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Náboženská matice v Maďarsku 386. 1\'áboženské šílenství 294. 1\`ábožen.sk ' fanatis~›Y S
mus 294. Náboženský vývoj mladistvých 453. 1\1ábožÍenský zažítek 159. "Nábo-
ženské dějiny slovanské 164. Náboženství a socialisté 337. 1\'áboženství. v ob-
chodě 252. Náboženství a osvěta 373. Náboženství ve škole 380. Náboženství
ve škole španělské 170. .\”ábožcnství u hudebních skladatelů 337. Náčelnictví“
čs. vlády l3l.“Nádherav církvi 205. Národně-Sociální strana a náboženství 413.
Národní menšiny 132. Návrh nového čcskéhoikatechismu 302. Neděle 375.. Nej _.
větší nakladatelství světa 299. .Německá kultura. u nás 297. Německé hospodář-
ství 494. Německé vyzbrojení 495. l\`.“'iagarský vodopád 458. ,,N. s paní“
425. Norsko 115. Nová' správa děs. zemí 219. - . ` p .

Občanský sňatek v Jugoslavìi 375. Obnova národ. hospodářství v Německu 494..
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6 Paběrky74. Paciíismus 351. Palestina 304, 412. Papežský primát 334. 'Paraguay 496 .
Plovoucí umělé ostrovy mezi Amerikou a Evropou- jako stanice pro pravidelné let y
83. Plyn v průmyslu a v doma cnosti 457. Po 14 a po 10 ìetech 427. Pohon želez-
ničních lokomotiv 34-8. Polská sdružení theologická 212. „Poìska vždy věrná“
a soktářství 446. Polská literatura 208, 415. Portugalsko 251. Poslanci a posla-
necká immunita 132. _Pověra ve sportě 375. Pracovní škola. 301. Pramen vý-
děllš;u 459. Pravoslaví 336. Pravoslavný rozkol V pů.vodu 161. 7Protestantští
frazntiškáni 163. Protokoly úřední 165. Prsty náhradou sluchu? 7 8. ˇPrzyb y-
szewski 1.67, 451. Překladatelské zásady 33.8. 7 _  z

Quido zl Arezza 212. _ 1 .
Rakousko 88; k 1`§'ěmecku? 308. Rakouskouherská cesta do Zlšzáz y 176. Román dobro-v

družný 340. Rumunsko 161, 220, 290, Rumunští králové 161. Rusko 250..
Ruský návrh na zamezení světové války 220. Ruští náčželníci 44. Rtut u po-z
honu turbín. 306. Rychlost světla 79. V 1 S s _ .

Řeholníoi v právu majetkovém 165. Řím 166. Řím a světová válka 220. Římská.
svatyně 164. Říše boží 113. _ 8 _

Samosprávné hospod.ářství 83.7 Saekularišmus 486. Sborník německých pověr 376.
CP<.Scout a jeho pravidla 346. Sebeurčování národů 308. Seminář kněžský v Gin

419. Septuaginta. 120. Sjednocovací Sjezdy nekatolíků vpapežském .okružníku
Mortalium animos 32. Slovensko 175, 207. Slovník anglického jazyka 298.
Socialisté a náboženství 337. Sociální demokracie čs. po 50 letech 175. Sociální
pojištění 383. Sorbonna 260. Sověty 175. Společnost národů. 88. Spolek šíření
víry 289. Starozákonné náboženské vzory v kázání 160. Starozákonní kritika
pø 50 ıøhøøh 1ec..sa.1~ý zá.1zøn 208. s-hári Iiaazvzv. 44.-aa. sżáťø 2. šhøia 261. stavba
kostelů na pojistky 117. Student a literatura 381; podpora studentstva 126;.
studentská osada v Paříži 260. í Středoevropský velestát 176. Suggesce aa; .její
praktický význam ve škole 81. Svaz náboženských sociaíistů 33. Světový jazyk
452. Svoboda vůle ve výchově 82. 4 . í

1 Školavysokých paedagogiclšiýclı studií v Brně 261. Školní, reíformy 124. Slechtiotv-Í'
d.I`1ohovních vpbývalém Mazd”arsl‹;u 446. Šternberská postilla 212. Švédsko 1l5,._
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 1 ' as 183. Tê1øøv11< zn. anšøvnž výıxøxxnøazfšıšøıxxiøh a.aá125.4 fšä-oismııs a nábožens ›v1 sp y
V 4 Tisza .Stěpán 446. ,Tolstoj L. N. podle Bourgeta 414. Turecko 164. Turkolo-
S gický sjezd 121. . 3 S 1

Učitelské Sjezdy 301. Uěitelstvo v boji proti opravám v školství. 40.“ Ucho v, boji
proti. zločinství 378. U nás 86, 387. Unité a latiníci v bývalém Maďarsku 446.
Unie 31, 72, 160, 374. University největší 382. University v Syrii 41.8. Uni-
versita, 1;32,1;01i01çá, V Salzburgu 492. Úrazy V severoamerickém průmyslu 307.
Ústav pro vychování katolických středoškolských učitelů 261. Útěk před Aka-
demií 414- Usuň - záhadný národ 120. .

Vatikán 44; V. a Mussolini 263. Vláda u nás 175. Vládní noviny 131. Vlaky na
prámech 349. Vlaština na školách jihot yrolských 132. Vojenské knihovny u nás

` 170. Volba presidenta Spojených států amerických 388, 496. Volby do zem-
ských zastupitelstev u nás 495. Volby v Brně 495. Všeindský sjezd 116.
Výstava' soudobé kultury v Brně 421. Vysokoškolské majales -Z „výstava
nekultury“ 214. Vyšší ústav pro náboženské vzdělání v Římě 126. Vysvědčení
zaměstnanců 385. Vzduchoplavba přes Atlantický ocean 41. 1 S 7

Zachraňováníí trosečníků 85. Zemské volby u nás 460. Zloěinci v ohlase 295. Zmat-
teční stížnosti v soudnictví 165. Zmezinárodnění církevní správy 164. Zpověď

8 laikům 249. Zpovědníkovo svědectví před soudem 375. Zvuková analyse slo-
1 vesných děl 32. 1
železniční naštěstí 456. ženský hčıøøvik 215. Žhavá žaøzø v Iêıařshvi 169. ziaè

  n1z..ďax›š11 205. žziaøvsızè Søıay vaiøi v Kflsťzzz. 205.  
' 4*
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Morava -- metropole sv. Methoděje.
1 Á K jedenáctistému .jubileu sv. Cyrilla napsal Dr. Fr. R ob enek. j

1 11.
A Kdejstálametropole Sv._MethOděje?

Vymezili jsme rozlohu Země moravské po nižinách dunajských
iz prava i z leva od vtoku Moravy až asi po ohbí Dunaje. V tomto
rovinatém krajityčil se tedy hrad Svatoplukův - metropole Me-
thodějova. Mnozí hledali ho na Děvíně uBratiSlavy.1) .Poloha jeho
je sice velmi výhodná při vtoku Moravy do Dunaje, leč příliš vy-
pjata k Západu. Hrad sloužil zemi jako majestátní strážce zemské
brány vedoucí do říše"fran.cké. Byl přece jenompouhou „quaedám
civitas“.2) Legenda bulharská klade metropoli Methodějovu do Pan-
nonie.3) Nemohla ležeti daleko od Dunaje, poněvadžtéž hranice země
moravské držely se celkem 1 nižiny dunajské, a na sám“ Okraj ji
umistiti bylohy přece snad odvážné. Konstantin Porfyrogennetcs
počítá hrad Svatoplukův mezi památná místa, ležící na jDunaji.4)
Vypínal se tedy hrad „Morava“ V samém srdci země moravské na
pravém břehu Dunaje. J e vskutku podivno 'a téměř jnepochopitelno,
že mohutná residence Svatoplukova, která slynula daleko široko

 1) šinxøız E., Dèvin. Panęx. A1-øhøøı. XXXI1. _ S  V 1
2) I-lfludovicus rex imense Augusto ultra Danubium cum manu valida proíectus,

Rzastizen ii n Ťq u an d a o iv i t at e, quae lingua gentis illius Dorvinaí, id est puella.
dicitur, obsadit. Annal. Fuld. ad a. 864. 1. 378.“ “

1 3) Í Hlídka 71-927, 447 násl. ` 7 3 S “ 1 `
4)_H11đ1zz.; 1927, 4.4.9.. `  
Hlídka; _ 1 1
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svojí nedobytností, a to nejen za doby nám známých Mojmírovců,
po celá pozdější století .zůstala ztajena. Zná jméno jeji ještě 1*, 1058
kronikář Lajmbertus Schafnaburgensis. Píše. takto: „Rex (Herıricus IV)
Natalem domini in civìtate Marouva celebravit, in confinio Síta
Hungariorum et Bulgariorum.“1) Současně udává Zevrubněji její
polohu. Leželavíce k východu, k ohbí Dunaje, k hranicím bulhar-
ským. (Bul/haři přebývali východně od Středního Dunaje.) Z

O; hradě zachoval nám též řecký spisovatel Georgis Kedrenos
ve spise. Historiarum Compendium ke konci první polovice 11. stol.

' . V ~ 3' '\ c I “ Ntuto zprávu. Tout‹.p_'c‹p 81:81 mu 7; Oìżtootoćoıoć Q/Š;/Ova Booìlyoćpíoćg toofcov
'cčv 'cpć7cov.Ilě1:pog ug Boúìxyoćpog, Aeleoâvog vìfjv Tcpoo“/jj/opčoćv, 505710;

'Á." _

Bulzošvuou juvog joivöpbg, Oìiroöpâćg âv. rtˇjg 7cc'>).€-:o.›g šrcìhoćvoìto šv 1300).;/Oćpíqc,
\ ł 37 I \ ` I Vxoćı xoćtnvtrjoev oćxpı Mcopoćjšoo xoćı Bsìxêj/poćôon/(1c,Op“oopıoć2)

öà 'coćütoć 'cñg ľlocvvovíoćg xoćtôć tijv Ttspcxíoćv 'C05 °'Io'cpOo önz-
xs-:Lp.8vOć.xOćı yeıtovoüvtoć toˇ1 xpožìvffi) '1`oupv.,íą;) , ,,“×04z1UEöv

I
C \ S V C ,ˇ '_ ~ ,.,, 5, ' ,eoćurov 8cp7juL`§e_.__Po›zLOćvou tou oiou too Žoćuoovjìl, xoćı to javor; cxveoeıe rćév
Boukyožpwv, Marpo ôlčyou rčv tpo2X7j).ov ůrcojioćlčv tí; 'ôoulsíqć mši' líoćv
ôpzç/vcbusvov íě).eoil“spíOćg_4) S j š L j V

Psanec Petr ukrýval se tedy v Pannonii, v krajině při
břehu Dunaje mezi hrady Moravou a Bělehrady (Bělehradem) a
hraničící sp paˇnovníkem (králeml) Turkie.5) Géza Fehérö) mysli
zde na Srbský Bělehrad, avšak neprávem. Tento leží v Moesii,
nikoli v Pannonii. Hornatý a bažinatý kraj při ohbí středního Du-
naje a Stoličním Bělehradě poskytoval Petrovi bezpečnéhojútulku.

