou, citem jakož i schopnostmi,

méli na zeteli všichni týž cíl; jen v prostedcích od sebe se lišili."O
A vskutku, a byli píslušníky rzných národ, ponejvíce Italiani, pak

Nmci, Francouzové, Španlové atd., a syny byli nejchudších jako

') Lingard, Engl. Gescbichte. 4. Bd., str. 72.

») Grotius, Pro páce ecclea. t. II. p. b59 ed. 1679: Quot dissidia sanata sint

auctoritate romanae sedis, quoties oppressa innocentia ibideni praesidium repererit, non

alium testem quam eundem Blondellum volo.

») Herder, l<^een zu Philosophie der Gescbichte der Menschheit ^11. 350): »Ohne

die Pápste wiire Europa wahrseheinlich ein Raub der Despoten, ein Schauplatz ewiger

Zwietracht, oder gar wohl eine mongolische Wste geworden.»

*) Hamack, Wesen des Christentums. Leipzig 1903, str. 152.

5) Cantu, Weltgesehichte. Ubers. von Will. Scbaffhausen 1863. Bd. 4. Abth. I. S. 339.

I
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nejvznešenjších rod, asto i vetchými starci, zídka mladistvými muži,

a brzy byli všestrann obratnými diplomaty a znalci práva, brzy askety

v klášteích vychovanými, brzy dkazy úcty zasypáváni, brzy tžkým
utrpením navštíveni a od vzbouencv ohroženi, zstali pece vždy zcela

týmiž v zásadách a vdích ideách.^) Uveme si jen na mysl a zpíto-

mnme velikou galerii tchto vládc, jak ji jen z ásti historické obrazy

ímského chrámu sv. Pavla pedstavují, jak i Gregoroviovi samotnému,

ano i nejzapísáhlejším svým odprcm vysokou úctu a uznání vynucují;

prohlednme jen takoka letmo 10.749 papežských list, jež Jaífé ve

svých regestech jen až do roku 1 198 sestavil, pak registry Innocence lil

tém 8 3440 listy, sbírky dekretalek a koncilv a bullaria, vždy ješt

yelmi neúplná, a tažme se pak, která monarchie, by i jen pibližn,

mže se vykázati tak skvlou adou a tak velkolepou inností svých

vládc. 2)

„Papežové", pokrauje Cantu, „odevzdávali sob a na se penášeli

nezmnitelnou vli v záležitostech vyšších, zatím co v ist svtských

sledovali politiku kolísající se jako lidé sami; proto rozvíjejí v onch
moc neodolatelnou, v tchto však sotva proti nejslabšímu nepíteli hájiti

se mohou. Velmoži, kteí jako dynastové papeži jsou rovni, bouící .se

národové nebo dobyvaní králové oloupili papeže o jeho zem a zmocnili

se jeho osoby; proto však neproniká hlas jeho mén strašn a zpsobem
mén úctu vzbuzujícím do krajin nejvzdálenjších a národové erpají

povznesení z vdomí, že nad velkými tohoto svta jest moc, jež jim

káže zastaviti se na dráze zloinu a která brání despotismu, jemuž se

knížata jen tehdy oddávají, vdí-li, že nad nimi není již žádné autority."')

Námitka, že takováto plnost moci odporuje duchu evangelia, byla

asto pronesena, ale nikdy nebyla dostaten odvodnna. Kristus ne-

zapovdl svým každé vlády, nýbrž jen tyranskou a násilnou, jakou

vykonávala knížata pohanská. Jeho pedpisy*) platí také netoliko du-

chovním, nýbrž všem vícím; ani svtští panovníci nemají tyransky

vládnouti jako vládla knížata pohanská; všichni kesané mají jevit

v nakládání s poddanými pokoru a mírnost; pedstavený má úad svi

') Peíriu Venerab. z Cluguy psal Innoccnci II L. I. ep. 1 : Nihil nos a pastore,

nihil a Petro, nihil a Cbriito, quae omnia in te haheauis, separare poterit. Et Petras in

carcerc, Cleraons in cxilio, Marcellua in catabulo, non uiinuin ijuani Laterani Ecclesiae

praefuerunt et oves Christi cis ut veris ])astoribus obedicrunt.

*) Srv. Hergenrother, u. d. str. 31 n.

*) Cantu, u. d. na uv. míst.

*) Luc. 22, 25 n. ; Matth. 20, 25 n.

í
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považovati za službu, vládnouti má býti pascere, nikoli dominari. Tak

vyslovovali se vždy i svatí Otcové.^)

Ani papežové sami nepohliželi na svou vysokou moc jako na

vládu, nýbrž jako na služebnost, nepovažovali jí za zisk pro svou

osobu, nýbrž za tžké bím, majice na pamti slova písma svatého

CLuc. 22, 25): „Kdo vtší jest mezi vámi, budiž jako menší: a kdo

pedchází, budiž jako sloužící." 2) Zcela podobným zpsobem prohlásil

sv. Bernard k Eugeniovi III, svému žáku bývalému, že služba, nikoli

vláda jest mu dána, že není pánem, nýbrž správcem k potu zavázaným, 2)

že jest pedstaveným, ale k tžké práci jako rolník, jenž má koukol

vymítit a dobré sím zasíti; že však je také metlou pro mocné, kladivem

pro tyrany, otcem král;*) vidí však pece v papeži toho, jenž pedsedá

knížatm, biskupm rozkazuje, císaství a království poádá. Tím dle

názoru svtcova není koordinace obou mocí ani v nejmenší míe po-

rušena,^) již tak krásnými slovy líí: „Nemohlo býti líbeznjším a lásky-

plnjším zpsobem, ale také ne tsnjším a pevnjším spojením krá-

lovství a knžství spojeno, než tím, že obojí v osob Pána stejnomrn

se setkalo, ponvadž z obou stav podle tla se nám jak knzem tak

k

>) Chrys in Matth. hom. 65 n. 4. — Bernard., De considcr. L. II. c. 6 n. 10.

») Innoc. IIJ L. VI. ep. 229 Alexio imp. Cpi. (1203)! Hoc autem (co pravilo

patrocinium) dicimus, non ut ambitiose dominium affectemus, sed ut officiose ministerium

impendaraus, eius exemplo, qui non venit rainistrari, sed ministrare, nee ut dominemur

in clero, sed forma gregis efficiamur ei animo; quia principes gentium dominantur

eorum, et qui potestatem habent inter eos, benefici vocantur, inter discipulos autem

Christi non sic; sed qui maior est inter eos, omnium servus existit et qui praesessor

tamquam sit ministrator.

3) Bernard., De consid. L. II. c, 6 n 10, 11: Pianm est, quod apostolis inter-

dicitur dominatus ; ergo et tu tibi usurpare cave aut dominans apoštolátm aut Apostolicus

dominatum. Pianm est quia ab utroque prohiberis; si utrumque habere voles, perdes

utrumque. Alioquin non te exceptum illorum numero putes, de quibus conqueritur Dominus

dicens: Ipsi regnaverunt, et non ex me, principes exstiterunt, et non cognovi (Ose 8, 4).

Forma apostolica haec est: dominatio interdicitur, indicitur ministratio. N. 12: Exi,

o Eugeni, exi in mundum. Ager enim mundus est, isque tibi creditus est. Exi in illum

non tamquam dominus, sed tamquam villicus, videre et procurare, unde exigendus es

reddere rationem.

) Bernard. 1. c. n. 13: Si cor movisti, movenda iam lingua, movenda est et

manus. Accingere gladio tuo, gladio spiritus, quod est verbum Dei. Glorifica manum
it brachium dextrum in faciendo vindictam in nationibus, increpationes in populis, in

ligando reges eorum in compedibus et nobiles eorum in manicis ferreis (Ps. 149, 7. 8).

Si haec facis, honorificas ministerium tuum et ministerium te. Idem. lib. IV. c. 2t : Ultor

soelerum, virga potentium, malleus tyrannorum, regum pater . . .

í) Bernard., Ep. 244 c. 1.

I
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králem stal. Však nikoliv jen to, nýbrž on obojí také v úzký svazek

sjednotil ve svém tle, t. j. v kesanském lidu jako jeho hlava, tak že

toto pokolení lidské od apoštola rodem vyvoleným, královským knžstvem

nazváno bylo (1 Petr 2, 9). Co tedy Bh spojil, nemá lovk rozluovati;

obojí má se spojiti smýšlením jako je spojeno založením; mají vzájemné

se podporovat a hájit, vzájemn svoje bím nésti." ^) íP. d-

Z novoarmenského písemnictví.
Referuje Aloib Koudelka.

Zvláštní pomry knižního trhu na Kavkaze a pak evnivost zuící

jak mezi jednotlivci tak i stranami a jejich asopisy a konen ne-

vraživost stále rozdmychovaná mezi Gruzinci a Armény na Rusku
usedlými jsou asi píinou, že krom menších práciek z krásné prosy

a nkolika sbírek básnických nic vtšího, pozoruhodnjšího nevydáno
za posledních dvou let. Nejpednjší spisovatel lidový Per Prošvane
už delší dobu mlí. leda tu a tam v asopise kratikou rtu uveejní.

Druhý spisovatel A. Min. Movsesjan, neboli známjší pod pseudonymem
Sirvanzade, zamstnán jest vydáváním souborným (na svj náklad,

vbec vtšina spisovatel vydává své vci svým nákladem, vždyf i

A. S. Dagbašjan vydává svj „Úplný rusko-armenský a armensko-
ruský slovník" svým nákladem) svých spis. Posud vyšly ti — dost

objemné — svazky, obsahující kratší povídky a novelly, staršího už

data. Nejplodnjší spisovatel A. Aharonian píliš zaneprázdnn jest

pracemi pro msíník „Mur" (Kladivo), v jehož redakci od r. 1900.

kdy ukonil svá vyšší studia na filosofické fakult v Zenev, zasedá.

Ve zmínném msíníku uveejnil vloni delší studii o Nietzscheovi a

pak román „Svatý uragan", jenž však neukázal tenám autora a

jiné stránky, nežli za kterého ho dosud znali a z níž také u njis

„Z obrázk z tureckého Arménská" (Otto) znám jest. Pouze V. Fa-
fazianc vydal nkolik knížeek, obsahujících zpracováni rzných
zkazek národních (tak zv. „zrojc") se svými filosofickými náhledy, jako:

„Throgh choz" (Létající prase), „Višap" (Drak), „Medz fakankh**

(Silný etz), „Pajtari hogin" (Kováova duše, známá i u nás bajka i

a „Ankeghdz endzajc" (Dárek od srdce). Zajímavjší jest jeho „Lur-
da-Lur" (Kurdská zkazka). Obsah zkrátka tento: Pastý Haso, jenž

arokrásn umí pískati na šalmaj, zamiluje se do dcery svého pána.

Zachle lásku jeho optuje. Otec její, aga. dovdv se o tom, velice

se rozlití, ale ve své kurdské prohnanosti umíní si celou záležitost

pokojn uspoádati. Zavolá si pastevce a takto k nmu promluví :

') Bernard., De consid. II. 8.
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^Vím, Haso, že miluješ mou dceru. Ježto umíš tak krásn hrát na

Šalmaj. dám ti svou dceru, ale slyš, pod jakou podmínkou. Slyšel jsem.

že na hlas tvé šalmaje jdou ovce za tebou jako omámené. Nuže. dám
tu odtud až na tam ten vrch postaviti schody devné. Ty si sedneš

na nejhoejší stupe, ovce pak dole ti seženeme. Jestliže svou hudbou
pivábíš ovce. aby k tob po tch stupních vystoupily, je dcera má
tvou, jinak se sebereš a odtud odklidíš." Stalo se. jenom že prohnaný
aga tak asi v prostedku tajn podezal píli. a co se stalo, snadno

domyslíte si. Ale nepedvídal aga konce. Hudbou okouzlená Zachle

pustí se také po stupních, zejména když nic nepozorující Haso spustí

perlu písní „Lur-da-Lur"; vida klesati v propast svou milou, vrhá se

za ní i Haso.

Téhož autora „Aspet" (Rytí) líí, kterak lovk v pravd ideální

schopen jest všelikou ob pro svj ideál pinésti.

Z jiných spisovatel jmenuji H. A. Jeremiana „Turki".
Je to historická povídka, jejížto dj odehrává se za as krále Ervanta II

a jež se toí kolem krviny. již na pvodci smrti svého muže Tura
vykonává jeho cho Turki Zajímavé líení tehdejších pomr nábožen-

•fikých. Psáno klasickou armenštinou, jejížto pstiteli jsou Mechitharisté

benátští a vídeští. Lépe by snad byl udlal autor, kdyby si nebyl

obral látku tak krví páchnoucí-

Cavacheciho „Krak" (Ohe) jest rovnž píspvkem ke
trvin Galo — hrdina povídky — chudý venkovan, mající etnou
rodinu, jíž uživiti nemže ze svých pár miek polí, nucen jest dáti

se v nevolnictví Martirosovi, u nhož již otec Galv o svatb
syna svého uinil dluh 50 rubl, jenž však pes správné uplácení

Tzrostl dle Martirosova výpotu na 200 rubl. Vedlo-li se Galu zle

prve, v nevolnictví vede se mu ješt he, až konen nemoha déle

patiti na svou a své rodiny bídu, zapaluje stavení a majetek Martirosuv.

Ovakim Solovjana „Harazad Kdzer" (Sebrané rty) obírají

se bídným postavením duchovenstva u arménského lidu venkovského.

Domáhá se autor zrušení dosavadního placení duchovních od farník.

dožaduje se pro n stálého platu.

M. Manuel i an vystoupil ponejprv se svými „Eskhizner" (Orty),

ale velice slibn. Orty všecky vzaty ze života chudiny. Podány jsou

vele a jímav, a po stránce umlecké vykazují mnohé poklesky.

Rovnž mladý ješt jest Mor-Dos. Vydal povídku „Tantirochs

aghik" (t. j. Dcera domácí paní). Obsah krátce tento. Arménský uitel

ubytuje se v Titlisu u jistého kupce. Seznámí se s rodinou jeho a

zamiluje se do jeho dcery. Ale rodie pomru tomu nepeji. Milenec

žádá milou za dostaveníko a prohlášení. Galo — tak se jmenuje milá

jeho — vyznává, že jej miluje, ale že necítí v sob dos síly, aby se

opela vli rodi. Dochází k trapnému výstupu, po nmž nucen jest

uitel z Titiisu odejíti. Po šesti letech, pi optné návštv stetne se

se svou milou, jež se byla provdala za bohatého krmáe, na ulici. Po-

hledem na ni je vyléen ze své lásky. Práce postrádá veškeré hloubky

a ceny umlecké, nad to plna jest urážlivých kopanc pro Gruzince.

Hlídka. il
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Šahrcar vydal povídku z perského života pod názvem „Chout-

Khušan", než lépe by byl udlal, kdyby práci své dal název „obrázk",
nebo tím vlastn jest. Keni jednolitou, a charakteristika jednotlivých

osob zdailá a pokud bží o život v Persii, jak se jeví zevn, vrné
a trefné zachycena. tení stžuje spousta perských slov, ne vždy pe-
ložených a vysvtlených. Povídka naped uveejnna v msíníku „Mur".

Ovhannes Malchasianc, celkem známjší už spisovatel,

vydal mezi jiným „Album pro arménské ženy", dále „Erdum" (Krb).

Ob práce obsahu zábavného, siln živlem národním prostoupeného —
vydal roku 1903 sbírku povídek, feuilieton a rt, jsou to „momentky",
obrázky ze života lidu zachycené, bez nárok na nco jiného nežli na
pobavení, tu a tam pouení. Titul sbírky „Horod-moroí — Mars (Aršak)

napsal povídku „Khojr" (Sestra). Hrdina povídky, mladý muž, pibude
z Ruska do Caihradu, kdež se zamiluje. Satku rodie pejí Ustanoven

den oddavek. Všichni pozvaní shromáždni u otce nevstina, ekají

pouze na píjezd vlaku, jímž dojeti má matka ženichova. Otec nevstin,

aby doba ekání pozvaným ušla, vypravuje episodu ze svého života,

kterak ped lety do Caihradu pibyv, seznámil se s chudou divkou.

jež lásku jeho optovala. Jelikož láska jejich nezstala bez následk,

chtl ji pojati za cho. Ale když k tomu mlo dojíti, dívka náhle

z Caihradu zmizela, povolivši prosbám otce jeho, jenž spojení tomu
nepál. V té práv, když otec nevstin u vypravování tak dalece

dospl, ozve se pronikavý výkik; bylat za jeho posledních slov do

pokoje vstoupila matka ženichova, nkdejší milenka otce nevstina.

Další snadno lze si domysliti.

Jaruthyn Esajian vydal sbíreku povídek „Kiangi romanic*^

(Života románky) nestejné ceny. „Obaji herosner" je zdailé líení ko-

stelní slavnosti, ježto v rt té vystupuje arménský lid, jak žije a tyje.

jak plesá a pláe, jak výská a sob stýská, zkrátka: všecky jeho svtlé

a stinné stránky.

Mén zdailá je druhá rta „Aneghda zoh" (Nevinná obf), kde

qui pro quo hraje dležitou úlohu, pi niž o život bží.

V rt „Pantargialner" (Vzni) vypravují dva uvznní, pro
vlaEtn do žaláe pišh; u jednoho byla toho píinou vražda, již se

dopustil na svdci své ženy. u druhého vražedný pokus na realistovi

chodícím za jeho dcerou.

Pravdivou, ale smutnou kresbou je „Pšišk" (doktor, léka).

Chudobná staenka, jíž jediná opora a nadje na sotnách leží, hledá

pomoci u lékae necity, jenž ji odbývá, že se na nemocné díve ne-

podívá, dokud nedostane tí rublu. Staenka stží sežene ty ti ruble,

dá je lékai, jenž je do kapsy strí, ale na nemocného se nejde po-

dívat až druhého dne, kdy je nemocný již mrtev.

Za to poslední obrázek „Džarachos" (Mluvka) je nepodaenou
imitaci t Oechova „Orátora" (Keníka).

A. J. A smán podal ve svém obrázku „Ariun" (Krev) nepodaený
nápodobek výjevu z povídky A. Aharoniana „Sev orer" (Bídné dni),

jednající o únosu Armenky mladým Kurdem, synem begovým, jenom
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Že V Asmanové obrázku po zabití únosce milencem Armeniným starý

beg párku žehná. Což je více než nepravd podobno, i když odzíráme
od formule žehnací, jež je vrcholem nepravdpodobnosti, ano nemož-
nosti u Kurda.

Uvedený již Jaruthyn Esajian vydal ješt „Lochmaji hekhim",
v nmž si na mušku vzal tak zv. šarlatány mastikáe, jež padoušsky
zrovna tží pro svou kapsu z nevdomosti prostého lidu a jeho lehko-
vrnosti. Charakteristika byla by dost povedena, jenom že nejde pranic
do hloubky.

Ze sbírek básnických nejpozoruhodnjší jest „Ovhannesa
Thumaniana". Rozpadá se na ti oddíly; v prvním umístnny jsou

lyrické básn, líící tužby, nadje a zklamání autorovy; v druhém
teme legendy vzaté z lidu, z nichž pravým skvostem jest legenda
„Sun u katun" (Pes a koka) a potom „Prokletá nevsta", ale perlami
literatury arménské zstanou dv básn z tetího oddílu, rázu popisného
a výpravného, totiž skvostné líení podzimku (Ašun), v níž básník
mluví o všem, co venkovana arménského tší a skliuje, a potom veliká

v}^pravná báse — celá to historie nešastných Armén — „Asunce
Davith".

Z folkloristických píspvk samostatn vydaných je A. A c h i-

thariana „Frankh Siraki Ambarneric". kdež podán bohatý materiál

ethnografický z okolí Alexandropole. Skoda jenom, že pipojený slov-

níek je neúplný a že mnohá úsloví a písloví nebyla vyložena. Do
toho stžují si sami rodilí Arméni, že jim následkem toho smysl
mnohých uniká, což teprve cizozemci!

Pro úplnost zmiuji se o publikacích rusky píšícího spisovatele

Jurija Veselovského, známého armenofila a pstitele styk s Armény.
Vydal nákladem svým kritickou studii o národním (lidovém) básníku
arménském Sembat Sach-Azizovi spolu s pekladem jednak vlastním,

jednak od jiných poízeným jeho básní, krom toho vydal jakýsi výbor
(sborník) peklad z druhých žijících a zemelých už básník armén-
ských. asopis „Mur" chválí vrnost a zdailost pekladových ukázek.

iV
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Nervosa a poesie.

studie P. H. Maktina. Peložil Jan SpáCil. (. d.)

Pessimismus dekadentskv neuznává toho vzýváni, kde se pojí

nechu k životu pozemskému a touha po nesmrtelnosti. Chce uniknouti

býti jediné tím, že se zbaví bemene, jež jej tíží. Ejhle jeho modlitbu:

O Mort, vieux capitaine, il est temps! levons 1'ancre!

Ce pays nous ennuye, ó Mort! appareillons

!

Nous voulons . . .

Plonger au fond de gouffre, Enfer ou Ciel, qu'emporte?

Au fond de Plnconnu pour trouver du nouveaul

Ó Smrti, starý strážce, je as, nuž kotvy zdvihnem,

ten svt nás nudí již, 6 smrti, jdme!
My chceme . . .

se vnoit v jícen kýs, a nebe peklo je to,

v hloub Neznámého jen, a najdeni za n nové!

Tší se, že mže si kopati sám svj hrob a vyjaduje v sonetu

o smrti tuto radost nepocítného:

Dans une terre grasse et pleine escargots,

Je veux creuser moi méme une fosse profonde,

O je puisse a loisir étaler mes vieux os

Et dormir dans Toubli, comme un requin dans 1'onde...

Plutót, que implorer une larme du monde,

Vivant, j'aimerais mieux inviter les corbesux

A saigner touš les bouts de ma carcasse immonde.

O verš! Noirs compagnons sans oreille et sans yeux,

Voyez venir a vous un mort libe et joyeux!

Kdes v zemi úrodné, kde hlemýždi se hostí,

chci vyhloubit si sám hrob hluboký a tmavý,

kde moh' bych v poklidu své staré složit kosti

a v zapomnní spát jak žralok v hloubi dravý.

Spí než bych svtských slz se dovolával zcela,

jsa živ, chci radši havrany sem pozvat v hosti,

by zbytky shladili mi z nesvtského tla.

Ó verše! erní vy, bez sluchu, zraku druzi,

zde vizte Smrt k vám jít tak volnou, plesnou chfizí!

Takový pessimismus nemá jiné omluvy nežli stav chorobnosti

básníka neschopného vidti vci pod jejich pravým dnem, pro slabost

zraku a zvrhlost rozumu. To není tu, ve skutenosti, co bychom mohli

jmenovati filosofií; to jsou výrony povahy, která není ani silná ani

zdravá. Omrzelost života, zvyk, nevidti v nm nežli stránky bídné

a utkvlá idea, že život nemže býti než neužiteným utrpením, jsou

pedchdcové melancholie, která není sama o sob nic jiného, nežli

zpsob pipraviti nkoho o rozum.

Nemoc ta nejeví se vždycky u našich básník pod touto ostrou

formou. Peasto zadržuje se v mezích truchlivosti, která není vlastní

melancholie, však druh stavu trpného nebo bezvládnosti, které stíženému

nedovoluje nežli sen a nehybnost. Psychiatrie nazývá to abulií (bezvolností).

t. j. druh nemohoucnosti ve chtní nebo, jestli vle, ve vykonávání toho.
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CO lovk chce. Neurasthenie a hvsterie podávají o tom píklady denn
se opakující. My se s nimi setkáváme se všemi jejich povahami a se

zvrhlostí, mezí naiimi básníky tin de sicle. A co jest v tom horšího,

to jsou mladí, kteí se zdají, že nejvýše vystoupli. Unavuji nás vzdechy,

slzami, šedvmi dny. lítostmi, soumraky, únavami duše a stíny, notturny

a zíceninami, ukolébavkami a sny. To jest rámec obvyklý jejich

lamentací a titul sám. který zaasto je ohlašuje. Ejhle písniku z této

poesie chorobného snilka:

Je rve des verš doax et intimes ramages,

Des verš a fróler, 1'áme, ainsi que des plumages,

Des verš blonds, o le sens fluide se délie,

Corume souš l'eau la cheveluse Ophélie,
Des verš silencieui et sans rhytme et sans irame,

O la rime sans bniit glisse comme une ráme,

Des verš, iuie ancienne étofe extenué . . .

Et qui, au long des nerfs baisnés ondes cálines

Meureut a l'infini en pámoisons félines . . .

Je rév des verš donx mouraats comme roses.

Já sladké verše sním a zpvy ptaí v šei,

ty verše duši tknou tak jako ptaí peí,

v tcb rusých verších cit se sladkým proudem lije,

jak kdysi pod vodou vlas zlatý Ofelie,

to verše mlící, jsou bez rvthmn a ttu.
kde rým jen šplonná si jak hladké veslo vskutku,

verš z látky prastaré a vkem vymoené.
tak nedotknutelný jak zvuk a mrano pnné,
jež jXKlél nervu vám, jež v šelest vln se noí,

ve mdlobách koiích se bez konce už boí . . .

Sním verše pesladké, jež zmírají jak rže.

Prominuli bychom ješt rozpustilosti tohoto genru a malátnost

tohoto slohu jako od rekonvalescent. Však ustaviná rekonvalescence

podobá se velice nemoci. To jest pípad tchto básník snílkv a vždy

se chvjících, vždv sklonnvch do sebe. jakoby naslouchali hlasm své

nervosy a penášeli do verš zárodky myšlenek, takové, jak je pojímá

duch dle zvyku kolébaný mezi nicotou a skuteností. Žiji v jakési

nirván a dobrovolné se prohlašují za stoupence Buddhovy. sedící

v attitudé nepemožitelné lenosti. Pnpad\ tohoto genru spadají do

psychiatrie mnohem více než do umní básnického, a hydrotherapie

svdila by tmto povahám, obtem nervosy a oddavších se bezvládnosti.

3. Zbžná výprava do panství intelligence dekadentní nám odhalí

podivnstky nemén zajímavé než ty, jejichž pekvapující rznosti jsme

již obdivovali. To jest oné intelligence. která se stává klassifikaci lidí

V jejich vztazích s vdním a s lidmi jim podobnými. Jsou lidé gemalni,

ti, kteí se spokojují s nadáním obyejným, ti, které píroda vybavila

bystrozrakem intellektualním a ti, které vvdédila zavedši je až k idiotismu

I

a k pipravení se o rozum.

Který je lovk normální? To je ten. eklo se. který pracuje a jí:

fruges consumere natus. Psychiatrie nepipouští možná této definice,

která dodává žaludku pevahu píliš význanou. Vizme tu, kterou jí
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pidéluje symbolismus dekadentský. Sainte-Beuve dobe napsal kdysi:

„Podstatou poesie není všecko íci, ale všecko suggerovati." To nemá
znaiti, že básník má právo venkoncem nic neíkati a suggerovati to,

co by rád každému objevil pod spoustami nakupených slov s rýmy,
ale beze smyslu. To jest nynjší pípad našich symbolist.

Pan Jules Lemaitre, který je etl, piznává se, že v tom ne-

rozuml niemu. Ani nevidl, „co vidl krocan dtské bajky, který,

nerozeznával-li velice dobe, aspo njakou vc vidl." ^) A nyní pan
Jules Lemaitre není považován za slepého ani za krátkozrakého ve svt
literárním. Nevidl-li nic, je to snad proto, že symbolismus slibuje, že

nerozsvítí svou svítilnu nebo že nic nevydá na veejnost. Porame se

s mistry umn dekadentských

.

Pan Štpán Mallarmé. veleknz chrámu, píše: „Jmenovati njaký
pedmt, to jest potlaiti ti tvrtiny radosti na básni, které jest uinna
ze štstí, že ponenáhlu uhádáme; suggerovati je, hle, tof sen. To jest

dokonalé užití tohoto tajemství, které zakládá symbol; vyvolati po nem
pedmt, abychom ukázali stav duše, neb opan vybrati pedmt a

z nho vylouditi stav duše adou rozešení." Ejhle, od téhož autora

theorie sdružená s praxí: „Idea, na níž jedin záleží, jest v život
roztroušena." Ve všedních a tisících vidních, kde Nesmrtelnost se

roizsévá, logický a myslící básník svaté ádky nadšením plní, z nichž

složí vidní jedin dstojné: reální a suggestivní symbol, odkud
chvjíc se pro sen ve své nahé nedotknutelnosti se vznese Idea první

a poslední, nebo pravda. Ejhle rozvoj a pravidlo symbolu.

Tentokráte pan Jules Lemaitre v tom vidl jakousi vc. „To
znamená, myslím, napsal, v jazyku lidském, že jisté formy, jisté zjevy

svta fysického psobí v nás zrození jistých nálad a že navzájem tyto

nálady vyvolávají tato vidní a mohou se jimi vyjáditi." V pravd
stálo by to za námahu, muiti jazyk a ducha, aby se eklo to. co celý

svt zná od té doby, co napadlo lovku, aby pozoroval pírodu? To
jest možná manýra zpsobiti, aby se vilo povšechn, že máme mnoho
ideí, kdežto konec konc cítíme, že máme mozek prázdný a ducha
zamraeného.

Pan Charles Morice, jiný mistr tohoto souhvzdí, vyjaduje ideu

symbolu v jazyku, který má aspo zásluhu, že jest mu rozumti. „Co
se týe symbolu", praví, „to je smsice pedmtu, které probudily náš

cit a cit duše naší ve fikci. Prostedek, to je suggesce; jedná se o to,

dáti lidem pipomínku njaké vci, které nikdy nevidli."

A pan Gustave Kahn se své strany nám praví: „Pro mne osobn
bylo by zapsati do cyklu dl pokud jen možno všecky pemny a

rznosti intellektualního básníka, vznícené podntem ureným jím."

Konen pan de Régnier jest názoru, že „poesie má zstati trochu

kabalistická a jest neužiteno pouovati obecenstvo o ustrojení poháru,

odkud vyjde kvtina nebo holub" Symbol, vidt to, jest vc dosti složitá.

Pro jednoho je to otoení se eskamoterské, pro druhého umní vyvolati

') Jules LemaHre, Les Contomporains, 3. sér. p. 66.

i
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pipomínkutoho, eho jsme nikdy nevidli, a pro tetího podnik, který by
se mohl prodloužiti do nekonena, aby sledoval všecky variace básníkovy.

Ejhle, jak se asi vci vyvinují. Allegorie zmocuje se ideje abstraktní

a dodává jí prostedn nkteré analogie, citlivé formy. Symbol zhosuje

mystických znamení pírody skrytou duši, která se stane siln po-

dobnou naší; t. j. ponvadž symbol jest možný, i) A autor, jejž tu

citujeme, nám vykládá velice dobe svou myšlenku, aniž zatím iní
soustavu symbolismu pochopitelnjší. „Nejedná se o nic, leda pinutiti

pírodu, aby vydala své tajemství a zjevy vcí. aby odhaleno bylo to,

co se ztajuje pod rzností pohled na ni a pod životem vesmíru, pijíti

ke splynutí s bytím individuálním toho, který se jí táže." Jaká bude
konen úloha básníkova? Úloha poesie samé o sob: tvoiti vzruchy

cit. Nebo vzruchy v naší duši jsou nerozluný od ideí. které je

vyvolávají. ^p d.)

I

Novd díla.

Jasu Crist nella letteratura contemporanea stramera et italiena.

Torino, Bocca, 1903.

Dílo toto napsané Lahankem, professorem kesanské historie na
ímské universit, oznaováno za velice zajímavé i pouné. Zajímavá
jest aspo methoda p. spis., výsledky nemají valné ceny.

V pedmluv oznamuje, že bude zkoumati souasné publikace,

-cizí i italské, o Ježíši Kristu, zvlášt však že obírati se bude biografiemi

Krista od Strausse (1836) a Renana (1863). Uznává dv vdy obírající se

Kristem: christografii, vdu to historickou, která studuje život Kristv.
a christologii, vdu theologickou, která uvažuje Kristv charakter.

Autory jednající a píšící o Kristu dlí ve ti skupiny: ve zbožn vící,
ve svobodn vící (katolíky i protestanty, jmenované tak dle jich

tendencí) a svobodné myslitele (vdátory, literáty, romanopisce). V ele
každé kapitoly podána jest bohatá bibliografie, která jest ješt rozmnožena
mnohými poznámkami a pídavky v texte samém. Autor prost vší

pedpojatosti erpal všude, kde jen co dobrého mohl nalézti. „Peji si",

píše, „aby se vdlo, že nepedpojat použil jsem všech autor, kato-

lických i protestantských i svobodných myslitel. Má kniha jsouc

ovocem historické kritiky a ne dílem filosofickým nebo theologickým,

jest dokonale prosta filosofických nebo theologických pedsudk v."

Autor, vren svému epigrafu „Pax", snaží se vyhovti všem stranám,

nevyhovuje ovšem žádné. „Zlehují-li protestante, katolíci zase ne-

odpouštjí... Takové jednání bylo omluvitelno, ne však chvalitebno

') Viqié-Lecocq. La poesie contemporaine.
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V prvých dobách reformace. Ale jak je omhiviti po tyech stoletích?'

Papežství má své chyby, než ve jménu historické kritiky musí býti

dnes posuzováno, ne však tupeno. Vice versa platí to rovnž pro

protestanty. Mírný úsudek na té i na oné stran prospl by pokroku
kesanství . . . Certate — napsal sv. Augustin — pro veritate, sine

superbia, sine saevitia." To je všechno hezké, avšak zásadní rozdíly

se tím nevyrovnají; ostatn ta katolická oífensiva je vi bestialní

zuivosti všech ostatních -ist vru až píliš berání!
Dilettantské, vodnaté hledisko spis. vysvítá nejlépe ze slov o

budoucnosti kesanství.
„Dle orthodoxní theologie a hegelianské filosofie kesanství musí

býti každé chvíle dogmatické. Co se mne týe, myslím, že kesanství
jest a zstane i na dále bez dogmat. Jsem pesvden, a to s etným
zástupem kritik, že zlo dogmat nebude smrtí kesanství. Credo se

svými dogmatickými lánky bude i na dále pedmtem historického

bádání, ale nebude již pedmtem kesanské víry. Gredo obsahující

ethické lánky vytvoí asem novou kesanskou církev, takovou, jakou
byla církev primitivní. Tato spoívala na víe, na víe však quae
per caritatem operatur. (Gal. 5, 6.) Upímná a úinná láska, ne dogma-
tická víra — to essence kesanství v budoucnosti."

Možno, že dogmatické víry mezi „kesany" ješt ubude, ale

pak to nebude už kesanství, nýbrž práv nco jiného, tedy ne-

kesanství, a zdali v nm té „úinné lásky" bude tolik, jak spis.

blouzní, jest více než pochybno; nynjší pedzvsti ve svt, kde práv
ti pokrokái všeho druhu, ani apoštol „humanity" nevyjímajíc, mezi
sebou a proti každému ádí, kdo s nimi nevyje, slibují lásku vru
prapodivnou!

Di\ Joh. Belser: Die Gesehichte des Leidens und Sterbeiii,
der Auferstehung und Himmelfahrt des Herm. Freiburg

im Br., Herder. C. 8 m.

Zprávy evangelistv o posledních dnech Pán na zemi jsou, jak
známo, velmi nesporé, rozcházejíce se nkdy práv tím, že nelíí sou-

stavn, nýbrž jen napovídají tu neb onu událost, ten neb onen výjev
události. Je to zcela pirozeno, jelikož nepsali djin, nýbrž jen jakési

vzpomínky a pipomínky k ústnímu kázání. Exegeté proto mají ješt
poád práci s objasováním jednotlivých údajv — a neumdlévají
v záslužné práci o tomto zajisté vdném thematé. Tubiaský professor

Belser náleží mezi nejpovolanjší, a by i snahou svoji, nezstávati
dlužen odpovdí aspo pravdpodobných, nkdy zaveden byl k ešení
neoprávnnému, jsou to pípady pomrn ídké proti jiným, kde do-

savadní nesnáze odklizuje vcn i šastn. Velikolepé dílo spásy, jehož
vyvrcholení každého neotuplého lovka tak mohutn dojímá, vylíeno
jim tu vdecky spolehliv a na tom základ též vychovatelsky úinn,
s úctou a láskou k pedmtu a s pimenou píli i zdatností. Jaký tO'

zcela jinak psobivý obraz, než ty skreslené podobizny z vodnatého-
rationalisniu!
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Dr. Fr. Glaser: DiefranciskanisclieBewegung, Múnchener volkswirt.

Studien (vydavatelé Lujo Brentano a W, Lotz) 59. St. Stuttgart-Berlin.

Cotta 1903. 8«. Str. X-|-166

S nového hlediska pokusil se Gr. vylíiti hnuti pro prostotu a chudobu

v 11. a 12. století. Pohlíží na hnutí, jež vyvolal „chudáek"^ autor

z Assisi, jako na hnuti ist sociální. Církevní otcové a Církev sama
pvodn vidla ve slovech svého zakladatele, jež uvádí Matouš (19. 21),

evangelický ideál. Jakmile však pronásledování pominulo — praví

autor — a Církev se poala mocnji rozvíjeti, poala se zabývati novou

sociální úlohou, neznala chudého Krista, nýbrž svtskou, penžní moc.

Když pak i mniástvo, jež na as zstalo evangeliu vrno, sesvtštlo.

nastala reakce mezi laiky proti vývoji hospodáského ducha v Církvi;

povstává Arnold z Brescie a Joachim z Floris. Když však hnutí na-

bývalo rozmérv a kolem sv. Františka, jenž propagoval myšlenku
sociální reformace v Církvi ve smyslu uení evangelia, poalo se kupiti

mnoho lidí podobného smýšlení, omezil Eím toto reformaní hnutí pouze

na ád františkánský. Po smrti velkého svtce zstaly však v ád
z jeho velkých ideál jen „zchytralé fikce", jelikož nebylo tak silných

povah, jako byla svtcova, které by ostatní vedly. Když tedy vymíral

„chudý evangelický život" v ád františkánském, shromáždil slavný

kazatel Hugo z Digny stoupence Františkových ideí, na nž však ád
františkánský pohlížel s pohrdáním. Po nm pišel Gerardinus Segarelli,

který utvoil jakousi sektu „bratí apoštolských", po jeho smrti vdcem
jejich stal se fanatický Dolcino z NavarN\ jenž prorokuje roku 1303
záhubu knžství a mnišství, jest jat a odevzdán inkvisici. Zatím však

v samém ád františkánském povstaly dv strany: písnjší a laxnjší.

Pod Bonifácem VIII zvítzili laxnjší. Clemens V znažil se pomry
urovnati, le Jan XXII dal ádu právo na vlastnictví, a tak ani ne

za 100 let byl ideál „poverella z Assisi" úpln zmnn.
Na tyto myšlenky odpovídá Fr. M. Bihl O. F. M. v „Hist.-politische

Bliitter", že autor krátce sic popsal „hnutí františkánské", ale zato píliš široce

je pojal. Kolem sv. Františka se hnutí ku sklonku 12. století ne-

koncentrovalo. „Apoštolští bratí- nemli s ádem františkánským nic

spoleného. Konené slova 19. 21 u sv. Matouše odnášejí se k onomu
mládenci a ne bezprostedn k Církvi. Vždy i v prvé obci kesanské
v Jerusalem nebyl ideál chudoby nikterak zvlášt propagován. Ananiáš

trestán byl pro lež, podvod a ne pro nezachování chudoby. Jest ovšem
litovati, že s Dulcinem bylo jednáno píliš písn, avšak to ne pro

chudobu, n}'brž fanatické pobuováni lidu. Než tu vyzývá Fr. Bihl Glasera.

aby lépe si všímal pramen * Glaser totiž cituje nkteré stat z jiných

autor chybn) pojednávajících vdecky a historicky o ád františkánském.

Hnutí františkánské nebylo sociální, nýbrž ist náboženské

Geanje EUiot Hoirard: A History of Matrimonial In .s ti tu tion s.

V této sociologické monografii autor sebral obsáhlý materiál, aby
podal obraz vývoje manželství. Dílo rozdleno jest na ti ásti. V první

pojednáno o manželství v prvních dobách lidstva, a spisovatel dokazuje,
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že jedinou manželskou formou byla tehdy monogamie. Hypothesy,

jakoby ve stavu prvotném lidstvo bylo žilo v promiscuité, mnohoženství
nebo mnohomužství, platí spíše o pozdjším vývoji než o pvodním
stavu. Lidé byli píliš naklonni plésti si primitivní s excentrickým,

a co se jim zdálo neobyejným nebo smšným, to spojovali s dtstvím
lidstva. „Na úsvitu lidské historie pevládá monogamie, teba svazek

manželský nebyl vždy trvalý; teprve pozdji, v dalších stadiích vývoje,

vlivem majetku, spoleenské organisace a spoleenského tídní vy-
vinuly se rzné formy mnohoženství a mnohomužství, akoli pvodní
typ, monogamie, nikdy nevymizel." Další vývoj kulturní povznesl ženu
na vyšší stupe ve spolenosti a zrušil mnohoženství na prospch
monogamie, z níž povstalo. Postavení ženy v dobách prvotných bylo

volnjší; žena nebyla otroky ní jako v ase pozdjším."
Autor pechází k manželským institucím Anglie za dob pohanských,

líí vliv katolické církve a protestantské reformace. „Jakkoli se to zdá

na první pohled paradoxním, pvodem závazného civilního satku
v Anglii byla snaha pemrštných Puritan za vlády Cromwellovy, aby
všecko jen ponkud svtské bylo odstranno z funkcí duchovenstva
a církve." O rozvodu zákonodárství Cromwellovo mlí, ponvadž ani

Independenti si ho nepáli. S jiných stran však volnost rozvodu na-

cházela obhájce i mezi tehdejšími Puritany, jichž jakoby mluvím
stal se Milton.

Na základ tohoto manželského práva anglického vyvinuly se

manželské instituce ve Spojených Státech, any zákony pvodní byly

uzpsobeny dle pomr v a povahy jednotlivých stát.

V kapitole poslední autor zabývá se budoucností manželství a

rodiny, a poukazuje na nebezpeí, které jim práv v nynjší dob
povstalo. „Dlením práce stalo se, že ,rodinný krb* jen na chvíli uzí
kolem sebe jednotlivé leny vydlávající rodiny dlnické. Nahromadni
obyvatelstva ve mstech donutilo je k novému, a to nižšímu zpsobu
života. V ohromných úlech paížských, londýnských a new-yorských
ani rodiny tšící se pomrnému blahobytu nemají mnoho píležitosti,

aby se vnovaly samy sob. Dtem podzemních bytv ulice stala se

strašlivou chvou; špína, nemoc a mrzká neest nastoupily u nich na
místo požehnání rodinného života." K tomuto bezdnému vlivu pomr
pistupuje schválný útok nmeckých socialist, kteí považují manželství

za vrchol sobeckosti a za pekážku zlepšení pomr sociálních.

Autor však nezoufá; podmínky životní se zlepšují a zdravjší
názory spolenosti umlí divé náky socialist.

Dr.A.Lang: Das K au s alpro b le m. I. Gescbichte. C.5 m. Bachem. Kdlii.

Cenné toto dílo professora štrasburské university poslouží velice

každému, kdo zabývá se otázkami kosmologickými zvlášt vzhledem
k dkazm jsoucnosti boží. Zákon píinnosti hraje v nich, jak známo,
velikou úlohu; nezbytno tedy znáti pesnou jeho formulaci, o níž velice

dobe pouují také djiny píslušných názor filosofických.



Ze života náboženského. 7h3

Zc života náboženského.

„Na posílenou jesuit" pozván byl dle liberalnich našich list

nuncius na Velehrad a Hostýn. Ted prý teprv ád ten nebude možno
z obou našich pedních poutních míst dostati, když se do íma bude

referovati, s jakou zbožností lid lne k obma místm od jesuit ízeným.

Bylo by zajímávo zkusit, za jaké správy asi by teprv s poutmi
velehradsko-hostýnskými naši liberalové byli spokojeni. Snad až by
tam byli pastoi.

Na „klerikalismus" mli dosud výhradu jen katolíci. Klerikal

bylo jen na n vhodným oznaením. Také ho široké mínní jinak ani

neužívalo. Když u nás nedávno z nkterých svobodných myslících list

a stran poato poukazovati na to, že protestante — ba hrzo ani židé! —
nejsou o nic lepší; že ve vrstvách jejich vládne týž duch a smr, týž

„klerikalismus", protestantské listy se proti tomu velmi rozhorlen

ohrazovaly, že by také u nich mohli býti klerikalové. Ted shledáváme

stejné ohrazení též u pravoslavných (Cerk. Vstn. 33.). Ve lánku „Škola

i duchovenstvo" bojuje svješ. N. Sokolov proti liberálních vývodm
^Ruských Vdomostí" (denník moskevský), aby duchovenstvo ruské

ze školy národní bylo vyloueno, ano prý ji jen kazí svou nevzd-
laností, nevdomostí, svým nepedagogickým chováním a vbec svým
celým církevnickým duchem, který se jeví v despotismu, pokrytectví

a nepátelství k vd! Tyto výtky a snaha vylouiti duchovenstvo

pravoslavné ze školy nemže prý býti ani do opravdy mínna. N. Sokolov

nechápe, pro by ruské duchovenstvo nemohlo a nemlo klidn
pracovat ve škole s laiky. Vytýkati mu ony vady a vyhánti je pro

nze školy, znaí prý penášeti na charakter katolického duchovenstva(!).

obviovatje z „klerikalismul" A kde by se vzal v pravoslavném

duchovenstvu klerikalismus. To není možná. To prý jen liberální listy

takového insinuace ruskému duchovenstvu vmetají v tvá opojeny

náladou Combesovou a vbec duchem západu, kde boj laického živlu

proti klerikalismu je oprávnný! Ale na Rusi — na svaté Rusi —
oprávnnosti nemá! — I na protestantské i na pravoslavné stran budou
si musit navykat, že známku, kterou vynalezli a pipjali na katolicismus,

zmoudevší jejich svt vrhne i na n. A zvlášt u pravoslavných se

bude velice hodit! A liberalové bojujíce proti tomu tak zv. klerikalismu

budou bojovat nejen proti despotismu, pokrytectví, kastovnictví a po-

dobným chybám, jak by se pod tím názvem shrnovat mohly, ale zpíma
proti — náboženství. Zvlášt církevnické listy pravoslavné o katolicismu

a také katolickém duchovenstvu nemluví jinak jak o ultramontanech.

papistech, klerikalech — oni už jim to všecko jejich liberalové ruští

stonásobn odplatí — jen až budou smt od srdce psát, což dosud
nesmjí!

O „indexu zakázaných knih" vydal jesuita P. Jos. Hilgers

nedávno velmi dkladnou a obšírnou knihu, zvlášt se stanoviska

historických vývod výtenou. Slabší už jsou vývody autorovy, kde
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pojednává moraln-právní stránku (závaznost, oprávnnost atd. indexu).

Tu staví Kiilnische Volkszeitung (Liter. Beil.) proti jeho píliš úzkým

vývodm mínní slovutného moralisty munsterskéhoMausbacha. Mausbach

popírá, že by theologové (uenci) vázáni byli indexem. Od positivního

píkazu církevního osvobozuje každá nezbytnost a obtiž osobní. Uenec,

který má nezbytnou nepedvídanou potebu nahlédnouti do spisu za-

kázaného, jest jist ode všech moralist osvobozen, uiní-li tak. Ale

i ten uenec, jenž nemá nepedvídanou všnk stálou a známou potebu

studovati knihy zakázané podle prof. Mausbacha tímtéž právem beze

všeho jich smí používati. Nemoc a slabost tlesní osvobozuje od postu

stejn at je náhlá i dlouhá a trvalá a už pedvídaná. Nic nedlá,

že se této svobody bez dispense mže zneužiti. Ona pece jen vyplývá

z ducha kanonického práva a z pirozených píkaz mravních. Církev

udlujíc nkterým ádm eholním, vd po výtce se vnujícím,

navždy tuto svobodu, ísti pi vdeckých pracech cokoliv i zakázaného

indexem, stejn zajisté závaznost indexu vyložila. — Vzíti si dispens

jest ovšem jistjší, ale tu jedná se o zásadu, musí-li i ne.

Ve Finotov francouzské „La Revue" uspoádána v posledních

tech sešitech (z 15. srpna, 1. a 15. záí) písemná anketa katolických

a protestantských uenc a vynikajících muž o spojení obou

církví, protestantské a katolické (vi hrozícímu obma ne-

bezpeí od francouzského atheismu). Otázka spojení pojata však zásadn,

nikoliv politicky, k vli spolené obran. Mnohé z poslaných vcí jsou

skuten krásnými píspvky, osvtlujícími podstatu katolicismu a pro-

testantismu, jiné jsou dkazem hlubokého pojetí dnešní nálady asové,

jiné praktickými pokyny politickými. Na katolické stran možno

vyísti z ankety tyry skupiny osob: evolucionisté (Adhémar, Fonsegrive,

nisgr. Mignot), kteí ví v možné spojení následkem vývoje obou církvi;

politikové, kteí chtjí a za možné pokládají spojení na poli praktického

života, ale ne s náboženského hlediska; "theologové starší školy, kteí

veškero spojení (o praktickém nemluví) pokládají za nemožné — a

konen takoví loyalisté (kard. Perraud a Lerot), kteí odkazují na

církevní vrchní tribunál (jeden v Paíži, druhý v Rímé) ten že ma

v té vci hlavní slovo! Protestante pohlížejí na njaké spojeni

církví vesms skepticky, a i oni si ho toužebné pejí. O církvi katol.

praví, že nemže nic se svého spustiti a na její vrouný obsah pro-

testante nemohou pistoupiti. Ostatn není možno mluvit o spojem,

p()nvadž na protestantské stran není žádné jednotné církve, s kterou

by se mohlo vyjednávati. Mnozí praví, že spojeni bylo možno v 17. století,

kdy Bossuet a Leibniz o nm vyjednávali, ale ne dnes, kdy ob církve

zašly zas už mnohem dále vo smru vzájemn protivném. Vtšina

protestantských hlas peje si spojení na poli praktickém: proti atheismu,

v dílech charity a ve vymezení obvodu missionáské práce. G. Bonnet-

Maury, universitní proessor historie církevní v Paíži, praví, že spojenu

pokud možno o nm mluviti i v náboženském smru, bylo by proveditelné

v tchto zvlášt vcech: spolená akce v šíení písma svatého mezi lid;

missie mezi pohany zevnjšími. Ale k tomu by bylo teba, aby církev
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katolická uznala vedle sebe cirkve protestantské jako k životu a práci

oprávnné a sama svou otázku biblickou naped rozešila! Lausanneský

professor theologie Paul Chapuis ví v možnost spojení, ale až ob
církve, vlastn lidé v nich vyvinou se tím smrem, že zmní základ

dnešního svého nazírání náboženského, až zmní fond vnitní své zbož-

nosti. Zmna tato dje se ponenáhlu na obou stranách. Vtšina pro-

testantských hlas (mezi nimi prof. Harnack, pedseda minist. nizozem.

Kuyper a j.; nepokládá njaké spojení církví za možné. Jiní dokonce

ani za žádoucí ne! Rozdlení církví pokládají za píinu pokroku a se-

síleného vývoje, spojit je, znamenalo by pokrok ten zastavit. K nkterým
hlasm^ se ješt vrátíme

Eímská „Rivista Internazionale". rozhovoila se (C. Calisse) o kodi-
fikaci kanonického práva, reform jeho. listem pap. „Arduum san"
z 19. bezna zahájené. Autor probírá tžkosti takové kodifikace. Právo

kanonické jest živá norma, mnící se podle dob a as a nemožno je

vsaditi v nemnitelnou pevnou formu. Pi kodifikaci papežství bude
postaveno ped dilemma: bud zekne se všech tch ustanovení, které

ve stedovku založily jeho moc a vliv, a jež dosud asto hájívá proti

svtské moci, a vyhoví duchu asu dnešního, anebo se jich nezekne
a obnoví je a roztržka s dnešní spoleností bude tím hlubší. Tžkosti
tyto nejsou v zevní form práva kanonického, ale v jeho duchu a jeho

vnitním úkolu. Kanonické právo, majíc íditi tolik rzných zemí

8 tolikerým rzným zákonodárstvím pomáhalo si tím. že velikou roli

dávalo „obyeji právnímu", applikace práva kanonického byla pro

soudce kanonického vždy co nejvolnjší. Kodifikací jeho však soudci

by byly ruce vázány. Rzné jsou dnes systémy práva civilního (veejné

a soukromé, obanské a trestní, správní a processualní) a kanonického,

jež drží se dosud rozdlení z dob papeže ehoe IX (úady, poad
jednání, osoby církevní, manželství, tresty). Le všecky tyto tžkosti

nebudou nové kodifikaci pekážkou. Církev od ímských dob pizpsobovala
se asu plynoucímu a jeho požadavkm — dovedla to vždy, dovede

to i dnes. Mezi opravci jsou dva smry: smr konservativní. jenž nechce

nic zadati ani z podstatného, ani z vedlejšího obsahu, ani z formy,

ani z prostedku. A smr volnjší, smr, jenž co se formy, accidencí,

prostedk týe, chce dob uiniti rozsáhlé ústupky.

Jakkoliv dogmaticky správné jsou názory konservativních teba
povážiti dnešní stav vcí. Zákonodárství civilní má silnou moc
výkonnou a donucovaci, kanonické žádnou nebo slabou. A Církev uí
co chce a jak chce, faktem je, že v dnešní spolenosti platí pedn
zákon civilní, a kanonický jen na tolik, kolik ho civilní moc ponechává
v platnosti, pokud kanonický zákon civilnímu neodporuje! Juridicky

je dnes pro stát jediný zákon — zákon civilní, po právu kanonickém
se nikde u žádného soudu neptají, podle nho nesoudí — leda tehdy,

když vlivem konkordatu zákonodárství civilní nkterou ást práva

kanonického pejalo. Nevšímati si tudíž dnešního zákonodárství civilního,

ba stavti se pímo v oposici proti nmu, znamenalo by stžovati ízení

Církve a pekážky zbytené initi tomu vznešenému úkolu, za nímž
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Církev spéje. Autor probírá jednotlivé církevní úady, ústední^
jež potebují lepší vymezení kompetence a zjednodušeni v jednání,

i úady místní (biskupství, fary, ády a ústavy), které všecky žádají

rozšíení své pravomoci a znané nezávislosti na ústedí — na kurii

ímské, chtéjífe v otázkách méné dležitých rozhodovati svou mocí.

Teba též úpravy manželského práva, nebo zavedením satku
civilního postavena církev do nemilé situace, již teba urovnati a

ulahoditi. Teba znovu formulovati pomr církve k ostatním ke-
sanm, otázky ritu a rzné téžkosti missijní pekonati. Doplnní
potebuje právo kanonické v ohledu sociálním. — Není dalekou
doba. kdy lidé krátkozrací ukládali už právo kanonické mezi pežilé
pozstatky stedovku. Moderní vda právní však musí poctivé piznati,

že z kanonického práva pevzalo právo civilní velmi mnoho; reformo-
vané právo kanonické opt se mže státi initelem veejným,
Dnes právem si stžováno do jeho nepístupnosti, nezáživnosti a ne-

jasnosti. Podle moderní právní vdy pizpsobeno bude moci býti,

jako dnešní zákony obanské, pohotovou a bžnou normou, jejíž píruky
naleznete na stolku studentov, v kanceláích a úadovnách i na stolech

zákonodárc.
V našich zemích — tentokrát hlavn v Cechách, rozpoutala se

široká kontroverse o resoluci „Jednoty eského ducho-
venstva", jaká na valn hromad koncem ervence pijata. Resoluce
tato mluvila — na naše pomry — opravdu odvážn. Není divu. že si

jí všimnuto. Všiml si jí episkopat, postrašili se jí bázlivjší, uraženi jí

„loyalní" a „vždy spokojení", píjemn jí pekvapení i liberalové a

nekatolíci. Probloudila aspo v krátkém výtahu listy mimoeskými.
hlavn nmeckými, protestantskými, ba i v ruských jsme ji našli.

Tedy zajisté rozhlasu toho si ním zasloužila. Zásady, jež vyjaduje,
jsou zkrátka tyto: vtší ohled na duchovenstvo farní pi obsazování

dležitých míst v diecesních dstojnostech, vbec povýšení pastorace

v Církvi na to místo, jež jí náleží (smuje proti pevaze šlechtictví,

professur a pod.). Lepší upravení v postupu na farách, upravení samých
píjm knžstva v duchovní správ, upravení pomru mezi nadízeným a

podízeným pastorálním duchovenstvem. Zásady tyto z póla ideální,

zpola materiální vyjádeny v 1 I požadavcích. A zpsobily nevoli ne

ty materiální, ale práv ty ideální, ku povznesení pastorace smující.
Tak aspo možno za to míti. V projevu episkopatu eského schvaluji

se celkem snahy „Zemské Jednoty eského duchovenstva", jen že žádá

se po ní, aby pamtliva byla tvrtého pikázaní, jež jako každé spo-

lenosti, tak zvi. knžstvu zapovídá „poruníkování pedstavených".
To výraz nelibosti s tou ástí resoluce, kde mluví o obsazování míst

biskupských a kanovnických. Tiskem súastnným rozpouUxla se po
tomto projevu povode polemiky pro a proti resoluci. Jednot a konen
jednotlivým osobám, jak se podle nechvalného zvyku u nás i jinde

obyejn stává.

Tyto spory, i mírnji rznosti mezi mladými a starými, mezi
„resoluními" a „neresoluními". mezi „oprávci" a „spokojenými"
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došly konen prý ohlasu i na knžských exerciciích. Také jistá pro-

mluva p. kardinála pražského bodla do živého. Tak pomry ponkud se

už uklidnivši zase znovu rozvíeny
Ve Vídni nedávno utvoil se „spolek rozvedených" —

mužv ovšem, ne žen. Spolek tento míní pracovati k tomu všemi

silami, aby pouta nerozluitelnosti manželské ( u katolík) v rakouském
zákonodárství byla zlomena, a aby dovoleno bylo uzavíti civiln aspo
nový satek. Jen co obstrukce prý v íšské rad pomine, slíbili spolku

nmecko-nacionalní poslanci, že otázku uvedou na petes a podají

píslušný návrh a všemi silami se o zasadí. Poet rozvedených páí se

v Rakousku na nkolik tisíc — ti všichni prý ekají tohoto vysvobození

od rakouského zákonodárství. Možnost a etnost rozvod s novými
satky všude tam. kde zavedena — v Nmecku, Francii, Anglii,

Americe — budí pomalu už postrach a hrzu u vážných lidí o veejnou
mravnost a blaho rodiny vbec. Ve Francii povstal proti rozvodu jako

hlasatel istoty a nerozluitelnosti manželství i první dnes romanopisec

Francie P. Bourget v posledním svém román „Le Divorce"
(Rozvod). V záplav román moderních i nemoderních, které osnují

svou fabuli na rozvode i nevrnosti manželské, zstane asi „Rozvod"
tak ídkou prací, jako Augierovo drama „Gabriela" mezi rozvodovými
a ílirtovými komediemi francouzskými. Ale pece i taková jediná vážná

práce vzpamatovavšího se moderního svtského lovka vydá za tisíce

lehkovážných hlas.
Církevn-historickou studii o rozhodnutí apoštolském na prvním

snme v Jerusalem stran obtovaných jídel, krve a udávenin podává
universitní docent v Miinsteru Dr. K. Bockenhoff. Obyejem církve

bylo ode dávna vynášeti mnohé výroky o istém a neistém, jež mnohdy
podobaly se mosaickým zákonm o jídle a oišování. Tu pirozen
povstává otázka, kde a kdy zákony tyto povstávaly, jak se rozvíjely

a udržovaly. Nejdíve všímá si autor prvých 5 století, ježto potom
celá povaha vci se zmnila.

Tento zákaz apoštolský týkal se jen kesan z pohanstva i Antiochie.

Sýrie a Cilicie) proti citlivým židokesanm; a snad apoštolem Pavlem
i na okolní krajiny rozšíen. Byl tedy partikulární. Po rozboení Jerusalema,

kdy pestal ohled na „útlocitné" židy, vbec ho nedbáno. Od rozšiování

„Skutkv apoštolských" vyvíjela se k pedpism tm všeobecná po-

zornost nejdív na východ a odsud asi severní Afrikou dostala se

i na západ. Le zde nezakládal se obyej ten na pism sv., jako na

východ, ponvadž v západním texte o zákazu krve a udávenin zmínka
nebyla. Na východ od Cyrilla Alexandrinského mlo se za to, že

zákaz apoštolský má pouze význam historický, na západ zase, že platí

v nejširším slova smyslu. Zákon ten vydán byl pro kesany, by je

odvrátil od krvavého kultu pohanského a poskytl tak vtší opory

mystickým myšlenkám kesanství. Konené ml též úel ethický, by
kesan už samou volboH pokrm mravy jemné na jevo dal. K tomu
možno podotknouti, že jsou o vci té i jiné náhledy; tak na p. Belser

myslí, že obce byly jist už tehdy smíšené, tedy pohanské i židovské.
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a proto nemohl zákon tento býti partikulární, ovšem byl jen pro

uritou dobu. Harnack naopak mini, že byl i univer-salní i pro všechny asy

Pi své promoci na doktora prohlásil P. H. Holzapfel v Mnichové

thesi: Rosarium a S. Dominico neque institutm neque propagatum est,

kterou též nedávno vypracoval a v publikacích mnichov. vdeckého

semináe uveejnil Tradice o zavedení ržence sv. Dominikem povstala

tvrcem a sbratelem legend Alanem de Rupe (t 14<5). Pedchozí

století o vztahu njakém sv. Dominika k rženci nevdí. Kuzenec

vyvíjel se jako lidový obyej. V urité form mohl se modlili hned

v prvém tisíciletí. Zprávy jsou zarueny ze století 12., odkudž az po

století 15. setkáváme se s jednotlivými pouze ctiteh ržence. Az konené

pichází Alanus. jenž vší silou modlitbu tuto rozšiuje, \elka jeho pUe

nese ovoce, za'lOO let stává se rženec nejoblíbenjší modlitbou ke-

sanského lidu, a tu teprve nejvtšími jeho ctiteli poali býti dominikam.

Ovšem lidé pijali od Alana nepodstatnou domnnku, že zakladatelem

ržence je sv. Dominik. Pi práci užívá autor dl jednajících o témze

themat už ped 200 lety, která dopluje z novjší historie a hteratury

uralecko-historické. . ^ .,

Orthodoxní protestante stálé hlasitji a astji nankaji na svou

— „moderní vdu", která prý jim veškero náboženství rozvrací.
_

Tak nedávno stžoval si Dr. Bodelschwingh ve svém spisKu:

,Wie kampfen wir siegreich gegen die Jesuitengefahr" do smutnvcli

pomr na universitách theologických, kde se vlastn olupoje mladez

o víru. Základ protestantské víry — písmo sv. — málo cenn; vzdyf

se poslucham namlouvá od starých i moderních docentu, /e dovedou

básniti lépe než David, listy psáti lépe než apoštolé, a tak z P>«"ia

svatého stává se pohádková kniha. Proti tomu však vystoupl v liberální

Christliche Welt" Dr. Radí, dokazuje Bodelschwinghovi, ze jeho pessi-

mismus je úpln zbytený, ježto moderní theologii vlastn nerozumí.

Spor obou rozebírá ted znovu konservativní „AUgememe evangelisch-

lutherische Kirchenzeitung" a míní, že zde nejedná se pouze o uené,

vdecké njaké hádky, nýbrž pracuje se oividn pro záhubu du^i.

Kam vkroí nynjší moderní theologie, povstává zhoubná smrt. Kaane

moderní snažení možno v mezích pijati, ale je jisto, ze theorie

modernist vedle orthodoxní víry se neudrží. Zdá se, že jsou to uz

dv náboženství, takže není prý jisto, zda orthodoxm nejsou blize

katolíkm než modernistm. ,

Charakteristiku dnešní bohoslovné vdy protestantské podavá prot.

Dr K. Stange v starokonservativním týdenníku pastor „Allgemeine

evangelisch-lutherische Kirchenzeitung« (33): Všude pevláda zanik

zájm dogmatických v snahách otázky vdy theologické ešiti cestou

historickou. Hlavn popularisování theologických vd prý je nepopiratelnou

známkou úpadku. Celá protestantská theologie prosáknuta je v astné

ritschlianismem; nebo zakladatelem dnešní moderní theologie je vlastn

velký filosof 18. vku Ritschl. Že vliv reformace zmizel anebo není

aspo takový, jakv by ml býti, je píinou ritschliamsmus, který

udlal z T.uthera a jeho myšlenek svým nejapným interpretováním
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smšnou karikatura. Moderní kritika biblická podlehla evolucionismu,

který však se nedá naprosto udržeti; nebo jsou v djinách náboženství

události, jež nedají se vysvtliti bezprostedn z podmínek vývoje
lidského, ježto by jinak reálnost Boží stala se subjektivní illusí. Ortho-

doxní autor však doufá, že vdecký stav se zmní a nastane oživení

pravé ^vící" theologie.

Ritualistické hnutí v Anglii vyvolalo mezi tamními protestanty

vedle jiných vcí též otázku o kostelním zpvu a užívání pi nm
latiny. Nkteí by rádi pijali hymny a ostatní zpvy katolické církve

ale v ei anglické. Pokusy se už staly, le s malým zdarem. Poslední

dobou zabývá se otázkou tou „Saturday Review", v níž hlavn Wyaiti
hájí peklad, kdežto Carmichael tvrdí, že v anglitin není možný
cantus firmus, latina je a zstane jedinou dokonalou eí pro liturgii

západu. Nelze pec tvrditi, že by antifony, responsoria, introity, graduale,

offertoria v peklade anglickém podržely svou krásu a pvab. K tomu
dodává katolický asopis „Tablet": „Anglii zbývá jen jedno: Návrat
k oné vznešené a arokrásné latin, která tak lehkomysln, ne-li hrub
reformací byla odstranna, a bez níž na ostrovech britských kultus

pozbyl své staré dstojnosti a krásy." Tento zápal pro církevní latinu

v Anglii pichází v téže dob, kdy u nás se zaíná proti latin, aspo
její pilišnosti žehrati, kdy na jihu proti ní plane dokonce horký boj.

Ovšem Anglianovi je latina mnohem bližší než Slovanm.
Touhu po sjednocení s katolickou církví i ve všem ostatním

mají Angliané mezi všemi odlouenými církvemi nejživjší. Tak ne-

dávno anglikánský pastor Spencer Jones na schzi „spolku svatého

Tomáše Canterburského'' (jenž má úkolem osvtlovati pomr mezi
obma církvemi

j
pravil, že anglikánská církev nachází se v jakémsi

nevolném a bezdném odlouení od ímské církve. Náležela k ní od
píchodu sv. Augustina, apoštola Anglie v 7. století, až do r. 1534.

a byla vrným a upímným údem církve ímské po celou tu dobu.

Odtržení nastalo násilím, a to z vle královy. Církev sama se tomuto
odtržení bránila, protestovala, ale její odpor byl zlomen. Stát a dvr
byly silnjší než církev. Církev neschválila nikdy tohoto státního pe-
vratu, ale smíila se s ním a hledla zlo státem zavinné pokud možno
zmírniti, a aspo v dalším bhu vymaniti se z jeho moci. Takovéto
náhledy jsou zajisté nejlepším svdectvím, že mysli Anglikan jsou

pístupny úvaze stízlivé o sob i o ím.
V letoším mariánském jubilejním roce ukazují se zvlášt Poláci

opravdu jako národ mariánský. Na konec záí svolán do Lvova
první mariánský kongres polský, k nmuž veliké slavnosti (s oltáem
a obrazem krále Jana Kazimíra) chystá celý Lvov, s mstskou radou
v ele. Úast mnohostí i významem osob pihlášených bude opravdu
velikolepou.

Za velké slávy konány v záí dv jiné oslavy Marie Panny:
zázraný obraz Bohorodiky Dikovské v Tarnobehu slavnostn koru-
nován biskupem pemyšelským za assistence dvou jiných biskup. —
Obraz Matky boží v Tuchov na žádost redemptorist tamjších uznán

Hlidka. 52



770 Ze života náboženského.

T ím za zázraný. Také korunovace tohoto obrazu vykonána s velikou

slávou za pítomnosti biskup, knžstva a nepehledných ad lidu.

Ve Lvov byla dosud nmecká škcjla pouze evangelická.
Ponvadž do ní posílali však vtšinou katolíci své dítky (nmetí
i polští), proto piinním arcibiskupa Dra. Bilczewského založeny letos

dv nmecké katolické školy (školních bratí a sester Notre-Dámských).
Biskup ve zvláštním pastýském list vyzývá katolické rodie, aby
tch 250 dítek z evangelické školy dali zapsati na nové školy katolické.

Biskup prohlašuje, že jen z toho dvodu, aby dítky katolické zachoval

katolickému vychování, zakládá ob nmecké školy ve Lvov. V rukou
arcibiskupských nestanou prý se ob školy nikdy žádným ústavem
germanisaním. Proto už i te ob školy jsou utrakvistické. Ukáže-li

prý se nkdy jazyk nmecký na nich zbyteným, s nejvtší radosti

jej arcibiskup odstraní.

Biskup paderbornský uvolil se konen zíditi v seminái stolici

jazyka polského, aby knží jeho diecese mohli pastorovati etné polské

vící, kteí v jeho diecesi pebývají jako horníci. Polských knží se

tu Poláci už dávno domáhali a nemohouce se jich domoci, už do oposice

proti centru pi minulých volbách pešli. Konen aspo touto cestou

jim bude vyhovno. — Nmec tví za to dere se do Poznan a její

kapitoly, V ervenci zemel kanovník Polák Szoídrski, ježto umel
v lichém msíci, má právo jmenovat vláda nového kanovníka. Ten
bude jist Nmec. Tak už bude pt Nmc v kapitole, tedy malá
polovika. Tím zpsobem ponmena už zcela kollegiatní kapitola

ímzdenská k poznaskému arcibiskupství patící. — Na posledních

konferencích uitelských navrhli inspektoi, aby zavedeny byly už

i v nejnižších tídách pro polské dítky nmecké názorné tabulky a.

obrázky, tak aby dti pomocí nmeckého názorného vyuování byly
uschopnny^ ve vyšších tídách i vyuování náboženství pijímati po

nmeku. Útok to na poslední zbytek polského vyuování v pruské škole!

Letos na jae podniklo nkolik sjednocených z Ukrajiny pou
do íma. Jeli na zapenou, bez svolení vlády a bez pas. jeli vymoci
si v ím možno-li njaké zastání a potchu. Dostalo se jim jeaom
této poslední. Ale radikální tisk polský nemohl snésti, aby celou vc
do svta nevytroubil s oznámením gubernií a míst, odkud „úporní"
poutníci ímští pocházejí. Tím ovšem svolal na n ruské úady a nové
pronásledování. Ježto však jak na Litv tak v jiho-západním kraji,

kdysi polském, nastala poslední as jakási úleva zvlášt vi knžím
polsko-katoli ckým a Církvi se úady chovají liberalnji (na

Litv pozavíraní, knží propuštni na svobodu), proto snad i oni poutníci

odnesou vc pouze trestem za pestupek, že bez pas se do ciziny vydali.

Proti novému stanislavskému biskupu sjednocenému proneslo

polské knžstvo nedávno veejnou obžalobu z nesnášelivosti a nelásky

k polskému živlu. Polské knžstvo v místech, kde jsou oba obady
zastoupeny, navrhlo sjednocenému vzájemnou úast v boho-
službách za slavnostních píležitostí. Rusínské knžstvo bylo prý
však od takové vzájemnosti „in sacris" odstrašeno terrorem radikálních

J
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I

stran rusínskvch. Polské knžstvo na to prosilo biskupa Chomyšyna,
aby on aspo píkladem svým knžstvo rusínské pobídl a osmlil. Ale

i on odmítl Toto naprosté odluování nesou polští duchovní, kteí byli

navrhovateli oné bratrské^ vzájemnosti, velice tžce. — Arcibiskup

Ivovský (sjednocený) hr. Septyky chystá list pastýský ku polské

ílechté obadu východního, staré to pvodní šlecht maloruské,

aby pes rznost ei nynjší pece jen vrna zstala obadu a rodu,

z nhož pošla a tak byla pojítkem mezi obma kmeny zemi obývajícími.

Biskup terstský Nagl nepestal dosud as od asu obraceti se

8 listy laskavými k Ricmanjským. Poslední poslal jim 4. záí. Ale

Ricmanj.ští list biskupových si nevšímají a pevn setrvávají ve svém
odporu. Naopak posílají znovu k zaderskému biskupu pravoslavnému
Milašovi, aby je pijal do své pravomoci. Zatím si pomáhají „svépo-

mocí". Kostel mají zavený, chodí bud do eckého v Terste, nebo
konají domácí pobožnosti; kty. oddavky a pohby koná dále starosta

Berdon, který již asi 30 nebožtík pokropil a pochoval a na 16 párk
požehnal. Úady ted již se dál nestarají o to, co rozeštvaly.

Hnutí pro hlaholici cyrillomethodjskýrai demonstracemi ve
Splitu a Šibeníku rozvíené, pokrauje dále v tisku charvatském
i dalmatském. Dr. Pazman, redaktor „Katolickvch List." bývalý
editel koleje sv. Jeronýma v flím, v lánku „O hlaholici" vyvozoval,

že demonstrace, jichž užívají Charváte dalmatští, aby si vymohli
staroslovanský jazyk bohoslužebný, jsou pochybeným prostedkem.
Charváte si toto právo již jednou dali vzíti, nestáli o n, povrhli jím
a tím je ztratih. Jen z milosti íma obnovují se tu onde zbytky ješt
zachovalé. O milost se však demonstracemi neprosí. A dobrovolné
odložené právo nedává žádných nárok na restauraci. Proti tmto
názorm Pazmanovým povstali velmi energicky v „Obzoru"; i v eských
listech (Národní Listy) našly protivníka. Na konferenci ducho-
venstva v okrese Jaška a v okrese záhebském, na onom
jednomysln, tu proti jednomu hlasu (!i usneseno podati prosbu k arci-

biskupovi, aby se u sv. Stolice s ostatními biskupy charvatskými pimluvil,

by ráila charvatskému lidu vrátiti právo hlaholice, jež po tolik století

v arcibiskupství záhebském byla v užívání.

Bosenský církevní statut pravoslavný projednává se v cai-

hradském synodu. Synod vyslal nedávno tílennou komisi, aby
prostudovala pomry v samé Bosn. Požadavky laické mly v synod
silnou stranu, která jich bránila. Konen však usneseno jíti cestou

sprostedkovací. Metropolitm (biskupm) piznána vrchní moc v otázkách

ist cirkevnícl), také školy spadají pod jejich správu a pravomoc.

V tom ohledu synod tedy vyhovl páním vlády a metropolit. S druhé
strany však vyšel vstíc též laickým požadavkm, pijav ustanovení,

aby metropolité vybíráni byli od len hlavních duchovních správ,

vlád ponecháno však právo, potvrzovati zvolené. — V seminái ble-
hradském zavedeny letos kursy proti Nazarenm. Theologové
mají býti dostaten pipraveni, aby mohli pak v život sekt této se

úinné postavit. Z Uher zaala povážliv šíit se i v Srbsku. A ježto

i2
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jak zbožnost srbského lidu. tak vliv církve pravoslavné velmi seslábla

v posledních dvou i tech desítiletích, má nazarenská sekta velkou

pitažlivost.

Stížnosti a memoranda patriarchy caihradského mají za

následek pirozen, že též exarchat bulharský píše stížnosti
a memoranda, v nichž žaloby patriarchovy osvtluje zase s jiné

stránky. Tak na žalobu patriarchovu, že z exarchatu a od bulharského

knžstva vycházejí všecky nepokoje a všecko podncování v Macedonii,

zvlášt v poslední as zrovna nutí se bulharští píslušníci patriarchálních

obcí, aby odstupovali od patriarchy a pidávali se k exarchovi, na to na

všecko odpovídá exarcha pouhou retorsí v posledním svém memorandu
tento msíc velmocem podaném. Bezdvodn tvrzeno, bez dkazu
vráceno. Ne bulharské knžstvo, ale od dávna praktikované násilí

církve ecké na slovanském lidu je píinou všech zmatk macedonských.
Násilí, štvaní a úskonost Eek dosud neustaly, a proto dosud pokoj

nezavládl.

Patriarchalist slovanských nikdo nenutil k odstupu. Ze
neodstupovali z nucení, vidti z toho, že mnohé slovanské obce v ko-

sturském a lerinském okresu snášely všecko možné pronásledování za

svj odstup jak od ek tak od Turk: kostel jim zaven, jmní
církevní odato, škola zavena a odata a všemožným píkoím vydáni

v šanc. A pece od svého úmyslu neustoupili. Zejmo, že nebyli nikým
donuceni, ale že z pesvdení a po dlouhých úvahách uinili po pání
vlastního srdce. \ možno viti, že exarcha má pravdu. Ty výmluvy
a stížnosti na agitaci od násilných odnárodovateí pronášené, když se

jim nevinná koist brání, známe i my velmi z blízka!

Skvrna, jaká na pravoslavném duchovenstvu ruském lpí z hojného

požívání vodky, asto vnjšími okolnostmi, ba úadem samým
nanášena. Hojné chození po domech farník za rznx-ch píležitostí

sváteních a církevních, jaké se ve východní církvi pstuje, a závdavky
pi tom jsou nejastjším zdrojem zkázy. Málo je tch duchovních, co

z vlastní vle takovým pohoštním se vyhnou a odeknou. Te ve své

diecesi zakazuje to naprosto permský biskup. Atos obou stran:

ani duchovní nesmjí pohostit svých farník vodkou v chrámové svátky,

na velkonoce a vánoce, když jim pijdou blahopát (asto napájení

farník dalo se už v kostele samém!), ani duchovní nesmjí od farník
vodky pijímat, když chodí po domech s kestnou vodou nebo s obrazy.

V eparchialních Vdomostech skoro všech diecesi už mnohokrát to

odporuováno i s pastorálního stanoviska. Nebo mnozí farníci vidouce,

že duchovní nepije, i sami pestanou pít. Ale zvyk je pece jen mocnjší
než rady, a snad bude mocnjším i než sám zákaz „peosvíceného".

Jinou podobnou reformu zavedl vjatský biskup Nikon. Na biskup-
skou visitaci jede pravoslavný biskup na Rusi s celou velikou družinou
písluhy a zpvák. Pro visitované fary je to pravá rána egyptská.
Na farách už se dlouho naped chystá, aby nenasytná družina biskupova
byla ádn pohoštna. A ježto visitace odbývají se rychle, projede se

denn i nkolik farností, a na každé fae nové hostní a nové pití.
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Podveer pak už ta družina biskupská vypadává všelijak. Vjatecký
vlády ka tedy naizuje, že jen dvakrát za den smí se družina biskupská

hostiti, a to asi o 2 hodin odpoledne a pak veer. Dkani podle

poadu visitaního urí sami už ty fary, na nž pohoštní pipadá.

Pohoštní toto smí býti pouze co nejskromnjší. Náklad na n smí se

vzíti z kostelního jmní, ale musí už pi samé visitaci býti zapsán

jako výdaj visitaní v kostelních útech. Možno také po úad ducho-

venstva, aby náklad hostin visitaních rozvrhl se na všecky

fary, které složí píspvky z kostelního jmní, aby nenesl jich pouze

jeden fond. Naízení toto pijato, praví se, od duchovenstva s velikým

uspokojením a zavedeno bude asi i jinde.

Vda a umní.

Professor J. Goll rozhovoil se nedávno v pražských „Rozhledech"

o našem eském mecenášství. Vzal si za píklad nadace Turkovy
(devt nadací po 800 K), pi nichž o výbru prémiovaných má hlasovati

dokonce sbor obecních starších v Praze! Nadace provázeny jsou tolika

a takovými podmínkami, že se stávají zdrojem obtíží a nesnází pro

správu a soudce, kterým vykonávám nadace sveno. Je to jakýsi duch
neliberální malichernosti u našich mecenáš. Za peníze, které odkážou,

chtjí hodn mnoho své vle provésti! Tak na p. i milionový odkaz

Kadlíkv stal se universit darem danajským. Krom toho eské
mecenášství je stovákové. Dává po troškách. Naše všecky nadace a

podpory, a je rozdává Svatobor i Akademie nebo jiná instituce, jsou

vesms maliké, na nic poádného nedostaující. Podlí se tak sice

více lidí, ale peníze se tím rozmrhají. Žádný z podlených nemže
nic za tak malý obnos vyvésti. — Proti tmto výtkám, jež hlavn
smrovaly na maliká vdecká stipendia, ozval se Svatobor, že

takového zpsobu rozdávání si sami žadatelé pejí.

Zdá se opravdu, že u nás pro velká stipendia nebylo by vhodných
aspirant. Naši lidé v malých pomrech vychovaní na velké vci se

pak ani neodvažují. Je v tom, praví prof. Goll, „circulus vitiosus" —
zaarované kolo. Stísnné pomry rodí tsné lidi, a tito novou stísnnost

kolem sebe šíí.

Zvláštní sdružení, jež te teprve se stávají po vlastech našich

hojnjšími, slavilo nedávno své 251eté jubileum — pražský „ruský
kroužek". V pamtním spise slavnostním vzpomíná se tžkosti, s jakými
první kroky k založení (nebožtík Dr. Braun) se setkávaly, jakož i úspchy
a zájem osob eského svta, jež se bhem 25 let ku kroužku poutaly.

Ode dvou let eské Brno umlecké se skuten iní. Moravští

umlci fie v Brn svého stediska nemají, každý se drží, vyvíjí a

pracnje ve svém rodném okolí anebo v kraji, jejž si vybere pro práci
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SVOU. Dokud v Brné není akademie, v níž by se mladí kolem mistr
svých kupili, nebude ani jinae. Ale tuto chudost Brna na vlastní

mistry své nahrazuje spolek pátel umní aspo hojnými výstavkami,

jež staly se už nejsilnjším projevem eského ducha v Brné. K vý-

stavkám souborným i individuálním z dívjška adí se ted jako nej-

cennjší výstavka mistra Jenneweina, jeho lapidárního, rázovitého

a vážného umní. eská technika, jakkoliv ústav umní cizí, pece
pivedla Brnu už druhého z nejlepších našich umlc.

Pi martinských slavnostech (schze „Musealnej spolenosti" a

ženského vzdlávacího spolku „Živeny") konala slovenská omladina též

svj sjezd, na nmž radno se o pracech a povinnostech mládeže
slovenské a usneseno vydávati nový belletristický trnáctidenník. Z tohoto

usnesení zrazuje mladé Hodžv „Slovenský Týždenník'' i ^Š^obárv
„Hlas", ježto nový list stal by se zbyteným konkurrentem dosavadních

slovenských belletristických list, které i tak laborují nedostatkem pi-
spvatelv i odbratel. Jen že mladí odrazili se už docela martinskému
vedení a jím vydávaným „Slov. Pohradm", a lepšího listu by sotva

národu dali. — Letopis, jejž dosud „Živena" vydávala, prý zanikne.

Stejn jako Eusi (my eši, Bulhai a skoro více mén i všichni

ostatní národové slovanští), mají mnoho nesrovnalosti v pravo-
pise svém i Poláci U tí kulturn silno vyvinutých vtví slovanských

(Cech, Polákv a Rus) jsou to nesrovnalosti historií „posvcené,"
u ostatních národ slovanských však ješt nedokonený a neustálený

zpsob mluvy a psaní. U tchto mladých ortografií a literatur náhodné
zmny, jež se nutnými ukazují, ješt dosti snadno se provedou, he
je to u nás, Polák a Rus, kteí drží se houževnat toho, co historie

již ustálila. Tak i opravdu neohrabaný pravopis polský tak se vžil. že

o njaké oprav jeho ani slyšeti nechtjí. Když sem tam njaké
mladé i nespokojené hlasy se ozvou pro tu onu zmnu, zanikají jako
bláhové a neužitené. Dje se jim totéž, co našemu oprávci dru Joklovi.

Pes to však ruch u Polák je silnjší než u nás. Nedávno svolána

vydavatelem varšavské bibliotéky vybraných prací, hr. Ad. Krasiským
anketa o zjednodušení a ustálení pravopisu polského. Ale rozešla se

na niem, a návrhy nebyly jist revoluní. V té vci má prý se

vysloviti krakovská akademie vd jako nejkompetentnjší a jí také

úkol ten pedložen.

„Macierz Polska", vydavatelstvo naší „Matici" podobné (však

výše stojící) letos podjalo se úkolu vydati laciné popsání zemí
polských slovem i obrazem. Dílo toto, jakého my na píklad
také ješt nemáme (mají je za to vedle Rus a Charvát teJ i Poláci

a Srbové je chystají), poskytuje sic mén než naše Ottovy nádherné
„Cechy" a mén, než naše moravská „Vlastivda", neníf ani tak široce

ani tak vdecky založeno, ale lidu poskytne pece pkný a vhodný
obraz Polsky ve všech smrech vdní, po jakém o vlasti své Polák
toužiti mže. Dílo vyjde v 10 sešitech (po korun), bude se pkné
presentovat, a jednotlivé odbory (geologický, historický, geografický,

ethnologický) sveny nejlepším odborníkm polským.

1
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Na londýnském mezinárodním konkursu oper. jednu z prvních

cen dostala opera polského hudebního skladatele Rom Statkowského.
Opera vzata z djin eckých (sluje Filenis) a složena už v r. 1897.

Na žádnou polskou scénu však si dosud nemohla zjednati pístupu.

Ted když v Londýn vyznamenána první cenou, provedou ji i doma.

Pres to však mnohé listy neprorokují jí úspchu naprostého, nebo
tvrdí, že úsudek takových hudebních juror velmi se mnohdy liší od

úsudk publika. V Itálii už mnohé opery prvními cenami vyznamenané
v divadle pak byly vypískány. Pes to hudební kritika Filenis

Statkowského chválí jako cennou hudbu, jež náladov provedena velmi

pesn a dokonale.

eské kvartetto od jara ješt dlí na Rusi a dává koncerty. Tyto

dni (22. záíj dáván opt koncert ve šlechtickém kasin v Pavlovsku

(Petrohrad), a to z ryze eských skladeb. Kvartetto dávalo Dvoáka,
Smetanu. Fibicha. Hrálo prý tentokrát zvlášt vele, tak že potlesku

nebylo konce. Ale kritika hudební, možno-li mluvit vbec o ruské
(vedou ji vtšinou cizinci), není eské hudb stále ješt náchylná.

Tak za této píležitosti nazývá eskou hudbu kritik jistého západ-

nického listu — „starou pannou", která žije ze samých reminiscencí,

je suchá a upejpavá. Za to kritik uznává technickou virtuositu a pro-

pracovanost eských skladatelv a jejich lásku k národní písni.

V Petrohrad zízena lyrická opera pod vedením B M.

Solovjeva. Dávány budou jen opery lyrického rázu, a to ruské i cizí.

Zatím v repertoiru ohlášeném krom pti ruských není ani jediné

slovanské. V divadle Komisarzewské chystají nové drama M. Gorkého
„Daniki" („Letáci" — lidé na letním byt'. Drama je zcela jiného

rázu, než dosavadní tvorba Grorkého; pouze to má spoleného, že není

zde žádného dje. leda volné souvisící výjevy. Za to je tu mnoho
filosofie a psychologie lidí na letní byty ze zvyku i z nutnosti jezdících

a nespokojených a rozervaných. Není tu však hrubosti, ani cynismu

ani pesáimismu.

Kaza zažádala o vyšší ženské kursy, rovnající se ženské

universit (fakulta filosofická). — Nco podobného západoevropským

lidovým universitám (university extension) zavedeno od 17. záí

v Petrohrade: všeobecné kursy pro obecné životní vdomosti a pro

pípravu k nižším úadm a zamstnáním, pi nichž se jistá kvalifikace

školní vyžaduje. Ony jsou volnji ízeny a uspoádány, tyto však jsou

jako škola sestaveny.

Všeobecné vyuování školní, ideál intelligentní Rusi a ideál

i pýcha mnohých zemstev, jež všemi silami — skrovnými ovšem —
ie snaží rychlou stavbou škol ho dosíci — bude letos už úpln prove-

deno v jedné gubernii — samaské.
Statistická komise ruského spolku tiskového na tetí rok

zabývá se sbíráním údaj statistických a bibliografických
týkajících se ruského tisku vbec. V srpnu uveejnila komise nkteré

úryvky z dosavadního sebraného materiálu. Podle toho na 1. ledna 1904

bylo v celém Rusku evropském i asijském (vyjma Finsko) závod
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tiskaských 2741, písmolijen a jiných závod na výrobu a pípravu
tiskaských poteb 635, fotografických závod 2017. vydavatel a knih-

kupc bylo 3775, vydavatel a sklad hudebnin 383. knihoven (neítaje

školních) 3499, redakcí 1129, a tedy všech takových firem tisku a

dílm jeho sloužících 14.169. Za minulé desítiletí pibylo z onoho ísla:

tiskáren 664. fotografických závod 704, vydavatel a knihkupc 1 i44

a. sklad hudebnin 151.

Do konce srpna sebráno bylo na rusínské divadlo ve Lvov
112.000 korun. Výbor stžuje si, že poslední msíce první horlivost

skladatelská znan ochabla. Známý nejlepší malí rusínský Ivan Trus
navrhl poádání „výstavky ukrajinské" všeodborové tento podzim.

Pípravný výbor hotovil tedy výstavku na podzim, ale nebylo možno
»ž práce té zdolati. Proto Ivan Trus jako pedseda ohlašuje odložení

výstavky až na leden roku 1905.

V záležitosti zakázaného rusínského pekladu písma sv.

(na Rusi) sdluje jeden z pekladatel professor Dr. Puljuj v posledním

Lit. Nauk. Vistnyku i další vývoj záležitosti. Dr. Puljuj odeslal jeden

výtisk (vydala anglická biblická spolenost) Písma ve Vídni tištný

ruské akademii nauk do Petrohradu s pípisem, v nmž ubolévá nad
zákazem ruského svatého synodu a vlády. Dr. Puljuj, tebas ruská

vláda vloni nedovolila vydat rusínské písmo svaté v Rusku samém,
pece obrátil se letos ješt na úad tiskový, aby písmo svaté volno bylo

v Rusku rozšiovati. Ale i tu pišel koncem ervence pipiš úadu
tiskového, že žádost pedložená synodu optn odmrštna. Tedy ani

tisknout a vydávat, ani prodávat ani íst!

Velký rozruch psobí v Charvatsku zakládání maarských
škol Maar nasthovalo se bhem posledního pl vku do Slavoni&

prý na 140 tisíc. Srbové a Charváte pdu úrodnou a žírnou prodávají,

a na lány slavonské sthují se Kmci a Maai, ásten i eši,

Slováci a Poláci. Žádný z tch pisthovalých živl není v politickém

ohledu Charvátm na radost. eši a Slováci nerozumjíce národním a
politickým aspiracím charvatským volívají vládn. Nmci a Maíai
pak jsou živlem nejen cizím, ale i nepátelským. Nmci aspo nemají

zatím zejmých cíl politických, a i mezi nimi silnji se už ozývá

myšlenka všenmecká. Za to Maai tvoí osnovu, jíž vláda pešfská

8 pomocí záhebské užívá pomalu ale neodvratn k podkopání i té

skrovné autonomie charvatsljcé. Se svolením charvatské vlády a za

hojného píspvku z Pešti založeno pro Maary už 43 škol ve Slavonii

a v Charvatsku, 21 letos. Dokud to byly školy po venkov v obcích

kolonist maarských, nebylo ješt tak zle. Ale nyní zaínají se zakládat

školy po mstech, a to ne z poteby, ale s týmiž úmysly jak u náS'

školy nmecké v obcích vtšinou eských. A odvislých lidí najde se

«ž dosti, a takových pán také dosti, kteí v Charvatsku samém budou
nutit své dlníky posílat dti do maarské školy! Ba staly se pípady,
že dva statkái pímo charvatské školy v obcích u statk svých-

pemnili v maarské! Te mstu Oseku nabídnuto dokonce z Pešti,

že dostane jedno z nové zakládaných sedmi železniních editelstev,
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postaví-li v mst maarské gymnasium! Ne-li. pijde editelství

železniní do Pétikostelí.

Srbští studenti záhebské university pipomínají letos ped zápisem,

že již díve usneslo se srbské studentstvo podávati pi zápise jen

cyrillicí psané žádosti a žádati též o záznamy cyrillicí psané. Ponvadž
však usnesení toto dosud provádno nebvlo. hodlá skupina student
srbských letos tento požadavek brániti. Ponvadž se tu jedná pouze

o abecedu, a ani ráz ani e university se tím nemní, nevypukne
snad proto rozpor jako pedloni ve Lvov.

Slavnosti jubilejní a korunovaní v Srbsku (od 17. do 22. záí)

daly píležitost ke tem dležitým kulturním projevm: prvnímu sjezdu

léka a pirodozpytc, prvnímu sjezdu jihoslovanské omladiny a ku
první jihoslovanské výstavce umlecké. Sjezdu lékaského súastnilo

se i na 10 lékav a pirodozpytc eských, kteí též i referáty pevzali,

tak že sjezd nabyl širšího významu, než pouhý srbský sjezd. etné
zastoupeni byli též Charváte a podávali rovnž referáty o dležitých

a zajímavých otázkách. Referát bylo celkem 81. Nejvíce bratrství

rozvinuto na sjezdu omladiny. Tu zvlášt slovinští a charvatští studenti

pinesli mnoho ideálního nadšení. Usneseno na sjezdu omladiny i na
sjezdu literátv a umlc jihoslovanských vydávati literarn-umlecký
almanach jihoslovanský o tyech oddílech, každý národ by svj
oddíl redigoval si samostatn.

Mládež studující usnesla se zíditi si v Blehrad ústedí jiho-

slovanské a vydávati list pro jihoslovanskou omladinu v Blehrad.
Každý rok poádati se budou sjezdy jihoslovanské 'podobn i výstavy

jihoslovanské) v jiných mstech jihoslovanských (Lublani, Záhebe.
Sofii a j.) Na výstavce sešlo se pes 500 prací, obraz, soch, stavebních

nártk a mnoho drobných umlecko- prmyslových a dekoraních prací.

V malb a sochaství zastoupeni nejetnji Charváte (180 ísel), potom
Slovinci (160 ísel), Srbové (lOOj a Bulhai (80 ísel). Píští jihoslovanská

výstavka umlecká bude v Sofii 1905 na poest cara Alexandra II.

osvoboditele Bulharska, pi píležitosti odhalení jeho pomníku.

Dne 26. záí byl pro Srby lužické slavným dnem. Dostavn
a slavnostn otvírán „národní jejich dm"^ v Budyšín. To, co

u nás nad místní význam se již nepovznese. co vbec není již velikou

událostí národní, to pro lužické Srby (je jich 160 000!) je dnem velikým.

Kyvadlo F)uca dtovo. nám skoro z každé fysiky zQámé, bylo

dosud jediným pímým experimentalnín dkazem, že se naše zem
otáí kolem své osy. Le nedávno sdlil mnichovské akademii

vd prof. A. FOppl k tomu úelu novou methoda, jež liší se od Fou-
caultovy tím, že kyvadlo zastupuje tu elektromotor na zpsob
vlka sestrojený, nacházející se v rychlém otáení kolem volcé osy.

Tato 03a byla-li pvodn kolmá k poledníku, tu po njaké dob se od

nho odchylovala o jistý úhel, který velmi pesn odpovídal úhlu

odchylky z poku«u Foucaultova známému. Osa stroje totiž zachovala
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pesn smr svj po as otáení, mezitím co ára poledníková v daném
ase o jistý úhel kol osy zemské ubhla.

Jak se liší teplota pdy a vzduchu nad ní a v jaké zá-

vislosti ob jsou na sob vyšetoval nedávno prof. Vojejkov v Odésse.

Shledal nápadný skok mezi vysokou teplotou zem a mnohem nižší

teplotou nad ní ležícího vzduchu. Tak na p. zjistil jednoho sr^jiiového

dne dobrým Assmannovým psychrometrem temperaturu pdy zemské
na povrchu, jež obnášela 55*. když koule teplomru byla zemí pi-
kryta; mimo pdu tsn pi zemi 50". Avšak již ve výšce 2 cm. nad
zemí klesla teplota na 328, y© výšce Ya '^- obnášela 30°, 3 m. pak
29". Nachází se tedy mezi teplotou zem a nad ní ležícího vzduchu
velmi náhlý pechod.

Nespolehlivost údaj, týkajících se geologického stanovení
asu potebného pro utvoení jedné vrstvy usedliny a z toho vyni-

kající rznost v urování stáí lidstva, kry zemské a zem, byla dosud
taková, že zdálo se to spíš báchorkou než vážnou domnnkou vdeckou.
Geolog Bulman upozoruje tu na jednu okolnost: údaje rdných autor
pi urování stáí kry zemské se znan rozcházejí: mezi 73 miliony

a 680 miliony rok. Vycházejí prý z mylného pedpokladu, že totiž

pomry na moi a v ovzduší v geologické dob byly velmi podobné
nynjším. Autor jest mínní jiného: v dobách pradávných mla zem
mnoho mocných dešových srážek, ve vzduchu bylo mnohem vtší
množství kyseliny uhliité, v teplých vodách se rozvinul mnohem
ilejší organický život a vbec byly síly pírodoí v geologické dob
daleko mocnjší. Odcud pochází ona nesrovnalost v uvažování o stáí

naší zem, a vysoké íslice J30u naprosto nesprávné. Správnou íslici

pak udati ani pibližn možno není, ježto vlivy minulosti jsou úpln
neznámy a nepovitelny

H. Henriet zkoumaje souástky atmosférického vzduchu zjistil

v nm (Compt. rend. 19U4, str. 203) mezi jiným také antiseptickou

hmotu, totiž formaldehyd, látku, jež redukuje Fehlingovu kapalinu a

jodový škrob odbarvuje. Jeho množství jest asi stotisícátý díl váhy
vzduchu a pibývá ho s teplotou až na hodnotu ptinásobnou. Jelikož

f rmaldehyd siln antisepticky úinkuje, možno za to míti, že propjuje
vzduchu tam, kde se ho pomrn vtší množství nachází, hygienický
význam, t. j. istí vzduch a iní jej zdraví prospšnjším.

Po požáru, který na podzim minulého roku strávil asi tvrtinu
jisté vesnice n Chalonsu, rozkvetly nkteré stromy a kee šeíkové
na místech ohni blízkvcb, ale pece ped spálením zachránných. Prof.

JuUy pedložil piíížiké „Société de Biologie" kvet)ucí vtve. Nebylo
žádné pochyby o tom, že ohe byl tu píinou pozdního roz-
kvtu. Le vysvtlení se rznila. Dle Giarda mlo úHnek na vývin

p upat vysušující teplo ohn, tak jako pi parthenogenesi, umlém
vývoji neoplodnných vajíek ježka moského psobí odstranni vody.

Správnjší zdá se býti náhled Apertv, který píinu rozkvtu spatuje
ve ztrát lstí ohnm sžehnutého. Apert odvolává se na zjev obdobný:
pozoroval tot ž, jak zke šeíkových listí skoro doista bylo orváno. Ahle,
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Šeík najednou rozkvetl. Apert má tedy za to, že takový zjev možno snad

umle vzbuditi na více druzích rostlin a kev a za rzných dob roních.

O bakteriových nemocech rostlin máme dosud velmi

skrovné zprávy. V poslední dob objevil (dle Zentralblatt fiir Bacte-

riologie 1903, str. 336.) bulharský hosp. uitel p. K. Málkov takovou

nemoc na jisté olejnaté rostlin (sesamum orientale), která se mnoho
v jižním Bulharsku pstuje. Nemoc jeví se tmavohndými skvrnami

na listech a lodyze, kterážto pozdji tém zerná a z nezdravých

míst sliznatou štávu vypouští. Málkovu podailo se vypstovati umle
takové bakterie, kterými, byla-li zdravá rostlina okována, nemoci za

krátko podlehla. isté kultury tchto bakterií jsou dvojaké. Další pokusy
Málkova slibují vít mou novinku na tomto poli rostlinné bakteriologie.

Co se rozšíil u vyvinul zpsob bádání o pozorování rzných
„temných paprsk," shledáno, že paprsky takové vysílají pe-
mnohé hmoty (vedle radioaktivných) ba i lovk sám. Paprsky tyto

už mají mnoho rzných znaek (N, N^, N^ atd.). Ježto prozkoumá-
váním tch paprsk zabýval se prof. Charpentier, naevány po nm Char-

pentierovy. Vynikají z tla lidského podle jeho domnní z nerv,
a to, tím silnji, ím silnjší a zdravjší jsou tyto nervy ! Domnnku
tuto potvrdili profesioi Dr. Delherm a Cr. Ballet, zkoumajíce východ
paprsk N z míst tla lidského nervovou nemocí posti-
žených. Ve vtšin pípad shledali úbytek této schopnosti nerv a

Bvalú, které byly nemocí zachváceny, vysílati známé paprsky, toliko

v nkolika pípadech projevily neduživé á«ti tla innost zvýšenou.

Fysiologický úinek, jaký mají radiové papriky na zdravou
aneb neduživou tká živých tl, vysvtluje blíže G Schwarz.

Odpornou chutí vejce paprskm vystaveného uveden byl na myšlénku,

že ve žloutku rozkládá se lecithin. To také další pokusy potvrdily.

Tím možno vysvtliti mnohé fjsiologické zjevy (na p. zánt kže)
pi psobení radiových paprsk na tlo. Paprsky tyto podle toho

rozkládají bílkovinu, vlastn jednu její ást a zpsobují tak v bukách
poruchu života, podráždní, ba úplné rozrušení

Onemocnní dnou povstává dle výkladu léka z nedostatku

kyseliny solné ve šáv žaludení. Dosavadní zpsoby
léební (na p užívání vod alkalických) se nepotkávaly s uspokojivým
výsledkem. V novjší dob uvedl ve svou oraxi novou methoda dr.

Falkenstein, jenž sám po 23 let nemocí trpl, vyzkoušev marn všechny

známé léivé prostedky. Jal se tedy na konec užívati pimené
dávky kyseliny solné (20 — 30 gr.) v kapkách smíchané v uhliité

vod a dospl stkvlého výsledku. Po 2 letech zbavil se všech pí-
znak nemoci a podobn vyléil mnoho svých pacient. Osvdí li se tato

methoda všeobecné, znaný poet obtí této obtížné nemoci se zaraduje.

Zemeli 8. srpna: Josip Zoric, fará a opposiní poslanec,

charvatský spisovatel (lánky politicko-hospodáské a povídky). —
15. srpna: Jindich Dvoák, moravský žurnalista a eský spisovatel

historický. — 23. srpna: Dr. Ilja Vuetic, buditel a spisovatel

uhersko-srbský. — 1. záí: JosefSrb-Debrnov, pvec a hudební
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kritik eský. — 4. záí: AI. P. Lopuchin, professor bohoslovecké
akademie^ (pravoslavné) v Petrohrad, redaktor „Cerk. Vstníku'^ a
„Christ. Ctenija", bohoslovný polemický a historický spisovatel, na poli

bohosloví ruského v poslední dob jeden z nejilejších a také vysoce
vzdlaných, bohužel vi katolictví sdílel pedsudky nejvšednjších
lidí. — 15. záí: Dr. Jindich Mohl, rodem Francouz z Belgie,

professor eské university, slavný romanista a spisovatel esko-franc.
— 18. záí: Kazimír Zielonka, vážený žurnalista polský (red.

Dziennika Lwow., Dzien. Pozn. a posledn G-azety Lwowské).

Zprdvy ndrodohospoddrsHé.

Sklize letoší a po letním suchu nastalá nouze o píci v mnohých
krajích, jakož i naše obchodné smluvní vyjednávání byly záležitosmi,

jež poslední dva msíce jiných starostí valn nepipouštly.
Statistika a oceování úrody zaízeno pravideln a úedn

u nás i v Uhrách, v Nmecku, ve Spojených Státech severní Ameriky,
a podle našeho vzoru zaízeno letos poprvé též v Rusku. Je to sbírání

údaj a oceování stavu osení po samých obcích a okresích. V tom
ohledu naše rakouské a uherské oceování se pokládá za nejspolehlivjší.

Nejsou bez statistiky a pedbžné o ceny ani jiné státy, velmi pelivou
bývá též statistika francouzského ministra orby, a statistika Anglie,

vtšinou však obchodní cestou sbíraná. Uherské ministerstvo pro-

stednictvím konsulat naší íše dává stopovati též úrodu jiných zemí.

Statistika svtové úrody jím v srpnu vydávaná bývá první spolehlivou

a smrodatnou zprávou, s níž trhy obilní poítají. Ovšem už i ped
tím obchod má svj ustálený úsudek, ale zpráva uherského ministerstva

orby bývá dotvrzením a vyjasnním situace. Letos zpráva ona udává
pro Evropu nepíznivý výsledek. Sklize Evropy (s asijským Ruskem
a asijským Tureckem) ocenna u všech pti obilnin na 14o2-8 mil. q^

o 237'6 mil. q mén než roku 1903. Z onoho množství pipadá na
obilniny, jež jsou lidskou obživou: pšenici 463-3 mil. q (— o 56o mil. q\
žito 376-2 mil. q {— o 424 mil. -7), kukuici 83 3 mil. <7 (— o 71 mil. q).

Pi chlebovinách tedy Evrop odpadla letos celá ptina. Znaný to

úbytek, jenž by vstil veliký hlad a nouzi, kdyby mimoevropské zemé
ho z ásti nehradily. V tchto sklizeno obilnin 1387'3 mil. q více než
vloni o 92 mil. q. Na chlebnou úrodu pipadá tu pírstek 70 mil. q.

Tak onen evropský úbytek (18O mil.) snižuje se na pouhé 101 mil. q.

Tento úbytek pak nahrazen býti mže ze zásob, které pede žnmi
ješt zbyly na trhu svtovém, domácích zásob neítaje. A zásoby trhu

vtového obnášely u chlebovin 105 mil. ^, u všech obilnin 144 mil. q,

znan více než ob pedešlá léta 1903 a 1902. Spotebu budoucího
roku oceuje uher. min. orby na 29295 mil. ^, celá sklize i se zásobami
iní pak 29678 mil q, pevyšuje ji tedy ješt o znanou ást 38 mil. q.
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Záležitosti obchodních smluv zaínají jednotlivé vrstvy vý-

robní ím dál více znepokojovat. Zetelnji už se objevují totiž výhody

a nevýhody, jež z budoucích smluv vyplynou. A zatím jednalo se jen

o smlouvu s Itálií, a to jen prozatímní na jeden rok, o níž však se

pedpokládá, že s malou zmnou se pak stane definitivní. Hlavní smlouvy,

na nichž našemu výrobci i kupci bude záležeti, jsou až smlouva

s Nmeckem a smlouvy s balkánskými státy. Tchto však zatím v pi-

bližném vylení nemožno pedvídati. Tarify vládami zatím sestavené,

jak výrobci naši doufají, budou snad pece znan snížené, nmecké
pokud se výroby rostlinné a dobytí týe, balkánské pak v položkách

hotové výroby prmyslové, hlavn textilní a kovové. Také ruský tarif

celní psobí starosti, jmenovit našim továrníkm kos a srp. Nmecko
ve svém smlouvání s Ruskem o snížení této položky nestálo. Musí ji

až naše vláda specieln vymoci, a-li se jí to podaí. Alpská výroba

kos a srp ostatn samou technikou zemdlskou ne-li k vymení alespo

ztenení výroby jest dávno už odsouzena.

V naší vzájemné tržb s Uhrami za rok 1902 pozorovati

možno zajímavý zjev; zlainní zboží našeho a podražení
zboží uherského. Vyznamenává se sice naše zboží mnohem vtší

pomrnou cenou: tak naše prmyslová výroba pedstavuje pi vývozu

prmrn na q cenu pes 80 korun, výroba zemdlská pes 30 korun,

hutnická pes 25 korun. Uherský dovoz však pi prmyslovém zboží

má cenu asi 28 korun za §-, pi hutnické výrob asi 18 korun, pi
zemdlské výrob asi 15 korun. Nízká cena uherského zboží pirozen
že asem asi poroste, jak sama uherská výroba se bude zdokonalovati.

Krom toho kolísání obasné v cennosti dovozu uherského piísti

možno na vrub dražšího obilí a dobytka, jež v rzných letech podle

povahy roku kolísají. S tím spojeno bývá souasn i opané práv
stoupání i klesání ceny prmyslového zboží: pi drahot zemdlské
klesává, pi láci zemdlské stoupává cenou. Možno snad v této zá-

vislosti hledati též vysvtlení — aspo áctené — toho pobytu cen,

jejž pozorujeme na statistice naší vzájemné tržby, co zavedena (od

1900). Z ásti toto kolísání pomrné ceny (cena za ^), u nás klesání,

v Uhrách vstoupání bude možno poísti na vrub obmnám, jež stati-

stické poítání samo dosud prodlávalo.

Departement prmyslový v ruském ministeriu financí vydal práv
zprávu dohlížitel továrních za rok 1902. Inspekci v roce

tom podrobeny nové kraje: ti gubernie kavkazské s 95 továrnami.

Celkem podrobeno v celé íši inspekci 16.713 továren a závod.
Krisovitý rok 1902 sám pivedl ztenení závod o 1106, stejn ne-

píznivý rok 1901 pak 1031. Inspekci tudíž za pouhá dv nepíznivá

léta ubylo pes 2000 závod podízených, ili pes ll*/o- Ubylo ovšem
jen menších závod. Proto také pomrné íslo dlník v jednom závod
zamstnaných se zvýšilo. V roce 1901 bylo zamstnáno v závod pr-
mrem 96 dlníku, v 1902 už 101 dlník. Závod nemajících 20 dlník
bylo 37-50/0- Veliké továrny s 500 až 1000 i více dlník (3-8Vo všeho

potu) pevládají v moskevském a petrohradském obvod, drobné
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íávody zase v kyjevském a varšavském, rovnomrn rozdleny obojí

v charkovském a povolžském obvod. Dlník všech zamstnáno bylo

1,691.986, z nich bylo dtí (od 12 do 15 let) 31.210 (mén o 0-2<'/,)^

mladistvých dlník 149.671 (o OSVo více), dorostlých 1,511.105 (mén
o O'60/o)- Podle povahy roku muž v továrnách ubylo, žen pibylo.

Spatn placené dlnictvo množí se ve špatných rocích. Dozorc továrních

bylo 231 na 17.819 závod (poet roku) ili na jednoho 77 závod
(u nás na 70 dozorích sil 100.230 závod! a v tom továren 12111 —
tedy na jednoho 173 továren a 1260 drobných emeslných závod!)
Pestupk zákona v továrnách sdleno od inspektor 32 638, z toho

k pracovním knížkám odnášelo se 174% (4993) pestupk, k nedodržení
ochranných pedpis 8"5°/o, k porušení pravidel o výplat 7'9'/(,, vnitního
vedení továren pak 42 6% všech pestupk. íslo úraz bylo 29.349.

Pomrn málo srovnáno-li s jinými zemmi. Ze všech továren mlo
právo ukládat pokuty 4831 nejvtších s 1,233.737 dlníky. Pokut
v nich sebráno 529.466 rubl ili 21 kopejek na 100 rubl mzdy,
a 43 kopejek na dlníka. Z pokut vydáno podpory 501.366 rubl, na
podporovaného 580 rubl. Pokutný fond vzrostl celkem na 3,704.936 r.

Ve lánku „Realismus u nás" (Milan Hodža) v „Hlase" slováckém
polemisuje se s „idealismem", jejž pikládá autor staršímu smru
slováckému („Martinští"), tak jako oni zase mladé nazývají realisty.

Realismus i cokoli jiného — je to celý nový názor, jaký mladí vnáší

do života. Lehké živly ovšem snad kazí — ale to inily lehké živly

i mezi starší generací — ale vážní a nadšení pracovníci z mladé
generace tento „realismus" hledí uplatovat vydatnou prací na všech

polích národního života. V ísle 7. a 8 mluví autor lánku o hospo-
dáském ruchu na Slovensku, o tom, jehož nevedli „idealisté"

vbec, a o tom, o jaký se snaží „realisté". Zaalo se na Slovensku
pracovat tím, že se založily tu tam njaké záložny, banky, pozdji
zakládáním spolk potravních a mlékárenských. Také sprostedkování
prodeje (u výšivek) založeno, ale výroba sama nesorganisována. Všecko
necháno tak v zaátcích, o bankách a záložnách možno namnoze íci,

že se chytily nepoctivých, nereelních obchod, zaaly namnoze provozovat

touž lichvu, proti níž založeny. Ale kde máme krom toho jediné

družstvo hospodáské, kde vzorné statky, kde hospodáský prmysl,
sladovny, mlýny? Pi pluhu a pi zpenžení obilí jsme pro Slováka
ješt ani stébla kížem nepoložili. Nkoliknáct tisíc Nmc od Pezinku

dol po Železnou stolici má svj Bauernbund, který vydržuje obilnou

bursu, zakládá obilné sýpky — a my? Kde pak „idealismus" se bude
zabývat umlým hnojivem! Pokusy o stvoení prmyslu byly u nás

mnohonásobné. A jaké to zklamání od bednárny až po cellulosku a

Helios! Jako peštské ministerstvo, které ekne se svými miliony subvenci:

budiž prmysl, a prmysl ovšem povstává — tak jednali jsme i my.
Chtli jsme vykomandovat velký prmysl, nový prmysl. A o ten

prmysl, který už máme, o náš starý domácí a namnoze proslulý:

košíkáský, vaekáský, výšivkový, ezbáský, hrníský atd. — o ten

jsme se nestarali. Jaký by tu byl reálný smr? Podepíti tento domácí
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prmysl. Koupiti s pt pecí hrním, postaviti školky výšivkákám,
Opatit klesající plátenictví moderními stavy, socialisovat (sdružit) drátae,

soustedit díevodlny v jeden dva životaschopné podniky. Na pd
tohoto domácího prmyslu mže se povznésti a i velký prmysl, a to

bez toho, že by akcionái po tíroním hospodaení na prázdno musili

pak podnik svj ustupovat maarské bance...

On by ovšem ten realismus hospodáský musil uinit ješt nco
více. Ale poátek mohl by býti takový. A smr je též správný.

Ve „Slovenském Týždenniku" bývají uveejovány velmi po-

tšlivé dopisy o hospodáských pomrech slovenských kolonií
v jižních Uhrách, v Banáté ve Slovensku. Slováci zakoupivší se

tu a žijící ponejvíce ve velikých mnohotisícových obcích dobe hospo-

daí, množí svj majetek a pikupují nové pdy. Hospodaí mnohem
lépe než Srbi a Charváti, lépe než sami Maai. V posledním ase
i hospodáské sdružování se tu ujímá, hojn také hospodáský pokrok
technický už se zakoenil. Vdomí národní v poslední dob znan se

probouzí. Jsou tu mén pronásledováni než Slováci na vlastním Slovensku
— proto ovšem že jsou hospodásky silnjší a samostatnjší.

Rozhled sociální.

Když vloni v srpnu zaala psobnost zákona o povinné revisi

veškerých hospodáských a výdéikových družstev v Rakousku, do-

stoupila agitani innost jednotlivých revisních svaz mezi družstvy

nerozhodnými, jak se mají dáti revidovat, vrcholu. Bželo více mén
o družstva tržebni a výrobní u nás. Úvrní z velké ásti byla

už pro revisi sórganisována, tak Raiffeisenky tém všechny, ve svých
ústedních jednotách. — Konsumní družstva lvím podílem troufala si

sdružit ve svém svazu pro Pedlitavsko zízeném sociální demo-
kracie. Považovala je celkem za hospodáskou organisaci dlnictva,

a prmyslového více v mstech, at zemdlského po venkov. Dle
toho agitovala.

Výsledek jeví se ze zpráv podaných sjezdu „svazu dlnických
výdlkových a hospodáských družstev Rakouska", který se konal

4. a 5 záí ve Vídni Zastoupeno na nm 148 družstev 194 dele-

gáty. Vykázáno, že 50. ervna 1903 ml svaz 89 družstev za leny,
koncem roku 184 a 1. záí 1904 243. Ponvadž dnes už družstva

obchodními soudy celkem všecka donucena, tam i onam k revisi se

pihlásit, znamená poslední íslice patrn i u „ústedního svazu kon-
somních spolk rakouských" (tak si dosavadní svaz upravil na sjezdu

vídeském svj název) více mén doasný vrchol vzrostu lenstva.

Z toho však konsumních spolk je pouze 1 67. 150 z nich udáno,

že mly „pes" 51.677 len a roní obrat 15^, milionu K. Dle toho

I
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jsou to družstva poSetná a silná. Al« na celé Rakousko jch práv
mnoho není, povážíme- li, že na p. kest, sociální organisace
moravskoslezská v nové zízenou s?oji jednotu potravních a své-

pomocných družstev spolila 102 tém výhradn potravní spolky,

pouze z Moravy a Slezska (slezských 5) a jen eské. . .

Pes to rozvrhla si sirana socialn-demokratická svj družstevní

úkol ve velkém slohu. Na venek úinn to mla demonstrovat
mezinárodní úast družstevních pedák socinln-demokratických

o sjezde. Z Anglie a z Nmecka pibyly cele deputace. Ti Angli-
ané líili rozvoj družstevnictví dnického, hlavn konsumniho, v Anglii

a Skotsku. Z Nmecka vysláni zástupci jak socialistických spolk
konsumních tak i družstev velkonákupních. Ale patrn i uvnit svaz

sociáln- demokratický píliš se neukroval. Aspo ozuáaieno, že má
osm revisor. Konají prý piln svoji funkci. Ale zárove se dí, že za

poslední rok vykonáno pouze 70 revisí Mimo to zaíJí ústední svaz

svazky okresní, jež aspo zatím mohutnti píliš nebudou vzhledem

k celkovému potu družstev v ústedí. Hned také navrhováno, založit

velkonákupní sdružení pro spolky svazu. Hlavn z Ústí na

to naléháno. Ale po rzných informacích hlavn nmeckých zástupc
tak riskantní podnik pooložen do budoucnosti. Je to pirozeno pi
spolcích, jež vykazují dnes celého pl milionu nedoplatk.
Zatím bude vc zkoušena v menších rozmrech od nkolika volných

sdružení spolk.
Výrobních družstev pihlásilo se do svazu 20 s 1500 leny.

Pl druhého milionu K mly obratu, 51,000 K prý istého zisku.

Ostatní družstva jsou ponejvíce stavební.
Na konec pojednáno o pracovních pomrech ve spolcích.

Nejsou utáeny u dlnických zamstnavatel ! 90—98 hodin týdn
trvala nkde pracovní doba, ani mzda nebyla vždy dostatená, a pece
se po zamstnaných ve spolcích nutn prý žádá mnohem více než

od skladník a úetních v obchodech soukromých. Voláno tedy po

sociální reform ve prospch skladník i prodava vlastni orga-

nisace!!

Týden na to debattováno o konsumech úednických na

V. sjezde n m eckých komor emeslnických a živnostenských.

(Syndik Dr. Schulz žádal pímo, aby zákonem bylo zakázáno
v Prusku úednictvu úastniti se pi zakládání nebo správ potrav-

ních družstev. Zárove konstatováno, že prý úednictvo nemá ani

pozoruhodného prospchu ze svých konsum Za dka?; uvedeny cen-

niky, Zivnostnictvo všude je proti hnutí konsumnímu vbec; ale

dnes hlavn u dlnictva, kde pináší hnutí nepopiratelný užitek,

jsou-li ovšem spolky dobe vedeny, ruchu toho nikdo už nezastaví.

V Anglii, kde vznikl již ped 60 lety mezi rznými tkalci, mají

konsumní spolky dlnické na 800 milionu K jmní a trží ron za

dv milliardy. Sdružily v sob dva miliony dlník. 1250 konsum-
ních družstev tch sestoupilo ae ve svaz, který má vlastní továrny a

zamstnává celkem na 15.000 dlnictva.

\

\
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I v Nmecku je konsumní hnutí v mohutném rozmachu. Od
5 do 10. záí zasedal v Leeds již 37. kongres anglických sdružení

odborových „Traes-unions". 219 organisací vyslalo na dele-

gáty 1,422518 svých len. Usnesení uinil dlouhou adu nových
i obnovených. Nápadn mnoho obíral se politikou, ehož v dobách
dívjších, jak známo, úzkostliv se vystihal. Mnoho zde psobí za-

jisté ohrožení odborové organisace známým rozhodnutím soudcovským
o povinnosti sdružení k náhrad za škodu spáchanou stávkami len.
Oproti soudnímu nálezu není jiné zbran mimo zákonodárství. Odtud
pedevším ten agitaní apell, aby anglické dlnictvo povstalo z lethar-

gického spánku a poznalo konen svoji politickou moc. Ovšem agi-

tace socialn-demokratická také nelení a šíí myšlenku tídní akce
politické. Na tídní výluné stanovisko proletááké však kongres
dosud pistoupiti se nerozhodl. Návrh, aby bylo zakázáno podporovati

liberálního i konservativniho kandidáta pi volbách do parlamentu,

když schválila dlnická strana (k jejímuž vzniku kongress svým
asem ostatn sám dal podnt!) kandidáta jiného, zamítnut. Zamítnuto
však také vyluovat ze „strany dlnické" socialisty a pipouštt do
ní pouze odboráe. Kongress odsoudil, že povoláni do Transvalska za

dlníky íané, a vyzval po té vládu, aby vylouila z anglických

dol dlnictvo angliiny naprosto neznalé, ponvadž jsou prý hotovým
nebezpeím pro jiné horníky. Odsoudil domáckou práci prmyslovou,
žádal prkaz zpsobilosti pro strojníky, pojednával o školské

otázce, školáky doporuil aspo jednou za den zdarma stravovat a

zakázat jim každou práci, aby ponkud se elilo obecn s hrzou
v Anglii pozorované tlesné degeneraci anglického dlnictva.

Dle usnesení mezinárodního sjezdu amsterdamského stanovil kon-

gres i požadavek starobního pojištní každého, kdo se dožil

(jO let. 5 shillingu (shilling ^ 1 K 10 h), aby se mu dostalo na týden.

Jiným smrem „plnila" sociální demokracie italská usnesení

amsterodamského sjezdu.

V Amsterodame zamítnuta propaganda pro všeobecnou stávku.

„Sjezd pokládá absolutn generální stávku ve smyslu zastavení ve-

škeré práce za — neproveditelnou". Neuplynuly od sjezdu ani

tyry nedle, kdjž prohlášena generální stávka sociálními demo-
kraty pro celou Itálii z Milána. Pro krvavou srážku vojska s hor-

níky, pi níž dv osoby zabity. Ovšem hlubší píina tkvla v trvalé

bíd dlnictva, v nmž to ve již po delší dobu. Vlád Giolittiho
pišla stávka velice nevhod. Práv v narození korunního prince! Pro-

hlásila tudíž, aby jen co nejspíše se všecko uklidnilo, že prý nikdy
nedá v námezdních sporech zakroiti vojsku, nýbrž jen policii, které

bude lze tasiti zbra jen za osobní zodpovdnosti praefektovy. So-

cialisté prohlášení to vydávají za skvlé vítzství generální stávky.

Ale sotva tím zastou nepopiratelného fiaska, jež sob svojí gene-

rální utržili. Zaala jen na nkolika místech, a to nikde povšechn;
železniní zízenci, na nž pedevším, zvlášt po Uhrách, spo-

léháno, zachovali tém úpln klid. Rozvážné živly i v socialistickém

Hlídka. 53

I
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dlnictvu zaujali odmitavé stanovisko hned s poátku. Tak se Uánesla

dlnická komora milánská, hned jak stávka vypukla, navrhnouti,

aby se ihned zas nastoupilo do práce. Znova tím potvrzuje zkušenost,

že veškeré generální stávky konívají v nejkratší dob porážkou

stávkujících. Co Griolitti slíbil, provádno pece nebude, když policie

nepostaí. Tof pece jasné. A z ostatních požadavk stávkujících

nesplnn žádný.

I v Brémách, kde práv zasedá sjezd nmecko-ríšské
sociální demokracie, zaineli generální stávkou proti

reakním zámyslm obmeziti jakkoliv dosavadní rovné právo volební

na íšský snm. Jest-li to však, i když návrh uinil revisionista Bern-
stein, v Nmcích mnoho zastraší po debattách uvnit sociální demo-

kracie o známém mottu: „generální stávka — generální nesmysl- —
lze také pochybovat. O sjezde dosud neskoneném — píšt.

Ve Vídni spolek „Heimat" zídí od 1. íjna t. r. nádražní

komissi pro dívky za službou a prací do Vídn pibylé, aby nepadly

do rukou „bílého otroctví" anebo rzných podvodník. „Svtový" list

vídeský konstatuje : že vykonán zas jednou vpravd sociální in.
Že taková nádražní komise zízena zemským katolickým spolkem
dobroinným ve Vídni po msíce už piln pracuje, jakoby se

ani nevdlo. Vi podnikání spolku „Heimat" vedle úad zvlášt

dráhy i dunajská paroplavební spolenost projevily veškeru ochotu:

zadarmo budou míti dámy komisaky pístup na perron, úedníci ná-

dražní poukázáni, aby jim všemožn byli nápomocni. Pt svtlých

ložnic uchystal spolek pro píchozí dívky do Vídn bez písteší a

pipravuje též prkaz práce pro n.
V ministerském vstníku pruském ze dne 15 záí t. r. uve-

ejnn výnos ministra obchodu o pokraovacích školách. Mi-

nistr Moller již díve stanovil za zásadu, že nutno vyuovati ua

tchto školách ve dne, nejvýš do 8. hodiny veerní. Dvody pro

toto ustanovení jsou známy dobe i u nás; ale jako v Rakousku tak

i v Nmecku, zvlášt severním, živnostnictvo houževnat se tomu
vzpírá. Mimo to si peje ministr, aby nedle zstala volnou: nedle
patí, tak dí výnos, zbožnosti, rodinnému životu, zotavení a volnému
zamstnání, ne nucené návštv školní. Proti tomu obyejn namítá-

vají, že uni pak nedle jen zneužívají na p. ve všelijakých ho-

spdkách. Nmetí sociální politikové na to odpovídají, že už z pe-

nžních píin neteba se toho u u tolik báti; a pak, že pirozený
pud vede mládež spíš do Boží pírody než putyk. Arci, že nutno také

zakládati útulny uovské, v nichž by i o slušnou zábavu i pro-

s edky sebe^achování s d istatek bylo postaráno, poádaly se spolené
vycházky a pstován byl pátelský styk u se vzdlanými lidmi.

Myšlenky vesms i u nás praktické
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Školství.

Boae, kterou strhli Nmci nad slovanskými paralelkami
ve Slezsku, dosad se neutišiia, naopak penesena byla i do slezského

sríómu, který pravé zasedá. Stanovisko ministerského pedsedy dra

Korbera osvtluje v této píina zpráva, kterou pinesla vídeská
„Zeit". Dle tohoto listu pravil dr. Korber kterési politické osobnosti,

že se stále snažil, aby zachovány byly dosavadní zákony. Nezamlouvá-li
SH Nmcm i. 19. ústavy, že muHÍ ukázati na to, že byl Nmci
vlastn utvoen. Otázka, zíditi slovanské paralelky pi nmeckých
úitavech, byla prý s Nmci dávno projednávána a práv s nmecké
vstrany bylo prý vysloveno pání, aby vláda pjboky ty zídila,

1 že-li tím zabrániti zízení eského nebo polského soukromého ústavu,

ponvadž prý soukromé školy vymykají se z moci státu a konec
konc do státoí správy pejaty býti musí. Již pes rok ležela tato

záležitost v zem. školní radé slezské. Na konec pravil dr. Korber :

Mám v rukou dopisy, v nichž nmetí poslanci oznaují zízení p >-

b tek za lepší rozeSení. Kdyby útoky na vládu potrvaly, budu se

musiá odvolat ped veejností na souhlas Nmc. — Mezi zasvcenci
byl též posl. Hofmanu, jehož potomní jednání zpsobilo chefovi jehri

min. Hartlovi veliké „rozpaky". U eského professora by si od nich

ovšem snadno pomohl!

Jakkoliv nepodceujeme význam poboek, teba ješt uvésti, že

j-*me si museli ásten pímo zaplatiti. Ponvadž ve státním roz-

potu na letošní rok není o uhrazení nákladu pistaráno a tím by
dosavadní stav aspo o rok se prodloužil, nebylo-li by zízení po-

boek vbec na vždy zmaeno, rozhodla se „Ústední Matice školská,"

že pispje letos obnosem 10 000 korun ve dvou splátkách, z nichž

první byla složena ješt ped schzí zemské školní rady, ve které se

zízení poboek projednávalo. Podobn zavázala se „Macierz szkolna"

podporovati poboku polskou

Organisaní statut eských a polských paralelek obsazuje

v podstat tato ustanovení: 1. Úel: Vzdlání uitel pro eské (polské)

školy obecné ve smyslu íšského zákona o školství obecném. Ped-
mty vyuovací jako na jiných ústavech uitelských s touž eí vy
uéovací. Nmin uiti se bude nmecky, dle pání zemské školní

rady též djepisu nmecky, aby vyhovno bylo poteb po

dkladném nnuení se tomuto jazyku. Roníky budou dva, a to 1. a

3., pak 2. a 4., letos ovšem oteven pouze roník první. editeli

nmeckého paedagogia opavského bude podízen hlavní uitel, kterému
svuje se správa eských kurs, ale tento správce ve píin paeda

gogické a methodické, ve píin konferencí a jednáni konferenních
jest povinen dorozumti se s editelem, vyslechnouti
]eho pokyny a je též vykonávati. Úední jednání
8 úady jak ústní tak i písemní bude se konati nmecky.

63*
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V píin vyuovacího plánu a cíle vyuování platná jsou pravidla

všeobecná. Pro exhorty získáni uitelé náboženství eského (polského)

gymnasia v Opav (Tšín), kteí budou míti pro kandidáty a gymna-
sisty exhortu spolenou. Na obou místech dosazeno bude po jednom
hlavním uiteli a uitelích pomocných dle poteby. Jak patrno, z po-

boek nejde velký strach, že se jimi Nmci poeští !

Na jihu zas psobí vlád starost italské paralelky pi
universit v Innomostí. Ministerstvo vyuování usneslo se, ponechati

italské universitní paralelky v Innomostí i v nastávajícím školním

roce. V Rovered nechtjí jich ani Nmci ani Italové, do Terstu

nechce jich dáti vláda, a proto když byly v Innomostí 40 let, mají

tam zstati i letos, s tím ovšem rozdílem, že nebudou se konati

v universitní budov jako dosud, nýbrž mimj ni. Avšak tam,ší

NrDci usnesli se, že neprodají ani nepronajmou vlád k tomu cíli

místa neb domu, a tak nezbývá než na pedmstí za drahé nájemné
najmouti dm. Prozatím však není jisto, budou-li tam proíessoi a

studenti choditi. Celá otázka universitních kurs italských ovládá po-

mry tyrolské do té míry, že vláda se dosud neodvážila svolati tyrolský

snm, jsouc patrn pesvdena o jeho marném zasedání. Hnutí pro

italskou universitu v Terste stále roste. Na schzi svolané spolkem
italských akademik do Levica a poslanci etn navštívené pijata

resoluce, v níž žádá se znova za zízení italské university
v Terstu. Dokud se tak nestane, mají diplomy v Itálii získané

platiti v Rakousku zrovna taky jako diplomy Jihoslovan studo-

vavších v Záhebe.
Na konferenci uitelstva pražských škol mšanských na poátku

školního roku letos konané, pijat mimo jiné návrh, aby pijímací
zkoušky do ústav uitelských konány byly na konci ped-
cházejícího školního roku, tedy v ervenci ped prázdninami;
jako dvod se uvádlo, že z pihlášených bývá jich mnoho odmítnuto

a ti teprve v poslední chvíli aby se rozmýšleli, kam se obrátit, když
na uitelském ústav není pro n místa. Bude-li zkouška ped prázdni-

nami, zbude rodim odmítnutých dosti asu k úvahám, co poíti.

Zmna tato dležitá byla by pro hledání byt a j., zvlášt však pro

kandidátky uitelství. Je^t dosti dívek, které chtjí vnovati se uitel-

ství 8 tím úmyslem, aby zabezpeily si existenci a rodie nebo sou-

rozence mohly pozdji podporovati. Oí^šem na škodu tchto snaživých

bývají asto pijímány žadatelky, o kterých pedem zejmo, že toho

nepotebují, že uitelkami nebudou, ani býti nechtjí, nýbrž volí tento

zpsob studií a zamstnání pro dobu pechodnou. Zde ovšem tžká
pomoc, zvlášt všeliká protekce není zde bez vlivu.

Na téže konferenci pikázán byl (^pétn k úvaze uitelstvu

návrh na zízení šesté tídy pi školách obecných pro takové

žáky páté tídy, kteí pro sotva dostatený prospch do školy mšanské
nebyli pijati. Vyskytl se hlas, který tyto žáky chtl pikázati do
jakés pomocné tídy zízené pi nkterých školách mšanských, kamž
žáci ti dle vku jsou píslušní.
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Osnova nového školského zákona uherským ministrem

vyuování Bcrzeviczym nedávno uveejnná, potkala se s odporem na

mnoha stranách. Posledn ozvala se konsisto sedmihradsko-saské evan-

gelické zemské církve, která se usnesla, opíti se uzákonní pedlohy
vládni hlavn ze tí dvod. Pedn proto, že vyuování maarskému
jazyku na obecných školách má býti vnováno tolik asu, že všechny
ostatní pedmty budou zcela pirozen zanedbávány. Uitelé mají

býti povinni vyuovati mládež taky, by jejich žáci, dítky 6 — 10 lete.

mohli maarsky plynn ísti, psáti a poítati Ponvadž však takové
dti neslyšely ani maarsky mluviti, jest možno, že po skoneném
vyuování nebudou znáti základních vdomostí ani maarsky ani v ja-

zyku mateském Dle osnovy téhož zákona musí všichni kandidáti

uitelství konati zkoušky zpsobilosti jazykem maarským, k nmuž
tedy na úkor ostatním vzdlání musí obrátiti pozornost, chtjí-li nabýti

v n ii zrunosti. Konen autonomie církve ve školských otázkách

upadá v nebezpeenství a úpln se nií, školy práva nemaarských ná-

rodností dávají se na pospas jednotlivým maarským úedníkm státním;

dle disciplinárních ustanovení mohou uitelé, jichž žáci neprokazuji

do.««tateného prospchu v jazyku maarském, zbaveni býti svých míst.

Tvž I rest stihne i ty, kdož se proheší njak proti maarskému rázu.

Tí/nto zákonem byli by Sasíci nejvíce postiženi, ježto škol jejich jest

málo. Rumuni mají ke tyem tisícm národních škol, a vyslovili již

vyhržku, že po uzákonní nového školského zákona školy své radji

zavrou. Dle toho lze míti za to, že z .chová se k nim vláda shovívav,

mnohem shovívavji než ke Slovákm a národnostem jiným.

eské školství obecné prodlalo v tchto dnech opt celou adu
utrpení, jak tomu každoron oývá. Nejen že znaný poet eských
dítek zlákán bývá a nerozumnými rodii zaveden do nmeckých škol,

njbrž i eské mládeži zavírají se eské školy a v.šeliké volání a odpor

8 eské strany marný. Dje se nco podobného na eské stran Nmcm?
Jak se germanisuje, o tom zajímavý doklad probhl denními listy. Pro

nmeckou školu v Hrabové u Vítkovic, která se práv zizuje a pod-

porována bude íšsko nmeckým a rakouským Schulvereinem, hledá se

nad uitel a z uchaze bude dána pednost tomu, kdo jest znalý ja-

zyka — eského.
V Brn konala se ve dnech 5.—7 záí sedmá konference

uitelská a spojena byla s výstavou prací uitelských na obecných

a mšanských školách. Po poradách o rozliných otázkách rázu

methodického. zdravotnického i stavovského pijata ada resolucí,

v nichž požadavky pesn stanoveny. Nelze nám všech zde uvádti,

avšak k dležitjším píležitostn se vrátíme.

eské matiní gymnasium v Z áb eze konalo letos prcni

zkoušku maturitní. Celý eský sever na Morav a Cechové vbec e-
k^íjí nyní, zda pejme vláda tento úplný ústav ve svoji správu a pe-
stane dávati si jej vydržovat z píspvk soukromých, když na jiné

stran pro nkolik Nmc vydržuje tolik ústav státních. Prozatím

uvádíme pouze obraz nmeckého stedního školství v Praze dle „Roz-
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voje", týdenníku eských pokrokových žid. V uplynulém školním

roce bylo na 10 stedních školách nmeckých v Praze 2430 žák.
Z tch bylo 332 ech, 25 jiných národností, 1003 Nmc a 1070

žid Kdyby nebylo tedy žid, bylo by nmeckých student ekoro

o polovinu mén, takže by 4—5 škol bylo až dost

!

Do vídeských škol obecných a mšanských chodilo 198.936

dtí. Na 17 gymnasiích studovalo 6912, na 17 realkách 6759, na

státních prmyslových školách 3203 žáci. Technologické museum pr-
myslové mlo 1437 poslucha. Za to na uitelských ústavech bylo

jen 155 kandidát.
Otázka eského školství ve Vídni, o níž svým asem jsme

se zmínili, bude projednávána dne 19. íjna t. r. ped nejvyšším

íšským soudem, ježto nejvyšší správní dvr prohlásil se v této zále-

žitosti za nekompetentní. Ve prospch eského školství ve Vídni za-

hájil tamjší spolek „Komenský" korunovou sbírku a obrací se

s prosbou ke všem Cechm, aby 1 kr. týdn k jmenovanému cíli a

korunovou sbírku naezi známými ve známost uvádli.

Uitelské kursy ízené až dosud vtšinou universitními

professory a docenty a poádané v Praze, rozšíeny byly o prázdninách

i na venkov. Tak na p konaly se v Náchod v budov tamjší

realky od 17. do 27. srpna za úastenství 145 poslucha. Pednášeli

prcf. Masaryk, Drtina, Cáda, Novák, Mrázek, Babák. Shromáždní
odeslali telegram J. V. s prosbou za povznesení vzdlání uitelstva,

proti kteréžto loyalit zaae jinde protestováno.

Otázka nuceného celibátu uitelek, pokud chtjí se-

trvati v úad uitelském, bude snad na moravském snmu optn
projednávána. V minulém jednání o zákonu o platech uitelstva pijat

byl, jak známo, na témže snmu návrh barona Haupta, aby uitelky,

provdají-li se, pestaly nadále vyuovati. Vládou bylo prý nyní ozná-

meno, že toto ustanovení není sice dvodem, by proto odepeno bylo

zákona novému nejvyšší schválení, avšak pece prý bylo snmu na-

znaeno, aby záležitostí touto optn se zabýval. Jmenovaná zemská
konference moravského uitelstva vyslovila se proti celibátu opírajíc

se o pesvdení, že obtíže ve vyuování, které nastanou, stane-li

se uitelka matkou a nemže pro nemoc do školy picházeti, že tyto

obtíže dají se snadno oddtraniti aupplováním a jiným opatením. Ten
dvod bychom i my pipustili — a ne tak šmahem! — ale dvody
naše pro celibát uitelek plynou odtud, mže-li uitelka vykonávati

plnou mrou svj úad uiteli^ký, který vyžaduje nkdy všech sil

lovíka. a vedle t(jho ješt plniti povinnosti své ve výchovu vlastního

dítte. Zde mohou mužové sami povdti, kolik asu jim po úední
práci zbývá, aby jej mohli vnovati svým dítkám a rodin, a pece
jest otec vzdálenjší dítti nežli matka.

V Praze vyšlo pcátkem školniho roku první íslo „Novin
mládeže", týdenníku to, vydávaného družstvem „Májem". „N. ml."

vycházejí každý pátek o 6— 8 str, íslo 4 (na venkov po 5) kr.

Dle prvního íala soudíme-li, mže podnik zkušenými muži ízený

1
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mnoho dobrého zpsobiti mezi mládeží, jíž strkají se do rukou stu-

dentské listy plné nespokojenosti s uitelstvem a katechety, a cpou

jim do hlavy myšlenky, kterých nejen nemže mládež zažiti, nýbrž

pro které sami studentští redaktoi sbhli na scestí.

Mnohé obce pestaly vybírati od rodi dítek školou povinných
školní plat a zapravují celý školní paušál ze svého. Pravideln skoro

všude mu-<ily dopláceti a proto nepoítají na neveliký obnos, který

by od zámožných vj braly. Je-li obecní jmní znané, takže se obecní

pirážky nevybírají, unese obecní pokladna i toto vydání ; nestaí-li,

stihne to opt jen zámožné, jichž pirážka o nco se zvýší. Dle
tohoto posuzování postoupili nkteí ješt dále a opatují veškerému
žactva pomcky uebné z penz obecních. Dje se to ovšem jen

v obcích malých, pokud víme. kde není píliš mnoho žactva. Výhodu
to má tu, že všecky dti jsou uebnými pomckami ádn opatenv
a mají píležitost i doma pi své dobré vli a pozcrnosti rodi si

uivo ve škole probrané zopakovati; díve však málokterý ctec dítéti

poetnici, mluvnici opatil, slabiká a ítanka staily na všecko a

teba pro dvé dti najednou.

Ministerským výnosem povoluje se uitelm kreslení na sted-
ních školách súastniti se pokus o zreformování a povznesení kre-

slení a zemským školním radám dána moc povolovati jim užívání vol-

njší methody pi vyuování, aby mohli tžiti z vlastních zkušeností

a pozorování k tomu úelu konaných. Kde to uznají editelstva vzhledem
k pomrm na ústavech za vhodné, mají podati píslušné návrhy zem.

školní rad.

Doplovací zkoušky realist pro vstup na universitu,

o nichž minule byla zmínka, budou se konati dvakrát za rok, v íjnu
a v beznu. Mohou se však k nim hlásiti abiturienti teprve za rok,
když vykonali zkoušku maturitní na realce Tím vlastn pro studia

universitní co do asu proti gymnasistu nezískají nic, ponvadž
doba. kterou realista jako mimoádný poslucha na universit ztrávil,

po doplovací zkoušce se nevpoítá.
Hornické akademie v Lubné a Píbrami postaveny poátkem

tohoto studijního roku na roven universitám a budou nazývány „montanní
vysoké školy"'. Zmny podstatné ve zízení tchto vysokých škol

záleží v tom, že doba studií na každém z obou odbor — hornictví

i hutnictví prodloužena ze tí na tyi léta. pípadn pro absolvování

obou tchto odbor se ty na pt let. že dále první ili všeobecná

zkouika státní ze základních a všeobecných pedmt technických

bude nové zavedena, a že konen nyní pedepsaná druhá ili odborná

zkouška státní bude budoucn skládati se ze zkoušky praktické a theore-

tické. Krom toho bude jim piknuto promoní právo na doktory

montanních vd zvlášt vydaným naízením a rektorm na as jejich

psobnosti propjen titul „Magniíicence"; ministr orby byl též spíno-

mocnn povoliti, aby rektorové tchto vysokých škol smli nositi pi
slavnostech zlatý estný etz s podobiznou císaovou.
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V Rusku upraveno zákonen nov studium medicíny a

práva ženských léka. Dle ného jest teba k pijetí do medi-

cínského ústavu pro dívky v Petrohrad vysvdení maturitního

z dívího gymnasia a dodatené zkoušky jakés. Stáí stanoveno mezi

19.—28. rokem. Dívky židovské jsou pijímány jako na ostatních

vysokých školách tamjších jen v takovém potu, který nepesahuje
3

'/o veškeré frequence. Posluchaky, které nemají v Petrohrad pí-

buzných, musí bydliti ve zvláštním k tomu úelu zbudovaném internát.

Zákon poskytuje pak stejné oprávnnosti lékakám jako lékam,
ano mohou dosáhnouti též hodnosti doktorské. Ony dívky a paní, které

studovaly v cizin a doktorátu nabyly, mohou beze všeho býti pi-

puštny k ruské zkoušce státní.

Amerití studující — ze ty universit ve Spojených Státech

amerických v Yale, Cambridge-Harvardu, Princetonu a Columbii vnuje
se 314 obchodu, 255 právnictví, 109 uitelství. 106 inženýrství,

46 medicín, 32 penžnictví, 28 theologii, 24 architektue, 14 žurnalistice,

2 hospodáství, 1 umní, 1 (komposici) hudb, 1 pírodozpytu, 1 politice

a 1 zahradnictví.

V Belgii ze ty universit v Bruselu, Gandav, Lovani a Lutichu

propjeno v uplynulém roce 165 diplom medicíny, 134 práv, 73

hornictví, 71 notáství, 32 lékárnictví, 21 filosofie a filologie, 19 pírodních

vd a 17 inženýrství. Poet právník (spolu s kandidáty notáství),

jakož i lékárník v posledních 10 letech valn poklesl, kdežto v lékaství

stoupl.^ V roce 1880 bylo 2164 léka, v roce 1902 však 3721.

Školství v Rumunsku vyvíjí se zvlášt za nynjšího ministerstva

neobyejn, a jest podporováno materieln i moráln ode všech. I v malých
mstech zizují se lycea s nákladem tém 2,000 000 frank. Universita

v Jassech, medicínská fakulta a bakteriologický ústav v Bukurešti

nalézají se v nádherných budovách, pravých palácech, a opateny jsou

nejmodernjším zaízením. A jako postaráno o vysoké a stední školy,

tak peuje se o školství obecné.

Pedagogické museum v Paíži pod ízené ministerstvu

vyuování má bohatou knihovnu a sbírky rozdlené ve tyry snupiny:

a) Plány budov, náraiií a zaízení školních; b) vyuovací pomcky:
cj práce žákovské; dj píspvky k djinám pedagogiky. Museum
toto obsahuje vedle domácích pomcek a prací i zajímavé píspvky
z cizího školství, pokud daly se sebrati Mimo jiné obsahuje též sbírku

l"íutek v národním kroji každého francouzského kraje.
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Francie. Dekretem ze dne 7. ervna zízena v Colombu (okres

Taghit) nová setnina domorodc na steženi prostranství mezi Zousfanou

a Guirem, s názvem „Compagnie saharienne de Colomb". Míra této

setniny jest: 5 dstojník, 194 muž (mezi nimi 26 Francouz), 191 koní,

6 mezkv a 2 dla (Viz „Hlídku" . 8 1. r.)

Dekretem ze dne 18. ervna 1. r. naízeno, že „adjutanti" (nad-

šikovatelé) v.sech zbraní, již nejmén 10 let již inn sloužili a vy-

kazují-li se dostatenými schopnostmi, mohou býti povýšeni na „sous-

lieutenants" (poruíky) a sice je tímto zpsobem postupujícím ron
vyhrazena '/j, potu všech na „sous-lieutenants" jmenovaných. Toto

naízení odpovídá demokratickému duchu, jímž armáda vedena, a není

jinak odvodnno, nebo dstojníku jest dostatek, naopak má na píklad
pchota 500 pebytených. Nová úprava dlostelectva, o níž se mnoho
mluví, zajímá toliko odborníky.

.0 dvouleté služb se piln rokuje, jest však mnoho rzných ná-

zorv a prozatím tato otázka vyízena není.

Aby ministerstvo vojenství pravideln bylo zpravováno o všech

záležitostech zdravovdných, byla dekretem ze dne 30. kvtna 1. r.

zízena zdravotní komise z civilních a vojenských léka, jež má své

sídlo v Paíži.

Dekretem ze dne 29. ervence 1. r. sestavena pi ministerstvu

vojenství komise, jíž náleží studium všech otázek podmoských lodí se

týkajících. Komise tato, zvána „comité des sous-marins", podrobena

pímo ministru vojenství.

Anglie. Již jsme se zmínili, že navržené zavedení všeobecné

branné povinnosti ztroskotalo se o odpor celým národem kladený. Vy-
skytuje se dos návrh, jak by se armáda zlepšila a míra zvýšila, aniž

by se zavedla branná povinnost. Tak se práv nový ministr vojenství

Arnold Forster vytasil s touto osnovou: vojsko budiž dleno na dv
armády, a sice na armádu pro celou íši (generál service army) a na

armádu pro mateskou zem (home service army); první armády budiž

užíváno v as války i v míru v zemi a i mimo zemi, druhé armády
budiž užíváno mimo zemi toliko v as války; v míru jenom v zemi.

Vojíni první armády služte 9 let inn a 2 roky v záloze; vojíni

druhé armády, jež zaopatiti bude hlavn silnou vycvienou zálohou,

služte 2 roky inn a 6 let v záloze. K závru svého nívrhu udává

podrobnji, kam ten onen zástup by byl zaadn. Protože byla mzda
prostých voják zvýšena, chová nadji, že ustanovená míra zástupu

bude dosažena.

Poukázali jsme již nkolikráte na neúnavnou innost Lorda

Kitchenera. nejlepšího neb aspo z nejlepších generál, jež Anglie

kdy mla. Zajímavým jest armádní rozkaz, nedávno jím vydaný, v nmž
své názor}' velice jasn a bez obalu vyjaduje: „Naše armáda jest na

úely, za nimiž jest vydržována, jen nepatrná." zaíná, „tím více jest

I
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zapotebí, aby se stala zdatnjší, než jinde se toho dosahuje, a aby stálé

snažení každého v naší indické armád bylo sebe a sob podízené
mužstvo v míru tak vyškoliti, aby, volá-li válka do zbraní, každý
jednotlivý vdl, kde a jak jemu jest vykonati povinnost."

Dále poukazuje, že jest všímati si novodobých pokrok. Nejvtší
draz klade na to, aby každý dstojník sebe a své podízence stále

vyuoval a cviil. Kdo nedovede svých podízenc dkladn k váleným
úelm vycviiti, toho považuje za neschopného a praví, že takového
dstojníka z armády vylouí (že to není planá hrozba, o tom jest

každý pesvden, nebo Kitchenerova neoblomnost a nešetrnost jest

povstná). Koho by ješt z armády vylouil, podrobn pak udává,

dotýkaje se dstojnických zkoušek, jichž provádní podrobuje nové
úprav, nechtje pipustiti, aby bylo tolik dstojník komandováno du

krátkých kurs, by se tam na zkoušky pipravili, nýbrž aby se každý
na n pipravoval u svého zástupu, nezanedbávaje tím služby. — Vy-
kládá pak, jakých vlastností a znalostí na dstojnících rzných hodností

vyžaduje. Mezi jiným praví: „Jest sice zapotebí, aby generál byl s to

nesprávnosti najíti a o nich promluviti, takováto kritika jest však bez

ceny, nedovedl-li takový vysoký pedstavený ihned také udati, jakým
zpsobem jest možno budoucn se tchto chyb vystíhati."

K závrku udává podrobn zaízení generálního štábu a jeho

povitinosti.

Itálie. Soustava obrany pobeží byla znovu upravena, ímž
rychlejší mobilisace a vtší ráznost umožnna. Dotýká se tato úprava
ponejvíce rozdlení torpedek na stanice. Protože vtšina torpedek jest

zastaralá, naízeno, aby do dvou let bylo zbudováno 26 nových lodí

torpédových.

V moc námonictví položeno nyní již 6 stanic radiotelegrafických

a sice ostrov Palmaria u Spezie, Spuria u svtlárny Messiny, Cozzo
Spadaro u Kap Passera (jihovýchodní výbžek Sicílie), Berco di Velo
na ostrovu Garibaldiho, Caprera severn od Sardinie, Monte Mario
u Eíma a nyní byla zízena nová: La Maria di Leuca na jihovýchodním
výbžku Itálie a ješt nkolik nových stanic bude zízeno.

Rokuje se mnoho o výzbroji dlostelectva, o otázce zákopního
náadí (nkteí mají názor, že pchot není pro kamenitou kru zem
teba rý, jiní si pejí, by byly nové rýe zavedeny atd.) a o lehí
výzbroji pšáku." Navrhuje se, zavésti nové torby, lehí, z nepromokavé
látky, jest rzných návrh, jak nositi stelivo atd. K rozhodným
ustanovením však posud nedošlo.

Rumunsko se rozhodlo zavésti polní dla o pohyblivých hlavních

soustavy Kruppovy a byla již v ervenci 1. r. s Kruppem v Essenu
uzavena smlouva na dodání ?00 dl s píslušnými vozidly a píslušným
stelivem, na což byl úvr 28 milion frank již díve povolen.

ína. Známo, že ínští vojínové jsou cvieni dle anglického,

nmeckého a japonského cviebního ádu. ím dále více však uplatuje
se duch japonský, a tím ovšem také japonské ády. Nyní práv naídil
general-vlada ankingský. by jeho vojsko bylo dle japonských ád
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vycvieno, a odvoduje to tím. že jest zapotebí, by armáda, jež

tvoiti má jednotný celek, též byla jednotným zpsobem vycviena.
Japonskému ádu dána proto pednost, že jest na základ evropských
ád zpracován a východoasijským lidem pizpsoben

Japonsko. Teprve nyní dovídáme se podrobnjších údaj o ja-

ponských polních dlech, posud o nich byly jen nejasné zprávy. Údaje
uveejnny v italském asopise „Rivista di artiglieria e genio". Dla
tato byla dle nákres japonského generála Arisaky již ped nkolika
lety u Kruppa v Essenu vyrábna a vyhovují svou soustavou velmi
vlastnostem malých Japonc a kraji, v nmž se jich užívá: hlave nízko
umístna, malá vzdálenost kol. malá váha. a protož velká pohyblivost.

Rozmry jsou tyto: ráž 75 mm. délka hlavn 2200 mm. výška
mrné áry nad hrou 90U mm., prmr kol 1400 mm^ rozkolejnost

(rozte) 1 260 mm. zaátení rychlost stely 490 w, pole míení do výšky
50^ -[" 25*, váha hlavn s lafetou 883 kg^ váha nakolesitného dla
1647 hg, váha stely 6 kg. váha náboje 0'525, poet stel ve vozíku

na stelivo 90. Hlave nepohybliv uložena ve výšce osy kol. Závor
jest se závity a otvírá se dol. Brzda jest provazová, však lepší než
bývalá nmecká. Odrazem po výstelu ženou se kola na nákolníky,

jež vtlaí do hry. Tím se zatáhne za provaz, jenž táhne brzdu, a pohyb
nazpátek se perušuje.

ecko. Korunní princ Konstantin velmi usiluje o novou úpravu
armády, jež ukázala v poslední válce s Tureckem mnoho vad. V prvních

letech po válce nebylo však pro bídný stav eckých financí a politickou

konstelaci lze nic poíditi, až nyni po 7 letech pikroeno k dílu.

Letos také byly poprvé zase velké oOdenní manévry, jichž se súastnila

ást stálého vojska, a jež ídil sám korunní princ.

Nmecko. Pi 16. armádním sboru zíz^jno bude nové oddlení
strojových pušek f kulomet 1 s názvem „Maschinengewehrabteilung

Nr. 11". Bude to 13. takové oddlení v nmecké armád. K porovnání

uvádíme, že v naší armád takových oddlení posud zavedeno není,

kdežto v Anglii ustanoveno jest pro každý jezdecký pluk a každý
prapor } choty (o 8 setninách) po oddlení (o 1 dst jniku, 1 pod-

dstojníku. 3 mužích a 1 povozníku), pi nkterých zástupech byla míra
zvýšena, pi nkolika jiných snížena. Nkterým kategoriím štábních

dstojník byl zvýšen plat, jakož i také nkterým poddstojnikúm.
Nové palivo vynalezli Dr. Max Bamberger a Dr. Friedrich

Bock ve Vídni. Toto nové palivo má pruti jiným mnoho výhod, a bude
jeho v budoucnosti asi hojn užíváno. Mezi jinými vlastnosti má také tu,

že hoí i když vzduch nemá k nmu pístupu (tvoíf si kyslík samo^
že jest laciné, velice netené proti vlivm vzduchu, úhozu atd. Prozatím

dá se nejvýhodnji užívati k ohátí (uvaení) konserv. Na uvaení
konservy (v krabici) 200 gr tžké jest zapotebí 40 gr hmoty, a za
2— 3 minuty konserva uvaena. Výrobní cena tch 40 gr jest 3—

4

halée. Palivo dá se snadn ke krabicím pidlati, a továrna na
konservy „Rehse v Hanovru" rozhodla se již. že všechny konservy
tímto palivem zaopatovati bude. Jak se dovídáme, jsou konservv poslané

I
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ruské armád zaopateny njakým takovým palivem, a možná již tímto.

(Rusové objednali konservy v Nmecku.) Jest však také nadje, že bude

možno nového paliva pi hoácích na zapalovaích šrapnel užívati.

Rusko- j apon ská válka. Situace prosted ervence byla tato:

Maršálek Ojaraa doraziv 13. ervence (pozdji se odebral k mandžurské
armád) ídí sám dobývání Port Arthuru. Obléhací armáda má 3 divise,

nkolik záložních brigád a dostatek hrubých dl a jiného obléhacího

materiálu. Základna japonských námoních váleních sil jest pístav

Dalnyj a souostroví Elliotské, odkud admirál Togo mže velkou pesilou

pepadnouti Rusy, kdyby se jim zachtlo z pístavu Port-Arthurského

se probiti. V jižním Mandžursku stojí Rusové na áe Dašisao-Simuen-
Liaojan a sice u Dašisao I. sibiský sbor s 1. a 9. divisí stelc a divisí

sibiských kozák elí proti Kaju, IV. sibiský sbor s brigádou za

bajkalských kozák elí proti prsmyku Cipanliu.

U Simuenu stojí II. sibiský sbor, polovice 2. sibiské záložní

divise, za nimi 35. divise a 2. a 31. divise. U Liaojanu proti prsmykm
Modulin a Motien posunuto do pedu stojí východní oddlení generála

hrabte Kellera s 3. a 6. divisí stelc; v levo pak generál HOrschelmann
s ástí 9. divise k 10. sboru náležející; a ješt severnji generál

Rennenkampf s divisí zabajkalských kozák. V záloze u Liaojanu stojí

I. sibiská záložní divise se zbytkem 10. sboru, kde se také shro-

mažují z Evropy picházející ásti 17. sboru.

Fronta japonské armády táhne se podle pohoí Fenšuilin, a sahá

od Kaju až skoro po údolí Tajciho, a sice stojí severn Kaju:
II. armáda generála Okua (bezpochyby 3 divise) proti Haijenu;
VI, (z Takušanu pibyvší) armáda generála Nodzua (2 divise) proti

Simuenu. Proti ruskému levému kídlu I. armáda generála Kurokiho

(3 divise) v prsmycích. Poet zaadných záložných brigád není

urit znám.

Události od té doby jsou tyto: U Port Arthuru Nepodaené útokv

10. a 11. ervence ukázaly Japoncm, že tak snadn pevnosti Port-

Arthurské nedobudou. Japonci nuceni pokud možno pevnost sevíti

k pozvolnému postupu. Nastalé tedy opt pestávky užíváno k tomu.

by vylodili v Dálném a v zálivu (jolubinaje posily (jimiž obléhající

vojsko doplnno asi na 60.000—70.000 muž) a obléhacího materiálu.

Armáda rozložena ve 3 skupinách, a sice: východn pohoí Drakonovyj.
jihovýchodn Luisina zálivu a u zálivu Golubinaje. Obléhací materiál

japonský jest velice dobrý a mají ho dostatek. Ihned se opt pustili

dli útok. asté pestávky Japonci vy užitkovány k tomu, by si vykopali

úkryt pro svá dla a k ostatním pípravám na nové útoky.

17. a 18. ervence bojuje se na východní front u Lunvantanu
(Rusové ztratili 400 muž). 22. se útoky tam opakují a japonské lostvo
na levém okídlí do boje zasahuje. 26. a 27. konají pak Japonci za

divoké palby z dl útoky na východní a severní frontu. Kontreadmiral
Reitzenstein pokusil se pekaziti postup Japonc, vyslav polovici celého

lostva (Retvizan, Askold, Novik, Bojan, Pallada, 2 dlové lodice.

12 torpedek). by stílely na japonské voje od Lunvantanu postupující.
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pokus se však nepotkal s úspchem. 27. s veerem byla Vlí Hora
velice silné postavení, v moci Japonc. Ohromnvmi ztrátami zaplatili
tento nejvtší úspch. 4000 Rus bylo hájilo VÍí Horu po 48 hodin
nebyvše vystídáni. Rusové hájící svá postavení užívali hoin min.
Japonci se ihned na Vlí Hoe upevnili a dopravili na ni mnoho
hrubých dl Rusové inili nkolik pokus, by se opt této dležité
hory zmocnili nezdailo se jim však. 26. kižník Áskold, Novik, Pallada
a nekohk dlových lodic vypluvše narazily na japonské oddlení lodí
(obrnnec Cmjnea, kižník Macušima, Icukušima, Cijoda a nkolik
torpedek). Za nastavšího boje stala prý se Icukušima výbuchem miny
k boji neschopnou, a 1 torpedka poškozena stelbou. Výpad byl však
Japonci odražen. Zatím stíleli Japonci z Vlí Hory na pístav psobíce
mnoho škod v pístavu samém, a na lodích ruských, kdežto v ruských
opevnních znaných škod psobiti se jim nepodailo. Protože ruské
lostvo ped zhoubným úinkem japonské palby nemohlo býti chránno,
pomyšleh Rusové vyraziti s celým lostvem a probiti se, aby se slouili
s eskadrou vladivostockou.

1. srpna velký poet ruských torpédových lodí vyrazil na výzvdy
Japonci zahnán. 5. pak pokusilo 14 ruských torpedoborc. 2 japonské
torpedky zaskoiti, pokus se však nepodail. 5. srpna Japonci opt
zahajih divokou stelbu na pás ruských opevnní a pístav, a opt byl
úinek dl z Vlí Hory pálících nejzhoubnjší, a sice na pístav i lodí
Divokou tu palbu následovaly pak útoky japonské, východní skupina
jez v noci z 8. na 9. srpna dobyla hory Takušan ped samou východní
trontou ležící. 9. uinili Rusové výpad na Taku, jenž se nezdail.
Kusové ztratili v bojích 8., 9. a 10. 42 dstojník a i884 muž, mezi
mmiž 255 mrtvých.

Zhoubným úinkem japonské oalby za posledních dní bylo asi
rozhodnutí kontreadmirala WithOífta, by z pístavu vyplul, utvrzeno,
a 10. srpna došlo k velkému pokusu probiti se. Zanechav v pístavu
tohko poškozeného Bojara, Withofft vyplul 10. asn z rána s celým
svým lostvem, chrán se proti minám v ele plujícími hrabadly.
V 8 hod. 30 min. šastn celá eskadra proplula zevní rejdu. V 9 hodin
dáno znamení „do Vladivostoku". Zárove poslány dlovékxlice s druhou
divisí^ torpédových lodic nazpátek do Port-Arthurského pístavu. Asi
30 námoních mil od Port Arthuru narazili Rusové však na japonské
lostvo; nastala bitva, jež byvši nkolikráte na as perušena, trvala
až do veera. Kontreadmirala Witthí)ft"ta stihla smrt hned v prvním
údobí bitvy, a zdá se, že asi jeho smrtí nastal zmatek, nebo že aspo
zmatek již nastalý ješt vzrostl. Ruské lodí byly rozprášeny a bylo
jim dáti se na útk.

Výsledek byl tento: Do Port Arthuru se vrátilo 6 lodí (obrnnce
Peresvt, Pobjeda, Poltana, Retvizan, Sevastopol a Pallada). Boiar bvl
tam zstal. ^ j j

Na širém moi: Dv lodi (kižníci Norik a Dianaj.
V cizích pístavech: Dv lodi (obrnnec Cesarevi a kižník

Askold) a 7 torpedoborc ztracených, mnoho lodí poškozených. Witthoft

I
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mrtev, mnoho iiných ztracených život. Cesarevi se utekl do némeckého

pístavu Cintau, kde byl pák odzbrojen, Askold do Sanhaje. Dlužno

se zmíniti ješté o torpédové lodici Rešitelnij, jež majíc 8tro]e naprosto

porouchané dne 11. srpna v 5 hodin ráno dolezla do Cifu Velitel ode.

poruík Rostšakovský, vyjednával s ínským námoním velitelem ciíu.skym

o odzbroiení. Dne 12. však dorazily dv japonské lodi a jaly se iod

vyšetovati, emu však Rusové odporovali. Došlo ku rvace, poruík

rann. Japonci pak Iod odvlekli. Zdá se však, že Rostšakovskému se

podailo odeslati depeši do Vladivostoku, nebof 12. tamjší eskadra vyplula.

Dne 1 1. vypluly dlové lodice Giljak a Strašný j, aby u Liaubintau

na pobeží táboící japonské zástupy palbou znepokojily, byly však

iaponskými lomi zahnány. Uzavírání pevnosti zatím pokrauje; Japonci

usiluií se isou, aby se pevnosti zmocnili, pestávky od útoku k útoku

isou ím dál kratší. Nejvíce mli co dlati, aby se v zapadm fronte

usadili, i inili pokusy dostati se tam ze zálivu Luisina. Dne lo. je

vyhnal generál Kondratnko ze všech posic na té front dobytých

Dne 14 a 15. hnali Japonci divokými útoky na severní frontu a dobyli,

utrpvše hrozné ztráty, Šiušingu; i tam se veteli do zevního pasu.

Dne 16. lostvo opt pokusilo se vyplouti, vrátilo se však s veerem.

Dne 15. nalézali se Japonci již v takových místech, že jim bylo mož-.no

zahájiti palbu z dl na velké vzdálenosti pímo do pevnosti. Jak byva

zvykem, vyzvali tedy dne 16. generála Stí.ssla. aby se vzdal btossel

však naprosto odmítl, odhodlán jsa vytrvati do posledního okamžiku^

Okolnosti v pevnosti zdají se býti dosti pjznivé. Steliva je dostatek

a potravin, jež íané pes blokádu dovážejí, také. Co se však tyc^

posádky, je Stossel odkázán jedin na vojsko, jež již nym po tak

dlouhou dobu denn bájenou houževnatostí se brání. Na posily z armády

Kuropatkinovy nelze pomysliti.
, , xt

Dne 17. zahájili Japonci opt útoky na všech frontách, ^a severní

front postoupili až k Paliau. zahnáni však opt do buisingu. ISa

západní front však podailo se jim, podporováni jsouce palbou ^iodi

v zálivu Golubinaja. postoupiti a usaditi se tak, že nym pas v^ucle

ohrožen. Japonci zatím obdrželi posil nebot poznali, jak nesnadný jest

úkol. itak že lze za to míti, že úhrnem posud bylo tam vysláno asi

120 000 mu/. (poítaje v to ovš«m také ztráty). Dne JO. a
^^ , P**^

dobyli dležitých postíivení na západní front, tak že nym všude se

nacházejí v pásu. Úspchy ovšem získány jen ohrontinymi obtmi:

pravdpodobno je, že ztratili 20.000 muž. Nyní zaal boj o ostatní

tvrze pevnostní a bojuje se vší divokostí; postup Japonc jest vsát

pomalý a vyžaduje mnoho obtí. Tak na p. 3. záí podnikli Japonci

noní 'útok; Rusové, již byli území ped svou frontou podkopali, am

nestílejíce jen osvtlovali bojišt a vypustili miny, které zniily mnoho

japonských vojsk. Dne 19. záí uinili Japonci sice prý všeobecný útok

na tvrze a 20. dvou dobyli, tím však ješt mnoho získáno není, aspo

proti nepíteli, jakým jsou Rusové.
.,

Události na bojišti mandžurském. Rusové obávajíce se

asi, aby Japonci jejich levé okídlí nezatlaili, pokusili se zmocniti se
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opt prsmyku Motien. Došlo tam k boji 17. ervence; Rusové však
odraženi na témže kídle; bojovalo ae v kraji u Sihojanu od 18. do
20. ervence, a i tam Japonci vítzili. Dne 21. zahájila pak japonská
leva skupma postup proti ruské jižní front. Bojujíce nkolik dni.
obsadili Japonci 2o. Dašišao Rusy vyklizené. Dne 25. obsadili Japonci
také Inkou, kamž vyslali ihned pak mnoho dopravních lodí, jež ješt
v ervenci vysadily zástupy k nov utvoené páté armád náležející,
lato armáda má prý dv divise a velí jí generál Fukušima. Armáda
postupovala mezi ekou Liaoho a železniní dráhou a po pravém behu
Liaoho; pední její voje dorazily 3. srpna do ísuvanu.

Od 30. ervence do 1. srpna bojovalo se v kraji Hajen-Simuen
jakoz 1 na severním okídlí u Kucia a v prsmyku Janzelin. Rusové
c<íutii do kraje v Anšanan-Anping-Liaojan. Nastalá pestávka použita
Kusy 1 Japonci k tomu. aby své voje znova seadili. Japonci tedv svvch
vítzství nevyužitkovali, nepítele nepronásledovali a proto také dklad-
ného úspchu nezískali.

Dne 15. srpna jeví se nám situace v Mandžursku tato: Rusové
nacházejí se v opevnných postaveních 20-30 km od Liaojanu vzdá-
lených. Druhou áru opevnní si zídili jako pedmostí polokruhu
v polomru 7 km jižn Liaojanu, kdež by teba-li nepítele zadržeti
vlastni armáda bezpen mohla eku Tajciho pekroiti. Zásoby, jichž
nebylo teba, poslány zpátky do Mukdenu, kamž se nyní také všecko
z iLvropy dováží a kde se shromažují práv asi první zástupy pátého
sibiského sboru.

Japonci rozloženi od eky Liaoho až po ústí eky Lanho ve front
asi 100 kilometr široké. Jednotlivé skupiny jsou tsn shromáždny
osily postupují ásten západn eky Liaoho na sever. Na horním
toku eky Tajciho elí sob jen podízené oddíly. Rusu jest asi 190 000
muzn, Japonc asi 2100i)0. Z Fenhuanenu staví Japonci polní dráhu
k první armád, které prý se již až do Lianšanu užívá.

Japonci ekali neinn ti nedle. Možná, že ekali na pád Port
Arthuru, aby sesíleni jsouce asi o 70.000 muž tím bezpenji mohli
se vrhnouti na Rusy. Možná také, že silné dešt 4. srpna nastalé, jež
záhy uinily vtšinu cest neschdnou, jim pekážely. Co se týe Port
Arthuru pepoítali se, nebo dle jejich výpotu mla býti pevnost
dávno dobyta.

"

Dne 19. srpna již bylo znáti, že Japonci iní pípravy k postupu.
leprve 24. však se daly slabé oddíly na pochod. Voje Kurokiho bylv
sice ve styku s nepítelem a jeho armáda již 25. pipravena, by za"-
sahlado boje, téhož dne však útoilo toliko vojsko Nodzuovo. Japonci
donfah asi, že úspchem na tomto míst pimjí Rusy, by svá postavení
,u Anšananu a Anpingu opustili. To se však nestaío. 26. pak útoili
Uaponci na všech 3 frontách. Rusové se drželi staten, i ukoistili
Idokonce nkolik dl a korouhví. Japoncm se nepodailo dležitých
T)ostavení dobýti a ztratili více než 2000 muž. 27. spokojili se stelbou

5 dl na velké vzdálenosti, posouvajíce voje do míst, odkud bv po-
stoupili v bok Rus. V noci na 2s. však Rusové ustoupili do 'ped-
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raostí, proež došlo 28. jen k šarvátkám s ruskými zadnimi voji, jež

staten útoky Japonc odrážely.
» , v

Když byli Rusové 25. a 28. ze svých postavem u Anšananu

a Anpin^u vytlaeni, ujal se posléze maršálek Ojama velení nade

všemi silami a naídil postup na Liaojan. Druhou (Oku) a tvrtou

(Nodzu) armádu pustil pímo na Liaojan, první pak armáda (Kurokihoj

mla úlohu, pekroivši eku Tajciho, postoupiti proti coufajícím Rusm

Zdá se že již 28 tyto rozkazy došly, nebo Kuroki téhož dne zastavil

a inil 'pípravy, by své vojsko peplavil mezi POnsinkou a ústí eky

Lanho. Jak již podotknuto, došlo 28. na jihu jen k šarvátkám se

zadními voji. 29. byl Nodzu již u samého pedmostí. Oku postupoval

podél dráhy a jádro své armády posunul západn. 29. pedm voje

Kurokiho již ^-ekroily eku nad ústím Lanho u Kankvantunu, zahnalv

slabé ruské stráže a usadily se. umožujíce tím stavem mostu 30. hned

z rána zahájili Japonci palbu z dl na pedmostí. Za dne došlo k divokým

útokm, jež však všechny odraženy. Nodzu byl teprve ve 4 hodiny

tak blízko, že mohl se odhodlati k útoku a také podnikl útok na celé

áe. Ruské zálohy mu však padly v bok a tím byl útok odrazen.