Maďaři usidlivše se vizemi moravských Slovanů přisvojovali si jejich
kulturu, křesťanství i organisaci státní. Řeč jejich hemží se tolika sla-'U
vismy,7) zvláště ve výrazech týkajících se hospodářství, správy státnís)

fií GD N‹ p-l\ O )ıı|\

1) Pistor. Struve. Scr. rer. germ. I. 324. 4 “
2) rb ťppoópıov pevnost, hrad.
3) 5 xpóılnç ze západoslovanskéhc k r á I, viz heslo u Du Cangę,
4) Migne 122 str. 259. ~ ~ _ _
5) Maďaři ,sice drželi V té době již Pannonii, ale sídlo jejich vládce bylo ještě

v zemi Bulharů východně od Dunaje. Zdá se, že teprve kníže Gejša usídlil se na,
hradě Svatoplukově Moravě, ačkoliv pověsti tam uvádějí již Arpáda (Gesta Hunga-
rorıım cap. 46).  2 Ý

6) 1. Ch 57. ` A _

7) $1“0VI1ej Sasìnek, Slovanskost Uherska v Slov. Pohl'. V- 1
')> Král nazýván király, kteréžto jméno dostalo se i do tehdejší řečtiny. Jedna

z køı-nn In-á.1ú nnaďaxskýøh nesla nápis KPALHO ToYPKIAo.1v1oss X1. 233
pozn. 34. Manželku Gçejsovu oslovoval lid „velkokněžnou“ „Belekneginem“ tamt.
230 pozn. 29. či f « ' S
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M01-3,va. -' se metropole sv., Methoděje. Ý p s 3ˇ

za náboženských pojmů,1) že mnozí je dlouho považovali za národ
=slovanský.2) Slovanská jména hor, řek a měst v prostředí nyní
fúplně maďarském dosud označují pohřebiště podunajskýchSlOvanů`.3).
Dvě neivětšíz sídla. a hradymoravské stihla ,,dam_natioˇ-memoriae“.
Jména jejich výrnazána z historie, ale tradice velké minulosti přešla
i nanové držitele. Bělehrad změněn na,,Alba Regalis“, stal se
sídelním4)' a korunovaěnírn místem i pohřebištěm. králů uherských,
Morava pak uhájila si ina dále přednost arcibiskupské metropole,
ba na krátký čas i královskéresidence. Myslím, že nemůžeme se
již minouti onoho jedinečného hradu moravského, týěícího se na
pravém břehu středního Dunaje, nedaleko jeho ohbí.  

 Arabskýgeograf ze stol.aX.II. Idrisi prozrazuje nám jeho nový
název, pokládaje ho současně za hlavní město Boemiel Idrisi roz-
lišuje vlastně dvojí Boemii (Noemia): západní, v. sousedství říše
saské, 's hlavním místem řeěeným Masla (Praha), a východní, j v Po-
fldunají, provincii, která je v poddanstvíuherském (Onkaria) a jejímž
hlavním -sídlem je Ostrigoün --- Ostřihom. .I ižně od východní Boemie
ăeži .Karantara -- Korutany, které se kryjí us Idrisiho se starou
-“Pannonií, mezi Dunajem, Drávoua Alpami, a patří rovněžk uher-

_ _ _ _ _ .

žskému státu. s Ostrigoůn ležíana Dunaji. Je ze všech míst Boemie
nejrozlehlejší;~a snejlidnatější.s Leží nahranici Boemie a je vzdálen
30 mil od jiného popředního místa, řečeného Belgraba (Stol. Bělehrad.5)

Rozsah starçéhoz království moravského. z
Chaloupecký soudí, že v díle Idrisiho zachovaly, se nám Zprávy

řz dobystarší, někdy Z XI. stol., kdy sice Slovensko bylo již sou-
flěástí Uher, alekdy ještě politická příslušnost Slovenska (i s,Ostři-
âiomem) k~~ČecháIn byla v živé pamětifi) Zajímavo je, srovnáme-li

'S 1)'Okrem 2- 3 slov, .ktoré su pôvodu bulharsko-Slovanského, táto krestanská
termìnologiat maďarského jazyka je od zadunajských Slovincov poprejímaná. Slov.
Pohľady 1922 str. 67. 4 ,

*) Helmold (Ť 1172) píše: Quod si adjeceris Ungariam ad partem Slauvonjae, ut
qnidam volunt. quia nec habitu nec língua discrepat. Mon. P01. Hist. I. 495 a 514.

3) Při jménech slovanských jest nutno dobře rozlišovat, ze které doby pocházejí.
Některá jsou Z pozdější doby kolonisaění. i s

"S 4) od r. 1027. až 1380. Srovnej Wetzer-Welte, Kirchenlexikon heslo Stııhlweissenbuırg.
sa 5) V. Chaloupecký, Zprávy arabského geografa z XII. stol. o Slovensku, „Brati-
slava“, Časopis uě. spol. Šafaříkovy I./2. 318 násl. a s L

°) 1. c. str. 319. Podobně díi Idrisi o západní Boemii (nynějších Čechách): Celá. země
je prý v rukou Němců. Němci tu vybírají daně, pečují O bezpečnost, Němci vládnou a
vydávají nejvyšší rozkazy, Němci dosazují a sesazují úředníky a nikdo se neopováží
:zpěěovati se jejich rozkazům. Chaloupecký l. o. 318. s “ a

z̀ r" s 1.*



.~:f=.ˇ‹~‹Vfilfrłvlšě

É

-žxzšž. ;fl lg, _ . ~. `\'fl -7. v “. `\.‹.;Z\-- 5 . F.š*

:ĂflřflzW, _

L-“zí2'=L '

V542',.„ _,vš-
.-.zďı "`~ ˇ

a Ě

. .z .=JÉ'“ g

i

~ I6*“ ˇ

J*

iš-
”=Šs

M1
.-/nn

ii
vr.

'>›.M

-exv

ří-

vf“
-ni

-\›-
. j_zêx ›

'›'!ă?','

z -li-'=.\“_-2:; , 1“
či 2

'“\;:`‹.s.-4. `E _.š.

«.íl

,_ne- z\-.-2.-5` 7 _: ‹
I,fs 3

4
:§53 .nv \'

.z_

I
‹

Í

L

a

-É
_?

L4; :-
2

ip..
xv›*.\»›

.._., `_

=`I-Š_
:z -
:fiìˇ “

›2 '

Š-\

2

E

„

==‹-;„".v`x'.v'?_`znâz-'zn flsfifmıflımz

JA „. n z.;_ =ˇ.`š-í'zż1+±;z-„zz,~„,;;.-,.ífzłz _,-7,,-V; v.

ŘÍ

ı›ˇ

,nıvl

il
M
ìı

4

II

4
l
l

1

I
\

I
I
\

I

l
l
Í

l

l
Ě

4

\

J

l
I

l

1

Í
\

47 _ to   a Dľ- Fľ-r R0,b°I1°k= tj p

zprávu Idrisiho as tím, co nám vypráví Kosmas lib. II. cap. XVIII.
kr. 1061.: Post cuius obitum (Spytihněva) frater eius Wratitslaus
omnibus Boemiissfaventibus sublimatur in Solium, qui iconfestimf
M 0 rz avi az-et r e g n u m inter fratres suos dividit per medium, dans-
Ottoni orientalem plagam, quam ipseľprius obtinuerat, que init.
ìaptior venatibuset abundantior piscibus, occidentalem vero, que
est: ~v er su s T e u t o n i c O s, dat Conrado, qui et ipse sciebat
Teutonicam linguam. Regio autem illa (tedy východní) est planior“
et campestris, atquefertilior sfrugibus. I ` z z

I Moraviae regnum nemůže znamenati pouze 'naši dnešní Moravu,
nýbrž kraj mnohem větší, je to přece celé království, na něž také-*
Idrisi klade zvláštní důraz. Moraviae regnum dělí na Šdvě části. Menší ,.
západní,kteroujobdržel Konrád. Je to ona část staré Moravy,“ekte`rá,
zafsv. Vojtěcha přičleněna byla k diecesi pražské: Deinde in .ea
parte, queˇlmeridiem respicit, addita re g i o n eì M ora iv i a usque
&đı.=`z~.ÍluviU1I1.cuinomen est“Wag, et admediam silvam, cui nomenest.
Möre. (Kosmas lib. II. kap. XXXVII.) -Ostatní část Moravy“
za,-Váhem ažlk Hronu k pražské .diecesi přičleněna tehdy nebyla.
Východní část Moravy mezi Dolní Moravou (lépe Dolním Váhem)
“a. Hronem obdržel Qta. Tato jest větší a důležitější: ,, aptior?
venatibus et abundantior piscibus... ,est planior et campestrisfl
atque: fertilior jfrůgibus.“ Kreslí Zde zřejmě obraz jižního Sloven-
ska mezi Váhem a Hronem, rovinatého, úrodného,”bohatého na
zvěř a. rybnaté. řeky: ..Váh, Nitra, Žitva, Hron a Dunaj. Zaz
vlády Spytihněvovy držel ji Vratislav sám, kdežto o-Západní č«áfst.
Moravy měli se dělit oba .mladší bratři ,Konrád a Ota. Bratři nebyli
s úděly spokojeni, proto byli Spytihněvem jati. Vratislavovi podařilo
se prchnouti do Uher ke králi Ondřejovi, prosit ho o pomoc.-
„Spitignev virprudens“ obávaje se, „ne forte invader-et fratersuusv
to tam cumľ Ungaris Moraviam“,1). vydal mujeho díl, který mu.
byl otec určil, t. j. Moravu ležící na nynějším Slovensku. Tak dělí“.
serodina Přemyslovců .za nemalých hádekof zbylý kus ,,reg_ni=-
Moraviae“,2) Maďaři  přistřihují stále její hranice 3) a k r. 1123-
vypravuje Kosmas naposled O čtvrcení ,,ilIius,.regni“ (Moravy)po-~
sledního zbytku staroslavného království moravského.4)~ Ve druhé.

--- _ . ..-

1) Kosmas lib. II. cap. XVI. L S it si V 1 ,Ť  A K =
~2)_ tamt. 1ib.,I~I-ca.p. XV. a XVIII. S  _, q _ Ň _

3) tamt. ad a. 1116. lib. III.cap. XLII. _ . í I  , I ' ; i s “
_, v v `

4) tamt. lib. III. cap. LI. -- Historikové dosud rozdávali úděly Přemyslovoůmì.
pouze v území dnešní " Moravy, .nikoliv i na Slovensku! Podrobněji se na tomto-I

)
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L _ Morava -f metropole sv. Metlıoděje. _; _ ,_

stol. instalují se na periferií bývalé Moravy nové -politické
-útvary. -Arpáıdovcí, Piastovcì i Přemyslovoi usilují uohvátiti conej-
.více Z rozvrácene _ moravské. Naše nynější Morava as západníN

I"$< í` zm CD

 i“ˇSlovenskoleželouprostřed těchto. soupeřů, i-není tudíž ždivu, že
'držitelé jejich se-:častěji změnili. Začátkem XI. stol., drželi obazbylé
*=d_íly-__»starÍéPMorav:y na čas __Poláci.1) 4 ~ s je

Břetislav Achilles' utíkal r. 1021 si .luditou Z Německa přímo do
Moravy, kterou mu kdysi p_ředtím otec jeho udělilayz níž nyní
Poláci bylivyhnánifl) Kosmas praví zřetelně,  Břetislav obdržel
øøıøn høháøjši Møvflvn a nikøıi pønzø nčjflızøn jeji část. ì   
as Patřila tedy ii tato východní část staré. Moravy Pzastislavovy ještě ve
í"12.istol..česk.ému státu! Anonymus regis Belae v Gesta Hˇungarorum po-
souvátzřejmě události do-šeré minulosti, když praví: mortuo zAthilaregÍe,
flterrám , que iacet zinter Wagfet Gron sa Danubio usque ad fluviumMoroůa,
ędux Boemorum sibi praeoccupaverat.et in unum duoatum fuerat (kap .35)I.

__ ,Stará moravská. říše. Svatoplukova nesla titul ,,reg.num“z,3)
.__â‹rálov_ství` moravské. Sám král .Arnulf píše fr. 888 „de Marauorum
!regno“;4) Svatopluk jefltedy izkrálepmr _flmoravsk«ým.5) Franckfë :annály

N‹ CD

místě' otázkou obírati nelze. Zvláště lokalisaci ,četných míst, 's nimiž si "interpretové
xíøvčaêh may, huáø nxťønó hıøaøn nz.s1øvøn§.1zn.     6      

._ Ě.) i„post, obitum secundi Bolezlai sicut urbem Pragalm, ita t o t aim Mo ra via m
vi iobtinuerant Polonii.“ Kosmas lib. I. cap. XL. e - s  _.