Japonské ztráty byly zajisté obzvlášt pro tento ^yPfd.,r^°7,°^:

ztratilif i Rusové asi 2000 muž. Kuropatkin nejsa odhodlán kiasti

tuhý odpor u Liaojanu, odesílal své zástupy za Tajciho, nechávaje

v pednosti ien ony sbory, jež nemly místa k ústupu; povozy jiz

byly odeslány díve, tedy zástupy opouštly postupn sva postavem.

Kuroki svedl 30. nkolik šarvátek s podízenými ruskými oddíly,

postavil most a s veerem jádro jeho armády uchystáno, by prekroc-ilo

eku 3L odehrávaly se boje o pednosti s týmže výsledkem jako 30.

Oku do noci bojuje, usadil se ped samou frontou. V postavemch

zbyly iiž ien dva sbory. Kuroki postoupil s 2 divisemi na druhy beh.

V noci na 1. záí podnikl Oku útok na západní frontu, na opevnni

u Šuišanu našel je však, doraziv ve 3 hodiny, opu^tény- 1;
z^"

ustoupili Rusové do samého msta, 1 sbor ustoupil za Tajciho. Zbývající

sbor kladl však v opevnném mst Japoncm tak tuhy odpor.^ ze

všechny útoky byly odraženy. Kuroki zatím již bojoval " d^l" J^";

tajských se za'stupy ruskými, kryjícími ústup
^^^-^l^^Jy-

^'^"í^^^
l^t^f;

a Nodzuho. jsouce asi vysíleny. 3. neinily pokusu by Liaojanu dob>l>.

4 pak našly msto opuštné/skladišt spálená. Kuropatkm totiz ne-

chtie útoiti na Kurokiho, byl dal rozkaz k ústupu a v noci na 4.

byl rozkaz vykonán Ješt' 4. dal Ojama velkou ást své arn.a y

pekroiti Tajiiho. Kuroki vykal, toliko prodlu/.uje své F''^^*^
kn lo

iž za dráhu z Jantaje do dol vedoucí. Kuroki byl boji tolik dn

trvajícími tak vysílen, že se považoval za píliš
^^f

^ého ?ez .^>^' "'t'"';

yýpid na cestu'z Liaojanu do Jantaje. Uém^^M^^^r^ fof'n ^iež
však úspchu neml. Nejzhoubnji ješt psobilo dlostrelectvo, jez

z dobytých opevnní stílelo na dráhu a silnice, po mchz ruská armaila

ustupovala. Že ústup nebyl snadný, ke si pomysle, uvázime-h jak

déšt byl všecko rozmoil. 5. záí však již mli Rusové nejhorší za

sebou. 7. jádro armády bylo již v Mukdenu. Ostatní vojsko ástené
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na pochodu a ásten konalo službu výzvdnou. ást stála severn
železnini odboky do dolu. Japonci ztratili v posledních bojích zajisté

více než 17000 muž a skoro nieho neukoistili ; rozložili se u Liaojanu,

majíce své pední voje u železniní odboky. Nastala opt dlouhá
pestávka.

innost eskadry vladi vostock é. Cilosti této malé eskadry
bylo se vždy co obdivovati. Nemohouc se slouiti s eskadrou Port-

Arthurskou, inila se byla, aby nepíteli uškodila. Opt nalezla vdnou
úlohu, a sice rušiti ilou plavbu mezi Amerikou a Japonskem a honiti

kontrabandy. 20. ervence vydal se kontreadmiral Jessen s kižníky
Rossijou, Gromobojem a Rurikem na cestu na východní pobeží Japonska.

21. narazili Rusové v prlivu Tsugaruském na nkolik lodí,

potopili japonský parník Okašima Mara a dv plachetní lod s nákladem
a prohledali anglický parník Camara a japonskou pobežní lod. 22.

zabavili nmecký parník Arabia, který vzali pak do Vladivostoku, by
se tam rozhodlo, je-li jeho náklad kontrabandou i-li nic. 23. zabavili

pak anglický parník Knight Commander, kontrabandu vezoucí a protože

by pro nedostatek uhlí by byl do Vladivostoku nedoplul, zachránivše

posádku jeho, potopili ho. Totéž se stalo se dvma japonskými plachet-

ními lomi. 24. potopili u Jokohamy nmecký parník Thea, potraviny

vezoucí a dali se pak na zpátení cestu a dorazili 1. srpna do Vladivo-

stoku. Výsledkem tohoto výbojného výletu byl ten, že plavba z Ameriky
do Japonska a taktéž dovoz kontraband z Evropy úpln pestal. Dlouho
se však eskadra v pístavu nezdržela, a byvši asi 11. srpna poruíkem
Rostšakovským z Cifu zpravena o pokusu Port-Arthurské eskadry,

vyplula znova, by se s ní slouila. 14. se blížili prlivu korejskému.

Severn ostrovu Cušima jim však zastoupil viceadmiral Kamimura
cestu. Rozpoutal se zuivý boj, v nmž Rurik byl potopen. Kižnikm
Rossiji a.Grroraoboji podailo se, a byli poškozeny, uniknouti do Vladivo-

stoku. Rusové mli velké ztráty. Japonci zajisté také. Pochopitelno,

že v Japonsku byla ohromná radost nad tímto „skvlým vítzstvím,"

nebo tato malá ruská eskadra, nyní neškodná, byla Japoncm psobila
mnoho škod. Kamimura ovšem vyznamenán.

Události v Rudém moi. Výpomocné kižníky ruského

dobrovolnického lostva Petersburg a Smolensk stále slídily v Rudém
moi po kontrabandech a zastavovaly neutrální lodi, by v nich

pátrali po kontrabandech. Pak zastavili 18. ervence anglické lod
Persia, Woodcock a Dalmatia a prohledavše je, teprve za nkolik hodin

je propustily. 17. byl parník Malacca, vezoucí mezi jinými vcmi
také výbušné látky posádce do Honkongu, Petersburgem zabaven a

poslán do prlivu suezského, na protest Anglie však v Alžírsku opt
propuštn. Rusko odalo dobrovolnickému lostvu právo, zabaviti a

prohledávati cizí lodi. Než tato vc však byla vyízena, byly opt
22. nmecký parník Skandia a 24. anglický parník Ardawa zastaveny

a zabaveny. Na ochranu ohrožené plavby Anglie poslala své lostvo

v Jaderském moi (11 obrnnc, 3 kižníky a torpédovou lo) do Port

Saidu a souasn protestovala u Porty proti tomu, že dovoHla ruskému

Hlídka. 54
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dobrovolnickému lostvu, aby proplulo Dardanely. Rusko dalo dostatené

záruky, že lodím propluvším pod obchodními korouhvemi nebude do-

voleno vztyiti korouhve válené. Zabavené lodi byly propuštny.

Malá oddélení ruská i japonská nacházejí se také v severní

Korei, neteba se však o nich zmiovati, je jich innost podízená.

Kdo zvitézí? Tato otázka od zaátku války již nesíslnkráte

kladena, ale názory o tom „kdo", „jak" a „pro" se velmi rzní.

Posuzujícím vyhlídky na vítzství jest v prvé ad poítati s potem
vojsk, nebo poslední události dokázaly, že Kuropatkin se jaksi nemže
odhodlati sám poítati jinak. Co se týe ruských sil, jest nám zabývati

se vojskem z Evropy dovezeným. Podle úedních údaj by bylo bývalo

v Sibii samé a blízko bojišt hodn vojska; máme však za jisté, že

míra všech tch formací byla toliko na papíe, nebo nejde nám
nijak do hlavy, jak by jinak mohlo býti posud takového nedostatku.

Nedostatek potebných opatení na bojišti klade se arci také Kuropatkin

u

za vinu, nebo on byl ministrem války a budoucí bojišt z vlastní

návštvy znal neb aspo ml znáti.

Sibiská dráha dopravila za sedm msíc v asi 240.000 muž za

Bajkal, tedy msín po 35.000 muž; dráha dle všech zpráv úinkuje
bezvadn. Lodi na Bajkalském jezee konají prý denn 5-6 plaveb.

Dráha vypravuje prý denn osm vojenských vlak jedním smrem.
Tyto vlaky jsou po 20 — 25 vozech a 6— 8 lowrech, na nichž jsou

vozidla, a to jest doprava mimo poštovní vlaky, lazarety a pepychové
vlaky. Jest nadje, že ješt v záí šestý sibiský sbor dojde na místo.

Také práce na dráze pes všechny znova a znova se vyskytující pe-
kážky rychle pokraují, tak že co nevidt bude dráha dostavna.

Pes to však nelze míti za to, že by pak dráha byla s to, aby do-

pravovala více vojska než doposud, nebo jest nám uvážiti, že po téže

dráze se dopravují ranní a nemocní a dovážejí se zásoby. Cím vtší

však armáda, tím více jest jí teba zásob, bude tedy teba ím dál

více zásobovacích vlak, ímž opt trpí doprava vojsk a bude tedy

jako nyní. Ani nemyslíme na to, že by bylo teba dovážeti jiných

zásob než doposud. Nyní drahou dováží se cukr, káva a podobné po-

traviny. Obilí si zaopatuje armáda v Mandžursku, dobytek z Mongolská.

Jedná se tedy o to, bude-li to i nadále možné. Dokud Rusové si uhájí

nížiny eky Sungari a Liaoho severn Tlinu, bude. asi dostatek obilí,

a dokud si uhájí cesty do Mongolská, bude dost dobytka. Zde se jedná

o Chunguzy, kteí iní se jsou, aby zásobování ruské armády rušili.

Zmínili jsme se o tchto tlupách již nkolikráte. Jest o nich dosti

slyšeti; tak pepadli dne 2. srpna u samého Tlinu ruské souvozí, byli

však zahnáni.

Poítejme tedy, že sibiská dráha bude vojsko dopravovati tak

rychle jako doposud. Pak by dopravila do podzimku roku 1905 nových
420.000 muž, bylo by tedy v Mandžursku pak dohromady 750.000 až

800.000 muž. Ze Rusko prese všechny neúspchy není odhodláno se

vzdáti, dokazuje nám, že opt byly mobilisovány dva armádní sbory,

a sice 8. (Odsa) a 13. (Smolensk).
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Pro kratší a pohodlnjší dopravní áru dopravili Japonci posud

již asi 460.000 mužv, a jejich armáda by mohla tedy za rok býti

asi milion muž silná, kdyby mli tolik vycvieného mužstva. Nyní
arci vypoítává se. že více nežli 600.000 vycviených muž jim není

vbec možno do pole vyslati. Máme však za to, že tak iperný národ

pece si vycvií za rok ješt nkolik tisíc mužv; ale i kdyby postavili

jen 600.000 muž, nebyla by ruská pevaha tak ohromná. Arci zatím

mže býti již dávno po rozhodujících bojích. Zatím ovšem také se

okolnosti na moi mohou zmniti tak, že tebas Japoncm nebude možno
tak bezpen dopravovati svá vojska. Má se sice za to, že Japonci nyní

mají naprostou pevahu na moi a že vlastn ruská námoní síla je

zniena. Nuže ruské lostvo utrplo hodn, avšak podívejme se, kolik

ješt zbylo.

V Port Arthuru. Pt obrnncv, a sice Peresvt, Sebastopol,

Pobjeda, Poltava a Retvizan, obrnný kižník I. tídy Bojar, krytý

kižník I. tídy Pellada; kižníci 11. tídy: Vsadnik a Gajdamak;
velké dlové lodi: Bobr a G-romjai; torpedolovci: Vnimatelnyj, Bojevoj,

Bditeljin, Bezupronvj, Vlastnyj,Vyjnoslivnyj,Razjastšij,StoroževojSemlj,

»Gulnyj, Sordityj, Strojnyj a Škoryj, tedy dohromady 27 bitevních jednot,

pak 14 torpédových lodic I. a II. tídy a dopravní lodi Angora a Anna.

Ve Vladivostoku. Obrnné kižníky I. tídy Gromobij a

(Rossija, krytý kižník I. tídy Bogatyr, torpedolovce Bojsky, Bujný,

Bleskoí, Bystrij, Bedvoj a Branj, dohromady 9 jednot; pak dopravní

lodi Lena a Kamadal a 5 terpedových lodic

Úhrnem tedy jest ješt 36 bitevních jednot, což znamená ješt

hezkou sílu, i pes to, že Japonci mají mnohem více lodí, mohlo by
tchto 36 ruských lodí ješt nco poíditi. K tomu ted pijde eskadra

baltická, jež snad pece vypluje. Již došlo nkolik zpráv, že tato

eskadra již vyplula, v posledních dnech však opt se psalo, že posud

nevyplula. Kdyby se ji podailo doplouti ke Koreji, zmnilo by se

ovšem mnoho.
Tu nebude asi od místa, zmíníme-li se o píinách ruských ne-

úspch na moi. Mlo se všeobecn za to, že ruský lodní materiál je

špatný. Nyní však dokazuje jistý odborník, že naopak materiál jest

velice dobrý. Vtšina lodí byla stavna v cizích lodnicích, a i lodi

1 stavné v Rusku se osvdily zrovna tak dobe jako ostatní, a japonským

v niem nezadaly. Ruské lodi však nejsou tak hojn ozbrojeny hrubými

dly, a nejsou tudíž tak zpsobily k boji na velké vzdálenosti. Pevahu
získati bylo jim tedy možno jen v boji na malé vzdálenosti. Ze však

se jim nepodailo dostati se tak blízko k nepíteli, teba hledati dvod
v tom, že jich obsluha stroj byla mén obratná než japonská, nebo
po stránce udatnosti zajisté nelze Rusm nic vytýkati.

Však obrame se opt k vojsku pozemnímu. U Port Arthuru již

od 16. kvtna, kdy 3 divise dobyly Kinau, až doposud velká pesila

japonská usiluje o dobytí pevnosti proti malé posádce. Je se zajisté

podivovati srdnatosti, houževnatosti a zrunosti jak velitele generála

tStossela
tak posádky. Arci i zde opt lze vidti, jak novodobé zbran
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a Opevnní jsou si rovné, a že tudíž ani novodobá pevnost není na-

prosto nedobytná. A co vojsko! zajisté dokázali Rusové, že jsou pi
nejmenším Japoncm rovnocennými. A v Mandžursku? Všude jeví se

nám táž houževnatost a srdnatost ruských vojáku; jedinou pevahou,
již mají snad japonští vojáci, je ta, že jsou obratnjšími ruských.

Arci íká se, že vtšina zástup ruských sestavena z mén dobe
vycvieného mužstva a že teprve z Evropy docházející zástupy jsou

lépe vycvieny. Pak také velkou ást mandžurské armády tvoí zástupy

jízdní. To však všecko se nám nezdá dostaten odvodovati, že nebylo

poítáno 8 mravní stránkou ruských vojv. Ostatn kozáci dokázali,

že dovedou i mimo hbety svých koní staten bojovati. Naprosto však

nelze odpustiti, že tolik jízdy nejevilo innosti, neslyšíme o útocích,

k nimž se zajisté našlo píležitosti, a výzvdná služba asi také

posud nebyla valná. Vidíme však všude, jak výborn se brání

ruské vojsko proti pesile a divíme se, že nikdy není slyšeti o po-

stupu; armáda stále coufá, coufá.

Koho viniti než velitele?

Kuropatkinovi se naskytla již nkolikráte píležitost k výboji.

a nepochybujeme, že jeho armáda, jež tak staten se brání a jen na

povel ustupuje, zrovna tak udatn by byla útoila. Jen jednou Kuropatkin

jednal výbojn a ml neúspch proto, že jednal jen poloviat (Stackel-

bergv postup do Kaju), pak stále coufá, klade doasný odpor a opt
coufá. Klada však odpor a jsa odhodlán jen nepítele zadržeti a opt
ustoupiti, píliš dlouho drží svá místa, tak že ztráty jsou veliké.

Zodpovdnost takového velitele je zajisté ohromná a lze pochopiti, že

se vyhýbá rozhodnutí, dokud nemá íselné pevahy; ale pes to se

nám zdá, že aspo v poslední bitv u Liaojanu jeho pímý ústup nebyl

odvodnn. Dv armády japonské vrhají se marn na voje o mnoho
slabší ruské v pedmostí, jedna armáda (Kuroki) chce Rusy zaskoiti.

Konala-li ruská jízda vbec svou službu, tedy Kuropatkin byl o situaci

zpraven. Jak snadno mohl vyslati ást do jantaje ustupujících vojsk

proti Kurokimu, a zajisté by byl dosáhl úspchu. Jak jinak by se

byla bitva utváila! Kuroki maje eku za svými zády, byl by se octl

ve velice nebezpeném postavení. Posily ho také práv pro tuto eku
nemohly snadno dojíti. Kurokiho armáda mohla snad býti zniena.

Má-li Kuropatkin pro na každý zpsob ustupovati, byl by aspo
takovým výpadem umožnil své armád nerušenjší ústup. Je totiž mnoho
zpráv, že prý Kuropatkin ustupuje proto, aby svou armádu mohl stravo-

vati, že tedy armáda v jižních krajinách nemá co jísti. Mnoho okolnosti

na velitelovo rozhodnutí psobících vymyká se naší vdomosti, a proto

bude teprve až po válce možno všechny události správn posuzovati.

Jak se nám nyní zjevují Japonci, pokud známy nám okolnosti?

Jak asto již byli tito iperní lidé opvováni! Co se napsalo o jich

bezpíkladné udatnosti, i jich náboženství opvováno, proto, že prý
je podncuje k takovému pohrdání smrtí. Nemžeme nijak pochopiti,

že by náboženství slibující co jediné štstí naprosté zniení mohlo
míti takový vliv. Pochopujeme, že korán, slibující za odmnu neko-
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nených smyslných rozkoší, dovede masy pohnouti k nejvtšimu fana-

tismu, ale triková trudná filosofie nikoliv.

Ale nehledice k dvodm, všimneme si toliko válení a skute-
ných událostí, picházíme k názoru, že Japonci jsou prost dobrými
vojáky, ne lepšími a po jisté stránce také ne horšími ruských. N-
kolik doklad ! Japonci plýtvají ve všech bojích stelivem, stílejí

'píliš mnoho nadarmo, nešeti stelivem, což není práv dkazem pí-
lišné neohroženosti. Jsouce odraženi, utíkají zrovna jako jiní a útoíce
útoí zrovna jako jiní. Také nelze nevšímati si toho, že Japonci jsou

strategickým i vesms bývají taktickým útoníkem. Jest však starou

pravdou, že útoník mívá mravní pevahu. Zajisté každý pochopí, že

jest více neohroženosti teba zástupm, aby odráželi dorážejícího ne-

pítele, aby neustoupili pokud jich k tomu rozkaz nedojde, pes to,

že vdí, že opt jim bude ustoupiti, protože jim posud vždycky bylo

ustoupiti. Jak by asi se zjevilo japonské vojsko utrpvší porážku?
Pak ale Japonci všude mli íselnou pevahu a jich jízda, nemající

íselné pevahy proti ruské, posud se nevyznamenala. Co teba uznati

ve prospch japonského vojska jest, že japonští vojáci jsou obratnjší

a úelnji vycvieni; a jich podniky? Vyznamenávají se velkou opa-

trností. Zajisté iní vše, aby Rusm co nejvíce uškodili. Tlupy Chun-
guz atd. také dkladn si na válka pipravily. Japonci vystupovali

a vystupují všude íselnou pevahou, posud však se jim nepodailo
svésti rozhodnou bitvu. Musí jim však na tom záležeti, by pece již

rozhodná bitva byla svedena, by válka nebyla perušena zimou, nebo
i penz jest zapotebí k vedení války a nevíme, zdali by jich Ja-

ponsko mlo dost na tak dlouhou dobu.

Co se však odehrálo? Japonci si pokaždé zaídili dkladné zá-

kladnu, postoupili, útoili, Rusové ustoupili a Japonci — nepronásledovali,

nastala pestávka, za jaké se Rusové opt upevnili. Tedy posavadni

boje nemly úspch U Liaojanu byly jim okolnosti tak píznivý,

aby nepítele zaskoili, a co uinili ? 2 armády dorážej^ na opevnné
zadní voje ustupujících ruských vojsk a 1 armáda ohrožuje jich bok.

Kdyby byl Ojama, dejme tomu, 1 armádou nepítele pímým smrem
pronásledoval, a 2 armády poslal za Tajciho, mohl donutiti Rusy
k rozhodné bitv, a za jemu tak píznivých okolností mohl, ne-li do-

cela poraziti nepítele, tož aspo dobýti velkého úspchu Takto však

byl výsledek velice nepatrný. Dosti možná, že Kuropatkin se do-

mníval, že Japonci uiní tak, jak jsme práv uvážili, a proto se na
Kurokiho nevrhl

Jsme pesvdeni, že postoupí- li nyní Ojama na Mukden, bude
na Kuropatkinovi, aby Japonce dkladn porazil.

Zdravotní stav ruské armády dle posledních zpráv se zhoršil.

Že Rusové nabrali zkušenosti za války, dokazuje nám mobilisace 17.

sboru. Všechno mužstvo bylo znova okováno i dstojníkm nakázáno,

by se dali okovati. Všechny zástupy zaopateny filtrami a rychlovary,

naízeno, aby k píprav stravy denn bylo užíváno cibule, esneku
a papriky. Co zásobovací vozidla vyslány skoro výhradn dvoukolové
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kolesky. Mužstvu dány lehké letni boty. Dstojníkm dovoleno, by
8Í dali na kabátech upraviti náprsní kapsy. Všechny bílé véci, jako
košile, stany, povlaky epic byly obarveny skoicovou barvou. —
Kon 2. samostatné jízdní brigády byli okováni proti sibiskému moru.

Také byl zízen sibiský vzduchoplavecký prapor, zdá se však,

že teprve 1 setnina (o 4 balonech) se nachází na bojišti. — Ješt
teba se zmíniti o vojenském asopisu, jež pro mandžurskou armádu
car vydávati dovolil. Tento „Vjestnik mandžurskoj arrnii" jest redi-

gován v polním štábu a má hlavn asi úel, aby se sebralo co nejvíce

zpráv o tch kterých událostech, aby generálnímu štábu pak usnadnna
práce, až by psal dje nynjší války. Vstník vychází dvakrát až

tikráte týdn a podává zprávy o událostech, oznamuje ztráty atd.

Všichni lenové armády jsou vyzváni, by podávali zprávy o událostech,

jichž byli oitými svdky jakýmkokoliv zpsobem.

Sms.

Splendida vltia pohan. H. Denifle, pední znalec stedovku, který

velkolepým dílem svým „Luther und Lutherthum" eší otázky o t. . re-

formaci definitivn v ten smysl, že lutheranství jest dokonáním úpadku stedo-

vku, dokazuje na etných místech nedbalost, neznalost a Iživost novjších
badatel protestantských. Ukázkou jejich a jeho methody budiž sta o známém
úsloví, že ctnosti pohan byly prý jen lesklé chyby. Na str. 383 dd. píše:

Seeberg (Lehrbuch der Dogmengeschichte II 205) odvažuje se smšné frase:

„Je snad nejvtším skutkem Augustinovým, že Lutherovi, nejvtšímu synu
svému, razil cesty k Pavlovi." Ale jak te Seeberg a jemu podobní spisy

sv. Augustina? Jeden píklad, ale silný, to objasniž.

Kolde (Die Loci communes Ph. Melanchthons 86) píše k vt
Melanchthonov, že ctnosti pohan nelze pokládati za pravé ctnosti, nýbrž za

vitia, v poznámce: „Melanchthon vrací se tím ku známému slovu Augustinovu
(cont. Jul. IV, 3, 25, 26), že ctnosti pohan jsou splendida vitia." Tak?
známé slovo Augustinovo— tam n e n í. Seeberg zase poukazuje na jiné

místo, De civ. Dei V, 12 dd., tedy hned na nkolik kapitol. Skoda jen, že

výraz splendida vitia není tam ani v jedné kapitole. Prantl, který byl na
protestantském stanovisku, odvolává se také na De civ. Dei, ale ne jako

Seeberg na kn. V. nýbrž na XIX c. 25 (Gesch. der Logik); není však
poukazem svým šastnjší ostatních. Alexander v. Oettingen spokojil se

napsati, že „Augustin poznail všechny pohanské ctnosti za splendida vitia."

Již Leibniz to tak udlal, ba ješt he, nebo píše o „saillie du S. Augustin,
que les vertus des Paíens n'étaient que splendida poccata, des vices éclatants"

(Theodicóe i? 259). Kdyby Leibniz byl Augustina etl, byl by našel, že bylo
jeho saillio, piítati sv. Augustinu výrok onen, a že prozrazuje úplnou ne-

znidost mluvy augustinské, stotožovati hned vitia a peccata. Kde jest veliký

Leibniz, tu nesmí Harnack scházeti. A neschází. „Avšak poslední krok, dí.
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teprv Augustin uinil, a to strašnou theorií svou, že všechny ctnosti pohan
byly jen lesklými neestmi." Jsa chytejší než jeho kollega Seeberg, neuvádí
žádného dokladu pro svoji „strašnou theorii". Ale není tak chytrý jako
Prantl a K. Thieme, neostav aspo u latinského slova, jelikož naše
(nmecké) „Lastur" mnohem více praví než vitium, a to práv u sv. Augustina.
Nuže, co je s tou „strašnou theorií" ?

Zasnte! To známé slovo Augustinovo, že pohanské ctnosti jsou
splendida vitia, nejen na místech uvedených od jmenovaných spisovatel
protestantských, nýbrž u celého Augustina vbec se ne vy sky tuje.
Zmínní uenci chybili nkolikerým zpsobem: pedn nevyskytuje se u
Augustina výraz splendida vitia nikdy j dále neklade nikdy bez výkladu
frase tak povšechné, jako: omneš virtutes paganorum šunt vitia, nebo tak
by vta byla více než nejasná, ba mylná. Sv. Augustin vykládá pokaždé,
jak to mysH, totiž jak rozumti té vt, an ji vždy uvádí za dsledek své
dívjší úvahy. Myšlenkou Augustinovou je vždycky, že skutek zdánliv
ctnostný není opravdu ctnostným, není-li úel jeho dobrý, není-li to Bh,
ba koná-li se bu ze špatného úmyslu nebo ze soblibosti nebo ze ctižádosti
nebo pro marnou est. Tu je vniterný nedostatek, by zevn pozorován skutek
vypadal sebe krásnji. Jest jen zdánliv ctnostný, jest poskvrnný, tedy vitium.

Tohk Denifle. Je to dkladný výprask, jakého se protestantským
uencm zde a na mnoha jiných místech od Denifle dostalo. Dílo jeho
krom^ bezedného bahna protestantského ukazuje také bezmrnou ignoranci
uenc, kteí jménem protestantismu proti katolickým vcem brojí. Ó našich
eských hanobitelích katolictví co by asi ekl, když Harnackovi praví a
dokazuje (str. 850 dd.), že „pes nevdomost výrokem o nauce Tomáše Aq.
tak jasn prozrazenou a pes neuvitelnou lehkomyslnost svoji je tak bez-
píkladn arrogantním?" Jak by ti naši universitní a mimouniversitní
ignoranti asi byli charakterisováni ?

Židovstvo r. 5664. K novému roku židovskému uveejnil loiidýnský
„Jewish Chronicle" pehled událostí týkajících se židovstva za minulý rok
5664. V Rusku, možno prý íci, že nebe bylo pro židy stále zamraeno;
jen semo tam vysvitnul paprsek slunce, aby ihned zase zmizel. V pítomné
dob „ruští židé vidí, jak jejich syny ženou v zástupech na jatky dálného
východu; židovští lékai ošetují Rusm ranné, a za odmnu byli židé
vyhnáni i z obvodu bojišt, ana jejich opuštnost a nouze dosahuje ne-
výslovné výše". V Rumunsku „objevují se slabé ukázky na lepší asy.
Z venkovských okres žid již nevyhánjí; pouze cizí poddané posílají za
hranice. Protižidovské boue pestaly, ba nkolika židm dáno bylo i obanské
právo. Pece však rumunské úady stále upírají židovskému obyvatelstvu
práva, jež mu mravn i právn patí." Nmecko „zaíná se zotavovati
ze své antisemitické nemoci, a velmi pomalu. Dobrým úkazem jest, že židé
v Nmecku zaínají se sjednocovati." V Rakousku v roce tom nestalo se
nic pozoruhodného. Avšak „vi zpsobu, jakým se zachází se židy v armád
nmecké, jest píjemnou zprávou, že v rakouské armád námoní inženýr
Siegfried Popper a l)rigadník v. 8chweitzer, oba židé, byli povýšeni za generály.
V Bulharsku byly protižidovské boue v Lompalance a ve Vidinu*. Ale za
to Francie za vedení Combesova dala se do práce, aby úpln omyla Dreufusa,
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a úpadek antisemitismu francouzského ukázal prý se nejlépe v posledních

obecních volbách v kvtnu, kdy protižidovští nationalisté byli úpln poteni.

„Skonéí-li boj s ímem rozlukou státu a církve, židovské konsistoe ztratí

ron 200.000 frank." V Itálii stav žid je stále utšený, a v Lisabonu

slavena byla dostavba první synagogy, která v Portugalsku od vyhnání žid
ped 400 lety byla vystavna. Marokko „jde za píkladem Ruska; v minulém

prosinci napadli židy Kabylové, vyloupili jim domy a odvlekli mnoho žen

a dtí. 1200 žid upadlo do hrozné bídy, a 700 uteklo v bídném stavu do

Casablanky. Pokus roznítiti proti židm boui v Urmii, v Persii byl pekažen

zakroením ruského (!) konsula". — Do Spojených Stát židé se stále hrnou.

Jen v New-Yorku jich pibývá ron o 50.000! Dr. Hirsch ekl, že ži-

dovských pisthovalc je tolik, že si s nimi neví rady, kam je umístiti.

Mimochodem eeno, jak demokrati tak republikáni ujišují ve svých volebních

schzích, že jejich strana, až se dostane k veslu, zastane se amerických žid
v Rusku. Co se týe anglických osad, v Montrealu pibývá žid o 1000

ron ; v jižní Africe jest mnoho židovských obcí, a židovská obec v Perthu

v západní Austrálii byla znan rozmnožena pisthovalci z Palestiny. —
Zionismu dailo se Spatn; ztratil Dra. Hertzla, a znesváil se mezi sebou

o východoafrickou kolonii. V Anglii byli židé ohrožováni návrhem zákona

o pisthovalcích, který byl podán v beznu, ale v ervenci zamítnut.

V Irsku vypukly protižidovské boue v Limericku; „tím se ješt lépe do-

kázalo, že Irsko se pro židy nehodí". V Anglii však prý se jim vede dobe.

Z eského území na TšínskuJ) (Dr. Pluha.) Cechové žijí v okresích:

frýdeckém, bohumínském, fryštátském a tšínském. Na Frýdecku jsou po-

mry tyto: Frýdek (msto) ml
1890 190(»

ech 4.341 (58-87o/o) 4.981 (55-14Vo)
Polák 292 (3-96o/o) 543 (6o/o)

Nmc 2.539 (34-430/0) 3.3G2 (37-2»ýo)

Všech i s jinými . . 7.374 9.037

Venkovský okres ml
ech 3G.899 (95-130/0) 39.112 (93-1G9/0)

Polák 622 (l-6°/o) 1.639 (S-go/o)

Nmc .... . 1.025 (2G4''/o) 971 (2-3 1%)
Všech .... . 38.788 41.981

echv ubývá a Polák pibývá i ve mst i na venkov. Nmc
pibývá ve mst a ubývá na venkov. Poláci se množí vlivem kameno-

uhelné pánve ostravsko-karvinské, která zamstnává stále více polského dl-
nictva. Velmi ohrožen je pro nás Leskovec (1014— 956 C.) jak Nmci
(150—409!), tak Poláky (172—367!). Škola tu byla r. 1897 (a jest asi

i nyní) nmecko-eská. Nápadný je pírstek Polák ve Vel. Kunicích

(45—2101), v Ratimov (9—152!) a v Senov (26—294!).

') Do pedešlého ísla vloudila se chyba: na str. 717 ádek 7 má býti i>o6et

Néiucu 1890 uveden 13.405 (85-8«/o).

<tešá^

i
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HLÍDKA.
Ze slezského obecného školství.

M. Pavlík. . d.)

Co je pi takové nmecko-eské míchanin již od prvního škol-

ního roku pro nás osudno. jest nedostatené vzdlání jak ve spisovné

eštin, tak i v jiných pedmtech. Najdete ve Slezsku eské lidi, kt^í

nedovedou správn esky mluvit, tím mén nco pravopisn napsat,

ale za to dovedou mluvit kolik tolik spisovnou nminou.
Ani všeobecné vzdlání nemže (vlastn lépe: nemohlo, ponvadž

máme nyní již národnjší uitelstvo než díve) býti u eských dtí za

stejných pomr takové, jako u dtí vyšlých ze škol nmeckých.

Nmina zabírala mnoho a zabírá ješt dosti duševní sily dtské. Kdo
netrpí neupímnou nebo slepou „vlasteneckou" horekou, pisvdí, že

Nmci slezští jsou (míním lid) mnohem vzdlanjší nežli eši. Staí

porovnati vesnice ležící po obou stranách pomezní áry národnostní:

nmecké Brumovice (Braunsdorf), Sosnovou (Zossen), Lichnov (Lichten),

Uvalno (Lobenstein — jsou to samé bývalé eské vesnice) a eské
Neplachovice, Járkovice, Kamenec aj. Prmrný nmecký sedlák

dovede mluvit (jak se íká) jako advokát, eský nedovede ani zcela

obyejné schze zahájit; nmecký pohybuje se voln v jakékoli spo-

lenosti, eský jest ostýchavý, sedí jako pna potichu; nmecký je

samostatnjší a podnikavjší, eský dá se vésti, potebuje vždy silné

cizí iniciativy. Zaizuje-li se v eských vesnicích njaký hospodáskv

podnik, obyejn uitel nebo ješt více paterek je v ele jeho;^) nmetí

•) v posledních letech psobí velmi dobe » Ústední hospodáská spolenost^ a

»Jednota eskfch hospodáských spoleenstev ve vévodství slezském* s ústedním skladištm

v Opav. Hybnou du6í tohoto úsilí o hospodáskou samostatnost eského Sleeska jest pan

55
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sedláci neplávají se ani uitele ani knze. ^) Nmecký sedlák je píméjši,

neostýchá se íci své mínní, nebojí se odporovat; eský jest ne-

upímnjší, pikyvuje v tvé pítomnosti ke všemu, tu je tvým stoupencem

a pítelem, za zády tvými se mu teprve rozváže jazyk, aby t poádn
zkritisoval.

Dalo by se ješt ledacos íci. 2) Proto mají nkteré vesnice eské

nmeckého starostu, tebas i pisthovalce, ponvadž nemají mezi

sebou nikoho, kdo by uml s úady tak svobodn zacházet jako Nmec.
Mén intelligentní lid nechá se nevdomky ovládat intelligentnjšími

(mnohdy snad i lišáckými) jedinci. To už na svt nebude jinak. Tak

lze z velké ásti vysvtliti astý zjev tak zv. deutschfreundlich. Cítí.

že cosi jim schází, a chtjíce se dostati tam, kam Nmci, myslí, že

jinak se to nestane, než papouškováním po Nmcích. Ze by i na eském
podklad mohli se vyrovnat Nmcm, o tom zkušenost z nejbližšího

okolí je doposud málo pesvdila a pouila — a propracovati se sám

k nemu je vždy nesnadnjším než pohodlné napodobiti. Bylo by

arci nesprávno, kdybych vše jen školním výchovem chtl vysvtlovati.

Mnoho psobí též, že Nmci mají skoro všecka msta ve své moci;

zvlášt Opava a Krnov jsou dležitá. Rozumný styk venkova s mstem
a msta s venkovem má blahodárný vliv pro venkov i msto. (Nijak

netvrdím, že by mezi Nmci nebylo dosti též povrchností a jiných

slabin.) Tohoto styku postrádá eský lid. Co msto — to nmecké;

nevnucuje se tu nepemýšlejícímu souasn myšlenka: co pán — tO'

Nmec, a naopak: co Nmec — to pán vlivný a vážený? Však pes to

a pes jiné ješt píiny jest i škola hodn vinna.

Vmysleme se v duši eského dítte: jaký duševní proces odehrával

F. J. Zika. Tak možno asem vychovat samostatné a sebevdomé sedláky eské. Bude

to úinkovat i na národní a politické vdomí lidu.

1) Nemíním tímto, že by uitel nebo knz ml býti od rolníku v otázkách

hospodáských prost ignorován. Má spolupsobit ve všem, co jest dobrého a prospSnélio.

Nemožno však schvalovati nesamostatnosti, která se dá vésti »na oprátcet, ba kterou

nutno vésti, ponvadž bez oprátky njaké neví kudy kam. Znám eské hospodáské

podniky (i na Morav!), které závisí jedin na obtavosti a dobré v81i faráe, kaplana,

uitele. Lid niemu nerozumí. Výbory a schze jsou pouhými formalitami. Co se stane,

])ijde-li na místo dosavadního knze neb uitele jiný, který nebude míti tolik obtavosti,

zájmu a pochopeni pro podniky tyto? Pi podnicích tchto nebží jen o penžní stránku

samu, ale i o výchov k samostatnosti, a o tuto hlavn. Nedbá-li se této, propásly

mnohé Raiffeisenky, mlékárny a pod. sv5j vlastni cíl a staly se pouhými efemeridami

bez trvalého úinku. Závislost zstává vždy závislostí. Mní se jen jména, ale vc je

tatáž. Ostatn to sem nepatí.

^) Výjimky jsou ovšem na obou stranách, ale nebží o výjimky, nýbrž o pravidla.
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se V ní asi pi stálém zdrazování nminy ? Nepsobilo to suggestivn
na dít, když nmina zabírala ve vyšších ronících (a tak to má
i podnes dle naízení vládního býti!) stále více místa a vytlaovala

e materskou?

lovk pišlý z Moravy nedovede si ze zaátku vysvtlit, jak

jest možno, že rolníci eští, bohatí i uvdomlí jinak, jakmile pijdou
na nádraží, kupují honem _eíne Kart nach Troppau", v opavské

nádražní ekárn mluví se sklepníkem nmecky, že doma, ve své obci.

mluví s etníkem Polákem, jenž má ženu ešku a mluví rád esky,
pece nezídka nmecky, že sami s ním zaínají mluvit nmecky, že

neznámé po mstsku odné lidi pozdravují „guten Tag" a p.. jak se

i mn již nkolikráte stalo. Nezavinila tu mnoho škola? Nepomáhala
též škola vychovávat do nekonena jdoucí ústupnost eského lidu

ped úady?
Nmci dobe vdí. pro zavedli obligátní nminu na eskvch

školách a pro se naprosto prohlásili proti obligátní eštin na némeckvch
školách, když v nejnovjší dob ozývaly se hlasy, aby Nmci uili se

esky. Ve Slezsku pedn prý toho dosud není teba, ponvadž každv

nmecký kupec a živnostník domluví se v kterékoliv obci eské
s kterýmkoli echem nmecky, aniž by se ech tím cítil njak uražen

nebo provokován; a za druhé, že Nmec znající esky nebyl by dosti

pevný národn a mnohý by zapadl úpln ve slovanském živlu.

Tento druhý dvod není vzat ze vzduchu, ale jest odpozorován na

eském lidu.

Však rozední vá se. Uitelé, kteí hledli si pedevším nminv.
již chvála Bohu vymírají. Nyní na vtšin eských škol nedospívá se

tak daleko (i když nkterý inspektor na to naléhá), aby nmina ve

vyšších tídách stala se eí vyuovací dokonce snad v také míre. jak

si pejí nmetí páni a jak se díve nkdy stávalo. Nyní smjí se

uitelé sami tomuto požadavku. Proto dti. které vycházejí

nyní z eských obecných škol, znají málokdy tolik, kolik jejich otcové

se nauili bud ve škole nebo v život, aby mohli mluvit. To mrzí

mnohé stryky starého zrna a proto žádají tu a tam, aby škola byla

promnna v utraquistickou. nebo aby se vnovalo více hodin nmin.
Rozumný eský uitel ví, co mu je initi, milé stryky njak uchlácholí

a psobí národn dále. Jaký uitel, takový duch ovládne
i dti. Uitel národn uvdomlý dovede i pi dosavadní germanisující

osnov vychovávati dti národn. Neškodí, když dti nauí se trochu

nmecky, jen když v první ad hledí se na vzdlání všeobecné
55*
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a na národní výchov. Proto nejdležitjší pro nás jest: dostati

všude národn uvdomlé uitelstvo. Tak ztratí naízení z roku 1873

své ostí, systém vládní stane se nepraktickým a — zbyteným. i)

Soukromé školy obecné.

Rok Nmecké , eské Polské Nm.-. Nm. -polské

1883/4 (22^ + 4») = 26 (1^ + S^) = 4 (15« + l^) = 16 — (l^ -f- 0^) = 1

1902/3 (34^ + 1«) = 35 (4^ + l^).= 5 (4* + Ž'')= 6 — (2^ + 0^)— 2

Jak vidt, posunují soukromé školy procentový pomr národních

škol hodn ve prospch Xmc. Poláci mají nyní soukromých škol

o 10 mén, ponvadž tolik jich stalo se školami veejnými. Byly to

namnoze školy evangelické. Pipoteme-li soukromé školy k veejným,

tedy rozmnožily se nmecké školy ve skutenosti ne o 11•27%, nýbrž

o 13-91Vo, í^eské ne o 13-63%, nýbrž o 14-03o/o, polské ne o 17-90Vo.

nýbrž o 9 02 "/o-

Nmeckých škol jest místo 42-197o vlastn 4471 */o> eských

místo 23-23o/o jen 22-18''/o, polských místo 28-06o,o jen 26-79o/o,

nmecko-eských místo 3*90o/(, jen 3-58o/o, nmecko-polských místo

2-60Vo vlastn 2-73Vo-

Klášterních škol bylo roku 1884 9, roku 1903 21, továrních (sou-

kromých) škol roku 1884 3, roku 1903 5.

Z klášterních škol je eská jenom jediná troj tí dk a díví

(Dominikánek) v Klimkovicích, polsko-nmecká jediná ptitídka

díví (školních sester de Notre-Dame) v Karviné. Všechny ostatní

(19!) jsou nmecké. Jedna pak hoví zejmé germanisaci; v Orlové

„nmecká" tyrtídka sester Borromejek, na níž v I. a 11. tíd je eština

eí dorozumí vací (!). Ze závodních škol jsou dv eské (trojtídka

v Orlové-Dombrové a dvojtídka v Polské Ostrav na Salmovce) a ti

polské, z nichž jedna je ízena Notredamskými sestrami.

*) Uvádím z dopisu kteréhosi eského uitele: »Ovem hodiny, jež nyní vnovány

jsou nrain, velmi dobe by se využitkovaly jinými pedmty. My, eští uitelé,

praktikujeme to tak, že z nminy pracujeme co nejmén, a také se nám to mlky trpí.

Zvlášt za p. inspektora X v tom ohledu byla velká benevolence. Nyní jest již hfil

Pan X na p. na eských jednotídkách po nmin ani se neptal ... Tu mfiže samo-

statný, uvdomlý uitel mnoho prospt! Le kdyby všichni byli z kvádríi — to je toI«

^) S právem veejnosti.

") Bez práva veejnosti.
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Ústední Matice školská vydržuje ptitídku v Opav a ptitídku

ve Frýdku; ') polská Macierz szkolna tyrtídku v Tšín; nmecký
Schulverein dvojtídku v Klimkovicích, dráha severní (?) nmeckou
jednotídku ve Studénce na nádraží.

Mšanské školy.

Roku 1884 nmecké 4, eská a polská žádná; roku 1903 nmeckých

20 (13 chlapeckých, 7 dívích), eská 1, polská žádná.

Nmecké chlapecké i díví mšanské školy mají msteka,

jako Odry a Vítkov, a my teprve nyní jsme si naídili chlapeckou

mšfanku v Polské Ostrav. Mimo to byly ve Slezsku roku l884 ješt

soukromé nmecké mšfanky, a to 2 evangelické a 3 klášterní; roku 1903

pak 8 klášterních mšanek. Tak vlastn jest roku 1903 nmeckých

mšanek 28, eská 1 a polská žádná. (Po prázdninách letoších bude

zízena eská díví mšanská škola v Polské Ostrav; budeme míti

tedy dv mšanky.)

Uitelské ústavy.

Duch a smr jak všeobecný tak národní obecných škol je závislý

na duchu uitelských ústav. Jest jich nyní ve Slezsku pt: veejný

ústav pro uitele v Opav, druhý veejný pro uitelky taktéž v Opav,

tetí veejný pro uitele v Tšín, tvrtý soukromý evangelický pro

uitele v Bílsku s právem veejnosti a od roku 1891 pátý klášterní

ústav (Borromejek) pro uitelky v Tšín taktéž s právem veejnosti.

Všechny tyto ústavy jsou nmecké, (eština pednáší se eským kandidátm

pouze jako pedmt na mužském opavském ústav a na tt šínském mužském

i ženském; podobn polština v Tšín a Bílsku. Jak odpovídají ústavy

tyto potebám národních škol, vidt z následujícího obrazce.

Od roku 1884—1903 (vyjma rok 1899) studovalo na uitelských

ústavech slezských:

') Mimo tyto školy vydržuje Ústední Matice školská opatrovny v Opav, ve

Frýdku, v Kateinkách (69 dtí), v Malých Kunicích (105 dtí): vydržuje uitelstvo

pi tyrtídní škole v Rychvald (321 žáku), pispívá obecné škole v Muglinov, hospodyské

škole v Kateinkách a bývalé matiné opatrovn v Klimkovicích, pešlé do správy obecní.

Tyto školy ji .stály vlon. 52.G73 K, ale Slezsko jí dalo (též vloni) jen 6207 K. Naproti

tomu slezská Nordmarka mla píjmfi 20.805 K. Místních odbor má Nordmarka 129.

Místních knihoven 64 s 9720 knihami. Pomry slezské osvtluje jednání okresní školní

rady opavské, která podruhé již naídila správ matiní školy opavské, aby s ní dopisovala

jenom nmecky. Nestalo se ovšem po vfili pánft.

i
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Legenda Kristiánova.
Napsal František Vacek. (. d.)

15. Legenda o Pibyslav.

V aktech martyrm bývá e o nábožné paní. které zvláštním

zjevením dostalo se pouení o tom. kde spoívají tlesné ostatky

•muedníka, ukryté ped pohany, a pokynu, abv je bud sama nebo

s pomocí jiných kesan vyzdvihla a na míst estném pohbila. A
píklad uvedeme, v Utrpení sv. Vincence levity praví se: „Commonita

in somnis quaedam vidua nomine lonica, aetate et sanctitate plenissima,

vera signa quiescentis corporis accepit " Podle vzoru toho i v stedovkých

legendách bývá uvádn píbh nalezení a pochování svatých ostatk

zbožnou paní. Tak píše se v Utrpení sv. Floriana: ,,Apparuit autem in

visione beatus Florianus Valeriae, matronae deo devotae, indicavitque ei,

quo loco corpus eius humaret. lila hac visione admonita mox ad lluvium

abiit et prae gentilium metu virgultis illud involvit perduxitque ad

locum sepulturae destinatum.'^ Vykonavatelkou estné služby bývá na

mnoze jmenována eholnice: „Apparuit Christi confessor sanctimoniali

cuidam in somnis (dicebatur ea Wilfitj iussitque, ut sacra ipsius ossa,

•quae instar aliorum profunda humo condita erant. sub omnium cOn-

spectum elevarentur." (Životopis sv. Adalberta levity.;

Ve Vavincov legend o sv. Václavu potkáváme se s vypravováním,

jež má nemalou podobnost k tenoru citát práv uvedených: Svtec

zjevil se staré zbožné žen a oznámiv jí, kde zstal ležeti prst

ruky jeho, useknutý od vrah, poruil, aby jej zdvihla a k ostatnímu

tlu piložila. Když to uinila, prst mocí boží pirostl k ruce. jakoby

nikdy nebyl býval useknut.*)

Zasluhuje povšimnutí, že starší legendy svatováclavské, jako jsou

Vostokovova, Crescente lide a Gumpoldova, nemají zmínky o zjevení

svtce a staen, zjevením tím njak pouené. Za to Kristián šíí se

v popise jak osoby ženiny tak i in jejích. Ví, že byla to sestra

sv. Václava, že slula Pibyslava, že od útlého mládí nauena byla

sloužiti Kristu Pánu podle píklad evangelických bez úhony. „Když

Bh zbavil ji manželského jha, oddala se docela ve službu boží,

8 velikou toužebností žádajíc sob klášterního závoje a trvajíc neustále

dnem i nocí na modlitbách, bdních a postech. Jí tedy ukázal se

sv. Václav a pravil: Pronásledovatelé moji usekli mn ucho. jež

') Prameny d. . I. 3tr. 178.
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posud od té chvíle, kdy bylo useknuto, leží mezi stromem u kostela

a zdí kostelní. Pijavši to zjevení (hac comperta revelacione) ctihodná

paní procitla ze sna, zabrala se ke kostelu, nalezla poklad pesvatého

ucha na míst, kdež spoívalo, zdvihla je s velikou uctivostí a radostí,

vzdávajíc díky všemohoucímu Bohu, naež pistoupila ke hrobu svého

bratra a pána a muedníka, s nkterými osobami velmi vrnými hrob

8 pevelikou uctivostí otevela, ucho do nho vložila a se vší pelivostí

hrob zase zavela. Bylo pak shledáno po penesení tla do Prahy, že

ucho nevzalo porušení, ale srostlo s tlem, jako by ani stopy mee
nebylo utrplo (ac si nec vestigium ferri unquam passa fuisset). Když

potom po zázracích, jež staly se u hrobu Václavova v Praze, slavná

povst o svtci všude se rozšíila, poali nkteí lidé duchem býti

ponoukáni, aby vzali ostatky svatého tla, díl sob ponechali, díl

pátelm darovali. Jedni pracovali o to z dobré vle a šlechetného

úmyslu, by jméno svtce tu i tam se rozhlásilo: kdo však z úmyslu

nekalého a híšné žádosti toho se podjali, trest boží jich neminul. Tak

i sestra sv. Václava Pibyslava, pokud lidskému oku posouditi lze,

jeptiška pesvatého života, vydala se v takový in, majíc ku

pomoci knze chrámu svatovítského Štpána. Návod vyšel od poustevníka-

inklusa pi témž chrám, k nmuž oni jako k muži pesvatému pátelsky

lnuli. Než povzme vc zkrátka. V noci, jak bylo umluveno, pišli a

vytáhše poustevníka (oknem ze zazdného pístnku), uinili jej úastníkem

svého inu. Kopali, odkryli ctihodné tlo, poali nešlechetné dílo;

nebo syn knze Štpána dosti neuctiv dotýkal se elisti svatého muže.

až ji vytáhl. Potom zabalili elist do prostradla a zasypali prstí

ostatní tlo. Z elisti pry odnesené díl, jaký se jim vidlo, podrželi

pro sebe, díl rozdali pátelstvu. Však záhy a z nenadání pomsta boží

všechny je zastihla. Ze pak stalo se to za naší doby a pemnohým
lidem známo jest, mám za zbytené vkládati sem do tohoto díla; jen

to poznamenávám, že zachváceni smrtí nenadálou a neoekávanou ped
asem odešli ze svta."*)

Vypravování Kristiánovo o Pibyslav, hledíme- li k po-

drobnostem a ástkám, jež možno jest njak kontrolovati,

ukazuje nkteré nesrovnalosti. Autor pijímá k roku 929, že v ten as
sestra sv. Václava byla již ctihodnou matronou (venerabilis

matrona), to jest paní usedlého vku. Než zemel-li kníže Vratislav

r. 920, stár jsa 33 let, jak Kristián sám ohlašuje: nemohla dcera jeho

o devt let pozdji býti paní starší než asi 201etou. Krom toho

'J Prameny d. . I. str. 22'2, 226.
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Pibyslava podle ei Kristiánovy bud již roku 929 byla jeptiškou
(totam se mancipaverat deo famulandam estuanti siciens animo velamine

sacro contegi) anebo brzy potom se jí stala (sub sacro habitu sanctissime

vivens). Tážeme se. v k t e r é m dom v Cechách mohla tenkráte

zachovávati pravidlo mnišské.

Kristián dí. že osoby pracující z nekalého úmyslu o získání

svatých ostatk vykopaly v chrám svatovítském télo sv. Václava,

ástku jeho vzaly, ostatek pak zase zasypaly zemí (effodientes vene-

rabile corpus nequicie sne inicium sumunt; ...reliquum corporis iterum

terra cooperiunt). Pedstavoval si tudíž hrob v zemi, rakev s tlem,

zasypanou prstí. Xež podle toho. co víme o pohbu osob, jichž tla

z úcty náboženské vyzdvižena byla z pvodních hrob, a co výslovn

osvdeno je starými zprávami o pohbu sv. Václava v kostele svato-

vítském, hrob jeho byla tumba (sarcophagus, mausoleum)
postavená vedle oltáe. Slovanská legenda o sv. Václavu dí:

„Položili jej v chrám sv. Víta, jejž byl Siim vystavl, po pravé

stran oltáe." V Crescente fide praví se o žen prosící Boha za na-

vrácení zraku: „ante tumulm beati Vendezlavi prostravit se.'^ Mnich

Vavinec napsal: „corpus in mausoleo argenteo locatum est in aula

sanctissimi Viti martyris Christi iuxta altare." ^)

Na posouzení toho, co Kristián vypravuje o krádeži svatých

ostatk, jak návod k inu vyšel od osoby duchovní, a jak v noci

pikroeno bylo k otevení hrobu, dlužno pedevším uvésti, že vy-

pravování není pvodní. V translaci sv. Epifania obsažena jest

podobná zpráva o vyloupení hrobu a vzetí ostatk z chrámu pavijského.

Autor translace popisuje jak in tak pohnutku, z jaké nmetí duchovní,

biskup hildesheimský Otwin (r. 954— 984) a knz Landward. k inu

se odhodlali. Pohnutkou bylo zvelebiti chrám hildesheimský ostatky

slovutného svtce.^) Kristián uvádí pohnutkou krádeže touhu po sou-

kromém uctívání sv. Václava a rozvrhuje osoby, jež chtly zmocniti

se o-tatk. na dvé. tak že podle ei jeho jedny z nich bažily po

relikviích ze šlechetného úmyslu, druhé z nešlechetného.

V em nešlechetný úmysl tchto záležel, nepraví. Jest

však ne bez dvod za to míti, že znal legendu o nalezení sv. Diodora

(z 9. století), v níž piíe se o jakémsi Adalfredovi: >,hic sacerdotis

cuiusdam, nomine Albíni, exhortationibus suasus de inenarrabili thesauro

sanctoram artuum partem quandam furatus est non ob sanctitatis

'i Tamže str. 1.^4, 189, 180. ^

-I Bolland. A'*ta sancr. Januar. II. str. y,~S n.
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venerationem, sed pro lucri venalis amore."i) Ovšem tvrditi

G seste sv. Václava, že bažila po ostatcích tla svého bratra ze zisku-

chtivosti, bylo by ukládati tenám i z míry dvivým více, než

mohli snésti.

Akoli Kristián popsal dj svatokrádeže, jako by byl oitým
svdkem jeho, akoli neopomenul povdti o trestu, jaký stihl prvodce
a všechny úastníky jeho, pec dodává: „quod quia nostris constat

factura temporibus plurimisque patet, supervacuum huic opusculo
credidi inserendum." K výroku tomu nelze vyhledati dvod než

jen psychologický. Kristián, když dospl ve vypravování píbh až

tam, kde koni se dva hlavní prameny jeho, Crescente fide a legenda

Gumpoldova, a rozpomenul se, že tenái díla jeho budou ekati popis

dalších zázrak z doby asi od smrti knížete Boleslava I. až do návratu

sv. Vojtcha z íma, a jinak díme, z doby Strachkvasa-Kristiana,^)

poznávaje nemožnost toho, aby vypravoval o vcech, o nichž neml
vdomosti, utekl se k omluv, vložené do píbhu o krádeži ostatk:

„To zajisté stalo se za naší doby a pemnohým lidem
jest známo; proto mám za zbyteno vkládati sem do
tohoto díla." Další, podobná omluva jeho jest: „Kdybych pokoušel

se vypsati všechny zázraky svatého muedníka, které Pán skrze nho
ukázati ráil (cuncta beati martyris signa, que dominus per eum
demonstrare dignatus est), bude se mi nedostávati díve svtla než

blány k psaní." s) Vzpomeme na prolog k legend, kdež vytýká jiným

autorm, že díla jejich nevypovídají o sv. Václavu pln všecko!

I toho dlužno si všimnouti, že Kristián nazývá „svou dobu", to

je léta, jež prošla mezi sepsáním legendy Gumpoldovy a návratem

sv. Vojtcha z liíma, dobou hrubou i nevzdlanou (rudibus

nunc temporibus). Tak, trvám, íká se asm starším s hlediska doby

nové, a ne pítomnému asu vzhledem k dob starší. Ci mly pední

osoby v Cechách na sklonku 10. století za to, že doba 201etého trváni

biskupství v zemi jest po míe obecné vzdlanosti horší, než byla doba

pedešlá ?

') Suriu8, Historiiie sou vitae saiíctoium, I. str. 4'J4.

^) V Kanapariov životopise s v. Vojtcha (z roku 999) praví se: »Ventuui est ad

sanctaiu civitatem Pragaiu, iibi dux jiraechius Weneezlaus . . nobile martyrium oonsuuinians,

in a n i f e s t i s i n d i t i i s a c i n g e n t i b u s u s q u e h o d i e mi r a o u 1 i s sua merita probat «

Prameny d. . I. str, 241.

*) Prameny d. . I. str. 227.
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16. Slovanské synaxarion o sv. Ludmile.

Slovanské synaxarion o sv. Ludmile má obsahem toto vypravování:

Sv. Ludmila byla ze zem srbské, dcera knížete srbského

a provdala se za Boivoje, knížete eského. V té dob byli oba ješt

pohané. Ale po satku otevely se oi jejich srdcí, i pijali kest a

vystavli chrámy a shromáždili knží. Mli pak ti syny a ti dcery.

Boivoj zemel, stár jsa 36 rok. Po nm vstoupil na stolec

knížecí syn jeho Vratislav a panoval 33 léta. Zatím Ludmila

všechnu péi svou obracela k vcem bohulibým, zvlášt chudým dobe

iníc ze svého jmní. Po smrti Vratislavov, když Václav, vnuk

Ludmilin, pevzal vládu, matka nového knížete poala nenávidti své

tchyn a hledla ji zahubiti. Zpozorovavši to Ludmila, odešla na hrad

Tetín, Ale snacha její uradila se s dvma velmoži svými a poslala je

na Tetín, aby ji zavraždili. Pišedše vrahové ti, shromáždili kolem sebe

množství zlosyn podobných jim, x\ když byl veer, obstoupili dvr
se zbraní, rozbili dvée a vešli do pokoje. Chopivše pak Ludmilu,

uvrhli na hrdlo její závoj, jejž jí s hlavy strhli, a zardousili ji. Tak

dokonala ona život v den sobotní v první hodinu noci, v 61. roce

vku svého, Bohu se líbíc a korunu muednickou pijavši. Nebof

ukázal Bh znamení a divy na míst, kde ji pohbili (nebyla totiž

pochována v chrám, ale pode zdí hradu), ježto bylo tam za noci vidati

hoící svíce, a slepec jakýsi prohlédl, dotknuv se prsti, kdež Ludmila

ležela. A od té doby dala se tam mnohá znamení a divy, o nichž

uslyšev vnuk její Václav, dal penésti bábu svou na

hrad pražský a uložil ostatky její v chrám sv. Jií, kdež i nyní

mnohé zázraky se djí.')

Ke Kristiánovu vypravování o sv. Ludmile obsah slovanského

synaxaria má se jako nárys k hotovému obrazu. Jest otázka, zda

Kristián znal synaxarion a užil ho ? K tomu, aby s dostatek odvodnna

byla odpovd pisvdivá, nestaí pirovnati ob skládání a ukázati na

shody, jichž jest velmi mnoho; nebo vedle shod, zejmých a nepo-

chybných, naskytují se nkteré neshody. Af všimneme si nejprve

shodných dat, ob skládání srovnávají se v tchto kusech: Boivoj byl

prvním kesanským knížetem eským, byl zakladatelem chrám a

shromažovatelem knží; ml cho Ludmilu z jiné zem rodilou než

z Cech (než ze zem vlastních ech); chof jeho byla zprvu pohanka,

potom horlivá kesanka, zakladatelka chrám a shromažovatelka

') Prameny d. . I. str 123 n.
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knží; Boivoj zplodil s ni ti syny a ti dcery; v as smrti své byl

stár 36 (35) let. Ludmila po smrti chot svého ostala vdovou; všechnu

péi svou obracela k vcem bohulibým, zvlášt chudým dobe inila

ze svého jmní. Po smrti Vratislavov, když stal se knížetem vnuk

její Václav, Ludmila byla nenávidna od snachy své Drahomie, jež

hledla ji zahubiti; zpozorovavši nepíznivé smýšlení snašino, odešla

z Prahy na hrad Tetín. Drahomi vypravila tam dva velmože své,

aby ji zavraždili. Ti pidružili k sob pomocníky; na veer vnikli do

dvora, rozbili dvée a vešli do pokoje; tam uchopili Ludmilu a za-

rdousili ji. Tak došla zbožná paní koruny muednické v den sobotní

v první hodinu noci (v první vigilii noci). Na hrob jejím, který zprvu

nebyl v chrám, ukázal Bh zázraná znamení: bylo tam za noci

vídati hoící svíce. I pozdji daly se u hrobu jejího na Tetin veliké

zázraky. Sv. Václav dal penésti ostatky báby své na hrad pražský

a uložil je v chrám sv. Jií.

Neshody jsou v tom, že synaxarion nazývá Ludmilu dcerou

knížete srbského, kdežto Kristián jmenuje ji dcerou Slavibora,

kmeta ze zem pšovské, potom mlnické; že synaxarion

uvádí syna Boivojova Vratislava pímým nástupcem po otci, kdežto

Kristián zná bratra a pedchdce Vratislavova Spytihnva; že synaxarion

pisuzuje Vratislavovi vládu knížecí 33 léta trvající, kdežto Kristián

jmenuje Vratislava pi jeho smrti mužem 331etým; že

synaxarion oznauje píinou Václavova rozhodnutí, aby tlo báby jeho

bylo peneseno do Prahy, doslech o zázracích, jež daly se na jejím

hrob na Tetín, kdežto Kristián motivuje rozhodnutí to vzpo-

mínkou sv. Václava na její záslužný život a velikou

oslavu její v nebi. Druhá z uvedených neshod vysvtluje se ovšem

tím, že Kristián znal latinské legendy o sv. Václavu, ve kterých e
iest o Spytihnénovi, bratru a pedchdci knížete Vratislava.

(P. d.)
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Dominik František Kynský.
Napsal Jan Kakš. (. d.)

Nebude nyní od místa citovati nkteré charakteristiky o Kynském.

V. B randi píše o nm: „Byl muž jemných, nžných mrav,

skromnosti spanilé až naivní, v rozmlouvání urbanity líbezné. Dobrota

mu záila z tváí. Vidím ješt poád roztomilého starce ped sebou;

jeho dobrotou se lesknoucí oi a ržové tváe, jež mu jakýsi ráz

mladosti dávaly, a na hlav mu již .hrobové kvítí' prokvétalo. Chodíval

zavas do Králové Kláštera na víno k mým rodim a vždy laskav

se mnou rozmlouval, jakož po celý život rád s mládeží obcoval a ji

pouoval." 1)

Úvodem ke korrespondenci Kynského k Hankovi líí A. J. Vrátko
onoho takto: „Povahy živé a energické, mysli veselé a k humoru se

klonící, byl nepítelem všeho rozkolnictví, nepestávaje vyzývati k sná-

šenlivosti, svornosti a jednot. Soud jeho byl bystrý, mysl krasocitná,

pítelem bylté vrným, nezištným a za všelikou ochotu uznalým a

vdným, a rádcem velice praktickým. Sám skromný, s vysokou hledl

úctou ku pedním dlníkm na poli literatury domácí, s obdivem ze-

jména k Dobrovskému." 2)

M. J. Hurban navštíviv roku 1839 Kynského, tmito slovy se

o nm vyjaduje: „P. Kynský jest staec vážný a ctihodný. Slovan

horlivý, upímný, dobrovolný. Pojte sem vy jinochové chladní uit se

horlivosti od tohoto starce, nad jehož velebnými šedinami mnohé boue

peletly a v jehož srdci mnohý boj sveden jest. Silná musí býti vida

Slavenstva, že uchvacuje netoliko mládež a muže, ale zahívá i mysl

sešlých a stáím sklonných lidí." ^)

Z jediné zachované (olejové) podobizny Kynského*) hledí ovšem

na nás nikoli ctihodný kmet, nýbrž ješt muž let zralé životní moudrosti.

') Obzor I88fi . 6. Ze hbitov brnnských.

») . . Musea 1881, str. 104: Dopisy knze D. Kynského k V. Ilankovi (od

roku 1817 do roku 1839).

8) Cesta Slováka ku bratr&m Slavenským na Morav a v echách, str. 27.

*) Darována byla z pozstalosti píbuzných Kynského p. J. Schniutzrem, c. k. úetním

revidentem v Praze, roku I88I museu království eského, kdež se dosud chová. Na
rubu tohoto obrazu nalézá se tento pípisek, vlastní rukou Kynského kdysi uinný:
sDominik FrantiSek Kynský narozen v Slaném dne 4. íjna 1777, úd ádu pobožných

škol od roku 1794. Dokonal svfij tichý život v... dne... pátel6m, ádu, vlasti vrný
(bodejž i milý!). Podle podobizny roku 1836 Josefem Felarem, rodiem slánským, vy-

hotovené.* Obraz ten jest nepochybn od Kynského samého malován. Reprodukce jeho

I
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Pkná, vvrazná hlava s orlím profilem a vysokým elem, nad nímž

vznáší se houš tmavých vlas; milá tvá vážných, ale pívtivých,

ušlechtilých rys, zdravých, vyholených lící — tak se nám ve vlastní

jeho interpretaci ukazuje zjev Kynského, jenž prozrazuje nejen Široký

horiaont duševní, ale též spanilou dobrotu i oddanou upímnost srdce. ^j

Kynský bydlil v Brn až do roku 1830 v kláštee minoritském,

od toho asu pak až do smrti své — jak již zmínno bylo — v dom
Jana Viléma barona Mundyho za Veselou branou (nyní „na Kiosku"

. 5), starém to paláci Harnoncourtském. Tam ml ped okny obydlí

svého zahrádku, kterouž od jara do zimy sám bedliv vzdlával,

sedávaje za píznivého poasí pod modrým nebem a piln ítaje.

V píbytku svém, jenž záležel ze dvou pízemních pokoj, míval vždy

nkolik zpvných ptákv a veverku. Jizby své ml ozdobeny podo-

biznami spisovatel eských a obrazy olejovými, z nichž nkteré sám

byl maloval. Hlavní okrasou tchto svtnic, jež mu byly celým svtem

a poslední stanicí jeho života, byla však pebohatá knihovna spis ze

všech tém obor literatury naší, jakož i latinské, ecké, nmecké a

v tradicionelním devorytu otištna ve Svtozoru 1869 str. 265, v Rybikových Krísitelich

I. str. 215, v Bartlov Slavín II. str. 130, v Bakovského Knzích katolických o

písemnictví novoeské zasloužilých, str. 138 a jinde.

') Bybika v pozn. 17. k životopisu Kynského (Pední kísitelé) pí6e, že slySel

nemálo zajímavých anekdot z mladších i starších let Kynského, vztahujících se k jeho

nevšední ráznosti, ochotnosti, srdenosti a spanilomyslnosti, zaznamenal však jedin onu

shora otištnou o jeho sporu s V. Žákem jako puristou (pvodn ve Svtozoru i863, 6. 33).

Nalezl jsem v kalendái Koled na rok 1855 (str. 176) tuto zprávu: >P. H—m, jenž

nyní jako uitel v Praze žije a od kterého my se o píbhu tomto dovdli, pebývav

nkterý as v Brn, seznámil se i s Kynským. Vyšli si jednou letního asu na procházku

a jak se k veeru silnicí vraceli, spatili ped sebou daleko vojáka, jenž odolati nemohl

nápoji v sob (!) burácejícímu. Konen upadl chuas v pikopu. Kynský, jakmile se

k ležícímu byl piblížil, pravil k p. H—movi, že tu nemohou nechat vojáka a že teba

doprovoditi ho domu. Namáhali se pak marn dlouhý as jej vzkísiti, nebo ležel polo-

mrtvý nepohnuteln. Konen pece postavili ho na nohy a on — Polák jsa — jak oi

prostel, zamumlal k nim, co tu s ním robí, a aby ho s Pánem Bohem jíti nechali (nebof

byl již zapomnl, že si ulehl v píkop], že prý ho zradit a udati chtjí dstojníkovi.

Naež Kynský, že to nikoliv, nýbrž že pimluviti se chtjí za nho, aby bez trestu

vyvázl. Nemolia bláhový odporovati, vrávoral s nimi do Brna až do kasárny. Tu jal se

Kynský takto mlu\iti k dstojníkovi: ,Pivádím vám vojáka v bídném stavu, ale odpuste,

jsem sám tím vinen
;

prokázal mi v mst nkolik malých služeb, zaež já ho dnes na

venkov (tu jmenoval místnost) trochu vyastoval a nevda, že co Polák málo snese,

pehnal jsem, jak vidím, ponkud slušnou míru. On sám nevinen, a ratež mu tedy

odpustiti.' Skuten se druhého dne jen ústní pohržka dostala vojákovi. Asi za týden,

nebo díve nemohl vypátrat Kynského, pišel voják ke Kynskému nejveleji mu z».

jeho dobroinnost zajisté nevšední podkovat.*

ál
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jiných cizích jazyk vedle drahocenných památek zejména zd staršího

písemnictví eského.') Knihovna tato s obrazv i literární pozstalostí

po smrti Kynského odvezena byla do piaristského kláštera mikulovského.

O dalších osudech vzácné této bibliotheky vypravuje A. K.Víták:^)

„Kynský byl lenem ehole piaristské. do které jsem i já roku 1856

byl vstoupil. Po odbytém v Lipníku noviciáte bvl jsem ordinován do

Mikulova. Když jsem byl v záí 1857 v Mikulov P. rektorem R. Lopatou

pijat, sdlil se mnou, že mi bude njaký den bydleti v hostinském

pokoji, ponvadž byt mj .na erné chodb' (jež se tak nazývala, protože

jen jedno okno mla) nebyl ješt upraven. Zvdavostí jsa puzen, co by

v pokojíku pro mne ureném se nalézalo, žel jsem se na podívat.

Spatil jsem v nm velikou hromadu knih, nedbale naházených. Podomek.

') Karel Smtdek. K životopisu D. Kynského v asopise Koled, r. III. str. 209. —
li. J. Hurban v citovaném spise vvpravuje: ^Zídka kde ve veejných, nerci-li sou-

kromých knihovnách nalezne Slovan toužící po starožitnostech, po vdných památkách

literárních z minulosti, po rukopisech atd. takové potšení, jako jsem nalezl já, pro-

hledávaje knihovnu pán Kynského. Veliké množství se tu nalézá spisu staroeských,

veškerá tém díla Komenského u rozlioém vydání, Biblí králická, Rukopis Biblí Pán
ze st. XrV. na pergamenu psaný atd. Plody a zjevy novjší literatury echoslovanské,

obrazy a podobizny muž slavenských mají zde píslušná svá místa. c — Budiž tu

i podotknuto, že Kynskému byl pilným dodavatelem knih vedle Hanky hlavn bratr

jeho Jan, kupec v Praze (ua Malé Stran v Mostecké ulici »u tí ervených srdcí «, jenž

i spisy Kynského na sklad ml, jak svdá nkterá literami oznámení knih Kynského

v Hromádkových Prvotinách. — Neznámý mi autor feuilleton Spaziergange durch

Briinn v brnnském asopise Neuigkeiten (rok 1855, str. 66) popisuje Kynského idyllické

zátiší za Veselou branou tmito slovy: »Schade, daB das Gaitchen vor dem Hause nicht

mehr ist. Dieses pflegte mit Vorliebe der hochwijrdige Herr, Professor und Translator

Dominik Kynsky. Wenn er in den Abendstunden in demselben bei seinen Blumen in

seinem Ordensgewande saC, ein Buch in der Hand, vor dem offenen Fenster seiner

Wohnung, die uns seine treuen Genossen, die Vogel in ihren Káfigen, die Biichersebránke

voli der seltensten Werke, iiberall an den Wiinden Zeichnungen, Gemálde und Skulpturen

zeigte, da konnte man dies Bild eines hohen Friedens, diese hehre Idylle inmitten einer

Stadt voli geriiusch voliér Geschaftigkeit, inmitten des Jagens nach Gewinn und Befriedigang

der Leidenschaften aller Art unr mit tiefer Bewunderung wahrnehmen. Kin graliches

Ereignifi zerstorte dieses Stilleben ; das Geschick, das unnachsichtige, das die GniBe des

Menschen so wenig, %de seine gcistige schone Bildung achtet, oder das Verbrechen riCen

einen kindlich-gemiitlichen Mann, einen mit groCer Gelehrsamkeit und mit der Kenntni

der Kiinste begabten Patrioten von diesem Schauplatzc und mit ihm verschwand auch

dieser. Bekannt iss, da6 der geistliche Herr gewaltsamen Todes starb. leh bin nicht in

der Lage zu sagen, ob das Geheimnifivolle seiner Todesart binlánglich aufgeklárt wurde.*

') Pamti starého uitele-vlastence, str. 324 nn. Sta o Kynském nalezl jsem

uveejnnu již v Klatovských Listech roku 1889 v . 17 a 18. (Dominik Fr. Kynsky.

Pednáška, kterou 16. dubna 1889 v Jednot literami v Klatovech uinil A. K. V.)

II
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je pravé odnášel do jiné místnosti. Vezmu jednu z nich do ruky a tu
na titule: .Dominici Kynský', vezmu druhou, teti a více jich a všude

nalezl jsem podpis Kynského. Také opodál u okna ležela bedna spis.

Byly to nepochybn nevytištné spisy Kynského. Byl jsem prohlížením

knih tch tak zabrán, že jsem ani nepozoroval, že podomek ty rukopisy

odnesl. Tázal jsem se ho ihned, kam je zanesl. Dostal jsem za odpovd,

že prý mu pater rektor papíry ty daroval a že je prodal v židovském

mst. Odebral jsem se sice ješt téhož dne k židovským obchodníkm,

ale marné bylo poptávání moje. Odvezeny jsou rukopisy ty se starými

papíry a hadry na dráhu do Beclavi. Toliko jednu báse jsem za-

chránil a na památku si uschoval. Jsou to: Obžinky k jmeninám

nejdst. pána pana opata P. ^.ugustina Kocha v Eajhrad roku 1829...

Plných devt let nikdo si knihovny té nevšimnul. P. rektor dovolil

mi pak, abych ji sml srovnati, katalog k ní zhotoviti a do veliké,

15.000 svazk ítající bibliotheky penésti. V knihovn té zstaly

knihy Kynského bohužel opt nepovšimnuty. Roku 1875 zanesl mne
osud opt poblíž Mikulova, a to do Beclavi, odkud vodíval jsem své

privátní žáky gymnasisty do Mikulova ke zkouškám. Toho roku pe-
mnno též gymnasium mikulovské ve státní. Pi této pemn stalo se.

že pater rektor prodal celou bohatou knihovnu antikvám do Vídn . .

.

editel gymnasia mikulovského Dr. Vysloužil vypravoval mi, že mnohé

vzácné knihy opt ve Vídni zpt koupil, ovšem za drahé peníze." ')

(O. p.)

') Rybiéhi vypravuje v . . Musea (1878, str. 559: Životo- a knihopisn doplky

a oprávky) toto : »Vidli jsme v letech TOtych (ve Vídni) nemálo knih, jež druhdy

náležely Dominiku Kynskému a také jménem jeho byly vyznaeny (na p. Kroniku

Hájkovu, Biblí starou, Voigtova Acta literaria a j. v.) v krámích vetešnických i v rukou

jiných osob soukromých ; to však, jak a kdy se asi knihy ty v jich drženi dostaly,

nevíme sieji udati.*
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Základní názory kesanského stedovku.
Prof. Dk. Jos. Samsouk. (. d.)

Byla ovšem moc papežská ve stedovku velká a rozsáhlá, ne-

vyrostla však náhle ze zem nebo nebyla získána obratem ruky. „Nestali

se teprve tehdy papežové nástupci sv. Petra, nedosáhli teprve tehdy

nejvyšší moci svazovací a rozvazovací, nedostali teprve tehdy nejvyššího

úadu uitelského a královského, nýbrž teprve tehdy mohl Petr ve svých

nástupcích v celé kesanské spolenosti, ponvadž ona chtla mu býti

v Kristu podrobena, uplatnit poslušnost bezpodmínn, ku které mu ji

božský Spasitel za odmnu jeho lásky podrobil." ^) Ne zásada byla nová,

že moc svtská jest duchovní podízena, novými byly toliko, a to jen

z ásti, formy, ve kterých tato zásada nabývala výrazu. Kesanský
stedovk obracel zásady náboženské na všecky pomry lidského,

sociálního, obanského a domácího života a docílil tím všude velikých

výsledk, kdežto zloády hlavn tam se ukazovaly, kde takovéto

applikace nebylo, nebo kde se stala jen zpsobem neúplným anebo pe-

vráceným. Kdyby se bylo pokraovalo tímto smrem, kdyby jednotlivé

ásti velkolepé budovy bývaly byly zdokonalovány a pi tom všechny

materielní opravy provedeny, jež nov objevenými zemmi a cestami,

pokroky ve vdách pírodních, bádáním v oborech ped tím málo

pstovaných, rozšíením obchodu a prmyslu byly umožnny, aniž staré

základy víry a mrav byly dotknuty, byli by bývali národové kesanští

uchránni mnohého rozštpení, bezpoetných otes, byli by dosáhli bez

poškození blaha morálního také vysokého stupn blaha materielního.*)

Avšak staré tradice byly zavrženy, princip autority byl napaden a

zahájena doba revoluce, ponoením se a zahloubáním do pohanství na-

stoupena cesta nazpt, život politický, sociální a domácí byl kesanským
vlivm odcizen. Co díve úzce bylo spojeno, bylo odloueno, politika

od morálky, morálka od náboženství, škola, rodina, stát od náboženství.

Proto stojíme podnes v dob revoluce, zakoušíme jejího ovoce a sejeme

ustavin její sím do pdy pro ni pipravené, aby z nho opt nové

stromy téhož druhu vyrostly.*)

Než tebas by mnozí stedovkým papežm všecko ostatní od-

pustili, jednoho jim nemohou zapomenouti, že knížata sesazovali a

poddané jejich zbavovali povinnosti vrnosti. Pi tom netáží se,

') hUiips, u. d. str. 181.

*) Balme*, Protestantismus und Katholicismus. Regensburg 1844, str. 199 n.

^) Hergenrbther, u. d. str. 36.

HUdka. 66
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jak asto, z kterých píin a jakým právem se tak délo; již faktum samo-

v sob odsuzuji. Klidná úvaha všech právních pomr, veejného práva

stát stedovkých, vládnoucího názoru o písahách, jež nebyly nikdy

naprosto, bezpodmínn a pro každý pípad skládány, stejnomrný

zetel na svtské a duchovní zákony, jež dohromady mly takové

úinky, to vše musí vésti ku klidnjšímu posuzování celé vci, to vše

nám objasní a pochopitelným uiní faktum bez odporu nápadné.

Pi úzkém spojení, jaké ve stedovku mezi Církví a státem

zavládlo, bylo pirozeno, že veejné pokání a klatba církevní mly
i obanské nepíjemné následky. V staré Církvi bylo ukládáno za tžká

veejná provinní veejné pokání, jemuž se však mnozí híšníci, kteí

se sice dopustili tžkých, ale tajných hích, asto také dobrovoln

podrobovali i) Ne všude se stejnou písností, ale z pravidla na západ

od století tvrtého až do osmého bylo zapovzeno takovýmto poenitentm

v manželství vstupovati, užívati již uzaveného, zastávati veejné úady,

zvlášt soudní, službu vojenskou a vstupovati do stavu duchovního. 2)

I pozdji, když veejné pokání víc a více vycházelo z obyeje, potrvaly

pro tžké híchy tyto pedpisy v platnosti; pi nkterých ve známost

pišedších zloinech mli býti vinníci klatbou donuceni, aby se podrobili

dle starého zvyku veejnému pokání; jestliže se zpovali tak uiniti,

mla je svtská moc k tomu donutit; ano hrabata a vévodové, kteí

svoji pomoc k tomu odpírali, mli býti trestáni klatbou a asnými

tresty, ba docela i ztrátou své dstojnosti. »)

Jak velice rozšíen byl obyej, že kajicníci nesmli zastávat veejných

úad, dokazuje mimo jiné faktum, že z návodu ctižádostivého Ervriga

španlskému králi Wambovi, jenž podaným jedem byl omámen tak,

že se zdál umírati, byly vlasy jako umírajícímu od pítomných biskupv,

o zloinu žádného tušení nemajících, ostihány a roucho eholní dáno,

ímž byl do stavu kajicník pijat. Na to byl Erwio; ihned za krále

prohlášen. Než silná pirozenost Wambova pekonala jed; Wamba nabyl

zase vdomí, byl však neschopen dále vládnouti, ponvadž dle gothského

zákona mnich nesml se do svta vrátiti.*) Podobn ukazují tehdejší

káze píhody Ludvíka Zbožného roku 833. Jeho syn Lothar dostal

jej do své moci a chtl jej. byv od svých pívrženc za jediného

císae provolán, k vlád pro vždy uinit neschopným. Od nkolika

') Frank, BuMiscipliD. Mainz 18G7, str. 444 n.

') Concl. Arel. II. can. 40; Ariius. I. caii. 11: Biaoar. 563 can. 15.

S) Oap. Tribur. 822 n. 6.

•») Weii8, WcUgeschichte. 6. Aufl. Giaz 1900. 3. Band, str. 840 u.
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biskup, zvlášt od Ebba remešského pemluven, evolil Ludvík, že se

veejné z hích svých vyzná, roucho kajicník pijme a tak se vlády

vzdá. Než toto ponížení dstojnosti císaské pobouilo brzo všechny

lépe smýšlející; proti Lotharovi pozvedli se i dva druzí bratí, tak že

tento zanechav otce a svého bratra Karla v kláštee St. Denis, do Itálie

uprchl. Ludvík byl záhy opt osvobozen a vyzván, aby se ujal vlády.

Však Ludvík žádal, ponvadž biskupové jej odsoudili, slavné optné
dosazení od nich. Zbran byly mu navráceny a sesazení jako ne-

spravedlivé zrušeno. Na slavném shromáždní v Diedenhofenu roku 835,

kde také Ebbo, biskup remešský, svou vinu vyznal, byla mu opt
koruna císaská na hlavu slavn vsazena; Ebbo byl donucen k resignaci.

Jak z líení patrno, byla zachována zásada, že veejní kajicníci jsou

neschopni ku všem úadm, než vysloveno, že jí nelze na Ludvíka

použiti, který byl jednak pro nepravdivé, jednak nedokázané, jednak

dávno odkálé zloiny nespravedliv k církevnímu pokání odsouzen. >)

Ješt dležitjší je však, že od nejstarších dob exkommunikaee

zbavovala netoliko duchovních statk, nýbrž na základ apoštolských

napomenutí 2) také jistých úkon zevnjšího obcování, jako na p. po-

zdravu, spoleného stolu, dvrného obcování atd. Obcování s exkommu-
nikovanými bylo obyejn trestáno klatbou, podle pozdjšího práva

malou klatbou, kde nešlo o úastenství in crimine.') Když následkem

ponenáhlého mizení veejného pokání proti násilnostem a hrubostem

vyšších i nižších stav astji bylo používáno církevních trestv a

zvlášt censur a panovníci sami v nich nejúinnjší prostedek spatovali

proti vládnoucí nevázanosti, spojovali s církevními tresty tytéž úinky,

které již dávno byly vysloveny v život církevním. Již král Childebert II

ustanovil roku 595, že všichni, kdož v krvesmilná manželství vstupují

a v tom biskup neposlušní jsouce, církevní klatbu na se uvalují, mají

býti vyhnáni z jeho paláce a zbaveni svého majetku ve prospch svých

oprávnných píbuzných. Synoda ve Verneuilu, roku 765 králem

Pipinem svolaná, naizuje: Dopustil-li se klerik nebo laik krvesmilstva

a nepolepšil-li se pes napomenutí biskupovo, na to pak klatbou stižen

byl, mají všichni, kdož by vdom s ním obcovali, rovnž propadnouti

klatb. Tato klatba má záležeti v tom, že takový nesmí vstoupiti do

chrámu, se žádným kesanem nesmí jísti ani piti, že nikdo nesmí darv

') BergenriJther, Handhiích der alltíeni. Kirchengcschichte. 3. Aufl. Freiburí; 1885.

2. Band, str. 7.

a) Rom. 16, 17; 1 Cor. 5, 11; 2 Thess. 3, 14; 2 Joh. 10, 11.

») C. 3. 19. C. XI. q. 3.

56»
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od nho pijímati nebo mu políbení dáti, s ním se modliti, jej po-

zdraviti, dokud by mu nedal jeho biskup rekonciliaci. Kdo se domnívá,

že je nespravedliv vyobcován, mže se obrátiti na metropolitu, musí

však zatím exkommunikaci zachovávati. Pohrdá-li nkdo vším tím a

biskup není s to, aby jej k polepšení pohnul, má býti po soudu králov

vyhnanstvím potrestán.^) Kapitularia zbavují exkommunikované jejich

statkv a majetku a jestliže do jednoho roku Církvi neuiní dosti

nebo církevním trestem pohrdají, odsuzují je k deportaci nebo k vy-

hnanství. Lothar I rozkázal, že takovíto zatvrzelci mají býti trestáni

vzením, s) Arnulf pak dal v Triburu roku 895 naíditi, aby byli od

hrabat pedvedeni ped soud královský, s)

Jako již v starší dob, bylo i ve stedovku proti tm. kdož

tvrdošíjn v klatb trvali, rám svtské na pomoc voláno. Jan ze

Salisbury vypravuje jako biskup v Chartres ve veejném list z roku 1180>

že anglický král Jindich vyobcovaného hrabte Jana z Vendome donutil,

aby si vymohl absoluci od klatby.*) Vbec byli exkommunikovaní, kteí

v jisté dob si nevymohli absoluce, zbavováni práv obanských a pro-

padali politické proskripci. Pokládáni byli za neschopné vystupovati

ped soudem jako žalobci a svdkové a mli tím býti pohnuti, aby šli

do sebe a hích svých litovali. Dle ustanovení koncilu Lateránského

IV. can. 3. a zákon císae Fridricha II z roku 1220 byli ti beze cti

a neschopni ku všem úadm a dstojnostem, kdož po exkommunikaci

jeden rok trvající nedali dostiuinní.'^) Dle Fridricha II mohl svtský

soudce vyobcovaného již tehdy achtem íšským stihnouti, zstal-li šest

týdnv a den v klatb. Ano klatba a politická proskripce považovány

za rovny; jedna mla za následek druhou; achtem a klatbou stížení

nemohli ped soudem podati žaloby, museli se však. byvše pohnáni,

ped soud dostaviti. Dle nkolika koncil 13. a 14. století ml ten, kdo

zstal rok v klatb, mocí státní a jejími prostedky, zejména také

konfiskací statk, býti donucen, aby se s Církví smíil; «) jiné koncilv

vyslovovaly pímo ztrátu statk,^) jiné opt ustanovovaly tresty svtské,

zstal-li nkdo kratší dobu v klatb, zejména tresty penžité.^) Ze všech

») Hefele, u. d. III. Bd., str. 551.

2) Const. a. 825 c. 1; Pertz L. III. p. 248.

') Hard. VI. 440.

••) Joh. Sareb. ep. 32tí, j>. 37G.

>>) Hefele, w. d. Bd. V. .str. 787, SIG n.

«) Hefele, u. d. Bd. VI. str. 83.

') Hefele, u. d. Bd. V. str. 838, 872, 102^.

») Hefele, u. d. Bd. V. str. 938 ii.
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tchto pedpis vysvítá, že bylo obecným pravidlem: S lovkem klatbou

stiženýra nemá býti obcováno po dobu klatby, než jen aby byl pi-

veden k poslušnosti Církve; nemá mu jako takovému prokazována býti

poslušnost a takový také není oprávnn zastávati veejný úad.^)

Tato písná káze byla jednak zmirována, jednak zostována.

Keho VII to byl, jenž na své ímské synod postní roku 1078 zápovd

obcovati s exkommunikovanými tím zpsobem zmnil, že dovolil obcovati

s nimi manželkám, služebníkm a domácím jejich, ano všem, jejichž

pítomností není híšník posilován ve svém špatném smýšlení, že cestující,

kteí by pišli do krajin exkommunikovaného, mohou od nho nco koupiti

nebo pijati a že každý exkommunikovanému nco k výživ dáti mže.*)

Ustanovení toto pešlo také do církevního zákonníka; od Urbana 11

bylo jen málo pozmnno 3) a také od Innocence III uznáno.*) Koncil

Lyonský I. roku 1245 can. 12 ponechává jen tresty pro ty, kdož jsou

comrounicantes in crimine, zapovídá bez kanonického napomenutí pro-

hlásiti na ty velkou klatbu, kteí obcují s exkommunikovanými slovem

nebo zpsobem, na nž je stanovena malá exkommunikace; vede-li však

toto obcování k vtší zatvrzelosti vinnika, mže býti hned trestáno jako

communicatio in crimine, pedcházelo-li napomenutí kanonické, s) Toto

napomenutí, které i následující papežové podrželi, je však dle pro-

hlášení ehoe X na snmu Lyonském II. roku 1274 jen tehdy kanonické,

jsou-li dotyní výslovn jmenováni; 8) má býti uinno tikráte nebo

jen jednou zpsobem peremptorickým. Pozdji prohlásil papež Martin V,

že jen exkommunikovaní veejn a jménem od kompetentního soudce

církevního jmenovaní jsou excommunicati vitandi.^)

Zvláštní zostení klatby nastávalo pi absolutní zatvrzelosti

exkommunikovaného. Slavným zpsobem byl nález exkommunikaní

opakován s výrazy a obady odporu a proklínání (tak na p. byly svíce

od duchovenstva nesené k zemi vrhány. s) Velmi asto užívá se pro,

zvlášt od století 9. výrazu anathema. Ponejvíce bylo prohlašováno, že

>) Srv. Hergenrother, u. d. str. 37 n.

») Bard. VI. 1578. He/eU, Bd. V. str. 108.

») Urban. ep. ad Genebald. ffard. VI. II. str. 1651 n.

*i Innocenc JIJ. L. 1 ej). 381: NiiUus omnino noniinatim excomniunicato 8cient<ír

tommunicare tenetar, nisi tiuaedaui personae, quae per illiid Gregorii P. capitulum

quoniam multos specialiter cxcusantur.

") He/ele, a. d. Bd. V. str. 991 n.

«) C. 9 de sent. excom. V. 11 in 6. He/ele, u. d. Hd. VI. str. 137.

') Const. Ad evitanda scandala. Hurd. Conc. VIII. 892.

«) Oratian, c. 106. C. XI. q. 3.
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následky s nepolepšitelnvm setrváním v klatb dle církevního a svtského

práva spojené skuten nastupují, totiž neschopnost k zastávání veejných

úad, zkrátka dosavadních, zrušeni díve trvajícího závazku poslušnosti

pro poddané vinníkovy.') Tak prohlásil Honorius III v dekretalce do

zákonníka církevního pijaté, že hrab, jenž by pes dv léta setrval

v exkommunikaci a pohrdal církevní mocí klí, nenavrátil li by se

po novém napomenutí k poádku, ztrácí právo na poslušnost poddaných,

a tito že mají býti po dobu exkommunikace sproštni písahy vrnosti

k nmu.
2)

Jako na obyejné vící tak mohla také ovšem i na panovníky

býti klatba vynesena, jestliže inili nco, co pro poddané mlo klatbu za

následek. Byl to požadavek spravedlivosti a zlých následk, jež zloiny

knížat musely míti v záptí. Prohlášení klatby této píslušelo ímské
stolici a bylo aktem ryze církevním, v nmž pohybovala se Církev

úpln ve své sfée. Sám Dupin, zjevný pívrženec ideí gallikanských,

praví v této píin: „Zdá se mi. že nemže býti o tom pochybnosti,

že králové, kteí jsou híšníky nebo haeretiky, mohou býti v tomto

smyslu prohlášeni za nehodný spoleenství církevního. Nebo tebas

jsou monarchy a knížaty ve stát, jsou pece jen v Církvi údy a musí

zákon církevních poslouchati nebo z ní býti odstranni; nebo není

žádného pána Církve, žádného monarchy, nikdo není svoboden od

zákon jejích. Mže tedy kníže, jenž zákony Kristovy a církevní po-

rušuje, za nehodná Církve býti považován a prohlášen." ^j I panovníci

jako každý jiný kesan jsou podrobeni Církvi a jejím zákonm, jsou

syny Církve, nikoliv jejími vládci. Sami protestante vykonávali toto

právo, jako na p. francouzští kalvinisté proti Jindichovi IV a Samuel

Basnage bájil je obšírn.*)

Naproti tomu sesazení panovníkv a zbavení poddaných písahy

vrnosti byly dalšími úkony, které nebyly vždy eo ipso s každou

klatbou spojeny, nýbrž zvláštního prohlášení vyžadovaly.^) Ponvadž
veejné právo kesanských stát spojovalo s exkommunikaci také asné

úinky, jež se jen vzhledem na trvání tvrdošíjného odporu lišily, po-

nvadž zdálo se býti vcí neslýchanou a neobyejnou, aby vládl nad

'; Kober, Kircbenbann, str. 408.

') C. 13. Craven. V. 37 de poenis.

^) Du Pin, De antiqua Eccl. disciplina. Dissert. VI. c 2.

*) Hergenrother, u. d. str. 47 n.

') Suarez, De cens. Disp. XV. séct. 6 n. 3: Ut excoinnnmicatus princeps dorainio

ot omni iuro in subditos privetur, nccesse est, ut sj)eciali poena et sententia declaretur

aut imponatur.
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kesanskými národy kníže, který byl z Církve vyobcován a od ni

vylouen zstával, mohlo se pidružiti k aktu církevní exkommunikace

prohlášení, že tyto úinky nastaly, které byly práv zárove dsledky

statné právními. 1) Papežové dovolávali se pi svých rozsudcích sesazo-

vacích, které však teprve tehdy následovaly, když všecky jiné prostedky

byly vyerpány, netoliko práva božského, nýbrž i lidského,^) jak to

i vzhledem na úinky exkommunikace nejpednjší spisovatelé inili.*)

Ponvadž papež a koncil byli pirozenými soudci o všech otázkách

týkajících se náboženství, proto píslušelo jim také oznaiti národm
knížata do haerese nebo vtší klatby upadlá. Tak nemohli uiniti, le
brali-li zetel na zízení a obyeje zemí tchto národv a prohlásili-li,

že dle stávajících zízení jsou vládci práv ke vlád bud na as nebo

na vždy zbaveni. Zájem veejného poádku ovšem vyžadoval a po-

stavení papeže odpovídalo to, že jemu výlun píslušelo právo takovéto

prohlášení uiniti. Jakkoli bylo pirozeným toho dsledkem, že poddaní

knížete vyobcovaného pro odpadnutí od víry jsou ipso facto od jeho

vlády osvobozeni a od písahy jemu uinné sproštni,*) bvla nutná

pece ješt sententia declaratoria criminis se strany papeže,

jako se dlo i v jiných pípadech, kde exkommunikace ipso iure na-

stupovala. Ztráta úadu ponejvíce následovala jako zostení trestu,

jestliže totiž zstala klatba sama bez úinku.'-) Krom toho úkony

jurisdikní. od knížete vyobcovaného a sesazeného pedsevzaté, pro-

hlašovány byly za neplatné, jako na p. Innocenc IIÍ vzhledem na iny

sesazeného nmeckého krále Otty IV uinil.^) Takovíto vládci nebyli

') PMlipg, Kirchenrecht. Bd. III. str. 158, 190.

*) Qregor. VII. ep. ad principes Germ. ap. Paul Bernr. c. 78: Per quos . . eum

secreto monuimns, ut poenitentiam ageret de sceleribus suis, quae quidem horrenda dietu

šunt... propter quae eura excommanicari non solum usque ad dignam satisfactionem, sed ab

omni honoe regni absque spe recuperationis debere destitui divinarum et humanarum
leguui testatur auctoritas.

S) Ivo Caniot, ep. 186 Opp. II. p. 78.

*) S, Thomas, Summa 2. 2. qu. 12 art. 2 in corp

') Kober, Der Kirchenbann. 1857, str. 1 1 7 n.

«) Innocenc III. L. XV. ep. 31 p. 566: Sicut ea, quae a catholicis et devotia

principibus rationabiliter ordinantur, firma debent et illibata servari, sic ea, quae a perfidis

tyrannis improbe statuuntur, maxim eo tempore, quo excommunicationis vinculo tenentur

astricti, carere debent robore firmitati.«, cum tales legitime nequeant iurisdictionis officium

eiercere ab unitate fidelium separati. Cum igitur Otto, iam non nominandus imperator,

sed impius persecutor.. . anathematis vinculo sit innodatus et a debito fidelitati? ipsius

absoluti sint universi, nos omnia, quae idem excommunicatus .. . statnit aut statiierit . .

.

•denunciamus irrita et inania esse eaque... omnino cassamus.
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považováni již za legitimní, nýbrž za tyrany. Tebas sesazení pesné

vzato mohlo se státi jen následkem spoleného postupu práva duchovního

a svtského, bylo pece již obsaženo v úplném zbavení poddaných od

písahy vrnosti, v nmž se opt Církev úpln na své pd pohybovala.^)

(O. p.)

Studie eyrillomethodjské.
Napsal Fr. Snopek. (. d.)

Až dosud i katolití spisovatelé namnoze opisovali prost životy

pannonské, pomíjejíce z nich, co se jim nezdálo, co bylo na odpor

jejich pesvdení. Na ase jest, aby v té vci nastal obrat. K tomu

smovalo od prvu dlouholeté moje studium. Pravoslavných uenc
beztoho nepesvdím. Ale muže rázu Brucknerova upokojiti a umleti

teba dkladnou odpovdí na listinách založenou, dle všech pravidel

hermeneutických správnou, kteréž nemže pronésti neknz v dogmatice

a vbec v bohosloví nezbhlý.

Proto jsem upozoroval také na nesrovnalosti v pannonských

legendách, proto ukazoval jsem na místa, která se neshodují s pravdou

listinami zaruenou. Beze vší schlubnosti mohu íci, že se mi podailo

prolomiti hrázi nedotknutelnosti jejich.

Nestojím o nic jiného než aby se v život velikých našich apoštol

zjistilo, co se vbec zjistiti dá.

Kliment-Chrabr že nebyl uenníkem sv. Methodje, nadobro sice

nedokážu, ale seberu alespo dvody, které mám po ruce.

Zivotopisec sv. Methodje vypravuje v hlav 10.. že (roku 8731

papež na biskupy královy, kteí odsoudili svtce do vyhnanství, poslal

klatbu, pokud jej drží, a že tyi z nich zemeli soudem sv. Petra.

Potom po vypuzení prý knží nmeckých byl na žádost Moravan zpt
poslán Methodj. Svatopluk mu poruil všechny kostely a duchovní ve

všech mstech. Naež, jak dokládá legenda, „poalo velmi rsti boží

uení i duchovní se množiti, i pohané pijímali kest i zem moravská

poala se šíiti na všecky strany a nepátely svoje porážeti s prospchem,

jakož i sami povídají povždy", kiko h c\uh noBi;,\.MOTh iipiicNO.

Voronov uvádí toto místo na dkaz, že se autor legendy nepoítá

') Srv. Eergenrother, u. d. str. 45 n.
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k Moravanm, in se píslušníkem národa jiného, totiž bulharského.^)

Nám pak bude dkazem, že nebyl asi uenníkem svtcovým,
když, což mohl sám dosvditi, dokládá svdky jinými,

Moravany. Opravdu není v pannonských legendách ani jediného

místa, ani jediné podrobnosti, která by vymáhala pedpoklad, že je

sepsal oividce svdek života svatých prvouitel.

Dalším dokladem, že biskup Kliment nebyl uenníkem Metho-

djovym, jsou slova, kteráž ve spisku . 145 moskevské duchovni

akademie patnáctého vku (§ 9.) následují hned po zmínce, že na

otázku, „kdo vám Slovanm písmena utvoil a knihy (písma) peložil",

odpoví každý slovanský písma: „Svatý Konstantin filosof, pezvaný

Cyrill, ten nám písmena utvoil a knihy (písma) peložil, a Methodj

bratr jeho", a sice: cmn. bo) eijie íT.iibh, ume cmTb biu-eah hxi, „nebof

jsou ješt živi, kteí jsou vidli je." (§ 10.) Vta se sice vyskytuje

pouze v jediném, jak eeno, rukopise vku patnáctého starší skupiny,

který byl otištn S. N. Palauzovým ve B-fcKv ij,apH ("iDieona roku 1852;

není jí v ostatních rukopisech (jeden je císaské veejné knihovny

J. F. 376 z roku 1348, savvinský z patnáctého, chilandarský z patnáctého

i šestnáctého, dva jiné ze šestnáctého a jeden ze šestnáctého nebo

sedmnáctého vku). Náš pak spisek má podle Vilinského str. 13 sledy

hlaholského originálu, z nhož byl opisován, ímž pedí nade všecky

ostatní.

Jagic má slova výše dotená za podezelá, protože je te spisek

jediný, i obmezuje se jenom na zbžnou poznámku, že autor stat

o písmenech slovanských žil pibližn v desátém století. 2) Protože dle

toho, co uvedeno výše ve stati pedcházející, Chrabr s biskupem

Klimentem jedna jest osoba, Kliment pak biskup zemel roku 91 B,

nemáme nižádné píiny podezírati vetu onu. Sta o písmenech není

posledním spisem Chrabrovým-Klimentovým. Soudím-li správn dle

slov stat naší § 10. výše uvedených, „jsou i jiné odpovdi atd.", že

v pannonských legendách pokrauje a dokonuje Kliment, co byl zaal

psáti ve stati dotené, pak jsou beze vší pochybnosti pannonské legendy

zcela bezpen pozdji psány, nežli ona. A dáme-li tomu, že psána jest

naše sta asi roku 910, od smrti sv. Konstantina-Cyrilla uplynulo 41,

od smrti sv. Methodje 25 let, zajisté žili dosti etní ješt svdkové

života obou svatých bratí.

') r.iaBIlliHIIlie IICTOMIIIIKH CTll. lli.

2) IÍ3i-.i*A0BaHÍH no PyccKoM.v n3LiKy. ToM-b. I. CaiiKT-npTipOypn. 18>C>— ».'> ct|>. "til ille

Vilinského Cicaaaine 'icpuopBaua XpaOpa o oacbMoiia.xi. waiumcKiix-i., CTp. 7.

i
^ Z KKíHOYNY ^
P, Jana Rubringera

Ord. Capuc.
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Není véru, pro bychom tuto vtu mli za pozdjší vsuvku. Pro

dobu opisovatelovu (vk patnáctý) dovolání se osob vid vších svaté

prvouitele nemlo opravdu, jak pipomíná Vilinskij.') nižádné prkazné

sily, nad to patrná byla její Iživost. Mnohem vrojatnji lze íci, že

pisec ji napsal, protože se nalézala v hlaholském originále. Byli, jak

dobe známe, slovanští písai mnohdy konservativní až do krajnosti,

snažíce se podati svj originál beze všelikého kritického zkoumání.

Jest ješt jedno rznotení také jenom jediným spiskem doložené,

a sice iihiHt, nyní ve vt: (Slovanm) jediný sv. Konstantin i písmena

nyní utvoil i knihy peložil, jehož také zavrhovati neteba, pakliže

jenom hmh-e ono pojmeme ne sice doslovn, nýbrž v tom smyslu, že

krátká pouze doba uplynula od vynalezení slovanského písma, aniž

snadno mysliti lze, že ono slvko vsunuli do textu lidé, kteí z dohadu

nebo z jiných pramen nám nyní neznámých poznali dobu života a

psobení Chrabro va.

Máme slovce nyní i jinde, kde dje nejsou naprosto souasné.

Tak píše dle hlavy 14. života Konstantinova-Cyrillova císa Michal

Rostislavovi, že nyní za našich dob vymyšleno bylo písmo slovanské

božím psobením, akoli již krátká doba uplynula od samého vynalezení.

Rovnž i v následující hlav téže legendy, byf i od téže chvíle uplynulo

již nkolik let, pece se tážou prý svtce benátští duchovní: „Povz
nám, jak jsi utvoil nyní Slovanm písmo?" Ale mohli vším právem

odpovídati také obhájcové slovanského písemnictví jeho tupitelm Rekm
málo více než tyicet let od jeho poátku, protože jesti to pece jenom

pomrn doba kratiká. Spíše spisovatel stat o písmenech slovce nyní

v uvedené vt mohl sám napsati, ve smyslu je bera širším, než kterému-

koliv opisovai napadnouti, aby jím doplnil vtu již hotovou.

Tedy ono iiijmi; velmi vrojatno náleží do pvodního textu stat.

Pepisovai je vynechali v jiných spiscích, protože se dob jejich

již nehodilo.

Spisovatel stat o písmenech byl si toho úpln vdom, že jest

velmi blízek života slovanských apoštol; pochybuji velice, že by se

o této okolnosti byl mohl jakkoli dovdti opisova ve století patnáctém.

Ze biskup Kliment nebyl Methodjovým uenníkem. plyne také

nezvratn z toho, že neužívá ve svých citátech nejstaršího

staroslovanského pekladu písma svatého.

Nejsem odborníkem slavistou, nemohu se pouštti do filologických

subtilností a záhad. Budiž mi tedy dovoleno užiti zde vývodu našeho autora.

') Uv. (lilko str. b.
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Na str. 21 teme: „Citát ne oyBONTe ca (Tb ovbhkjioiiih.vl ^^^^

i AOyUlH H6 MOrOyilIHMl YTO 3^^ CTKOpHTH. Hl niY6 OVEOHTe CA HUOVl{lArO

BA:iCTk no OVEHKNHH K'EK|ik(|IH Bt reONOy, €H TOTO OlfBOHTe CA (Mat. 10, 28)

str. 8, . 15—20 optuje se skoro doslovné v 40 mu. str. 22 . 17—19:

n ne OVEOHTe ce ©t oyEHB:(K)qiH.x'L xt^o \ ;^oyuiH NeMorovijie HHveco^Kc :^^^

ClTBOpHTH, Nk OVEOHTe Ce HMOy'l|j:irO B.\aCTh no OVEKeHHH BlB(ttI|IH Bl recHOv.

Celkem se shoduje i: He boht6 ch oti ovehbjioiiihvi t^ao, \ ,\viiih ne

MoryijiHMi YTO .^Hxo coTBopHTH, HO HAve oyBOHTe CR Moryi|iAro Avuiy h Ttao

KOBpei|iH R-L reoHv, Toro oyBOHTe ca... Dimitr. 361 . 19— 22. Zvlášt

dležit je pídavek Toro ovBOHTe ca v Ka pam. ap. a v Dimitr."

„Znan se odchyluje text evang. Mariinského: h ne oyEOHTe ca

oyEHB.A;r.i|iHX'L Tt.AO H Aov'"'^ ^^ MOTit^iiii oyBHTH, EOMTC me CA HAYe MOrá.l|IArO

H ;^oyiUÁ; h TtAo noroyEHTH bi tieent. Shoda citátu na obou místech jest

proti znní evangelia v Mariinském (Zografskéra, Savvin knize atd.)

tak nápadná, že mže pocházeti jen od jednoho a téhož pvodce. Jest

zárove zajímavo pozorovati, jak voln si Kliment poínal v tomto ohledu.^

Na str. 35 náš autor mluv o zpovdním ádu euchologia sinaj-

ského tvrdí, že pochází od téhož biskupa Klimenta. „Možno dokázati,

že se v nich [dvou delších kuších, jež výše jsou uvedeny] vyskytují

jednak tytéž myšlenky, které shledáváme v jistých spisech Klimentových.

a sice je to celá ada zvláštních slov a rení, která si Kliment oblíbil

a s kterými se setkáváme peasto v jeho spisech."

„Dále jsou to citáty ze sv. písma, které se vyskytují

zde a v jiných spisech Klimentových v témže znní,
odchylném ovšem od text, které nacházíme práv
v bžných cí rke vn slo vanských pekladech."

Dále na str. 87 mluv o vt MOAHxe sa OEH,\ei|ieif. (modlete se

za ty, kteíž vám bezpráví iní, ecky -poar/saU; -ty. twv e-r^pa^óvTwv

ú|jLá; Luk. 6, 28) pipomíná, že v Mariinském evangeliu teme: 3a

TBopAi|iAi* BAin. OBH,\rt;. „Peklad v legend piléhá tedy spíše k eckému

originálu, sloveso je podáno slovesem. Avšak z toho všeho a z p(j-

dobných úvah nemže se pedpokládati pvodní ecký text u naší

legendy. Kliment zajisté ml též vždy ecký text na mysli a vliv ten

jeví se u nho asto. Práv u nho mžeme pozorovati, že nepekládá

nkdy vbec nkterých slov eckých, nkdy zase tak iní. Tak máme

v legend na téže stran: mh Eom^k íoti. cTerHoy ero a pcjtom hned ,\o

xpncTA nroviieHA."

A str. 139 jako výslednici z píklad tam pedcházejících píše:

„Vidíme zde, že byl Kliment asto více závislý na eckém texte než na
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církevnslovanském peklade, a to nám vysvtluje též jeho graecismy . .

.

Vliv jazyka eckého na Klimenta byl mocný: podléhal i tam vliva

eckých vazeb, kde psal více mén samostatn," kiko h AXKOif b-uth

Cyr. m (str. 2. . 14); srv. ecky waxe s infinitivem.

Na základ tchto výrok našeho autora, soudce v té vci jisté

kompetentního, smíme mimo jiné tvrditi, že biskup Kliment nejstaršího

pekladu písem svatých ped sebou neml, ba že ho ani neznal; pe-
kládalt texty ecké tak, jak jemu nevždy docela správn pišly na mysl.

Kdyby byl unm Meth od j o vým, byl by zcela ne-

pochybn dokonale znal pevod písem svatých, pokud jej

svtec poídil s bratrem svým Konstantinem-Cyrillem. Také byl by
beze vší pochybnosti citoval podle téhož pekladu, na-

nejvýš byl by jej v nem opravil. Kovnž byl by se nenesnadno
dovedl vyhnouti syntaktickým nepravidelnostem, jak je

máme na píklad v textech málo výše otištných.

Nic se tomu nedivím, že Dr. Vondrák píše: „Naše legendy ne-

vyhovují pesným požadavkm, zvlášt legenda o Cyrillovi je dosti

nesoumrná. Chci zde jen na to upozorniti, že dle legendy pedíkává.

Cyrill v disputaci bezmála celou kapitolu z apoštola (1 Kor. 14, 5— 40),

obsahující (ve vydání Šafaíkov) více než celou stránku a vedle toho

ješt celou adu jednotlivých citát z písma sv. Ve skutenosti tak

Cyrill sotva uinil, nebo jde o disputaci s biskupy a duchovními,

kterým pece nemohl pedíkávati celou kapitolu z písma sv.! Zajisté

se jen obmezil na jednotlivé citáty a na krátký výtah píslušných

kapitol z písma sv. U Klimenta se má však vc jinak: u nho pevládá

eník, jak jeho pochvaly nám jej zcela dobe prozrazují, on více

deklamuje než vypráví, stále a stále cituje z písma sv., ímž práv

vzniká mnohdy velká nesoumrnost v jeho spisech. V legend o Methodovi

shledáváme zase na p. píliš dlouhý úvod. Tím ovšem není ješt

eeno, že by legendy naše pozbývaly vrohodnosti: zstanou nám

i dále dležitým pramenem. Jen tam, kde se jich enický ráz trochu

prozrazuje, teba snad více opatrnosti." ')

A níže dokládá: „Avšak máme pekonati ješt nkteré pekážky,

které na nás zde práv ekají. Pocházejí-li ob legendy — a pidejme

hned k tomu — i ob pochvaly skuten od Klimenta, jak se mohou

v nich jeviti nkteré neshody? Dle legendy o Cyrillu 15 nazval Cyrill

své protivníky TftHesTJYHiiKiJ, dle legendy o Methodovi 6 nazval je tak

papež. Dle legendy Cyr. 15 byli oba slovanští apoštolé 40 msíc na

') Vondrdk, Studie str. 7Ž.
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Morav, dle legendy o Meth. 5 ti léta. Vtší jsou ovšem neshody,

pihlížíme-li též k pochvalám."

„Teba ovšem uvážiti, že uplynulo již nejmén asi 20 ano i vice

let od té doby, co se sbhly události, o nichž se zde pojednává. Tu

ovšem mohla se již tak mnohá vc jeviti v jiném svtle, ledacos mohlo

se v pamti jeviti již trochu neurité; zvlášt mohlo to tam vaditi, kde

neml Kliment žádných pramen. Zdá se, že se ani o to nestaral, aby

odstranil možné neshody tím, že by více pihlížel k dívjším svým

spism. Tuto — sit venia verbo — bezstarostnost vidíme nkdy i v jeho

citátech z písma sv. Spoléhal na svou pamt, která jej však nkdy
opustila a tak se stalo, že si mnohdy vc popletl. Na p. Na vtskrBs

Str. 13. 16 E.AJaieMH CLI.IipHIlH ,\Oy.XXML • RKO TtXX leCTl qipCTBHie NeKeCbNOlC,

má však býti BA:i<t:6HH hhijjhh ^^oyxoiib... Mat. 5.3. Str. 13 . 22 r-ajhicmh

KpOTltqH, nKO TH CllHOBe E0»:HH H.ip6KOI|'Th CA, má býti nKO TH N.lC.At,\AT'L

36M.AI& Mat. 5, 5. To pozorujeme i jinde a všeho nemžeme svádti

na nepozorné pepisovae. Jindy cituje Jeremiáše, ve skutenosti je to

Isaiáš a tak podobn ješt." ^j (P. d.)

Z anglického písemnictví.
Referuje Alois Koudelka.

Ve „Fortnightly Review" (ervnové íslo) rozepsal seJ. Cuthbert
Had den o hyperprodukci románové, již oznauje už jako jednu
z „morových ran 20. století". V Anglii za rok 1903 vydáno 1859
román, denn tedy prmrn pt. O cen jejich vyjaduje se, že

sotva jeden z tisíce pežije lidský vk a že ze sta sotva pt po-

vznáší se nad prostednost. Vinu pak toho smutného úkazu — se

stanoviska literního — pipisuje jedin a výhradn obecenstvu, jež

nejeví žádného zájmu pro vdecké a vážnjší publikace. — S týmž
neporozumním setkává se poesie a dramaturgie, najm v Anglii,

i není divu, že pracovník na tom poli stále víc ubývá.

Londýnské „Athenaeum" letos hodn pozd proti dívéj.^ím letm
pineslo své obvyklé referáty o kontinentálních literaturách za uplynulý

(poítáno od ervence do ervence) rok, totiž až v . 4010 ze dne
3. záí, kdežto jiná léta inilo tak vždy na poátku ervence. Zastoupeny
jsou tyto zem, respektive literatury jejich: Belgie, Cechy (referent

V. Tillej, Dánsko, Francie, Nmecko, Hollandsko, Uhry, Itálie, Polsko,

Rusko a Španlsko. (Výpoet dle poadí v „Athenaeum" uvedeného.)

'J Na nv. m. str. 94 n.
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Za to postarala se redakce o jakousi pro všecky referenty direktivu

a pro tenáe o pehlednost struným vytknutím i oznaením oboru
„in raargine". Pidržím se jí i v tomto referátu.

AJ Anglie. Krásná prosa (tak zv. „fiction"). Rozumí se, že

se tu dotknu pouze význanjších, pozoruhodnjších prací.

Henry Seton Merriman zakonil jak svou literární kariéru,

tak i svou vezdejší pout napínav psanou povídkou: „Barlash of the

Guard" (ili Gardista Barlaš). Dj odehrává se v dob Napoleonské;
stedem jeho jest výprava Napoleonova do Ruska, požár Moskvy a

návrat armády francouzské. Djištm jsou popedn msta Královec a

Gdasko. Osoba Napoleonova jen tak mimochodem a na okamžik vy-

stupuje, ale stín její na všem spoívá, osobnost jeho a plány jeho
znaným vlivem psobí na osudy tém všech jednajících osob. Pezval
pak autor povídku tu „Gardista Barlaš", ježto on vlastn v rukou
svých držel všecky nitky milostného dramatu v politické intriky

Napoleonovy vetkaného. jakož i proto, že o prbhu jeho v}'pravuje.

Za všecky vrné služby, které milencm prokázal, dostává se mu
záplatou ruské kulky. Autor, chtje býti co možná vrným v líeni

válené výpravy Napoleonovy, líí ji tak, jakoby se tyto dni byla

stala, a co sto let na poli válenictví znamená, tof pece každému známo.

„Rukopis v ervené skínce" zove se historická povídka z dob
Karla I, jenž se pokusil o odvodnní cambridgeských moál, ale najal

k tomu Hollanany, ímž nepátelství obyvatel tam tch konin proti

Hollananm i králi nanejvýš popuzeno bylo. Divná jest však historie

názvu tohoto románu. Nakladatel John Gane dostal jednoho dne rukopis

oné povídky uzamknutý v ervené skínce, bez udání jména autorova

a pes všemožné úsilí nepodailo se mu vypátrati, kdo že by byl za-

sílatelem, respektive autorem rukopisu. Ježto se mu však práce zamlouvala.

tož uveejnil ji pod svrchu uvedeným názvem.
Napínavým, pathetickým, vzrušujícím románem je Mary Find-

laterové „Rose of Joy". Hrdinka Zuzanna Crawfordova. dívka to

nadaná, plna touhy po krásnu, provdá se, ne tak z lásky, jako spíše

proto, aby se z nevolného okolí vyprostila, za muže slibného zevnjšku,
ale podlé povahy. Nešastnému spojení jejímu konec uiní objev, že

pradlena matky jejího chot, s níž se tento tajn byl díve zasnoubil

a o níž se domníval, že zatím byla zemela, dosud žije. Po tom objevu

arci satek se Zuzannou jest rozvázán. Autorka prozrazuje rozhodné

nadání pro kominost, a což ješt více platí, dovede také obratn a

v harmonický celek a lad uvésti jednotlivé scény. I povahokresba se

jí tu povedla.

Henry Harland patí k oblíbeným spisovatelm dámského
tenástva anglického. Celkem nesleduje žádných jiných tendencí, nežli

píjemn pobaviti, že se to dje druhdy na ujmu pravdpodobnosti,
co na tom! Dokladem toho jest, jak jeho: „The Cardinals Snutí-Box'"

(Kardinálova tabatrka). dopomahajicí Petrovi Marchdaleovi, v jehož

byt kardinál strýek vévodkyn Beatrice di Saningiolo schválné
ztratí svou drahou a milou tabatrku, k ruce vévodkyn; tak i „Mine
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friend Prospero" (Mj pítel Prospero). kdež zase dostávají se za sebe

mladý, schudlý anglický šlechtic a mladá lady, z níž se posléze vy-

klube rakouská princezna. Nevím, je-!i spisovatel katolík, ale katolictví

86 asto dotýká, ne snad z úmyslu rouhavého, ale kdykoliv tak iní,

dává na jevo, že je trochu veliký „švachmatikus" v tch vcech.
Mn aspo nikdo nenamluví, že by které dve z katolické rodiny,

tebas sebe prostší a vlašské — slovo vlašské podtrhuju, nebo vím,

že tam povréivost a jižní fantasie znanou roli hrají i v náboženském
nazírání — tak pohanskými obrazy a názory protkáno mlo své ná-

boženství katolické.

Violet Jacobsové „The Interloper" (Podloudník) obsahuje

pkné a vrn podané vylíení skotského života ped sto lety. Dj
povídky je melodramatický, ale pravdpodobný. Mladý skotský statká
zamiluje se do „lady" ze sousedního hrabství. jež lásku jeho optuje.

V rozhodném však okamžiku dovídá se on, že je pvodu nemanžel-
ského, i odchází z ohledu na svou milou tajn z otiny, ale vrací se

tam opét v as, aby ji zachránil ped uzavením konvenního satku.
„The Masterfolk" (esky asi: Panský lid) psán jest patrn pod

vlivem Mereditheovým, a vykazuje tu a tam samostatnost nazírání

autorova. Djišt je hned v Paíži, hned v Londýn, „milieu" —
bohémský život umlc a žurnalist v obou mstech; základní ideou

je provedení dkazu, že i za našich dn, kdo má dos mravní síly

a nadání, miíže ve svt udlati „kariéru".

John Oliver Hobbes (vlastn Mrs. Craigie) napsal ..The

Vineyar* (Vinohrad), jehož hrdinou jest slabý, pohodlný venkovský
statkaik, jenž od života nic jiného nežádá nežli pohodlí a pepych a

jenž tutíj svou snahu pokládá za svtový názor, vlastní silným duchm.
Aby pak mety svých tužeb a sn dosáhl, pohrdá rukou rádné, ale

chudé dívky, a zaprodává se chorobn sobecké bohace.
Zajímavou knihou jest Eliz. Robinsové „The Magnetic North";

zajímavou proto, že dobrodružství, která zažila spolenost patera muž,
hledajících po ti tvrté roku v kraji ledu a snhu, totiž ve Klondyke,
prožila autorka vlastn sama.

Pknou a pounou knihou jest povídka Maarten Maartensa
„Dorothea". Je to vlastn tragedie rozbitých ideál. Dorothea, dívka —
ideální duše a tužeb, ale svéhlavá a nezkušená, provdá se za hodného
sice muže, ale pece jenom lovka a ne andla. Když Dorothea pozná,

že muž její neodpovídá ideálu, jaký si ona o muži svém utvoila,

zane se k nmu chladn chovati, touto však chladnosti a rozmarností

sama dožene muže k poklesku, kterého by se asi sotva za jiných

okolností byl dopustil. Muž v.šak brzo nahlédne svou chybu a vrátí se

na cestu povinnosti a dobra. Ale Dorothea ne a nemže mu odpustiti.

Jak se konen pece zase sbhží, o tum práv ukázal Maartens, co

dovede. Autor vede k smíru a povolnosti Dorotheov tím, že jí dává
poznati její vlastní chyby a slabosti; Dorothea konen poznává, že

tento svt není žádným sídlem uskutenných ideál, ale že pece lze

nalézti v nm pi dobré vli trochu pravého štstí.
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„Belchamber" a „The Heart of Róme" (V srdci Ríraa) mají látku

stejnou až na místo dje a prostedí. V jednom i druhém poutavým
zpsobem líí se úpadek urozené rodiny šlechtické. Autorem prvního

románu jest Howard O. Sturgis, druhého Marion Crawford.

Drama. Divadelní kritik asopisu „Times" vybídl prý irského

dramatického spisovatele Bernarda Shavra, aby napsal divadelní

kus na thema „donjuanské". A Shaw napsal kus „Man and Superman'^

(lovk a nadlovk), jejž oznail jako „komedii a filosofii". V kusu
tom, jež arci pro svou rozvlánost pro jevišt se nehodí, snaží se autor

dokázati, že v milostných vcech žena je stranou útoící, pravou
boa constrictor zadrhující muže do svých vražedných závin. Míni-li

s tímto tvrzením vážn i zda jenom chtl obecenstvo svými paradoxními
náhledy omráiti, pozlobiti, nesnadno íci. Tu stjtež dv i tri ukázky
z jeho paradox: Domácnost — to žalá pro mladou dívku a robotárna

pro ženu. Smísení manželství s mravoukou pisplo více nežli kterýkoliv

jiný blud ke zniení svdomitosti u lidí. Nikdo není pravým specialistou,

aby nebyl v pravém slova významu idiotem.

Louis Parker zavlekl svým kusem „Kardinál" zpovdní tajemství

na jevišt, ale s nehrubým zdarem. Ke kardinálovi Giovanni de Medici

(potomnímu papeži Lvu X) pijde ke zpovdi vrah bohatého kupce,

jejž se svta sprovodil proto, že dcera jeho pohrdla jeho lá.skou a

optovala lásku kardinálova bratra. Z vraždy té obvinn jest kardin;iluv

bratr. Kardinál byl by nucen — vázán jsa zpovdním tajemstvím —
ponechati bratra jeho osudu, co tedy uiní ? Staví se šíleným a donutí

vraha doznati se k vin na takovém míst, kdež od úadu mohl býti

vyslechnut. Kus postrádá prý života a síly.

Za to úspchu dodlal se kus A. W. Pinera „Letty", o jehož

dji pomluju, ježto peložen byl do eštiny. Jiný oblíbený dramatický
spisovatel Henry Arthur Jones nezískal svým kusem „Joseph

Entangled" (Josef v nesnázích) slávy, spíše lze to íci o kapitána

Marschalla kuse „Duke of Killiecrankie". F. Fenn a R. Pryce
dokázali svou idylkou z prádelny, v níž se humor v dojemnou vážností

stídají, že by se mohli odvážiti i na práci vtšího rozmru. Nápis kusu
„'Qu o' my Thumb". Ale nejpopulárnjším dramatickým spisovatelem

anglickým dnes jest James ^latthew Barrie, autor kusu „Quality

Street", „The Admirable Chrichton", „Little Mary".

Historie. K.ritika. Životopisy. Píspvkem nejdokonalejíím,

jaký dosud kdy u kteréhokoliv národa napsán, ku poznání píin
francouzské revoluce, jakož i jejího prbhu a vlivu na djiny civilisace.

je poslední svazek historické sekce, vydaný „Cambridge University

Press". Pracovalo o nm nkolik nejuednjších historik anglických

a jeden francouzský. Dále chválí se Herberta Paula „The History

of Modern England". Celé dílo rozpoteno na 5 svazk, z nichž dva
dosud vyšlé zahrnují období od roku 1846—1865. K nejlepším partiím

pojednané v nich látky patí prý vylíení literatury anglické z té

doby. Sir Spencer Walpole napsal o dvou svazcích: „The History
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of Modem England", jež možno do jisté míry pokládati za pokraování
jeho dila: „Djiny Anglie od ukonení války r. 1815 až do r. 1858."

Z pojednání literárních dlužno vytknouti práci (sbírku essayí)

biskupa Southamptonského, Arthura Lytteltona: „Modern Poets

-of Faith, Doubt aud Paganism" (t. j. Vící, pochybovaní a pohanští

básníci moderní). Ve svazku tom obsaženo krom cenných studií s do-

konalou znalostí vcí psaných studií o Tennysonovi, Browningovi,

M. Arnoldovi, Swinburnovi, Cloughovi, Carlyleovi a G. Eliotovi briliantní

pojednání o „Zptném pádu do pohanství za císae Juliana".

Pátele Shakespearea upozoruji na miniaturní vydání všech jeho

dramat a básní, jež poala vydávati Methuenova firma. Všech svazek,
jež lze hrav do kapsy u vesty zastriti a jichžto tisk pi tom pece
je pkn itelný, bude 40 Cena v kži vázaného svazku iní 1 sh.

(1 K 2i> h.)

Ctitele Gladstonovy upozoruji zase na jeho životopis (o tech
svazcích za 42 sh. vydaný u Macmillana c^ Co.) z pera John Morleyho.
Dle novinových zpráv bylo prý toto dílo v nkolika hodinách
po vyjití rozprodáno 90.000 exemplá!

Odezíraje od pokraování v životopisech, jež týž nakladatel už

adu let vydává pod názvem „English Men of Setters Series" nemalý
rozruch zpsobily ješt: Herberta Spencera autobiografie a „Život

Dante Gab. Rossetiho" z pera Arth. C. Bensona.
B) Amerika. V Anglii stžováno si do hyperprodukce románové,

v Americe zase Gertruda Athertonova vyjela si v kvtnovém
ísle „Severoamerického Obzoru" (North American Review) na „šosáctví",

^chudokrevnost" a „manýrovanou tradicielnost" specificky americkému
krásné prosy. Zejména to „šosáctví" — co tím míní, neteba snad tu

rozvlán rozvádt a vykládati — ji dopaluje. Než Josefina Daskam
Bac o nova v témže asopise jí odpovdla, že bu nezná, nebo znáti

nechce celé ady spisovatel, kteí svými spisy nejen že americké
písemnictví oteveli nové, široké obzory, ale jež i pi svém tak zv.

„šosáctví" daleko pedí po stránce umlecké „nešosácké" plody fran-

couzské a norské.

V ele amerických prozaterii stojí Henry James, Wiliam Deam
Howells, James Lané Allen, z nhož etné ukázky podal jsem sám
v peklade, poukazuji zejména na peklad jeho „Sestra Dolorosa".

Henry James, jehož práce jsou nejpádnjším vyvrácením ob-

vinní uinného americkému písemnictví G. Athertonovou, napsal

román „The Ambassadors", v nmž d(jliuje, jakým kouzlem psobí
na Yankecho v pravém slova významu život intelligentní i spoleenský
v Paíži. Hrdina povídky té, Chad, je typem mladých Amerikán,
kteí každoron houfn ubírají se do „starého svta", by tam pouení
a nadšení erpali, kteí však podléhají kouzlu, jež stará kultura evropským
velkomstm propjuje, a tak se své otin odcizují.

James Lané Allen, o jehož románu „The Reign of Law"
jako o nejpozoruhodnjším náboženském románu americkém jsem po-

sledn referoval, napsal svým mistrným zpsobem „The Mettle of the

Hlídka. 57
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Pasture" (esky: Moc vychování). Hrdinka tohoto románu nemže pes
srdce penésti, že její snoubenec jako student ml milostný pomr,
jenž nezstal bez následk. Neustále myslí na první jeho milou a tebas

že se tato už dávno provdala, a to dosti šastn, nemže jí zapomenouti.

Jaký následkem toho utvoil se život její a jejího chot, to iní pedmt
tklivé analyse J. Allenovy.

Edith Vhartonova dotýká se ve své povídce „Sanctuary'^

(Svatyn) otázky o ddinosti. Ti osoby pouze tu vystupují, ale všecky

skvostn karakterisovány. Pedn matka, vdova po muži slabochovi a

neesti oddanému, jež vše vynakládá, by ze synáka z toho manželství

pošlého jiného muže vychovala; pak syn, lovk to dobré vle a ne-

dostatených vdomostí, a konen dívka, povaha chladná, filosofská,

již miluje a k vli níž dopouští se podvodu. Povídka jest vlastn

vášnivou obžalobou nynjší spolenosti, u níž zdáním ctnosti více

platí, nežli ctnost sama. Táž spisovatelka vydala též sbírku povídek

„The Descent of Man".
Robert Herrick, jeden z mladších, pojednává ve své povídce

„Their Child" (Jejich dít) rovnž thema haeredity, jenom že trochu

odporné, totiž pud vražedný, jevící se již u malého dítte jako ddictví

po otci.

Mary Tappan Wrightové román „The Test" (Zkouška) je

smle psaná a vážná kniha. Je to historie muže, jenž ve své lehko-

myslnosti nešastnými uiní dv rodiny, a to rodinu své nevsty, již

svede, a pak rodinu té, s kterou se v nepíetném stav zasnoubí.

Svedená na to svým zpsobem, kterým hledí chybný krok svj na-

praviti a dítku otce nahraditi, blahodárn psobí jak na další utváeni

se povahy a života svého svdce, tak i na všecky ostatní jednající

osoby s ní ve styku stojící.

Jako slena Robinsova (viz nahoe), tak i Jack London (rodák

z Kalifornie) erpá ke svým pracím námty, látku a typy ze své vý-

pravy do zem zlata, do Klondyke. London rád podkládá svým po-

vídkám sociální význam, tak tomu i pi jeho povídce Chistorii vlastn

psa) „The Call of the Wild".

Ellen Glasgowa ve svém románu ;,The Delivrance". jenž

celkem mnoho nepravdpodobností vykazuje, vypravuje, jak za obanské
války jistý správec pipraví pány své o statky a jak se syn tchto

za to mstí na synovi podvodného správce tím, že ho vede k opilství I

F. Hopkinson-Smith vydal sbírku pozoruhodných povídek

pod názvem „The Unner Dog" (Pod psem). Kniha vnována je chudým,

tm párim spolenosti lidské. Mnohé z povídek napadají spravedlivost

zákon; jež nezídka velké zlodje a podvodníky chrání, kdežto malé

tresty svými postihují.

G. Athertonova humoristicky vypravuje, jak se jistá koketná

vdovika zbavila ty nápadník, kteí po vzájemné úad uiní ji

nabídku k satku. Název povídky „Mrs. Pendletons Four-in-Hand."

Jiná odvtví. Brander Matthews vydal deset svých ped-
nášek o vývoji dramatu (The Development of the Drama) v samostatné
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knize. Pojednává v nich o umní dramatickém, o ecké tragedii, o ecké
a ímské komedii, o stedovkém dramatu, a dramatu ve Španlsku.
Anglii a Francii, o dramat 18. a 19. století, a o dramat budoucnosti.

Rufus Rockwel "Wilson pedvádí vynikající literáty Novo-
anglicka v tom prostedí, ze kterého vyšli, ve svém píspvku k po-

znání novoanglického písemnictví „Xew England in Letters".

Nervosa a poesie.
Studie P. H. Martina. Peložil Jan Spáil. (. d.)

Vzruchy ospravedlnné námtem, takový bude konen pedmt
poesie. Básník zachytne, nezáleží zda v pírod, scénu, krajinu, kout

obrazu, hru mrak, hnutí vod, pohyby lidské a z tohoto dramatu reál-

ního dá vytrysknouti dramatu ideálnímu, se všemi vzruchy a vším

životem všelidským splynulými v jeho duši a které mohou také splynouti

v duši divákov i tenáov. Slyšte tyto sloky Verhaerenovy:

Parmi 1'étang or sombre
Et les nenuphars blancs

Un vol passant de hérons lents

Laisse tomber des oinbres.

Elles s'ouvrent et se ferment sur l'eaa

Toutes grandes, comme des mantes;

Et le passage des oiseaux, ID haut.

S'indéfinise ailes ramantes.

Un péchenr grave et théorique

Tend verš ellea son filet clair,

Ne voyant pas, qu'elles battent dans Tair

Le larges ailes chimériques.

Ni que ce qu'il guette, le jour, la nuit,

Pour le serrer en des mailles ennui,
En bas, dans les vases au fond un trou

Passe dans la lumiére, insaissisable et fou.

Kde rybník v zái zmti
a leknínu kde bl,
shluk volavek v dál spl,

stín vrhnuv, kudy letí.

Ten padá ve vodní tni
jak velkyeh plášá sms
a ptáci vyš, kam let je vznes',

na veslech kídel nekonených trní.

rybá tu vážný, zamyšlený

udici za ptáky vzpíná,

nevida, vzduch že rozetíná

kídel jich let rozbouený.

Ani když ve dne íhal, v noci,

aby je polapil do tenat snadn,
tam v hloubi bahništ, díry na dn,
let sluncem nestaven divou jde mocí.

Jak jsme již všední, pijmeme to za roztomilost básníkovu, jenž

se baví tím, aby nám namaloval rybáe chystajícího se lapiti svou

udicí stíny volavek. Ah, dobe, to je symbol z nejvážnjších. Pan
Vigieux-Lecocq nám jej vysvtluje takto: „Jsme všichni tímto ubohým
lovkem: oi sklopené vrháme svou udici do bahen a hanb. které se

petvaují pod falešným zlatem života farisejského, a doufáme, že dobudeme
v tchto tenatech cti, štstí nebo lásky. Ale chimérický ideál vznáší se

nad našimi hlavami a my ho neuvidíme nikdv, ponvadž naše oi jsou

tvrdošíjn sklopeny; a my ho nikdy nezadržíme, nebo není z tohoto

svta. Zdlouhavé volavky lítají vždy pes nás a stíny jejich klouzají

bez ustání po zrcadle, kde se jeví každá duše, a lovk miluje dále
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illusi, dostoupiti jednoho dne toho, co jest nezadržitelné a bláznivé." ')

Mohli bychom také nalézti jinou vc v tomto symbolu, nebo pole

výkladu není nikdy obmezeno. Však hle, co jest ješt symbolitjši.

Le silence déjtl funbre une moire Du souriant fracas originel hai

Dispose plus qu'un pli seul sur le mobilier Entre elle de clartés maitresses a jailli

Que doit un tasseinent du principál pilier. Jusq^ue ver? un parvisnépourleur simiilacre.

Notrc si vieil ébat triompbal du grimoire, Tionipettes tout baut orpámésurdesvélins,

niéroglyphes, dont s'exalte le millier, Le dieu Ricbard Wagner inadiant un sacre

A propager de l'ail un frisson fatuilier Mal tupar l'ancre mmeensanglotssybillins.

Enfouissez le moi plutot dans une anuoirel

Sonet tento v originále beztoho smyslu prázdny bych pekladem
v rozmru originálu musil valn zmniti. Cituji jej tedy doslovn ei
nevázanou:

Mlení již pobební moiry jejž njezi n, proslulé uiaitressy tryskal

rozkládá nejeden vraji po nábytku, až ku pedsíni chrámu vzniklé pro jejich

který as ssednutí se hlavního pilíe uiodln.

roztíští pr nedostatku pamti. Trompety zcela vysoko ze zlata omdlelého

Naše tak staré laškování vítzné v erné knize, na velinech,

hieroglyfy, z nichž se vypíná tisícka, na boha Richarda Wagnera zái svaté zlo,

by kídlem rozmnožil se úds rodinný, ty kotvou podobnou ve vzlycích sybillin-

zahrabte mi je spíš do armary. ských (!j.

Usmívaje se jiraskotu p&vodnímu žraloka.

Ejhle výlupek vysokého reliéfu! Jest od mistra mistr symbolismUj^

pana Štpána Mallarmé, Rozsvime si lucernu a pomocí njakého za-

svcence pokusme se vidti. Jsme, zdá se, ped nábytkem století starým,

jejž básníci se chystají penésti do chrámu nebo paláce nejkrásnjšího.

Ale moire (smutení látka) žalu jej pokrývá, což znamená, že jest již

na kusy a že padá v zapomenutí. Tento nábytek erných knih od

nynjška bezcenný a polámaný pjde spát, neužitený, do skín vždy
zavené, neroztíští-li ho klenby domu ítícího se do propasti. Neb(^f

hle, co se vznáší, vyšedši z tohoto okolí pohrdaného, hudba, divadlo

ideální, složené pro básníka. Trompety ohlašují Wagnera. On je svrcho-

vaným vládcem scény pipravené pro jiné, a básník sám uchvácen
pozdravuje uchvatitele chrámu.

Toto všecko podává se v sonetu tomto v allurách ponkud barokních.

A se pece již neíká, že etba básník jest pohovním. Je to naopak
práce a z nejtrapnjších. Jistý kritik, pítel školy, nám sdluje, že kdysi

octnuv se bez penz v malém mst nmeckém, pomýšlel na to, že se

dá na zamstnání, které by mu dovolovalo žíti. „Zdálo se mi", praví,

„že nej praktitjším vyízením bude otevíti kancelá pro úplný a

zaruený výklad dl pana Mallarméa. A snad kdyby klientela se mi
byla dostavila, byl bych udlal štstí s tímto zamstnáním; nebo jsem
chápal pravdiv na první pohled a uml jsem pekládati bez pekážky
nejtžší místa." 2j Mžeme míti za jisto, že p. Wyzewa byl by zemel
hlady, kdyby rau bylo bývalo, aby ml živobytí, ekati na klientelu

zvdavou pochopiti rébusy p, Štpána Mallarméa.

') Dílo již uvedené.

*) Teodor Wyzewa, Nos maitres, str. 125.
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Symbolisté máji, pravilo se nám, zvláštní zpsob pojímati etbu
svých dél. Chtjí, aby tená vykonal práci stejného tvoení jako autor

a zcela tak upjatou, možná, že ješt více unavující. Toto dílo, které

umlec vytvoil svým zpsobem, má tená po nm provésti a státi se

jím samým tvrcem. „Pochopiti" znamená zde, v literatue, synonym
k „tvoiti". Také jest poteba, abychom si oblíbili poesii symbolu,

abychom znali radosti a strasti analysy za úelem nalézti znova mnohost
forem skupených a sjednocených. Konen pry se vší etbou roztržitou

a zbžnou, pry s obtížným páním, chtíti vždycky chápati ped cítním
a, jak praví tento kritik školy, upustiti od této mánie všední „nemoci
si nikdy hovti pi njaké ušlechtilé emoci, aniž bychom nezkusili na
sob zchlazující touhu se vyjáditi." Všichni nemohou dospti k tomuto

pochopení ádu tak povzneseného. Ejhle, pro poesie není stvoena pro

všecky. Má zstati nepochopitelnou, praví pan Wyzewa, „tm, kteí
nemají dosti lásky k radostem esthetickým, aby se jim oddali trpliv
s celou duši." Dle tohoto výpotu jsou etní zajisté ti, kteí nikdy
neproniknou tajemství symbolu.

Však tito sami, kteí se domýšlejí, že zdvihají všecka kídla,

jsou zcela jisti, že vidí a cítí to, co básník vžehl z pravdy a ze ztajené

emoce do svého díla? Ne. Pan Vigié-Lecocq nám to vysvtluje tak,

že ztrhává s výše té všecky illuse, podaí-li se nám je míti. „Symbol",

píše, „nemá všecek svj smysl než pro toho, který jej stvoil, nikdo

jiný nemže proniknouti v nm všecku tajemství. Jen básník sám zná

práci vykonanou ve své duši ve chvíli, kdy idea a obraz tryskaly

jedna do druhé, jedné jsouce duše!" ') tená takového mistrovského

díla jest pece obmezen na pokoušení se co nejvíce, aby vyzískal nkteré
ideje a nkteré myšlenky ze své etby, ale nesmí se odvážiti zhostiti se

myšlenky básníkovy se svých kídel. Není ani jist, že jest v sympathii

3 ním a jeho individuální emoce budou moci býti velice nepodobny
s myšlenkami autorovými. Podstatno jest, aby byl vzrušen. Ejhle tuto

theorii symbolistskou dekadentního mozku! Obmezuje se na to, že

praví, že básník vloží do svého díla co chce, a tená že z nho vyjme
co mže, to jest že Sv^í to asto zcvrkne ze všeho na nic. Kresba
impressionistská poíná si z téže zásady, ale až dosud sonety jednch
a obrazy druhých vyvolaly více veselosti než esthetické emoce.

Zatemnlost soustavná jest konen podstatnou ástí básnického

umní dekadentského. Sám titul, kter}' si básnici školy této zvykli

dávati svým dílm, odhaluje ducha toužícího po pochopení. Co si mysliti

a co íci o dílech, nesoucích jména jako tato: „Dvrné liturgie". „Iris

zoufající", „Mystická ítanka", „Eovnobžn"*, ,.,Legenda rouhavá",

„Tob", „Prameny k ece", „Teštní srdcervoucí"? Jaké tajemství se

asi mže skrývati pod tmito podivínskými etiketami: „Kdo pil hvzdy",
„Chtný duben". „Slepý msíc", „Vánek v slzách", „Zvony na blankytu",

„Stín jest modrý"? Takové tituly jsou, to jest nepochybno, velice

suggestivní; zpsob asi, že zasvcence pojímají mdloby v nadji radostí,

které slibují jejich rozjímáním. Zdá se nám, že suggerují nade vše

') Uvedena dílo str. 212.
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idey zvlášt se odnášející k duševnímu stavu tchto poseur záhadami.

Tito výstední novotái, abychom neužili jiného oznaení, pokusili se

provésti sloh svj prosou francouzskou. Vizme, jak jsou pi tom zaujati,

aby nám dali to, co p. Wyzewa nazývá „rozkošnými stránkami jemnosti

a elegance." Když se jedná o mluvení neb o psaní, míváme ve zvyku
vymýšleti si své ideje, pak své frase a slova, která vyjadují naši

myšlenku. Abychom utvoili frasi, sáhneme po slovech, která jsou

nejlépe dle ideje, již jsme pojali, a tato slova umísujeme poadem
logickým dle zákon vlastních syntaxi našeho jazyka. Pan Mallarmé
pojímá sloh ze zcela jiné facony. „On chtl od poátku žíti frasi celou,

to jest ideu celou s jejími podrobnostmi, jejími rznými plány, attitudami

a pídechy vzruch. Pak napsal prostosrden na papír celé své vidní
této idey: on nám obnovil nedotknutou frasi prožitou: maje zení
k poadu vzruchv, událostem, plánm, které zaujímaly rzné partie

ideje v jeho duši. Prosa umlecká, živá, temná tenám novin, ale

dodávající literátm nevyrovnané rozkoše vysoké myšlenky objektivn
podané." Tak se pronáší p. Wyzewa. Praví nám tu vc, které neschází

leda jistá pravda. Jazyk latinský mezi jinými dovoluje sledovati ve

frasi pirozený poad vzruchv a pocitv. Ale s jazykem francouzským
není to nikterak tak. Lze jej k tomu pivésti ásten; to jest zde

kriterium dobrého pekladu a užitenost pekládání z latiny ve vy-
chování klassickém. Ale pehánjíce tuto zásadu pipodobnní, padáme
v nesouvislost, která ruší veškeru jasnost a odporuje zdravému rozumu
jako duchu našeho jazyka. Ejhle, jak p. Mallarmé odpovdl na pro-

hlášení „Mercure de France" o otázce Elsaska-Lotarinska: „Znám málo
smýšlení mládeže, mimo mládež literární, která se tu vyslovuje sama;
prmrné smýšlení zem ješt mén zabývaje se nehrub novinami...

Na píklad vidli by mne zdrceného ztratiti té chvíle za Nizzou Mont
Blanc od nejnovjšího data francouzský, který jest úasten na ozdob
vlasti. Elsas-Lotarinsko sourodné dovolává se naopak vrností naší

nadje — že vítz na konci svého potu nepizpsobí svj zájem —
to se bude nkdy posuzovati tžce — nevím, neopustí-li nevdnou
písluhu pro jiné výhody nebo proti zvláštním pípadm, po výbuchu
pravdy beze zbraní. Ejhle, milý ,Mercure', jakési nauení jako od
obana stateného, jenž je tázán o radu na ulici." Ejhle, nový sloh

v tom, co má býti umírnn, co se týe licencí konstrukce; nebo jakmile

si povolí volnou dráhu, stává se nepochopitelným jako symbol sám.

Co teba vidti v této method, která skrývá svou nesouvislost

pod nárokplnými formulemi'? Je to genius, který objevuje nové obzory?

Je to naopak zvrhlost intellektualní, která se jeví v tchto plodech

souasné nervosy? Nerozpakujeme se nikterak íci, že genius dalek je

tchto podivínských, nesoumrných, umlkovaných a dutých tl. Co
se týe zvrhlosti, psychiatrie má tisíckráte pravdu, pedstírajíc, že se

obviuje s tmito dekadenty, kteí tentokráte dobe vybrali nebo dobe
pijali své jméno. innost nervv organických pevládá tu nad inností

mozkovou, vzruchy odstebávají intelligenci a sebevdomost triumfuje

nad sebevdomím. V tomto stavu porušené rovnováhy mátoha a ne-
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uritost stávají se zvyklým pedmtem myšlenky. Výrazu je se tu

ohýbati dle této touhy po tmavosti, neuritosti. U tch, již jsou pipraveni

o rozum, jde to až ke hledání slov zbavených všeho smyslu. Jazyk

jasný a uritý nemá žádné platnosti pro zvrhlého. Neváží si jen jazyka

nepesného, který mu dovoluje platiti v myšlence jeho ve svt sou-

mrakem obesteném a vyvažuje jej ze všeho vzmachu, aby následoval

své ideje a ideje jiných. Symbolismus konen neklame nikoho nežli

sebe, chlub se ovzdušími hloubky a vážnosti mystické. Pro každého

lovka vážného není to nežli znamením slabosti intellektualní.

(O. p.)

Novd díla.

Maurice Talmet/r: ha. Franc-Maconnerie et la Revolutíon. Perrin.

Cena 1 fr.

Již dávno tušili mnozí historikové revoluce v pozadí tohoto velikého

dramatu pítomnost tajemného režiséra, který, aniž by kdy kulisy opustil,

vše pipravil, kázal a ídil. Byla to jen domnnka, která však dle práce

Talmeyrovy zdá se býti historickou pravdou absolutní evidence. Srovná-

vaje události a idey revoluce se znaným potem pedrevoluních

písemností zednáských — až dosud neznámých nebo jen málo známých,

objevil, že od samého poátku, od dobytí bastilly až k poprav Ludvíka XVI
a Marie Antoinetty, revoluní drama bylo v život uvedeno dle plánu

vypracovaného již nkolik let pedem od svobodných zednáv. Objev

rozhodn nejen znaného zájmu historického, nýbrž i neobyejného

aktuelního dosahu.

V. M.Ascher: Auslúge in das Reich des Geistes und der Seele.

Berlin.

Duch a srdce; pessimismus a optimismus; štstí; pokrok; poznání

a zjevení; mravní íše; determinismus a svoboda; vda a náboženství;

Bh; nesmrtelnost; pravda — to kapitoly brošury, kol nichž seskupil

autor své myšlenky mravního kázání. Ascher varuje nás ped tmi,

kteí se vysmívají pessimismu, nebo tací lidé nemyslili vážn o život;

nicmén však ten, který pokládá konání ctnosti za nejlepší dvod života,

nalézá v nm nevyerpatelný zdroj radostí. Miti vci dle jich skutené

hodnoty, to umní žíti; od toho odvisí i pravé štstí. Kdyby Bh ml
smilování s našimi odpory a s naší ignorancí, pro odpírali bychom

viti ve Zjevení? Šasten, kdo ví v Boha! Víra náboženská, víra

mravní, vira vdecká — víra je v základ všech našich explikací. Zlo

existuje, ale jest pobídkou naší lásky; svt jest nedokonalý, avšak vle
svobodná smuje k Dokonalu, k božskému. Ani vdecké hypothesy,

ani objevy maáinismu neuí nás žíti; vda obrací se jen na ducha, jen

náboženství dovede tišiti hlad duše. Boha lze cítiti v srdci; on jest
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vzorem vší ctnosti a zdrojem všeho mravního ádu; konati dobro, tof

imitovati Boha. Jest nesmrtelnost nco více než krásný sen naší obrazi-

vosti? Ano, nebo je teba, aby se s každým jednalo pimené jeho

vnitní spravedlivosti; ten, kdo na zemi realisuje božské pozvedaje se

nad lhostejnou pírodu, musí býti úasten vného života atd.

Myšlenky ne zrovna nové, ale resumují, jak dí Bernard, nejlepší

výsledky lidské zkušenosti v mravním ád.

La Religion extérieure. Par le P. Tyrell, traduit de Tanglais. Paris.

Lecoffre.

„Bludu pouhého subjektivismu, který popírá užitenost, potebu
a existenci njakého závazného náboženství, staví se diametráln v oposici

opaný zloád, který obvykle nazýváme náboženským objektivismem."

Tato slova nebo spíše tento princip isté psychologie osvcuje
tyto konference P. Tyrella, které jsou proniknuty duchem kardinála

Kewmana. Autor srovnává vnitní a vnjší podmínky náboženského
života a postihuje v nich jako psycholog zákon rozvoje; než zárove,
ukazuje, jak celý náboženský život, vyšlý ze spontanity, potebuje
njaké vnjší discipliny, která by jej, pivádjíc jeho schopnosti a

energii k sociálnímu centru, vedla a ídila. Tomuto úkolu vyhovuje
velikolep katolická církev.

Na ukázku stjž zde definice náboženství: „Náboženstvím rozumíme
výklad bu lidský nebo božský, bud pirozený nebo zjevený našeho
vrozeného náboženského instinktu, vysvtlení, které s nim poítá, jej

ospravedluje, ídí a vede v praktickém jednání. Než jako spirituelní

pirozenost zstala by nedokonalá, kdyby lidská duše si nevytvoila
tla, aby ji pomocí tohoto doplnila, podobn myšlenky, theorie, abstraktní

idey musí vždy vzíti uritou podobu a vtliti se v konkrétní formy,

které psobí na obrazivost a smysly, v njaké historii, mythu, symbolu
nebo obrazu, nebo pi nejmenším ve slovných formulích, které dovolují,

abychom se jich chopili a je pipoutali k zemi, díve nežli se rozprchnou
v ídkém vzduchu. Odtud dvojí charakter, který pozorujeme v každém
náboženství, nebo jinak eeno výklad náboženského instinktu, a již

pravém nebo falešném, kesanském nebo nekesanském. Vnjšek a

vnitek, tlo a duše, viditelné a neviditelné se v nm spojují. Na jedné
stran nalézáme víry, pesvdení, theorie, které písluší duchu; na
druhé stran fakta, legendy, rysy, formule, v nž se odívají a které

je iní poznatelny obrazivosti. Aby njaké náboženství bylo lidské a

praktické, musí míti jako lovk tlo a duši; puritanské hledání ná-
boženství ist filosofického a spirituelního, zbavené všeho vnjšího a

imaginativního výrazu, jest naprosto nco nepirozeného a již pedem
zániku odsouzeno." Šastná aplikace psychologického zákona symbolismu,
který je zajisté jednou z psychologických podmínek, aby lovk pijal
a žil kesanské nadpirozeno. Pozoruhodné jsou i stat (str. 156 n )»

kde udává autor všeobecný princip, jak mže kesan rozlišiti své
náboženství od náboženství jiných. V. Konference „Abus de moyen!>
extérierus de la gráce" obsahuje partie inspirované nejryzejšímkesanským

I
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volontarismem. Krátce — dí redaktor Annal k. fil. — tato kniha pati

do každé bibliotheky, kde aliance rozumu a viry se dje na základech

zdravé filosofie a ryzího ueni. v. Laxkaš.

Dr. Karel Kašpar: Církevní zákonodárství o náboženských kongre-

gacích. Nakl. V. Kotrba v Praze 1904. Str. 141.

V první ásti, o níž jsme referovali v roníku XX. „Hlídky"

(str. 849), pojednal spisovatel o zákonodárství zevnjším, v této jedná

o zákonodárství vnitním, a to ve dvou oddílech, z nichž první mluví

o lenech kongregace a jich povinnostech, druhý o správ a zízení

kongregace; v „Dodatku" pipojeny nkteré dležité dekrety v úplném

znní: „Quemadmodum", „Singulari", „Auctis admodum", „Romani
Pontifices'*, „Conditae a Christo". Pehled abecední jest velmi praktický.

Chválu, kterou jsme vzdali první ásti, s dobrým svdomím opaku-

jeme. Hlavní církevní ustanovení jsou s velkou pílí shledána, jasn
podána a pehledn uspoádána. Znalci stanov kongregací jednotlivých

najdou v tchto ovšem dosti odchylek, ímž však kniha ani ceny ani

užitenosti nepozbývá, podávajíc jim právo obecné.

Dispense v záležitostech velmi dležitých obyejn si ponechala

8v. Stolice, což spisovatel na patiných místech správn udává. Aby
však nepovstalo nedorozumní, mohl ješt pipomenouti, že to platí jen

tam, kde sv. Stolice pravomoc dispensi udíleti nepostoupila generálnímu

pedstavenému, na p. v nkolika pípadech týkajících se slibu chudoby

nebo rozvázání slib. P. J. Hudeek.

Fr. Bílý: Od kolébky našeho probuzení. Nkolik obrázk z djin jazyka

a písemnictví. Str. 75. Cena 1 K 50 h. eské knihovny zábavy a pouení,

vydávané Ústedním spolkem eských professor, . 17.

Dotknuv se p. spis. ve stati úvodní nkterých doklad vysoké

vysplosti naší za doby Karlovy a p. (Evang. Remešské, Legenda
Kateinská, Štítný, Kniha Tovaovská), líí v dalších tím nápadnjší

skleslost eštiny. „Jediný den rozhodl o osudech národa" (str. 38), totiž

bitva blohorská; jest však více než pochybno, zdali bez ní anebo

s vítzstvím blohorským byly by se naše pomry lépe utváily, nebo
Fridrich Falcký s celou družinou a vdcové eského povstání nebyli

niím mén než — eskvmi vlastenci! A nad to nmecký protestantismus!

Úpadek eštiny znázoruje se hlavn inností grammatikáuv,
jako Rosa nebo Pohl, vedle kterých ovšem též poukázáno na spisovatele

lepší. Zvláštní staf vnována pekladm Písma. Zaátky nové doby

charakterisovány vylíením boj pravopisných a prosodických, pokusv
o eské divadlo v Praze a prvých po dlouhé dob pokus básnických

ku konci 18. století.

Neutšené a málo zajímavé toto období našich djin dovedl p. spis.

známým svým zpsobem v nkolika význaných zjevech výten znázor-

niti. Nejsou to literaturní djiny celé té doby, avšak charakteristika

její nkolika tmi nárysy vystižena lépe a zajímavji než obšírným
a podrobným popisem.
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Leo Belmont: Lew Tolstoj. Žycie i dzieía. Zary^^ biograficzno-kiytyczny.

Kraków 1904.

Kniha tato zajímá pedn už tím, jak asi Polák soudí o Husovi

ve svt asi nejproslulejším; zvdavost tato nem však s dostatek

ukojena, nebot hledisko p. spis. jest více kosmopolitní. Vidi v Tolstém

lako tolik iiných velikého apoštola, peceuje ovšem jeho vliv, jaKo

ti druzí; posuzovatelé Tolstého vbec zapomínají rozlišovati, co pri

zjevu tom jest pouhou sensací a s ní také zaniká, a co jest umkem

ideí, úinkem vru nevalným jako mnohé ideje samy.
. . ,^

Umlecká stránka Tolstého. mén jest ocenna, akoli pravé ta

jest vynikající.

Mapa okresního hejtmanství moravsko-ostravského. Se statistickou

tabulkou dle sítání a udání roku 1900-1904 pro školu upravih uitele

J Petrus, A. Schallenberger a E. Rozehnal za pomoci uitelstva v okre=e.

Nákladem uitelského spolku „Komenský" v Mor. Ostrav. Cena ..O b.

Okres ten tvoí cíp Moravy dlii Opavsko od Téšínska a jest

národnostn velmi dležit. Patí k nmu obce: ^o^^^^ ^lá (95^ Oecnu

6 Poláku, z roku 1900), Stará Blá (1894 0., 1?/' ^2 ^0, Marian^^^^

Hory (5031, 2026, 348), Hrabová (1673, 6, 45), Hrabuvka (220
í ,

oo, 1),

Krm^elín (935 ., 7 P.), Moravská Ostrava (12.738, 6248 10.030, Pnvoz

(Oderfurth 3441, 1912, 5304), Proskovice (524, 2 1), Nova Ves (114b,

27, 15), Stará Ves (1621 C), Vyškovice (550 C), Vítkovice (í6í7,^oiy,

7898), Zábeh nad Odrou (6163, 930, 368). V ^^It^í^/.T^iftAQoM
46.532 (55-l8o/o), Polák 13.751 (16-33o/„), Nmc 24.029 (28 49o/o).

školství. Mariánské Hory. eské: chlapecká méSfaoka,
^^f^^^^^f^^l"-^,:^^

národních škol s 1012 žákv, 3 mateské Skolky, pr&myslová pokraovaci jednotrulka

s 26 žáky. - Nmecké: 2 tídv národní Školy se 107 žáky, mateská Školka^

Mor. Ostrava. eské: chlapecká méStanka, dív6í méSauka, 25 thd národn ch SUl

8 1414 žáky, 6 mateských Skolek. Mati6ní gymnasium (207 žák), ^^^^^^^^
^^^^tí^ovaci

pr&myslovápokraíovací- Škola (125 Ž.J, horní Škola («^ * ^ ,d^-ÍJX> ^ f.íá Ska
škola (4 9 žáky). - Nmecké: 2 tHdy národní školy (107 Žákfi), I mateská Sko ka,

hrpeiká mésíanka, díví mš(anka, 50 tíd národní školy (2690 ž.), ^^^
J^^^^,^^^ ^^.j

mstské gymnasium (218 ž.), realka (546 ž.), prmyslová pokraovaci Sí^^l^^j^^^^-^f 1
lyceum (90 ž ), díví obchodní Škola (113 ž ), obchodní pokraovaci bkola (8á ž.;.

Polské: trojtrídka národní školy.
,, „u-o «rRmv«lová

Pívoz. eské: 10 tíd národní školy (541 žáku), materská školka
P^f^/f^"^*

pokraovací škola (58 ž.). - Nmecké: mSanka, 22 tíd národní Školy (104. ž.),

mateská školka, prmyslová pokraovaei SkoU (81 z.).
„rfin,vd..vá

Vítkovice. eské: 10 tíd národní školy (532 ž.), 4 materské Skoky, V^^^^^^t
Škola pokraovací (72 ž.), díví prmyslová škola

P°»^7^^«;-^fJi^-^/^T „^feTsíf^^^
chlapecká mštanka. díví mšfanka. 39 tíd národní školy (2443 i.), 10 materských

Skolek, 2 prmyslové školy pokraovaei (330 ž.).
, . ., , oo, ,n ™otí.KWil

Zábeh. eské: méšíanka (150 ž.), 18 tíd národní koly .934 i.) mate^á

Školka, zimní hospodáská škola ,42 ž.). - Nmecké: 5 tíd národní školy (267 i.),

mateská školka.

V ostatních obcích jsou školy ovšem jen eské. V celém okrese

ie mšanských tíd eskvch 10 se 463 žáky, nmeckých 18

s 838 žáky; národních tíd eských 114 se 6548 žáky nmeckých

118 se 6549 žáky, polské ti; mateských školek eských lo, né-
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meckjch 18.- stední školy eské dv se 387 žáky. nmecké též

dv s 854 žáky; pokraovacích a odborných škol eských osm se

608 žáky. nmeckých sedm se 716 žáky.

ísla jsou hlavn pii národních školách kiklavá, a nejkiklavjší

ve Vítkovicích a v Mor. Ostrav. Zajímavo též. že 368 zábežských
Nmc má pétitídku s 26 7 žáky. Nejmén pochvalovati si mohou
Poláci, kteí však teprv od nedávná se sem sthují za výdlkem.
Polské dti chodí vtšinou do nmeckých škol. Z pehledu tohoto vidt,

kterak národní výboj a obrana sousteuje se ve školství.
Dle náboženství je 79.886 (9 l-7o qj katolík, 2222(2-55Vo) evangelík,

4985 (5*72o/o) židv a 33 jiných. Muž jest o 7270 více nežli žen.

Obyvatelstva pibylo za 10 let o 38.582 ili o 77-4'Vo- Analfabet jest

28.957 ili 27-4Vo, z nichž 12.307 muž. eských spolk je 127,

nmeckých ? V uhelných dolech (v okrese mor.-ostravském) zamstnáno
8324 dlník (v celém revíru ostravsko-karvínském 42.230 dlník). Ve
vítkovických železárnách zamstnáno 331 úedníkv a 13.4>51 dlník,
dozorcv a mistr. Dlníkm vyplaceno 14,000.000 K. Pímé dan
zaplaceno (roku 1903) v Mariánských Horách 110.494 K. v Mor. Ostrav
895.353 K, v Pívoze 310393 K."ve Vítkovicích 1,013.061 K, v Zábeze
80.694 K. V Mor. Ostrav jest vedle nmeckého akciového pivovaru

(83.000 hektolitr) též eský akciový pivovar vaící 66.000 hektolitr.

Práce tato zasluhuje uznání; zvlášt významným se mi zdá, že

mapka urena pro školy. O by bylo lépe poíditi podobné
mapky všech okres moravských a slezských než proti
sob štváti. Co by bylo cenu mapky ješt zvýšilo, je seznam nejen

jam uhelných s udáním jejich majitelv, ale i všech závod prmyslových
a obchod s tímto rozlišením: eské, polské, nmecké, bezbarvé. Podobn
bylo by dobe bývalo udati spolky všecky jak dle národnosti, tak dle

odboru a smru politického Csocialního) s potem lenstva. Zvlášt by
bylo teba podobné práce ve Slezsku. m. p.

Zc Života náboženského.

Vikariatní skupiny zemské Jednoty eského duchovenstva probíraly

letos otázku, jaká by mla býti norma, jíž by se ídil poet vících
na jednu farnost a jednoho duchovního pipadající.
„Vstník katol. duchovenstva" uveejuje jednotlivá zdání, jež pro-

nesena na schzích skupin. V ísle 1. pojednává se o otázce šíe a

kriticky. Za normu se navrhuje: jedna fara nejvýš na 20.000 duší

v mstech; na venkov na rovin na 2500 duší, v horách na 600 duší.

Kaplanské místo budiž zizováno na každých 5000 duší jedno; když
se poet duší o 300) rozmnoží nebo 20 hodin školy pibude, a( se zídí
nové místo kaplanské.— Za dnešních pomr jisté velmi mnohá místa,

rychle vzrostší obce prmyslové, jsou špatn opatena. Poteba je rozmnožit

k
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chrámy a rozmnožit duchovenstvo. Na mnoha místech pro chrámovou
službu bylo by snad duchovenstva dosti, ale není ho dosti pro školy.

Zlou okolností je pi všem tom, že rychle vzrostlá místa mají jak za-

stupitelstva tak lid náboženství bud odcizený nebo lhostejný a o rozmno-
žení duchovní správy sama nestojí. Jednoho kostela zdá se dnes lidem

dosti na obec sebe lidnatjší. Ješt na venkov a ve venkovských
mstech pocítí lidé potebu zídit nový chrám nebo zvtšit starý. Z toho

vyplývá pak obtíž, na koho se obrátit, aby poteb nov vzniklé vyhovl.
Stát iní obtíže i obcím, které jsou ochotny starat se o rozšíení duchovní
správy a stavt nové chrámy, tím he, když bv se mlo pijíti k nmu
a íci: Stav ty z fondu náboženské matice! Už dnes stát si poítá za

náboženskou maticí ohromný dluh fpes 100 milion zlatých). Fond
její nestaí prý na dnešní náboženské poteby, jak by stail na novél

Ostatn nejen že penz není a není ani ochotných nakladatel
na nové fary a na nové duchovenstvo, ono není ani dosti knží. Není
jich dosti na dnešní místa. Všecky diecese rakouské bu mají ne-

dostatek nebo tak tak že staí (brnnská a olomoucká). Kdyby se pro-

vedla norma navrhovaná ve „Vstníku" (mnohé skupiny postavily

normu ješt nižší!), pak by se poet knží musil zvýšiti asi o tetinu.

Všecko to jsou samé nemožnosti, jež se zdají nepekonatelnými. A ne-

budou se umenšovati, spíše ješt vzrostou.

Jest ostatn toto jediný smr možné nápravy!? Práv nej-

odiosnjší: zvyšováním bemen a rozmnožováním „placených funkcioná",
kteí krom toho jako všichni jiní úedníci žádají a žádati budou zvýšení

služného! Není dnes spíš doporuitelnou snad cesta jiná? Snížení toho

zbyteného byrokratismu, uvolnní duchovenstva od úkol, které jsou

pro duchovní správu bud" zbytené, bu podízené hodnoty. A konen
je dnes poteba tolik chrámových funkcí a je poteba vbec tolik

„vyuování"! Je celé to vyuování, to vné katechisování vbec
znatelno v život dnešní spolenosti? Je snad náboženství na lo. aby
cviilo pam školních dtí i odrostlých lidí? (Chodí se na katechismus
i pozdji.) Na to mají dti jiných pedmt dosti. Pes skvlé úspchy
katechisace vyrstá dnešní pokolení stále cizejší a nevdomjší. Lidé,

kteí 16 let „uili ee" náboženství, neznají na konec nejobyejnjší
vci ze života náboženského a citu náboženského vbec nemají.

V „katechismu" duchovní správa od minulých vk poreformaních
zddila velmi obtížný a pece neúinný prostedek náboženský,*) a aby
byl ješt neúinnjší, o to se postarali jeho oprávcové.

Katechismus rozšíen hlavn v dob rozepí náboženských mezi
katolicismem a protestantismem, kdy zajisté ješt doufáno, že celé

hnutí Lutherem vyvolané se v nic rozplyne. Vydán — to teba zvlášt
míti na pamti — v dob analfabet. A tehdy neuili mu nazpamt,
ale mli jej za vhodnou píruku víry pro lid! Tak také užil ho
biskup Brynych, dav katechismus pivázati k modlitebním knížkám.
Našim systémem vyuovacím se lidé od katechismu odpuzuji, raaji

'i v minnlnsti iim vyznaiiiii netiiiírámol
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jej za Vc školních dítek I A pro ty pece nebyl pvodn sestavováni

Ostatn dnešní doba i pro dosplé vyžaduje píruky pimenjší.
Bylo by to sniutnvm svdectvím pro dnešní naši církev uící, kdyby

se jednou nedostala dál v methodé vyuovací, než kde byli lidé ped
tymi sty lety.

Duchovní správa, jak je dnes zaízena, je slabou a nepronikavou.

Ne že by knéží bylo málo. ale že se jim vnucují zastaralé prostedky,

ženou se za dušemi po cestách, na nichž dnes nemožno nikoho ulovit;

proto jest mnoho lidu zanedbaného. V mnohých osadách i venkovských

do chrámu nechodí leda nkolik žen a dítky, tyto proto, že musí.

K emu za takových pomr slouží po stáru vedená — s kázáním,

bohoslužbou a zapisováním funkcí — duchovní správa! Má bemena
uvalena, jimiž nepomáhá nikomu, jež ji od pravého hledání duší od-

vádjí. V takové osad jsou mnohdy dva i ti lidé v duchovní správ
prací pisaskou, kostelní a školní petíženi; ale kdyby tam pišli ješt

noví tri, vci nenapraví, nechopi-li se nových cest a nových pro-

stedk v apoštolování.

A také po této stránce není dnes nikde ukázky, že by se pomry
lepšily, t. j. na starý zpsob vracelvl Proto bude ím dál h, ne že

by scházelo far (nkde jich opravdu schází, ale za to jinde jest jich

nadbytek I) a duchovenstva, ale že se ženci posílají na hojnou že
s nevyhovujícím nástrojem.

V ^Korrespondenzblattu" (19) stžuje si njaký úastník ezen-

ského sjezdu z Rakouska na neomalenost duchovenstva. Mnozí

zakládají si prý v hrubosti a samorostlosti mrav svých, bez ohledu

na spolenost a okolí vedou si po svém. Vyslovuje pání, aby aspo
takový duch vzájemné slušnosti a takový cit pro decorum stavu mezi

knžstvem zavládl, jaký se zachovává v dstojnickém sboru. — To
však je téžko žádat od lidí, kteí celá léta stráví v zastrené horské

visce odloueni od svta, aby se vyrovnali zpsobem pohybv a znalostí

spoleenského mravu lóvéku. kterv se stále jen v mstské živé spo-

lenosti pohybuje Není možná žádnému smrtelníku ubránit se okolí.