 3) ,,. . . Braloizlaus' cum nova nupta patro salutato duce Oldarico recta via profi-
ciscituri in Moraviam. Nam antea””pater sibi t O t a ill a m t e r r a im tradiderat
iıin potestatem fugatis cunctis de cívitatibus Poloníis, ex quibus imultos compre-
łıensos, centenos et centenos ordinatim catenatos ivendi iusserat in Ungariam“ et
ˇsıltra. fy“ Kosmas .lib. I. cap. s I v í _ s n s či

3) Mon. Germ. rHist. II“. .(Kos1nas) 34; 50; MGSS 1.415; 601. Legenda mor.
FRB I I. 105. Jinak .v legeˇndách =,,Morava“Ť neb 0 „země moravská“. R. 860 myslí
Reginoí pod ,,Marahensium regna“ snad několik krajů slovanských, nad nimiž měl
vládu svěřenou ,,prince.ps“ Rastiz. Item z Regino ,,reg“na Sclavorum“ MGSS I. 589.
1-Ierimanni Aug. Chron. ad a. 869. E quibus Karolus caeteris iuníor, cunctis Rastiz-i
munitionibusi captis, totaìm Marahensem regionem ferro, igne praedaque vastavit,
Karlomannus regnum Zuentibaldi, Ťnepotis Raztizi nihilominus depopulatur, . . .
Annal. Fuld. píší k r. s/870. o dvojím království Svatoplukově a Rastislavově. _ Zuen-
stibald, nepos Rastizi, -propriis utilitatibus consulens, se Carlmanno una cum 'regno,
-quod ttenebat, tradidit . _ . . Carlmannus vero regnum illius (Rastizi) ˇnullo resistente
íngressus, cunctas civitates et castella in dedicionem accepit; et ordinato regno
.atqueper suos disposito... _ “ ` L s _. . i __ - ^ 4 ~
,4)CDBI.ě.28._ s

I 5) Mon. Gverm. I-Iist. II. (Kosmas) 22-32. Leg. "mon FRB ‹I. 106. Jinde *j6ij
jmenují legendy cyrillo-methodějské knížetem. I eg. sv. Ludmily FRB I. 191 »ra
Křištan FRB I. 202 a 203. 9 ˇ fls .
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_ _ _, Dr. Robenek:  

nazývají ho vesměs dux, snad aby vyznačily rozdíl' mezi králem

885oslovuje také kurie papežská Svatopluka‹krá›lsem.2) L 4
_I K tomuto království moravskému přináležely ještě jiné Země a to

Boemia, Pclonia a Rossiafi) Boemia odpadla jižr. 895.4) Místoní
objevuje se_ jako samostatný kraj našenyntější Morava. Patřily tedy
ke království moravskému tři provincie, dukáty; království samo
jest pak provincií čtvrtouřf) Rossia vyskytuje se jako ucelené území
také pode jménem ,,provincia“.“) Ť 2 I  0 _

Svatopluk byl PZ počátku knížetem celé Rossie.7)
_ .Polonii nazývá Pulkava ,,terra“.8) Život sv. Methoda vypráví,
že „pohanský kníže mocný velmi, sedě na Visle, posmival se kře-
sťanům a příkoří činil. Method „poslav k němu řekl; ,Dobře by bylo,
abys se pokřtil, synu, o své vůli, ve své zemi, abys nebyl zajat za
nuceněikřtěn ,V cizí zemi,avZpoInněl si na měf Což se i stalo.“9)›
Proměněna, byla v provincii staré Moravy. Snad by se dala iden--
tifikovati s onou provincií, kterou nazývá zakládací listina pražského
biskupstvíz `Ý,,Krakoua_ civitas provinciaqu_e“.10)“ Ibrahím b.. Ja°qüb
mluvi též o Krakovsku jako o vlastnín_1i`_zú_zemí._11) O sv. Vojtě'chuz
vyprávějí Ademari Historiae, že „convertit ad fidemí Christi quattuor
istas provincias .  scilicet Pollianam,' Sclavaniam, Waredoniam,
CracoviaIn.“012) Nelze v těchto provinciícb spatřovati části dřívější
Polonie, která později dostává název království? 3

_ 1) Mass I. 801 8. coc. i X    
#)cDB I. č. 28.-  -   
3) Pulkava str. 54. ,,. . . regnum Moravie, cui suberant Boemia, Polonia, Russia.

et quam plures ducatus aliiì neco non naciones et terrae . . .“i _
I 4) MGSS I. 411. Při království, moravském byla od r.i 890. (MGSS I. 601.) 3

_ 5,) MGSS I. 369. Magnam tamen provìnciae' (Rastizi, t. j. vlastního království)
partem . . . vastavit (Hludovicus). Annales Xantens. ad' a. 870 „Rasticium re'gem“,_'
ad a. 871 „Rasticius reX` MargoruIms“; Annal. Hildesheim., Annal. Weissenburg.,
Annal. Lamberti, Annal. Ottenbıırani ad a. 855 et 864: ,,. _. . contra (Ratzidum
regem Marahensium.“ I _ 1 ` _

(5) Srovnej po Hlídka 1927, str. 438. Mon. Gverm. Hist. II. str. 41 a44, LCDB; I.
343; MGSS XI. 264 ,,in Ruzziam (var. Ruhhiam) provinciam“.

7) FRB _ I. 27. pøzn. 4. Mcss 1v. 851. _ _ _ *
s 8)ÍI.FRBW). 16.; 17; 54..“   “ I  4   

9) FRB 1. 48. 'Po smrti Svatoplukově zemi zase uchivá-tiliI_ Poláci. Kosmas lib.
I. cap. XIV. I _ _ V I _ _ Í

f1°) Kosmas lib. “II. cap. XXXVII. V S _ 7'
_ 11) Marqlıart 1. c. 142. “ I I

12) MGSS IV. 129. pozn. 2.

fpranckým; jedinýlìegino píše _ „Marahensium Sclavorum reX“.1)=

0.
O-
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'E:‹”‹ _ x  Morava -“mˇetropole Sv.“1\/Ietłıoděje. I, _

.ga

ěfž

“ PIŠQ naši nynější Moravu ustaloval se název ,,provincia“.1) Za-
1‹1'áz.øi1iShiná hisknrsfivi Pľažskëhfl jmenuje ji ..đ“0fl\>“ffl°° zla hľaflìfiekaìn, ˇ~(ľegìÓniS)' „jeho také vymezujefi) Při povýšení Boemie" na

kľęløvsštví r 1086 byla kněmu přidána naše Morava jakožto mar-
kľdbství Moravia velut marchionatus4) necnon Polonia, Russia
et .am d'u0,;;±n5I et, terre, que olim ad regnum Moravıe pertınebantš)
Folcuiniůesta Abbatum Lobiensium CHP- 25 ad a- 954 PÍŠÍ? Q'1°'I
um (Hungaroru-In) insatiata crudelitas sub Henricorege transgressa

Iterminos Marahensium, quos sibi non longe ante impia usurpavit,ićentia plerasque pI'0vinciˇas regni eius ferro et igne

lon e lateque vastavi/t. Dotvrzují takto, že stará Morava byla krá-
lovŽtvím,~k němuž patřily ještě vedlejší Země lak0il9h0 IŽTQVÍHCÍG-

Když posmrti velikého Svatopluka papež .Ian IX na popud
Mojmíra Il do Moravy vyslal své legáty, arcibiskupa Jana-, bıskupy
Benedikta a Daniele 6) aby církevní .zřízení v říši moravské nově._ V › _ , L ` , - 0 vı r I I _

upravili, vzalitito přırozene za podklad noveho uSp_oI`_adanı církev
ního stávající rozdělení politické. Ctyřem provıncıım odpovıdaly
čtyrlyl diecese.7) A to jedna arcidiecese s arcibiskupem vp čele ya jı
podřízeny byly tři diecese tří provincií moravských. Sıdlo arcı-
bisknpskè bylo za sv. Methoděje na hradě Morave, a není p ny,

`proč by z tohoto království přeneseno býti mělo jınam...  "ˇ
4 _Na nynějšímseverozápadním Slovensku, tedy v Rossn bylo JIZ
podobně za doby Methodějovy biskupství, a to v Nıtře.3) ~

f'1< Q.-Is o<iO

I) Kosmas lib. II. cap. XLIII; MGSS IV. 784. J _ ,,Mulier M quedam p1'0v'ì110ì3›0
Marehern de cìvitate Olomucz . . .“;, ODB I. č.80 ad a. 1078; c._129 ad a. 1142.

_ 2) ODB I. č. 86; též Kosmas lib. II. cap. XXXVII . . .per t-otum Boenfilę 90.
Morauiă ducatum . ._ _ Přemyslovci vládnoucí v ní nazývají se vesmes „ÖHGGS - _ _)

0 3) tamt. Deinde in ea parte, que meridiem respicit, addita re g 1 o n e Moravia
usque ad fluvium, cui nomen est Wag, et ad mediam silvam, cui nomen est More.
et eiusdem ,montis . . _ _ _ I _

4) Dle toho nenese naše Morava titul „markrabství“ teprve od r. 1182. Srovnej
O tom Č. Č. HĹIXXXII. 606 referát J. Pekaře. 3 s

ˇ 5) Pulkova str. 54. V ˇ ˇ _ _ V A i
“) CDB I. č. 30. ' _ _ I V
7) mms, kč, 33 ,,_ , _ , quorum (biskupství antistitum) etiam quatuor, usque dum

Ungri regnum Bauuariorum invaserunt, sicut presenti cognitum est ętatı, in Marauıa
manserunt“. 1 ˇ

3) Ještě V době sv. Štěpána jsou jakési zmínky o biskupu l\itI'3›I1Skëm „BYSl5Í'Í0'
kém“, fBiSztritus, Besztertus. Biographus S. Gerardi c. 20. Umučen byl 27./IX.
1047. Potom bískupstvı Nitranské zaniká úplně a objevuje se zase až r. 1133 Ni;
colaus Ep. Nitriensis. Srovnej o tom Ep. Nitr. ejusque praesulum Memoıla 133×/
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'Š Ý Ž W_ _ Dr. Fr.(Robenek:( “ Ý j

() třetím biskupství moravském na naší nyně' Moravě, tedy
.provincii Moravě, dochovaly Se nám chatrné Zprávy V olomou-Iııııı-ı U2< |-na

„ckém „Granu“ a na něm budující Augustinově „Series episco-fi
porum olomucensium“, jakož V napisech obrazů olomouckých
Jj -I jb _ j V I ˇ Z _

ravıensıs epıscopus“; nikoliv arcibiskupa, nýbrž pouhého biskupa!
-Jména jeho bohuželneuvedla. Nebyl jím rozhodně Wracen, kterého
má Kosmas za jakéhosi (cizího) biskupa akterý V provincii Moravě
ëpůsol/Jil= kdysi před dobou“ biskupa' Šebíře, tedy před r.í.O30.2) Toto
moravské biskupství (n ii k oliv .ar c ib is k u p S t v jí l) zvané. tak
dleprov,incie.Moravy bylo při Založení.biskupstvíapražského s tímto
slżoučeno›:  ut uterque episcopatus, Pragensis simu-1 et Moraviensis,
-sicut sfuit ab inicio, ita unus etinteger perrnaneat. (Kosmas lib.;II.
cap. X'LIX.). Biskupové pražští byli si také vědomi, že spravují
dvoje biskupství: .Hic (Severus) fere omni tempore Sui presulatus*

`Ís'iníe aliqua“ refragatione et Sine fomni Í contradictione Boemie
.et Moravia“ quasi unum et individuum [episcopium rexit . .. .
(Kosmas lib. II. cap. XXI.) ,Když pak biskupství moravské
.bylo za Šebíře rlobnoveno, .považují všechny prameny historické
svorně nového biskupa moravského 'Jana  za tř e tí h ov bi-I

.Skupa Irıoravskésho. Poěítají takto obě nekrologia Olomoucká „Gra-
num“ i Augustinovaˇ ,,SerieS“. Stím shoduje se i poěítáníMnicha
Sázavského (FRB II. 257 a 263), Letopisů Hradištsko-Opatoë
vických (FRB, II. 3.90), Vincencia (tažmt. 426) a .Iarlocha (tamt.
“491). Předpo`kládají'tedy dva*bisku.py,' a to v době, než bylo zří-
iżenobiskupství pražské. I  C  . A 'Í' I I I Ť.