V „Bílém Praporu" uveejuji peklad spisu Dr. O. Sickenbergera

„Antiprotestantismus v katolickém život a myšlení."
Spis ten nadlal mnoho rozruchu v Nmcích a zvlášt protestante se

ho velmi ochotné chopili a ve svj prospch jej vykládají. Spis jest

palivou a pronikavou kritikou pomr, ádv i zloád, jaké se

v katolickém lidu a v církvi ustálily od dob reformace i z dívjška.

Náleží tedy k ade spis reformních. S protireformní strany byl ovšem

dbyt stroze jako zlolajný a zrádnv, lichotící protestantm a nemilosrdn

biující vlastní církev katolickou. V pasovském bohoslovném msíníku
však prof. Kiefl spis Sickenbergrv kriticky rozbírá a pi vší dobré

snaze a horlivosti vytýká Sickenbergrovi povrchnost názoru a

nevšímáni si autor starších, zvlášt Mohlerovy ,.Symboliky", kterou

odbyl jako stejn antiprotestantskou dle staré tradice církevní. Kiefl

hájí Mr.hlera jako vzor katolického uence, jenž objektivn a vážn
pohlížel na protestantismus, piznávaje mu, co má dobrého a v em
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chyby katolického života opravil. Dležité se nám zdají zvlášt výtky,
kde prof. Kiefl praví o Sickenbergrovi, že pi mnohých zjevech kára
nevda, že zjev ten plyne zcela pirozen ze samé povahy katolicismu,

a tebas snad byl jen pomíjejícím jeho výrazem, jest nicmén pi-
rozeným a má své oprávnní vedle v.šech jiných zjev náboženských,
ba ped nimi. Tak hájí nkteré názory a zvyky lidové nábožnosti,

kteréž tebas byly naivní, nicmén plynou z povahy lidu, jsou nevinny
a jako pomíjející výraz náboženského cítní katolického lidu mají svou
oprávnnost. Nejtíže klade prof. Kiefl za vinu Sickenbergrovi, že celý

stav knžský snižuje svým zpovšecbováním a svým kriticismem. Ve
skutenosti není ani lid ani klérus katolický ani zdaleka takovým,
jakým jej Dr. Sickenberger (a také „Bílý Prapor"!) líí.

Vídeský tvrtletník „Die Kultur" pináší ve svých rozhledech

jako námitkou ku knize Weissov („ReligiíJse Gefahr") charakteri-
stiku katolického tisku — nmeckého siC. Ale od eského též

nebude daleka, nebo ten propracovává vtšinou to, co nmecké asopisy
pinášejí. — Je totiž zmínka o tom, že dnešní spolenost cítí jakousi

touhu po návratu k Bohu. A taková zbloudilá dlouho snad tápavší nebo
zoufající duše, když najednou takovou touhu po starém Bohu pocítí

a obrátí se na katolické asopisectvo, jak je pijata? ptá se „Kultur"*.

Casopisectvo jest dnes všude nejlepším výrazem duševních snah a života

souasnosti. A co najdou takové vážné myslící duše v asopisectvu
katolickém pro svj stav hojivého a pomocného? asopis katolických

jest hojnost. Ale jedna, a to veliká ást jejich jest urena pro zvláštní

bratrstva a spolky. Jiné zase mají cílem sloužiti úct nkterého svatého.

A jsou to svatí obyejn, kteí práv tší se jakési obzvláštní oblib
vících. Jiné asopisy jsou zas jen mariánské, nebo dokonce, jen jednu
vlastnost, jedno tajemství z života Marie Panny si vybírají, oslavují

výhradn jen jednu ástku spásy a víry katolické. Jiné opt slouží za

oslavu a propagandu tomu onomu ádu, kongregaci atd. Vycházejí

všecky konen z dobrého pedpokladu, ale mnohé zacházejí ve vývodech
svých píliš daleko. Ztrácejí se v mimotních vcech, hlavní základy

katolického života a nauky docela pomíjejíce. Srovnáme-li všecku tu

zbožnost tchto asopis s evangeliem, missalem, brevíem, tedy smro-
datnými knihami církevní zbožnosti, jaký to rozdílí Co tam nalezneme
malicherností, divných a nechutných píbh a návrh, upílišenosti

a prostedek ! U mnohé duše snad i taková zvláštní pobožnstka mže
býti poátkem duchovního obrození. Ale pece všeobecn vzato, ne-

možno vzdlanému muži dáti takové plytké a mlké vci. A nekatolíci

mají v tom všem leda píležitost k výsmchu. Když pak nádavkem
takový asopis pináší ješt lánky obranné, hrozivým a hmotným a

nemilosrdným tonem psané, musí taková etba buditi jen odpor
a zmocuje rozhoenost proti církvi. To nejsou prostedky, jimiž se

šíí království Boží na zemi.

Pípravou na budoucí katolickou universitu v Solnohrade, a také

asi zárove odpovdí na liberální universitní kurs v Solnohrade uspo-

ádaný, zaídil pro letoší zimní a píští letní semestr arcibiskup kardinál
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soloohradskv Katschthaler katolický filosofat universitní. Získáno
na 12 pednáše. vtšinou professor universitních a stedoškolských,
kteí se uvolili jednotlivé filosofické otázky v souvislém kursu pednésti.

Oznámeny pednášky o pirozeném právu, thomismus a kantianismus,

úvod to thomistické filosofie. Platonv Gorgias a filosofické názvosloví,

Aristotelovy knihy o duši, moderní pokusy psychologické, esthetika,

svtový názor mystiky, vyuování djepisu, didaktika, školní právo,

historie písma, obecná škola, vyuování dítek defektních atd. Jak vidt,
bráno zetel hlavn na posluchastvo z kruhv uitelstva a studentstva.

Poslední svazek inspruckého tvrtletníku katolicko-bohoslovného

vnován skoro celý otázkám a oslav dogmatu Neposkvrn-
ného Poetí. P. Špaldák podává tu vývoj téže nauky v ecké a

pravoslavné církvi. Po prohlášení dogmatu zaali pravoslavní
starou nauku svých východních otc násiln pekrucovat a vysvtlovat.
a aspo v pojetí Poetí a stran okamžiku oištní od prvopoáteného
híchu hledí se od katolík odrznit. Referent hlavn obrací zetel na
ruského pravoslavného historika Lebedva, jenž ovšem pro vývoj
nauk církve východní platí za první autoritu. — V Kuln. Volkszeitung
(Beilage 41.) Dr. N. Paulus zajímavou poznámku pináší z nauky
Lutherovy o Neposkvrnném Poetí Panny Marie. V homiliich a ká-
záních Lutherových, jež uveejnny roku 1527, nachází se též kázaní
„na svátek Poetí Matky Boží". A kázaní zaíná: „Slavíme dnes svátek
Panny Marie, jak bez híchu prvotního poata byla. Ví se totiž

zbožn a spásonosn (mildiglich und seliglich), že poetí její stalo se

bez híchu prvotního. Proto Maria už v prvním okamžiku života byla
beze všeho híchu." A vysvtluje dále, že je to zcela slušno a vy-
svtlitelno, aby matka Spasitelova byla vší milostí ozdobena a všeho
híchu prosta. — V novém vydání tchto kázaní v r. 1529 opt e
na svátek Poetí Marie otištna se všemi chválami Marie Panny. —
Ale v pozdjších vydáních eí a kázaní ješt za života Lutherova už
myšlenky a výrazy v kázaní o poetí Panny Marie znan pozmnny,
neznámo ovšem, zda Lutherem samým i jeho oprávci. A tu už
k myšlenkám pvodním dodáno, že vira o Neposkvrnném Poetí jest

pouze zbožnou domnnkou. Z Písma nedá se dokázati, proto nesmí jí

nikdo za lánek viry vydávati.

O „Syllabus" vznikla opt polemika v nmeckém tisku, pokud
je závazný a normou smýšlení a jednání pro každého katolíka. Stalo

86 to v polemice s vydavatelem liberálního protestantského týdenníku
Drm. Rad („Die christliche Velt"). Syllabu ujal se na to exjesuita

P. Hoensbroech, (!) tvrd, že theologové jsou za jedno o závaznosti

Syllabu, jako normy ex cathedra diktované. Obviuje proto katolický

list kolínský a katolický sted nmecký z herese, když odmítá Syllabus

a neídí se v politickém život jeho thesemi. Professor, dogmatik
Dr. Schanz na to v témže kolínském list otázku s bohoslovného
historického i právního stanoviska osvtluje. Za vatikánského
snmu jedni biskupové a bohoslovové chtli Syllabus pijati mezi
závazné dekrety víry, jiní se tomu opírali. Vc zstala nerozhodnuta.



856 Ze života náboženského.

Nmecká universita wiirzburská tehdy r. 1869 ve svém dobrozdání
o Syllabu praví, že „nemže býti ani ei o váeobecn platné dogmati-
nosti Syllabu, ježto mnohé tam zavržené these neuvádjí se jako
v odporu se zjevenou naukou, ale jako prostá mylná mínní. Pokud se

praktického významu Syllabu týká, tu staví se v nm sice ideál ke-
sanského života v pomru církve a státu, nicmén v život samém,
jenž ideálu nikdy nedosahuje, nejen jest možno, ale mnohdy zrovna
nutno odstoupiti od nauk Syllabu." Podobné mínní zastávali pozdji
professor Hettinger a biskup Hefele a jiní. Mnichovská
universita podala dvojí votum, jedno (menšinové) shodné s wiirzburským,
druhé Syllabus zkritisovalo a zavrhlo. Pi nedávném sporu s Ehrbardem,
také se katolití theologové rozdvojili, jedni stáli pi Ehrhardovi,
druzí proti, jiní opt uprosted, prohlašujíce Syllabus jako každou, ne
neomyln pronesenou nauku, za revise potebný. Pímí odprci Ehr-
hardovi prohlásili sice Syllabus za neomylnou dogmatickou normu, ale

o thesích i protithesích v nm obsažených, o jejich smyslu a významu
že dá se ješt disputovati (Rossler). Professor Se han z sám nesouhlase

s liberaly-theology praví, že zpsob uveejnní Syllabu nesvdí o n-
jakém prohlášení ex cathedra. Za to však sama encyklika papeže

Pia IX (Quanta cura), jíž jej doprovodil a stanovisko Pia IX i Lva XIII
jakož i stanovisko mnohých biskup svdí, že Syllabus nemá pouze

význam asové polemiky, nýbrž dekretu nauného. Ale úmysl nebyl

všem jeho vtám propjiti všeobecný dogmatický charakter a stejnou

závaznost i dležitost. Oznaené bludy nejsou také zejm censurovány,
takže theologm zbývá volnost uriti jejich censuru, jež od pouhé
urážlivosti (piarum aurium oftensiva sententia) vystupuje až k heresi,

pravému bludaství. V mnohých vcech proto závaznost Syllabu jest

nepatrná, v mnohých zmnnými pomry docela odstranna a zstaveno
úvaze jednotlivcov na pokud pomry a okolnosti života jeho zá-

vaznost pipouštjí. O naprostém podizování a naprosté poslušnosti

nemže býti ani ei.
Na truc Vatikánu poádán letos desátý sjezd „svobodných

myslitel" v ím na den 20. záí, den to prlomu v Porta Pia a

vtáhnutí sardinského vojska do papežského Eíma a ku schzím pro-

pjeno „Collegium románm", bývalé jesuitské uelišt. Jak „St. aus
M.-Laach" podotýkají, tu musilo zaplesati každé svobodáské srdce a

neodolateln taženo býti k tak lákavým schzím svobodné myšlenky.
Sešlo se také na 5000 lidí, z nichž 1500 z ciziny. Ale co zlákáno
bylo takovými pikantními okolnostmi, bylo velmi pochybného druhu.
Na sjezde pevládali socialisté a anarchisté. Tebas pedsedou byl

uenec (padlatel) Ernst Haeckel, pece germánský živel zastoupen byl

velmi slabo. Byl to sjezd románské svobodné myšlenky a vyznl na
konec ve vzájemné zuení, v kik a vádu, jíž ani belgický socialistický

vdce Demblon svým ohromným tuím hlasem nemohl utišiti. eská
„svobodná myšlenka" byla zastoupena Karlem Pelantem od „asu",
stejné veliiny byly i z jiných zemí, vda svobodomyslná ve svých
nejsilnjších zástupcích úpln scházela. Ani starý francouzský chemik
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Berthelot. na minulém sjezde v Ženev (1902) za pedsedu zvolený^

se nedostavil. Celým sjezdem byl liberalismus evropský velmi zklamán,
ba pobouen, nebo svobodná myšlenka boila nejen oltáe, ale i trny,
ba i paláce a wertheimky; a to už je té svobody pespíliš. Proto
nazývá „Neue Freie Presse" sjezd: „pusté ádní nedouk"; „Neae
Ziiricher Zeitung": „politickým dostaveníkem velmi pochybného zp-
sobu." „Indépendance Belge" praví, že na oích Vatikánu sjezd ne-

dovedl zachovati dstojnost logiky, poádku a kázn; ímský arcilibe-

ralní denník „La Capitale" dokonce nazývá sjezd smšnou oslovinou,

komedií nejhoršího druhu, ohromným dtinstvím, velikým jarmarkem
atd. Všecky liberální listy bez rozdílu národností litují vbec, že

k takovému sjezdu došlo!

V ím upravili studium theologické vsunutím pípravky
na seminái papežském. Žáci z „lycea" (gymnasium vyšší) picházející

jsou pedn mladí, a za druhé nedostatené uschopnní ješt k studiu

theologickému. Proto po skonení tetí lycealní tídy, jež na semeništi

shodná bude se svtským lyceem, ped vlastním studiem theologickým

vložen rok propedeutiky, církevního djepisu a kurs filosofický. Žáci

na lyceum picházejí (z nižšího gymnasia) 16- až ITletí. Kdyby lyceum
na semeništi papežském bylo už upraveno jako pípravka na theologii,

tu bylo by to vázati mladíky IGleté k povolání, pro nž nemají ješt
pochopení. Když by se pak pece mladík takový po skonení lycea

v semeništi odtrhl od cesty theologické, byla mu ve svt všecka dráha

další zamezena, nebo stát by studia na lyceu theologickém neuznal.

Nedostatek duchovních i v protestantských církvích stále

se ve všech zemích zvtšuje. Vidti z toho. že není to snad jen písný
závazek katolického knze, jenž mladíky od stavu toho odpuzuje

(celibát, šat, poslušnost, tžká funkce, malý plat atd.). Protestantští

duchovní pece nic z tch tžkostí katolického knze necítí, leda tu —
že svt na n pohlíží, svt moderní, atheistický jako na služebníky

reakce a temnoty. Je to povolání duchovního samo, služba náboženská,

jež nenachází chuti u mladého svta. Církve protestantské si namnoze
pomáhají tím, že lákají stipendiemi (katolická vydržováním chovanc
v alumnatech!), odpouštjí a slevují z pedbžných studií a podobné.

Tak badenská vrchní rada odpustila kandidátm bohosloví maturu.

Dosud se práv pastorové chlubívali vyšším vzdláním — te se jim

v jižním Nmecku aspo katolití knží snad pece „vyrovnají".

V záí konán v Oltenu ve Švýcarsku šestý mezinárodní sjezd
starokatolický za úastenství asi 300 osob, mezi nimiž byli hosté

z Anglie, Austrálie, Ameriky (z protest, církvi) a z Ruska. Pravoslavná

církev nacházejíc se práv ve vyjednávání se starokatolíky o jednotu,

poslala officieln svého zástupce D. Jakšie, aspo totiž církev ruská,

jiné východní církve neposlaly nikoho, ale ruská dnes na východ
beztoho hrá roli vdí. Z Ruska byli krom toho pítomni soukrom
známý zastance starokatolík A. A. Kirjev, professor kazaské university

Kerenský (kazaská universita patí rovnž mezi obránce starokatolicismu)

a známý theosof a slavista baron Taube. Ze starokatolické církve

Hlídka. £8
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pítomni byli „arcibiskup" utrechtsliý, „biskupi" bonnský, bernskj,

chicagský a rakouský viká biskupský Miloš Cech. Éeníci zabývali

se mnoho ímskou církví — tak professor Friedrich (z Mnichova)

žaloval nad stálou a rostoucí romanisací, poímauováním katol. církve.

A Nmci prý jsou nejpoddajnjšími nástroji Vatikánu. Žádný národ

prý tak ochotn a tak poslušn jho ímu nenese jak nmecký (?).

Také rektor bernské university mluvil o katolicismu, že církev katolická

stále více odcizuje se náboženskému úkolu a stává se organismem
výlun politickým. Francouzský zástupce Volet tšil se už, že až ve

Prancii zruší konkordat a utvoí se francouzská národní církev (?j,

bude doba, kdy starokatolicismus zane akci, aby odtrhl ji od íma
nadobro. Rakouský viká poukazoval na úspchy ve Styrsku a na
Morav (odpadky ruchu „los von Rom"), Rakousko prý má skvlý
píklad v císai Josefu II, kterým dokázal prý, že možno býti dobrým
katolíkem i bez íma, ba proti ímu! Nejpknji svou povahu ukázala

církev starokatolická vi Americe. „Biskup" Kozlovský (Polák) pivedl
sebou ekatele na druhé americké biskupství Tichého, který sdloval,

jak v Americe starokatolicismus poslední léta velmi pokroil. Americká
<;írkev starokatolická založena teprv ped 10 lety, ale pece dnes už

objímá všecky národnosti americké, má 56 chrám a 36 duchovních.

Xozlovský doporuil Tichého, aby byl posvcen hned ve Švýcarsku
za biskupa a zízena tak nová diecese v Americe. Ale starokatolití

biskupové (vesms Nmci) byli toho náhledu, že by nebylo radno, aby
dva Slované stáli v ele církvi v Americe Polák Kozlovský a Cech
Tichý, proto posvcení Tichého odmítli, že prý jest ješt tuze mladý
(36 let). Zatím však míní se poohlížet po kandidátu Nmci.

Slováci dostali dva nové biskupy, Parvyho do Spiše, Radnaye
do Báské Bystice. Oba ihned vtáhli se všemi vlastnostmi liberálních

maarských chauvin do svých residencí. První, s kým se vítali, byli

maarští úedníci a židé. Knží všimli si jen tak mimochodem, po
lidu se dosud neptali. Slovenské listy jsou také as od asu plny
stesk na upadající mravnost a nábožnost v lidu. Zdá se.

že nejhorší pomry jsou pod povstným biskupem nitranským. Nedávno
njaký dopisovatel „Slov. Týždenníku" vylioval nemravnost v Nite
zavládlou, barvami až dsnými. Pes to, že Nitra je mstem a garni-

sonním k tomu, pod opravdovým pastýem katolickým nebyla by pece
takovou, jakou je líena.

„Serbské Noviny" budyšínské v jednom z íjnových ísel pi-
nášejí opt dtklivé vyzvání k rodim i duchovenstvu, aby hájili

jazyka lužickéhó pi vyuování náboženství v kostele a ve
škole. Narážejí tu i jindy dosti asto, že rodie z pýchy a z touhy po
nmin dávají dítky zapsati do nmeckého vyuování, duchovní zas, abv
si uspoili práce, neradi vidívají srbské pihlášky dítek. „Serbské Noviny"
obojím pipomínají, že náboženské city možno vzbuzovati trvale a
úinn jen mateštinou. Prosí a vyzývají proto duchovenstvo, aby stálo

všude na tom, by se ve školách srbské tení uchovalo a uba ná-
boženská po srbsky konala a také duchovenstvo samo a nerozumné
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rodie srbské napomíná a odvrací od úmyslu posílat dítky své do
nmeckých náboženských hodin. Jedná se tu o protestantské Srby
lužické.

Koncem záí oslavoval Lvov letoší jubileum Mariánské zvláštním

slavným zpsobem. Konán tu sjezd kongregací Mariánských
polských, ze všech tí zábor, první polský. Mimo to restaurován

záslibný (votivní) obraz P. M. Potéšitelky (Laskawej = Milostné), ped
níž král polský Jan Kazimír, napaden jsa ze tí stran, Švédy, kozáky
a Turky v druhé polovici 17. století, zaslíbil národ svj ochran a

úct Matky Boží, aby zbraním polským vyprosila vítzství. Záslib
králv ted slavnostním zpsobem obnoven. Komité, jež zízeno, aby
sochu a oltá opt pvodním leskem vyzdobilo, chystá ted slavnostní

korunovaci záslibného obrazu, snad na Neposkvrnné Poetí samo.

Kongregací Mariánských v Polšt je na 2000. Rozšiují se mezi mládeží

školskou, jmenovi poslední léta velmi horliv, vnikají i na venkov
— mezi obyejný lid — sodalové Mariánští shromažují se poslední

léta mezi šlechtou, mezi rolníky, mezi emeslníky. Slavnostmi Ivov-

skými, k nimž ze všech kraj JPolsky sešlo se na 50.000 lidí (3000
sodal samých), „sodalitates marianae" ješt více rozhlasu a obliby

v lidu nabyly.

Expansivní politika staré Polsky dnes teprve dochází

odplaty, mstí se na dnešních Polácích. Bolestn pociují všechnu tu

nenávist, jakou k nim zahoel probuzený ted lid rusínský a li-

te vský. A nejbolestnji dotýká se jich, že jich, Polák, ted samých
utlaených a hrozným národním neštstím postižených, zvlášt nenávidí

a pronásleduje knžstvo obou národ, to knžstvo, jež sdílí

s nimi, pes stejný útisk politický v Rusku, aspo štstí jedné a téže

víry katolické. A oni mu ji hlásali a oba národy k ní pipojili, jak

Rusíny tak Litvany. Bolest tato byla by menší, kdyby Poláci mohli

pochopiti, jak svou expansí, svým polštním v minulosti dopouštli se

kivdy, a jak dnes ješt popolštná a stále polonisující šlechta obma
musí býti trnem v oku. Ale oni ve svém historismu celí zabraní nejen

toho nechápou, ale stále ješt sní o svém právu na Rus i Litvu! Tak
stžuje si v petrohradském polském „Kraji" šlechtic litevský: „Slyšeti

kázaní litevských knží a lovk se nediví všem tm zjevm,
jaké národnostní ruch na Litv dosud zpsobil. V reminiscencích

historických, jakými knží litevští okrašlují své náboženské nauky,

nauky o sousedech Polácích, hlásají se surové a ohavné nepravdy,

velmi názorn se popisuje, jak polský pán de z litevského lidu kži,

bere sedlákm ženy, znásiluje jich dcery. A lid, kterému se takto

káže, musí ten i druhý den k tomuto pánovi Polákovi pracovat

v jeho dvoe, na jeho poli, v lese! Díve takové zjevy mezi knžími
byly pece jen výjimkami, ted se však množí ím dál více." Dopisovatel

uvádí dále msteko z gubernie vilenské. Tu Poláci emeslníci ode

dávna zastávali cho v kostele a pli tu po polsku; ale nynjší fará

a dkan tamjší nacviil si Litvíny a kázal jim vpadnout do zpvu
polského. V kostele se tedy pak rozzuila pravá vava dvou sboru,

58*
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chtjících se pekieti, ten polsky a onen litevsky. Poláci konen,
vidouce se v menšin, ustali. Ale do obyvatelstva vnesena tím zášt a

nenávist, jež z kostela pešla na ulici, do života, do rodin.

Zaderský „Národni List" pinesl zprávu, že v Zadru má se se-

zvati za nedlouho konference dalmatských biskup, aby po-

jednala o otázce hlaholské a požádala svatou stolici o rozšíení dosa-

vadních práv hlaholice. K dalmatskému episkopatu pidružiti se chce

i episkopat bosensko-hercegovský. Hlavn mostarský biskup Bukonji

je horlivým stoupencem hlaholice. Dobrým znamením jest, že starosta

splitský Dr. Milic, veliký borec za hlaholici, a biskup splitský Dr. Nakié,

jak se mlo za to, její odprce, se smíili a podle všeho i v této

otázce se sblížili. Toto sblížení pak mohlo se státi jen tak, že

biskup Nakié svou nechu ke slovanské bohoslužb odložil. Maarské listy

však tyto dni škodolib psaly, ^že biskup kotorský Uccelini byl citován do

íma pro své hlaholášství. Ze tedy jako Éím hlaholice nechce. Osecké

„Národní Obran" sdlují z Dalmácie, že hlaholské knžstvo ponecháno

je bez missal hlaholských. Papež Lev XIII pro usnadnní

hlaholské bohoslužby ped šesti lety naídil, aby se missaly a liturgické

knihy hlaholské tiskly ne starým písmem, ale latinkou. Nebožtík Paric

missal k tisku pipravil. Ped tymi lety dotištn do polovice, od té

doby však dílo uvázlo. Nepátelé hlaholice a Paricovi stále ryli a cosi

vytýkali. Nynjší papež Pius X dal missal ješt jednou prohlednouti

zaderskému prof. Pocinimu. Tento skuten objevil nkolik chyb v pe-
vodu Pariéov a v Kím tedy dílo, jež zaíná býti nepohodlné, zastavili.

S „Hrvatstvem" povstalá nová katolická (knžská) skupina

vnesla opravdový zmatek do ad knžstva a katolík charvatských.

Proti smru nového listu vystupují z ad knžských samých stále noví

opponenti. Professor bohosloví Rittig posledn v diecesním djakovském

Glasniku" vyzývá k sezvání druhého sjezdu katolík
charvatských, který by neprovedené dosud resoluce prvého sjezdu

provedl nebo opravil a v knžstvu a stranách charvatských, „Hrvatstvem"

a jeho stranou ješt více rozesváených, uinil poádek.

Církevní jmní charvatsko-uherských Srb páí statistika

církevního sboru srbského na tém 100 milion korun. Jmní to dlí

se mezi 666 kostelních obcí, 715 farností, 21 klášter, 7 diecesí,

9 osvtových ústav a 859 obecných Škol, v nichž je vyuovací jazyk

srbský s 859 uiteli (459 škol tch je církevních a 400 obecných).

Majetek, pokud pozstává v pozemcích, obnáší 108.267 jiter, s roním
istým výnosem 1,145.000 K. Z toho náleží klášterm 34.561 jiter

s výnosem 98.648 K (! — hospodáství klášterní je mezi Srby dávno

povstné); fondy mají 8.973 jiter pdy s výnosem 90.048 K. K majetku

nemovitému ítá se dále 843 chrám a kaplí, obydelných stavení na

poschodí 119, stavení pízemných 1511 — všeho 1630 dom s 13.747

místnostmi. Vše to pozemky i budovy ocenno na 99,598.055 korun.

Pomr klášter kautonomní církevní správ srbské
osvtluje jasn nedávný soud ty archimandritu (opat) proti lenm
církevního sboru v Karlovicích. Žalovali totiž pro urážku na cti, které
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se nkteí lenové sboru dopustili, nazvavše ony archimandrity

„autonomními anarchisty". Církevní sbor totiž poslední léta naléhal,

aby konen v klášteích zavedl se poádek, aby se tam lépe hospo-

dailo, aby se památky národní v klášteích snesené a uchované ne-

rozprodávaly a neniily (navrženo složit je do národního musea
v Karlovicích, k emuž kláštery vyjma tyry nepistoupily). A tu proti

kritice sboru církevního povstala mezi archimandrity a klášterníky

srbskými veliká nevole. Upírají církevnímu sboru vbec právo míchati

se do hospodáských a vnitních záležitostí klášterních, církevní sbor

vsak toto právo si piítá nad kláštery i nad biskupy. Rozhodnutí

o tomto právu sboru církevního sporem s archimandrity ted aktuelni

závisí na vlád pšské. A ta sboru církevnímu a jeho radikálnímu

autonomismu nebyla dosud valn naklonná.
Bosenský církevní statut v Caihradé projednávaný psobí

hotovou revoluci. Vláda bosenská, jak listy ecké synodu blízké

vyprávjí, pokusila se zlomiti opposici v synodu caihradském —
penzi. Opposiním lenm ne sic osobn, ale na úely církevní

nabízeno za každý hlas vládnímu návrhu píznivý 1000 frank.
Le opposice tím nezlomena. Sporných bod na konec vytýilo

se pt; týkají se 1. volby a sesazování biskup; 2. složení, moci a

píjm konsistoí biskupských; 3. volby len do rad diecesních,

správních a školských; 4. dchod pro biskupy, konsistoe, kanceláe
církevní a bohoslovecké ústavy; b. jmenování jáhn biskupských a

pedsed konsistorních kapitolních dkan). — V prvním bodu chce

vláda zachovati dosavadní stav: král jmenuje biskupy sám a sám
sesazuje (vláda dosud dlala to velmi libovoln vyhánjíc nemilé a

dosazujíc stvry své). Laický živel žádá, aby každý diecesní sbor

(knžsko-laický) navrhoval 3 kandidáty a král aí z tchto jednoho

jmenuje. Sesazovat biskupy a má právo jen caihradský patriarcha

po provedeném disciplinárním vyšetování a kanonickém výroku

soudním. — V bodu druhém navrhuje vláda, aby konsisto (církevní

soud) skládal se ze tí nejstarších dkan, jednoho opata a ty i dvou

podle biskupského terna volených knzi. Zpsob soudního líení,

jmenování soudc a sestavení soudu závisí na biskupovi. Stálí lenové
placeni jsou vládou, volení (estní) lenové dostávají jen diety od vlády.

Laický návrh však zní, aby soudy konsistorní mly dva stálé placené

referenty biskupem jmenované a šest svobodn volených (na ti léta)

len z knžstva; tito dostávají jen diety z církevního diecesního

fondu. — Cleny vrchní diecesní rady správní osvtové má podle návrhu

vlády voliti knžstvo zvlášt své, a laici zvlášt své. Ale laický návrh

zní, af knžští i laití lenové rad volí se spolenou volbou knžstva

i laik, aby prý si knží nevytvoili zvláštní njakou kastu pro sebe

uzavenou. — Náklad na platy biskupu, kanceláí soudních a správních,

a na ústavy bohoslovecké chce vláda sama urovati a platiti. Ale laický

návrh zní, aby vláda v zemském rozpotu urila úhrnný obnos na

církevní poteby pravoslavné a vrchní správní rada už pak z píslušných

kvót onoho obnosu sama náklad rozdlí a platy zaplatí. Tím chce
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laický návrh uchovat všem církevním osobám úplnou nezávislost na

ylád. — O jáhnech biskupských a dkanech kapitulních vláda praví,

že je jmenuje metropolita a platí vláda, laický návrh zní, že je jmenuje

každý biskup sám v dorozumní s církevním soudem a platí je fond

diecesní.

Rozhodnutí v Caihrad podle všeho dopadne ve prospch návrh
vládních. Snad v malikostech je synod ješt pozmní. V synod eckém
ostatn propukla pro statut hotová revoluce. Vtšina 8 len synodálních

už dávno nesouhlasí s chováním patriarchy, a proto ho prohlásila ne-

dávno za sesazeného, a doruila pamtní spis o tom a stížnostech svých

tureckému ministrovi kultu. Menšina 4 len s patriarchou zase sesadila

opposiní dva biskupské leny a nahradila je jmenováním jiných

biskup, pívrženc patriarchových.

Svatý synod bulharský (v Sofii) naídil letos diecesnim správám,

aby podávaly mu každoron zprávy o stavu diecesí, zpracované

systematicky, z nichž by bylo vidno, kolik chrám a jaké, v jakém
stavu, kolik knží, jakého vzdlání a jak rozmístných, jaké jmní
kostelní, jaké náklady roní z nho se zapravují, kolik je kazatel

(každý knz nekáže!), kolik je svíkáren a jaká jejich výroba a užitek,

kolik bratrstev knžských a jaké mají mnišstvo. Zprávy tyto mají

synodu usnadovat dohled a kontrolu, a mají se státi poátkem nové
lepší organisace církevní. — Pi veliké spoteb svtla v pravo-

slavných chrámech jest výroba svíková a obchod se svíkami
v církvích pravoslavných dležitou a výnosnou vcí. Církve výrobu si

namnoze obstarávají samy, a i jednotlivé chrámy a farnosti samy
obchodují svtlem. Jak v takových závodech, které do roka mají

mnohotisícový obrat, to vypadá v pokleslých církvích východních,

možno si pedstaviti. Bývají zdrojem nepoctivých píjm anebo aspo
nehospodárnými a ledabylými. Úprava a pevná organisace s písným
dohledem v tchto závodech je proto žádoucí nejpíze, kdykoliv se

v které církvi jedná o reformy. Tak i v Bulharsku zahrnuty v reformu

svíkárny diecesní. První statut pro svíkárny vydán v sofijské

metropolii. Správa povede se dvma knžími a dvma kostelními

hospodái, úetní musí býti obchodn vzdlaný a složiti kauci 5000 fr.

Nákup vosku díti se musí veejnou dražbou, soukromé koup nejvýj

20 kg djí se jen výminkou a ze zvláštní poteby. Cena svíek stanoví

se 6, 8, 12 lv za kilogram bud žlutých, bud bílých, bud luxusních

svíek. Urují se asté revise a písná kontrola. Patron a svátek

svíkáren se stanoví na 2. kvtna, sv. car Boris Michail.

Ruský reformismus knžský vru mnohdy jde dále než

náš západnický. Mají toho ruští reformisté ovšem též více na srdci,

jelikož církev východní od 12 vk zstala skoro nepohnut státi.

Tvoí až dosud roztíštný, pestrý tábor, opravné plány možnjší i ne-

možnjší pinášejí jak konservativní a církevnické, tak i liberální a

moderní listy. Tak na p. i v Mešerského „Graždanin" Molanov
žádá zjednodušení svátostných funkcí, odstranní písné discipliny, jež

se na dnešní asy nehodí, vypuštní mnohých starých symbolv a
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symbolických ko, zvlášt takových, jež se na zahánní dábla odnášejí

(plivání a foukání v exorcismu kestném a j.). Všeliké reformy zavádjí
mnohdy i duchovní sami o své ujm; tak njaký íará petrohradské

diecese vypráví, jak upravil poádek kostelní pi bohoslužb.

Vící v chrám stáli vždy smíchané. On postavil naped dítky, za

n ženské na jednu stranu, mužské na druhou stranu chrámu, poruil
jim tak pistupovati v poádku též pi zpovdi, pi pijímáni, svcení
a žehnání vodou. A vícím samým se ten poádek velmi zalíbil a

sami dbali o jeho dodržení. Stejné to upravil v jiné farnosti. A opt
velká radost byla nad reformou.

Podle dobe mínného výnosu svatého synodu z roku 1896
nesmí duchovní pravoslavný vypjovat si peníze od sou-

kromých osob. Stávalo se totiž asto, že knzi upadali v osidla a drápy
lichvá na pohoršení a smích celé farnosti své. Ale kde vypjit
v as poteby duchovní nemá. Záložny a banky pjují na osobní úvr
jen za tžkých podmínek. Proto navrhuje njaký duchovní jekaterino-

slavské diecese, aby duchovenstvo zizovalo si své záložny ducho-
venské, kam by každý duchovní v nouzi mohl se s dvrou obrátiti.

Pamtihodnou odpov zaslal jenisalemský patriarcha východní

na list caihradského oekumenického patriarchy o spojení církví, jejž

jsme vloni spolu s odpovdí ruskou uvedli. Patriarcha v list svén^

namítal dv otázky, hlavn: žádoucno-li jest a možno spojeni s velikými

vtvemi kesanstva, katolicismem a protestantismem a jak nejlépe dal

by se opraviti východní kalendá (julianský;. Jerusalemský patriarcha

se svým synodem za možné pokládá jen spojeni východních
církví 8 anglikanismem a starokatolictvím. Spojení se zá-

padní ímskou církví a s protestantismem a jeho sektami pokládá za

nemožno, protože žádná z tch církvi neu.stoupí od svého základu,

jejž po staletí vyvíjela a jímž trvá, tu jen Duch svatý mže psobiti^

ale ne lidé. A pak spojení církví a lásce mezi nimi brání p rosel y

-

ti srnu 8, zvlášt u katolík a protestant vyvinutý. Jedna hledí druhé
leny odlouditi a tím se stále nevraživost hromadí mezi nimi. A
ustanou aspo od tohoto proselytismu a už tím si budou všecky církve

blíže. Spojení s Anglikany a starokatoliky nech projedná komise ze

všech východních církví obeslaná a v Caihrad zasedající. Opravu
kalendáovou podle vzoru západních církví bude možno pijati

východu tehdy teprv, až katolíci a protestante upustí od svého obracení

východu. Dnes by pijetí reformy jen usnadnilo práci katolickým a

protestantským missionám v Asii. Rzné poítání kalendáové jest

pro východní kesany dobrou ochranou proti propagand katolicko-

protestantské (!).
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Vda a umní.

(Brnnské národní divadlo.) Zahajujíce v „Hlídce" referáty

z našeho národního divadla, pedesíláme úvodem nkolik struných,
povšechných slov. Týkají se pedevším operetty a frašky, pes nž
budeme pecházeti mlením, akoliv uznáváme, že divadla sob
jimi pomáhají. Bylo by asi mamo, proti nim brojiti, nebof „obecenstvo"
si jich žádá, ovšem obecenstvo ásten práv tímhle „umním" zhýkané
a zkažené. Nepope zajisté nikdo, že i k tomu poteba obecenstvo
„vychovávati", aby takovou silnou stravu, která se mu zhusta s jevišt
podává, klidn ztrávilo, stravu, kterou by jinak ve slušné spolenosti
sotva nechalo si nabídnouti; ale ovšem prkna ona znamenají svt, jiný

svt, mnohdy jen polosvt. Víme, že divadlo jaktživo nebylo a nebude
pouhým „chrámem umní", avšak po tomto našem divadle mžeme
v zájmu národn kulturním snad žádati, aby tu da vnovanou
„otrlejšímu" publiku snížilo na míru nejmenší. Toho se také nadjeme.

Zahájení sezóny stalo se po roní pestávce pod optným e-
ditelstvím osvdeného pana Laciny beze znaných, pronikavých zmn
v divadelním tlese. Nový debut editelv byl v opee rozhodn šastný.
Vedle okolnosti, že jsou tu pomry už dosti ustáleny, pispl k tomu
pedevším kapelník p. Hrazdíra, jímž — nejen jako intelligentním

dirigentem, ale i opravdovým, jemn cítícím umlcem — zavanul
v opee naší nový, svží duch.

Tu sluší také s povdkem vzpomenouti, že správa divadelní pi
výbru repertoiru obrátila náležitý a pelivý zetel k momentu ná-
rodnímu, který v naší brnnské eské veejnosti má vysoce vážný
význam, a který v djinách jediného stálého divadla eského na Morav
musí dojíti náležitého výrazu; ani snažení po dostoupení nových
umleckých výšin nemohlo by vyvážiti každé podcenní naší citlivosti

národní. Jaksi úvodem do nové ery editelství p. Lacinova celkem
šastn a drahným zdarem provedené opery Smetanovy, Fibichovy a

Dvoákovy jsou dobrými auspiciemi do budoucna.
Ohledn inohry, která co do hlavních len, tedy v podstat

rovnž zstala nezmnna, mli bychom v píin dosavadního repertoiru,

jenž z pozoruhodných prací vykazuje jen Vrchlického „Knížata" a

Halbev „Proud", již dnes leckterou výtku na srdci — kdybychom
neznali tak dobe pomr. Tak však se zatím mní výtky jen v tichý

stesk s nadjí v lepší píští. Podrobnji i budoucn.
V „Osvt" (íjnovém sešit) poleraisuje V. Flajšhans se zná-

mým slavistou polsko-berlínským Briicknerem, jenž všecky povsti
Kosmasovy o starých djinách a osobách eských prohlásil za úmyslnou
bajku, a to nešikovnou, nebo z místních jmen špatn tvoil jména
(Krok, Libuše, Teta, Kazí), ba dokonce z mužského jména utvoil ženu
(Ljuboša) a na ní zosnoval mythický pvod královského rodu eského.
Professor Flajšhans odmítá nejen toto tvrzení Briicknerovo, ale celého

Briicknera jako kritika a vdce ukvapeného, moderního, který ze



Véda a umní. 865

slabých pedpoklad a svvch nápad tvoí pevratné theorie a vyvrací
staré domnnky, illustruje novým svtlem celé staré doby! S Brticknerem
Flajšhans odsuzuje celou moderní vdeckou kritiku proti staré, poctivé

práci. Jizlivý ton Brticknerovy kritiky, kde mluví o eších a Slovanech
vbec (vyjma Poláky), zasloužil si sice též jizlivé odpovdi. Pro široké

tenástvo odpovd taková jest i úinná, ale pece nic jí nevyvraceno.
Ba konen doznána i oprávnnost kritiky takové: o starých povstech,
jež dokumentárn se nedají doložit, je prý lehko tvoit nové theorie!

Omega v literami ásti „Národních List" vítá vydávání „eského
diplomatáe". jehož první svazek obsáhl dobu od 805. do 1148. roku.

V tom oboru historická vda eská dosud nad pokusy a zámvsly se

nedostala — moravský Bokv diplomatá zavrhuje referent jako skvrnu
eské práce vdecké — a už Pelcl roku 1786. podal návrh v „Uené
spolenosti" na poízení takového vydání listin eskvch.

Kdežto v 2. . „Rozhled" Zeiner opt dovozuje, že definitivn

už lze pijati za rodišt Komenského Nivnici, v tvrtém svazku
asopisu „Matice moravské" professor Fr. S 1 a v í k dokazuje, že Komna
byla rodi.štm Komenského, název nivický mohl mu býti pipsán od
vrchnosti na vysvdení, jež mu dala jako propouštcí list na studie

(bylt Komenský z poddanského lidu). Komenský sám podepisoval se

nejen Nivnický. ale i Hunnobrodensis [uhersko-brodskv] a Xeufeld
[peklad Nivnice= Nivy]). Pípisky našich lidí. student a intelligent

v 16. a 17. století dávány nejen po rodišti, ale i po bydlišti doasném
a mnívaly se. Nedá prý se z nich proto mnoho dovozovati.

Na povrchní práce v oboru vd pírodních stžuje si

u nás „Živa". V poslední dob rostou prý zvlášt pírodovdecké listy

hojn a mnozí naši pírodopisci mysli, že staí vyslechnouti nkolik
pednášek z universitní extense a pikroiti pak ihned k výzkumm
a ihned je popisovati v obsáhlých spisech. Úcta k vd prý u nás

klesá, a jaký div, my máme jednotlivé reformátory, kteí mluví do

všech vd (!), ba do základ vd, a tu nedivme se, že^ místo vdní
positivního nastupuje domýšlivost niím nepodložená. Ze se to však

dje i ve vdách pírodních, to je specialita, a to tím nápadnjší, když
pvodních pracovník máme tak malounkol — Myslíme, že nejsme

výjimkou, leda že o to stojí u nás vci he, o jsme menší než veliké

národy západní. Ale i u nich jest povrchnosti a hombugu i v pírodních

védách až dosfl

Slavista Iljinský ve „Zprávách petrohradské akademie" stopuje

naše eské slovo „hezký" (mor. „hrzký") v starých památkách slovan-

ských a odmítá jeho obecnou etymologii z nmeckého „herrlich".
Iljinský má za to, že možno najíti pro slovo „hezký" vhodný a pí-
buzný kmen staroslovanský „gyz-". „gez-", který pichází v nesetných
jiných slovech: o-hyz-da. slovácké gyzdavý (ohyzdný), polské „gizdawy".

„gizdak", giza (maz), gizaja (vyzáblýi. Ve slovinin „gizdav" znaí
opak toho, co polské a slovácké slovo a totéž, co eské „hezký"; rovnž
v srbštiné gizdav, gizd, gizdati znaí krásný, okrasa, okrašlovati; a

v bulharštiné též írizdav. gizliv má tvž vvznam. Máme tu tedv totéž
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slovo ve dvojím protivném významu. Který je prvotnjší? Prvotné
kmen „guz", „gyz" vyjadoval nco okrouhlého, pitlustlého, kulatého.

Z toho rzným názorem na vc povstaly pak výrazy hezký i ohyzdný^
gyzdavý v slováckém a polském významu a gizdav v jihoslovanském
významu. Pokus Iljinského jest jist málo pesvdivým!

Na sjezde slovanských noviná v St. Louis v Americe-
zvolena ei jednací slovácká e mezi Cechy, Poláky, Rusíny, Slovinci,

Srbocharvaty a Bulhary, jako e, která leží uprosted tchto národv
a jejich jazyk. Sjezd pijal adu návrh, které kdyby byly pro-

vedeny, znamenit by povznesly vzájemnost slovanskou v Americe^
spojily Slovany americké se slovanským svtem evropským hospodásky
i kulturn a povýšily slovanskou ideu i v oích ostatního svta americko-
evropského.

„Slov. Vk" vyliuje tžkosti, jaké kladou se v cestu slovanské
tiskárn ve Vídni, která je potebná, kdyžt tolik list eských
a jiných slovanských ve Vídni vychází. Vláda však dosud dsledné
odpírá koncessi s dvodem, že ve Vídni pro takový závod není dosti

vyhlídek na úspch!
Schze „Matice Hrvatské", na níž boj stran letos znova propukl,

skonila pece ješt v jakémž takémž smíru. Pedsedou místo professora

Arnolda zvolen Dr. Klaic, ímž smr (národn-konservativní) nezmnn.
Schze usnesla se obnoviti opt zaniklý „Vienac" jako msíník
belletristický.

Jihoslovanská výstavka umlecká v Blehrad uzavena
v polovici íjna a pevezena bude do Petrohradu. Umlci odmítli na-

bídku bosenské vlády, pevézti výstavku do Sarajeva. Za toto vyhovní
srbskému politickému citu usneslo se obanstvo blehradské (hlavn
obchodnictvo) odkoupiti spolen asi za 5000 fr. obrazv a vnovati je

budoucí jihoslovanské galerii umlecké, pro niž též vláda zakoupila za

6000 fr. Král srbský Petr sám zakoupil obraz víc jak za 7000 fr.

I obecenstvo soukrom dosti hojn kupoval©, fond Kolarcv také

vnoval 2000 fr. na zákupy pro galerii, tak že výstavka má úspch
hmotný velmi dobrý a mravní ješt vtší. Návštvník bylo pes 10.000.

Pi udílení odmn vyznamenáno 8 bulharských, i 4 charvatských, 7 slovin-

ských a 6 srbských umlc ády sv. Sávy.
Koncem íjna Lvov slavil velikou slavnost Mickiewiczovu,

odhaluje prvnímu básníku polskému pomník, na njž po nkolik let

v celém národ sbíráno. Ped odhalením odbyto ješi nepkné inter-

mezzo, obanstvo Ivovské útoilo velmi prudce na pány radní obce,

že si povolili na banket obecní na 20.000 korun!
V Krakov „Spolenost pro podporu umní" oslaví 501eté

trvání své umleckou výstavkou všepolskou.
Z mladých poet polských vydal Jan Pietrzycki sbírku

„Reflexy šviriata", za niž pezván jistým listem „žatosnym (ža-

lobným) monografista piekna" (krásna).

Na Ivovském divadle uinili opt pokus se symbolickou pohádkou
„Lilith" od J. Ger man a, který jako jeden z nejmladších vystoupil
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poprvé s dramatem ve verších. Pokus se zhola nezdail, a drama má
poetickou cenu velikou a režie scénu pohádkovit s velikým pe-
pychem vyzdobila.

Na dkaz smíru poskytl letos snm haliský podpory zemské
na rusínské divadlo 300.000 K v 10 roních splátkách s pod-

mínkou, že se budou dávat na divadle tom kusy v „ukrajinském"

jazyku. Tím snm vyluuje navždy z nho ruštinu, kdyby snad Rusíni

nkdy ve vtšin své pešli na stranu starorusínskou!

Utvoil se výbor umlcv a pátel umní ve Lvov, jenž míní

budoucím rokem vydávati umlecký asopis rusínský pra

malíství, sochaství, stavitelství, hudbu a kritiku umleckou.
Nový smr vnitní politiky za ministra Svatopluka Mirského

znáti v Rusku ihned na asopisectvu a spolkovém život.
asopisy a noviny všeho druhu, o nž už dávno bylo žádáno, ted se

šmahem povolují, tak že ve dvou msících zái a íjnu vzniklo pes
20 nových a obnoveno starých list.

V Moskv zízen mezi tamními Cechy „Sokolský spolek", jehož

za minulých ministr nechtli povoliti prese všechno slovanství, jímž

se i konservativní ministi chlubili. Povolen konen i asopis pro

zemstevní otázky a záležitosti, o njž ped tím rzná zemstva a zvlášt

moskevské marn po léta byla žádala.

Na scénách ruských objevilo se po zahájení saisony mnoho
novinek, z nichž nkteré jsou pozoruhodný. Moskevský dramaturg-

Nikolský propadl se svou hrou prémiovanou v konkursu „Literarn-

umlecké spolenosti." Drama jeho „Meblirovannaja pyl" (asi Okrášlený

prach) jest napodobením Gorkého dramatu „Na dn". — Najdenov
vystoupil s novinkami „Bohatý lovk" a „Avdotjina dolja" (osud).

„Bohatý lovk" má slabé zabarvení sociální; dramatu prvému téhož

autora „Dti Vaušina" prý se nevyrovnají. Protopopov se svou

inohrou „Zenskaja voljuška" vystoupil thematicky: dovozuje, že

v dnešní spolenosti žena poctivá a ctnostná se samostatn neuživí;

dnešní svt žije svdcovstvím. Volné obrazy ze života, jak Protopopov

nazval své drama, dávány na „volném jevišti pokusném" literární

umlecké spolenosti.

Zemeli: 24. záí Michal Vasiljevi Z ago skin, žurnalista a

buditel sibiský. — 8. íjna K. K. Sluevský, plodný básník ruský,

novellista lidový a vládní žurnalista. — 11. íjna Viktor Brodzki
(v Piím), výtvarný umlec polský, poslední z trojice Grottger-Matejko-

Brodzki. — 14. íjna Antun Fabris, srbský žurnalista a spisovatel

v Dubrovníku, vládou rakouskou pro své srbské smýšlení hojné pro-

následovaný. — 19. íjna Germain A. Laroche (Laroš), hudební

kritik rusko-francouzský, ruským Hanslickem. jehož byl i druhem,

nazývaný. Moderní hudby nemohl vystát, poslední krásno hudební, jež.

pipouštl, byly skladby ajkovského.
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Vyjma snm haliský, zstalo letoší snmování zemské ve

všech zemích pro novoty hospodáské neplodným. Nic dle-
žitjšího v ohledu tom neusneseno: na moravském snmu aspo
v resolucích uinny sem tam dobré rozbhy k nemu. Haliský snm
odhlasoval si svou pedlohu o rentových statcích, jíž pro nepíze
Rusín a pro odpor vlády dosud nemohl nijak ke skutku pivésti.

Te kdy vláda podala svá pání a snm aspo z ásti (ne vesms)
na n pistoupil, stane se snad zákonem v Halii to, eho v žádné zemi

rakouské míti nebudou a ani nechtjí míti, co však v agrárním zápalu

už ped 12 lety ministr orby Falkenhayn navrhoval pro celou íši:

možnost udržeti zadlužené selské majetníky statk na zddné pd
jejich. Hospodáský prospch je z toho nevelký, za to národní prospch
mže to nkdy vyžadovati. A o to se polským poslancm též asi jedná,

udržeti svou polskou diasporu mezi Rusíny neztenenu. Rusíni báli se,

že jim Poláci budou po novém zákon do ruských ddin dosazovat

Poláky, ale osnova zákona to vyluuje, nebo aspo hodn ztžuje.

Pro uchování roztroušených polských kolonist však jist zákon dobe
poslouží, dojde-li císaské sankce.

Dr. T. Zivanský v „Národospodáském Obzoru" a v „Zemdlské
Politice" rozbírá podle posledního sítání lidu pop u laní a hospo-
dáský vývoj obyvatelstva eského. V Cechách došel prmrem
k úsudku, že pomry populaní se nevyvinují utšen, vyjma nkolik
málo kraj. Na Morav pomry populaní jsou píznivjší: eského
procenta všude znan pibylo. V ohledu hospodáském stálo celé

desítiletí pod vlivem obchodních smluv v roku 1891 uzavených a

znamenáno jest velmi hojným zprmyslovním, jež jmenovit v Cechách
bylo silné, na Morav už slabší, ale pece ješt pekvapující. Tak
obnášejí pírstky obyvatelstva prmyslového v okresích eských
11 "34%, v okresích vtšinou eských 19*62''/o5 menšinou eských

7*77Vo ^ nmeckých 2 70Voí pírstky obyvatelstva obchodního a do-

pravního v okresích eských 40"21''/j, s vtšinou eskou 39.07° o;

s menšinou eskou 21.36*/o ^ v nmeckých okresích 13'90'';o. Zemdl-
ského obyvatelstva pak ubylo v eských okresích o l"33°/o? v nmeckých
okresích o 5*23, za to pibylo v okresích vtšinou eských o r5770j
a v okresích s vtšinou nmeckou ubylo jen nepatrn o O 99'/(,.

V jednotlivých okresích nmeckých menší pírstek prmyslu a obchodu

než v eských neznaí v.šak ješt podle autora seslabení nmeckého
prmyslu, nebo na píklad v šternberském, šumberském a rymaovském
okresu úbytek obyvatelstva spíše možno piísti strojovému petvoení
závod, než jejich seslabení. Uvádje pak íslice pudle povolání a

podle obcovací ei obyvatelstva rozdlené praví autor: „Njaké zvláštní

pevahy Nmci jakožto samostatní podnikatelé nemají, a naopak eši
opt ne jako dlníci. Píslušná data pomrná vykazují ve prospch
Nmc odchylky jen zcela nepatrné... Nejen v zemdlství však
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IV prmyslu podnikatelská úast Cech je rovnocennou s nmeckou,
ímž opraviti dlužno bžné názory nmecké.^ — Ale možno namítnouti:
jak je rovnocennon podnikavost naše, když dosud obchodní komory
a prmyslové spolky vedou výhradn Nmci a jsou dosud nesvržitelni!

Autor shrnuje: Mohutný novodobý pevrat v národohospo-
dáském významu obou hlavních skupin vvrobních. zemdlství a
prmyslu, odehrává se na Morav dosud daleko pomaleji a s menší
intensitou než v Cechách. Tím také mnohé z nepíznivých stránek
náhle a neoekávan pikvapivší industrialisace, jež zejména v ohledu
národnostním v Cechách se objevily, na Morav pozbvvají své ostrostí
a pikrosti. Co jmenovité na rozdíl od ech vytknouti dlužno, nelze
na Morav^ pozorovati onch mohutných proud, které by se z eského
území, hnány neblahými pomry hospodáskvmi, sthovaly na pdu
ryze nmeckou, a tam germanisovány pispívaly i svým"' dorostem
k povznesení druhé národnosti. Hromadného hnutí takového na Morav
pozorovati nelze, naopak ryze nmecká oblast a prmyslová ást její
sama pozbývá své populace. Sthování do oblastí smíšených mlo pak
dokonce úinek píznivý. Ale na Morav tím hrozivji vystupuje
sthování za hranice (do Dolních Rakous), jež znamená velikou ztrátu
národnostní. Tomu elili lze jediné zvýšenou prmyslovou inností eskou.

V „Hrvatské Misii" hovoí se (záí; o selských pomrech v jiho-
slovanstvu, o vymírání starých forem a nasazování nových, jež jde
velmi pomalu a tžko pro nedvivost lidu k pánm, pro leho chudobu
a nevdomost. O vymírající rodinné zádruze se praví: „Dnes
je toto ddictví po našich otcích, výhodné jako jednoduchá forma
sdružovací, všude na vymení. Xa sever od Sávy a Dunaje už nenajdeš
vtších zádruh, sem tam jen malé nepatrné (otec se syny, bratr s bratrem
a podobné). Jen v zemích, které do nedávno sténaly a dosud sténají
pod tureckým kopytem, jsou ješt veliké zádruhy. Tak Jireek ješt
v^ jihozápadném Bulharsku pipomíná zádruhy do 80 len silné.
Vasil Kanov psal o nkolika velikých zádruhách s 25 až 40 leny
v kout makedonském na pomezí srbsko-bulharském; tam ve vsi Saši
ped osmi lety rozpadla se zádruha, která ítala 100 len. Mezi
Pílepem a Bitoljí jsou obyejem zádruhy s 10 až Ib lidmi, astý jsou
zádruhy s 1.5 až 30, a možno najíti i zádruhy s 30 až 45 lidmi.
Zádruha byla dobrým a prospšným zaízením. Bylo dostatek Hdi a
rukou do práce. Práce se mohla dobe rozdliti a ádné vykonati, ale
jak mla zádruha mnoho výhod, tak mla i své stinné stránky.
Dokud staešina byl rázný, rozumný a zkušený, šlo vše dobe; na-
stoupil místo nho slabý, nespravedlivý a špatný, a dvée dokoán
oteveny vné vád a sporm. To byl jeden dvod, že zádruhy se
drobily. Druhý byl v pirozeném vzrostu zádruh. Zem nestailo.
Bylo teba nové pikoupiti. Nové dílce však ležely daleko, i bylo lépe,
aby se osadily novým hospodástvím, než spravovaly starou zádruhou.
Nejsilnjším rozluitelem zádruh byl novodobý duch západní kultury,
který zavádí drobné samostatné jednotky výrobní. Doba zádruh dnes
už minula, brzy nebude leda na stránkách našich djin e o nich.
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Pechod ze staré do nové doby však nedje se bez bolestí, a sedlák

vytržen}' ze silné rodinné družiny dnes nepovznese se tak lehko k tomu
blahobytu, jakým vynikaly zádruhy. Roztrhané samostatné jednotky

teba dnes znovu spojovati v jedno sdružení, ovšem že na jiných

základech, na základech svobodného hospodáského sdružování, jak je

západní kultura hospodáská vyvinula "

Siré, nezalidnné dosud oblasti ruské v Evrop i Asii poskytují

místa k rzným poinm, jež v našich krajích už nemožno bylo by
provésti. Pod Kavkazem u erného moe, rozložila se ped 20 lety

kolonie intelligentních zemdlc Krynica. Intelligentní lidé,

ze zásady vytrhší se ze studií a jiných svobodných povolání, zakoupili

se na Kavkaze a osedli tu na malých statcích, vlastnorun je ob-

dlávajíce. Dnes kolem Krynice vyrostlo pt podobných osad. ale ne
už z intelligence, nýbrž z prostého selského lidu. První založili Krynití
intelligenti sami, když vidli, že po skonení transkavkazské Anen-
kovské silnice mnoho lidí bez práce, nemajíc se kde uchytiti, se potuluje

po Kavkaze. Vymohli jim pdu, usadili je, pomohli se jim zaídit.

A nová osada zkvétá. Podobn založeny ješt tyry jiné osady. Všecky
se ídí Krynickým pokroilým hospodástvím. Krynice pod Kavkazem
tvoí se svými filiálkami utšenou oasu hospodáskou, jež cestovatele

zašlého v ty strany mile pekvapí.
Starý lovk upadává obyejn v chybu pílišné spoivosti, až

lakoty. Je-li to znakem i pro stáí národ, pak véru francouzský

národ jest mezi evropskými národy nejsestárlejší. V „TEconomiste

rran9ais" známý slovutný národohospodá Leroy-Beaulieu objasoval
v rad lánk tuto pílišnou spoivost Francouz a podával

rady, jakým zpsobem její foudy nejlépe zužitkovati. Francouzské
státní papíry, jak známo, mají nejpevnjší kurs a vyšší než by za-

sloužily u porovnání s rentami jiných stát, a to vše proto, že francouzské

uspoené kapitály nejžádostivji vrhají se na státní rentu francouzskou,

jako nejbližší a pomrn (pro Francouze) nejjistjší. Bohatý Fraucouz,

jak praví poekadlo, stráví jen úroky svého roního dchodu! Za
píklad uvádí autor bohatého kupce z Lyonu: má jmní na 20 milion
frank, roní dchod z nho bere na 800.000 frank, ale spotebuje

jen 32.000 frank, ili práv tak asi úroky z dchodu 800.000 frank.
Hromadné kapitalie francouzské doma nemají vhodných píležitostí

k uložení a proto chtj nechtj obracejí se do ciziny. Francouzi jsou

nejvytrvalejšími a nejvrnjšími viteli všech stát civilisovaných.

Ale nejen cizí renty státní, také prmyslové a zvlášt dopravní papíry

cizí nacházejí ve Francii výborné tržišt. A Francouzi dosud
musili kupovati tyto cizí papíry, tebas mnohdy z velkého

kolísání cen, z krach a úpadk firem a podnik žijí ve stálém strachu

a úzkosti o své peníze a asto též o n picházejí. Ale co jinak

B penzi, jichž doma už uložiti nemožno! Francie nemá uhlí a nemá
železa! Obyvatelstvo její neroste a nemnozí se jako v jiných státech

a tak odpadá dvod pro rozmnožování výroby zemdlské i prmyslové.
Francie nemá také v sob dobyvané politiky zámoské, tak všecky
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podmínky k velikému prmyslu jí scházejí. Ode vždy vynikala proto

jen v drobné práci, pi níž teba ne massivní výroby, ale dokonalého

a umlého zpracováni. To, eho páno pes míru sousedkám Francie:

Anglii, Belgii, Nmecku, totiž uhlí, tohoto chleba prmyslového, toho

není možno nijak nahraditi. Ale Francie pece má veliká pírodní
bohatství, jimiž by uhlí zastati se dalo, má hojné eky a potoky,
se znaným spádem, má etné vodopády, a to po celý rok nezamrzající.

V nové dob obrací se i jiné zem uhlí nemající k tmto silám a na
nich budují veliké závody prmyslové (Švýcarsko), a ani tak píznivých
podmínek pi tom nedosahují, jako by možno bylo ve Francii. Leroy-
Beaulieu radí proto využiti této vodní síly, v níž tají se na statisíce

koských sil, nikdy nevyerpatelné, jako se doly uhelné vyerpávají,

-a Francie na svých ekách a potocích zbudovati mže kvetoucí
velkopr úmysl, jenž ztráví pebytené kapitály domácí, výrobu po-

vznese a snad bude též nejlepším prostedkem ku podnícení populaního
pírstku, jenž dnes ve Francii jest minimální. Možno tak nkolikerému
z\\x najednou odpomoci.

Rozhled sociální.

Co pruská vláda uveejnila zaátkem srpna letošího roku

3snovu „zákona o zlepšení pomr obytných", jeví se zájem

reformu bytovou v sousední íši ješt znanji než dosud, a
[již od valné doby roste neustále. Jako jinde ani v Pruska nepibývá

ensích byt v pomru k pírostu populanímu a bezdvodn
jmnoží se v mstech ty- i více patrové domy ae zadními a postranními

jpíatavbami, ímž nepomrn vzrstá poet píliš vysokých, temných
nevzdusných obydlí. Staré domy a menšími byty se bourají

[a nových takových málo se staví : spíše se opotebují, správa jejich

mohem je obtížnjší, a že z nich zaplaceno bude nájemné, mén
Ije zajištno.

Již v roku 1901 pruská vláda administrativn zde hledala

odpomoci. Ale objevilo se nutností, maji-li znanjší výhody stavbám

dom s menšími a co možná pízemními byty se umožniti, aby zasáhlo

sem i zákonodárství. Jen tak lze skýtati vtší výhody pi po-

platcích za užívané stoky, za voda, za schválení stavby a pi dani

pozemkové, jakož i co do píspvk na úpravu ulic a pod.

Vedle tchto výhod oekává vládní pedloha, že nejvíc povzbudí
stavt domy s menšími zdravými byty, zakroí-li ae soustavn proti
špatným a peplnným obydlím stávajícím. Stanoví proto, co

nanejméné obsahovati má ád bytový, jak zaíditi nutno pronajímané

byty, jakož i ložnice služebnictva a pomocnictva, kdy lze na byt nebo
nocleh pijati cizí osoby atd.
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Pedloha smuje dále k tomu podobnými opateními, aby
v menších místech, zvlášt venkovských co nejvíce pízemních
byt se stavlo, a zavádí pro reformu obytnou vbec tak dležitý
dozor na obydlí. Vedle dosavadního dozoru policejn stavebního v obcích

aspo 100 000 obyvatel mají zízeny býti zvláštní úady pro
onen dozor bytový.

Osnovu zákona odevšad vítali. Aspo že uinn zaátek, i když
dosti nepatrný, jak zvlášt s odborné saný se vytýká Tak v aso-
pise pro obytné pomry Dr. Brandt z Dusseldoríu, v tomto oboru
uznávaná autorita, celou radu nedostatk shledává i na skladní pedloze,

i když bží o první vážnjší pokus zákonodárný na tomto poli. Tak
vytýká, že se vztahuje zákon pouze na byty pronajímané, ne však
vlastní, v nichž velmi asto pomry nebývají o nic lepší nežli v na-

jímaných, na p. v dívjších pevnostech. Bytových úad je teba
práv i v menších obcích, práv tak jako ve velkomstech ; že nutno,

aby všude pi dozorích úadech nad obcemi ustanoveni byli zvláštní

dozorcové obydlí a nejen »kde se toho poteba objeví", jak navrhuje

vláda. Dále žádá, aby obce zákonem byly donuceny, aby rznými
smry skuten i použily zde své autonomie a nebylo jim to ponecháno

na vli, sice, že zase namnoze nic nebude vykonáno. Konen že se

nedoporuuje zákonem stanovit urité míry a ísla pro celý stát; zákon

a stanoví pouze všeobecná pravidla a udá jednotliv, co teba blíže

uriti místním úadm. Vbec prý meritum zákona zstává daleko

za jeho motivy, v tom srovnává se tém všechna kritika.

Na polovici íjna svolán do Frankfurtu nad Mohanem první
bytový sjezd nmecký, aby zájem o reformu obydlí vzbuzen
byl i v široké veejnosti. Navštíven byl doitaten, ale nepomrn
více od evangelík, asi proto, že bezprostedné ped ním konáno n-
kolik kongress, s katolické strany poádaných. K jednotlivým otázkám
však na poprvé arci stanoviska zaujati nemohl. Nápadným bylo,

že v první den hotovili se sjezd ovládnouti zástupcové sdružení do-
mácích pán, a druhý den zas delegáti obeních zastupitelstev,
a to zpiobem dosti boulivým. Ovšem ani ta, ani ona strana ve

prospch dkladné reformy. Obce totiž žehrají zde jednak na píHšná
bemena z reformy jim hrozící, jednak na ingerenci statní, a ji tém
naproti neinnosti samosprávy v tomto smru na pemnohá místech

samy pivodily.

U nás v Rakousku reformu bytové otázky zahájily teprve

prkazy bytové v nkolika mstech. Praha se k prkazu tako-

vému na návrh své sociální komise teprve chystá. Zákon o dlnických
domech, nedávno pijatý, bohužel celkové reform bytové v Pdd-
litavsku bude asi jen na závadu: na zatím uspal pozornost. „Rakouská
spolenost pro ochranu dlnictva" ve Vídni vydala práv
spisek Dra. ryt. Furtha o úadech bytových a dozoru na obydlí, aby
aspo šíila vdomi o poteb nápravy tak dležité.

Brzo po basilejském III. sjezdu mezinárodní jednoty, na

nmž jednáno za pítomnosti zástupc 10 stát o zákazu bílého fosforu
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a noní práce žen, jak zde už díve uvedeno, konala nnoecko-íšská
sekce „mezinárodní jednoty pro zákonnou ochranu dlnictva", „spo-
lenost pro sociální refornou" valné shromáždní 14. a 15. íjna
v Mohui. Vybrala si rovnž pouze dv tbemata na porokovanou.

O dlnických komorách a hnutí konsumním.
Dr. Harms, soukromý docent university tubinské, pední badatel

o komorách d lnických v Nmecku, byl referentem. Spoluzpravo-

dajem ustanoven I. pedseda živnostenského sjezdu berlínského magi-
strátní rada šl. Schul z. Zásadních pochybností, teba-li dále

budovati hospodáskou organisaci zájmovou, k níž i komory tyto ná-

ležejí, už nebylo. Hlavní zájem budily dv otázky: mají-li zízeny
býti v Nmecku komory práce (pracovní) i dlnické a zda

samostatn i lépe je pipojit k stávající nkteré instituci. Pouze
zástupcové t. zv. Hirsch-Dunckerových spolk odborových
žádali komory dlnické, ostatní souhlasn s referenty komory práce

paritetické, v nichž by zastoupeni byli jak dlníci, tak zamstnavatelé.

Zvlášt pední sociální politik centra prof. Dr. Hitze rozhodn do-

poruoval komory obojstraané. Upozoroval na zajímavý zjev, že

i sociální demokracie v Nmecku, tedy atrana po výtce tídní,

ode dávna byla pro komory pracovní.

Sociální smír, nikterak zde nemožný jak etné smlouvy
tarifové jasn dokazuji, socialn-politická váha vota obojstranných
korporací, vysplost dlnictva, pro niž neteba se obávati patri-

archálního znehodnocování dlnických zástupc v paritetických komorách,

jakož i možnost pípadn projeviti odlišné stanovisko dlnické se-

parátním votem, to vše mluví ve prospch komor, v nž by pojat

byl jak živel zamstnaných tak zamstnavatel. Nebylo sice hlasováno,

ale teba pece považovati za rozhodnuto ve „spolenosti pro sociální

reformu", že nutno zíditi komory práce paritetické. A to ve spojení

se stávajícími soudy živnostenskými, jak podobn dojednáno, a od

zpravodaje namítáno, že by se mla funkce soudcovská úpln odlouit

od sociáln politisující. Korreferent poukazoval vi tomu na zkušenosti

živnostenských soud, v nichž po nkolika poátených konfliktech

mezi zamstnavateli a dlníky funkce soudcovská nikterak není na

závadu innosti živnostensko-politické až dnes soudm tmto píslusící.

U nás ted o komorách dlnických není ani slechu, a je žádá

nkolik program stran, a a už ped 18 lety navrhovány na íšské

rad. Vynesl je tehdy na povrch pouze politický zájem. Dlnictvo

si žádalo zastoupení v zákonodárných sborech. Po vzoru komor ob-

chodních, jimž divným zpsobem Schmerlingv volební ád pikl
poslance, mlo být v Ped li ta vsku zízeno 26 komor, do nichž by

volili plnoletí dlníci gramotní, a z nichž by se vysílalo 9 zástupc
dlnictva do parlamentu. Návrh liberální strany pochován v komisi,

patrn ua vždy, když zavedena pátá kurie pro zastoupení dlnictva

na rad íšské.

Dosud zpravidla hovoívá se o hnutí konsumním jako o ná-

rodním neštstí. V Mohui pední korporace sociální na uvedeném

Hlídka. 69
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sjezde pipravila veejnému mínní vedenému zde smry t, zv. stedo-

stavovské politiky, význanou korrekturu. Se stanoviska jak národo-

hospodáského tak i socialn-ethického tém všeobecn uznáno hnutí

konsumní za oprávnné, ba vysoce prospšné pro obecné blaho.

Reguluje ceny, a tím zvlášt zjednává platnost zásad o nejvtším

výnosu pi nejmenší výloze I na poli smny zboží. Zmenšuje nebezpeí

hrozící obecnému hospodáství z pevahy výroby skartellované a

monopolní. Zvyšuje možnost nákupu u širokých vrstev spoleenských,

a tím množí výrobu a s ní píležitost zamstnati nové a nové legie

pracovník. Takto jednak lidské práci zjednává znané vtši výnos,
jednak stará se o to, aby na nm podíl bralo co nejvíce oby-
vatelstva. Tím plní zárove i požadavky sociální spravedlnosti
u vysoké míe. Jen se zištného hlediska ve svém dosavadním zpsobu
práce a dosavadním dchod ohrožených kruh výdlených lze proto

mluviti o nebezpeí z konsumních spolk, ne však se stanoviska

skuten sociálního. Vedle odborového sdružování spatovali mimo to

zástupcové dlnictva, na p. dlnický sekretá Giesberts v kon-

sumním hnutí základní pilí pro vzestup životní úrovn dl-
nických mass.

Na ohlášeném sjezde esko-slovanské sociální demo-
kracie v Prostjov bude po vzoru posledního socialn-demo-

kratického sjezdu v Solnohrade zvláštní pozornost vnována organisaci

ruchu konsumního, dosud prý sociální demokracií eskou až píliš

zanedbávaného.
Z úad moravského živnostnictva podal poslanec Dr. Šílený

11. íjna na snme návrh zíditi zemskou radu živnostenskou
na Morav. Od roku 1900. zaala pro ni agitace mezi moravikými
živnostníky. Zjev snadno vysvtlitelný už mohutným zdárným rozvojem

mladé moravské rady zemdlské, i když se nepihlíží k pro-
spšnosti organu pro zemskou podprnou akci živnostenskou a

oíficielnjšiho stediska osvtového a hospodáské organisace živno-

stenské, nežli je nevázaná zemská jednota živnostenských spoleenstev

na Morav.
Pvodn pomýšleno na petvoení této zemské jednoty na živno-

stenskou radu zemskou úpln po vzoru rady zemdlské. Otázku
kompetence zemského zákonodárství nadvrhl a probral

teprve Dr. Josef Ržika. — Dnes se uznává, že snmu nelze

dobe organisovat na zvláštním zákonném podklad živnostenské rady

obdobn se zemdlskou, a žádána také v letoším návrhu Dra Sdíleného

živnostenská rada pouze jako poradný a výkonný sbor pro

živnostenskou akci podprnou, uloženou zemskému výboru markrabství.

Výslovn odnášel se návrh ke vzoru živnostenské komisse zemské,

jaká zízena snmem haliským již v roce 1884. a výborn na-

poád se osvdovala jak podporou kurs živnostenských (mistrovských),

tak starostí o rozvoj prmyslového školství (ron vnuje na n
150.000 K vedle píspvk odjinud), pjkami levnými na úely živno-

stenské (loni 1,304.000 K na 37o) atd. —
- Za úkol rady živnostenské



Rozhled sociální. — školství. 875

vytklo žií-nostnictvo podporu hmotnou pro své družstevní podnikání

I stroji, motory), péi o odborné školství živnostenské, o hospodáíké
a Bocialn-politické zájmy stavu. — Vedle toho by dnea mla dosa-

xadní zemská Jednota spoleenstev živnostenských
potrvati s vtším oborem psobnosti, než vymen vedle zem-
dlské rady moravské spolenosti hospodáské. — Pi tom nevy-
mezen dosti pomr k dosavadvím komorám obchodním
a živnostenským. Zemský snm arci není oprávnn jimi jakkoli

hýbat. Ale aspo theoreticky mla býti otázka ta ešena. Nedávný
rjmeslnický sjezd rakouský v Solnohrade koncem záí žádal roz-

liélení komor. Je-li naše živnostnictvo téhož názoru, pak by asi živno-

stenská rada mla vlastn nahraditi komory živnostenské; aspo kdyby
se podailo ji vícestrannji založiti, než jako pouhou poradní a snad
i ponkud výkonnou komisi ad latus zemskému výboru. Ale pravé

poálední dobou obchodní a živnostenské komory hmotn i myšlenkové
vykonaly pro maloživnostnictvo více než kdy ped tím. (Olomucká se

vyslovila souhlasn pro zamýšlenou radu živnostenskou ) Snad tedy,

když se nyní pipouští mnohem užší obor psobnosti pro navrhov-anou

radu živnostenskou než pvodn, uzná se za prospšno, aby vedle

ní zstaly i komory obchodní a živnostenské v dosavadním útvaru.

Snm si patrn za nynjší finanní situace zem sotva pospíší

provésti návrh. A pokroilá už i na Morav industrialisaee
zem vážn by k tomu (a k hospodáským akcím pro dlnictvo,

jež poprvé pivní dávkou má býti i pro zemi zdanno) vybízela. I na

agrární Morav živí zemdlství už jen o 100.000 osob více jako

prmysl a obchod s dopravou, jak z posledního sítání lidu vysvítá.

Ve vídeském sociálndemokratickém týdenníku pro tiskae

(„Vorwárts") navrhuje kdosi, aby zamstnavatelm bylo zabránno
po nkolik let pijímati un, ímž by prý ubylo nezamstnaných. Aí
žije moderní svoboda!

Školství.

Do eské poboky pi uitelském ústav v Opav hlásilo se

59 žák, z nichž udlalo zkoušku 56; z tch pijato definitivn 22,

provisorn 11.

Slezské poboky nedají dosud Nmcm spát. Akoli vláda povolila

jen pouhé poboky, jak si Nmci sami páli, pece se jim ješt ne-

zavdila. Nyní zase — dle pozorováni, jaká uinil písedící zemského

slezského výboru Dr. Pohl pi rozhovoru s Dr. šl. Koerbrem — obírá

prý se vážn vláda myšlenkou, zrušiti slovanské poboky v Opav a

zíditi pece jen samostatné slovanské listavy, ovšem v mstech ne-

nmeckých, aby nkolik kandidát neposlovanštilo všech Nmc slezských;

59*
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tedy snad eský ústav v Klimkovicíeh a polský v Polské Ostrav.

Veškerá tahanice o tyto ústavy vynesla na konec ministru kultu a

vyuování nedvru — Schulvereinu, jemuž chování se Dra. Hartla

v této záležitosti zdálo se málo nmecké.
Denní listy pinesly nedávno zprávu, že za posledního pobytu

zemského presidenta krajinského ve Vídni jednalo se také o poža-
davku Slovincv, aby slovinští studující na právnické
fakult štyrsko-hradecké university smli skládati
zkoušky v jazyku slovinském. Není známo — podotýká k vci
„Hlas národa" — zakládá-li se zpráva ta na pravd nebo není-li jen

vypotena na pobouení Nmcv. Ale iní li Slovinci opravdu takový

požadavek, je zajisté spravedlivý. Není tomu dávno, že charvatští

studující z Istrie a Dalmácie, kteí odbyli právnická studia na záhebské
universit, byli pipuštni ke konceptní služb v Rakousku, když odbyli

doplovací zkoušku v jazyku nmeckém. Dr. ál. Koerber odvodnil toto

opatení nedostatkem úedník charvatského jazyka znalých a pece
potebných. I úedník jazyka slovinského jest nedostatek tak citelný,

že na p. ve Styrsku je zízen zvláštní kurs pro nmecké úedníky,

aby nauili se jazyku slovinskému. Bylo by tedy nejen spravedlivo,

ale také pirozeno, kdyby usnadnním zkoušek pro slovinské právníky

na universit štyrsko-hradecké zpsobem výše naznaeným byl po-

vzbuzen vtší poet slovinské studující mládeže vnovati se služb

státní v krajích, obývaných Slovinci.

Ministerským výnosem ze dne 22. záí t. r. zízena byla pro-
zatímní právo- a státovdecká fakulta s pednáškami
italskými v Innomostí. Dle tohoto vynesení byla dosavadní

studijní a zkušební opatení od nmecké university v Innomostí od-

dlena. Italské kursy jsou samostatnou fakultou se zvláštním dkanstvím,

které zárove vykonává funkce rektorátu. Jenom promoce se budou

díti pod auktoritou university. Professoi této fakulty jsou postaveni

na roven professorm ostatních universit. Tím zárove pozbyla platnosti

všecka studijní a zkuební opatení na tamjší universit jazykem
italským, která roku 1902 byla uinna. Ale Nmci ve svém boji proti

každé nenmecké vysoké škole neustávají a neštítí se žádných pro-

stedk, jen aby „ohrožování" nmeckého živlu zamezili. Avšak i o

Italech lze íci, že neustanou, dokud nedomohou se university pro sebe

úplné, která jim písluší týmž právem, jako Cechm universita mo-

ravská. Cteme-li dnes tém ob den zprávy z university innšprucké

a o pobokách slezských, man si vzpomínáme na „patálie" z roku 1866,

kdy Rakousko bojovalo na severu a na jihu.

Jak vzdlaným a vysoce nadaným je eský národ, dokázala

okresní školní rada v Olomouci na poátku tohoto školního roku. Aby
zamezila zízení poboky pi IV. tíd eské školy v Olomouci, pe-
ložila nkolik dítek z III. tídy pímo do V.; na štstí zemská školní

rada na podanou stížnost zrušila toto usnesení okresní Školní rady

olomoucké a ubohé dítky eské musely opt sestoupit do IV. tídy

z V., kamž tak hrav se dostaly.
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Stížnost vídeských Cech v boji za eskou školu
byla nálezem íšského soudu (prý sedmi hlasy proti pti! o iustitia!)

zamítnuta a uznáno za právo, že vídeští Cechové nemohou se dovolávati

veejných obecných škol eských ve Vídni dle lánku 19. státních

základních zákon, ponvadž prý nejsou národem, o nmž zmínné
ustanovení ústavy mluví. Rozhodnutí takové dalo se oekávati. Je za-

jímavo však, že v Halii v analogickém pípad zcela opan se jednalo,

ovšem tam nebželo o nmecký ráz Vídn. Jak nutný jsou eské školy

ve Vídni, patrno i z toho, že nkteré dítky eské dostaly vysvdení
s poznámkou: „Wegen Unkenntnis der deutschen Sprache unklassifiziert."

Studenstvo vídeské university upozornno bylo na poátku nového

školního roku vyhláškou na usnesení akademického senátu, že jen
nmecká podání se pijímají a jen takové listiny stvrzují, jež

jsou sepsány nmecky nebo latinsky, anebo pipojen-li nmecký ovený
peklad.

Jistá ást eského studentstva universitního v Praze pelepila ve

své svobodomyslnosti rektorskou vyhlášku, jíž zváni byli akademikové

ke službám Božím, jak obyejn na poátku roku konaným. V provolání

svém posmch si inili z obti mše svaté! Klukovina akademických „pán"!
Seznam pednášek eské university pro zimní semestr 1904/5

ohlašuje „Zvláštní pednášky pro posluchae všech fakult".

Pednášeti budou prof. Janovský (ve stedu od 8—9 ráno), docenti

Dr. Peírka (týž den odpoledne od 5—6) a Dr. Bukovský (týž den

od 7— 8 veer) o témže themat: Venerické nemoci v ohledu sociálním

(vi jednotlivci, rodin i spolenosti;. Jest asi pouení takového

svrchfivan potebí, když hned ti uitelé budou o vci pednášeti.

Ostatn nepodceujeme nikterak myšlenky té, ukazujíce na akade-
mický svaz Ethos v Berlín, který — dle „Kesanské školy" —
založen v únoru t. r. ustanovil si úkolem potírati dle možnosti neplechy

mezi studenstvem po stránce pohlavní se vyskytující. Svaz má se

straniti všech snah náboženských (?), politických a studentské stran-

nickosti; úkolem jeho jest, prohloubenjší a ušlechtilejší pojímáni

pohlavního života, povznášeti úctu k žen a oišovati pojem mravní

poestnosti. Pouováním o zdravotní stránce této otázky chce vésti boj

proti pohlavním výstelkm. Svaz vznáší prosbu k veejnosti o hmotnou

i mravní podporu.

Umlecké, od nkteré doby pouze „umlecké" nakladatelství

Koího v Praze vydalo v tchto dnech dílo, nadepsané „Krása ženského

tla"; celé umní spoívá ve 200 obrazích nahých žen a v slovesném

úvodu. Publikaci takové dostalo se odsouzení se stanoviska zajisté

umleckého od etných list, protináboženských a svobodomyslných;

my dodáváme, že mnoho odbratel našel pan Koí mezi studující

mládeží, jež dílo to si splácí. Avšak nkterým karakterm není zbyteno

pipomnti, že konen jsou to jen dsledky jejich zásad o úkolech

umní a svobod! Krása nahého ženského tla je prý cílem umní,

nuže zde ji máte, až se za to stydíte; a mládež má prý o všem býti

pouena, nuže, p. Koí vám podává také jednu vychovatelskou po-
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mcku, tak psobivou, že ji ped svými syny a dcerami až i zamykáte.

i snad není každé pokrokáství a svobodáství vhod ?

Stedoškolské extense eské vcházejí práv v život

v Cechách. Pes 100 len pihlásilo se k práci z rzných ústav;
za jakých podmínek, v provolání extensního výboru se nepraví.

Do supplentského seznamu pihlášeno bylo letos v Cechách
dle „Vstníku eských professor" zkoušených 25 djepisc, 24 mathe-
matik-fysik, 15 chemik, 12 pírodopisc, 11 kreslí. Vrací se

tudíž staré smutné asy, kdy bude zkoušeným tžko dostati místo

supplentské.

Pro školní rok 1904/5 zapsáno bylo na eských stedních školách:

na 36 gymnasiích v Cechách ve 322 tídách 10.0089 žák,
„16 „ na Morav ve 148 „ 5.167 „

„ 1 „ v Opav v 9 „ 226 „

„ 23 realkách v echách ve 254 „ 9.789 „

„ 16 n na Morav v 95 „ 4.514 „ celkem

na 92 ústavech v ., na M. a ve SI. v 506 tídách 19.785 žák.

Dle toho pipadá 39 žák na tídu prmrem. Realky v Cechách
mají poboky všecky krom realky lounské, jež od 1. záí pijata

do státní správy.

Na schzi vídenského spolku katechet navrhl P. Perkmann,
aby podniknuty byly všecky kroky za tím úelem, by zavedeno bylo

náboženství na školách prmyslových, pokraovacích
a odborných.

Eozhodnutím správního dvoru piznáno volební právo v obcích
také uitelkám, s odvodnním, že slovem uitel rozumti jest

uitelskou sílu vbec, bez rozdílu pohlaví. Toto rozhodnutí se však
netýká mst s vlastním statutem.

Nmecké hospodáské školství na Morav mlo v uply-

nulém školním roce 1903/4 v 17 školách 491 žákv a žáky, tedy

práv tolik jako loni, a jedna škola (vinaská v Mikulov) pibyla.

Z uvedených škol jest 1 stední (v Novém Jiín), 2 dvouleté rolnické

(Ináská v Šumberku a vinaská ve Znojm), 8 zimních (v Budišov,
Jihlav, Pohoelicích, Rymaov, Suchdolu, Štítarech, Mor. Tebové,
a v Unov), 1 hospodyská (v Zilin), po 1 vyšší a nižší lesnické

(v Hranicích), 1 vyšší zahradnická (v Lednici, a 1 nižší (v Brn), 1 vi-

naská (v Mikulov).
Nákladem c. k. školního knihoskladu vyšla ítanka urená pro

7. a 8. rok eských škol jednotídních a trojtídních, která vyniká
proti dívjším tím, že v ni pojaty etné lánky hospodáského a

národohospodáského obsahu. Redakce pak hodlá vydati dodatek
k tmto lánkm pro uitelstvo, by je s prospchem pro venkovské
tídy mohli vykládati.

Jak „Život" sdluje, dovolilo editelství uitelského ústavu v Linci

kandidátm posledních dvou roník hospitovati pi hasiských
cvieních. Úastník bylo 48. Velitel hasi pouoval je o theorii
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hasiství a prakticky se cviili v nedli odpoledne po celý uplynuR
školní rok. Tím má se probuditi láska k hasiství mezi budoucími

uiteli, by pak mohli zakládati hasiské spolky po celé zemi. —
U nás, hlavn v Cechách, jest uitelstvo velikou mrou inno ve

spolcích dobrovolných hasi, kde mají píležitost psobiti na muže a

jinochy, a pokraovati do jisté míry u výchovu bývalé školní mládeže.

Bohužel, teba jenom litovati, že mnozí vnášejí do hasiských sbor
protináboženský proud, který se nesnáší s heslem hasiským o lásce

k bližnímu.

Zemský výbor i zemská školní rada v Dolních Rakousích
vydaly vynesení, jímž se zavádí na dvoj- a trojtídních školách
obecných polodenní vyuování. „Škola našeho venkova" se

obává, že se tím vyhoví nepokroilému venkovu, který bude moci

využitkovati dtských sil dle své vle. Obava tato je, tuším, bez-

podstatna. Alespo otázka, plynou-li z jednoduché docházky školní na

obecných školách vtší výhody nežli škoda, jest mén sporná než otázka

podobná o jednoduché návštv na stedních školách. Na obecných

školách sluší pihlížeti i k žactvu pespolnímu, kterého namnoze je

víc než žák domácích. Všichni rodii, i ti, kteí dítek svých k práci

vbec nepotebují, budou rádi, pijde-li dítko o nkolik hodin dom
dív, než díve chodívalo; v zim nkde až se soumrakem se vracívají.

Pravda, kdož potebují dítek nutn k práci, jednoduchou docházkou

nabudou více pracovní doby, ale tím není ješt eeno, že tím prospch

utrpí. Mnohé dítko, aby vykonalo svoji uloženou práci v rodin,

v hospodáství atd., ponecháno bylo doma na pl neb i na celý den;

nyní pi dobré vli rodi nebo prácedárce pipadne mu jeho úkol na

odpoledne, až se vrátí ze školy, dopoledne však mže býti ve škole.

Dob, kdy nkteí rodie vbec by nepotebovali dítek svých k práci

na ujmu školy, se nedokáme. Tolik však je jisto, že kteí rodie

chtli posílati dítky do školy na celý den, pošlou je i za docházky

jednoduché a naopak, tak jako jednoduchou docházkou na stedních

školách získaly více asu oba proudy mládeže: pilní k uení a

vzdlání, nedbalí k lajdaeni.

Na snme moravském podal Dr. Stránský interpellaci pro vele-

hradské exercicie, v níž katechety stedních škol viní ze zneužívání

úední moci a znemravováni. Dr. Stránský — mravokárcem? Seit

wann denn?! Interpeilace již tímto denuncianím pokusem, zvlášt však

patolízavou plazivostí ped státními (!) zákony prozrazuje dobe pvod
gvj — totiž mrvaské uitelstvo skupené kol Ulehly etc. Ze ji

Dr. Stránský podal, nedivíme se, nebo ten — doufá-li njakého

uitelského hejla chytit — bude interpellovati tebas i proto, že c. k.

vláda dovoluje klerikálm dýchati a jinými lidmi tentýž vzduch. Ze

ji posl. Karel Novák, pedseda brnnské „Matice škoUké", podepsal,

tomu se po jiných kouscích tohoto pána už také nedivíme. Ale že ji

podepsali také soudní radové Ilruban, Kancný a Podbrdaký, u kterých

by lovk hledal kus životní rozvážlivosti — t)mu se trochu divíme

— totiž kdybychom nevdli.... Vsak také odcházeli ti pánové
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26. íjna po odvetné ei Dra. Hrubana ze snmu jako zmoklé slípky.

A dokud ae lovk ješt stydí, není prý vše ztraceno! Z „vyaokocílné"

takovéto politiky naší slavné lidovecké delegace mli Nmci nehoráznou

radost, myslíce si: fuj!

Vojenství.

Rakousko. Letošním podzimkem uvedena v platnost nová

osnova školní na vojenských uelištích, zakládající se na ústupcích

po stránce mateského jazyka Maarm inných, a na pání, aby

dstojníci si pinesli znalost toho kterého plukovního jazyka již k svým
plukm, aby jim pak nebylo teprve jim se uiti. Podle nové osnovy

vyuovati se bude:

Maarštin na kadetkách ve Vídni, Budapešti, Prešpurku,

Temešváru, Nagyzsebenu, Košicích, v kadetce jezdecké, zákopnické

a dlostelecké v Traiskirchen; na nižší realce v Kismártonu a Kuszegu;

na vojenské vyšší realce v Kismártonu (bude teprve roku 1908/09 zízena).

eštin na kadetkách v Praze, ve Vídni, v Králov Poli,

v kadetce jezdecké, zákopnické a dlostelecké ve Vídní; v nižší realce

ve Svatém Hypolit, ve vyšší realce v Hranicích.

Jazyku rusinskému na kadetce v Libnov.
Charvatštin na kadetkách v Terste, Karlovci, Kamenicích

a v kadetce dlostelecké v Traiskirchen; na nižší realce v Strassu,

na vyšší realce v Hranicích.

Jazyku slovinskému na kadetce v Mariboru.

Vlastin na kadetce v Innomostí.

Jazyky vyuovacími ustanoveny jsou:

A) Nmina na všech kadetkách pších v Rakousku (Ped-
litavsku) na dlostelecké kadetce vídeské, kadetce zákopnické, na

kadetce jezdecké (nmecké paralelce), na nižších realkách ve Svatém
Hypolit, Fischau, Strassu, na vyšší realce v Hranicích.

Jazykm (francouzsky, maarsky atd.) se bude vyuovati tím

kterým jazykem, náboženství jazykem mateským, „bude-li nejmén
15 chovanc a jazyka znalého uitele", pak na kadetkách

pednášeti se bude tím kterým národním jazykem: služebního ádu
I. díl, nauka právní a nauka zdravotnická (pokud se to dotýká mužstva).

B) Maarština. 1. Na všech kadetkách v Uhrách pro ma-
arštinu, mathematiku, lubu, fysiku, mictví zobrazovací, kreslení od

ruky, právovdu a zdravotnictví, franinu, pokud toho k porozumní
teba. Náboženství vyuovati se bude mateštinou, bude-li nejmén
15 chovanc a uitele. 2. Na jezdecké kadetce (maarská paralelka,

bude-li nejmén 15 chovanc). Pro náboženství a jazyky jako shora

uvedeno, pak lubu, fysiku, pírodopis, mictví zobrazovací, kreslení

od ruky. Na dlostelecké kadetce v Traiskirchen náboženství v jazyku
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jak shora, pak pírodopis, lubu, fysiku a kreslení od ruky. Xa nižší

realce v Kismártonu a KOszegu náboženství jak shora; madarštinu.

djepis, pírodopis (11. roník), lubu, fysiku. Ka vyšší realce v Kis-

mártonu náboženství a jazyky jak shora, pírodopis, lubu, fysiku,

kreslení od ruky.

Maarština a nmina v shora uvedených uelištich pro vojenskou

administraci, vojenský úední zpsob psaní, zpv, cvik, tlocvik, šerm

a jízdu na koni, pak v nižších realkách v Kismártonu a Kuszegu pro

kreslení od ruky. krasopis, zpv. Xa vyšší realce v Kismártonu zpv,

cvik, tlocvik a Šerm.

C) Charvatština. Nmina i charvatština na kadetkách v Karlovci

a v Kamenicích na tentýž zpsob jak jest pedepsáno pro maarštinu

a jiné jazyky na uherských uelištich.

Nmina pro všechny jiné pedmty na uvedených uherských

a charvatských ústavech (B.'C.) obzvlášt pro všechny ist vojenské

pedmt}-, pak vtšinou zempis, djepis, mathematiku a mictví zo-

brazovací. Ustanovení stran vyuování plukovním jazykm mají platnosti

již zaátkem letošních novvch roník, jen na IV. ronících v Kame-
nicích a v Košicích bude se letos ješt vyuovati národním jazykm
jako posud. Na nižší realce v Strassu bude na I. roníku zavedena

charvatština, na ostatních ronících bude se zatím dále vyuovati

maarštin. Totéž platí pro polštinu na nižší realce ve Fischau.

Dle této osnovy by tedy pipadlo na uherských pších kadetkách

z 38 vyuovacích hodin v týdnu 21 theoretických na maarštinu,

4Vj praktických na rzné jazyky a 12'/, theoretických na nminu.
Ve IV. roníku T"/, theoretických na maarštinu. 6'/2 praktických a

2 theoretické na rzné, 22 theoretických na nminu.
Jak vidti, získali vlastn jenom' Maai. Ministerstvo nyní ovšem

teprve vykává, jak se nová osnova osvdí. Na píští 4 roky vyžádalo

si mimo roní zprávy také ješt po zpráv o nabytých zkušenostech

v novém vyuovacím zpsobu. Dlužno vykati ovšem také, bude-li

vskutku vnována náležitá pée novým zaízením, anebo dopadne-li

to tak, jako s prvními výnosy Pittreichovými.

Francie. Ped nkolika lety sestrojený nový vzor náboj do

Lebelových runic teprve nyní se zavádí, protože nyní teprve zpotebo-

vány zásoby starších náboj. Jak francouzské asopisy uvádjí, dosaženo

novým vzorem („balle D") poátení rychlosti 800 m a tím ovšem

pímjší letenky. Runice prý není teba upravovati, toliko hledítko

teba zmniti. Runice .se nyní dávají do správky, a všechny zbrojovny

jsou prý 8 to, denn 300 runic opatiti novými hledítky. Nových ná-

boj jest prv již tolik shotoveno, kolik by se za války potebovalo.

Podmínky ke vstupu do válené školy na rok 1905 ponkud
zmnny; nejdležitjší jest. že uchazem nyní již nebude teba

kresliti nástin kraje fcroquis; jak díve bývalo a jemuž se neprávem

tolik pikládalo dležitosti (u nás na p. nyní dstojníci, již se dají

aktivovati, také již nedlají mapopisných cviení). Ministerstvo vojenství

vypsalo na 3. íjna závody automobil nákladních k vojenským úelm.
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Pipuštny byly automobily všech soustav. Ti nejlepší pak budou prý
pijaty. Podmínky byly tyto: nejvtší váha vozu s nákladem jest

3400 hg (z nichž nejmén 1600 kg na náklad); malá rychlost jest

3^/,—4Ví km (by nedošlo k nehodám) zásoba topiva, mazadla a vody
toliká, by vystaila 75 km. Denn opouštjí vozy tvrz Vincennes a
konají po šest cest o 75 km a po dvou o 30 km^ jezdíce mimo tvrz

zevního opevnní, sloužící za kontrolní stanice.

Na každém automobilu jest po vojenském komisai. Vyšetující
komise skládá se z dstojník dlosteleckých a hradebnických a inten-

dant. Francouzská vojenská správa vnuje také velkou pozornost

úprav lehí výstroje. Tak byla za manévr v severozápadní Francii

pi 104. pším pluku vyzkoušena nová torba, lehí, protože odstranna
z ní kostra a nkolik vcí, jež díve nosívali pšáci v ní, naloženo

bylo na vozech, tím se stala torba o 4 5 kg lehí, tak že vážila jenom 35 kg.

Domácí ád a vyuovací zpsob ve vojenské škole v St. Cyru
bude znovu upraven; podnt k tomu dalo, že nkteí chovanci pouštli

se do politických rozprav, a soudruha proto, že nebyl jich názoru, ze

své spolenosti vylouili.

Dánsko. Nynjší ministr vojenství, generál Madsen, vynalezl

strojní runici, již nazývá „Eekylgewaer" (runice se zpátením trh-

nutím). Tato runice, jež jest v dánské, švédské a norské armád již

zavedena a již v Anglii, Francii, Americe a Turecku zkoušejí, není

o mnoho delší než jezdecká karabina, a zacházeti s ní lze snadn a

rychle. Stílí se z ní jako z karabiny, stelec mže se položiti a tak

býti jen nepatrným terem. Poátení rychlost stely jest 720 í/í; za

minutu možno dáti 750 ran. Runice, rovnající se svou psobivostí
strojovkám (kulometm), má proti nim velké výhody. Jest velice lehká

(6 kg) a dá se snadn dopravovati. V Dánsku má každá škadrona
husaru po 3 takových runicích o 1 koni, již nosí zásobu steliva.

3 jezdci, vyzbrojeni tmi runicemi, tvoí zvláštní oddlení stelecké
a snadn mohou útok škadrony stelbou podporovati. Svou škadronu
mohou doprovázeti ve všech formacích a všude. Runice jim nejsou

na závadu. Každý z tchto jezdc má po runici a 6 pytl náboj,
pi tom iní obtížení kon i se sedlem a 300 náboj 4ÍY, kg (nepoítaje
jezdce). Jak výhodný ty zbran však mohou býti, vysvítá z toho, když
uvážíme, že 3 dobe vycviení muži mohou vypáliti 144 ran za vteinu,

kdežto pl škadrony z karabin 600 ran za minutu, tedy 10 za vteinu.

Itálie. Ministr námonictví provedl, aby byla sestavena jadersko-
moská eskadra. Budou k ní prý náležeti obrnnci Serdegna, Re Umberto,
Dandolo, Doria, malé kižníky Giovanni, Bansan a 12 torpedek. Souasn
prý budou zízeny nové operaní základny a opevnní v Benátkách.
Ankon a v Tarent dostavna.

Dne 1. ervence 1. r. byly zvýšeny platy naddstojníkm, a sice

roní plat podporuíkv a kapelník z 180Ó na 2000 lir, poruík
z 2200 na 2400 lir, setník (rytmistr) z 3200 na 3400 lir. Za každých
pt let strávených v též hodnosti bude zvýšen plat o 30J lir, ale jen

potud, aby nepesahoval u podporuíka 2400, u poruíka 3000, u setníka

\
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4000. u kapelníka 3200 lir. Souasn byla mužstvu zvýšena denní mzda
o 1 centesimo.

Dne 30. srpna konána v Brescii cvieni s automobily. Slo o

zkoušku, jak bv se hodilv k ordonannim úelm. Súastnilo se

20 automobil. Každému jezdci dáno po úloze a stanoveny podmínky,
do 24 hodin bylo všem se vrátiti. Všechny vyhovly, k nehodám nedošlo.

Anglie. O zavedení nového polního dla, o jeho výhodách a

nevýhodách jest mnoho odporujících zpráv. Odborníci staví se dosti

píke proti zavedení 18^ , librových dél. že prý soustava má mnoho
choulostivých souástí. Také mnoho odborník zavrhuje vbec polní

dla tžká. Zkušenosti nabyté ve válce burské oprávnily pání míti

polních dl hrubých. Zkušenosti nabyté z rusko-japonské války však

asi zmní názory po této stránce. Anglie Tnuje opt velkou pozornost

opevnní zem. Tak nyní zaalo opevovati píjezd k mstu Belfast

v Irska.

Rusko. Finsku i po stránce vojenské vzata samostatnost dne

23. srpna 1904 tím, že zrušen finský vojenský okres a všechny jeho

zástupy a úady sloueny s okresem petrohradským.

Pro sirotky po dstojnících padlých ve válce proti Japonsku

zizují pi prvním a druhém sboru kadetním po internát, v nichž

budou 7- a lOletí hoši chováni, pokud nepjdou do stedních škol

nebo do sbor kadetních. Náklad na tyto internáty zaopaten vtšinou

milodary. Vydány pedpisy stran plat rodinám dstojník nacházejících

se na bojišti.

Pro velké ztráty dstojník 28. srpna povýšeno 20-39 junker
na dstojníky.

Dne 28. ervence pro pevnost vladivostockou a její okolí zízena

vojenská holubí stanice.

Pro snadnjší stravování vojska byly vyzkoušeny pohyblivé mlýny,

lokomobily hnané Jednv dodávají denn po 8000— 9000 dávek mouky,
druhé po 16.000^17000 dávek. Jsou velice užitený, nebo lze je

postaviti na plošinách železniních a proto možno je dovézti, kdekoli se

voje pi dráze železniní nalézají. Vojenských polních kuchyní užívá

i spolenost erveného kíže s velkým zdarem. V Port Arthuru užívá se

hojn kol k donášení zpráv (ohlášení) a k odvážení ranných (za tím

úelem dv kola bývají spojena;.

Na bojišti. Poslední zprávy o bitv u Liaojanu pivedly nás

k názoru, že Kuropatkinovi vskutku nezbylo než ustoupiti a že situace

byla taková, že nemohl na Kurokiho útoiti. Dle úedních zpráv ztratili

Rusové od 25. srpna 250 dstojníkv a 21.552 muž. Japonci v bojích

u Liaojanu 27.539 mrtvých a ranných. Kuropatkin tedy ustoupil na

sever dosti nerušené. ím dále ustupoval, tím výhodnjší byly okolnosti.

Již neml nepítele v boku, nýbrž pímo v týle. Avšak to jest nyní,

co okolnosti se tak zmnily, nedležité. Situace 15. zái byla tato: Jižné

eky Hunho byly jen už dv ruské divise. Sbor na ochranu pravého

boku byl posunut na severní beh Hunho k silnici do Sininintinu

vedoucí. Jízda byla na jižní a jihovýchodní front ve styku s japon-
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skými pedními voji. Jádro (šest sbor) bylo rozloženo po obou stranách

silnice Mukden-Tlin. U Tlinu, kde prý již od ervence na obou
bezích eky Liaoho vykopána opevnní, stál prý již šestý sibiský
sbor. Zajisté však tam Kuropatkin našel sibiskou divisi, evropský a

sibiský pluk, jež práv pibyly.

Japonská armáda byla po bitv u Liaojanu opt tak vysílena, že

na pronásledování ani nepomýšlela. Japonci vrhli všechny své síly do
boje, tak že po bitv nebylo nevysílených zástup, proež jako posud
svého vítzství využitkovati nemohli. Také jich pílišná opatrnost jim
nedovolovala rychleji postupovati. Rozložili se na velkém prostranství

u Liaojanu, a sice druhá armáda (generál Oku, 6., 3. a 4. divise) zá-

padn dráhy až po Liaoho, tvrtá armáda (generál Nodzu, 5., 1 0. a snad
7. divise) okolo Liaojanu, první armáda (generál Kuroki, garda, 2. a

12. divise) od jantajských dolv až po cestu Mici-Panjiipu. Oddíl
posunut do Tlinu.

Japonci sesilovali se zástupy co nejvíce. Z Japonska pibyly zá-

stupy domobranecké a posléze dostavila se 7. divise a pravdpodobno
jest, že i ásti 9. divise (ob tyto divise náležely k armád Port Artur
obléhající). Dne 1. íjna byla zahájena doprava na dráze z uvanu
(Inku) do Liaojanu. Zpsobilost není však velká, nebo Rusové vozivo

odvezli. Možná však, že ína Japoncm vypomohla. Na každý zpsob
nemohou Japonci této dráhy píliš využitkovati a jsou nejvíce odkázáni

na rekvisici, nebo po dráze dovážejí pedn stelivo, jehož jest jim

velice zapotebí, nebo jím plýtvají.

Také Rusm dostalo se posil. (Mimochodem eeno, 18. záí byla

dostavna okružní bajkalská dráha. O významu tohoto skutku již jsme
se pronesli minule.) Ke Kuropatkinov armád pibyl v záí zajisté

krom posledních zástup prvního evropského a pátého sibiského sboru

také šestý sibiský sbor. Možná také, že se dostavil sedmý sibiský

sbor, což by inilo dohromady deset sbor (20 divisi) a pt jízdních

divisi pro ofensivu. Tedy dlužno za to míti, že jest ruská armáda nyní

asi tak silná jako japonská.

V záí došlo k šarvátkám bezvýznamným pro pokusy násilného

vyzvídáni a pak když nkteré japonské zástupy byly posunuty na
jiná místa.

Dne 2. íjna vyhlásil Kuropatkin své rozhodnutí, že na nepítele

útoí. Pišlo to pozdji nežli stratégové a snad Kuropatkin sám oekávali
(poítalo se, že již v srpnu zahájí postup) a pišlo zase díve, nežli se

dalo souditi z nynjších okolností. Pes to, že ruské síly byly a jsou

nyní asi japonským rovné, pece byla japonská armáda co do postavení

a po stránce mravní ve výhod. Pak dlužno uvážiti, že Kuropatkin
sotva ml (má) íselnou pevahu, že jest mu tedy toliko spoléhati na
vtší vytrvalost svého vojska, aby mohl vítzství, dobude-li ho, vy-
užitkovati. Nejvíce jest však na závadu vozatajstvo málo zpsobilé, a

sotva lze mysliti, že Rusm bylo možno své vozatajstvo již uvésti do
takového stavu, aby vyhovlo velice nesnadným úlohám na n kladeným.
Také není jisto, zdali zástupy uvedeny do poádku, nebo d(>sud bývaly

I
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tak jak pijely bez ladu a skladu sloueny. Velké energii Kuropatkinov
se však mohlo podaiti za poslední klidnjší doby je jak náleží seaditi.

Zdá se však pes to, že Kuropatkin odhodlal se k útoku z rozkaz
vyšších, možná také. že okolnosti v Port Arturu uspíšily jeho rozhodnutí.

Poasí arci jest Rusm nyní píznivjší a zpsobilo nkolik zmn.
Dešt se letos nedostavily v takové míe jak obyejn; v polovin záí
se ochladilo. Do polovice íjna bývá poasí dosti píjemné, pak se

však dostaví záhy zima. Pístav vladivostocký zamrzne, ímž se stává

nepístupným. Tím však uvolnna také skupina generála Lenvie
v kraji ussurijském (2. a 8. divise stelc), a vskutku Lenvi se dal

koncem záí na postup do severní Koreje na Hamhím. Proto jsou

Japonci nuceni odeslati vtší sily do Gensanu.
Dychtiv ekali jsme. pijme-li Ojama bitvu, dychtiv ekáme

nyní na výsledek bitvy. Není pomyšlení, že by bitva tato rozhodovala

válku, a výsledkem jejím se rozhoduje mnoho. Rusm pirozen záleží

na tom, aby Japonce zatlaili od jejich dopravní áry. tedy na západ,

což by, kdyby štstí Rusm pálo, mohlo vésti k tomu, že by byla

japonská armáda zatlaena až na ínské území, kde by byla odzbrojena

(pro neutralitu Cíny). Následkem toho dalo se pedvídati, že tžišt
bitvy bude na východním kídle. Pro velkou opatrnost Japonc do-

posud osvdenou a jejich nepopiratelné úelné jednání mohli jsme
také oekávati, že vbec bitvy nepijmou, nýbrž že odešlou ást své

armády do Port Arturu a jádrem zaujmou opt postavení v pohoí
feušuilském, že ješt více budou usilovati o pád pevnosti a pak dobyvše

jí, odváží se k rozhodné bitv. Ojama však neustoupil. Dosud zuí
bitva, nemžeme tedy podati podrobnou zprávu a obmezujeme se toliko

sdliti rozvrh bitvy a její zahájení.

Kuropatkin utvoil ze svých vojsk ti skupiny, jež postupovaly

takto: prvá skupina (1., 10. a 17. sbor) v prostranství od mandarinské
silnice až po eku Hunho; druhá skupina (4. a 6. sibiský sbor) východn
silnice; tetí skupina (1.— 3. sibiský sbor) u cesty Fušunuu-PanjUpu
a východn. Pátý sibiský sbor tvoil zálohu. Jízda byla rozdlena na

všechny skupiny. General Rennenkampf s první divisí jízdy a brigádou

pchoty stál na cest od Sincintinu do BOnsiku vedoucí. Všechny
skupiny mly smr na Liaojan. Rennenkampfovi bylo udlati výpad
na jižní beh Tajciho, aby ohrožoval styk první japonské armády
8 jádrem. Pochod Rennenkampfv šel velice hornatou krajinou, a tomu
asi dlužno piítati, že ostatní armáda do 5. íjna se na postup nedala.

Dne 5. íjna se daly na pochod jezdecké zástupy (na. výzvdy) a kolona

Rennenkampfova. Dne 6. íjna následovaly pední voje, a sice: a) od

Centanu nad Hunhoem smrem do Labataje; bj podél železnice do

stanice jantajské; cj podél mandarinské silnice od ŠachOpu na íSiliho;

d) od Huanliatau smrem k dolm jantajským; e) od ^enciapu na

Sialinhoce (13 km východn od Panjtipu); f) smrem na PanjUpu;

g) smrem do BOnsiku. Dle ruského zvyku byly pední voje posunuty

daleko naped. Ješt nebyly všechny zástupy jižn eky Hunho, nýbrž

evropský sbor a pátý sibiský sbor na pochode od Télinu do Mukdenu.
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Dne 7. íjna pekrožily pední voje Rennenkampfovy Tajciho

mezi Bonsikem a Mitsi a inily nájezdy proti Sihqjanu. Jistý oddíl

pekvapil Sianšau a tím byly styky voj Kurokiho s jádrem na as
perušeny. Na mandarinské silnici stetla se ruská jízda s japonskými
pedními voji a nemohla pro palbu japonských dél již postupovati.

Ojama zpraven jsa o zahájeném postupu ruské armády, na rychlo

soustedil svá na velkém prostranství rozložená vojska. Proti Sincintinu

posunutý oddíl povolal nazpt a do 8. íjna se shromáždily jeho ti
armády v pipravených opevnných postaveních. Kurokimu bylo Bonsiku
siln obsaditi a jádro své armády severovýchodn toho msta a severo-

západn až po doly jantajské rozestaviti. U dol jantajských bylo pak
pravé kídlo armády Nodzuovy. Na mandarinské silnici a železnici

zaujala ást armády Okuovy postavení a na druhém behu eky Sako
až po Hunho bylo jádru tvoiti levé kídlo.

Dne 9. íjna stetly se ruské pední voje s pedními voji japon-
skými, jež ustoupily. V následujících dnech rozzuila se bitva, jejíž

tžišt se skoro den co den mnilo. Japonci dle svého zvyku nasadili

všechny své síly, zatím co Rusové si ponechávají zálohu Doposud
k rozhodnutí nedošlo. Rzné ty ústupy ruské a japonské armády nelze

považovati za porážky, dly se tudíž jen proto, aby se mohlo zmnné
situaci se zdarem eliti. Z dosavadních zpráv vysvítá, že Rusové mají
vtší nadji na vítzství než Japonci.

Port Artur se posud staten drží. V záí nejvíce usilovali Japonci

o dobytí tvrzí Riknanšanu a Erlanšanu východn dráhy, pak o tvrz

Kuropatkin, jež chrání vodovod, západn drah. Dne 16. záí byl velký
útok na tuto tvrz odražen. Také útoky 19. a 23 záí podniknuté ne-

potkaly se s úspchem. I pokusy dobývati se do pevnosti podkopy
byly marný. Dne 18. íjna dokonce podnikli Rusové výpad na japonská

postavení severn Holubí zátoky. Japonské ztráty u Port Arturu páí
se posud asi na 30.000 muž. Pes blokádu dováží se do pevnosti

mnoho zásob. Nyní ovšem zprávou o postupu Kuropatkinov je mysl
posádky tím lepší. Úbytek armády pevnost dobývající jest prý nyní

nahrazen záložním vojskem z Japonska pibyvším

Sms.

Tiskový fond cyrillo-methodjský? V soukromé porad spolku Liga

petásána byla v Olomouci myšlenka založení tiskového fondu cyrillo-

methodjského na základ stanov spolkových. Spolek tento by se utvoil

z dobrovolných píspvk lenských výslovn tomu úelu vnovaných a

ml by za úel: 1. Podporovati innost literami apologetických spisovatel

katolických (apologie, historie, vrouka). 2. Vydávati nákladem svým vy-

nikající práce spisovatelv apologetických bud samostatn anebo jako pílohy
k nkterému listu katolickému. Vzorem by mohla býti „Wissenschaftliche
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Beilage zur Germania". 3. Udílet podpory katolickým denníkm, knihovnám,
spolkm, obzvlášt spolku velehradskému pro zachování a prozkoumání
památek archeologických. Pi tom by se podpororalo i pátrání v jinvch

místech cyrillo-methodéjských: Osvétimany, Teo\'ice, Staré Msto atd., pi
emž poukázáno na místa vytená Dr. Pikrylem a Xeasem (poií Svratky).

4. Pro zájmy bratí nmecké národnosti mohl by se založiti fond sv. Bonifáce

z píspvk dotyné družiny len. 5. Podporování tiskové ligy pražské

a jiných cílem spíznných tvar nebylo by vyloueno od pípadu k pípadu.
Prosíme pátele spolku našeho, aby svj názor o tomto dležitém kroku
v „Hlasu" uveejovali, aby souhrn projev mohl býti pedložen výborové
schzi k tomu cíli vyhlídnuté. (Lig. 2.)

Z eského území na Tšínskn. Okres bohumínský ml
1890 1900

ech 19.258 (45-6lVo) 29.180 (41-06Vo)
Polák 17.477 (41-39o;o) 31-293 (44 O 3 o/o)

Nmc 3.1.59 (7-48Vo) 7.898 (11-11%)

Všech i 3 jinými 42.219 71.059
echv ubývá, Polákv a Nmc pibývá. Velmi dležitá je pro nás

Polfcká Ostrava, msto mající (1900) 18.805 obyvatel, mezi nimiž 15.714
Cech, 2118 Polák a 690 Nmc. Polská Ostrava zídila si první eskou
mšanskou školu ve Slezsku — vedle nmecké, jejíž zízení v}'nuceno zá-

vody nmeckými a vládou — a letoším rokem otevena i eská díví
méšanka, jejíž nutnost byla uznána i samým Drem. Pohlem

; pece však

nemla býti ješt povolena. Energickými a vasnými kroky Dra. Stratila

se však její zízení uspíšilo. Letos (1904) zapsáno do eských obecních a

mšanských škol 262G dtí (o 164 více než loni) a do nmeckých škol

obecních a mšanských (pi 690 Nmcích) zapsáno 974 dtí — o 174
více než loského roku. Polská jednotídka ,Osuchovského* zízena letos.

Dlužno podotknouti, že v tomto okrese byl pi sítání inn na náS lid

silný nátlak nejen od Nmcv, ale i od Polákv.
Okres fryštátský ml

1890 1900

Cech .... 7.747 (17-42<>/o) G.467 (10-95Vo)
Polák .... 33.221 (74-72V,) 52.438 í81-86»/o)Nmc . . . . 2.313 (5-2°/,; 3.34.5 (5-22V,)

Všech 44.456 64.056

I zde Cech nápadné ubývá a Polák pibývá. Nátlak polský byl

stejný jako v okrese bohumínském.

Tšínského okresu neuvádím zvlášt, ponvadž pomr zstal nezmnn.
Cech bylo a jest asi desetina všeho obyvatelstva. m. p.

Schulverein vydržuje ve Slezsku 2tídní školu v Klimkovicích,

podporuje 6 škol (též v Hradci a ve Studénce), 9 školek (též v Mal. Kunicích,

Michálkovicích, Bohumín, Pol. Ostrav, ve Skoové, v Opav, Ratiboská

ulice pro katein.ské dti); uebné pomcky daroval školám t Rychvald a

Záblatí ; odmnu zvláštní vyplatil jednomu uiteli za zásluhy germanisaní.

Slezská Nordmarka mla r. 1903 9870 len v 90 místních ikupinách

(6 ženských). Píjm mla 28.920-54 K, vydání 25.576 82 K. Z toho
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rozdala 6974 K studentm a uitelm, kteí se v „ohrožených* místech

vyznamenali jako germanisatoi. iSkoda, že neznámo, kterým ! Na vánoní
dárek obtováno 3125 K, na poptavárny 2509 K, na útulny pro un
(v Opav a Bílsku) 1196 K, na nmeckou školu ve kterési eské obci

1000 K s podmínkou, že peníze ty se vrátí, kdyby škola ta pestala býti

nmeckou, na knihovny 828 K, na , rzné podpory" 534 a j. Nordmarkou

zaopateno v Opav za 10 let 258 u, 38 pomocníkv a 58 jiných.

Knihoven založila 58. Kupuje též stroje hospodáské pro „Nmce" v eských
vesnicích, letos v Lodnici a ve Vetkovicích. Kalendá Nordmarky vydán

letos v 9500 výtiscích: je v duchu Nordmarky velmi úelné sestaven;

hlavn se mi zdá býti dležit seznam všech nmeckých závod, živnostník

a obchodník ve Slezsku. Snad by bylo výhodno dáti podobný seznam

eských lidí do Kalendáe Slezského. Na Opavsku je Nordmarka i v tchto

eských vesnicích: Komárov (pro 39 Nmc!), Kateinkách (18"l*'/o n-
meckého a 5"35''/o veškerého obyvatelstva patí k Nordmarce), v Palhanci,

ve Vlaštovikách, v Járkovicích, Holasovicích, Lodnici, a letos bude zízena

v Hlavnici, Jaktai, Kamenci, ve Slavkov, v Lubojatech, ve Vávrovicích,

v Hradci a Podolí. Mimo píjem již uvedený sehnala Nordmarka pi loské

povodni na rychlo 14.125 K, které se stejnou rychlostí a lišáckou vypo-

ítavostí rozdala.

Pedchdce Robinsonv. Dr. Pavel Bronnle, The Awakening
ofthe Soul (Probuzení se duše), peklad arabské povídky z 12. století,

která ku podivu pipomíná pozdjšího Robinsona Crusoe. Hrdina žije samoten

na ostrov, kamž byl vržen jako dít. Odkojen laní vjToste ve statného

jinocha, jenž podniká boje s divokou zví a zažije mnohé dobrodružství.

Pozdji dostane se mu soudruha píchodem Asala — prototypu Robinsonova

Pátka. Tendencí povídky jest dokázati, jak v lovku osamlém „probouzí

se duše", an z rzných zkušeností poznává jsoucnost boží.

<r^^^^^
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Legenda Kristiánova.
Napsal Fra>-tišek Vacek. (C. d.;;

Obrame zetel na ástky vypravování Kristiánova, o nž jeho

legenda o sv. Ludmile jest bohatší než slovanské synaxarion. Bží
o to vyšetiti, jaký základ mají zprávy v nieh obsažené, zda opírají

se o historické prameny a které? Povede-li se nám ukázati, že zprávy

ty jsou bud padlky a napodobeniny cizích skládání, která eských djin

nijak se nedotýkají, nebo pouhé excerpty z nich, nebo kombinace ze

zpráv o sob dobrých, ale nedobe pochopených, bude tím podán dkaz
již rozhodný, že Kristián znal synaxarion o sv. Ludmile a užil ho za

podklad svých širokých vývod.

V jeho spise ve .3. kapitole shledává se nejprv elogium ctností

Ludmiliných.^) Kristián užil celkem 238 slov. aby vypovdl ušlechtilost

smýrilení a skutk svaté paní za jejího vdovství, jak srden litovala

poblouzení svého, totiž pohanství, a hích spáchaných v mladším

vku, jak štde podporovala chudé a pisluhovala jim kesíanským

milosrdenstvím, jak starala se o hmotné poteby duchovenstva a nadání

chrám, jak pilná byla modlitby, noního bdní atd. Než celá ta

chváloe vypjena jest ze spis, které složeny byly
na oslavu jiných svtc než Ludmily. Pirovnejme k ní tuto

snšku vt, vyatých z rzných lecrend: „Non cessabat cum lacrymis

Deum... profiteri poenitentiam agendo de errore suo.-) Pro coramissis

criminibus assidue precabatur et pro ipsis diluendis plerumque lacryma-

batur. Et sicut peccando membra sua servire iniquitati ad iniquitatem ex-

«) Prameny «1. 6. I. str. 205.

') Martyrium s. Callisti. Surita, Historiae scu vitae sanctorum, X. str. 386.

60
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hibuerat, ita poenitendoeademservirecogebatiustitiae in sanctificationem.i)

Testes šunt usque hodie populi..., quos ad veritatis agnitionem . .

.

perduxerat. Testes quoque ecclesiae, quas per loca singula construxerat;

testes et deo famulantium congregationes, quas aliquibus adunavit in

locis.2) Eleemosynas praestitit non ex rapinis aut aliorum damnis. sed

de suis facultatibus.3) Erat in eleemosynis praestandis largus. in vigiliis

sedulus, in oratione devotus. in charitate perfectus. in bumilitate

profusu?, ...ad praestanda servis dei officia et obsequia accinctus.*)

Nesciente sinistra ad praestandam miseris eleemosynam porrecta erat

dextera . . . Atque haec et pleraque alia, quae in abscondito pate suo

coelesti vidente faciebat, magno studio alios celabat; quae si nos

singulatim persequi velimus, nullus erit d cendi finis.^) Nam sicut de

beato lob dicitur, ianuae eius omni advenienti patebant, ut et ipse cum

eodem posset voce libera proclamare: Ostium meum viatori patuit

(lob 31). Erat pes claudorum et oculus coecorum, orphanorum pater

ac viduarum consolator; non carcere clausis.. suum unquam..,

negavit auxilium'" ^)

Chvaloe na sv. Ludmilu ve spise tak zvaného Kristiána je

tudíž slátána z nkolika míst nebo kus cizích legend. S plnou jistotou

mžeme íci, že autor ke své kompilaci užil Audoenova životopisu

sv. Eligia (ze 7. století) a Hertwigova životopisu sv. Štpána (z konce

11. nebo z poátku 12. století). Krom toho vzal na pomoc legendu

„Crescente fide" (slova její: „esurientes alens sitientibusque potm
ministrans et de vestimentis suis nudos tegens, . . . et peregrinos ut

proprios proximos libenter recipiebat"), legendu Gumpoldovu (slova její:

„domm propriam") a jak se podobá, i letopis Kosmv (slova jeho:

„ad agapen faciendam".^) Svou zálibu ve starožitnní dal na jevo slovem

„casa", kterým v písemnostech 7. a 8. století oznaován bývá chrám. ^}

Pistupme k rozboru další ástky jeho skládání o sv. Ludmile.

Podle legendy „Crescente fide" píinou nepátelství Drahomíina proti

') Yiia s. Wilhelmi. Tamže II. str, 278.

') Vita 8, Willibrordi. Suritís II. str. 311.

3) Vita s. Stephani. Tamže IX. str. 50.

*) Vita s. Eligii. Surius XII. str. 19.

») Vita s. Adeleidis. Tamže II. sir. 136.

•) Vita s. Eligii. Surius XII. str. 19.

») Prameny d. 6. I. str. 184; 168; II. str. 123.

*) V tom, že užil slova »substantia« ve smyslu jmní, nelze spatovati známka

•táí, jak domnívá se professor Peka (eský asopis historický IX. str. 14-'), nebo

»iub3tantia« (jmní) je slovo biblické, velmi znám.

1
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svaté paní byla závist. Mladý kníže Václav poddával se více vlivu
své baby než matky-vladaky. Ludmila hovéla zálib jeho v zane-
prázdnní žákovském, jež od Drahomie a rádc jejích pokládáno bylo
za vc kmžeti nepíslušnou, ba škodlivou. Pi tom asi vážnost Ludmily
jako matky dvou bývalých knížat byla u panstva zemského vtší než
vaznost knžny-vladaky Drahomie. Podle Kristiána po moudré úradé
všech pán zemských éili celého národa Drahomi zbavena byla práva
vychovávati své syny, Václava a Boleslava, a vychování jich až do
mužného vku porueno bylo Ludmile. Z toho usoudila matka vladaka.
ze tchyn její baží po vlád zemské, poala jí nenávidti a o ní
ukládati. Kristián zná i podrobnosti smírného jednání se strany jedné
a zatvrzelého odporu se strany druhé. Ludmila byla ochotna vzdáti si
vychovávání vnuk, chtla je vrátiti matce. Vypravivši k ní poselství
osvdovala, že jí ani na mysl nepipadlo státi o vládu, i prosila, aby
JI bylo ustanoveno místo, kde by s pokojem mohla sloužiti Kristu.
Ale Drahomi nechtla ani slyšeti, neku vyslyšeti pokorné prosby jeií M
Lkazal, jsme již na jiném míst, že vypravování Kristiánovo
pravé dotené, jest v odporu se slovanskou legendou'
o sv. Václavu, že všechna e o vzetí synu matce a pikázání jich
Ludmile jest ch ybnou kom bi nací výzvdk z legendy „Crescente
fade a povésti, založené na zpráv slovanské legendy, vedle niž
Ludmila ze života Vratislavova dala vnuka svého uiti knihám
slovanským, a že e ta i obsahem svým jest k pravd nepodobna.

Pátráme-li po vzorech nebo pomckách Kristiánova
líení, nemžeme nevšimnouti si slov Kosmových: „tradidit puerum
paedagogo, cui antea pater suus eum commiserat . . . Quod utique factum
est omnium consilio comitum",'-) slov Aribonova životopisu sv. Korbiniana:
„diabolico instinctu furore incensa . . . vím veneni. quam in corde ferebat
...demonstravit«,3) ^i^v Kehoe Velikého: „vidua rogatura seobtulit..!
vir barbarus typo superbiae turgidus... non solum facere, sed etiam
audire despexit"*) a minouti vety dvou legend: „Quod ille animadvertens,
memor domini praecepti, quo dictum est: Cum vos persecuti fuerint in
civitateista, fugite in aliam: petiit ad tempus secessum loci remotioris;
ad paternas se recepit aedes et deinceps plus solito palam se ddit piis
operibus exercendis: vacabat ieiuniis, vigiliis, orationibus, . . . praestabat

') Prameny d. . I. str. 206.

») Tamie II. str. 24.

•) Vita 8. Corbiniani. Surim IX. str. 337.

*) Libri quatuor dialogorum ; III. 1.
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eleemosynas, . . . idque tanto ardentius, quanto celerius se per martyrium

ad Cbristum abituram illo inspirante cognoverat."^) Ze spis tuto

dotených, vyjímajíc zatím kroniku Kosmovu, Kristián znal, pokud lze

íci s plnou jistotou, legendu o sv. Korbinianu (z 8. století) a ehoovy
knihy dialog (ze 6. století).

Popis muednictví sv. Ludmily a pohbu jejího, obsažený v legend

Kristiánov,^) vyniká sic adou pkných myšlenek a skupením jich

v živý obraz dje, nicmén pirovnán jsa ke skládáním píbuzného

obsahu, vykazuje jen jednu novou myšlenku, totiž prosbu svtice, aby

zabita byla meem. Vše ostatní na mnoze doslova shoduje se

s popisem pípravy na smrt nebo utrpení jiných svtc,
aneb složeno jest z frasí biblických a slov pejatých z legendy

„Crescente fide". Úsloví biblických krom citátu „lustus si mote
praeoccupatus fuerit, in refrigerio erit", jenž podán jest nesprávn

(lustus quacunque mote preocupatus fuerit, anima eius in

refrigerio erit) a nesprávn jest applikován, napoetli jsme dvanácte.

Ze slov pejatých z legendy „Crescente fide" zasluhují povšimnutí:

„Paulus presbyter", knz Pavel, o nmž podle vypravování Crescente

fide dlužno souditi, že v as smrti sv. Ludmily byl dvorním kaplanem

pražským, a „quibus omnibus habunde aurum et argentum . . . atque

vestimenta . . . praestabat", jež týkají se sv. Václava a jeho štdrosti

k duchovenstvu. Z rzných legend vyhledali jsme na pirovnanou
tyto vty: „ab eorum se subtraxit obtutibus; presbyterm ad se accersivit,

primo crepusculo missam sibi celebrandam curavit; orationi procumbens,

deo preces eftudit; conditorem suum animam, quam creavit, ut ipse

reciperet, oravit; perceptione eorporis et sanguinis domini se muniens,

psalmodiae et hymnorum modulationi immorabatur; quid mali, inquit,

tibi feci ? ... quod si nulla in me culpa haeret, quid ita innocentem

conteris? proprias in eam manus miserunt (iniecerunt); rogavit carnitices,

ut paulisper Dei orandi facultatem ei concederent; vitam eorporis

abstulerunt; animas suas . . . cum Christo aeternum victuras transmiserunt;

expedita ad sequendum Christum, ...quem semper amaverat".^)

Kristián užil také legendy o sv. Lambertu (z 10. století), v níž

utrpení svtce poíná se slovy: „Dodo totum se accingit ad perdendum

') Vita s. Felicis. Sutis I. str. 255. Vita s. Maxellendis. Tamže III. str. 717 n.

^) Prameny d. 5. I. str, 207 n.

s) Siirius IX. str. 234, 550; II. str. 139; V. str. 750; Libri quatuor dialogorum

III. 31; ÍSurius I, str. 710; II. str. 244; I. str. 321; X. str. 347; IX. str. 551; V. str, 207;

Libri quatuor dialog. III. 31; Suritu IV, str. 337; VIII. str. 307.
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sanctum episcopum, qui iam praesciebat necem suam'^,*) a Aribonovy

legendy o sv. Emmeramu (z 9. století), podle níž upravil závrek popisu.

„Id eius clerici conspicati, immenso correpti timore, in aedium latebras

sese abdiderunt, ut in eosdem etiam quadraret illud, quod de Christo

olim propheta praedixerat: Percutiam pastorem et dispergentur oves

gregis... Postquam autem hostes abiere, e suis latibulis ad venerabilem

Christi martyrem cum vicinis mulieribus advolarunt".^) S Kosmovou
legendou o pti bratích muednících stýká se vypravování jeho

v tchto slovech: „in prima noctis vigilia aflFuit manus inimica, et

irrumpentes valvas domus subito, inveniunt eos cantantes . . . At illi

(loupežníci k mnichm prosícím) rigidiores saxis".') Kristiánovo

pojmenování soboty „septima sabbati dies" jest, tuším, unikum

v literatue.^; Jak se podobá, chtl autor rením tím vhod nevhod

ukázati, že zná slovo sabbatum o významu téhodne.

V jeho spise následuje vypravování, jak vedlo se vrahm
Ludmiliným po spáchaném zloinu. "5) Vrátivše se ke své paní. knžn
Drahomii, zpsobili jí pevelikou radost (gaudium permaximum)

sdlením, že vykonali, co jim uloženo, i mli za to, že na vky jsou

obohaceni, a na vky že žíti budou. Drahomi poala vládnouti s nimi,

obohacujíc je a píbuzné jejich a eled znamenitým majetkem;

i panovali v celé zemi eské jako slovutní vévodové. Než Jáhel, otec

jejich, nedal jim dobe initi. Jím ponuknuti byvše, poali zhrdati

svými vrstevníky. Z toho vzešlo nepátelství mezi nimi a Drahomií,

tak že knžna ve dne i v noci na nic jiného nemyslila, o niem jiném

nemluvila, než o jejich zahubení. Jeden z vrah, píjmím Tunna,

vida, co se chystá, uprchl ze zem se vším píbuzenstvem svým,

i stal se tulákem a pobéhlíkem. Z rodu jeho nikdo nevrátil se dom.

>) Surius IX. str. 413 n.

») Tamže str. 552 n.

*) Prameny d. 6. II. str. .09.

*) Všichni spisovatelé, pokud vimc, nazývají sobotu >8abbatuiii< nebo idies

sabbati*, by i slovem >sabbatuni< oznaovali jinak »týdcn«. Srv. na p. : tduobus

semper diebus sabbati, quinta et sabbato. capita lavans igenoruui' (6'ijrim VIII. str. 301).

O pojmenování dnQ v tmdni platilo |iravidlo sv. Jeronýma: >Omnis hebdomada in

sabbatum (sobotu) et in primáni et secundam et tertiam et quartam et quintam et se.xtani

sabbati (pátek) dividitur. (Qaest. ad Hedibiam, qnaest 4.) Toho, ie Kristián užil slova

>8abbatum< := tfden, nelze uvádti na doklad velkého stáí jeho práce, jak *iní professor

Peka (eský asopis bist. X. str. 41); nebo i ve spise ze 12. století (teme: .anno

Salvatoris milleimo septuagesimo quinto . . . pridie Nonas Deccrabris illucescente sexta

sabbati ab hominibus ad angelos profectus est (Vita S. Annonis. Suriua XII. str. 112.)

') Prameny d. 6. I. str. 208 n.
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Druhý vrah, píjmím Gommo, chtl s bratrem svým uniknouti podobn,

ale na cest byli polapeni a odpraveni. Zatím již knžna zmocnila se

jejich potomk, a dala je všechny jedním dnem zahubiti.

Zprávy cizích legend o odmn a trestu najatých vrah liší se

od popisu legendy Kristiánovy jen tím, že jsou strunjší (srvn. na

píklad legendu o sv. Kiliánu: „inventi šunt duo administri crudelitatis

eius, qui promitterent se satisfacturos Geilae desideriis, si mumera
darentur ipsis pro tanti perpetratione sceleris. Ita factum est, ut accepto

nefandí operis praemio voto responderint foemineae crudelitatis", nebo

legendu o sv. Gangulfu: „cum propere tam atrox facinus suum mulieri

tanquam nuncim laetissimum indicasset, et matuo seae ea immanitate

oblectassent, ...mox adest coelestis vindicta", nebo legenda o svatém

Lambertu: „qui autem sanctum episcopum interfecerat tlo suo, cum
fratre suo congressus illum occidit et pariter ab illo peremptus est.

Denique intra anni spatium vix quisquam evasit ex iis, qui eius caedis

participes fuerunt."i) Co se tkne odmny poskytnutím zlata, stíbra a

odvu, Kristián tu již potetí operuje výzvdkem z Crescente

fide: „quibus omnibus habunde aurum et argentum... atque vestimenta

hilariter... praestabat". Jeho e o vyvýšení nehodných šlechtic,

o potrestání jich pro zpupnost, o pronásledování a záhub jejich

píbuzenstva zní nám jaksi povdom, nejspíše proto, že známe historii

Vršovc z kroniky Kosmovy. Jak svdí zprávy letopisce práv
doteného, trestání všech píslušník rodu pro vinu jednoho z nich

nebylo ve 12. st. vcí neobvyklou. I nelze tedy prohlašovati passus legendy

Kristiánovy, obsahující podobné vypravování, za „místo, jež ve 12. století

psáno býti nijak nemohlo. "2) Nejen v Cechách, ale i v jiných zemích

v tom vku naskýtají se píklady bezohledné libovle v trestání ne-

vinných píslušník rodu. Tak vypravuje legenda o sv. Tomáši

(t r. 1170): „Ut autem percepit Angliae rex illum iam in tuto esse,

omneš cognatos eius nulla neque ordinis neque aetatis neque sexus

habita ratione nudatos faeultatibus suis e toto regno proscripsit."

V popise trest, jakými stiženi byli vrahové sv. Ludmily,

potkáváme se s myšlenkami, které o stejné úprav
slovesné neb jen nemnoho rozdílné jsou nám známy
odjinud. Zvlášt upozornno bud na vty dvou již jmenovaných

pramen nebo pomcek Kristiánových, legendy o Emmeramu a Keho-

ových knih dialog: „protinus ultio divina secuta est; qui crudeliter

») Suriui VII. str. 155; V. str. 325; IX. str. 414.

*, esky asopis hiot. IX. str. 141.
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in sanctum virm suas manus iniecerunt; post mortem claruit in virtute

signorm; cuius hoc miraculum primm fuit, ut nuUus ex eis relinqueretur;

ad id usque longa vexatione perducti šunt, ut intempestae noctis silentio

e domibus suis aufugientes. ad diversa loca confugerent; vitae spiritum

exhalaverunt extrémm. ^'j

Jako pedešlé díly skládání tak i ástka jednající o náhrobních

zázracích a vystavní chrámu sv. Michala na Tetin vypravena
jest podle starých vzor. Pirovnejme k ní tyto citáty: „tanta

fragrantia miri odoris aspersa est, fragrantia suavitatis emanavit, ac si

illic florum omnium fuissent odoramenta congregata; quidam etiam

ferunt. quod illic nocturno tempore accensae lampades apparebant;'j

luminaria divinitus accensa;^! quidam viri boni sancto antistiti non sine

multa admiratione retulerunt. .. coelestia quaedam ardentium lucemarum

terque quaterque se conspexisse prodigia et odores eximiae suavitatis

hausisse;^) perfidus pater... infremuit statimque suos apparitores misit;*)

asserens se super corpus eius basilicam decenter aedificaturum;^) post

mortem claruit in virtute signorm; non suis meritis, sed illius

oboedientiae deputare coepit; praesentes quosque magnus timor invasit."^)

(P- d.)

') Libri quatnor dialog. ÍIÍ. lá; 16; 8. Vita s. Emmerami. Surius IX. str. 556.

«) Libri quatuor dialog. IV. 16; 47; TIL 31.

*J Vita s. Lamberti. Suriitt IX. str. 415.

*,i Vita s. Ruperti. Tamže IIL str. 534.

') Libri quatuor dialog. III. 31.

"I Vita s. Medardi. Suriut VI. str. 211.

"j Libri quatuor dialog. III. 15: II. 7: Ilf. 26.
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Dominik František Kynský.
Napsal Jan Kakš. (O.)

Tak prožíval Kynský vysnnou literární selanku v brnnském

zátiší za Veselou branou v kvetoucí zahrádce, mezi knihami a ptáky,

vysoce ctn a vážen u obojí spolenosti národní hlavního msta markrab-

ství. k nmuž pipoután byl drahná léta úadem i psobením.

Piblížil se bouný rok 1848. Kynský ješt pocítil to zajiskení

nové doby. Poznal, že národ eský znova vstupuje na djišt svtové.

Vidl, kterak dvé jeho nejvroucnjších pání dochází uskutenní, za-

ložení eských novin na Morav a zavedení eštiny do škol . .

.

Nebylo mu však souzeno dokati se dalších úink prvých zá-

blesk lepší budoucnosti: skonává dne 15. prosince 1848 — a kmet

7 1 lety — náhle k všeobecnému pekvapení.

Pondlní „Moravské Noviny" ze dne 18. prosince 1848 pinesly

toto oznámení: „Z Brna 16. prosince. Podáváme truchlivou zprávu

vlastencm našim o náhlé, jak pravd podobno, násilné smrti veterána

sebevdomých Slovan na Morav, P. Dominika Kynského. Dnes ráno

nalezena jest mrtvola jeho ve sklep píbytku jeho, kdežto šed tam

vera veer okolo 8. hodiny beze vší pochyby oukladn zavraždn jest.

Neopomineme podati zprávu uritjší, jakmile skutek od soudu hrdelního

se vyšetí. Dne 19. odpoledne bude na hbitov mstském pochován,

k emuž pátele a ctitele nebožtíkovy slušn zveme."

V následujícím ísle téhož asopisu ze dne 19. prosince teme:

„Z Brna 18. prosince. Pi obdukci mrtvoly nebožtíka Kynského vera

pišlo na jevo, že smrt jeho nebyla následek násilného zloinu, jak

z poátku bylo domnní obecné, nýbrž násilného pádu a mrtvice. Ne-

božtík šel, jak byl každodenní obyej jeho, okolo 8. hodiny veerní

do sklepa natoit si piva a vína. Džbáneek a lahviku naplnnu maje

v rukou, vracel se po píkrých schodech nahoru, a tu bu smekna se

staeek Tlletý, maje na sob župan a bakory, aneb rann mrtvicí

skácel se a zstal ležeti na dolním stupni, kdežto jej 16. ráno bez sebe

našli. Ml šrám dosti silný v tvái a ruce odené. Klíek od svtnice,

jejž jist ml sebou pebývaje sám, nenalezl se u nho, svtnice pak

byla zavena, což tím vtší podezení zdvihlo, že zloin na nm spáchán,

jelikož se našly pi jeho psacím stolku patrné známky násilí na dvou

zámcích a jedno kídlo okna píbytku jeho pízemního bylo oteveno

a hrnky z nho kvtinové vyaty z mechu stály na stole. Jak nyní
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vc vyšetena, podobno pravd, že vešlo se do píbytku po smrti jeho

a hledáno po penzích. Avšak bud jak bu, my oželujeme bolestn

ztrátu muže veleváženého, srdeného, jednoho z prvních kísitelú ducha

vlasteneckého na Morav. Pochován bude nebožtík 19. ve 3 hodiny

odpoledne blíž vlastenc, již jej pedešli na cest do vnosti, Boka
a Svabenova."

Pes tyto souasné zprávy úedních novin nejednou vyskytuje se

v životopisech Kynského mylné tvrzení, že byl zavraždn. Tak v Kobrové

Slovníku nauném Tstr. 114), v Rankov Píruném slovníku všeobecných

vdomostí (str. 52;, v asopise Matice moravské (r. IV. str. 78), ve

Svtozoru (r. 1869 . 33), v Bakovského spise Knží katol. o písemnictví

novoeské zasloužili (str. 138). ve Vesn ír. 1852 . 32), v asopise

eského Musea (r. 1878 str. 559), v Kryšpínov životopise M.J.Sychry

(str. 8) a j.

Proti tomu Moric Trapp v msíníku brnnském Notizen-Blatt der

hist.-stat. Section der k. k. míihr.-schl. Gesellschaft zu Beforderung des

Ackerbaues etc. i. 1 r. 1878j a rovnž prof. Smidek v Koled r. III.

str. 209) odmítají domnnku o zavraždní Kynského, odvolávajíce se

na shora citovanou zprávu Brnnských Novin. Také Rybika v biografii

Kynského v díle Pední kíísitelé národa eského (11. str. 215 nn.j

uveejnné uvádí na pravou míru mylnou domnnku, že byl Kynský

úkladn zavraždn, pipomínaje, že ^rány na mrtvole objevené nebyly

násilné zasazeny, nvbrž pádem se schod zpsobeny, tak že Kynský

byv pi tom mrtvicí rann, skonal následkem pádu toho.'^

Z píiny úplnosti klademe sem i vypravování A. K. VítákaV) o

smrti Kynského; píše toto: „Kvnský p(»žívaje dvojího výslužného, a to

jednak od barona Mundy. kterýž byl jeho žákem a chovancem, a

druhého jako professor lycea brnnského na odpoinku, žil v pomrech

velmi dobrých. Pi tom však byl velmi šetrný a šel v šetrnosti tak

daleko, že se mu stala osudnou a záhubnou, že mu pivodila smrt.

Kyn.ský neml totiž ani sluhy. V témž dom. kde bydlil, žila též vdova

po majorovi, píbuzná barona z Mundy, která .zddila* po svém manželu

sluhu-vojáka, jenž také Kynského obsluhoval, obdy mu pinášeje a

jiné potebnosti obstarávaje. Kynský ml ve sklep své víno. Aby mu

dotený voják vína neupil nebo nerozlil, chodíval si v poledne a veer

do sklepa sám. A tu byl l.ó. prosince ráno 1848 ve sklep nalezen

zardousen í!). V podezení byl ovšem sluha- voják, kterýž nepochybné

o penzích Kynského vdl, pekvapiv jej snad nkdy, když si peníze

Pamti starého uitele- vlastence, str. 32.0 n.
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pepoítával neb ukládal. Voják však se nepiznal a usvden také

nebyl; proto musel býti z vazby propuštn a za nevinna uznán."

Poheb Kynského konán dne 18. prosince 1848 o 3. hodin od-

polední na nyní již zrušený hbitov mstský. Prvod za etné assistence

duchovenstva a velikého úastenství Cech brnnských i okolních vedl

sám zemský prelát a opat kláštera augustýnského, P. Cyrill Napp,

jeden z nejupímnjších pátel Kynského. Hrobovní místo, jež se

nalézalo na druhém oddlení hbitova u stední cesty a oznaeno bylo

íslem 1286, zakoupil piaristský prefekt P. Gareis. Vdný baron Mundy
dal postaviti na hrob svého uitele a otcovského pítele mohutný kíž

železný, na nmž byly tyto nápisy.

Na severní stran do Cech obrácené:

Dominyk František Kynský, narozen v Slaném 4. íjna 1777, úd ádu
pobožných škol od roku 1794, dokonal svj tichý život v Brn dne

15. prosince 1848. Pátelm, ádu, vlasti vrný, bohdejž i milý.

Na stran východní:

Llterls artlbVsqVe VIVens, heV! Mote DeLetVr IneXpLICabILI.

Na stran západní:

MetapejSrjxev ex tou 9-avat&u stg trjv I^wr^v.

A na stran jižní:

Schnell entsehlummertest Du dem trauernden Sebúler und Freunde,

doeh durch Liebe und Treu lebest Du ewig- in ihm!

Hrobu a pomníku Kynského však už není. Hrob odkoupil po

20 letech brnnský pohební ústav „Pietat" pro obchodníka Kricka.

kíž pamtní pak po vypršení lhty prodán obcí brnnskou — do

starého železa.
i)

') Moravská Orlice r. 1877 . 219.

I
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Ze slezského obecného školství.
M. Pavlík. (O.)

Na bílském ústav je sice mnoho neslezských kandidátv, ale ani

tím nevyrovnává se nadbytek nmeckého uitelstva. Kdyby i všichni

nmetí kandidáti v Bílsku byli Neslezáci (což jest nemožno), pece by

ostatní nmetí kandidáti tvoili ješt 66%.

Stj zde ješt pehled zkoušek zpsobilosti. Nerozlišuji tu uitelv

a uitelek, ponvadž to pro národnost škol není významným. Zkoušku

zpsobilosti konali pro školy:

nmecké eské esko-nmecké polské polsko-nmecké
Opava Tšín Opava Tšín Opava Tééín Opava Tšín Opava Téšín

12

rokxi

1893 .

1894 .

1895 .

1896 .

1897 .

1898 .

1900 .

1901 .

1902 .

1903 .

Za 10 let

. 73
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též málo hlásí. (Nebo teba hledat píiny ješt jinde?) Letos (1904)

není na opavském uitelském ústav ve tvrrtém roníku ani jednoho

echa, v tetím jest jeden, ve druhém jeden a v prvním ti. (Dle

interpellace Dra. Stratila uinné dne 5. íjna 1903.) Nkolik slezských

Cech studuje v Píbore.
i)

Není nad nmeckou politiku! Naped zaídili ústavy jenom n-
mecké, aby uitelm nedostalo se výchovu veskrze národního. Aby
násilí nebylo tak prhledno, povolán zvláštní uitel hlavní pro eštinu,

aby kandidátm eským „bylo umožnno vzdlati se i v eském jazyku,

pokud jim bude na eských školách potebným." To byla jedna lata

na díru násilnosti. Ponvadž asem na takové školy hlásilo se (v po-

sledních tyech letech) stále mén kandidát, stal se hlavní uitel

eštiny, tato lata, jež má zakrýt nespravedlivost, zbyteným (letos bylo

pro nedostatek eských kandidát vyuování eštin úpln zastaveno,

dle interpellace Stratilovy), poznávají páni, že díra násilí stala se opt
zjevnjší. První jejich myšlenka je: co bude dále, až z našich n-
meckých ústav nebudou vycházeti žádní uitelé pro eské školy

zpsobilí? Pak budeme museti povolati uitelstvo eské z Cech a

z Moravy. A toho se páni jaksi bojí.2) Kdo ví, zda nebyli by to njací

rýpalové, kteí by dosavadní podvratné národní živly jen posílili?!

Chystají proto novou vtší záplatu. Neví se ješt, co vlastn kutí, ale

nebude to nic dobrého. Ped nedávném prohlásili páni z Nordmarky,

že nutno se postarat o kandidáty eské. O se ta Nordmarka, spolek

nmecký, nestará! Proslýchá se, že Nordmarka 3) chce nashánt a

') Na píborském ústav bylo všech kandidát: roku 1887 169 (Slezané 3),

r. 1888 187 (2), r. 1889 196 (4), r. 1890 207 (6), r. 1891 198 (5), r. 1892 196 (8),

r. 1893 100 (7), r. 1894 191 (7j, r. 1895 180 (7), r. 1896 172 (6), r. 1897 152 (8),

r. 1898 159 (G), r. 1899 151 (8), r. 1900 145 (9), r. 1901 159 (10), r. .902 161 (12),

r. 1903 158 (13), r. 1904 174 (12). Data mi laskav opatil p. Fr. Knzek, c. k. cviný

uitel v Píbore, jemuž jakož i panu editeli ústavu tuto srden dkuji.

*) Nejastji pijímáni ješt uitelé z Píbora. Eoku 1897 naítal jsem jich 32.

Kolik jest jich nyní, nevím. Akoli mn kterýsi len jedné okresní školní rady pravil,

že proti uitelm z Moravy nebo z ech nenamítají nic, jen žádají, aby znali nmecky
nebo aby do jisté míry vykonali zkoušku z nminy, pece jsem naopak slyšel s nkolika

stran, že uitelé tací nejsou nikterak vítáni.

^) Jak Nordmarka smle zasahuje do školství slezského, poznat z této vyhlášky

v iDeutsche Wehr« (v list všenmeckém) dne 12. bezna 1904: » Jelikož v krátké dob
bude nkolik míst uitelských na smíšených školách obsazeno, vyzývají se oni páni

uitelé, kteí mají zkoušky zpsobilosti vyuovati na nmeckých a eských školách,

aby se o bližší zprávy hlásili u Nordmarky.* Vidti, jaký vliv má Nordmarka; špatným,

smutným symptomem je, že Nordmarka se vbec odvažuje nabízeti eským uitelm
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eských nebo nmeckých student, kteí by chtli nabýti zpsobilosti

pro školy utraquistické, chtjíc je bu podporovati nebo vydržovati,

aby pak se jí odmnili propagandou nmeckou, jak to bohužel mnozí

ze starého uitelstva inívali: bez nminy prý se lovk neobejde,

a proto jest lépe zídit si školu utraquistickou nebo nmeckou.

Nelze se divit. Na školách, za onch studií nebylo onm starým

uitelm možno nabýti národního výchovu, a život sám neskýtal jim

též žádných podnt národních, aspo ne dostatených. Ostatn ani

mladé uitelstvo ze studia pípravného nemá užitku pro národní život.

Ze na nmecké mšfance za nynjších pomr nelze se bez jiných

vliv národn uvdomit, je zejmo. A na nmeckém uitelském ústav

se též nikdo bez jiných popud neuvdomí, zvlášt na opavském ne,

kde Cech jest nkdy vydán posmchu svých nmeckých kolleg.*)

Mladší generace byla tím ve výhod, že nacházela více tchto popud
národních ve spolenosti, v novinách atd.

A jaká jest vlastn prprava pro eské školy? Jedin, že se

eštin vyuuje jako jinému pedmtu a že se eknou eským kandidátm

vedle nmeckých odborných výraz též eské. Jakého tu možno nabýt

vdomí o národních úkolech uitelstva? Nedivme se, když nkteí
eští uitelé neosvojili si ani dobe spisovného jazyka eského a jak

v mluv tak nkdy i v písm užívají provincialism, jimž se od matiky
kdysi nauili. 2) Pakli máme nyní ve Slezsku i uvdomlé uitele, z nichž

I

své služby, že nebojí se, že nabídka její nebude pijata! Pro se stará tak o smíšené

školy? Bude chtít pomáhat zadarmo? Slezský Vstník poznamenal k této zpráv:

íMilotové, hlaste se!«

') Stalo se na ústav uitelek v Opav, že professor se ptal v kterémsi roníku

(zaátkem školqího roku), která z posluchaek je eškou. Vstaly dv. Ozval se v tíd
smích — a jedna z nich si opt sedla. Vytrvala jediná kandidátka.

*) Nechci tím uitelstvo snad urážet! Vím sám, kdo vlastn vinen nejvíce, a

myslím, ze stati této to dostaten vysvítá. Pakli se i o tomto faktu zmiuji, iním

to jen z toho dvodu, že informaní lánek - a takým chce býti i tato sta — má

býti v první ad pravdivým a nemá toho neb onoho vdom zakrývat. Aby snad

se nemyslilo, že mluvím ze vzduchu, pravím, že jsem to slyšel ode ty uitel samých

ústn, a pátý mi o tom napsal: »Zdali dti dovedou aspo ponkud správn esky psát?

Záleží to na uiteli. Je však silné procento uitel z nmeckých uitelských stav,

kteí sami eštiny ani slovem ani písmem neovládají. A ti se mají nejlépe! Ted

práv takový ,auBerturnlich' postoupili* Mn samému zdají se býti slova »silné procento*

trochu silnými, nebo lze též naopak vyítati celou adu uvdoiulých uitelBv-organisator,

kteí (a studovali na nmeckých ústavech) propracovali se tam, kde nyní stojí.

Na p. pp. Šimo, Madr, Salich, Pustka, Wagner, ernín, Štalmacb, Glabaza, Nmec,
Jureek, Sládeek, Gudrich a jiní. Ti všichni vyšli bu z Opavy nebo z Tšíne.
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nkteí zabývají se i spisovatelstvím, jisté tohoto vdomí nedalo jim

studium na opavském uitelském ústav, ale bylo se jim pracn k nmu
dopracovati soukromým studiem a samostatným pemýšlením.

Ale jak již pozorovat, pomry se mní. Zvlášt dležitá jest

organisace uitelstva. Zaátky této organisace eského uitelstva slez-

ského spadají do r. 1882, kdy založena „Uitelská jednota hrabyská".

V Klimkovicích byl sice spolek uitelský již od roku 1872, ale nmecký
(Konigsberger Lehrerverein). jenž teprve v posledních letech promnn
v eskou Uitelskou jednotu klimkovskou. Roku 1888 založen Spolek

eských uitel východního Slezska, roku 1894 pibyly Uitelská jednota

opavská a Spolek eských uitel hejtmanství tšínského a konen
roku 1896 založena Uitelská jednota pohorská. Všechny tyto jednoty

spojeny v Ústední spolek eského uitelstva ve Slezsku, založený

r. 1894. O potu len tchto spolk mám úední data jen z r. 1897.

Mla tenkráte (viz Schlesischer Schulschematismus 1897, str. 192, 3):

1. Uitelská jednota opavská len 52, 2. hrabyská 24, 3. klimkovská 47,

4. pohorská 26, 5. Spolek eských uitel východního Slezska 70,

6. Spolek eských uitel hejtmanství tšínského 40. Ústední spolek

eských uitel ve Slezsku 261 len.
Pokud se poet ten zvtšil nebo zmenšil, nevím. Všech uitel

na eských a nmecko-eských školách jest nyní 375.^) Tedy asi sto

eských uitel straní se ješt organisace. Jsou to, jak mi dopsal jeden

uitel, vtšinou uitelé z Tšínská. Nkolik eských uitel jest ješt

leny nmeckého ústedního spolku. Organisace roste i vdomí uitel-

stva.2) Prozatím nejuvdomleji poínají si (aspo v celku) lenové

jednoty opavské, hrabyské a pohorské. Tak aspo mi písemn sdlil

opt jiný uitel do uitelských pomr zasvcený. Píše, že „v jednot

klimkovské, tšínské a východoslezské jest ješt nkolik kýval, kteí

úadují po nmeku." Vbec prý na Tšínsku jsou pomry horší než

na Opavsku; tam máme prý velký poet chabých lidí. Poslední rok

') Za zprávu dkuji p. Otahalovi, redaktoru > Opavského Týdenníka*.

*) V loské zemské konferenci uitelské podán od Polák návrh, aby nniiaa

byla prohlášena na nenmeckých školách neobligatní a vyuování nmin aby bylo

remune ro váno. »Nmci vrhli se na návrh jako sršni. Nejhfie poínal si vládní rada

a editel uitelského ústavu v Tšín Karell...* Mimo jiné ekl, že »ve východním
Slezsku musí se vyuovati nmecky, ponvadž pijali jsme kulturu

od Nmcv, a pak že vezmeme dtem chléb od úst, vezmeme-li jim

nminu.* Na to podali eši návrh, aby se nmin vyuovalo jen jako pedmtu.

Konen pijat jiný návrh, aby bylo naízení z roku 1873 revidováno. (»0p. Týdenník*

23. záí 1903.)
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založili 8Í uitelé slezští i svj asopis „Školský Vstník", ízený slušn.

Od toho lze dokati se mnoho dobrého.')

Poláci mli roku 1897 jediný uvdomlý polský uitelský spolek

místní: Frysztackie kolko pedagogiczne, založený roku 1896. Mimo to

mli staré již spolky: Jablunkauer Bezirkslehrerverein, zal. r. 1873,

Schwarzwasser Lehrerverein, zal. r. 1872, Teschener Landlehrerverein,

zal. r. 1879. „Nmecké" tyto spolky mly lenstvo polské. Trvají li

ješt, nevím. Roku 1897 pomýšlelo se však na nové tyry místní

(okresní) spolky polské v Ddicích, Jablunkov, Ustroni a v Tšín.
Pokud jsem se informoval, mají nyní šest spolk spojených v ústedním

„Polsk. Towarzyst. pedagogicz. w Cieszynie" a též zvláštní asopis

„Miesiecznik pedagogiczny".

Nmetí uitelé mli roku 1897 spolk místních nebo okresních 21

(s uvedenými némecko-polskjmi 24) s 825 (936) leny. Mají, jak se

rozumí samo sebou, též svj asopis.

Všechny spolky (nmecké i Úst. sp. esk. u. ve SI. i Polskie

Towarz. ped. w Ciesz.) jsou spojeny v jednotný zemský spolek uitelský

Osterr.-schlesischer Landes Lehrerverein in Troppau.

Summa summarum, poteba práce. Nejvíce závisí na uitelstvu.

Je však teba uitelstva jak národn uvdomlého tak též rozvážného

a obtavého. Nevšímá li si uitel lidu, nemá též žádného vlivu. Uitel,

který „vykonav svou povinnost ve škole" nehne dále ani prstem, nezíská

si dvry lidu; a bez dvry mže jak chce dlat vlastenecké po-

známky — nepsobí nijak. Zvlášt bych doporuoval hudbu, zpvácké

spolky, hospodáské spolky, ano i hasiské. Námaha bude velká, ale

i výsledek!
2)

') Již ped mnoha lety nabádal Prásek uitelstvo eské, aby si založilo svj

asopis. Redaktorem =.Škol. Vstníku* jest Adolf Sokol, uitel v Porube.

i) Laskavý tená opraviž si na str. 563 . 12 a 13: V okrese fryštátskéni školy

nmecké se rozmnožily (3—9) o 200«/o. ^^ské (9—18) o lOQO/o — místo o 3007o a 200«/o;

na str. 814 . ^ zdola: Nmeckých tíd je 45-71o/o — místo nm. škol je 46-71«/j.
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Základní názory kesanského stedovku.
Prof. Dr. Jos. Samsotjr. (O.)

Než ponvadž mnozí nad tím se pozastavují a horší, že Církev

ve stedovku odvažovala se zbavovati poddané písahy vrnosti, chceme

ješt krátce alespo i o této vci se zmíniti. Pedevším je zejmo. že

tu nebží o písahu soudní, nýbrž mimosoudní, ne o písahu vypovídací,

nýbrž o pípovdnou. Všichni souhlasí v tom, že písaha nezavazuje,

schází-li vyžadovaná spravedlivost v pedmtu, ponvadž písaha, která

jakožto vzývání Boha za svdka jest dležitým úkonem náboženským,

nemže býti nikterak závazkem k nemu zlému, k špatnosti.') Není

proto dovoleno na nco písahati, co jest proti náboženství, dobrým

mravm, proti právm osoby tetí, co poškozuje a v nebezpeenství

uvádí spásu duší a všeobecné blaho;*) písahy, které zavazují na p.

k úkladné vražd nebo k nespravedlivému zabití, jako písaha Herodesova,

jsou nedovoleny a nezávazný; každá písaha musí býti složena in veritate,

iudicio et iustitia. Tebas písaha, které schází poslední požadavek, jest

nezávaznou, pece Církev hájí presumptivní závaznost písahy pro sv-

domí tak velice, že žádá, aby v pípad nejmenší pochybnosti o dosahu

písahy bylo dožadováno její spolupsobení k zrušení závazku, tebas

jen zdánlivého. Tato vc nemohla býti ponechána subjektivnímu soudu

osob soukromných, a když následkem zvyku dávati smlouvám vtší

závaznost pipojením písahy, mnohé takové vci k posouzení Církve

pekládány byly, aniž tím kompetence svtských soudc k pijetí žaloby

ze smlouvy byla vylouena,^) muselo se církevní zákonodárství otázkami

zde vznikajícími také zabývati. innost Církve pi písahách jí ped-
ložených musela býti velmi rzná. V mnohých pípadech dostailo

vysvtlení písahy, v jiných opt pidržován ten, kdož písahu vykonal.

k vyplnní, druhý kontrahent (recipient) k náhrad; krom toho byla

udílena absoluce nebo relaxace, kde k tomu byly dvody, pi emž
asto pokání bylo ukládáno. I vynucená písaha potebovala církevní

relaxace neboli absoluce.*) Absolucí od písahy bylo nazýváno i pro-

hlášení její neplatnosti, práv tak jako prohlášení obžalovaného za

nevinna bylo absolucí nazýváno.
&)

•) C. XXII. q. 4.

3) Schmalzgrueber in L. II. Decret. tit. 24 § 6 n. 71—74.

s; Phillips, u. d. § 1-77. str. 495 n.

*) C. 2. Pervenit (Gregor. VII); e. Si vero 8 (Alexander III).

*) Srv. Hergenrother, u. d. str. 50.
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Na otázku, kdo mže udíleti absoluci od písahy, bylo odpoví-

dáno:^) 1. Béží-li o písahu pípovdnou Bohu uinnou, je to ten. kdo

od slibu sprostiti mže. s nimž taková písaha je totožná. 2. Bži-li

o písahu lovku uinnou, teba rozlišovati, zda písaha se strany

pijimatele nco nemravného v sob obsahuje nebo ne. V prvém pípad
mže biskup písahu prohlásiti za neplatnou, ponvadž taková písaha

tomu. komu byla uinna, žádného práva dáti, žádné smlouvy upevniti

nemže; v druhém pípad mže ji proti vli pijimatele toliko papež

zrušiti, a to jen z píiny velmi dležité a pro obecné blaho. Nebo tu

bží o ius quaesitum druhého, jež mu mže býti odato pouze nejvyšší

mocí ve vcech duchovních a jen z dobrých dvod.*) asto žádán

byl o zrušeni papež i tam, kde by byl býval papež splnomocnn.

Jako dvody k zrušení písah pípovédných uvádjí se v právu:')

1. nemravnost v pislíbeni, 2. vynucení písahy násilím nebo lstí,

3. vtší nebo vyšší dobro, jež vyplnní odporuje. 4. nepedložené a

nerozvážené vykonání písahy, 5. pochybnost o skuteném vykonání

písahy. 6. odstranní pohoršení jiných, 7. nebezpeenství a píležitost

ku híchu. Nikdy však nemlo sproštní od písahy, jež híšníkovi

prospívalo, býti zmocnním jiným k dalším híchm.*)

Píklad zrušení písahy pípovdné, na niž vztahují se zvlášt

pípady pod ísly 3, 6. 7 práv oznaené, skýtají nám východní djiny

církevní. Když císa Mauricius (582—602) poslal svému vojsku voje-

vdce Philippika. nechtlo ho pijati; patriarcha antiochenský eho
konal k nim, nedbaje své nemoci, mocnou promluvu, aby je k po-

slušnosti pohnul.^) Jakkoli veliký byl dojem této ei, dovolávali se

pece vzbouenci svých slavných písah, jež je zavazovaly pidržovati

se svého rozhodnutí. Tu odpovdl patriarcha leho, že jako biskup

má moc svazovaci a rozvazovací na nebi i na zemi; tím uchlácholil

všechny jejich pochybnosti. s) O papežích máme rovnž etné píklady.

Mikuláš I sprostil arcibiskupa trevírského a jiné duchovní písah ve

vzení složených,^) Lev IX krále anglického Eduarda od písežné

slíbené cesty do Kíma vzhledem na hrozící mu nebezpeenství vzpoury,
8)

'j tíchmcUzgrueber, 1. c. n. 96, 97.

') Suarez, L. II. de iuram. c. 41 n. 2.

') Schmalzgmeber, u. d. n. 105.

*) Mami XIX. 980.

») Evagr. H. E. L. VI. c. 6. 12.

<) Tamže c. 13.

T) C. 2. C. XV. q. 6.

«) Mcmsi XIX. 1050.

eiídks. «1
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Éeho VII roku 1080 biskupa Jindicha z Lutichu od písahy hrabtem

Arnulfem na nm vynucené, že nebude nazpt žádati vcí mu odatých.')

Hadrian IV zrušil písahu francouzského kanclée Hugona, že se chce

svého úadu po dosažení archidiakonatu zíci atd.^)

Pi sproštní písahy vrnosti poddaných k vyobcovaným
knížatm byl pedevším dán ten pípad, že knížata již zrušili vrnost

k Bohu, naped vrolomností se provinili; písaha píslušnosti k nim

mla vždy výslovnou nebo mlky uinnou podmínku, že vyplní závazky,

jež pevzali k lidu a k Církvi. 3) Krom toho bylo nebezpeenství pro

spásu duší poddaných, kteí tak snadno mohli býti zapleteni do zloinu

knížete, ano z pravidla od nich pidržováni byli k vcem, které se

nedaly srovnati s vlastními vyššími jejich povinnostmi. Tebas v pípad
vrolomností knížete ipso facto nastávala nezávaznost písahy mu
uinné,*; nebylo pece zbyteným nebo postrádatelným zvláštní pro-

hlášení papeže, aby dosaženo bylo úplné jistoty a stav vci byl zjištn,

ano dle shora uvedených všeobecných pravidel bylo žádáno. Církev

mohla, kde vící odpadlým knížetem uvádni byli do blízkého ne-

bezpeenství apostasie, zapovdti poslušnost k nmu a zrušiti písahu

vrnosti, nikoli pímo jej zbaviti jeho moci, nýbrž své duchovní moci

tak použíti, že nebezpeenství bylo odstranno, blaho pak duchovní

knížete a jeho poddaných zajištno. Proti knížatm pouze nemravným

byly po ruce jiné zbran a pímé prostedky, zde nebylo teba po-

sledních prostedk použíti, dokud nebylo nebezpeenství pro poddaná. -^^

Ostatn nesprávný a neodvodnný byl by názor, že papežové

se zabývali pevážn souzením a sesazováním panovníkv a že ped

») Jaffé, n. 3953.

s") Mansi XXI. 80-1. 8061.

S) V dekretS Iiinocence III proti Markwaldovi L I. ep. 38 p. 32 praví se: Omneš,

qui eidem fidelitate "sunl vel sacramento astricti, apostolica auctoritate a sacramento

absolvimus, et ne ipsi fidelitateiu observent, modis omnibus prohibemus, cum fidelitatem

quam aliqui ahristiano, principi iuraverunt Deo eiusque Sanctis adversanti et eorum

praecepta calcauti nulla luandentur auctoritate servare.

*) Sum. q. 40 art. 4: Utrum Papá possit imperatoris subditos a iurameuto fidelitatis

absolvere... Dicenduui, quod, sicut scribitur X. de reg. iur. (75 in 6): frustra sibi

fidem quis postulát ab aiio servari, qui fidem praestitam a se servare

recusat. Pianm est autem, quod in iuramento fidelitatis, quod Imperator Ecclesiae

praestat, continetur, quod ipse iurare faciet omneš illos, quibus regnum Italiae seu alia

ad Ecclesiam pertinentia committit, ut ipsi Ecclesiae adiutores existant. Si ergo fidelitatem

quam iurat, recusat observare, ipso facto eius subditi šunt a iurameuto fidelitatis

eius absoluti.

•) Srv. Hergenrother, u. d. str. 55 n.
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jejich násilností žádná íše nebyla bezpena. Naopak všichni knížata

mohli klidné a nerušené zstati ve své vládé, kteí se mohli opírati

o veejné mínení a dobré svdomí; pípady sesazení s trnu nejsou

nikterak tak etné a týkají se ponejvíce íší volebních; papežské soudy

však týkají se vesmés knížat, kteí se téžkých dopustili provinéní, a

srovnávaly se s platným právem; proto byly také od vtšiny vrstevník,

pokud byly úpln nestranné, za spravedlivé uznávány a za takové

pijímány.

Týchž názor právních pidržovaly se také koncily, jež výroky

a iny papež svými inily a s nimi souhlasily. To vysvítá netoliko

z ímských synod z roku 1076 a 1080 za papeže ehoe VII, netoliko

za synody remešské z roku 1119, jež všechny poddané Jindicha V
poslušnosti k nmu zbavila,^) nýbrž to zejmo je také ze stedovkých
synod ekumenických. Koncil Lateránský z roku 1179

zbavil povinnosti vrnosti, písahy vasalské a poslušnosti všechny ty,

kteí byli smlouvou zavázáni vládcm haeretickým, pokud by setrvali ve

své pevrácenosti, a koncil Lateránský IV roku 1215 pedepsal,

že svtští pánové, kteí své území opominou od haerese oistiti, mají

býti od metropolity a ostatních biskup stiženi klatbou, jestliže by pak

do roka nedali zadosfuinéní, že mají býti oznámeni papeži, aby papež

vasaly prohlásil za prosty vrnosti a zemi katolickým vládcm pikl.*)

Tebas bychom pipustili, že tyto dekrety vydány byly ve srozumní

s kesanskými knížaty na snme pítomnými a v pedpoklade jejich

pomoci, pece je z toho zejmo, že panovníci byli s papeži stejného

názoru právního a v tom nespatovali žádného pekroení kompetence

církevní. Podobn koncil Lyonský I roku 1245 prohlásil nad

Fridrichem II netoliko klatbu, nýbrž pro jeho zatvrzelost sesadil jej

') iíarui, XXI. 235—255; Hefele, u. .1. Bd. V. str. 315.