Čtvrtá provincie koneěně,Krakovsko, klade rovněžjakési rnlhavé
Začátky Svého biskupství dosvdobyr>pom'ethodějské.3) Následující
bouřlivédoby nedopřaly, aby církevní organisace legátý papežskými
zavedena plně s“ se jrozvinula, a neúplné' azmatené Zpravy podávají
jen velmi nejasný obraz církevně-politické'situace ro-Zvrácených dfie-
cesníchë provincií Staré Moravy.  “ ` , . . I „ ,
F __

1)(Dr. A. "Breitenbacher,. Legendy na obrazích olomouckých .biskupů v kromě-
řížském Zá.mku. XII. Výroční Zprava arc. gymn. v Kroměříži. I . i 4

~ “2) Fertur autem, quod fuíssetrji n M.,oÍrĹav_ia a ante tempora Severi qui az m
zepìscopus, 'ut reor, nomine .Wracen. Kosmas lib. II. cap. XXI. ' Ť 3 s

3) Srovnej Heyně, Gesch. d..= kath. Kirche (Schlesiens. Gams (Series. Ep 349. jimeę-
nuje v„,_Krakově biskupyě jíž, ve II. spol., stol. í Prvního nazývá. Prochorus 12986.

Synoda mohučská vr. 9.7.6. Zná. dobře biskupasm.ora«vskéh.o,,Mo.-›
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Morava -- O metropole sv. Methoděje. 9

_P0_s'lá. í sv. Vojtěcha ve staré Moravě. OC3

Překvapuje-li nás okolnost, že sv. Vojtěch odchází ze své diecese
do Stoliěního Bělehradul) ke knížeti pannonskému Gejsovi a na“ pa-

i 'mátném místě metropole sv. Methoděje na hradě Moravě. křtíjeho
synasv. Štěpána, vidíme v tom konečné aúspěšné výsledky říšské
ŠpçjIí'tiikcy, ěkteráiždobou cyrillio-imethodějskou byla Z východních hi krajů,
slovanských násilné ik Západu vytlaěena., Jako visevernějšíchkrajích
(polských tak iìve staré Moravě užívá k šíření vlivu řišského císař
?Oita"I~IiIi prostředí Slovanského.2) Prˇažský biskup sv. Vojtěch křtí syna
Gejsova jménem domácího světce(Václa'va (Věnceslava3)s--„Vaiˇc, “Ste-
íphanus. Sv.Vojtěchpohnoviti měl, ovšem na nových základech, orga-
Ínisaci b`iskupství,i zcienížjakési stopy ve Staré Moravě ještě Zidob
pfomiethodějskýcilıii Zůstávaly. Pozdní (prameni _jPlatinův4)“zíe stol.
ostom daí"toto:A ,r,Ad`alb_ertuis (autem), Bohemus Pragensis e_pis_copus,
itantaej sanctitatis 'tum habitus est, ut divino spiritu impellenˇte 'in
Pannonìiamidescendens, 'ut regem Ungarorum iˇbaptizaveritiet o In n es

1+ ov ězi nl ci a e že p is co p os ad 'bene ,de Deo promerendum exemplo
'et vita extruxerit.“ Organìsace církevní za Gejsy5) na sv. Vojtěcha
sice ještě nebyla pr(oveden"a,"cale jisté _. směrnice do budoucna
vytyčeny byly. Legendy .vypráv  nám(je,š_taěr= více ov působení
Vojtěchave staré Moravě a Vděc' farcidiecése "uctívala památku:Š*-_-°_ĚÍ-QQ\

i=,,B-eatissimip Adalberìti Martyris, ,h'uiusStrigonienSiS Ecclesiae Patroni
spr_aeci~p,uii.“..řö) Jemůl vystavěl sv. Štěpán „Pannoniae Rex“ na hradě

.(1) ,l,Ada_nlbertus p. _. I. abiit in provinciam Ungľiazm, I que .dicitur Alba.“ lnterpolator
_Ad.emari „_Hist.oriaI'um..j_”l\/IGŠS IV. 129. s  _ a _ _ _ _ s

h Císař Ota z(dle kontextu zdá. se, že to byl již Ota I.) pravil prý jednou žertem
*svÍ. (Vojtěchovi, ktěrý . dlel často du. jeho dvora: Talis episcopus sicut vos estis, debu-
isseťpergere ad praedicandum Sclavorum. gentes. ,MOSS IV. 129 pozn. 2. z
_ «3).jK'1`.7 1-O18é,píše Dětmaı, že popud. k církevniorganisaci v Ubrách .vyšeI4“od
Oty III.: .Imperatoris autem predicti (Oty III.) .gratìa et hortatu Vaio (i. e. _ Ste-

, ,pha,nfus)i gener Henrici, ducis Bowa1iorum,` in regn0_ suimet episcopales catlżtedras
a O .faciens coro1'1am...etŤ benedictionem accepit. Thietmari Chron. IV_.z," cap. 59. _ s I.

4)_ČE['isto1ia- Platinae, .de vitis pontificum str. 148. 'I Ă A  ` _ a P
O 5) Vita Major Stephaøni cap. 3. dí O Gejsovi, který byl již křestanem: Cumque

nimium esset sollicitus de rebellilous- demandisì et,1`itibus~sacriIegis.destruendis,~et
.ep is ,G o _p a. t i lo uns' secundum aestimationem suam ad .profectum :san.ctae ecclesiae
statuendis, . . . .MGSS XI. 230. Gejsovi nebylo. dopřáno uskutečniti svoje záměry.
Zjevenivflpravilo k němu: i non tibi; -concessuąm est perficere, quod medítaris, quia
manus pollutas humano sanguine gestas . De te iilius nasciturus egred,i€~.tur, cui haec
Omnia disponenda divinae providentiae consilio Dominus commendaloit. tamt. _
“ '“) ODHI XL-2.c5oe. ~aAøhz.viSi1zz,1ziønis zz.. 1397. _ I 2

. _ I _ _ ' _
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10 ˇ Dr. Fr. Robenek:

svém chrámľz), pečetí, nesoucí jeho obraz i nápis, .stvrzovány pak
důležité listiny.-2) I I . p

Z Uher pak 'odešel Slovenskem3) sv. Vojtěchdo Polska, aby itam
rozvinul podobnou činnost. Dílo jeho vestaré Moravě dokončil
spolu se sv. Štepánem a kurií římskou druh Vojtěchův Radla-Ana-
stasius, prvníarcibiskup oStřihomský.4) Ustanoveno tenkráte, aby
každá Z desíti provincií, v něž celá r e byla rozdělena, obdržela
po jednom biskupství.5) Tohoto velkorysého plánu 'ovšem nebylo

<
pnıs m(

možnowprovréstii najednou a kusé prameny historické dotvrzují, jak
teprve ponenáżhlu se uskutečňoval. p s _

,Nové církevní zřízení země svatoštěpánské jest výslednicí více než
staletého boje císařství západního S východním, kdypodařilo se
konečně císařské politice německé odsunouti ze staré Moravy kulturně

_ ir

náboženské ipolitické vlivy byzantsko-Slovanskéf) jakuž před tím
ovládla i_ Slovanskou Boemii. Stejně do Čech jako do staré_Moravy
šířila se úcta bavorských patronů sv. Emmerama7r) a sv-. Štěpána
Prvomučeníka. Kníže Gejsa staví na“ hradě ostřihomském chrám

Ňł vz-I ‹ -

sv. Stěpánu Prvomučeníkufi) Nezračí se snad i ve jméně našeho
národního světce sv. Václava (Věnceslava) vliv bavorskjý?9)

1) Mønnni. se-ig. I. č. 5. /,A 4 p  _
2) faksimile Monum. Strig. I. str. XI. p
3) Adalbertus episcopus causa praedicandi verloum Dei Ruziam (lépevariant, Prusci-

am, Prusy) ingressus, ibi palma martyrii coronatus est. MG$S XI. str. 232. Vita Maior.
_ -I

v Šrv. Ohaloupeolšýø Radlà-Anastàsius. „ĹBI`atislava°_° I.-2. 210 inázsl. Tamtéž
udána též starší bohatá. literatura. 1 s j

5) Cum his Dei servüs princeps christianissimus aliquando communiter cum
omnibus, aliquando sigillatim cum unoquoque eorum colloquium habens, provincias
in decem partus es episcopatus, Strigoniensem * ecclesiam metropolim et magistram
per oonsensum et subscriptionem Romanae sedis apostolicae ceterarum fore consti-
tuens. Vita maior cap. ,8. _ `  i ˇ O t _ . Ĺ

p 5) Nové kláštery osazovány jsou výslovně mnichy ritu latinského. ad a. 1019 Mon.
Strig.“ I. č. 14. ,, . . . ubi (in Zala) ordinauimus Abbatem Latinum . . .`“ Řečtí mniši
drželi se jen pořídku. Tamt. č. 7. Stephanus enim litteras has certe in forma clausa,
quemadmodum Monialibus Í graecis de Valle Vespıimiensi. edìdit. -- Na Vyšegradě
udrželo se opatství řeckých mnichů až do r. 1221. kdy na rozkaz papeže Honoria
III. nahrazeni měli býti mnichy latinskými. Mon. Strig. I. č. 240. „quod Abbatia
de Wisagrade Vesprimiensis diocesis, in qua ius obtinet patronatus, grecos habet
monachos et habuit ab antiquo, in quorum s manibus abbatia -ipsar adeo . “. .I est col-
lapsa, quod nisi persone instituantur _ ibidem, vicinis ecclesiisvlingua et vita con-
formes, vix .aut nunquam adiciet ut resurgat; . . .`“ V či v O

“ 7) Basilika v Nitře mu byla izasvěcena. s i
3) Více O tom lv části III. I  , _ .
°) p Dóm v 7 Řezně byl izasvěcem sv. Štěpánu Prvomučeníku. Viz V MGSS IV. 564.
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` Morava - metropole sv. Methoděje. all

Krátce porozvrácení hlavního města Moravy1)j jde episkopátfl
ně;-nęøký, .vedený samým arcibiskupem ět mi a r e m, na výboìę
do 'starých svých *posic a .ostrým dqpis'em jest-li výraz dosti silný--›
papeži Janu IX2) žaluje, že mu byly neprávem odňaty zeměmo-
ravské. Nyní byly politicky zlomené a bezmocné, a proto bavorskýˇ
episkopát snaží se opět navázati na dobu předcyrìllomethodějskou,
kdy .Zvláště biskupové pasovšti a řezenšti V krajinách oněch vyvíjeličz*
misionářskou činnost. Sv. Martin, biskup tourský, rodák Z pannonská
$abarie, k němuž úcta již v dobách ”karolin'ských na Martinské“
hoře' vžkviétala, stává se opět nacionálnim světcem, a sv. Štěpám
zahrnuje“ jeho benediktinský klášter vyznarnenánirn i stpatky.3}.fl
Týmž duchem jako zmíněný list arcibiskupa Dětmara nesou Se“
listiny »biskupů bavorských V celém století desátérn.4)

sPoSouváni vlivu řimsko-německého do krajin staré Moravy dálo-
se jen Ztuha a pożvolna a vyžádalo si mnoho oběti. Vitae sanctorumv
vypoěitávají celou řadu svatých misionářů, Z nichž nejeden krvizfl
Svou .zkropil dílo tohoto poslání. Po .stopách sv. Vojtěcha ˇselì:
biskup^BrunuS, biřmovacirn jménem Bonifacius zvaný.5)› Opata
Astrika doprovázeli žáci, Z nichž Bonifacius dobyl si palmy
semuěenickéfl) . Z Polska přibyli dva Svatí poustevnici ˇ Ondřej Je..

1)-r.i`899. 'SI'v. část III.
2)..oDBI.'č.30. a s n  s  i

 'I ˇ 13) .Os klášteře. svatomartinskémý pojednává D. Fuxhoffer, Monasteriologiae lRegná
Hungariae I.ì`s.tr. 7.“-157. i 0 R  i V 0

é 4) CDB I. 33, 368, 870, č. 374. e i b  
_' 5) e Quod exernplum eius (S. Adalberti) secutusp Brunus episcopus . . . ipse humìliterˇ

ahiih in pxøvinøam Ungflzfln, qnaø điøihvx Alba Ungflø. . .. sanøťvf. anhøm Bnxnnflz
convertit ad fidem Ungriam provinciam, alìam, que voeatur Russia. i-- Zprávy
oi působenisv. 0 Brunona jsou jinak zmatené. MGSŠ IV. str. 129--130. S 18 spo-
lečníky“ obrátil „regern Russo1ˇum“,sy'na jeho -a tisíce jiných. Zavražděn byl 14./II..
1008 neb 1009, .t . . .V quem nuno jfelicissimum zmartyrem se habere Russiana gloriatuıˇ'
ecclesia . . Vita $. Romualdi str. 850. Tato Russia nestotožňuje se S Ruzzií, R-aSií,.
Rossii, o níž bylo mluveno. Nachází se více na sev. východě a jmenována obývá též_
Russia „N o rd m a n n O r u In“ (MGSS j V.) na rozdíl od Russie slovenské. „R u-~
gioiru m“. Tak píši O Smrtisv. B1ˇunona Annal. Quedlinburg. str. 80. ad a. 1009::
Sanctus Bruno, qui cognomi/natur Boniíacius, archiepiscopus et monachus, IIo Suae~
conversionis anno in coniinio Rusoiae et Lítuae a paganis capite plexus . . . Thietmari.
Chron. ad a. 1009 . . . in conıťinio Pruciae et Rusciae.

` , . _

0) MJGSS XI. 232.. . . . pater Ascricus cum. suis discipulis advenit, quorum
Bonifaeius nomine, in loco patris abbasj deinde constitutus . . in cervice gladiov

ipercussus, licet postea superviveret, non est privatus rnartyrio. ` e i
V in
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líľ  Dr. Fr. Robenek: 6

i*”B‹enedikt.1) Ze Země .boernské zavítal k sv. Štěpánovi častěji bl.
“Gunterius.2;)- Tenkráte ale odpor na východě byl již zlomen.“ Dří-
vější Inisionářská akce sv. Wolfganga na Dunaji v Uhrách 3) potkala
:se však ' se podobným neúspěchem jako před tím působení sv. Adal-
berte., pozdějšího arcibiskupa Magdeburského, vi Rossii.4) 6 Magdeburg
fz<narseÉve~rua, Bez-no, Pasov as Salzburg na jihu byly opěrnými body
`“velkorysé .politiky Ottonů, která znovu vzkřísila říšský „Drang
žn5ac;h_Osten“._. 5 . A .  M _ si 4 '

1 íMyslírn, že ozvěnou tohoto trvalého vítězství Západního světa
«izl~atiínpské“h“o_ nad 'orientací byzantsko-Slovanskou je Zlatinisování jmen
Lhlávnícih měst' vi bývalé staré Moravě. Podobná změna odehrávala
Ese 'i“lza“*našich, dnů při velikých přesunech politickýchiípo světové
válce, kdy jména důl_ežitých”1^něst takořka přes noc přiodívala se
'novými názvy, stranou vítěznou jim vnucenými, při čemž 'jména
Šzdřívější pířesiúřeidní nařízení starou generací se ještě udržují. Tak

,tenkráteslovanský 'Bělehrad změněn' v Alba (Regia), Morava
dle své polohy při vtoku A Hronu do Dunaje nazvána podle

_ q Ý j _* `

1) Tamt. Venerunt et alii duo de terra. Poliensi, heremiticam vitam causa con-
templationis eligentes, quorum unus Andreas nomine per Uconfessionis meritum an-
fgelicjis choris est assooiatus, testibus rniraculorum signis per ipsum a Domino factis,
.alteıf Benedictus ro Chľisto sa ine fuso mirabiliter laureatus. “ í -P _ 3%“ _

2) Tamt. str. 236 . . . heremita beatus Gunterius, qui liberalitate lcaritativi prin-
-cipis illectus .solebat eum saepius _ de terra Boemorum visitare. i 1 `

I 3). 0 působení jeho více V části III. A '  ” `
4) ,, . . . qui verbum Dei seminans, Rugiis praedicavit. Sed ab incredulisipulsus,

venit ad Ottonem lmagnum; qui eums honoriìioentissime suscipiens, novae sedi prae-
íecit archiepiscopum -. z.. .-Pauli Lang. Mon. Chron. Citizanse str. 1126. -“ Ann. Hers-
flíeldz. píší jk r. 961: Isto anno venerunt legati 0 Ruscie gentis ad regem Ottonem et
deprecati sunt eum, ut aliquem suorum episcoporum etransmitteriet, qui eis osten-
flderet viam veritatis; et pjrofessi sunt, se ivelle recederee a paganico ritu et acci-
jpere nomen et religionem christianitatis. Et ille consensit petitioni eorum et trans-
zmisit Adelbertum episcopum in fide  catholicum. Illi per omnia 'mentiti ˇ sunt, sicut
*postea Íeventus Iei probavit, quia ille ,predictus episcopusnon evasit letale periculum

j .abinsidiis illorum. Mon. Germ. ~Hist. II. str. 41 pozn. Thietmari Chron. lib. II. 750:
__ »ˇ V . .. . J

. ^. Aethelbertumque Treverensem, iprofessione monachum, sed Rusciae priusi ordi-
.natumi  presulem `et hinc a gentilibus expulsum, ad iarchiepisoopatusi apicem .
Ěpromovit. vVizz Annal. Saxo ad a. 908, Chronogr. Saxo ad a. 969 Rusciae = Rugis.
iflandlexikonz Adalbert, Erzb. v. Magdeburg, OSB, wurde 961, als cr noch Mönch
“v~. St. Maximin b. Trier War, von Otto 6d. G1“. auf Empfelıllmg des `EI'zb. Wilhelm
iv. Mainz zu Missionszwecken nach. Russland (1) gesandt, kehrte aber schon das Jahr
fldarauť ohne Erfolgjan den Hof zurůck. . i v . 6 l A ` 1 “ po
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z Morava -“~'m€tropolei‰sv. Methoděje. _ 13

těchto řekzl) Istrogra-num2) zkráceněštrigonium, odtud slovanské-
Ogtřihom a.mad°arské„EsZ~tergom. Jméno samo naznačuje, že Istrio-
granum je dvojměstí, jehož. hlavní část leží na pravém břehu Histru-,_
druhá, menší,jtvoř‹ící předpolí hradu po levém brehu Dunajellipriž
vtoku Hronu --_ lat. Granum. Posud ještě nazývá se osada při ústí-
Hronu (maď. Garam) Garam-Kövesd. Němci pak převedli jménoà
Hronu na hrad sám píšíce posud Ostřihom ---_ Gran.

Z dávné minulosti velikého hradumoravskéhofi)
f

_ i Kapitolou touto nemůže 'býti ani zdaleka vyčerpána historie pa-
mátného místa. Přehledným rozhledem nebudeme spíše přesvědčení,
jak výhodná byla jeho poloha, že odedávna sloužila obyvatelstva
kraje za záštitu, a to od dob nejstarších až po poslední osazení Maďary.

Anonymus v Gesta Hungarorum cap. 46. líčí příchod Arpádův
dosídla svého praotce Attily „Ecilburgu“ tak, že obé hledám.
V Ostřihomě,nikoli v Budíně. Píše: ,,Transito Danubio castra me-
tati-Sun,t iuxta Danubium usque ad aquas calidas Superiores . . ._
intraverunt in civitatem Atthilae regis. Et viderunt Omnia palaciaz
regalia, quedam destructa usque ad fundamentum, quedam non, et.
ammirabantur ultra modum Omnia illa ediiicia lapidea.“ Na dvou.
místech po pravémjbřehu Dunaje vyvěrají teplé prameny, u Budínaz
a u Ostřihomu. Ostřihom leží výše na Dunaji, proto „aquae calidae
superioI`es“, kdežto ,,inferiores“_ platily by Budínu. Budín tlačí se
do popředí mnohem později. Ještě 'k r. íl06~čteme: Erat nempe“
Strigoniurn, Buda nova nondum tune erecta, locus opportunissimus,
ad quem eX ornni parte regnihuiusmodi pecuniae comportariiifaciler
potuerint.4)›Anony-mus i jiní kronikáři stotožňují Arpádův hrad; se
s'tar_ým hradem Attilovým. ø Neznáme odnikud bližšího urcenı.Attilov;aá
hradu._Conversio Bagov. et Carant.5) vypráví, ˇ r. 377 přešli Hu-N CD

nové řeku Dunaj _a usadili se v Pannonii. Není-li vskutku v. Pannošniiz
pev šího místa než právě hrad moravský, ona ,,ineífabilis munitio“,
obrázı se-ve starých pověstechpřece jen kusihistorické priavdy,ikterá_

F3
ÍCD‹

Gııdı

místo stotožňuje se sídlem Attilovým. q ' N ” 9 S

si 1)“ Podobněznazývají na př. Slovinci Vídeň dle řeky' Dunaje ž- Dunaj. p _
_ 2) Memoria Basilicae Strigoniensis 1856, str. 3. - AC_anonicus Istro-granensisž
ad aj. 1762, Arx. Stıigon. stı. 49.) j j Ý A _) W j

603) O nálezech prehistorických reieruje v Annales Strigonienses Sinka Ferenc Pál..
4) ,Monum. Stvrig. I. cap. 35. Ý 1 [ Ú
5) Cap“. 6. _ _  `
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14 _ Dr. Fr. Robenek:

Ve starověku drželi 'Pan-nonii Římané a Zpevnili provincii četnými
itábory. Půdorysu tábora římského nebylo již lze na ostřihomském
šàhradě zjistiti. Památek římských našlo se však mnoho.1) “Soós
š.Elemérż(l. c.) stotožňuje hrad“ S římským kastelem „Salva Mansio“
;zvaI1ýIn. Rovněž i po levéstraně Dunaje v předpolí leželo již za
flřímských dob menší castellum ,,Anabum“. ' i

Moražżzvil`s-k'ýhrad avarským hrinkem. _

'35
<U;<

CDPo zániku hunské opanovali po čase nižiny podunajské Slo-
sranéfl) Sami vsak tištěni byli Avary,kteří se zmocnilijejich hradů.
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Soustava uherských středověkých komitátů ve staré Avarii dle Spunera.