») Conc. Later. IV. c. 3 (Hard. VII. p. 18 n.): Moneantur autem et inducantur,

• si necesse fuerit, per censuram ecclesiasticam compellantur saeculares potcstates,

|iiibuscuiuque fungantur officiis, ut, sieut reputari cupiunt et haberi ideles, ita pro

Iffensione fidei praestent publice iuranientum, i|Uod de tcrrÍH suac iurisdictioni subiectis

iniversos haereticos ab Ecclcsia denotatos bona fide pro viribus externiinare »tudebunt,

ra «|Uod amodo; quandocunfjue quis fuerit in potestatein piv spirituálem sivé

tcmporalem assumtus, hoc teneatur eapitulum iuraniento firmare. Si vero dominus

u-mimralis requisitus et monitUH ab Kcclesia terrain snam puriíare neiflexprit ab hac

iiaerotica foeditatc, per metropolitain et ceteros provincialos episcopos excommunicationis

vinculo innodetur. Et si satisfaeerc contempscrit intra annuin, signiflcetur hoc sumrao

Pontifici, ut ex tunc ipse vasallos ab eius fidelitate denuntiet et tcrram exponát

iitholiei.s occupandam, qui eani extenninatis haereticis sine uUa contradictione possideant

if in fidei puritate conservent.

61*
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i s trnu a zbavil poddané písahy vrnosti. Nemén jasn mluví

koncilv století 15., zvlášt koncil Kostnický a Basilejský,

Koncil Kostnický 14. ervence 1415 vydal dekret proti všem tm,

kdož by nmeckému králi Sigmundovi na jeho cest k protipapeži

Benediktovi pekážky inili. Pohnut byl k tomu koncil podezením,

že francouzský dauphin, vévoda rakouský a hrab savojský proti

Sigmundovi se spikli. V dekrete hrozí se držitelm všech duchovních

a svtských dstojností, ano i královských, v pípad neposlušnosti jich

ztrátou.') Týž koncil naídil v dekrete ze dne 20. kvtna 1415, že ani

jeden ani druhý z pretendent dstojnosti papežské nemže býti opt

za papeže zvolen, a varoval všechny vící každého stavu, i císae

a krále, od poslušnosti k nim pod trestem, jenž stanoven jest na pod-

porovatele rozkolu.2) Rovnž tak jsou všichni duchovní a svtští hodno-

stái zahrnuti v dekrete ze dne 4. ervence, jenž zapovídal synodu

opustiti nebo rušiti; i králm a císam hrozí se vnou infamií a

ztrátou úadv, a to ipso iure nastupující a spojenou s neschopností

ku každé duchovní a svtské dstojnosti a cti.^) Dne 26. ervence 1417

hyl prohlášen nález sesazovací nad Petrem de Luna (Benediktem XIII)

a všem vícím bez rozdílu stupn a stavu zapovzeno jej za papeže

považovati a uctívati pod trestem podpory haerese a schismatu, ztráty

všech duchovních a svtských úadv a ctí jakož i pod jinými tresty

kanonickými.*) Pomíjejíce dalších podobných dekret koncilu, pipo-

mínáme jen ješt, že synoda basilejská se v list prvodním ze

dne 18. ervence papežským vyslancm udleném rovnž tak vyslovila

a nemén 22. ledna 1433, když pijala ochranu nad Sigmundem a

vévodou bavorským. 5)

Z toho jest patrno, že synody církevní, zvlášt dv posledn

jmenované, pedpokládaly stejn, ásten ješt více než papežové,

podízení vcí asných pod duchovní, právo Církve v jistých pípadech

rozhodovati o asném majetku, zbavovati všeoh svtských a duchovních

úad, právo trestné vztahující se i na nejmocnjší knížata a ve svých

dekretech používaly ho proti všem, kteí by proti nim jednali, byf

i byli císai a králi, a to pi provinních pomrn menších. Že se pi

') Hefele, u. d. Vil. str. 2ál.

2) Sess. XII. Ilard., VIII. p. 375.

») Sess. XIV. Hard., u. d. str. 400 u.

*) Sess. XXXVII. Hard., u. d. str. 8J5 n.

*) Srv. Hergenrother, u. d. str. 57 n.

1
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tom synody tyto podobné jako papežové opíraly o názory a zásady

ve stedovku vládnoucí, je samozrejmo.

Z pojednání celého, k jehož konci jsme dospli, vysvitá, že vdí
a základní názory kesanského stedovku, jež vypstovány byvše

nikoliv umle, nýbrž v boui a vtru let, jako s nebe poskytnutý dar

boží od obtavého kléru lidstvu byly hlásány, od biskupu hájeny, od

koncil zastávány, od papež za normy považovány, vrcholí v myšlence:

pikázaní boží a svaté záležitosti íše Kristovy zde na
zemi jsou nejvyšším a smrodatným pravidlem jak pro

jednotlivce tak i pro spojení jednotlivc, pro spolenost
a stát. V tom spoívá ideál stedovku, jenž je trvalým a má cenu

absolutní. Nebo náboženství má ve všech kulturních epochách, až po-

slední soudem obecným skoní, svt pronikati a jej ve všech soukromých

a veejných pomrech hledt zušlechtiti a oduševniti. Evangelium je

kvasem pro všechny doby, netoliko pro periodu mládí národ stedo-

vkých. Pokud na této zemi jazyk tribut závislosti od Nejvyššího hlásá,

potud musíme se modliti; Pijd království Tvé. uskuteniž se zde tak,

jako jest uskutenno v nebi.')

I

Studie eyrillomethodjské.
Napsal Fr. Snopek. (. d.)

Jinde mluv o pochvalném slov o svatých Cyrillu a Methodji

dí: „Zde mžeme pozorovati zajisté zajímavý zjev. Kliment má totiž

podati list papeže Hadriana. avšak podává z nho — aspo tak. jak

jest v legend o Methodovi — jen ásti a dopluje jej z legendy

o Cyrillovi tím, že vsouvá jednotlivé citáty, kterých užil Cyrill ve své

disputaci s protivníky slovanské bohoslužby. (Žalm 116, 1 a Mat. 28. 18— 20).

Ano i ty ásti, které pejal z legendy o Methodovi, jsou zmnny, jak

vidíme, zvlášt ke konci. Z toho všeho vychází na jevo toto: Papež

Hadrian poslal skuten list, jehož podstatný obsah je nám bezpochyby

podán v kap. 8. o Methodovi. Ale nemohu se spáteliti, že by list ten,

jak zde je podán, úpln souhlasil s originálem. Kliment byl pedevším

hlavn chvaloeníkem a dle toho si mnohdy upravoval text, enicky

nadsazoval a leckdes si vci i popletl. Tak vidíme i zde. V legend

') Srv. Grinar, Da.s .Mittelalter cinst un<l jetzt. Historisoh-politische BliittcT, 190_'.

B. I. 9tr. 747.
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o Methodovi byl list tento poslán, než byl Method arcibiskupem, dle

pochvaly však mluví papež Hadrian o Methodovi v list tomto jako

o arcibiskupovi."

„A tak jsem i nyní o tom ješt pesvden, že si Kliment obsah

tohoto listu ásten popletl s obsahem jiného listu, jak jsem již díve

k tomu poukázal." *)

K emuž dodává níže: „Jak jsme na to upozornili, poslal papež

domnlý list, když již byl Method arcibiskupem, což není v legend.

Mimo to použil míst jednajících o Cyrillu v texte o Methodovi. Mže
se ovšem íci, že v pochvale je dj vedlejší vcí, hlavní vcí že je

zde zbožné rozjímáni. Ale zasluhuje to pece povšimnuti, nebo se nám

práv tím ukazuje, že Kliment ve vypravování nebyl pece docela

pesný, a tak si mžeme vysvtliti nkteré menší nesrovnalosti v jeho

spisech, hlavn v onch, které nám pojednávají o obou slovanských

apoštolích."2j

Tak píše náš autor, omlouvaje ponkud Klimenta. Mžeme-li

omluvy tyto uznati platnými? U mne mnohé iní dojem písných
výtek. Je sice pravda, že starcové nemívají pamti tak svží a bystré

jako mladíci, ale rovnž nelze upíti, že lidé i v nejvyšším vku do-

vedou vypravovati k podivu správn až do nejmenších podrobností, co

byli zažili zajímavého v mládí svém, a sice lépe, než kdyby se bylo

udalo ped nedávném. Ze by Klimenta byla tehda docela opouštla

pamt, když byl na vrcholu své literami innosti, nezdá se pravd-

podobným, jako jest málo vrojatno, že zaal spisovati teprve jako

staec asi sedmdesátiletý. Ani v tomto pípad nebyl by si tolik popletl

události, jako ukazují životy pannonské.

Dr. Vondrák upozoruje na neshody v pannonských legendách,

praví, že naše legendy nevyhovují pesným požadavkm.')
Upímn eeno, mn nevyhovovaly naše legendy dokonale nikdy a

vyhovovaly mi tím mén, ím dkladnji a ím podrobnji jsem se

jimi obíral, akoliv opt milerád vyznávám, že nkterých jejich zpráv

nelze dosti oceniti.

Jakkoli pannonské legendy s Voronovým prohlásiti dlužno za

pvodní, pesné pozdjšími zmnami, doplky a výpustkami neporušené,*)

však proto pece nejednu vtu v nich nalézáme prapodivné svtlo

') Na uv. m. str. i 04.

•i) Tamže str. 110.

>) Studie, str. 72.

*) r.iaHu^biimie iicto'ihhkh, cTp. (M—GH. T Voudrák píše: Keiiiženie jinak ii^/orovati, že

by ae bylo v toxtn co rnuilo. Studie 8».
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vrhající na jejich pisatele. Nemohl Kliment, jsa Methodjovym uenníkem,

v hlav 5. života Methodjova: „A. když ti léta prošla, vrátili se

z Moravy, kp^ithcta ca h:^ Mopagu, uíenníky nauivše" a v hlav 6.

vypravovati, že papež „dovdv se o nich, poslal pro n" (kam? do

Carihradu? i do jejich kláštera?), žádaje prý vidti je jako andly

boží, kdežto dle hlavy 15. života Konstantinova-Cyrillova svtec „pobyv

tyicet msíc na Morav šel svtit žáky své", a sice do ima,
z ehož by se dalo souditi, že již prve svatí bratí v ím byli, nebo

nemohli se vrátiti do íma. kdyby tam nebyli již ped tím byli.

Toho nemohl napsati žák Methodjv a spoleník jeho

na cestách.^)

V hlav 9. vypravuje týž životopisec o potykách svtcových

8 bavorskými biskupy, o jeho jetí a vznní a dodává: Dovdv se

o tom papež, poslal kletbu na n, aby nezpívali mše všichni biskupové

královi, pokud jej drží, tedy že je suspendoval ab officio, ale jenom

dokud svtce nepropustí. Tak nemohl psáti uenník Methodjv,
nebo, byl-li jím, nemohly ho zstati docela tajný listy Jana VIII

biskupm bavorským a instrukce legatu Pavlovi biskupu jakynskému,

dle níž mli suspendováni býti na tak dlouho, jak dlouho donucovali

Methodje zdržovati se svaté služby, nemohl nevdti, že pasovského

biskupa Hermanricha byl sám papež suspendoval a za-

povdl jemu obcovati s jinými biskupy, že suspense tato vyena
byla pouze na zatím, k tomu trestáni byli svtcovi protivníci

i jina a mli písn trestáni býti teprve, až by se byli dostavili do

íma, hlavn také z té píiny, že se dopustili pehmatu na arci-

biskupovi na nich nezávislém, který pijal svcení z rukou samého

papeže a který nad to byl ozdoben dstojností legata stolice apoštolské.

Nemohl biskup Kliment, pakli byl prve Methodj jeho

uitelem, vykládati v hlav 8., že byl svtec poslán s listem

Gloria in excelsis na Moravu jakožto pouhý knz. kdežto sám

onen list zejm mluví o soud církevním, jemuž bylo se

podrobiti všem, kdož by tupili slovan.ské knihy a slovanskou boho-

službu.^ Nebo kde má církev souditi, tam teba soudce-

b i skupa. Soud pak bez soudce nedovedu si pedstaviti. Oi by se

domníval nkdo, že papež v list, jimž povoloval slovanskou liturgii,

jejím zapísáhlým protivníkm biskupm nmeckým byl svil soud

nad jejími tupiteli a hanobiteli?

') Obšírnji o té vci jiojednal jsem ve !,tati «) iiklerých no!troviiai(»st<cli v (.iinnoii-

ských legendách. Sborníku historického kn.užku st-Sit ^ (1896Í str 158 n.



912 Fr. Snopek:

Nemohl uenník svtcv psáti v doteném list:

Když by se nkdo... opovážil jiná obraceti vás, han pismo jazyka

vašeho, budiž vylouen, ale toliko na soud vydán církvi,

AS B0yA6Th OTlAOlfVeHl, IL TIKIMO Bl COVA*^ A^H-L l|hpKB6, A0NA6 CA HCnftílBHTk,

nebo nelogicky nemyslí rozumný muž, tím mén píše papež ve ve-

ejné listin.

Z toho, co výše doteno, posouditi dovede laskavý tená, jakou

váhu pikládati lze slovm, jimiž koní 8. hlava naší legendy: „Pijal

jej Kocel s velikou ctí, a opt poslal jej k apostolikovi, • . . aby mu jej

posvtil na biskupství v Pannonii, na stolici svatého Andronika, apoštola

ze sedmdesáti. Což se i stalo." By 1-1 i Methodj biskupem, když

byl poslán s doteným listem slovanským knížatm, zdaž mohl býti

zase poslán, aby posvcen byl na biskupství v Pannonii?

Mohl- li tak psáti uenník Methodj v? Mám za to, že toho

nikdo nemže a nebude tvrditi.
i)

Biskup Kliment napsal to; zdali platí zde jakás omluva? Pisec

pannonských životv udává, že Hadrian II pijal svaté bratry s velikou

ctí, vyšel jim vstíc se všemi mšany svíce nesouce, nebo jim bylo

známo, že pinášejí ostatky sv. Klimenta, papeže ímského a muennika.

Jakýchsi také de communi zázrak vzpomíná, které se staly pi tom.

Papež pijal knihy slovanské a „posvtil je". Posvtil na knžství

[jáhna] Methodje,^) udlil svcení knžské a nižší nkterým jejich žákm.

Dovolil jim v Eím sloužiti slovansky, ale ani jednomu ani druhému

ze svatých bratí nedostalo se dle našich legend uznání se strany

papežovy. Methodj byl prý teprve pozdji na žádost Kocelovu po-

svcen na biskupství pannonské (srmské). O Konstantinu-Cyrillovi pak

mlí docela náš Kliment, teprve když vstoupiv do kláštera zemel,

dostává se mu nádhery papežského pohebu. Není-li zde patrná

tendence? Když byli posláni svtci naši na Moravu, žádný z nich

nebyl ozdoben biskupskou korunou v Caihrad; proto snad, aby
zakryl tuto nepístojnost, Kliment udává, že Methodj
v ím posvcen byl na biskupství teprve na žádost

Kocelovu, když byl za tou píinou nazpt poslán. Z téže vérojatno

píiny nemluví o povýšení Konstantina-Cyrilla na hodnost biskupskou,

o které nás zpravuje legenda ímská.

') Sborník Velehradský, sv. VI. str. 19 si. 84 si. (Sta moje: List Hadriaiia II

T pannonské legendž a bulla Jana VIII Industriae tuae.)

«) Že Methodj až do r. 867 mohl býti a vrojatno také byl pouhým jáhnem,

dovodil jsem str. 54 si. stat o List Hadrianov, Sborníku Velehr. sv. VI.
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Dr. Vondrák soudí: „Kliment védél dále mnohem více nežli nám
vypravoval, zvlášt v legend o Methodovi jeví se nám trochu úseným.
Jak zkrátka odbývá zde ku p. onu smutnou událost ,ve Švábích'. Že

by byl o ní nic bližšího nevdl, o tom musíme pochybovati. Kdo
pak všecko nepoví, nýbrž spíše jen napovídá, mže snadno pivoditi

všelijaké neshody." i)

Podotkl jsem, že nám biskup Kliment neuvádí žádných podrobností,

které mohl vdti jenom jako svdek oividce. Lidé našim svtcm úpln
cizí nám za to vykládají vci ze života jejich pro jejich charakteristiku

veledležité. Tak bibliotheká Anastasius v list biskupovi Gauderichovi

zmiuje se o neobyejné skromnosti Konstantinov- Cyrillov. který

v ím vypravoval, kterak se stalo, že zanikla památka sv. Klimenta

v Korsun, ba prve již zatajiv své jméno napsal struné djiny nalezení

jeho ostatkv, ale kdo by vlastn byl objevitelem jejich,

unikaje výtky domýšlivosti nepovdl. Celé pravdy se dovdl
Anastasius r. 870 o snme církevním vCaihrad od Metrofana, metropolity

smyrenského, kterého byl poslal Fotius do vyhnanství blíže Korsun.'-)

A 22. bezna 875 píše týž bibliotheká králi Karlu Lysému, že muž
veliký a uitel života apoštolského Konstantin filosof umje nazpam
celou knihu sv. Diviše Areopagity. jeho doporuoval svým poslucham
a upozoroval, jak užitený jsou leho spisy k potírání rozliných bludu. 3)

Takových zpráv u Klimenta nenalézám nikde. Ovšem namítne se mi,

že byl více chvaloeníkem. Ale podle mého soudu byl by se mnohem
více zavdil svým tenám všem i nám, poznamenav tak markantní

rysy povahy svtcv, než mnohými deklaraacemi a dlouhými disputacemi,

ve kterých se prozrazuje jenom jeho tendence. Byl-li uenníkem
svatých bratí, zajisté znal takových pípad z jejich

života více; véda o nich. byl by je také nepochybn vyložil a uml
se vyhnouti mlhovitým a nejasným obrazm a zprávám, jako máme
na piklad v život Methodjov hl. 12. a 14. Ne vy pra v uje-li nic

takového, nevdl toho ani, protože nebyl svtcovým
u n m.

Nepochybuji sice o tom, že Kliment vdl nco více ze života

•) Vondrdk, Studie, str. 9ó.

^) Dr. Johann Friedrich, Kin Bricf des .\uast«8ius bihliothecarius an den Bíhc-Iioí

Gaudericus von Velletri uber dii- .Xbfassung der •Vita cum trunHlationc h. Clenientis

l>apae«. Eine neue Quelle zur Cyrillus- und Methodius-Frage. Sitzuugíbcrichto der

l.liilosophisíh-phiiolr)KÍsí'hen und hi-toiÍM hen Classe der k. b. Akademie der WisHcn-

ychaften zu Munchcn. Munchen i 892, n. 3 S. 440.

^) J. F. iligr.e, Paircilogiac latinae tom. rj9, .XuasiaHii tom. 3 wl. 741.
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svatých našich apoštolv, ale nepovdl všeho, protože bylo proti jeho

úelm. Neuvedl na píklad v život Methodjov, že mu jakožto arci-

biskupovi odevzdal papež list Gloria in excelsis Deo. protože nesloužilo

jeho tendenci; nesmlel však pravdy celé v pochvalném slov o svatých

Cyrillu a Methodji. Netroufám, že byl ducha tolik obmezeného, aby

nebyl vycítil, že zde teba nápravy: kde se mluví o soud církevním,

který ml rozhodovati ve prospch liturgické slovanštiny, tam nezbytn

teba soudce biskupa slovanského. Nelze si pece pedstaviti soud bez

soudce; biskup nmecký pak byl by nepochybn rozhodl proti slovanské

liturgii. Ne z jiné píiny, ale protože nebyl svtcovým uenníkem
ušel jemu lecjaký s dležitý dj na Morav. Kdyby byl

vdl o kestu Boivojov, jist by ho nebyl pominul mlením, když

v hlav 10. života Methodjova vzpomíná, že když se (roku 873) ze

zajetí vrátil, „od toho dne zaalo rsti boží uení a duchovní množili se

ve všech mstech a pohané vili v pravého Boha, tím více i moravská

zem šíiti se poala na všecky strany a nepátely svoje porážeti s pro-

spchem." Rovnž mám za to, že by byl zcela jist jiné njaké po-

drobnosti 8 námi sdlil, zejména o bojích pro slovanskou bohoslužbu,

ovšem jenom, pokud se shodovalo s jeho zejmým úmyslem, podati

v legend tynám pouení a návod, kterak by ji mli hájiti proti

ekm. Ze ji zapovdl roku 873 papež Jan VIII a nadobro pod nej-

tžšími tresty církevními roku 885 Štpán VI, sveden jsa k tomu

lichými zprávami biskupa Vichinga a jeho náhoních, byl by asi sotva

zmínil, aby nedal takto Eekm do rukou zbra sám proti sob. A kdyby

krásn nebyl chtl všeho, co vdl, uvésti v legendách pannonských,

píležitost se mu naskytla nco pipomnti v pochvalném slov o svtcích

našich. Však toho neuinil; jediná dležitjší nová zpráva zde jest, že

Hadrian II Methodje vysvtiv na biskupství jako arcibiskupa poslal

na Moravu s listem Gloria in excelsis Deo. Ze tato zpráva jest historické

faktum a že se tak státi musilo, dokázal jsem svými statmi roku 1896

a 1897 uveejnnými.

Pannonských tedy legend nepsal a také nemohl psáti uenník

našich slovanských prvouitel. Než máme ješt jeden dkaz, na který

nemalou kladu váhu: autor našich legend se neshoduje
8 dogmatickým uením svtcv ani jejich uenníkv,
jak nám o tom svdí authentické listiny, listiny míním,

které se nyní uznávají obecn za authentické. Nebo hájiti jejich pvod-

nost proti hyperkritikm zavedlo by mne píliš daleko. Objasním je

dle možnosti ve statích následujících.
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Na jednu jenom ješt vc obrátím oko a smysl tenáe laskavého,

díve než soustavn shrnu, co víme o Chrabrovi-Klimentovi. Pan

Dr. Vondrák pvodci ímské legendy vytýká, že nevládne píliš velikou

zásobou výrazv a myšlenek a že využitkoval ve znané míe to, co

ml ped sebou. ^) Práv takovouto výtku možno initi ješt vtším tuším

právem prvnímu slovanskému biskupovi v Bulharech Klimentovi.

Zejmým toho dkazem jsou celé autorovy „Studie z oboru církevn-

slovanského písemnictví" od poátku až do konce. Nejenom zajisté

skrovné užívá zásoby slov, úsloví, rení a myšlenek, jež

mnohonásobn se opakují v jeho spisech, ale i citáty písem svatých

jsou namnoze tytéž a velmi asto s týmiž omyly. Nemíním

nikterak, aby tato poznámka vykládána byla na úkor jeho cti. Psal,

jak uml, jak a pokud sahalo jeho vzdlání. Tím vtší jest jeho zá-

sluha, že akoli neskvl se práv výší tehdejší vzdlanosti, pece jako

jeden z prvních jal se psáti jazykem slovanským. (P. d.)

Nervosa a poesie.
Studie P. H. Martina. Peložil Jan SpáCil. (O.)

IV.

Mžeme svou výpravu dekadentní poesií prodloužiti a objevíme

ješt mnoho pedmtv úžasu pro profánní lidi jako jsme my. Ale je

se nám obmeziti a skoniti. Zaznamenejme zatím, nežli skoníme, nkteré
jiné povahy nervosy u národa dekadentského. Pedevším je to, že bychom
mohli nazvati utkvlou myšlenkou provádní, jako mánii opakování

jistých slov až k smšnému pemílání. Lidé, již nepišli o rozum, nazývají

to stížení mysli, echolalií. My to pozorujeme ve vysokém stupni

u Verlaina a jeho žák. Takové jest první objevení se „Noci Walpurginy".

Un rythmique sabbat, lythmique, exlrmement, Rylliinicky sabbat, výtedn rythniický,

Rythmique . . . rythraick^^ . . .

A tato druhá zárove se slovnými híkami, z níž neuvádíme než

jednu sloku ze ticeti téhož slohu:

Les toilettes des étoiles, Les éloffes i-t les toile.s

Les étoles de la nuit, De l'ailc, a qui le jour nuit.

Slovných híek originálu ovšem opakovati nelze. Ale tím více

vynikne bezsmyslnost sloky:

šaty hv-zfl, látky a plátna

Stoly noci, z kHdla, ku-réinu tlii Akedí.

«) Studie str. 113.
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Nesouvislost slov sleduje ledabylost a nesouvislost ideí. Také nic

astji nedje se u symbolist jako sbližování substantiv, která nejsou
k sob v nijakém logickém pomru. To jest ješt tu povaha nejvíce

vynívající ve zvrhlosti, ona, kterou psychiatrie nazývá verbigerací,
spolenost to slov, která nemají pesného oznaení. Slyšte zpívati toto

ptáe z ostrovv a pochopte, mžete-li.

Mais geai qui paon se rve aux plumes,

Haut, ces tours sont-ce mes juchoirs?

Cétés de P:\ques aux fleures noires

II me souvient en loins posthuiues,

Je suis un pauvre oiseau des iles.

Však sojka, peím jež se všecka právem cítí,

jsou strmé vže 1y snad pro mne slepic hadou?
Do)) Pascby vzpomínám, jež, erný kvét, se kladou
v mou mysl pohrobní, kde sny mi tiše svítí.

Já pták jsem ubohý z ostrov.

Je to p. Max Elskamp, jenž toto složil v knihu pojmenovanou:
„Pozdravy, z nichž andlské". Všecky tyto dekadence se vyznaují
zálibou pro bezcenné, manýru a podivínství. Genius ecký a genius
latinský nevymkli se tomuto zákonu. Malí básníci, kteí se hemžili na
dvoe Seleukovcv a Ptolomejc, zaplavili anthologii eckou, jak praví

Paul de Saint Victor, „hnízdy Venuši, kyticemi Chloe, srdci na rožni,

mazlivými madrigaly, zhýralými vignetami." U Latinnikv opvoval
Catullus vrabce Lesbiina a jeho soudruzi, jako on, se bavili nicotami,

jejichžto studuprázdnost vzdoruje všemu porovnání. Naši symbolisté

jsou vrni této tradici zvrhlosti. To, co oni nazpívali bezcenného, nedá
se probrati. Lze nám citovati svazky verš, mající více nežli tyry
sta stran, kde by vážný tená nenašel ani jediný pedmt hodný, aby
se u nho zdržel jinak, než aby v sob vyvolal pokrení ramen nebo
úsmv politování. Není-liž to beení verše, jako tyto:

Touš les cieux sont venus hauter mes yeux de rve,
Les cieux, oíi luit Tazur infirme du Réel:

Les cieux se sont éteints devant mes yeux de rév...

Touš les yeux sont venus hanter mes yeux de rév,
Les yeux o luit la joie infirme du Réel

:

Et les yeux ont saigné devant mes yeux de rév.

Vše pišla nebesa, by jala v sen mé oi,

ta i.ebesa, kde žbne, plach, blankyt Reálnosti,

ta rozepjala se ped mýma oima.

Všech oi pišly pak snem dait moje oi,

ty oi, v nichž žhne ples nestálé Reálnosti,

a vykrvácely ty oi mým ped zrakem tím snem.

Co íci o této sloce rýmovae velmi vhlasného?

J'aime 1'heure, ou tout changeant de form, Mám chvíli rád, kde vše se tvary luísí,

IjC clair et l'obscur luttent ensemble, ... jas a pítmí kdy zápasí v bsu,
II me suffit, que je tremble, tremble, staí mi, že se tesu, tesu,
Que le charme eharme, et Tormc dorme. že slast je slastí a že vaz te spí si.

Dosti asto nalezneme v tchto pabrcích prasmšných nejvšednjší
trivialnost, složenou slavnostn do verš.
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Ah, que la vie est quotidiennel

Ob, vous lí>! et moi, ici I ohl vous! oh, uioi! Tout est daus Tout . .

Acb, jak jest život všední!

U vy tu! a já, zde! oh! vy! oh, já! Všecko jest ve Všem!

bí píše Jules Laforgue.

A pan Francis Jammes astuje nás v psychologickém dramaté

tmito plochostmi:

Le poete.

Tu avais mis tes bas a secber sur la haie

La vache, en passant tout a Theure, les a mangés.

La fiancé.

Oh, que c'est ennuyeux, c'e3t la seconde fois;

^a m'était arrivé il y a déj& trois mois.

Le poete.

Tu pourraies les mettre a sécher pres de la grange...

Básník.

Tys svoji spodniku v plot sušit povsila

a kráva kolem jdouc se jala hned ji žvýkat.

Nevsta.
O jak to nudné jest, to podruhé, smím íci;

to stalo se mi kdys již temi ped msíci.

Bá.sn í k.

Však mžeš sušit dát ji tamo za stodolou...

A tak podobn v tom slohu pradleny nebo pacholka selského

statku. Je to umní? Je to poesie? Není to spíše hra dcka nebo

sen nemocného?
Nebylo by již poteba dožadovati se na Parnassu dekadentském

pesných pravidel jeho umní. Slibuje volnost techniky, a co se týe
jazyka, provádí pod záminkou, že bude latinisovati nebo romanisovati,

že jazyk jest muen dle libosti, nebo básník prý nemá co poítati

8 akademiky routinovánými a starého povýšení. Umní básnické
Verlainovo nahradilo umní Boileauovo. Ejhle výlupek tohoto zákonníka

parnasského:

De la musique avant tote chose

Et pour cela prefére impair

Plus vague et plus soluble dans l'air,

Sans rien en lui, qul pše ou qui pose.

II faut aussi, que tu n'ailles point

Cboisir tes mots sans quelque méprisc

;

Rien de plus cher que la chanson grise,

Oíl L'lndeci8 au Précis se joint.

Car nous voulons la Nuance encore,

Pas la Couleur, rien que la nuance!

Oh! la nuance, seule fiance

Le rév au rév ct la flútc au cor.

Jen hudbu ped vším sluch rád slySí

a i)roto pednost nestejnému

dám ve vzduchu a rozpustnému

bez nieho, co v nm tlaí a se pySí.

Je teba též, bys dbal úkolu

nevybírat slova svá jen leda,

nic milejšího mi než píse šedá,

kde neurité s pesným pospolu.

Neb my chceme Nuancí jen jist,

žádnou Barvu, nuanci jen prostou.

O nuanci jen spolu srostou

sen se snem, flétna e rohem ist.

Symbolisté využitkovali tak dobe toto vybavení se z Parnassu,

že davše nám jazyk zatemnný a bizzarní až k barbarství, vyrobili
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nám verš, jehož nic neodlišuje od prosy. Odmnili jedny stopami,

kterých se nedovolávají, a druhé jich zbavili, a s nimi byli zvykli

choditi. Jedni kulhají, nemajíce dosti údu potebných k chození, a druzí

nevdouce, kam vložiti své mnohonásobné jamby, je znova pehýbají
se skrouceninami, které dávají tmto sbírkám básnickým nejstrakatjší
rozpolohu tiskaskou. Alternance rým, cesura, przev, verš volný,

assonance, všecko je smíšeno, splynulé, zježené, a z toho chaosu vy-
cházejí díla jako toto. Jedná se o popis tržišt.

Cest le marché: To je tržité:
Les menus pavés Drobné dlaždice
Nets et tranquilles ordinaire, isté a tiché jak obyejn,
A peine eveillés de toute la seuiaine sotva vzrušené za celý týden
Par une carriole cahoté vozíkem .se drkotajícím,
Qui fait mettre tout le monde aux portes, jenž všecky k bránám vyváží,
Les raenus pacés pointus et clairs drobné dlaždice ostré a jasné
Chantent et claquent toute la journée, zpívají a klapají cely den
Souš les souliers k clouset les roues, qui pod stevíci s cvoky a na ulicích, které neíou

apportent tioehu tuné hlíny a hndé,
Un peu de terre grasse et brune, jejíž vn zdravá na n line.

Dont Podenr saine les parfumé.

To jsou tady verše nejnovjší výroby. Jak se íká v obchod,
to jest novinka prvního ádu. A to se vyrábí každý den, tohoto druhu,
v plných revuích. To pipomíná také dosti znan výrobu si. Couesdonovy.

Ah budiž, uložme si míti vzezení, jdouce za p. Wyzewou, že jsme
byli kojeni v njaké vzdálené provincii; vychováni byvše njakým
centaurem lhostejným k vcem moderním máme svou trochu vkusu
pro^ poesii symbolistskou. Vnukají-li nám nápory legitimní nkterých
z nás, abychom obnovili, jestli to na míst, umní verše, vnuká-li nám
to živý zájem, anarchie literární, která se zdá, že vychází z tchto
pokus, teba nám zkoušeti smýšlení p. Theurieta, píšícího totéž: „Pi-
znávám, že pes mou dobrou vli jest mi za tžko zvyknouti si na
verš mnohotvárný. Mn se dobe cvií ucho, já jsem tam nedovedl
ješt objeviti hudby tajné, která prý má nahraditi vyobcovaný rým
a starou metriku. Piznávám se více' ješt. Dovolil-li bych si já po-
vrhovati sebou, já nezachytím nikdy myšlenky básnické, skrytou v tchto
rythmech strakatých a domýšlivých. Obskurnost ideí a cit zdá se mi
býti velmi asto sázkou nebo podvedením. To na m má úinek, po
vtšinu doby, z pekladu poesie lyrické anglické nebo nmecké, ve
které by nadlali mnoho nesmysl v." Ale ekne se možná: k emu se

zabývati školou, které její vlastní žáci nemohou bráti vážn? Nechme
umf-íti tyto nervosní lidiky, jako mrou jejich verše, po nkolika
hodinách plavání po vrchu a nkolika úspších pouze kuriosních. My
nebudeme nijak úastni této soustavy, nechati vše bžeti nebo nechati
vše dlati. Z poátku v tomto svt symbolistském najdeme mnoho
mladých, a to není bez politování, když vidíme mládež užívati sil

svých v pracích nevdných a nanejmén neužitených. Tito mladí
opovrhováni nkterými veleknzi kritiky, mají revues, a ty nejsou bez
talentu redigovány. Udávají jim smr pro díla dne, odhalují jejich
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theorie literami, a setká-li se lovk asto na jejich stránkách s ne-zkušenosti a smlostí obvyklou u mládeže, najde tam také nadšenívdet a vážnost která blažL Jsou-li píliš pohrdaví ke Ítaré man;^

chl.t \n °'^ ' T^ '^ budoucnosti, neteba jim mnoho t6hocht.t. Jsou svou povahou jako svým vychováním obti ústedí, vekterém se vyvmuje jejieh mládí. Praví se rozumné, že autor nezplodí
tu knihu, kterou chce. „Zplodí tu knihu, kterou mže. tu. kterou muvdechuji

1 jeho osobnost i ústedí, které jej obklopuje." •) Nebo všichnimuzo.é. kteí se zabývají pathologií LÍialni. 'js^ou jidnomvsr ve
zji fovan, uchvacovaní nervosou výsledku to nevyhnutelného jistéhodruhu vysíleni nervuv ústedních. Ustaviný pohyb a rozilení životasouasného zchvácen, duševní, mravní i fysické, které asi prodlatibude nynjším pokolením, staí, aby rozrušily rovnováhu schopností,aby zpsobily prevkdu cithvosti chorobné. Odtud pichází ta neodolatelná
touha po vzrušeních, která vyznauje poesii dekadentskou a toto hledáníanormalmho výjimeného nebo i samého strašného, o emž jsme mluvili.
10 jest, co basnik vyjaduje zpsobem tímto:

A eette fin de siécle en proie a la névrosp,
II faut des pleurs de sang, amers éclats e toíx,
Le subtil examen de nos coenrs abois,
D'étrangers verš, heurté.s aux allures de prose.
Or, le poete s'est armé du froid scalpel;
A rart du dissequer soinbre il fait appel

;

Pais snr le iiiarbre, il a couché son ame uue.
Et maintenant aux yeux affolés des passants.
Qu'exaspre Tardear une soif inconnue,
L'áme crie et se tort dans ses doigts frémissania.

V tf-n konec století, kdy svt spjat od nervosy,
bud i.láé náš krvavý a hoké vzkikv hlasu,
a výslech písný taíc všech .-^rdci v štku tasu
všech veršfl cizinských, jež padlkem jsou prosy.
Neb básník za zbroj má dnes skalpel z kovu chladnf,
ve chmurný pitvy um jej pudí zámr pádn<-.
pak pod mramorem kdys dá složit nahou díii
a nyní na oích, jež blázní kolemjdoucím,
jež žizn neznámé tak horoucí žár kruší,
se duše svíjí kiíc v bolu žhoucím.

Nevdli bychom, jak lépe vysloviti, co iní najednou pvodnost
a slabost symbolismu. To jest poesie osobního se vytasení. Sklonn sám
do sebe v neustálém pozorováni zjev svého života vnit-ního, básník,
zdá se, že nezdvihá oí a nepohne rtv, ne/, abv nás získal, abychom*
se téših divadlem, které blaží jeho. Jako všichni nemocní a pedevším
nervosní rád mluví o své strasti, i kdyby to bvlo jen k pivábení
pozornosti obecenstva. Postoupí docela až k dvrnostem, které by
mél zachovati pro svého lékae a pro lékárníka. Egotismus to chce tík.
Aí se nehledá v tchto sbírkách chorobných nák píse vlastenecká,
hymna na njakou slávu národní, duševní nebo válenou, appel na city
ušlechtilého altruismu. Také poesie dekadentská umí se nkdy na-

') Srv. Dr E. Laurenta dílo uvedené ka]>. I.

I
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bídnouti s grácií nemocné nebo se uzdravující, avšak nemá krásy mužné
a zdatné lovka zdravého a silného.

Mezi píinami tohoto zvrhání se poesie souasné nebudiž za-

pomenuto perušení více i mén úplného styku s tradicí literární, a

my pravíme také s geniem národa. Útvar klassický mistrovskými díly

starovku eckého a ímského dodává duchu závažnosti a bezpenosti
vkusu, rovnováhu schopností, které žádné jiné vychováni nemže do-

kázati v tomto stupni. Na druhé stran nepestává se opakovati mládeži,

že jest povolána pervati styk s minulostí. Tak jakoby v literatue

nebo v politice evoluce skoky hrubými plodila jiné vci než netvornosti.

Konen zapomínají, že národ nezapudí beztrestn svého genia národního,

vychválili nám Anglii, Ameriku, duši seveanskou, a naši básníci jsou

vskutku zrozeni v zemi snu a mlh, tehdy, když byli stvoeni, aby
obráželi naše modré nebe a naše krásné slunce.

Pipojte k tmto rzným píinám tu, která ovládá všecky,

ztrátu víry kesanské neb aspo její seslabení a otesení jí.

Odtud pi našich básnících nervosních po stránce fysické, bez uzdy

v mravnosti a beze svtla vyššího v jejich intelligenci. ty pizvuky
znechucení a beznadje, toto sledování vcí neuskutenitelných a

chimérických. Odtud také ta netvorná smsice náboženství a sensualismu

a ty zpvy ke cti Buddhy, Olympu skandinávského nebo hindského,

pravé to zapuzení víry kesanské, na niž nemají než zmatenou vzpomínku.

Výprava jako tato, která nás provedla Parnassem souasným, není

bezbolestná. Egotismus, mysticismus, erotismus, zvrhlost smyslu mravního
a vkusu literárního, anarchie v technice a v jazyku symbolistském,

ejhle, s ím jsme se setkali! To není Parnas s, to je cosi jako
nemocnice. Dlati lékae nervosním jest úkol tžký nebo docela

nebezpený. My se nepokusíme provésti jej. Spokojujeme se pronášejíce

jako výsledek svého rozpoznání: Ty lidiky nejsou blázny, ale . . . mají

tak trochu jich vzezení.
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Dr. M. J. Ludan Farine: Der sakra ment ale Charakter. Freiburg

1904. Strassburger Theologische Studien, herausgegeben von Dr. Albert

Ehrhard und Dr. Eugen Mdler. YI. Band, 5. Heft.

Dílo jest výsledkem delších studií o milosti svátostné. jak k tomu
spisovatele vedl professor dogmatiky ve Wiirzburgu Dr. A. Fr. Abert.

V úvod jedná o vývoji, pojmu a významu milosti svátostné, o vazení
jejím do systému uení o milosti vbec, a pichází k zajímavým vý-

sledkm, jež tuto uvésti pokládám za úelné. „Ze studií mých vyplynulo,

že celá ekonomie spásy a milosti nynjšího našeho asu dá se mysliti

jen svátostn, t. j. že nyni neodvisle od pijmutí svátostí in re nebo
voto (saltem implicito), jako píiny nebo (nejbližšího) cíle, všeobecn
žádná vnitní nadpirozená milost se neudéluje. Tím jsme krok za

krokem . . . dospli k závrku, že pro toho, kdo byl jednou do Církve

pijat, není nijaké jiné milosti než gratia sacramentalis, speciální milosti

té neb oné svátosti . . . Opt k jinému výsledku, týkajícímu se stanovení

pojmu milosti svátostné, vedlo zkoumání thomistické theorie o habitus . .

.

Celkový výsledek našich bádání o milosti svátostné dá se shrnouti

v tyto dv všeobecné vty, z nichž jedna se vztahuje na stanoveni

rozsahu (extense), druhá na stanovení podstaty milosti:

1. Nadpirozené milosti jsou svátostné, t. j. neodvisle

od pijmutí smyslm pístupných prostedk spasení od Krista Pána
ustanovených a Církvi svených skuten (re) nebo vlí (voto). alespo
— v pípad nevdomosti nebo nepemožitelného pedsudku — dle

všeobecné dobré vle (voto implicito), jako píiny (kausativn) nebo
nejbližšího cíle (terminativn), neudluje Bh v nynjším ád spasení

žádnou nadpirozenou milost. Je tedy svátostná a pedsvátostná (na

pijetí in re nebo voto pipravující, pivádjící), ale žádná mimosvátostná

nadpirozená milost.

2. Bezprostední forma nadpirozeného života, jak

klidného tak inného, jest Duch svatý, t. j. duševní vyzdobení

charakteru, posvcující milosti, vlitých ctnosti a dar práv jako aktuální

(bezprostední) osvícení a podnty, dle svých informaních princip

nejsou entitativn rozdílný od Ducha svatého." (IX, X.) Pozorný tená
snadno pozná, že tu autor z nynjší doby posuzuje všechen pedešlý

vývoj udílení milosti boží. Vstoupením v život Církve a jejím rozšíením

pestal zpsob udílení milosti, jaký byl ve Starém Zákon, proto pi

vdeckém bádání dogmatickém není možno místa obou Zákon stejné

citovati. Je tedy autor na stanovisku, které jsem v poslední své práci

v „Hlídce" zejm uvedl jako stanovisko nové. Toto potvrzeni mého
náhledu jest jist významné.

V 1. kapitole svého spisu (podstata svátostniho charakteru pi
ktu, bimování a svcení knžstva) podává autor djinný vývoj pojmu:

svátostni charakter. Výsledek byl, že se theologové vzdali nadje, n<^<.

uritého zde stanoviti. Spisovatel to vysvtluje tím, že se kategorie

HUdka. 62
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filosofie Aristotelovy získané v oboru pirozeném prosté v celkovém

svém rozsahu penášely v obor nadpirozený. Sám chce dokázati, že

charakter dle Písma, tradice a uení církevního vbec není njaká
zvláštní stvoená jakost, která by byla skrze Ducha sv. do duše vtisknuta,

vpeeténa, nýbrž že Duch sv. sám je tou peetí. Ovšem není toto spojení

Ducha sv. a duše substantialní, nýbrž po zpsobu kvasiformy. V této

píin pijímá za tvé tvrzení a vývody Duns Scota a dle tohoto hlediska

vysvtluje výroky Irenea, Theodota, Dionysia, Pseudoareopagity a

Cyrilla Alexandrijského, Basilia, Jana Zlatoústého, Jana Damašského,
Ambrože, Jeronýma, Augustina.

V 2. kapitole (pomr charakteru k milosti svátostné) dokazuje,

že charakter svátostní je díve a z nho teprve vyplývá milost svátostni,

charakter jest její píinou. Za doklady uvádí mínní Viléma Auxerrea

ze školy thomistické. Stanoví tedy poadí: svátost (zevnjší znamení),

charakter, milost vnitní (gratis data a gratum faciens a obojí zase

habitualní a aktuální). Zevnjší znamení (ritus) a vnitní znamení

(charakter) pi svátostech konfigurativních jsou (obojí zárove) píinami
milosti, avšak píinami rzného ádu. Zde astji obrací se proti za-

stancm nové scholastiky. Suarezovi, de Lugovi, Billuartovi.

V 3. kapitole (analogon svátostného charakteru pi manželství)

nejprve uvádí vývoj názorv o manželství, zdali a pokud udluje
manželství milost. Co jest u ktu, bimování a svcení knžstva charakter,

to jest u manželství vinculum matrimoniale dle Tomáše Aqu., jehož

názor autor pijímá. Charakter tvoí v Církvi zvláštní troje zízení:

dítek, bojovníkv a knží, manželství takového zízení (Stand) neiní,

tvoí jen jakýsi doplující pídavek (Zustand). Zmiuje se též o stava

panickém a jeho vtších milostech.

V otázce, psobí-li svátosti fysicky nebo moráln, rozhoduje se-

pro morální psobení u manželství, pro fysické u svátostí charakterních.

Uvedl jsem jen hlavní obsah spisu, krátkého sice (95 stránek 8"),

ale velice obsažného a nábadného. tení vyžaduje ovšem znané pozor-

nosti, optovného uvažování, jak v dogmatických úvahách ani jinak

nelze, ale skýtá za to hojného pouení a otvírá mnohá nová hlediska.

Proto jen s dychtivostí možno ekati na obšírné dílo, které spisovatel

slibuje vydati o uení o milosti boží v celém jejím rozsahu. j. o.

Richard Fester: Religion skrieg und Geschiehtswissenschaft.
Múnchen 1904.

Mocné pohnutí vyvolal spis Denifleho o Luthrovi, ze strany katolické

i protestantské vycházejí úvahy, rozbory ... K potebnému uklidnní

chce nabádati spis Festera, proiessora historie v Erlangách. Pedevším
ukazuje na práce Denifiovy v oboru historickém a úpln je uznává.

Po tom se obrací k spisu jeho o Luthrovi, uznává v nm mnoho cenného,

iní mu však také zásadní výtky: L«ther, jeho život a vývoj lutheránství

se nijak nekryjí, zavrhnutím Luthra se ješt tím samým nezavrhuje
lutherství. Osobní motivy Lutherovy z rozboru o církvi katolické a

protestantismu teba vymítiti. Teba rozeznávati theorii a praktický
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život. Teba míti pozor na kulturní pozadí každého velkého muže:
Luther bez takového pozadí by bvl nic nesvedl Teba rozeznávati

postup dogmatika a postup historika, historik má za pedmt vždy
rozvoj revoluci. Pi tom se nemusí autor vzdáti svého náboženského
stanoviska. Ukazuje na práce katolík i protestant, kteí pi vrném
setrvání pi své víe napsali spisy historické vyhovující všem po-

žadavkm vdy. Katolík Kampschulte napsal jednu z nejlepších biografií

Calvina, katolík J. Ficker a protestant G. Waitz znali nejlépe nmeckv
stedovék, výborným badatelem je katolík Finke, protestante Ranke a
Gothein napsali cenné spisy, onen o papežích, tento o sv. Ignácovi

z Loyoly. Podobn cenná jsou díla autor Kluckhohna. Drutfela.

Stieveho, Lossena, Rittera a j. Ve spise svém ukazuje autor i na
falešná hesla, jež tak asto se ozývají ve svt: o úpadku národ
románských („ani u Ital ani u Francouz nemže o úpadku býti ei'^

str. 4), o reformaci a protireformaci (^refjrmace nevedla všude k svobod,
protireformace nevedla všude k ujamení" str. 48). zvlášt dává poádnou
lekci Hoensbroechovi, Grassmannovi. ze starších spisu Dollingerovu

Janus, za to chválí jeho poslední akademické pednášky.
Po struném tomto rozboru je vidno, že spisek Festera. protestanta,

upímn se snaží býti nestranným. To je jist velký pokrok mezi

protestanty nmeckými. Kdy si zjednají podobní mužové váhu mezi

protestanty eskými? Ze spisku (50 stránek) možno mnohému se pi-

uiti, ukliduje mysl, rozšiuje obzor, zušlechuje a povznáší. To je mu
nejlepším doporuením. j. o.

Dr. Franz Heiner : Christentum und Kirche imKampfe mit der

Sozialdemokratie. Freiburg i. Br. 1 90.3. Charitas-Druckerei. Cena M. 1"50.

Mnozí se domnívají, že proti sociální demokracii dá se jedin

úinn bojovat sociálními nápravami, ale chyba lávky. Jak mnoho

v tom smru vykonáno na p. v ]S^mecku pro nemajetné pracující

tídy dlnické a pece se socialismus dál a dál vzmáhá a nabývá

pdy. Sebe lepší zákony nepomohou, zstane li sociální demokracie

na nelidském stanovisku tídního boje. „Otázka sociální jest pedevším

otázkou etickou a na druhém míst teprv otázkou materielni neb

hospodáskou." (Str. 6 ) Svtový názor dlí nás od socialismu, atheismus

jest jeho dogmatem. Hleme potít toto zló, starejme se pak také o

všestrannou a ádnou nápravu sociální a nebezpeí revoluce bude

tím zažehnáno. Na prvním míst jest církev povolána, by zde blaho-

dárn psobila, by jejím piinním náboženství znovu v srdcích

„vyddných" se zakoenilo. Autor žádá, by stát penechal církvi

úplnou volnost, zvláš ve škole, by mohla všestrann innost svou

rozvinouti. Teba pedevším dkladné pastorace, nebo kde jí není,

tam jest vždy nejlepší pda pro socialismus. Kde síly ustanovených

duchovních správc nepostaí, musí být rozmnoženy. (Dlení velikých

far. V Mnichov jest jich nkolik, které mají víc než tyicet túsíc

duší. O njaké pastoraci zde nemže býti ani ei. Ký div, že Mnichov,

katolické msto, zastupují na íšském snme dva socialistití poslanci)
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Nejvtší píli má klérus dle autora vnovat kázáním. Tam však,

kde bývají kostely prázdny, nemáme se štítit jiti mezi lid a v pri-

vátním obcování hledt jej pouit a pro sebe získati. Svatý Pavel

napsal list i otroku Onesimovi. Jednejme dle jeho píkladu. Mnoho
také vykonají missie. Dobrým prostedkem jsou spolky, jichž pedsedové

však musí míti dkladnou znalost potebných odvtví sociální otázky,

sic najdou si lenové jiného vdce, tebas v protivném táboru. Daleko-

sáhlý význam a nesmírnou cenu má dobrý tisk. Kozsiujme dobré

katolické knihy a dobré katolické žurnály mezi lid, i kdybychom
mli na to dáti poslední halí, nebof tak se úspchu jist dodláme.
Pouujme lid všemožn, hleme jej získat pro náboženství, zasazujme

se všemožn o sociální reformy a vítzství bude v našich rukou,

O. Kiilpe: Die Philosophie der Gegenwart in Deutschland.
Leipzig 1902. Teubner. Str. 115. Cena 1 K 50 h.

Spisek obsahuje pednášky, jež ml autor, wiirzburský professor

universitní, na prázdninovém kursu filosofie pro uitelstvo národních

škol. Pedmluva nás pouuje, jak se filosofie zaátkem minulého století

tšila všeobecné oblib a jak koncem téhož století upadla v opovržení.

Doba naše nechápe slova Treitschkeho, jenž dí, že tenkráte budila

nová filosofie vtší pozornost a zájem než njaká událost politická.

Dob dnešní schází chu k studiu filosofie, která vyžaduje pro svou

hloubku myšlenek namáhavou práci rozumovou; má smysl jenom pro*

lehí stravu. Výrazy, jež iní nepíjemné, tžké pemýšlení zbyteným,
lesklé oslující nápady, duchaplné, paradoxní náhledy, umlecká forma

myšlenková, tof jsou hlavní initelé, kteí nyní razí cestu filosofii k te-
nástvu. Jenom ve volných chvílích odpoinku, jenž dovoluje pestrou

hru pedstav po práci, chce se nynjší svt takovými vcmi zabývat.

Ne cena ideí neb methoda, jakou se jich dopracujeme, nýbrž jenom

zevnjší hledisko úhledné formy rozhoduje za našich dn pi volb
filosofické etby (str. 2, 3). (Nietzsche-Hackel). Vru! pravdivá elova.

Autor chce podati ve spisku hlavní rysy soudobého myšlení

filosofického v Nmecku; chce ukázat, že se dosud filosofie nevzdala

nadje, zbudovat jednotný názor na svt, což prý i pi veškerém
specialisovaní pírodních vd jest možným. Zárove chce také po-

vzbudit k opravdovému a vážnému studiu této dležité vdy. Píina
všeobecného úpadku filosofie a opovržení, s kterým mnozí empiristé

na ni pohlížejí, zavinila rozjaenost idealist, kteí vtahovali filosofii

vlastn spekulaci do obor, v kterých jí nepísluší první místo (Fichte,

Schelling, Hegel). Aby se odala píina nepátelm filosofie, ji podezívat,

filosofujme tam, kde toho teba. Filosofie má podporovat jednotlivé

vdy logikou a theorií poznání. Každá vda spoívá na jistých ped-
pokladech. Zkoumání a odvodnní tchto pedpoklad nespadá do

jejího oboru, nýbrž do oboru filosofie, která má zkoušet základy každé
vdy. Mnozí nazývají proto filosofii „Principienlehre". Ale tím ješt
není úloha filosofie ukonena. lovk chce míti pedstavu o svt,
chce míti pevný názor svtový, chce vdt, odkud? kam? na? ne-
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spokojí se. když ho pírodní védy odkazují na budoucnost, až prý
budou problémy prozkoumány (bude to vbec kdy?), život jeho jest

krátký. Lidstvo chce vdt, jak\- smysl má život na svt, jaký cil.

jak se máme zaíditi, bychom cíle dosáhli. Zde nastává mnohem d-
ležitjší úkol filosofie, na všestranném základ empirickém zbudovat
jasný názor o svt, k emuž metafysika nezbytnou. [NB. Ubohý
svt, kdyby ml ekat, až filosofie se sjednotí a zbudují názor svtový,
který by všechny uspokojil! Ubohé lidstvo, kdyby mu nebylo ná-
boženství poskytovalo svtového názoru, kdyby ho nebylo sílilo, ne-
svítilo mu na strmých a temných cestách životních.] Takové filosofii

patí budoucnost. Metafysika musí se však uvarovat chyb staré spekulace;
nesmí peceovat silu rozumu na úkor empirie, podceujíc ji.

Autor vyjímá pak ze soudobé filosofie tyi hlavní smry: positi-

vismus (Mach. Diihring), materialismus (Haeckel), naturalismus (Nietzsche).

idealismus (Fechner, Lotze, Hartmann, Wundt) a pipojuje ke každému
strunou kritiku. Bitkou, avšak zcela oprávnnou kritikou odbývá
Haeckla, jehož dílo „Svtové hádanky" prý charakterisuje pírodo-
vdecká arrogance . . . nedovolená ignorance v djinách filosofie, ná-

boženství, charakterisuje ho nedostatek dobré vle, vci takové posuzovat

nestranné a spravedliv. Krok za krokem setkáváme prý se tam
3 nejasnostmi v myšlení a s neschopností poznat pravé problémy a je

také sledovat. Ze dílo to se tší skoro všeobecné oblib, emuž na-

svdují mnohá a mnohá vydání, ješt nedokazuje nijak, že názory

v nm obsažené jsou pravdivý. Jenom nesoudné massy Haeckla
oslavují. „TríJsten wir uns damit, daC es die urteilslose Menge ist,

die heute mit blindem Enthusiasmus verehrt, w.ihrend sie vielleicht

gestern im jSietzschekultus schwelgte, und vorgestern auf Schopenhauer

schwor. Das Urteil dieser Menge wiegt nicht schwer, uad ihr Beifall

ist ftir den Philosophen, den er umtoste, allzeit verdiichtig und belastend

gewesen." (Str. 42.)

Gustav Friedrich: Památky umní písarského v echách a na Morav.
Monumenta palaeographica Bohemiae et Moraviae. Sešit 1. V Praze 1904.

V pelivých, skvostných reprodukcích podány tuto na osmi

tabulkách ukázky písma listinného a knihového z nejstarších rukopis

z 12. století u nás zachovaných. Ve výklad, který tabulky provází,

hledí se uriti, kým a kdy byli rukopisové napsáni a podrobn u každého

se popisuje pergamen, podoba a tvar písmen, všeobecné znaménko

zkracovací, interpunkce, upozoruje se na zvláštnosti ve spe/kách a

zkratkách, udává se, kde byl již text tištn a otiskuje se optné ve

vzorné edici moderní. Rukopisy jsou z archivu a knihovny metropolitní

kapituly v Olomouci, z c. k. dvorní knihovny vídeské a z archivu

metropolitní kapituly pražské. Tuto edici pokládati snad možno za

ukázku úpravy nového diplomatáe eského, za jehož dokonalost ruí

jméno vydavatelovo eská akademie vydává památky umní písa-

ského ke své cti a zajisté skvostné vydání vzbudí zaslouženou pozornost

a bude výbornou pomckou palaeografickou — Regest na str. 17 nezdá
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se býti správným. „Ugricie" v listin nejsou as Uhice; Wolný, Top.

V. 559 vztahuje slovo to na „Uhiice", ale ve své Církevní topografii

O. I. 34 zase na „Uherice". t.

Zc Života náboženského.

Katolíci a protestante.

Z uvedené v pedminulém ísle ankety o spojení církví katolické

a protestantské (v paížské „La Revue"), pinášíme z katolických

hlas nejzajímavjší a jediný propracovaným) a šíe se otázkou zabývající

hlas professura mathematiky a exaktních vd vicomtea R. dAdhémara,
z katolické university v Lilie, jenž práv vydal v Paíži první svou

vtší práci filosoicko-náboženskou: „La Philosophie des sciences et le

probléme religieux " Mladý a velmi nadaný tento uenec francouzský

náleží mladému smru mezi katolíky francouzskými, kterýž, kdyby
byl pišel o jedno pokolení díve, mohl uchrániti svou silou a úctu

vynucující povzneseností, snaživostí a vdeckostí, Francii ped dnešními

zmatky a zuením. Vycházeje od nedostatenosti vdy, uspokojiti lo-
vka ve všech jeho otázkách a záhadách, professor R. Adhémar
praví: „Vda podává nám názor o vci jen s jednoho hlediska, ale

filosofie žádá jiné hledisko, lovk a život jeho zase jiné. Žádá se

dnes dynamika a ne statika po vd; intuitivní a plné hledisko na

vci, nikoliv pouhá logická forma, jakou se podávají. Teba proniknouti

do vcí živým názorem a nikoliv choditi okolo nich s analytickým
popisem, zkráceným, úryvkovitým, neúplným Na vyplnní této

poteby lidské zízena zvláštní instituce v lidském pokolení: církev,

živý organismus, jenž ml tak íkajíc formu utajenou (implicitam) ped
Kristem, a jenž se realisuje zevn (explicite) každý den lépe po Kristu.

S postupnými dobami církve shodný jsou postupné formulky dogmatu,

jejichž církev sama jest živý výraz a projádení. Zprvu je to formula

monotheismu, potom formula kesanství, jež se rozvíjí krok za krokem,
tento rozvoj pak okolnostmi vývoje mravního a politického ve svt se

urychluje nebo zpožuje. Víc a více se upevovalo prvenství biskupa ím-
ského, strážce nad dogmatem kesanství, nad jehož vývojem on bdí

suverénn, kontroluje formulky jeho, jež nejsou nikdy adaekvatní, stále

jsouce rozhojo^^ány. Taková instituce, jejíž trvání a vné zmlazování

tolik lidí pomátlo až k zoufání, podobná instituce není banální. Její

trvání klade hrozné otázky; jest povinností katolík, aby rozumem pro-

buzeným ji sledovali, nezanedbávajíce studium tchto problém.

•) Kromij prof. Adhémara ješt gen. viká paížský a editel »institutii katol.«

lunivers. kat.) v Paíži mons. Péchenard sieji se rozhovoil. Smysl vývodo jeho vy-

znívá na jedno s professorem Adhémareni, nepináší však nových hledisk do otázky.

I
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Církev, opakuji, není institucí banální; lovk by si rady bez ní

nevdl, ona však dává jeho krokm vdí pokyny. A tu církev po-

dává tolik dtem svým, že asto jí zneužívají, ve všem na ni spoléhajíce,

aby za n myslila, jednala, žila. sami se odíkajíce vlastního myšleni,

vlastního života, zanedbávajíce tak v sob vývoj oné nesdílné pvod-
nosti, jež jest v každém jedinci uložena.

Lidé odpadají od církve, jedni z lehkomyslnosti, druzí ze zvráceného
názoru. Penesme se do minulých vk ery kesanské: v každé dob
dogma bylo formulováno v jazyku filosofie souasné, jakož zevnjší
život církve byl souhlasným s podmínkami zevnjšího života souasník.
Abych mluvil zetelnji: církev v podstat své tradiní, vždy byla

ponkud pozadu za filosofií a zvyky své doby. Ale to nic neznaí.
Církev nemá úlohu kráeti v pedu duševního hnutí.

Katolíci, o nichž jsem pravil že odpadají ze zvráceného názoru,

to jsou ti, kteí v té které dob zamují dogma s jeho filosofickou

formulí a myslí si nesprávn, že musí se dogmatu zachovati jeho za-

staralá formulka, už dávno nesouhlasící s myšlením souasným a proto

i od nekatolík za ter vtipu volená." V tom ohledu autor odkazuje

na práce M. Blondela, Mignota, Laberthonnirea. Fonsegrivea a j.

^Katolíci necha jsou pamtlivi toho: jako vda neuzavírá
se na vky do jedné formulky definitivní, tak ani církev

nebude sama v sob formulkou absolutní a nezmnnou. Církev jest

v podstat své spolu konservativni i pokrokovou. Ti jí špatn slouží,

a špatn chápou její život, kdo z indolence tebas nevdomé nebo ze

špatné orientace nechtjí na církev jinak pohlížet, než jako na moc
konservativni. A na to necha protestante obrátí pozornost.

Jest vnitní život, jest vývoj a pokrok v církvi katolické.

Avšak co íci o církvi reformované, o církvích protestantských ?

Pedn u protestant pojem církve není tak positivní jako u katolík.

Každv protestant vykládá si evangelium podle svého rozumu a

podle svého srdce. Každý protestant je zárove svým knzem. Proto

také není ^dogmatu protestantského^. Kdež by se vzalo?

Mluvil jsem výše o starém pojímání statickém ve véd a

moderním pojímání dynamickém.
Zdá se mi, že orthodoxní protestant má o náboženství pojem

v zásad statický. Náboženství pro nho jest biblí, nic víc, nic mí.
Moderní mezi protestanty, kteí žádají si dynamické pojímání vcí,

to jsou protestantští liberáli, a tito jsou také už jen pouhými spiritualisty,

nic mén a nic více. Proto rozeznávám mezi protestanty dv protilehlé

skupiny: krajní konservatista, jenž krom bible nic jiného znáti nechce,

a krajní novotá, jenž i z té celé bible jen víru v osobního Boha si

uchovává.

Mezi tmato dvma krajníma barvama rozkládá se celé vidmo

mezilehlých pechodních názor; pes to však pece nemožno upírati

charakterní výši a mravní povznesenost protestantské elité.

Ale oni konen netvoí církve, v positivním slova smyslu, neboí

neuznávají autority ani nauné, ani disciplinární.
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A tu picházím k hlavní otázce.

Slovo autorita jest jist strašákem pro protestanta.

Z reakce proti pehánní ducha autoritativního, filosofie, refor-

mace a revoluce jsou úpln individualistní. lovka prohlašují za

všecko, za absolutní, za nezávislou bytost na spolenosti. Církev katolická

naopak nikdy se zetele nespustila, že lovk jest po výtce bytostí

spoleenskou a proto vždy hlásala, aby jedinec obtoval se spolenosti.

Spíše je to spolenost, než jednotlivý lovk, co jest pro ni

jednotkou.

Pravil jsem také, že církev nám je pomocnicí, ale že se pomoci
její zneužívá.

Není nikdy poteba, aby autorita byla autorita stvím.
A tu mnozí katolíci práv jen takovouto autoritu vyznávají. Ale bez

autority jest anarchie, materielní i spirituelní.

A se íká cokoli, nikdy nebude moci býti otec, vychovatel, bez

jisté dávky autority. Ale teba jest, a to je podstatné, aby autorita

tato byla neinteressována, beze všelikého zálusku na prospch nebo

vládu asnou.
A tu disciplinární autorita církve jest jist neinteressovanou.^

když je tím, ím býti má.
Ale to není vše. Spekulace rozumová píliš se emancipovala

smlými a geniálními filosofy, Descartesem, Kantem a j., kteí tak

bezohledn prohlásili autonomii rozumu a jednotlivce. Jak myslitel na-

pojený duchem moderním bude dnes moci šetiti doktrinalní autority

církevní ! ?

Pedešleme poznámku: dogma katolické neváže našich krok,
le pokud se týká víry a mrav, tedy v oboru položeném mimo zájem
vdy positivní a rozumu vdeckého.

Mimo to církev nám pedkládá svou autoritu, ale ne jako duševní

cesarismus, kterému jen mocí se dá lovk podmaniti. Není vpravd
katolíkem leda ten, kdo se stálým úsilím hledá své mravné vysvobození

ve spolupracovnictví s druhými, který hledá toto osvobození pizpsobuje
a osvojuje si nauku církve i spíše život církve.

Pravý katolík ví církvi, protože v ní se mravn zdokonaluje,

a pro nho pijati autoritu církve znaí nalézti sebe sama v jejím

dogmat. Není proto ve své církvi a nesmí v ní býti ani otrokem
ani poddaným. Jeho rozumu uvažujícímu, jeho schopnosti chápací

ponechává se svoboda vybrati si tu kosmogonii i onu, tu theorii

vdeckou nebo onu. Teprv až jeho chápavost a vdní je slabé, aby
jej vedlo výše, kam už jeho vda technická nesahá, pak se katolík

svuje všeobecné orientaci, jakou mu církev pedkládá, zaruujíc mu
vniternou zkušeností svou úinnost této orientace. Nuže jest tato orientace

podávaná dogmatem podstatn rozdílná v církvi katolické a v církvi

reformované? Nemyslím. Ale proberme otázku.

Protestant liberální není už leda spiritualistou, jenž zachoval si

ješt jako zbytek církevního života, spolenou modlitbu s jinými

v chrám. Tedy jedin orthodoxni protestante tvoí ješt njakou církev.
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Jaké jest jejich dogma? Oni praví, že jejich bible jest jim dogmatem.
Tedy zastavme se u toho. Bible sama v sobe nedává však jistého smyslu.
Víme jak lovk ze sebe vkládá teprv do tené knihy smysl, jejž

knize podkládá. Proto teba íci: to co protestant nazývá „biblí", není
bible vbec, nýbrž už uritý výklad knih svatých, výklad,
který jest ovocem práce katolické církve za 15 století ery kesanské,
výklad to, jenž odpovídá 15setletému vývoji kesanského dcgmatu,
ovšem pozmnn byl nkolika násilnými reakcemi, jež vyvolány byly
píinami spíš sociálními a politickými než náboženskými.

Možno konstatovati tedy zcela dobe dogma protestantské i u Luthera
i u Kalvína. A od té doby co se s ním stalo a co se s ním ješt stane?

Možno tvrditi, že formalka dogmatu protestantského nevyvíjela se

pravideln, že se nikdy pravideln vyvíjet nebude, z nedostatku moci
ídící a vdí, asto i poháni jako je papežství. Nebo lépe, prote-

stantismus orthodoxní bu utkví na formulkách 16. století, nebo se

rozvolní více ješt než dosud v dogmatickém ohledu, trvaje už jen

leda tradicí (a to nehybnou) a z píin sociálních a politických.

Je to zvláštní, že protestante práv katolíky viní, že ustrnuli a

nehybnými se stali. Souhlasím, že dnešní chování katolík vi novému
ruchu ideí a mrav jim dává ásten za pravdu. Ale kdo prozkoumá
peliv ústrojí církve, uvidí v ní na dn pramen života, a práv
dynamiku, ne statiku shledá v podstat její. A naopak je to církev

protestantská, jež jest nucena býti úpln statickou, chce-li býti vbec
církví. Piznávám ochotn, že protestante na to asi nemyslili, a z toho

vidt, že jsou pedevším individualisty, a že církev straší pedevším
jejich individualismus. To je pekážkou pro protestanta. On je ná-

boženským individuáln, a chtl by jím býti i sociáln, t. j. chtl by
býti jako takový lenem spolenosti, církve. Ale církev se mu jeví

vždy hned jako pedstavitelka autoritáství; a tento pohled jej Jeká,

žene ho zpt, a on se i asto staví s hnvem a zlostí proti ímu,
jako „nepíteli svobody individuelní, ochránci temnoty a nesnášelivosti."

To pojem církve u protestanta, a proto jí zstává cizím a nepátelským.

To je hlavní dvod Jeho odlouení. Dogmatické píiny, kultus Panny
Marie a svatých, a jiné — jsou malikosti.

Nuže tedy necha katolíci pokusí se ukázati svou katolickou

všeobecnou církev v pravé podob! Církev není zevnjší autoritou pro

kesana, který chce v církvi a její pomocí svátostnou spti k vyšší

intelligenci a vyšší lásce blíženské, stále více unikaje nízkosti a po-

vznášeje se ku šlechetnosti, církev také není zídlem intolerance a

fanatismu a spíše ti katolíci, kteí se odluují jako sektai od jinovrc,

dokazují, co pohanského ducha ješt v nich pozstalo

Pravda, že mi namítnou zásadu: mimo církev není spásy. Ale

teba této zásad dobe rozumti. Musí se takto doplniti: Každý lovk
dobré vle a zbožné víry, je- li i mimo obvod církve viditelné, jest

ješt pece lenem církve neviditelné, která jest pokraováním církve

katolické, tak jako spektrum tepelné jest rozšíením spektra barevného.

Církev katolická pomáhá zlému, jenž se stal obti v/tšní -/.Uch. :iby se
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stal dobrým, a posílil v srdci svém city šlechetné Ona pomáhá dušim
vznešeným, které tvoí církev neviditelnou, aby se piblížily církvi

viditelné a pišly spolu pracovati na jejím díle lásky, míru, mravního
osvobození a humanity. Snad se mi ekne, že slovo: „církev neviditelná"

bylo vynalezeno pouze mystikou a neodpovídá žádné skutenosti.

Nikoliv. Staí podívati se na dnešní vývoj protestantismu a potvrdíme
tu pravdu, že kdyby nebylo katolicismu, ped jehož tváí se vývoj ten

dál, protestantismus už by se byl roztíštil úpln, byl by se stal po-

nenáhlu vágním spiritualismem nezachovávaje si nijakého kultu ve-

ejného, žádné svátosti. Protestantismus ve svém ln má zákvas
anarchie; to co jej dosud drží pohromad, jej zachovává v jistém

smyslu ve stavu církve, to je církev, pravá církev katolická, jejíž

ást protestante tvoí práv jako církev neviditelná.

Tak tedy ani vda exaktní ani filosofie, a teprv ne „sensus

communis" (všeobecný názor lidový) nedává nám prostedek orientovati

svj život s dokonalou jistotou; žádná z onch schopností, ani uenost,
ani filosofie není celým vystižením lovka vi celému vesmíru.

Toto celé vystižení (position totale), tato orientace celková jest vcí
kesanského náboženství, po nmž ji mžeme žádati. Co se nekesanských
náboženství týká, není vbec možno mluviti o njaké sluitelnosti.

Mezi kesanskými vyznáními jest katolická církev ímská nejobdaenjší
positivností, vnitní dynamikou silnou a pravidelnou. Dostatené jsem
osvtlil, že výtky, které se mohou initi jednotlivcm nebo národm,
pocházejí jen ze zneužití nebo špatného užití tch prostedku, jež jim

církev skýtala, pomáhajíc jim uskuteovat ideál života vyvýšeného
mravn i hmotn. Nebojím se piznati, že zaízení církve katolické

vzbuzuje veliké problémy. Katolík má nalézti rovnováhu mezi individuální

a sociální mohutností; má chrániti si všecka práva svého rozumu;
a popustiti zákonné místo jisté duchovní autorit. Toho všeho nedocílí

bez veliké práce, bez skutené energie, bez jisté dvtipnosti.

Ale i když církev katolická víc než která jiná klade hrozné

problémy intelligenci a svdomí svých vících, zase církev katolická

jest nejživotnjší mezi všemi. Je-li situace katolíka jako obana, jako

uence, jako filosofa složitjší a trudnjší nežli situace protestanta nebo

odloueného, tu tato situace jest práv jen výsledkem intensivnjšího

a složitjšího života, vtší životnosti, vyvírající z vtší pravdy.

Nkteí praví, že vývoj lidstva závisí práv na rozlišování, a že

sen o spojení církví kesanských jest reakcionástvím a nepokrokovostí

a proti pirozenému vývoji. Odpovídám. Co sil se to ztratí rozdlením
a drobením ! A mimo to protestante spojíce se s církví neztratili

by nic ze svého individualismu, nic le to co je na nm pílišného,

a co tomuto individualismu ubírá velkosti a plodnosti.

Slovem, nezdá se mi zavržitelno, aby se toužilo po spojení rzných
vyznání kesanských v tom vyznání, které je nejcharakteristitjší,

nejseadnjší a nejživotnjší. K tomu cíli, každý z katolík musí se

snažiti, aby se sebe odstranil to, co v jeho chování mohlo by dvodn
odrážeti bratry dosud odlouené.
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Pán Mrštíkova „Krise" jakožto odeknutí se všech dnešních

kesanských církví (víru v Boha a život pro nho si ješt ponechává/

vyvolala vtší rozruch a obdiv nežli zasluužila. Udiv mohla vzbuditi

jen tím. že p. Vilém Mrstík byl všeobecné pokládán za rozumného
mezi mladšími literáty. Ovšem nejednou, když se o nm pestávalo
mluviti (a ten pípad nastal také nyní), prozradila se jeho chtivost
sensace. láneek jeho je zas pouze novou várkou „humanitního
náboženství"; ovšem ta „humanita" se musí jmenovati „Mrštík".

Jinak tento i jiné podobné projevy '"^eské veejnosti svdí vý-

mluvn o tom hanbivém úkazu, že proti kladnému náboženství u nás

brojí se tak nevédom.
Naše intelligence jest v otázkách náboženských

naivní a zastaralá! Vení náboženských ideí doletá k nám jen

jako za tlustou zdí. v našich asopisech a novinách si všimnou ješt
tak njakého skandálku, ale vážn o otázkách náboženských hovoit
(teba se svého stanoviska!) nebo aspo o ruchu v cizin referovati,

na to se žádný z organv intelligence nezmrihl. A naše listv. pokud
o tom referují, ísti, to intelligenci zas nedá jejich antiklerikalismus.

Proto se všecko „náboženské veni", které je dnes tak mohutné v cizin,

degraduje na deklamace o klerikalismu. Intelligence naše je tak ná-

božensky jalová, že se nezmohla ani na ty rzné módní kulty: buddhistické,

okkultistické a jiné sentimentální výstelky! Proto mže p. Mrštík do-

konce ve své „Krisi" tvrdit, že pjdou-li všichni za ním, Oechy zase

budou vévodit Evrop jako v 15. století. Tohle jest nejpodaenjší!
Dostíklo k nám trochu toho šumu z ciziny a naši lidé myslí, že z toho

bude moe. které zalije celý svt. Cizina jest už hodn dál a sotva se

zastaví, a my od svého probuzení vždy jen za ní ve všem pokulháváme.

A k vévodní vnáboženském ruchu jest poteba trochu více

filosofické práce než co jí u nás dosud vykonáno, trochu hlubšího citu

a trvalejší energie, než jakými naše plém vyniká. Naše lehkost a

tékavost už i v tom 15. století, kdy jsme Evrop „vévodili" (Evropa toho

ovšem neuznává, nebo práce v náboženských ideách té doby v Evrop
byla velmi živá, hlavn v románských národech, u nás skoro žádná,

naši ulpli na form a poddali se zpátenictví raassy lidové), nám to

vévodství brzy promarnila a poddily je po nás germánské rasy, jimž

i dodnes zíistalo. 1 dnes veden je rozruch náboženských ideí z Anglie,

Ameriky, Nmecka. Provedením njaké zbrklosti mohli bychom ovšem
zase oi všech na sebe upjati, ale to by neznamenalo „stát na stráži

svta", bvti „vdcem osvtového boje". Dnes vdce musí pracovat,

kopat, rýt. bádat, hledat, a až co nového pinese a ím víc toho pinese,

tím vtší nároky na vedení v „osvtovém boji" si získá.

Z neznalosti, lhostejnosti a jakési bravury naše intelligence
si asto myslí, že je v protivé s církví, a v pravd není k tomu
píiny. Tebas život její byl všelijaký, duševní rozpoložení její není

nenáboženské nebo protináboženské. Rozumné vysvtlení by ji znova cele

získalo. Ale o to jde pravé: a naše církev uící dáti toto rozumné
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vysvtlení nkdy neumí, nkdy nemže, celkem bez své viny. Úmyslná
zloba a hotový pesvdený atheismus bývá ídký.

Otázku nyní asto " petásanou „o vývoji dogmatickém"
rozebírá v tubinském tvrtletníku professor dogmatik Dr. Schanz
(„Geschichte und Dogma"). Rozvinuje obraz prvotného stavu nauky
v církvi za Krista a jeho ueník a methody dalšího podání. Nová
doba pi pojednávání nauky vypracovala novou methodu historickou,

která od starší, dogmatické, valn se liší. Ob na sebe pohlížejí s ne-

dvrou. Ob výlun užity donucují theologa k upiliáování a svádjí
na scestí. Dr. Schanz zamítá historickou methodu jako jedinou a v té

výlunosti, jak ji provedl abbé Loisy, ale odmítá také ty jeho protiv-

níky, kteí hájí výluné použití dogmatické, spekulativní methody.
Zvlášt zásadu, že to, co se dá evidentn a vdecky dokázat, nemže
býti pedmtem víry, prohlašuje za nesprávnou a nepravdivou a pak
nevhodnou, tebas zásadu tu byl sám svatý Tomáš Akvinský postavil.

Na koncilu vatikánském „vývoj dogmatu" ve svém písném
smyslu byl zavržen. ecká církev však pes to nepestává katolické

vytýkat, že nezachovává dogmat a tradice ze staré církve, že svou
historickou praxí dogmatickou nauku staré církve zkazila. Protestante

zase vytýkají katolické církvi nedostatek smyslu pro historii dogmatu.
Z toho zejmo, že církev katolická jest uprosted mezi dvma krajními
smry, a že tedy její názor bude nejsprávnjší, jako stední, ne-

upílišující. Koncil vatikánský, tebas vývoj dogmatu (z nieho) zamítl,

pece tím zavrhl jen názor rationalismu o perfektibilit kesanství —
o zdokonalování a vývoji podstaty veškeré nauky kesanské. Prote-

stantská nauka o vývoji dogmatu od konce 18. století uchylovala se

také ím dál více i od pravovrného lutherství od samého zjevení,

až došlo k rozrušení všeho dogmatu a vší stálosti a pevnosti jakékoliv

kesanské pravdy vbec. V tom smru vykládají protestante (Sabatierl

i vývoj církve katolické, že odvoláváním se na tradici zakrývá jen
úplné novoty své, jaké zavádí, pizpsobujíc se asu a okolnostem.
Ale katolická theologie podobného vývoje a podobné novoty nepipouští,
jakou jí protestante vyítají. Zdokonalování nauky, jest možno jen
vzhledem k našemu poznávání. Lepší porozumní dogmatu, jest jeho
vývojem — ale nikdy obsah a pravda jeho. Tak na píklad vždy byla
v církvi nauka o troj jediném Bohu, ale pojmy osoby, podstaty, nebyly
od poátku stejn srozumitelný, pojem tí božských osob nedal se

zprvu tak snadno uriti. V tom teba uznati vývoj dogmatu — a jak
pracný vývoj! Vzpomeme jen na dlouhé boje o pojmy usia, hypostasis.

homousia a homojusia! Kdyby sv. Petr byl poslouchal slovní ptky
koncilu nicejského o homousii, sotva by byl takové nauce kesanské
rozuml! Stejn by se nebyl vyznal už v Christologii té doby. Když
tedy lovk tyto boje uváží, sotva bude moci íci, že v církvi byla

od poátku už celá dnešní nauka vyznávána, a tak pojímána a chápána
jako dnes. Nemže se také mluviti o njakém zatemnní prvotního
poznání, nebo to by bylo mohlo stihnout jen jistá místa, jisté národy
a církve, ale ne církev celou. Sv. Bernard a sv. Tomáš Akv. vyslovujíce
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se proti nauce o Neposkvrnném Poetí Panny Marie mohou nám býti

nejlepšími svdky toho, jak i pro nejvzdlanjší a nejvyškolenjší
theology není vždy na snadé úplné porozumní a vystižení nauky
církevní! Církev katolická uznává vývoj dogmatu i tím, že zavrhuje
všecky ty hlasy, které praví, že teba vrátiti se k prvním tyem i
sedmi stoletím a všechen pozdjší vývoj zavrhnouti. Pi tom zavrhuje
tu chybu historické methody (Loisy), že vývoj má býti zmnou,
petvoováním. Evolutio jest pouze enucleatio, ale nesmí býti transformatio

a mutatio nebo nova positio. Proto ve všech tch dnešních ptkách
o vývoj dogmatu a pokud jej církev mže pipustiti, jedná se jen

o pojem vývoje. Jak se tento pojem urí, podle toho pak dlužno se

dívati na hlasatele jeho. Autor koní: Jest proto nemožno upírati

oprávnnost historickému názoru na kesanství, ba není vbec ani

možno pochopiti dnešní kesanství, neznáme-li jeho djinného vývoje.

Ztrnulá nezmnitelnost ve smyslu starší školy nedá se vbec hájiti,

a dnes nevyhovuje už ani prost vícímu duchu, ne tak aby staila

na obhájení proti pochybované kritice. Není také možno nco jiného

tvrditi a vyznávati doma, a nco jiného na venku, moderní kultura

vyvádí všecko ped veejnost a ze všeho žádá písný úet. Uvolnila-li

historická methoda (Sabatier, Harnack, Loisy) závoj, který dosud pikrvval
vznik a vývoj dogmatu a tím i rozrušila dogma samo, pak žádná
theologie toho nedokáže, aby myslícímu lovku dovodila platnost

dogmatu; a jestliže, naopak, dogma se nevyvíjelo v historii, pak je

dnešní kesanství nepochopitelno. Jako historická methoda není prosta

filosofických pedpoklad racionalismu, tak zase methoda spekulativní

má náchylnost dlati mítkem historie své vlastní abstral^ní pojmy
a neživé idey a tak i své vlastní omyly do historie vnášeti (Jansen).

Proto pes všecko vypínání a kaceování bude se musit nastoupiti

stední cesta jako východisko, která ješt uzná pln i zjevení i autoritu,

ale též provádní všeho bude posuzovat jako dílo lidské."

V pastýském list rakouského episkopatu. jenž celý jedná
o národnostní otázce, smíru a lásce k bližnímu, sluší vytknouti tato

dv místa: „Pi sporech jazykových a má duchovní správce na pa-

mti dle okolnosti, že latinský jazyk jest prvodím a prísluhou

náboženství katolického na celém západ (pap. Lev XIII. 20. kvtna
1885)." Tedy znesváené porovnávat latinou Jsou také národnostní

spory nejsilnjší podporou té staré latinisující tradice. Druhé místo zní:

„U veškeré své psobnosti a duchovní správce na pamti má, že biskup

diecesní má právo pokyny udíleti a žádati, aby slyšen a uposlechnut

byl, kdykoliv za dobré uzná hlasu svého pozdvihnouti." To znaí, ím
vtší je svévole poddaných, tím tužší tyranii pedstavených vzncují.

Francouzská vláda podala tedy pece návrh zákona, ale ne o od-
louení církve od státu, nýbrž o postavení církve pod sekaturu

úední a o pozbavení jí všech práv, jakými jiné korporace, pokud se

týká fondv a píspvkuv a jmní jejich, nadány jsou. Takové odloueni
nepovede ovšem ke svobodné církvi ve svobodném stát, jako je h>

na p. v Americe. A všichni ti, kdož s politického stanoviska hájili
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jako lepší, není-li církev tak svázána á slouena s moderním státem,

jako dnes je to ve vtšin stát, s takovýmto odluováním souhlasiti ne-

mohou. Ovšem má-li se tak najednou strhnouti starý stav a zavésti nový.

je tu mnoho nesnází: moderní zákonodárce, a i kdyby neml úmysl církev

poutat a vázat, bez njakých „ochranných paragraf" to nepropustí. Už
ze samé juristické úzkostlivosti! Návrh francouzské vlády však zejmé
jest diktován nepízní k církevní organisaci.

Za píležitosti nedávných voleb italských veden v žurnalistice

katolické spor o to, zrušeno-li i ne známé papežské „non expedit-*

(„není dovoleno" jít k volb). Katolická strana súastnila se inné voleb

na nkolika místech a poítá, že ti z kandidát katolických prošli.

Zrušena závaznost aspo pro tentokrát a jest nadje, že zstane už
i na dále „in su^penso", tebas kurie formáln zákazu toho tak brzy
asi neodvolá.

Tak zvaný „školský zákon'" uherské vlády, jenž snmovn ped-
ložen, vyvolal silnou protiagitaci národnostní — Rumunv a Srbv.
Akoli smuje v první ad na utuženou systému pomaaení, pece
spolu též ruší i ten dosavadní zbytek církevní samosprávy ve škole.

A tu jest charakteristické, že práv jen pravoslavné církve rumunská
a srbská protestují, kdežto katolíci a evangelíci mlí; tak už vliv vládni

a maarský ob církve pronikl, že jsou za jedno s každým plánem
vládním!

lánky „Sloven. Týždenníku" o katol. duchovenstvo na Slovensku,

zmínili jsme se též o nich a o jejich obsahu, samým pisatelem zastaveny

na napomenutí „Katolických Novin" slovenských, které se bály, že

takové odhalování chyb biskupv a duchovenstva lid od víry odpudí.

Samy radí, aby lid, když se nkdy nkde chyba stane, žádostmi a

ohrazeními dopomáhal si ke svému právu. Také se zdálo „Katol. Nov.".

že líení je píliš erné a že teba ukázat i na jiné církve (zvlášt

evangelickou), které nejsou ke Slovákm ochotnjší, což konen
„Slov. Týžd." a jeho pisatel pipouští.