7.96 přitáhl syn Karla Velikého_Pipin až k jejich hlavnímu hradu,
ëkterý dle Anonyma byl někde kvýchodu mezi Rábou a Dunajem,
va zpustošil jej: qui (Pippinus) perveniensusque ad  c el ebr e m
-eorum locum qui dicitur Binch,3)i . . . Odtamtud vracelz se opět

I) Zv1á.š*øš vø výøhøani části hxaćınihø priızøpn našıø Sø xnnøhø ržnnsıšýøh xninøž.
Již J. Máthes, AIX Strigoniensis, str. 70 násl. určuje jich asi na 1208. Nejvíce --
-asi na 600 - Z doby pannonského M. Aurelia Proba (276- 282). Kromě toho
'zbytky kamenů Ý s řím. nápisy, cihly se značkou „Quadriburgium“ a lampičky ozna-
văené „Fortis“ pa ,,Justis“. llčinoho z nich uvádí Máthes (1. c.) a též něco Soós
Elemér, Esztergom vára és ostromai v Annales Strigonienses II. sešit. _

3) Tunc vero Sclavi post Hunos inde expulsos venientes rcoeperunt istis partibus
Ťìanubii diversas regiones habitare. _ Convers. Bag. et Garant. str. 9. _

5) tamt. “ in 6
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Pannonií směrem k Blatnu a přes Rábu.1) Dle Annal. Laureshamens.
řitáhl Pipín ze sev.-záp., překročil Dunaj, pervenit ad locum, ubi

řeges Avarorum.-cum principibus suis sedere consueti erant, quem
et in nostra lingua Hringe nominantjcap. _XXVII_1I.2) `

V severovýchodní Pannonii při ohbí Dunaje není pevnějšího místa
než Ostřihom a- , celeber locus“ Avarů připomíná moravské ,,illa“ 3- › « › _

ineífabilis munitio“. .  _  __
Kryje-li se území Avarů částečně S krajem staré Moravy aflstal-lı

se hlavní Hrìng avarský hlavním hradem moravským, zajímati nás
bude i to, co evypravuje o Hunnii neboli Avarii mnich sangallenský,
jak tobyl slyšel od Adalberta, který za válek avarských a slo-
vanských 'zemi jejich poznal. Stručné vypravování jeho je do jisíìše
mil-ly na ujmu jasné představy. Proto také Interpret vMon. Germ.)
rozšiřuje území hunské od řeky Enže až za TisukTransìlvanským
Alpám Karel Velikýdobyl celého území avarského, jak sám mnich
sangallenský píše,4) Bulharů však nepodmanil. Ti přebývali hned za
Dunajem k~ východu. Hranice Avarie nepřekročila tedy k Vy0l10đ11
Dunaje,tak jako Ĺ hranice staré  M_oravy. Vítězství nad Avary po-i
važoval Karel za" jedno za největších 'nejen proto, že Avařı znepo-
kojovali stále východní jeho země, nýbrž že pevná a spořádana,
militaristicky vybudovaná prganìsace jejich země “ohrozıtı mohla
každou chvíli vlzákladu jeho říši. _ (P- đ-) 0_ I

) tamt. p _ a _ _ _ -
i 3) -isfovnj Annajeg Gnølferbvytani ad a. 796, též Annal. Juvaven. min. ad a. 796.
podobně_Annal. Laureac. ad. a. 796; podobně Einhardi Annales ada. 796;.tamtéž čteme
,,Hrìngˇus, a Langobardis autem Campus i vocatur . . - ; ŤWIIÍ7- Elfihaľdł Fuld-_ Aľmal'
ad a. 796 ,,. . . campus eorum, quem vocant Hringum . . .“ _

3) MGSS II. 748 pozn., 59. A   - _ “
4). tamt. str. 748. Quos tameni invictissimus Karolus ita in annis octo perdomuıt,

ut de eis ne mínimas quídem reliquias remanere permiserit. A Bulgaribus ,Vero ıdeo
manum retraxit, quia videlicet, Hunis extinctis, regno Francorum Dihil nocituri
viderentur. é ~ “ í
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l _ _ Jan Tenora:
`\

době.K dějinámlšľna v nejstaľ
Hľflđbľflëflský- - Brno a „bnrgns“ hxnčnflký.

Č/l< F-'\

B í l Jan Tenora. _ _
Teprve koncem il. století nastávádoba historická Brnu iv němž

, V _byl župni, knížecí hrad S podhradím. Ale kde stál původně ten hrad?
ˇ 'vr -_' n' ø B V _.. p I ˇ. 0 ' "novějsıch hıstorıku Dr. Su] a n ve svem „Delepısu Bmazzl)

1 vvı Vimáìzalšsamozlřejmé, že by na nynejsım Spijbeľkm t
- rá 2 ' V ° .V v _ vív I ib_“_ retwo 1 Z ) vyslovuje se Zdrzelıve, ze tezko _ tázku,

y - 1 nejstarsı hrad hned na Spilberku nebo původně na Petrově'
kl ' ` ˇ “ ˇ 7 í _ .Ĺ . „ V 7 Om se vsak prece Pro Petľov d0daV3J9v ZŠ JG Pravd9P0dobn0, že
V 11. a 12. století knížecí hrad' rozkládal se na Petrově ia V bez

|"'$< CD @< in!O C1' O

"prostřední blízkosti (směrem k Dominikánskému náměstí)ř' důvodem
je mu, že jméno Špilberk uvádí se poměrně pozdě že Špilberk je

a _
_ V'_V' v ıv V V v ~ .___ r _ alen od pozdejsıho mesta, zvlaste vsak, ze podle analogie

S Jınymı místy hrad a nejstarší kostel úzce spolu souvisejí' dodává_ ,
Pakv že _ŠPÍ1b_eI`5ký hrad VZIIÍIŠI teprve V 13. století.   í B  

V lnP0pìSe města Brna k soutěži na regulační .plán _l926“
jehož, prvníjhistoricské státě byly podle Dra Šujana sestaveny po-
změnil architekt S t a ni li sl a v S o jc ho r tvrzení Dra Šujana ožup

v v V . _ ,E \ˇij ˇ, Ĺ'-_ V 'O ' _, _ inhrade V Brne na Spılberku, a urcıte di, ze puvodnı místo, hradu
bylo nad Petrově; P. 1287 byl však hrad již na Špilberku. s _

 R0V11eZ prof. V1 a d im í r Fi s c h er, jenž prozkoumal ,nejstarší
zbytky staveb na Petrově, je přesvědčen, žepůvodní hrad žu“ ni
a knížecí byl na Petrově. j  ` ˇ í * Ž do

I __. ~"v _ `ıı v ; 0 _ _ ˇ. v__P cem lze jız docela jıste vzıtı za pravdu. Povsımneme
Si p0l0by Petrova i Špilberku, v souvislostistím rozveďme poněkud
důÍ0_dYs Bíľ9U10lZ,0Vy, a dodejme, co pozdější tradice naznačuje.

Spllbeľk byl 0đ původního Brna příliš vzdálen a ,sráznými ú-bočími,
Űdflělem -2- :Emi potom, když Brno bylo ohrazeno, nebyl dn hpadeíb
P0Jal'“z 59 Spllberkem tehdy nebylo takového spojení, jaké se mezi
župním hradem 3 Pl0dhI`‹'ìdÍľH ľ0ZU_II1ělo a předpokládalo. Ovšem
ŠQŤŠPŰV byl lfřlkë Příkľým kopcem --_ třebas i značně nižším nežli

Pľlbeľk ˇ- 1 Směrem kÍ podhradí, jež bylo naiZelném trhu ale
byl přece zcela blízko podhradí.  Že byl nižším kopeefn nebadí.
hlavní bY10› ŽB Vžđýeky byl schopen obrany. Při tom nesmíme si

1) Vlastivěda Moravská., Brno 19021. __ _ _
") Geschichte der Stadt Brünn, 8. B s
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/ "K dějinám Brna v nejstarší době. B 17

ani Petrov ani původní Brno představovati podle nynějšího stavu.
Brnov 1íl_._a 12. století .nebylo žádným velikým městem, ja na
Petrově také nestál velký kostel, -- stavby tam náležely ke hradu,
a tamější kostel byl kostelem nebo kapli hradní. Je však nesporno,
že kostel sv-__.Petra` na Petrově je nejstarším kostelem v Brně, a je
také nespcorno, že nejstarší kostely byly zakládány na hradech,

“ lpzvláště.naanejdůležitějších hradech. Jižtedy také cz toho, že nej-
starší kostel (kaple) byl naiPetrově, právem souditi možno, ,žepů-_
Ívodní hrad stál na Petrově. Kostel tam byl nutnou částí hradu,
jenžbyl středem veškerého života politického i náboženského, a
kostel ten byl Zároveň střediskem velkofarního obvodu brněnského.
Nejstarší brněnský kostel na Petrově zrovna předpokládá hrad také
naPetrově. Tak tomu bylo jistě ještěv 12. století. ›

_ í, Možno však také dovolávati se tradice; je sice pozd ale právě
paměti

starouskutečnost. Tradice nahrazuje tu aspoň jistým smerem přímé

CD<
fiııııılO

U)<

.a 4protozasluhujeypovšimnutí, když ještě po staletích bu

svědectví. pramenů, jež se nezachovaloz archiv kapituly brněnské
shořel r. 1643 při prvním obléhání Brna od Švedů. Ale přece pa-
mátka na to, že hrad byl na Petrově, ozývá se v některých zprá-
vách, ježse dosudtzachovsaly. Povšimněme si listiny, kterou olo-
moucký biskup7Jan_r.iÍ1306 (IV. Kalendis Martii) potvrzuje pový-
šĹe_n'ı.`pSví.ęÉ__Petira za_ kostel kollegiátní. Praví vní, že kostel sv. Petra
istojíi _'náĹ,místě ptakislavném a věhlasném,1) -_- nezdá -se tu, že je to
íivzfpjomfínkana.nejdůležitější a nejslavnější místo v celém Brně, na
nę_j_vý_z_namnějššístředisko pro správu kraje politickou i církevní, na
župnía knížeci hrad sa spolu i na kostel při něm, k němuž náleželi

í.p`I"íSlu_šníci B kraje? Aj pozdější s listina, z_ konce 16. století,
z_k,ápitulního archivu _ brněnského pravíokostele na Petrově, že

_ _bylz__jako_sídlomarkrabat a kostel jejich vlastni, kam chodili každého
dne_'na bohoslužbyfl) Z těchto slov vyznívá blízký, bezprostřední
vztah. knížat' a markrabatmoravských ke kostelu Petrovskému, jenž
byl jejich vlastním, domácím, a dodejme, hradním kostelem; na-

_ _ . ø _

značuje se tu, že kostel byl u jejich sídla, hradu, a že tedy hrad
byl také na Petrově. `  ip B ^ `   _  
' *11)_j In loco tam solemni jet iamoso; opis listiny iv kapituhiím archivě ve Brně. _

_  2) „Relatio de ecclesia collegiata et parochiali Montis S. Petri“: Fuit__ haec ecclesia
omnium prima a marcbíone Moraviae, cuius nomen ignoratur, ante quadringentos
et quadraginta amplius annos aedificata et in parochialem constituta, eratque
quasi ísedes marchionum, et ecclesia illorum propria, quam in quotidianis oificiis
fjrequentabant. _ Q Q B [ _ ř t _ i j “
Hižahnj _ í il › 2“

J
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18 B “ “ Ý Jan Tenoraz: Ý A

Ve 18- století však již starý kní_žecíhrad na ,Petrově nevyhovo-
val; bud' bylo v něm málo místa pro_knížecí_ dvůr, nebo chátral.
Markrabí Přemysl přebýval r.'_1234 nena hradě, nýbrž vdomě
mincmistra Brumona,×a u něhopobýval také za svýchnávštěv Brna
král Václav; také král Václav. II zdržoval sevv Brně koncem II3.
století obyčejně v domě Alramově naRybném trhu.1) “  c _

Ale již se budoval pro vzkvétající město nový hrad “--_ na kopci
Špilberku. Stavba jeho připadá dodruhé polovicel3.století.Í Na
tomto novém ,hradě vystavěl král Přemysl II, jak se;rozum_ělo
samo sebou,kapli~ sv. Jana Křtitele.2) Petrov přestal býti hradem
knížecímía stalse význačným sídlem_du_chovenstva, zvláštěøkdyž
r. 1296 zbyl farní kostel sv. Petrap_ovýšeni na kollegiátní S proboštem
a kano1vníky._ Tehdy byl totiž na Petrově místo původní-hradní
kaple jiižvystavjěsnsj farní kostel na té*mž,místě,kde nynější chrámový
presbytář stojí; Čeohové na Petrově zbudovali si prostrannějšíkostel
na Petrově,3') ia Němci svůj kostel ułsv. Jakuba.  Bývalé budovy
hradu na Petrově _- místně stěsnané --- pozměněny, přestavěný a
upraveny nebo nově vystavěnyl napříbytky kanovnsíků a duchož
venstva při koll-egiátním kostele ustanoveného. ' '

Pod hradem brněnským na Petrověbylo podhradí, --`-"_na4Z_elném
trhu. A podhradí' to obývaliČ_echové,__--4-«kostel sv. Petra byltaké
jejich českým kostelem. _A hrad na Petrově S podh-radim českým
nazýval se Brno, f- nejstarší dějiny brněnské náležejí tedy původz
ním obyvatelům českým, kteří se řídìli domácím slovenským právem“.