„Bílý Prapor" v rozhovoru o vcech slovenských touží, že málo
se o nich v našich listech píše, a vybízí „Hlídku", aby si více Slovenska

všímala. Myslíme, kdyby si všecky eské listy tolik života slovanského

(a i slovenského jen) všímaly co „Hlídka", že by tenástvo eské bylo

o Slovanstvu velmi dokonale zpravováno. Ze „Hlídka" neotiskuje všech
zásilek onoho p. dopisovatele, je tím, že bývají — pes optovnou
žádost redakce — docela nesoustavné a namnoze malicherné, práv jako

celé to svatomartinské hubaení, jemuž skutek útek.

O povolání kotorského biskupa Ucceliniho do íma proneslo se

i z italských list, že volán k zodpovdnosti pro bezprávné udlení

práva „glagolice" nkterým obcím. Italští šovinisté a nemén nmecko-
maarští pítelíkovó Slovanstva rádi by provokovali obrat v politice

Vatikánu vi Slovanm. Mazlit se se Slovany ím jist nemusí, ale

právo slovanských národ na jejich vlastní obad a jazyk bohoslužebný

pece jen pozvolna pizná, zda hned i pozdji, to nezáleží na ímské
kurii, ale na národech slovanských samých.



Ze života náboženského. 9i5

Uslužnost církve východní k vícím a etné žehnání, jehož jim

dopává, za všech okolností stalo se kamenem úrazu pro vící.
Dnešní knžstvo pravoslavné totiž píliš nápadn hledí pi tom na est
a hodnost vících, a rozdává ta žehnání podle nadje na odmnu.
Tak stžuje si návštvník blehradského hbitova na Dušiky, že místo

modliteb slyšeti bylo na hrobech jen láni a spílání, chudých a ne-

vynikajících totiž, od jejichž hrobu knží utíkali, aby bohatým prokázali

poctu žehnání a modlitby. Katolická církev zavedši spolenou modlitbu

a žehnání tmto výtkám vyhnula.

jCerkovnyj Vstník" bulharský stále stžuje si na zlé postaveni
duchovenstva bulharského v národ. ]\Ioderní intelligence bulharská

jmenovité uitelstvo podrývá mu všechen vliv a nií psobnost jeho.

Ze školy duchovenstvo zákonem už hned pi znovuzbudování Bulharska
vyloueno. Zbyl mu tedy jen chrám. Ale tu pi neuenosti vtšiny
bulharských duchovních, kteí kázaní míti nemohli a nemli, i to po-

uování v chrám ovšem nebylo valné nebo žádné. Tak bylo lid snadno
od církve odlouditi. Prvotní pítulnost k církvi z dob tureckých, kdy
církev byla lidu vším, co ml a sml míti, zatím te za svobody vy-

vanula a nastoupila místo ní bud jen zvyklost nebo i lhostejnost, asto
i nevážnost. Církevní úady a listy volají proto po stíhání škdc,
zárove pak naléhají na zvýšení vzdlanosti knžské (hlavn bohoslovné)

a i domáhají se vtšího vlivu na školu.

Snahy po spojení církví aspo se petásají stále úsilnji,

když i výsledk z nich zatím nevidt. Nedávno dostavil se biskup

anglikánský z Gibraltaru k eckému patriarchu Joachimovi lil, aby
pipomnl mu dobrou vli své církve. Patriarcha a synodální biskupové

pijali biskupa Collinse co nejpívtivji, vzpomnli dosavadních styk
8 Anglií, páli si zachování pátelství, ale o njakém spojení obou

církví patriarcha hovoru navázati nechtl.

V církvích ecko-východních zavládla najednou vtší zdrželivost.

Je to podle všeho direktiva z Petrohradu. Na poslání patriarchy Joachima

k církvím východním, co soudí o spojení církví, co o spoleném snmu
všech východních církví a co o kalendáové reform, jak jsme uvedli

svou dobou, došla z Petrohradu odpov naprosto odmítavá. Podobn
vyjádily se církve jiné (minule uvedena odpov z Jerusalema). Cai-
hradský patriarcha .sám dostav odpov všech církví na své pedloské
poslání, shrnul výsledek svého pokusu a pronesl nyní o otázkách zmí-

nných soud synodu a církve caihradské. Pidává se k zamítavému

stanovisku církví východních a zvlášt církve ruské. Vidí, že se západ-

ními církvemi spojení není možné pro zásadní rozdíly nauky a organisace,

a zvlášt že církve západní svou propagandou na východ ukazují, že

nestojí o spojení s církví východní, ale o její vyvrácení a zniení se

snaží. Také opravu kalendáe prohlašuje zatím za nepotebnou. Jen

o svolání spoleného snmu církevního všech autokefalních církví

východních znova se snaží a prosí aspo o to, aby každá církev snažila

se pekážky s cesty odvalovati tomuto snmu, jenž snad nkdy v budoucnu

pece se sejde.
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V Liverpoolu konán v íjnu všeobecný církevní sjezd (laicko-

knžských synodal) anglikánsky, na nmž rovnž petásána otázka

spojení církví. Referát ml dkan norwichský Lefroe. který nijak ne-

vyjadoval nadšení ani nadje na brzké spojení církví. Zásady, jež

ustanovili anglití a amerití biskupi jako základ vyjednávání o jednotu,

není možná pijati církvím ecké a ímské. Zásadami tmi ureno:
uznat bibli za dostatenou a svrchovanou reguli víry. symbol apoštolskv

a nicejský, dv svátosti Kristem pímo ustanovené (kest a Svátost

oltání) a posloupnost biskupv anglikánských od apoštol. Cirkev
ímská nepipustí ani jednu z tchto zásad, ecká pak ti první z nich

rovnž ne, leda ásten (vedle bible uznává i tradici) a tvrtou též ne.

neuznávajíc anglikánské biskupy za právoplatn svcené. V tom smru
tedy nemožno doufati, že by kdy církve ty pijaly anglikánskou

v jednotu lásky a víry. Ony jí nepijmou na tomto základ, leda by
se anglikánská církev ve všem poddala a pizpsobila. Za to mže
býti výsledkem korunováno jednání o tom, aby spojily a slouily se

všecky církve protestantské. Tu je zajisté nejvtší poteba njaké jednoty.

Církve ty, jichž je dnes 294 v Anglii a v Americe, jsou sob bližší

duchem i pvodem a i obsahem nauky své. O ty se teba nejdíve
snažit, aby se sjednotily. A u nkterých církví by to episkopalní

anglikánská církev brzy ujednala; obzvlášt Wesleyani (methodisté)

jsou tak podobni anglikánské církvi, že mže beze všeho pijímati

i jejich knží bez nového svcení a spoleenství s nimi tudíž pstovati

ve všem.

V Petrohrad letos usneseno uspoádat otázku farní. Fary
petrohradské, jak dnes jsou, mají obvod jen na papíe. V život, jak

vící tak duchovní obvod farních se nedrží. Letoší zimu uspoádány
budou pouné schze pro farníky. aby každý pravoslavný znal. ku
které fae náleží. Duchovenstvo pak chce, aby bylo zbaveno vycházení

z vlastní farnosti. Má se též pistoupiti k registrování farník, aby se

tak duchovní pravomoc a píslušnost dala i písemn odvodnit.
Dlouhé trvání pravoslavných bohoslužeb stalo se z ná-

tlaku lidu i zvykem duchovenstva píinou, že bohoslužby se konají

co nejspšnji, až pohoršliv I knz u oltáe i zpváci v ke ženou

lekce a modlitby tak rychle, že slova nerozumt. Vící proto z polo-

srozumitelné ei (staroslovanské) bohoslužebné nemají žádného užitku,

nebo brebentní, jaké zvlášt zpváci a knží mstských chrám za-

vedli, je naprosto nepostižitelné. V innohvch chrámech veerní a pl-
noní modlitby, ježto na n beztoho nikdo nechodí, promnili v pouhé
vyzvánní — a také duchovenstvo nechává chrám prázdný. — Diecesní

výnosy na nkolika místech poslední as upozorovaly na to, aby
zachovávala se v chrámech istota byzanckého stylu na obrazech. Tedy
pedn, aby latinský a katolický styl úpln se vyobcoval z chrám.
Obrazy, které jsou z latinských chrám peneseny, jako se stává na
západ v sousedství latiník, a se odstraní a nahradí eckými. Také
njak nestvrn namalované obrazy (ti nebo dv tváe, více rukou
a pod.) a se odstraní. V Orelské eparchii doufá peosvícený, že od-
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stranním katolických obraz vezme se i záminka k vytkám staro-

obadc, když budou chrámy v isté pravoslavném slohu a umní
ízené, že i staroobadci se díve smíí. Zdaž tímto uzavíráním se

v bvzantinismus poslouží církev východní chrámovému umní a zbožné

nálad svých vících, silno pochybujeme.

Veda a umcní.

(Národní divadlo v Brn.) Dne 29. íjna uvedeno na scénu

naši F. A. Suberto vo tíaktové drama „Zn". Mlo jak na smíchov-

ském divadle v Praze i u nás boulivý zevnjší úspch, který tžko
nepiísti z velké míry pítomnosti dobe známého a oblíbeného autora

a reklam, kterou he uinila správa národního divadla pražského

dlouhým odkládáním jejího provedení, až vbec pak zmaeno. Aspo
reprise dne 19. listopadu pijata u srovnání s boulivými salvami po-

tlesku prvního veera celkem chladn. K úspchu u nás — zejména
širších vrstev — nemén pisply asi povsti o sensaním dji, na-

rážejícím na známé odiosní události záloženské z poslední doby. V tomto

bod ostatn bylo sensace chtivé „obecenstvo" zajisté nemálo sklamáno;

neobsahuje drama nikterak kiklavých narážek a není teba, celkem

dobrou dramatickou práci spojovati s tmito událostmi.

Vnitní úinnost dramatu nevyvažuje vnjšího effektu. Ten
ukazuje na zruného a na jevišti zdomácnlého praktika, jenž dovedl

tak mnoho a rozsáhlých motiv s nevšední obratností vésti až do konce

scénami hutn se vyvíjejícími, schopnými vzrušovati diváka do poslední

chvíle k napjaté pozornosti.

Provedeno bylo drama na našem divadle s porozumním a vše-

možnou péí. Hlavní roli Petra Lebdušky podal p. Vojta výborn.

K panu Vojtovi družily se zdailé výkony pana Bal o u na, jako

Vincence Lebdušky. pí. Vojtové jako jeho ženy a si. Jelínkové
v úloze Zdenky. Zvláštní zmínky zaslouží i výkon p. Auersvalda,
v úloze úetního Vencííka.

Jevištm našim pešlo též starší Sudermannovo drama „Domov",

v nmž debutovala paní Minaíková-Demartinová v úloze

Magdy. Úloha Magdy jest zajisté velmi vdná, ale ovšem pro zaátenici

tžká. Nesmí se však zkarikovati v domý.šlivou, slávou zaslepenou

fiflenu. Jinak mlo pedstavení živý spád a vyplnilo veer i pro širší

obecen.stvo stejné úinné a pece daleko ušlechtileji než bezcenné,

otelé frašky a prastaré operety.

Z pvodní e.ské tvorby došla dne 17. li.stopadu ada na veselohru

J. Šmahy, „Pátá hodina paní Berouškové" (Five o'clock).

Ani v této práci neosvdil se vhlasný režisér pražského národníh(í

divadla šastnvm dramatickým spisovatelem. Pojmenovali bychom jeho

veselohru spíše pražskou lokální fraškou — snad lepší, nežli importované

Hlídka. 6*
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k nám videské fabrikáty toho druhu, ale pece dosti slabou, abychom
ji nazvat nemohli apotheosou flekovského piva; nebo kdo tohoto nezná —
polovice vtipu hry nepochopí. Není pochyby ani o tom, že autor chtél

psáti satyru, ani o tom, že zasluhují pokáráni ony prázdné posy eman-
cipaní a umlecké, s kterými se nyní tak asto setkáváme; ale

k satye je nutno znát ony moderní proudy, které mají býti zbaveny
svých nezdravých výstelk, a pak porážet je vyšším názorem a lepši

zásadou. Pan Šmaha však má pro n za lék jen dobré flekovské,

jako by se u nás k velké vlastní škod beztoho už všechny nedostatky

národní a spoleenské dosti nezapíjely. U širšího obecenstva najdou

ovšem takové veselohry, zvlášt v tak svižném provedení jako bylo

na našem jevišti, vždy laskavého pijetí.

Dne 20. a 22. listopadu dávána Zeyerova slovenská pohádka
„Radúz a Mahulena" s hudbou Sukovou. Nedávajíce se do roz-

boru známého díla, chceme jen konstatovati, že s nho pel nžné
poesie vzácné ceny zesnulého velikého básníka dosud neopadal a

magický úinek jeho i na široké vrstvy publika dosud nezkrácené trvá.

O výtkách do inohry v minulém ísle „Hlídky" nadhozených
chceme ješt i dále pomleti, hlavn proto, že ohledn výbru reper-

toiru slibuje se pro nejbližší dobu nkolik vcí, které by dosavadní

chudý výbr inoherní postavily do lepšího svtla. Spíše bychom mli
výtku pro obecenstvo: smích (reprise „Zní") pi scénách dech úžících

a srdce tísnících ukazuje jen na nízkou úrove a nepochopení.

Opera byla v minulém období msíním ve znamení pohostin-

ských her a repris. (Od dívjška známého Bendlova „Starého
ženicha" k novinkám repertoiru našeho neítáme.) Tenorista pražského

národního divadla p. O. Maák dobyl v „Sedláku kavalíru" a

,,Komediantech" estného úspchu; že podal výkony vpravd
skvlé, rozumí se pi krásných prostedcích nadaného tohoto pvce
samo. Pohostinským veerm vlašského tenoristy p. Arnošta rytíe
Camarotty, jenž zpíval v „Židovce" a „Carmen", nemohli

jsme býti žel! pítomni. Z repris nelze pejíti mlením onu „Prodané
nevsty" ze dne 21. m. m. To bylo pedstavení tak krásn reprodu-

kované, že nám opravdovou radost zpsobilo. Kapelník p. Hrazdíra
propracoval dílo s veškerým svým umním a z úinkujících museli

bychom (až na dv, celkem podízené výjimky) uvésti všechna jména
8 plnou pochvalou. Takových veer nelze zapomenouti a tšíme se

nyní upímn na Janákovu „Pastorkyni", jejíž provedení v minulé

sezón nalezlo hned na poprvé jednomyslné ocenní se strany obecenstva

i kritiky. Doufáme v souhlas všech opravdových pátel umní, tlumoíce
pání, aby toto dramaticky silné a pi tom hudebn na výsost vzácné a

krásné dílo slovutného domácího mistra našeho zstalo trvalou
ozdobou repertoiru našeho národního divadla.

*

O nevzpomínaném dosud spisovateli moravském, souasníkovi
Balbína a Pšiny, píše olomoucký „Selský Archiv" ve svazku HI.

Je to Valentin Jestabský, rodák ostravský a fará Veversko-
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Bityšský ( 1 630— 1719). Spisy Jestabského jsou nábožensko-mravouného
charakteru. Selský Archiv všímá si zvlášt posledního jeho spisu:

„Vidní rozliné sedláka sprostného". Ujímal se lidu selského v dob,
kdy jej zaali nejhe porobovati a jím povrhovati; horoval pro vzdláni
lidu, pro e jeho, „nkdy vzácnou a slavnou", odporuoval zakládání

škol všude i po vesnicích a bioval výtkami špatné uitele. Sám jako
knz vedl život skromný, písný, apoštolské a národní práci cele se

posvcuje.

Ve „Volných Smrech" pan Salda zuí proti všemu starému,

zddnému, tradinímu. Pedn mu v tom starém a zddném namátlo
se náboženství a církev a hlavn naše cyrillo-methodjství.
Oslovuje naše vrovsty: „Nestali jste se už dávno z požehnání
otravou? Z obrany útiskem? Nejste dnes již mrtvolami, prolhanými,

parfumovanými mrtvolami, jako celá vaše církev? Žila vzletem za

Bernarda z Clairveaux, žila srdcem za Františka z Assisi, žila rozumem
za Tomáše Akvinského. žila fantasií za Filipa z Neri a Jana z Boha,

a dnes žije policií: íká se jí Jesuité. Leží strašná tžká její mrtvola

sesuta dnes na národech: pro se sesula na nás nejstrašnjší svou

tíhou?" — Z tchto zvrácených názor pechází k ješt zvrácenjším:

„Slované, Slované, bda, jediní praktití kesané svta! Kde jiní

národové dopili se z této íše síly, snad proto, že dovedli ji v as
odtrhnout od úst a odstavit, vy dopili jste se dímoty a otravy. Není

to proto, že jiní pili z nápoje, pokud byl erstvý, a vy pijete, kdy již

zvtral?... Nepišli jste pece pozd, Cyrille a Methode, pozd v jiném,

tragitjším smyslu, než kdo posud myslil? Nebyli byste byli(!) díve
odešli, kdybyste byli bývali (!j díve pišli? Díve odešlí, pokud jste

neztrouchnivli, pokud jste se nesesuli na svj lid strašnou mrtvolnou

tíhou? Alespo o dv o ti sta let díve, abychom vás díve se sebe

svrhli, pekonali, pohbili ist a vesele, vdní a radostni! Ale takto:

jak jest v tom spravedlnost, jak jest v tom logika, aby nás dusila

vaše církev miasmaty svého rozkladu, otravou svého tlení — když

byla ve vku jara a léta. zdraví a síly, sytila požehnáním svých dar,

svým kouzlem a svojí vní ne nás však jiné? — Nepišli jste pozd,

pece pozd v jiném tragitjším smyslu, než komu dosud napadlo?" Po

církevn- historických fantasiích pichází rozumná kapitola hospodásko-

kulturní o moravských židech, otravujících a vyssávajících lid, rozvíje-

jících se na jeho mrtvolách hospodásky i kulturn, kulturou cizí,

nmeckou. „Pro nás vyssávají a nií židé, titéž židé, kteí neublíží

silnjším národm?"
Nenávist k minulosti a zddnému, k tomu všemu, co

u nás jest a jest píinou naší slabosti a nemohoucnosti, pechází pes
védu konen k umní. 1 tu ta zakletost minulosti jako v náboženství,

hospodáství, ve vd jest píinou všeho zlého, „...hnus staecké ne-

mohoucnosti . . . zem obývaná galvanisovanými mrtvolami s rozšklebenou

grimasou, sloužící vnému verejšku, koící se mátohám a stínm,

žijící z desáté ruky, odná odloženými hadry . . . smutní hastroi ehosi

dávno pohaslého a vy.stydlého . .

."

«3*
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Taková nenávist' ke zddnému, takový nevdk k minulosti je

zjevem práv v naší dob a v modern, která tak ráda staré i bez-

cenné trety vyhrabuje, která u nás zvlášt na lidu a jeho ddictví

staví — pi nejmenším podivným. Ale u p. Saldy vysvtlitelným. Je to

kritik — a když se pustí kritik do historie, strhá ji stejn jako

njakou báse ze „Srdcete" (list „nejmladších"). Kriticismus našeho

prostedního pokolení, jenž už až v kanibalství vyvrcholil [u p. Machara)

a který se v našich nejmladších stal všestrannou chorobou, nedá ov.šem

nikomu radovati se z toho, co bylo a co jest mimo skvostné individuum

toho kterého. Máme na všech stranách „pajdokracii" — mlíáci dirigují

svt a to stejn v politice, vd, umní, náboženství atd. Pechytelá.
písná, neodpouštjící, nebo sama „bezvadná" a „nechybná" je ta

generace dneška a zítka. Nechce a neumí smiovat, ze sebe nevychází.

v sob má celý svt a to nejkrásnjší — je to také jakýsi druh

idealismu, nového idealismu, nesnášelivého, egoistního, úzkého a

omezeného. Zdá se už opravdu, že ti co proti starému liberalismu

brojili a jeho materialismus stíhali -— budou litovat jeho zániku a hrozit

se jeho nástupce: po požívavém Šalomounovi pichází drsný Roboam.
Ve jmenovaném ^Srdci" (19. 20) oslovuje p. Rožek p. Saldu,

toho vševdoucího, bohorovného: „iší z Vás už dnes literární marasmy,
drahý náš polobohu, vypiplaný jen nemyslivostí a byzantinismem našeho

veejného života .... Nemáte ani potebného charakteru, jímž tak rád

svoje elaboráty podpíráte." Nuže, milý tenái, máš mezi velikány

našimi na vybranou!!

Proti lehtavé literatue, jaká se prý zaíná i u nás rozmáhat,

vystupuje v Pelclových „Rozhledech" (. 4.) St. Kovanda. Správn
posuzuje, že autoi nepíší kluzké vci ani z umlecké poteby, ani

snad na ešení zanedbaných themat. nýbrž protože se to nejvíce te.

Takové knihy bývají rozchytávány. Nakladatelé je mají nejradji.

A nakladatel psobí i na spisovatele. Oba jsou kaženi publikem a kazí

sami publikum toto dále. Ale francouzský kritik Deschamps praví,

že prý velká vtšina Francouz te práv ctnostné romány, a tyto

mají nejhojnjší odbyt. „I táži se: známe dokonale svoje publikum?"
Máme zarueno, že proti tem vydáním pekladu Schnitzlerova pikantního

„Kola" u nás nebylo by osmero a desatero vydání njaké znovuzrozené

Marlittky ? . . . Proto odmítejme laškovné ruce spisovatel, kteí nám
místo istého umní podávají „železniní" literaturu... Žádejme, aby
autor kolébaje nás sladkým rytmem svých slov, unášel nás též svým
smyslem pro krásu mravní! Neokrádáme ho tím ani o pí pdy ku
tvoení, mže pronikati plání pomru muže a ženy na ší i dál,

uvádti nás v kouzla oddané lásk}' i v neštstí prodejných žen, ale

vysoký cíl musí lpti na každém napsaném slov.
^

Na letoším sjezde katolík nmeckých v ezné zase naopak
pimlouváno se za uvolnní katolických spisovatel od té písné
upjatosti ne mravní však dtinské zrovna, jaká se jim ukládá,

jako by všichni psali pro malé dti. „Skandální historky — to si

zakazujeme a proti nim se budeme brániti vší mocí — ale líiti obraz
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mrav dneání doby, to je právo umlc, kterého jim bráti nesmíme.
Nechme své umlce, a zabhnou do toho reje moderního života,

i z toho musí vyvážit pro nás povznesení." Tedy hlas zase z opané
strany, ped druhou krajností varující. Ne samé bláto a svdnictví.
ale zase ne samé klášterní obrázky!

Své censurované drama „O Boha" zmnil Hilbert ponkud a

pod titulem „Pst" propustila mu je censura, ale jenom na jeden veer,
a to na veer spisovatelského kroužku (na Smíchov 17. listopadu).

V dramat pojednává se pomr lovka k náboženství a k Bohu.
Osvtluje se na rodin. Muž — rozumová bytost — už dal víe výhost,

žena — cit, jeát se náboženství a Boha drží, ale už se uvoluje, až

smrt dítka, pro nž marné pomoci lidské i božské hledala, i ženu vrhne
v propast nevry — spise zoufalství. Hilbert jest obratný dramatik, a
drama „Pst" psobilo prý velmi silné a rozrušiv, neurážejíc prý svým
thematem a rozluštním jeho. Pres to však zdá se podle nártku kritik,

že thema postaveno falešn.

Slovenské „PohTady" v sešit 10. pinášejí obranu proti
„Hlasovu" lánku „Slovenina-^, jejž nedávno jsme uvedli. Autor
lánku hájil mínní, že literární slovenský jazyk je chybou národní,

a že nejvtší duchové slovenští Kollár, Šafaík byli proti nmu a psali

po^esku. Škultéty hájí své „Hlasem" zavrhované tvrzení, že i Kollár

a Šafaík byli pro literární samostatnost slovenskou. Lituje Škultéty,

že mladí všecko slovenské zamítají, opovrhuji jím a vynášejí jen — eské.

V „eském asopise historickém" prof Pekar rozebírá novou,

známou již sice díve, ale zase v zapomenutí upadlou legendu
svatováclavskou „Oportet nos". Legenda je tením z breviae
ve form kázaní k bratím v choe shromáždným, sepsána pknou
latinou a jak professor Peka za to má, nejspíše v Itálii. R"zšíena
byla i u nás asi dosti hojné. Už Dobrovský ji znal z opisu z rajhrad-

ského jednoho brevíe, pozdji nalezena i v kodexech university pražské.

Brevíe mly z legendy však jen asi jednu ptinu. Celá legenda

uchována pouze v cizin, v bru.sselské, mnichovské, lipské knihovn a

v klášterní trevírské knihovn. Professor Peka pi tom polemisuje

na konci lánku krátce s autorem F. Vackem, jenž v „Hlídce" jeho

názory o legendC- Kristiant^vé vvvrací. F. Vacek neznal prý legendy

celé a tudíž mylné usuzoval o jejím pomru ke Gumpoldové legend
a ke Kristiánov legend. Také prý nesprávné klade vznik legendy

do Bavor. Ostatn o tom lánek sám.

Dne 1. listopadu ve slavném sezení petrohradské akademie nauk

pisuzovány ceny A. Kotljarevského. První cenu (lOUO rubl) dostal

eský uenec za eské diío, Jan Kvaala za „Korrespundenci Jana

Amosa Komenského". Po poloviních cenách dostali Petrovaký o pracích

starého ruského spisovatele a Kulbakin za práci o polském jazyku.

17. íjna oslavovali Rusové 251etí od smrti S. Mich. Solovjeva
a 25letí od vydám posledního svazku jeho déjin ruských, tedy jubileum

ruského Palackého, jenže Solovjev ve svých djinách vzrostl mnohem
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výše — což ovšem vysvtlí zcela dobe pomry naše a ruské, našeho
a ruského národního historika.

Národní ústav charvatský „Hrvatska Matice" je v krisi.

„Mladí" z ní šmahera vystupují po posledních volbách, nespokojeni

s vítzstvím klerikalismu. Výbor Matice prohlašuje, že dje se mu
kivda, když se mu vytýká strannictví, je si vdom toho, že Matice
Hrvatská je pro celý národ a nechce rozdílu dlat mezi smry, pijímaje
práce všech autor, pokud jen za etbu lidu se hodit mohou. „Mladí"
vystouplí sdružují se samostatn a ježto Matice od vydáván í „Vnce"
upustila, budou si jej dále vydávat sami.

Zemeli. 4. listopadu Adolf Fedorovi Ma ks, petrohradský
nakladatel (žid), jenž pokládán za nejilejšího a nejliterárnjšího mezi
nakladateli ruskými; Karel Brzozowski, básník polský poslední

z druh Miokiewiczowých (nar. 1821). — 21. listopadu v Turanském
Sv. Martin skonal Dr. Miloš Stefan o vi, editel banky „Tatra",

slovenský národní pracovník jako advokát i spisovatel hospodáský
a žurnalista.

Zprdvy ndrodohospoddskc.

Veejné mínní a tisk ovládají ze záležitostí hospodáských stále

nejvíc obchodní smlouvy. Je to smlouvání s Nmeckem,
jež má jak nejvtší význam, tak také nejvíce tžkostí. Podle ceny,

dováží k nám Nmecko ,38 72 (1901j — 37-41 (1903) procent všeho
našeho dovozu, my pak vyvážíme 51-86 (1901) — 5120 (1903) procent

všeho svého vývozu do Nmec. V tomto vývozu našem nejvtšími
položkami jsou zastoupeny (1903 a 1902): díví za 116-7 mil. korun
(88 7), hovzího dobytka za 104 mil. korun (85*7), obilí a sladu za

97 mil. korun (878). vajec za 87 mil. korun (897), hndého uhlí za

66 1 mil. korun (681;, kozí nevydlaných za 30*1 mil. korun (28*4),

ovoce za 24 mil. korun (138), minerál za 22-4 mil. korun (22-9),

P'jí za 20 3 mil. korun (16-4). Krom toho cenou od 10 do 20 mil.

korun se vyváží zboží: kožené, prádlo, kon, vlna, krátké zboží, píze
lnná, jetelové semeno, drbež, pivo, máslo, knihy a noviny, sklenné

zboží devné a kostné výrobky a uhlí kamenné.
Z tchto položek vývozních ohroženy jsou nejvíc novými vy-

sokými cly nmeckými dobytek hovzí, kon, onen též veterinárními

opateními, jež vláda nmecká podstatn chce zostiti, mouka, jemen
a slad, chmel, maso, máslo, vejce, díví (oezané a osekané). Nej-
palivjší otázkou pak jest clo na slad a veterinární opatení dobytí.
V tchto musilo se povolit, nebo jinak celá smlouva s Nmeckem
nemá pro nás ceny. A u obou vcí jedná se hlavn o rakouské zboží.

Slad se odjinud do Nmec nevozí, dobytek pak masný a vykrmený
v té váze a jakosti, jako náš, rovnž ne. U sladu ditferenní clo pi-
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raženo k vli torna, aby miste sladu radji jemen se dovážel. DitFerenee

prv konené snižena. takže clo na slad jen o nco málo prevyšaje
clo na jemen spotebovaný pi sladování. U dobytka cla podle váhy.
místo z kasa, jako díve bylo, už asi neoddisputujeme. za to v pod-
mínkách zdravotních slíbena co nejvtší ochota, a Nmecko písné
se chce bránit proti dobytku nakaženércu.

V nmeckém dovozu zaujímají pední místo cenou svou
tyto druhy zboží: dovezeno kamenného uhlí za 79 mil. korun (1902
za 791), vlny za 58 7 mil. korun (58 8). knih a asopis za 411 mil.

korun (39 mil. K), bavlny za 273 mil. korun (246'. stroj za HOS
mil. korun (27 5j papíru a zboží papírového za 26 6 mil. korun (243),

kozí vydlaných za 24 mil. korun (24 8). chemického zboží za 21 mil.

korun (21-5), železa a zboží železného za 21 mil. korun 20 . Krom
toho od 10 do 20 mil. korun dovezeno ješt zboží: chemických po-

mocných prostedk, nástroj, kozí surových, indiga, mineralii. koksu,

krátkého zboží, hedbáví, vlnné píze a vlnného zboží. Nmecko se

tu jeví jako náš prostedník pi nejvtší ásti zmínných tovar, nebo

jako zušlechfovatel jejich (káže. indigo, kauuk, vlna, bavlna a píze

z ní), z menší ásti v tchto velkých položkách jest samo úplným
hotovitelem, jako pi chemické vvrob, strojích a železném zboží.

Nmecku zase jde o vvvoz tohoto svého zboží a žádá si pi
nm slevy našich cel, nebo vvroba tato náleží u nás mezi chránné.

Také ony drobnjší položky vývozní od 1 do 10 milion korun mají

pro Nmecko svj význam. A jsou to zase tovary bud pvodní nmecké
téžby a výroby, nebo aspo Nmecko pi nich sprostedkuje. Zvlášt

pokud se to vlastní domácí výroby týká, jest i takovýto vývoz jen

nkolik milion cenný pro Nmecko dležitým, nebo výroba taková

pracuje s obratem nevelkým snad a ástka do naší íše odbývaná

není tedy pro výrobu tu nikterak nepatrnou a bezvýznamnou (na p.
kauukové zboží, soustružnické tovary, barvotisky. jantarové zboží,

kožešiny lipské, zboží z lepších kov a pod.).

Na obou stranách, jak u nás tak v Nmecku uznává se ostatn

úpln veliká obchodní závislost obou íší na sob. Pes vysoké oohraná-

ství. jaké obé íše nynjším autonomním tarifem zahajují, pece ne-

chtjí, aby jedna i druhá byly píinou nesmluvného stavu. V návštv
minifstra nmeckého hr. Posadovského se svým pomncnýra úednictvem

ve Vídni a v Pešti spatovaly dokonce rakouské listy piznání Nmecka,
jak mu na smlouv s naší íši záleží, a jak žádným zpsobem nechce,

aby došlo k hospodáské roztržce nebo i jen k zauzlení situace, tak

že" by snad do konce roku 1905. oba státy k dohodnutí nedošly a

tím pásmo stedoevropských smluv obchodních bylo znemožnní; a pe-

rušeno Nebo s jinými všemi státy nové smluvní období pone r. 1906.

Mezi nmeckými a našimi agrárníky (hlavn v ústedi víden-

ském pro hájení žájmú zemdlských; vede se už dlouho potyka

dvody a protidv.dy, ciframi i citáty, o rakouský vývoz dobytka.

Celá diskuse, na nmecky psané agrární listy omezena, jest vzorem,

jak sice se vzájemnými pokl<mami. ale pece jednostranné, zaryté a
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neústupn mže se sporná otázka posuzovat a jak se bílé i erné dá

dobe týmiž dvody a týmiž ciframi obhájit!

Berlínský professor národn-hospodáský a specialista obchodních

otázek Dr. W. Borgius ve vídeském „Obchodním Museu" (44, 45)

poukazuje, jak nepozorovan za vývoje ochranáství vyvíjí se v evropských

státech nový systém obchodní, tak zvané svobodné zušlechovací
ízení. Pi nm totiž jistému tovaru odpouští se clo za tím úelem,
aby dovezený tovar se dále zušlechtil, dohotovil, a teprv takto zušlechtný

dodal na domácí tržišt nebo vyvezl. Takto na píklad vyvážel se

z cukerních evropských stát vtšinou cukr surový, a teprv na míst
samém se peisfoval. Takto dováží se i levnji petrolej neraffinovaný

a teprv na míst raffinuje; dováží se surová vláknina a teprv na místé

spádá; dováží se tak neištné nebo nemleté obilí a teprve na míst
istí, loupe, mele (rýže, pšenice). Státy úmysln svým clem zabraují
vstup hotovému výrobku (nebo i poloobdlanému) a chtjí surovinu —
pípad s devem a sladem v budoucí smlouv s Nmeckem.

Pedchdcové zušlechovacího ízení byly správkové zásilky:
pedmty se posílaly na správku do zem pvodní výroby, a zásilka

tato dla se ovšem beze cla. Dále zušlechování se zptnou zásilkou,
kdy surovina se dovezla bezceln a zboží bezceln zase do rukou do-

davatele suroviny se vyvezlo; transit ní zušlechování, pi nmž bezceln
se dovezlo zboží jednou stranou a druhou se obrobené vyvezlo. Tyto
pedbžné formy, k nimž by možno bylo piísti ješt i pohraniný
bezcelný styk a skladištní a filiálkové spojení, vedlo k novému druhu
obchodního styku: k všeobecnému zušlechovacímu ízení. Tento nový
systém možno považovat jako pirozenou obranu prmyslu proti vy-

sokému celnímu ochranáství. Ochranáství tuto reakci zase paralysuje

tak zv. kontrolou identity, to jest žádáním dkazu, že vyváží

se skuten surovina, která na zušlechtní dovezena byla.

Ale systém zušlechování už i v zárodku svém vyvolává nové
tažení stát proti sob. Pi zušlechování zejmo jest, že možno mluviti

o aktivním a passivním zušlechovacím ízení. Stát, jenž dováží si

surovinu beze cla a zpracuje ji, aby z ní tovar vyvezl, zavádí aktivní

zušlechovací ízeni. Stát, jenž vyváží surovinu, aby v cizím stát

byla zpracována a pak zpt nebo jinam zavezena, jest v passivním

zušlechovacím ízení. Nebude dlouho trvat, a státy passivni budou se

bránit proti vývozu suroviny, z níž má soused výdlek, clem vývozním;
a tento pípad jist bude idí a spíše stát passivni bude u sebe

hledt vzbudit zpracování téže suroviny, poskytováním prémií vývozních.

S druhé strany však státy proti dovozu výrobk, jež ze zušlechovacího

ízení, tedy z laciné suroviny pocházejí, budou se hájit cly diflerencialními.

To jest, zboží takové obtíží vyšším clem, než zboží podobné jiného

státu a z jiné suroviny. Ale zatím k tomuto konci ješt dlouho asi

nedojde. Proto zušlechovací ízení má budoucnost. A to tím spíše, že

nastává doba smluv vysoké ochrany celní. Už i za minulých smluv
obchodních zušlechovací ízení se valn rozmohlo ve všech stedo-
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evropských státech, za píštích smluv pjde tím rychlejším krokem.

Je to pirozená obrana práce proti vlastní nemístné ochran!
Chvalné známy polský ekonomista professor Milewski pronesl

na sném haliském (12. listop.) pknou e o podpoe prmyslu,
která snad stejn jak v Halii i u nás mže platit „Jednostranný

smr hospodáský v národ jest rozhodné škodlivý jak hospodásky
tak sociáln. Prmysl, který na pd prvotní a jednostranné tžby
hospodáské se povznese, zvyšuje hodnotu této tžby, nutí k vtšímu
napjeti práce, jest pobídkou k vynalézavosti, tvoí silná centra hospo-

dáského života, kdež pak i život národní a kulturní silnjším tlukem

se jeví. Nedávno jistý americký národohospodá pravil, že úpadek
Polsky a její rozbor zavinil neustálý vývoz zboží z kraj polských.

Tímto vývozem zboží nezpracovaného, surového, platila Polska za

drahé hotové tovary, z ciziny dovážené. Musila ovšem platit draho,

to jest svého laciného zboží dávat mnoho. Nebylo jí proto možno zhustit

obyvatelstvo, nebo pi extensivnim hospodaení, jaké vládlo, teba

mnoho pdy pro málo lidí; nebylo možno vytvoit nové silné vrstvy

spolené a pervati jimi to pásmo jednostranného agrárního ústrojí

(šlechtyj a stvoiti nová ohniska života, na nichž by se byla mohla

opíti moc panovníkova.

U nás jsou lidé, kteí si myslí, že jinde se vlády a úady ne-

starají nijak o vzmocnní prmyslu; že vyrostl sám z dobrých podmínek.

To jest úplné mylno. V krajích prmyslových nynjší jejich stav

spoívá na stech let usilovné a vdomé politiky prmyslové: v Anglii

byl to Cromwell. ve PVancii Colbert, v Prusku Bedich II. kteí

železnou rukou ujali se výroby prmyslové. U nás také není ješt

mnoho znalostí a vdomostí prmyslových, proto jest malá iniciativa

v lidu — nebo „ignoti nulla cupido". Najde se proto dosti penz na

spekulace pochybné ceny, a ješt radji lidé ukládají peníze do

spoitelen a záložen, aby už vbec nic myslit a poítat a sledovat

nemusili! Ale na podniky, které dávají 8 až 10°
o

dividendy, t.všem

po mozolné práci, na ty penz není. Není však možno dávat na prmy-
slové podniky peníze veejné (u nás to nejde, nebo veejnými penzi
— v zemi. mstech vládnou Nmci!), nebo jediná ztráta veejného

jmní byla by velikou škodou mravní, ti.síce lidí by pobouila, zne-

chutila a bázní ped podnikáním naplnila. Sám úad prmyslu nevzbudí.

Kdyby vláda mla v dobrém i ve zlém všecku moc svenu, už by

byla dávno všecky národy zniila.

Úast obyvatelstva musí býti trojí. První povinnost spadá na

prmyslníky samy: je to vc cti prmyslníkovy — hotovit dobrý tovar,

správn pracovat a plnit závazky. Tu musí pestat sufisantisnuis

(laciná spokojenost) ptilitický. len(jst ducha, rukou, vle, inu. Druhý

závazek mají spotebitelé. Spoteba rnúže býti cele nánKJní i bez cel

ochranných. Anglie dala na cizí výrobky pilepit známku, že výrobek

zdlán v cizin, uinila to v dve ve své obyvatelstvo, že samo bode

hledt na to. aby nekupovalo výrobku cizích. Teti povinn-.st spadá

na obchod. Kupec dnes není jen k tomu, aby lacinc^ kupoval a draho



lí-16 Zprávy národohospodáské.

prodával, on stal se organisátorem a regulátorem veškeré výroby,

on kontroluje poteby spoleenské, stopuje pání obecenstva a podle

toho ídí výrobu, zastavuje starou a dává vznik nové. A všechny tyto

ti initele podporuje vláda zemská; ím bližší její styk s nimi a

vzájemné porozumní, tím lépe prc prmysl..."
Vzájemným hojným stykem nivellisovala a srovnala se kultura

západních zemí evropských skoro k nerozeznání. lovk v Anglii,

ve Francii, v Nmecku, Rakousku, Itálii stejn se odívá, stejn bydlí,

stejnými vcmi jest obklopen. Až do tch drobností — jehel, nože,

sirek, vše je stejné Stejn se to vyrábí, stejnou to má etikettu. Je to

už pro lovka až fádní takový zpsob života! Ani ta rychle se

stídající móda londýnská, paížská, berlínská, vídeská už toho nenahradí
— této jednotvárnosti nezruší. Proto do naší spolenosti vkrádá se

touha po exotismu. Japonské a ínské vci, jen proto nalezly takové

nadšení, že prolomily tu jednotvárnost a do té uniformit}^ vnesly nový
zjev kulturní tak rozdílný od našeho. Z téže píiny prolomila si

i secesse cestu — svými podivnstkami. Také jiné národy, dosud do
této znivellisované kulturní písiny nenáležející, hlásí se se svými
samorostlými výrobky, a bývají vdn pijímáni, jen když nco nového
dovedou podati. Tak si svta západního dobývají lidové výrobky
(hlavn výšivky) naše slovácké, rumunské, jihoslovanské, kovové a

tkané zboží jihoslovanské a turecké. Nejnovji na tento trh západní

kultury pihlásilo se i Rusko. Ze má v sob bohaté poklady neznámé
dosud tvoivosti a kulturní síly, Evropa sic vdla, ale nikdo jí zboží

toho nenabízel, neprodával. Leda tulské stíbro vešlo v širší prodej a

hojnjší použití. Zaátek nového proniknutí ruských kustarných
výrobk (lidového prmyslu) uinn o výstav paížské 1900.

Byly to tak zvané „uebnyja a masterskija" — cviebné mistrovské

školy, které své lidov koncipované výrobky vystavily. Ale tehdy bylo

vidti, že tu koncipoval západn vzdlaný lovk — že je v tom už

cosi ze západu navanutého, a celá manýra vypadla málo rázovit.

Pece však i onen pokus už se vyplatil a obrátil pozornost na ruskou
lidovou tvorbu. Pokus opakován. Pede dvma lety uspoádána nová
výstavka „kustarních izdlij" pi ruské obchodní komoe v Paíži.

V minulé zim pak poádal výstavku lidových výrobk ruských
„spolek ruských umlc" v Paíži sídlících. Za píležitostí letoší svtové
paížské výstavky pro hygienu uspoádal „ervený kíž" ruský velmi
zdailou výstavku hygienickou a snesl do ní mnoho z pvodní práce

ruské. Lidová chata s celým typickým zaízením budila obdiv. Ruská
kustarná výstavka pi tom uspoádaná byla „clou" (hlavní pitažlivost)

celé výstavy paížské. Bylo tu vystaveno výrobkv asi za 100000 fr.,

polovice stržena, ale za to uinno nových zakázek za 100.000 fr.

Na pd takto pipravené otevel v Paíži B. J. Borucký, poadatel
oddílu kustarniho roku 1900, hotový sklad ruské lidové výroby na
míst hojn navštvovaném (avenue de TOpéra). Na ruské kustarní

výrobky iní se od velikých tržních dom paížských hojné zakázky
pímo v Rusku. Tak sklad „Au Bon Marché" zavedl už celý oddíl
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ruskv a ve svém hojn šíeném katalogu ruské tovary doporouí jako

první zajímavost. V Paíži už snad není domu. v nmž by nemli
njakou drobnstku lidového prmyslu ruského.

Rozhled sociální.

Sjezd eskoslovanské sociální demok racie v Prostjov
(od 30. íjna do 1. listopadu) význaných moment ml poskrovnu.

Z obligátní statistiky o eském hnuti soeialn-demokratickém, zasa-

hujícím nejen do Dolních ale i Horních Rakous, vysvítá, že ze zalo-

žených do3ud 639 místních orc^anisací sociáln demokratických („dvr-
ných'*j žije a pmí povinnosti ke stran pouze 395. Da zaplatilo stran

12.535 stoupenc. len v rzných s^^ých spolcích napoítali si však

51 326. Spolk tch je 780 úhrnem, z nich politických 71, odborných

(skupin) 431, spolk starší formace „vzdlávacích a podprných^ dosud

235, a vydáno heslo je pemnit v odborové již dosti dávno. List
má eská sociální demokracie 42, politických 14 — dva denníky —
odborových 24 Listy vesms, i pražskou „Akademii", organ pro „volnou

diskussi**. vydávají jen organisace, a to po schválení sjezdu. Vliv 8'rany

je tudíž na n zajištn Celkem za minulé období správní rozšíeno

onch aaopis prý na 12 milion výtisk Pro národ asi sedmi millionový

dojista ne nepatrná íslice Jediné „tiskové družstvo" strany v Praze vydalo

za poslední dv léta 30 publikací o 240 000 výtisk.

Na sjezdu znova doknmenio' án revolun radikální ráz

éesko-slovanského hnutí sociáln demokratického na rozdíl od mírn
revisionistického smru, jenž pevládá u vdc nmecké sociální demo-

kracie v Rakousku. Sjezd schválil, že vyslanci eští v Amsterodame

hlasovali pro drážanskou resoluci Beblovu. Tém jediný redaktor

„Akademie" Modráek há)il revisionismus Ale nespokojenost s dikta-

torstvím soudruha Nmce pec jen ástené se projevila.

Navenek nejvíc fi za hranicemi) si povšimnuto usnesení o hromadné
stávce. Sjezd se prohlásil „i pro politickou stávku všehr* dlnictva",

jež by byla odpovdí „na policejní a vojensk massacrováni za rovná

obanská^ práva demonstrujícího dlnictva" Marn poukazoval zatím

odstouplý sekretá strany dr Houser, že eská sociální demokracie

zvláí na generální stávku nestaí. Vžd\( prý odborn sdružilo se teprve

sotva 5 a politicky dokonce jen asi 2Vo dlnictva. K demonstrííci že

86 lidé seženou snadno, protože to nic nestojí. Ale se všeobecnou stávkou

že jest jiná. Byl odbyt, že generální stávka není „otázkou cifer",

ale vhodné chvíle.

Generální stávkou obírají se teJ sociální demokraté dkladnji

i jinde, zvláš ovšem revisionisté a odborníci. V revision. „Soc. Monats-

heíte" nkflik autoru píše prti generální stávce. Nejzajímavji nové

zvolený revisionistický poslanec italský Turati. po zkušenostech z ne-
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dávné „hromadné stávky" v Itálii. Vytýká této stávce, že se prohešila

na kultue a civilisaci, že je vždy nutno ostati v mezích rozumu a

umravnnosti. Ze každá stávka musí respektovat podstatné poteby
veejného života a výrobní odvtví nevyhnutelné nutnosti, jako: svtlo,

chléb, pitnou vodu, službu zdravotní spojení poštovské a telegrafní,

denní tisk atd. „ Poruší-li se tyto instituce, odporuje to vyšším poža-
davkm civilisace, které teba plniti za každého politického i
hromadného boje. Jinak škodí se cíli stávky samé, ježto se probudí

proti stávce odpor nejenom jedné tídy nebo vlády, nýbrž skoro všeho

obyvatelstva, ani vtšiny dlnictva samého nevyjímajíc " Pavel Kami f-

meyer soudí tamtéž zase o dobytí hospodáské moci, že není

nikdy výsledkem jednoho pevratu, generální stávky, nýbrž pouze

uzrálým ovocem nekonené ady hospodáských a politických boj.
Na konferenci zástupc nmeckých ústedních sdružení odborových

usneseno pedložiti odborovému sjezdu kolínskému na rok 1905.

pipravovanému návrh proti generálním stávkám.

I ve Švédsku bude v krátce veškerým stoupencm sociální

demokracie hlasovati o tom, zda by bylo po pípad lze již na rok

vynutiti všeobecné právo volební generální stávkou. Mínní o tom je

i mezi švédskými „soudruhy" rozdílné.

V Itálii se nezdaený pokus o takovou všeobecnou stávku

politickou na sociální demokracii o posledních volbách do parla-
mentu zle vymstil. Vedle ástené úasti i katolických voli. Jak
sami socialisté eufemistickj doznávají, pivodil pokus ten rozlišení duch
i mezi socialisty a liberálními leviáky. A toto rozlišeni pineslo sociální

demokracii trpkou porážku. Ohlašovala všestranný vítzný postup

svj v Itálii, oekávala progressivní vzrst mandát. Získala sice nkolik
nových, ale ztratila za to mandáty dosavadní. Vynikající její radikální

kandidáti propadli, v flím samém vdce Ferri proti ministerskému

kandidátu. Socialn-demokratický ústední organ vlašský „A van ti"

sice se utšuje vzrstem hlas pro kandidáty socialistické odevzdaných.

V roku 1895 zvoleno 10 socialist, hlas soc. dem. odevzdáno 76.359,

v roku 1897 zvoleno 15, hlasovalo 134502, v roku 1900 pak 32
zvoleno a hlas soustedno pro socialistické kandidáty 164.976,

kdežto letos prý zvoleno sice také v hlavní volb 32 socialist, ale

získáno o 150 000 hlas vi pedcházející volb více, odevzdánoí jich

celkem 319.909 Byl by to vzrst znaný — za stejných pomr. Ale

letos postaveny všude kandidatury „spoetné", ehož minule nebylo, a

tu vzrst hlas ztrácí zde tém veškeren význam.
Katolické Nmecko, jehož zorganisovanost a všestrannou

úast na kulturních zvlášt socialn-politických problémech moderních
budí napodobení u katolík v jiných národech, nemohlo nepostehnouti

mimoádné dležitosti všude propukajícího moderního hnutí
ženského. Již dávno ped mezinárodním sjedem ženským v Berlín
zaujato stanovisko : sastniti se i moderního ruchu ženskiho, ovšem
v mezích daných kesanským názorem svtovým, aby se jinak ruch

tento, ponechán úpln sob, nezyrtl docela proti katolíkm. Proto piln
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pracováno o soustední dosavadních etných katolických spolku žen-
ských v mohutný katolický svaz ženský, jenž by mél asi podobné
úkoly, jako je eší obrovský „lidový spolek pro katolické Nmecko",
pro svt mužský. Svaz založen už loni, netfficieln byl i zastoupen
na mezinárodním sjezde berlínském.

Letos konal první sjezd ve Frankfurt n. M. 6. až 7. listopadu.

Ústedí má v Kolín Do 1. listopadu ml 1478 lenek, pistoupilo
k ústedí 10 spolk (v tom 4 dlnické. 2 spolky obchodnicb zízenek)
a založeno 7 skupin svazových ve Štrassburku, Wiirzburku, Wies-
badenu, Miinstru, Augsburku, Hannoveru a Hildesheim. Ke skupin
wiesbadenské pipojilo se hned 24 spolk dlnic, k mtinsterské spolek
alžbtinský s > 000 lenkami atd S ostatními msty a organisacemi se

vyjednává: tak s mohutným spolkem katol uitelek (o nmž zde ne-
dávno referováno), s ústedním spolkem pro ochranu dívek. dtí. pro-
puštných káranc v Dortmunde (má adu odboek) atd. Není pochyby,
že i ony ke svazu pistoupí.

Nmecký episkopat zízení svazu schválil, kardinál kolínský
a biskup limburský vyslali zástupce na sjezd.

Sjezd sám konán v místnostech, v nichž uradno zídili nmeckou
íši, za neoekávané návštvy žen odevšad. Pišly šlechtiny, doktorky,
mšanky, uitélky, úednice, komtoiristky, dlnice, ženy ze všech
spoleenských tíd a stav. Alkohol ze sjezdových místností vylouily.
ajem se oberstvovaly. První referentkou byla známá konvertitka

pí Gnauckhnová, spisovatelka, díve pední enice evangelicko-
socialních sjezd. Mluvila o stran dlnic Místo dosavadních pouze
charitativních snah ujednáno požádat dosavadní ústední socialn-politické

instituce katolické, aby uspoádaly pro ženy a dívky obecné socialn-

politické kursy vzdlávací, po té buJtež teprve zvláštní sociální úkoly
žen na kursech probírány. Prakticky súastntež se dámy již dnes
práce ve spolcích dlnic ; na práci s odborovou organisací zatím konsta-

továno že svaz ješt nestaí. Sjezd se prohlásil pro vyšší vzdlání
žen až i na vysokých školách. Varoval ped pílišným konser-
vatisnaem po této stránce.

„Žijeme v moderní dob, a to nám ukládá povinnost, býti

moderními lidmi. Teba nám hledati, jak bychom spolupracovali

o ešení otázek, jež dnes ženským pokolením hýbou, a to ve své

vlastnosti jako katolické ženy. t j. na základ katolického názoru

svtového", enila generální tajemnice mladého svazu baronka paní

Carnapová, na slavnostní schzi sjezdové Med. dr. Amannová
z Mnichova žádala si za velkého potlesku rovnocenné výchovy dívek

8 hochy, aby tak matka byla uschopnna vychovávati své odrostlejší syny.

Ve Švýcarsku revidovala sociální demokracie bet tak

mnoho stísli ji než jiné bvj program. Již ped sjezdem hlavní její

organ officielní „Grlitlianer" plaidoval pro názor, vypustiti z programu
t zv. theorii rostoucího zbdaení, jak to ostatn už provedli i naši

sociální demokraté rakouští. (Kautský v novém vydáni svého spisu o

programových zásadách socialismu práv vyšlém sice opravuje passus
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O koncentraci kapitalistické v zemdlství, ale jinak výslovn trvá pi
uvedené theorii !) Teba prý pracovati i pro dnešního proletáe a ne
pouze utšovati ho slavným socialistickým stavem spolenosti a budouc-
nosti za 50 i za 100 let.

Sjezd sám (20. a 21. listopadu 1904) v „urení zásad" trvá sice

pi požadavku pevésti výrobní prostedky ze soukromého majetku do
rukou spolenosti, ale pak pihlížeje ke svým švýcarským pomrm
udává „cestu k socialismu": „Žádá zatím postátnní tch odvtví
dopravy obchodu a prmyslu, jež dle svého monopolního rázu a dle

vývoje technického k postátnní se hodí, nebo jejichž postátnní
spoleenský zájem jakkoliv žádá." Dle toho stanoví pak takový
„pracovní program": Monopol tabákový (výnos z nho budiž
vnován na pojišování a sociální ochranu), monopol vodní síly, obilního

obchodu a mlynáství; obecnní vodáren, plynáren, elektráren, jakož
i pouliních drah; zízení obecních pekáren, mlékáren, porážek, pokud
není o n družstvy s dostatek postaráno; obecní prkaz pracovní a

bytový i bezplatné pohbívání.
Zvlášt zajímavý je program agrární. Pro zemdlství švý-

carské (tam není latifundií!) není prý dnes poteb je poveej niti, ani

není pro to hospodáského a technického pedpokladu. Zatím chce
sociální demokracie zvýšiti výnos zemdlský a postátniti hypotheky,
aby pešly znenáhla v mírné dávky státu a obci.

Zamítnut však 136 proti 18 hlasm z „taktických a opportu-

nistických dvod" významný dodatek, aby k zásadám pibylo
i místo ethické, jež by znlo: Kdo pistupuje k sociální demokracii,

uznávejž pravdu, spravedlivost a mravnost za pravidlo svého jednání

jak ku stejn smýšlejícím tak ke všem lidem bez ohledu na smr,
víru a národnost. Žádné povinnosti bez práv, žádná práva bez povinností.

Sjezd mimo jiné žádal, aby bylo naprosto zakázáno povolávati

vojsko proti stávkujícím, odmítl sice vzpouru vojska pro pípad,
že by bylo pece o stávkách povoláno, ale vyslovil se pro volbu

dstojník vojskem.

Rub státního monopolu koaleníhó a ostatních anti-

alkoholických opatení ve Skandinávii líen nedávno v „národní lize

proti alkoholismu" v Paíži.

V Evrop nikde se tak písn nepostupuje proti alkoholismu jako

práv ve Švédsku a v Norsku. Tak neobyejn proídly výepy
lihovin. Jakmile totiž zaveden státní monopol koalení, udleno koncessi

k výepu co nejmén. Naprosto zakázáno prodávati lihoviny, piva

nikterak nevyjímajíc, v nedli. A ani ve všední dny ve výepu nelze

koupiti více jako litr lihoviny najednou. V nkterých restauracích do-

voleno jen nepatrné kvantum lihoviny za podmínky, že tam kupující

zárove i nco pojí. V jiných restaurantech podávati hostm alkoholické

nápoje jest vbec zakázáno.

Cizinec má tak píležitost pocítit rozsah skandinávského boje

proti alkoholismu. Domorodí však umjí si všelijak pomoci, v zim
k oblíbenému grogu a v let k pjolt (sodovce s koakem). Na po-
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bežnim parníku neprodají cizinci ani íšky alkoholu, ani aby se ohál
na studené palub, ani aby potíral jím moskou nemoc. Domorodec,
který zná zákony své vlasti, ale nechce s ní bojovat proti alkoholu,

nevstoupí na parník, aniž byl se zásobil prve patinou láhví koaku
i rumu, z níž pak lidumilné uštduje ubohým cizincm, s nimiž se

jakž takž seznámil. Ponvadž se v nedli alkohol neprodává, zásobují

se všichni neabstinenti již v sobotu, a to pokud možno tak, aby byli

pi sebe vtší žízni nedlní zajištni. Aby se pak zásoby „nepokazily",

hledí je ovšem v nedli „odstranit", tak že se opilství — arci domovní
— práv v nedle povážliv vzmáhá. Podobný úinek má i zákaz ne-

prodati re výepu najednou pes litr; asi jako v Rusku, kde za

monopolu rovnž dostane mužík pouze „lahviku", vyjde proto ven
z výepu a hledí ji co nejspíše vyprázdnit, aby dlouho se venku ne-

meškal a dostal hned druhou. Aspo zpravodaj paížské národní ligy

antialkoholické práv tomuto zákazu pipisuje na vrub, že se ve
Skandinávii vzmáhá poslední doboQ hrubé až prý bestialní opilství.
V restauracích pak, aby se smlo píti, jídlo všelijak se „markvruje".
A kde vbec hostinský nemá dovoleno alkohol prodávat, tam si ho
jednoduše dává od svých milých „neabstinentských" host — „krást".
Hosté vdí. kde stojí skí arci neuzavená s píslušnými láhvemi a

sklenikami, a používají zdatn své vdomosti. Služebný personál jich

„nevidí" — a policie nemá, pro by zakroovala.

Ani zde tedy se jaksi policejní prostedky píliš neosvdují:
teba i v boji proti alkoholismu více pomýšlet na cesty výchovné.

Rokováni v posledním sezení brnnské obchodní a prmyslové
komory o pokraovacím školství živnostenském na novo pro-

kázalo, jak málo pokrokov ješt nazírá nmecké i eské živnostnictvo

na Morav na význam odborného vzdláni svého dorostu. Usneseno
žádati, aby bylo dovoleno vyuovati na pokraovacích školách pouze

plron, akoliv prý o stejném potu hodin, pak aby vyuovalo se

ve všední dny až po 6. hodin (po pípad V,^- hod.) a také v nedlní

odpoledne. Óeský mluví živnostníky vyjádil se sice ponkud pro

klid nedlní, ale na konec prohlásil se pro veškeré návrhy zpravodajovy.

Tak se stavu živnostenskému na nohy nepomže i pi všech po-

žadovaných prkazech zpsobilosti, o zákazech živnostenské práce

v trestnicích atd.
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Katechetm obecných škol moravských dostane se od

ervence budoucího roku njakého píplatku. Tahanice o ten drobet

— jenž vru nezaslouží tak hrozných dík, jaké za ve snme
vzdávány — byla veliká. Již ó minimum bezplatných tíd (8 tíd i 6).

pak o lhtu, od které pilepšení má nastati (ervenec 1905 i nový
rok 1996 , a konen, o zpsob oaízení (zákon i pouhý výnos). Když
konen se poslanci zajistili, že vláda zákon pedloží k sankci, a též

jednohlasné pijetí ve snme — zásluhou zvlášt Dra. Koudely,

který s neúmornou pílí pedlohy vypracoval, a Insgra Stojana — bylo

pojištno, žádáno z olomouckého ordinariatu, aby píplatky ouy byly

vypláceny nikoli jednotlivým katechetm, nýbrž — konsistoi k rozdílení.

Tato legislativní „zvláštnost" ovšem nemohla býti ani nejkatolitjšími

poslanci pijata.

Mezi denními událostmi uplynulého msíce stály v popedí
výtržnosti v Inšpruku. Akoli právnická fakulta (místo dívjších
kurs) otevena byla beze všech — jinak obvyklých — okázalostí

zcela tiše, aby Nmci se nepobouili, pece vzkypla v nich krev a

došlo k povážlivým demonstracím, pi nichž tekla krev. rausilo zakroiti

vojsko a mnoho osob zateno, hlavn z ad studentských. Pro? Píiny
naznail ásten ministr Dr. rytí Hartel ve svém projevu v jedné

schzi listopadového zasedání íšské rady. Mluv o obtížích, které vlád
stavly se v cestu, pravil mezi jiným: „Byly to hlavn agitace, které

picházely do otázek vysokoškolských zvení. Takové agitace jsou

ním specieln rakouským, u žádné university v Nmecku jich

nenajdeme. Každé chvíle se hrozí, nebude-li studenstvu nco
po vli, že zahájí stávku. Takové poínání agitací zavinné neposlouží

universit, ponvadž ochromuje její vdeckou innost. A já sám upo-

zornil jsem nkteré poslance tyrolské na to. že dojde li k podobnému
projevu v Inšpruku, že nesáhnu k policii, ani k vojsku, nýbrž k uzavení
university." Rozumí se, že studentstvo skoro na všech vysokých školách

poádalo manifestaní schze a odhlasovalo ve svých resolucích projevy

sympathie studentstvu italskému nebo nmeckému, ba ve Vídni dokonce
i poslanec Dr. Erler vnikl do takovéto schze ist studentské, takže

rektor musil jej zvláštním dopisem upozorniti, že universita není pdou
pro innost politik. Ne mén dosti rázného odbytí dostalo se Nmcm
od ministerského pedsedy Dra šl. Koebera.

V téže schzi íšské rady promluvil Dr. ryt. Hartel o slo-

vanských pobokách v Opav a Tšín. Na výtky mu inné
odpovdl mimo jiné: „Jak známo, tvoí Nmci ve Slezsku pouze
ást obyvatelstva, byt i znanjší. Slezsko obývá 296.000 Nmc,
220.000 Polák a 146.000 ech. Poet obecných škol dle vyuovací
ei ie tento: 260 nmeckých, 149 polských, 116 eských, potom 33

nmecko-eských a 17 nmecko-polských. O vzdlání uitelských sil

je postaráno státními ústavy ku vzdlání uitel v Opav a v Tšín,

i
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dále Ústavem ku vzdlání uitelek v Opav a soukromým ústavem

v Tšín. Novým zemským zákonem však doznalo školství ve Slezsku

utšeného rozvoje, jemuž vadil pouze — nedostatek uitelských sil...

Zlepšení uitelských platu v Cechách a na Morav zastavilo píliv

uitelstva do Slezska, za druhé rozmnožení slezských škol uinilo

tento nedostatek ješt citelnjším. To je stav vcí, který se nedá zapíti.

Proto jevilo se nutným poet slovanského uitelstva
rozmnožiti. Nedá se tvrditi, že by dosavadní polští a

eští kandidáti byli bývali ádným zpsobem vzdláváni;
ta trocha slovanských kurs nemohla z nich uiniti
ádné uitele A jste kteréhokoliv pesvdení, musíte piznati,

že je to zcela pirozené, když Slované neradi vidí své
školy za takových pomr zakro vat a hledají nápravy."

Spolek pro zízení katolické university v Solno-
hrade zabývá prý se myšlenkou, pokroiti dále k uskutenní spol-

kového cíle. Na pes rok nebo nejdéle do dvou let má býti vedle

trvající již fakulty theologické zízena fakulta filosofická. Spolek má
prý pes dva miliony korun, poítaje v to i pozemek urený pro stavbu

universitní budovy.

Svým asem zmínili jsme se, že dm s pamtní deskou Safaíkovou

v Krakovské ulici v Praze prodán byl prof Drem. Maškem nmeckému
studentskému spolku. Nedávno konala se schze lenstva této „Rede-
und Lesehalle der deutschen Studen ten", kde vtšina

hlasovala pro návrh, aby deska Šafaíkova s domu byla odstranna.

Pro odpor menšiny k tomu nedošlo. Dle toho zdá se pochybno, že by

si Dr. Mašek ponechání desky na dom pi prodeji domu vyhradil,

jak v nkterých listech se tvrdilo.

Známý mecenáš vrchní stavební rada Hlávka poskytl studentstvu

eskému veliký dar. Zídili „studentské kolleje eských vy-
sokých škol", nad kterýmižto kollejemi pevzalo protektorát msto
Praha. Zaízení ústavu jest úpln moderní a vyhovuje všem hygienickým

požadavkm. Zaízeno ústední topení a elektrické osvtlení. Budova

typatrová zaízena je pro 240 studujících. Kolej má prostrannou

jídelnu, ítárnu, knihovnu, sí pro pstování šermu, koupelnu a jiné.

Studující platí za vše msín 6 zl. a zavazují se uiti jednomu

z moderních jazyk, pro které zízeny kur.sy za vedení píslušného

professora. Do kolleje pijímají se studující chudí a výborn prospívající.

Veškerý náklad stál 344.669 K, vydržování .50.000 K ron. Chudé

studentstvo mže zde za laciný peníz vystudovati, nebo jest zbaveno

všech starostí o svou výživu a jvšelikémj shánní kondic a podobné.

„Kolleji Arnošta z Pardubic" pidružil se nový pomocník, pro mnohé

studující snad pístupnjší, takže lze doufati, že v „kolleji Arnošta

z Pardubic" spíše se shromáždí studentstvo smýšlení opravdu katolického,

jemuž nebude protivným bemenem plniti nkolik „kolleji" pedepsaných

povinností katolických.

Studentské slavnosti v lét poádané, od nichž svépomocná

akce studentská y Praze mnohu si slibovala, nesplnily tchto nadjí.

Hlídka. 64
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Dle závreného sútování inil píjem všech slavností 30.489 K 99 h,

vydání 24.327 K 81 h, takže zisk místo oekávaných 20 tisíc
iní pouze 6000 K. Je to skutené charakteristické, jak drahá zábava
musí se obecenstvu našemu poskytnouti, aby se 6000 K k humanitnímu
úelu vydlalo.

Na eské universit zapsáno pro zimní semestr 1904/5
poslucha na fakult theologické 124 ádných -j- 7 mimoádných, na
právnické 1525 + 284. na medicínské 347 + 32, na filosofické 1039

+ 445; dohromady 3035 ádných a 768 mimoádných poslucha.
Statistiku žactva na eských stedních školách ve školním

roce 1904/5, jak v posledním ísle jsme uvedli, sluší opraviti v ten

smysl, že gymnasia v echách vykazují 10 089 a všecky školy do-
hromady 29.785 žák; na jednu tídu pipadá prmrn 59 žák.

Brnnská realka eská, která loni pesthovala se do nové školní

budovy, nemže se v ní se svými devíti pobokami smstnati, což volá

nutn po zízeni druhé eské realky v Brn. Jak se proslýchá,

dojde snad k splnní tohoto požadavku v dob nedaleké a Nmcm
dána bude náhrada postátnním brnnské zemské realky.

Na moravském snmu podal Dr. Perek a spol. návrh, aby
etina odstranna byla z vyuovacího plánu na gymnasiích
a nahrazena nkterou eí moderní. Prozatím marné vo ání ! Dle mini-

sterského výnosu z roku 1850 mohou žáci nižšího gymnasia podle

§ 19. al. 2. organisaní osnovy býti dispensováni od etiny jen, když
zákonití jejich zástupci reversem výslovn prohlásí, že žáci ti do
vyššího gymnasia nevstoupí. Konference se o takových žádostech, majíc
zení ke kázni ve škole, vysloví a zem. škol. rada v té vci rozhodne.

Tak praví min. výnos, ale všecky podobné žádosti, které v nejnovjší
dob byly v té vci podány, byly nepízniv vyízeny. Dle toho teba
posuzovati návrh Dra. Perka.

Na nov systemiso váné místo zemského školního
inspektora v Brn jmenován prof. Al. Vlk, do té doby pidlený
zemské školní rad. Jmenování jeho uvítáno na Morav od professorstva

s povdkem.
Otázka školních léka rozešena pro lékaky v Praze

nepízniv, nebo vypsaná místa obsazena byla silami mužskými. Všecky
ženské spolky napjaly sice své síly, aby docílily v této vci njakých
úspch, ale marn. Kterým mítkem se mststká rada ídila, nelze

zjistiti. V nkterých denních listech uvádlo se proti lékakám, že

nemají praxe lékaské, že jsou lékai starší, kteí na to ekají a že

musí býti mezi obma stranami rovnost. Jen že ze jmenovaných léka
zvoleni byli nkteí, kteí vtší praxe nežli ženy nemli!

Jednoduchá frekvence na obecných školách za-

vedena byla loni v Noutonicích na Smíchovsku a v Bradle na Chrudimsku,
na obou místech s prospchem pro dítky, uitele i rodie. Úvahu
svoji o svtlých i stinných stránkách tohoto zpsobu vyuování koní
Ad. Schuster ve „Škole našeho domova" ve lánku o zkušenostech
svých získaných v Bradle tmito slovy: „Uvážím-li veškeré pednosti
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a vady jednoduché frekvence a vyuování, jsem pesvden, že prospívá

nejen dtem, ale i rodim a uitelm, a protož doporuuji zavésti ji

na všech školách, avšak jen v dob od 1. bezna do konce
školního roku." vzhledem k žákm pespolním. „Jen tam lze za-

vésti jednoduchou frekvenci u vyuování i v zim, kde není pespolních

dítek, kde všecky dítky mají blízko do školy a osvtlení ueben z rána

jest ádn obstaráno."

Místní školní rada v Kamenici nad Lípou poslala ministerstvu

kultu a vyuování petici, aby prázdniny na obecných a m-
šanských školách všude trvaly jako na školách stedních. Za
dvod se uvádí, že žactvo obecných a mšanských škol žije v po-

mrech mnohem horších než žáci škol stedních, jest slab.ší tlesné

soustavy, doma musí namáhav ped i po vyuováni pracovati a mnozí

mají daleko do školy. Naproti tomu jsou pomry výživy žák na

stedních školách píjemnjší, o výživu mají lépe postaráno a pod.

Tištné formuláe, píslušné petice, zasílá interessentm jmenovaná

místní školní rada.

Haliský snm pijal v podzimním svém zasedání dva návrhy

školské komise týkající se stedních škol, ímž docílena alespo shoda

ve vcech školských mezi Poláky a Eusíny. Pedn bylo pijato, aby

byla vyzvána vláda, aby zídila rusínské gymnasium ve Stani-

slavov, ímž by tato vleklá otázka byla pro Rusíny pízniv vyízena.

Druhý návrh, který podal hr. Dzieduszycki, zní: „Ministr vyuování
mže k návrhu zemské školní rady ustanoviti, aby na dosavadních

stedních školách s vyuovacím jazykem polským bylo zavedeno po-

vinné vyuování jazyku rusínskému a na rusínských povinné vyuování

jazyku polskému. „Rusínští poslanci hlasovali pro tyto návrhy s vý-

hradou, že gymnasium ve Stanislavov nepokládá se za ústupek uinný
Rusínúm a že i na dále budou se domáhati zízení nových rusínských

škol stedních.

Zemská školní rada v Dolních Rakousích vydala vynesení, dle

nhož mohou šestinedl ní prázdniny na školách mimovídeských

rozdleny býti dle místních pomr, hlavn se zetelem ke .stavu

zemdlskému tak, aby jedna ást trvala nepetržit 4 nedle.

Zvláštní je.st, že liberální uitelstvo, které bojí se na p. sedmi-

leté návštvy školní, jelikož by prý utrpla „úrove vzdláni", nebojí

86 pranic prázdnin sebe delších. Opravdu zvláštní!

Jak dle „Szkoíy" píší „Pedagogické rozhledy", pipravuje se

v Anglii veliká reforma školství; ve vychovatelské rad msta Londýna

pedložen totiž návrh, aby školy peloženy byly z msta na venek.

Ve smyslu tohoto návrhu musily by všecky dti uchylovati se z Londýna

peplnného dvmem a výpary, na deset msíc na venkov, odkudž by

pouze na svátky a na' prázdniny k rodim dojíždly. Rodie by

platili pouze na stravování dtí. kdežto v.šecka ostatní vydání by se

zaplatila z dchodu, plynoucích z kapitál za pdu a budovy dosavadních

škol stržených, dále z venkovského hospodáhství, jež každá taková

škola na svj úet bude provozovati.

64»



956 Školství.

Do škol a opatroven Ústední Maticí školskou vy-
držovaných zapsáno pro letoší rok 12.222 dtí, neítaje v to

žactva ve školách, jež Matice pouze podporuje.

Dle pijatého návrhu zákona na upravení plat uitelských

v Dolních Rakousích, mli by uitelé školy „Komenského" ve

Vídni míti 25.600 zlatých roního služného. Spolek „Komenský"

však platí svým 16 uitelm pouze 14.070 zL, tedy více jak o 10.000 zl.

mén nežli budou míti uitelé veejných škol ve Vídni. Mimo to na

veejných školách je 6 kvinkvenalek po 100 zl., na škole „Komen-
ského" však pouze 4 kvinkvenalky po 60 zl., dále žádná pense,

žádné odbytné, žádné nemocenské ani invalidní pojištní; rovnž vdovy

a sirotci po uitelích byly by úpln bez ochrany. K tomu všemu ne-

mže ani tak skrovná ástka zadržených kvinkvenalek nejstarším

uitelm pro nedostatek penz býti vyplacena.

V Brn založena byla nová uitelská zál o žna jako vedlejší

podnik „Pensijního ústavu uitelského", který do ní vložil 12 tisíc

korun. lenem této záložny mže býti jen podílník pensijního fondu.

Eovnž pjky poskytují se pouze lenm pensijního ústavu a jejich

rodinám. Že pi vtších pjkách vyžadují se dva ruitelé, lze jen

schvalovati, že však má se poskytnouti — tebas „pokud možno" —
hypotékami jistota, je trochu divné, nebo který uitel mže této pod-

mínce zadost uiniti? A kdyby mohl, pomohla by mu beze všeho

záložna jiná.

Obraz školského rozpotu na r. 1905 v Cechách poskytují

tyto údaje: poteba u eských -|- nmeckých fond: základní služné

16.799.342 -f 11,478.937 K; kvinkvenalky 5,622.555 -f 3,422.212 K;

funkní pídavky 856.150+ 616 010 K; aktivní pídavky 539.435 +
400.850 K; náklad na industrialní vyuování 1,013.296 + 868.726 K;

odmny za nepovinné pedmty 317 814 + 99 832 K; substituce

132.675+ 87.948 K; okresní porady 46.411+30.428 K; okresní

knihovny uitelské 6.432 + 4760 K; pomcky uebné 121.313 +
84.250 K; dan a dávky 229 + 14 K; rzná vydání 76.611 + 50.491 K;

náklad jednací 116.218 + 77.710 K; náklad na vyuování náboženství

1,172.225 + 763.392 K; úhrnem 26,820.706 + 17,985.560 K, dohromady

44,896.466 K. Celková úhrada obnáší ze 63 okres eských 26,820.706 K,

z 49 okres nmeckých 17,985 560 K, dohromady 47,806.266 korun.

Zprávu o zmn zákona školského v Dolních Rakousích,

úprav plat a disciplinárního ádu moravského uitelstva odkládáme

do nového roníku „Hlídky", kde hodláme pinésti též soustavný

obraz evropského školství jak po stránce statistické, tak i co do vy-

chovatelských smr a proud.
Akademické kursy pro eské uitelstvo neuspokojily ani

úastenstvím ani obsahem. Z mála pihlášených pišla jich ješt asi

jen tetina, a pednášky byly namnoze tak „akademické", že uitelé

z nich pramálo mli.
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Válka rusko-japonská jakoby byla jiným státm uvdomila, že

i jim mohou nastati tak vážné okamžiky. Dávno chovaná pání draznji
se opt pronášejí ; nkterým páním také vyhovno. Kde kdo snaží se

získati co nejvíce ze zkušeností nynjší války. O anglických úpravách
jsme se již asto zmínili. Anglie jest arci pímo ohrožena Ruskem,
a provádí nyní, na co dávno již pomýšleno, jen že dosud se nedostávalo

tak energického lovka jaký jest Kitchener. Také Skandinávie všímá
si své obranné síly. Za nedlouhou dobu bude již ruský obr u jejich hranic.

Jak rusifikace Finska pokrauje, jest známo. Dobývání Skandinávie
8 moe naráží na píliš nepíznivé okolnosti, a proto je se pipraviti

na obranu na souši. Cesta ruského postupu vedla by zajisté severními

kraji „Finnmarken a Tromso". Letos bude asi ješt dostavna velká

pevnost Boden na kižovatce švédské severní dráhy a dráhy Lulea-

Narwick. Rokuje se pak mnoho o dostavní jiných pevnosti a tvrzí,

o vystavní nových a o zízení stanice malých váleních lodí, o velké

rychlosti. Jak lid sám snahy vlády podporuje, toho dkazem, že provincie

Nordland a Finnmarken byvše pro velkou chudobu kraje sproštny
jakékoli vojenské služby, roku 1894 samy se této výsady vzdaly.

Z tchto provincií pak byly vytvoeny poznenáhla dva vojenské okresy.

Toto vojsko bude ovšem pro svou znalost všech stezek a svou otužilost

za války konati dležité služby. Zajímavo jest, že Rusko nyní za války

upravuje své vojsko v Turkestanu. Tato úprava týká se pchoty,

dlostelectva, technických zástup, vozatajstva atd. Na podrobnosti

není zde místa.

V Rakousku dokali jsme aspo nového vydání cviebního ádu
pro pevnostní dlostelectvo, jehož zmny proti dosavadnímu odvodnny
zkušenostmi v boji o Port Arthur nabytými. Pání, aby dlostelectvo

polní bylo již zaopateno rychlopalnými dly, nezdá se, že by se tak

záhy uskutenilo. Žádost, aby byly zízeny dlostelecké pluky zemské

obrany, opt vstupuje do popedí. O tom však až podruhé. Honvedi

dlostelectvo jist již dostanou.

Anglie. Nová úprava indického dlostelectva, o niž Kitchener

tolik usiloval, jest nyní známa Dlostelectvo to dlí se na jízdní,

polní, horské, obléhací a hrubé dlostelectvo. Pak jest ješt 5 setnin

dlostelectva na obranu pobeží. Veškeré dlostelectvo rozdleno na

rzné kraje Indie.

Úprava anglické armády ile pokrauje. Pro hrubé dlostelectvo

vyšel návrh cviebního ádu. Známo je snad, že teprve nedávno se

zavádjí hrubá dla za souástku polních armád. Doítáme se o hrubých

dlech jenom ve zprávách o dávno minulých letech válených. Pozdji

snaha uiniti polní armády pohyblivj.šími, vytlaila hrubá dla úpln,

obzvlášt že jich úinek nebyl tak valný. Pokroky technické jak co

do zákopnictví tak co do dl, jakož celý vývoj válenictví pivedly

nám opt dla hrubá, ov.šem pohyblivjší než bývalá a s vtším úinkem.
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Jich nosnost jest veliká, a proto menší pohyblivost není tolik na závadu,

jelikož se jich užívá na velké vzdálenosti, tak že sotva jim kdy bude

tak na kvap stanovišt mniti. Za to velkým úinkem svých stel

mohou prokázati velice dležité služby. Stílí se z nich na obsazená

místa, polní opevnní, velice vzdálené kolony a nepátelská dla.

Velká pozornost se nyní opt vnuje pchot jízdné (jízdným

stelcm), jejíž poteba se jevila v africké válce. Posud mají Angliané
trojí jízdnou pchotu, a to jízdnou pchotu pravidelné (ádné) armády
(dobí stelci, špatní jezdci); dobrovolníky v osadách na p. „m. riHes"

v Africe (dobí jezdci, mén dobí stelci); Imperiál Jeomanry (málo

dobí stelci, málo dobí jezdci).

Hledí se novou úpravou výcviku dosáhnouti vtší zdatnosti tchto

zástup. Práv byl sestaven na Salisbury Plain nový prapor jízdné

pchoty, ímž dovršen poet 5 kádr (pi ádném vojsku). Poet bude

však ješt mnohem vtší. Posud arci ješt není rozhodnuto, jak vojenská

správa je hodlá zaaditi. Prapory tyto jsou o 4 setninách, oddlení

strojových runic a dlu. Míra válená setniny jest: 5 dstojník,

5 sergeant, 6 desátník, 2 trubaové, 6 professionist. 117 muž,
dohromady 141 muž, 142 koní.

Nmecko. Jak si Nmecko hledí své námoní síly, lze ásten
poznati z pirstu mužstva a dstojnictva za posledních let. Roku 1894

byla míra 20.498 muž, r. 1899 26.768 muž, r. 1904 38.406 muž,
tedy vzrostla za posledních 10 let o 17 908 muž, a za posledních

5 let o 11.638 muž. Pírstek míst dstojnických inženýrských (pod-

mínny velkými pokroky techniky), lékaských výplatnických je tento:

r. 1899 r. ino4 znamená piriistek

dstojník námoních ... 811 1250 429
inženýr 128 223 95

léka 142 1S7 55

výplatník 104 164 60

palubních dstojník . . . 1058 1587 529

poddstojník 4740 7111 2371

svobodník a prostých . . 17597 24820 7223

Až bude proveden zákon námonictví, bude míra mužstva asi 600.000.

Petásaná otázka zpravodajství na moi. Ustálil se názor, že na

malé vzdálenosti lze postrádati poštovních holub, již doposud donášeli

zprávy, a výhradn používati telegrafie bez drátu, na velké vzdálenosti

však že bude teba poštovních holub i tehdy, kdyby telegrafování na

takové velké vzdálenosti se stalo spolehlivým. Jedná se zde ovšem

o podání zpráv z lodí do stanic, v nichž holub byl chován. V stanicích

jsou holubi chováni a cvieni; donášívají zprávy na 300-350 km za

3—4 hodiny. Námoní správa podporuje pstování a cviení poštovních

holubu soukromými holubái, udílejíc vysoké ceny, a iní opatení,

aby i takovíto holubi byli za války dáni k váleným úelm, tak že

mže za války poítati úhrnem na 6500 poštovních holub, a lodi

mohou je odesílati z celého prostranství zahraniního na východu ruským
pobežím, na severu norským a na západ anglickým.
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Rusko. V Odse zízen námoní prapor, jehož mužstvu jest

konati službu pi doprav vojska po moi. V míru jest jim seznámiti

vojsko s okolnostmi a zpsobem takové dopravy.

27. srpna naídil car, aby posádce port-artharské, jak vojsku
pozemnímu tak námoníkm každý msíc strávený v obléhané pevnosti

byl poítán za rok služby, a to od 14. kvtna až do konce obléhání.

Rusko-japonská válka. Boje v íjnu na bojišti mandžurském
svedené pinesly nám velké pekvapení. Každý oekával njaký roz-

hodný obrat, a zatím — jen velké ztráty na obou stranách. Boj ne-

rozhodnut a armáda leží proti armád, na dostel eká. Již zaátek
bitvy byl tak neobvyklý, našim názorm protivný. 2. íjna vytrubovali

Rusové do svta, že zahájí postup. Jsme však pesvdeni, že

Kuropatkin, tento nepopirateln velký stratég tak neuinil o své ujm.
9. íjna se oba protivníci stetli a bojovali do 16. íjna se stídavým
štstím. Ani Rusm ani Japoncm nepodailo se na dležitém míst
relativní pesilou vystoupiti. Sted ruský byl velice slabý a zálohy

20 km za frontou, tedy píliš daleko, než aby se jich mohlo náležitým

asem na dosažení pevahy užiti. Rusové na svých kídlech ponkud
ucoufli, Ojama se vrhl na sted a v boji 14. a 15. íjna prorazil

ruskou frontu, byl však opt zatlaen Tu však také obapolné usilování

ochabovalo, jádra armád se opevovala, zatím co ruské pedvoje zstaly

vzdáleny od pedvoj japonských asi na 000 krok. Docházelo pak

již jen k šrtkám a podružným podnikm obzvlášt noním slabých

oddlení. Japoncm se chtlo sice opt zahájiti postup, nemohli se

však jaksi rozhodnouti, jak útoiti, posunovali své voje brzo na východ

brzo na západ. Tžišt nemže býti jinde než na východním kídle.

Poslední dobou usiluji o velice dležité místo, vrch Putilovský.

Již Rusy z toho postavení byli vypudili, nemohli se však tam usaditi,

a Rusm podailo se opt vrchu dobyti. Prozatím nezdá se, jakoby tak

záhy došlo k rozhodným bojm. Japonci ztrácejí ovšem ím dále více

nadje na vítzství, nebo vojsko, jež nyní ješt na bojišt mohou
vyslati, sotva bude tak dobré jako náhrady ruské. Pravidelné vojsko

jest již všechno na bojišti, vyjma 1 1/2 brigády na ostrov Formosa a

1 brigádu na ostrov Jeso. Podailo se jim však prý sestaviti ješt

8 divisí po 15.000 muž z pebytených branc nkolika roník.
Jízd a dlostelectvu však sotva mohou poslati náhrady.

Zatím si Japonci upravili železniní dráhu z Inkou do Liaojanu

a 4. íjna první vlak japonský pibyl do Liaojanu. Jiným drahám,

a stavby neperušili, pece vnují menší péi a zdá se tudíž, jakoby

He chtli opíti o základnu západnomandžurskou, s dopravní arou
Inkou-Liaojan. Japonské vojsko trpí velmi zimou. Jich obvyklá strava

se ukázala nedostatenou. Nyní se již málo kdy dává istá rýže.

Obyejn bývá míchána s pšenicí nebo asto so dává masa a ryb.

Vojsko ruské mnohem lépe nese zimu. Za to bylo na ruské

stran napraviti jinou vadu. Nedostatek úpravy velení jevil se již

v bitv u Liaojanu, tím více však za posledních velkých boj. Armáda

jest již píliš veliká, než aby mohl jediný lovk veleti pímo jejím