Než Brno záhy-rostlo důležitosti, jako sídloďıdělných knížat,jako
významné místo trhovéř (již koncemjll.století)”_áj také počtem oby-
vatelstva. Do českého dotud-Brnapřicházeli od druhé polovice 12.

1)šnjø.nn.xn..so,8299. `  I   s z ˇ _ _  
2)Tamžø_ss.es w   B  ì
83) Prokopa ,Zur Baugeschichte der Briinner; Domkirche: C. C., 1883) a .Die

Markgrafschaftsb/Iáhren (I. 138) kladestavbutohoto_ nového kostela do idoby knížete
Konrada asir I;_O70_~›- 1080 a uvádí, že po 100 r~letf_ec__l1__ byl.`fkostel__dá„lerozšířen.
Bretholz však dí (str. 48), že historické dedukce zde uváděné jsou nespolehlivy.
Po Prokopovi podle denárů Konradových vypravuje =o třech věžích na Petrovském
kostele Šujan. (str. 48), I z nichž prostřední je vyšší fa křížem opatřena; ale zna
denáru, jak jej Prokop vyobrazuje, je prostřední věž žmasivnější a bezfikříže (kříž
náleží k legendě nápisu), kříž však mají; dvě -poboční věže; --_ _z obrazu fdenázlfll
důvodněji bylo by souditi, že zobrazen býti měl hrad s hradní kaplí; že by masivní
prostřední věž znamenala věžku sanktusovou na kostele, jak míní Prokop, pokládám
za vylouěenog -- rovněž nelze tvrditi, že kostel na ,Petrově měl v 11. století tři.
věže, -_- vždyt jich neměl nikdy an.iČpozději._ B ' _ s ˇ j Ý _ _
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K dějinám. Brna. vsnejstarší době. na 19
, - łlvf

století obchodníci a řemeslníci - byli to Němci i Nizozemci (Z Flander)
iVlachoVé.UsaZovali seizvlášt od Čechů, -ë- na severod obyvatelstva
českého; vystavěli si napřed kapli a pakinafzmistě .jejím kostel sv.
jzakubaìa bydleli kolem něho. Chrám sv. Jakuba stal“ se pak brzo
(jìžaspoňír. 1231) kostelem farním pro Němce, ja blízko něho na ny-
nějším Náměstí svobody (Velkém náměstí) byl již tehdy pro Romanyľz)
kostel či kaple sv. Mikuláše, lv němž jim přisluhoval-knězrománský.
Tehdy však ještě původní český živel  neustupovalf německému;
kdežto české podhradí pod Petrovem bylo vlastní Brn o, domy
cizích osadníků kolem sv. Jakuba nazývaly Se; ,,bu r g“ u si Bru-
nren sis“ čili, také ,,b u r g u m B r u n e nse“; nenáleželyí tedy do
vlastního, Brna, nýbrž tvořilyjzvláštni osadu. B I,  ,  . z
“ Je tedyv obývatelstvufl Brna patrný rozdíl. Ještě dříve, než bylo
Brno ohraz'eno;,hra“dbami, byly tam dvě osady; původní česká tvo-
řila vlastní Brno, a~ druhá az cizích přistěhovalých za živností 'a
obchodem, opodál Brna na severní stranu tvořila skupinu domů a
slula „burgus BrunenSis“; přednost náležela vždycky Brnu. Tak
bylo i potom, když jak Brno, tak „burgus Brunensis“ byly obe-
lınány hradbami. S naprostou bezpečností náleží původně prvni
místov Brně Čechům; jejich bylo Brno, jejich byl prastarýikostel
na„Petrově~s celou duchovní správou, jejich bylfpůvodní hrad na
Petrově: .Němci aBomani zaujímají teprve druhé místo, nesídlíce
vlastně lv-Brn›ě,x nýbrž š-jen po opevnění Brna na územíměsta, a
nebyli tam původním obyvatelstvem. Nenf tedy pravdivo a spra-j
vedlivo, ikdyž se jv německých Bretholzových dějinách města“ Brna
~.stavíjvždycky na první ,místo Němci jako prastarý kmen, po nich
Bomani a pak teprve~Slované (die Slawen).. r w í “ “

_ Pravdaovšem, že Změna, a to pronikavá a převratná, stalase r. 1243,
žkdvkrálVáclav udělil všemu obyvatelstvu města;Brna právo německé,
ježplatilo uvnitř městské zdi pro všecko obyvatelstvo, at původusně-
meckého nebo Slovanského. Toto německéprávo ve svých následcích
vydalona pos-pas české obyvatelstvo německému; živel ”německý'opa .-l
šnovala opravdu vtiskl pak svůj .nacionální ráz celému městu V řeči-
ši právním zřízení. .Německým j právem stala se českému obyvatelstvu,
původnímu i čertnějšímu, čkřivdaneodčinitelná: Přemyslovcizasadili
:skoro smrtelnou: ránu českému obyvatelstvu Brna, nebot Cechové
,byli tlačeni do pozadí a pbezvýznamnosti, a Němcům postaveným
do popředí dána příležitost projeviti všecku svou průbojnost.  

„_„,

”==šŽ›'(ˇ= _

1?

1)' `,,ROIna.ni“ má Bretholz za Vlachy (str. 53). ' í ” A ›
_ j p j az*

4.
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Ale vědomí křivdy, jaká se stala vlastnímu českému obyvatelstvu,
nezapadalo, bylo živé koncem 13. století. Čechové nezapomínali, že
původním českým obyvatelstvem bylo město vytvořeno, a že .živelž
cizíbyl vsměstě jejich jen osadou, a ještě koncem 13. století při-š
pomíná se' Z první,_původní české farnosti na Petrově kostelu sv.
Jakuba, že má přestati na svém farním obvodu, který se vztahuje“
jenna „burgus Brunensis“. ` J  v t r

 Spor o hranice farnosti sv. Petra a farnosti sv. J akuha Z r. 1293;
má svůj význam: odkazuje do nepřekročitelných mezi německou.
duchovní správu u sv. Jakuba, a znamená také snahu udržeti ar
soustřediti su svého kostela sv. Petra národnost českou, tehdy již
rozptylovanou, ustupující apoddávající se; jen na Petrově totiž se
česky kázalo. Spor ten ukazuje také dřívější obraz Brna, kdy Čechová.
pobývali V Brně, Němci a Romani však V „burgu“ brněnském. n

Běží tedy O to, co znamená slovo „burgus“ čili „burgum“ aeco›
bylo „burgus Brunensis“ čili „burgum Brunense“. í e r

Du Can g e ve svém Glo ss á ř il) vykládá „burgus“ za skupinu
domů (crebra habitacula constituta seu domorum congregatio, quae
muro non clauditur), a dodává, že Vegetius má „burgus“ za hrádek.
(castellum parvulum), av Glossách že je to Věž; připojuje r pak Své“
mínění: původně jménem „burgus“ nazývali Římané, Gallovéi Němci-
skupiny domů, jež jsou-li větší, nazýváme dnes vesnice ja dědiny,
potom však když u nich byly na jejich ochranu vystavěny věže a-
pevnůstky (praesidia), také tyto byly jménem „burgus“ označovány..

B r a n dl O vi A je „burgus“ osídlením u hradu, kde řemeslníci,
dělníci atd. přebývali (der Burgflecken, aus denen sich spáter Stádte
mit Municipalverfassungen bildeten; auch.Marktflecken). B

R osy t2) má“,,burgus“ za misto trhové, za městvs, rovněž tak;
P e kař;3) Zych ovi4) je to sídliště obchodníků S městskými právy.

B re t h ol z překládá výraz „in burgo Bruneusi“ slovy: im Burg-
ílecken Brünn, a jinde „,,burgus“ vykládá trochu neurčitě slovemz
Burgort~.5)-“ í l „ by J    j

Všichni tito shodují se vtom, že majína, mysli nějakou osadu. “
Jen Šujan ve svém “,,Dějepise Brnamá „burgus“ všudeza.

hrad. Ale k jakým dochází se Závěrům! In burgo Brunensicecclesiaz
‹

1) Glossaríum, 403. ` j z B ~ B s B č
í 2)“ Ča.s.,Ma.t. Mor. 1869, str. 72: O Brně za nejstarší doby.“

3) Č. Čas. I-Iist. 1902, str. 201. ~ n ~ ~
4) Ůber den Ursprung der Städte in Böhmen, str. 60.

e 5) Geschichte der Stadt Brünn, str. 52, 9. a J Ä
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dějinám Brnalv* nejstarší době. 21

ssnøhø Marie překládá fløflz farna ızøflhøı P. Marie při hnniêhvnènsıçêxn,
a ecclesiasancti Jacobi, que est sita in burgo Brunensi: »kostel sv“.
Jakuba, který stojí pod hradem brněnským, “adod'ejme hned
ještě: per portam, que burgum respicit,qui antiqu“a Bruna dicitur:
od brány Brněnské naproti hradu, který Staré ~Brno“sluje.1)sTakový
fivýklad slova ,,lJI1rgu;s“ je tedy nemožný-. 6 P  v `

 v Ve Zvláštní osadě ur Brna, označené) jménem ,*,burgus B=runensìs~“.=-,
byl tedy kostel sv. Jakuba; v listině Z r; 1231, jížbiskup Pxíobrert potvrv
zzuje klášteru oslavanskému podací právo kostela-sv. Jakuba, st~ojí›±
eccìlesiasancti Jacobi, quae est sita in burgo Brunensi. Také vlistině
_A1ø›xflnárfl IV (V. Kflı.Føhx-. 1261) nvááisøz øøøıøsifl flflnønífløøhi se
burgo Brunensi, iv“ druhé listině (V. IduSMart. 1261): ecclesia Sancti
Jawbi »in1buI›g0_Brunensi.2)s Ještě pak i domácí listina velehradského
o_pat"aKonrada Z r›. 1294praví: (ecclesia) Sancti Jacobi burgi Brunen-
=sis.3)~ Jasně vytčenatu polohakostela sv.“ Jakubain „burgo Brunensi“.

,A1eÍ_v_r_.ja1ç,ëm poměru byl „burgus Brunensis“ k Brnu? Osada,
,,burgus Bru_nensis“, měla menší, podružnější význam než Brno“.
Zcela určitě praví to zmíněná již listina ,,Relatio“: kostel sv. Jakuba
stál. in burgo osadě), a ne v městě,~tak se totiž ve starých pri-j
vilejíchj nazývá ona částnynějšího města; část sv." Petra se svým)
obvodem; napřed byla vystavěna .a na město povýšena as Brnem
po'jsmenována.V obvodusv. Jakuba byly pohromadě jen předměstské
dřefvěné; i'"domky.`ProtoĹ právem obvodu sv. Petra říkalo se ,,Brno“Ĺ“,
_0bvold,u'js_v__ Jakuba ` však ,,bu»_rgfium Brunense“.4“) “
ˇ Stií 2,!7-4,100. já- Ostatně v““zaklá.dací` listině kláštera zabrdovského (Cl JD.

II. č. ,48)}má.“ se podle .Bretholze (str. 29)čisti:”cum suis! appendiciis in burgo
Brıınensi, ecclesia (ablativ) s.z Marie et omnibıis adiacentiis, - není to tedy kostel
na St., Brně (d° ]š}l,vert),, ani pozdější vojenský kostel (Trautenberger), ani na Špil-
sberkut (Šujan, 72), nýbrž, jak, již Volný správně označil, (Kirchl. Top. Brn. I. 187),
sám zábrdovský j klášterní kostel. ,S L S jj i _ “

'i*) II. zač. 213, III. č. 305 a č. 317. Tyto dvě poslední listiny; O ikostelesv.
Jakuba dokonce zavinily, že v papežské listině vydané v týchž dnech (1261, III.
Kal. iFebr., ODM III. č. 308) píše se chybně a nemožné i „ecclesia Sancti Petri
de..zBrž1rgo“ B'runensi“, ~›- písař maje ještě před očima listinu O sv. Jakubu „de
Jourgo Bru:nensi°f, užil přehlédnutím těchto slov také o kostelu. sv. Petraz _ , j

*)'_CDM_ V. č. 15. S f ˇ _ j _
4) „lšlcclesia S. Jacobi post liminio aedificata in Bąrgo posita fuit, et non in

civitate, ita enim in antiquis privilegiis pars illa civitatis modernae vocatur, pars
s; Petri cum suo- districtu primo aediiicata et in civitatem erecta “ fuit et Bruna
nominata., In districtu s. Jacobi solum domunculae suburbanae“ . ligneae compinge-
bantur. Unde merito districtus s. Petri Bruna dieta est, districtus vero sí. Jacobi.
Burgum Brunense.“ , P j ` » ~ ~
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122 s Ý Jan“~Ten'ora:

“ e iíHranęieeítéto_, osady sv. Jakuba ~poznżaÍtiImožno Z rozdělení farní-ch
obvodů sv. Petra. asv. Jakuba r. 1293.' Tehdy byl sk faře sv. Petra
přidělen všecek obvodměsta Brna na pravé straněod brány Brněnské“
Dolní ulici ke starému" tržišti, a odtud narovno k Měninské bráně.1).
Dobře toto vyměření h_ranic farnosti označil již R o yt, že hraniční
čára byla vedena Dolní ulicí (nynější Dominikánskou)prodlouženou
až na Velké náměstí k tržišti a odtud až k bráně Měnínskéfl) Na-
proti tomu úplně nesprávný jest výklad r e t h o l Z ů v,3) že projelo
se-městem od Brněnské brány skoro přímou čarou --,dnešníBrněn-
_skou,Ť“ulicí,_čZelným trhem, Orlí ulicí ---č až -k Měnínské bráně,,a tím
označily se v ,městě ,hranice mezioběma farnostmi: co bylo na pravo
od żtétohraniční čáry, mělo [potom náležeti ksv. Petru, co nalevo,
ksv.-,Ja'kubu,-jak lidé, tak ulice as domy. Bretholz, ačkoli sám praví,
že, Dominikánská ,ulice nazýváse aždozkonce 18. století Dolní Brněn-
skouˇ' ulicí,nechtělI asi vzíti nazvědomost, žeˇve listině Z r. 1293 ona
platea inferior musí znamenati Dominikánskou ulici, a ještě jen zna
větší zmatek praví nesprávně, že r. 1293 Brněnská ulicese jme-
novala platea inferior.4)I Na takové hranice, jak je cíiybně_.vysmezuje
Bretholz, nikdy by nebyl přistoupil r.-1-293 farář .iu sv Petra, jenž
si hájil své farní právo nad Brnem proti faráři, jenž byl druhdy
farářem jen Vinbuľigu“ brněnském; vždyť by tím byl ztrácel-velmi
značnou část svého farního obvodu, třebas ještěhodně nezastavěnou;
byla by Semu stala nepopěrně křivda, s kterouuby jistě nebyl spokojen,
a- zatím po ,vymezení I farnosti .projevil nad tím svou spokojenost.

Ale i máme také úřední osvědčení, jak v pravdě vykládati ,jest
listinu, o rozhraničení těchto farnosti. ,Při generální, visitaci r. 1629“
domáhala se brněnská kapitula ke svému" farnímu kostelu sv. Petra
celého svého dřívějšího farníhoobvodü, který se prostiral až k místu,
kterému ,Se říkalo ,,burgium“. AI biskupští komisaři a visitátoři roz-
hodli: nejenže kapitula dokázala, že kostel sv Petra byl a, jest.
vždy-_, farním kostelem v -Brně, kostel však sv. 'Jakuba žefje farním
,,in burgo“, nýbrž listinami faráře sv.-Jakjubského a brněnské městské)
radý patrně ukázala, že je to pravda, a nad to oznámila, že hranice
„burgu“ druhdy nedosahzovaly dále než ke._chr_ámu sv. Mikuláše-

, - .

I" 1) I-ODM; IV. č., 320. Ingredientibus civitatemjišrunnam per portam, 'que burgum
respicit, ,qui antiqua' .Brunna dicitur, per plateam inferiorem, que in ,forum antiquum
tenditur, per directum ad Iportam, ,que Menesensium“ nuncupatur ., . I; 7  I,

Ĺ 2) Čas. Mat. íMor. 1869 str. 70. r “ _ 2 1
- V3) Gfeschíchte der Stadt “Brün.n,; str. 55. Ý _ S '

4) Tamže, str. 191. I  
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_poÍStavenému v.e-vnitřnímtržišti., tak;-žsesáma rtentokosst-el~ stál druhdy
mi-mo hranice _,,b.użrg_u.“,_--- a“Íz7toho,- I jelikož je (patrno, že 'Brno se
druhdy. rozprostíraloaž sv. Mikulá`~'si, “ajo-statek za _.kos“telem sv.
,Mikuláše že; (bylo ,,burgum±“, bylozrozhodnuto, -žekapižtula sv. Petra
má farní“ jurisdikci až ke .kostelu-sv. Mikulášefi)  i _   

Podle toho jest jasno, kde byl „burgus BrunensiS“, a jaké byly
hranice farnosti sv. .Petra -a farnosti sv. Jakuba jižr. 1293; rovněž
ij-jaký byl iobrazměsta Brnaí-koncem 13. století. ,Hranice I-farnosti
sv; Petra rozprostíraly se skutečně od brány è»Br~něnskéč ulicíľžèomsi-
nikánskou i“ skostelem --sv. Michala -a klášterem Dominikánským a
nynější ulicí Zámečnickou až-ake kostelu-sv. Mikulášena“nynějším
-Náměstí Svobody proti ulici iZám“ečnické“(vlaStně'až za tento kostel,
.protože stál nad územiíürrněsta Brna ia nikoli brněnského ,,burgu“),
a odtud?-nynější ulicí Kobližnourčkib`ráněMění'nské. To“ všecko po
pravé ruce, bylo Brno,---_. takže na --levo za kostelem sv. Mikuláše

 za za ` náměstím, které”se tam směrem kekostelu sv. Jakuba roz-
kládalo (forum interius, není to tedy nynější Náměstí svobody, nýbrž
jen jeho malá část u sochy P. Marie na sever), byl „burgus Brunensis“.
Bylá to tedypůvodně Zvláštní osadaa jen menší část města Brna;

I -zvětší, původní I-část tvořilo vlastní Brno, k- němuž náležela_ce'lá farnost
ˇs`v._Petr_a. Z toho také čvid'ěti, jak koncem 13.;-století ještě místně
bylv“ tyto oběì části města“ -Brna-I od sebe odděleny: nedosahovaly

soběulicemi se stýkajícími, nýbrž :mezi nimi byla rozsáhlá neza-
' _ _stavěnáprostorajako pokračování tržiště -na Zelném; trhu, [t.> j. staré

tržiště- se rozkládalo-od“ Zelného trhu až po kostel sv.Mikuláše.“ Ji-
nými ještěslovy: koncem 13. století mezi Zelným trhem a kostelem
sv, Mikuláše nebylo ještě ulic, kromě ulice Dominikánské.l“J“ižně- od
nynějšího`Náměstí svobody podle všeho činil hranici meziBrnem a
-,,burgem“' brněnským potůček, který protékal fnynější=Kobližní ulicí.

3*) ,(_CapituluII1;) Pľàötendit v districtum ± parocbíae fil1u.mfl ›totum,fl- qui olim .so proton-
,debat usque ad j locum, .qui dicebatur Burgum, A biskupští, komisaři rozhodli: ,non
tjantum capitulum probavit“ Ý ecclesiam Is, ,Petri semper fuisse et) 3 essę parochialem
in Bruna, sillam vero s, Jacobi -esse paroclıialem in Burgýo, sed ìpsa fdiplomata 'pa-
rochi is. Jacobi, et senatusl Brunensis' apertei monstrav`ˇit, id verumľľ esse, et ' insuper
indicavit ęlimites Burgi non se ,ulterfius extendisse olim nisi usque and templum s.
z1z\ÍI'ì‹Í>012››i iI1_f0I0 imerìefi Qreflwmø ite“t.ì11“đ irs“m_ íemrlflm _i11fr‹'=\› (id GS“ GXIŘIQ-I
limites Burgi olim extiterit, ex _ ,quo quia apparet Brunam olim seextendisses- usque
ad s. Nicolaum, et reliquum retro templum s. N;ico1ai,fuisse.Bur“gum, conclusum
est, “ usque ad illud templum S. Nicolai habere ,iurisdictionem parochialem capitulum
S.“ Petri. Ms. v kapitulním archivu v Brně.   n ' - _

_ ' _:
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J Tuto hranici, podle níž to, co je na pravo, patří k sv. Petru a
co je na levo, k sv. Jakubu, možno konečně sledovati až do nyľ-
nější doby. Když Za císaře Josefa “I,I ve farnosti sv. Petra byly
zřízeny ještě dvě- farnosti, u kostela minoritského va u kostela druhdy
františkánského (sv. Maří Magd.), a ve 'farnosti' sv. J akuba ještě
jedna farnost u kostela sv. Tomáše, Zustávaly stále ulice Domini-
kánská i S Dominikánským náměstím, pravá strana uliceZámeěnieké,
pravá strana Velkého náměstí (Náměstí svobody) u farnosti sv.
Petra, kdežto levá strana Zámečnické ulice aVelkěho náměstí u far-
nosti' sv. Jakuba. Pravá strana Kobližná ulice, která dříve patřila
kif sv. Petru, byla postoupena farnímu kostelu u Minoritů, kdežto
levá strana zůstala u sv. Jakuba, a ještě ulice Novobranská po
.pravé straně náležela k sv. Petru a'p'o levé k sv. Jakubu; Zcela jasně
P-lze tu stopovati ještě rozlıraniěení -farnosti Zr. 1293. Teprve od 1.
ledna 1924 ulice Novobranská která se nyní jmenuje U novébrány,7

náleží celá k farnosti Minoritské. . a   r ' i »
Na doplněnou třeba však ještě poněkud podrobněji vyložiti žádost

kapituly Z r. í629,“kterou se domáhalal celého svého farního ob-
vodu' až k místu řeěenému ,,burgum“. V Brně za 400 let, co bylo
městuuděleno německé právo, všecko se změnilo.. Celé město opa-
novali dřívější Osadníci _,,in burgo Brunensi“, Němci měli rozhodn/ou
převahu nad Čechy; městská rada stalase r. 1532 také patronem
kostela sv. Jakuba a jemu chtěla dávati přednost,\kde by jen
mohla. P K tomu ještě přistoupilo, že obyvatelstvo německé přiklonilo
se valem k lutherství a že kostel sv. Jakuba lutherskárada přene-
žchávala take' .lutherským kazatelůin Zastírajíc se tím, že prý by se
bylo“ obávati povstání, nebude-li u sv. Jakuba farářem ten, jehož
iby městská rada zvolila. Kdežto však městská rada lutherskázchtěla
míti u kostela sv..l,akuba,j=ehož byla patronem, duchovního luther-
ského, atak". usilovala,kostel_ sv. Jakuba míti lutzherským, Zůstával
kostel na Petrověěvždycky Q katolickým kostelem. Ale i vefarnosti
sv. Petra rozmohlo se mezi .farníky lutherství, a lutherští farníci
opouštěžli kostel sv. Petra a přidávali se sami k sv. Jakubu. Tak
ne sice“ právem, ale via facti“ rozšiřovala se pravomoc sv. Jakuba
fnaiujmul  sv. Petra, a takzůstalo, i když Zase vrácenibyl kostel

JJakuba; trvale katolické bohosluižběgľ) Zůstávalo při německé
_ ›

. _ - , ;n › ‹ . __ - _ . _

Í). Ještě por. 1666 kapitula Sama ”`přizná.vaila.: panrochiani districtus nostri irratio-
nabili rodí-o_declinantes ad.“ alienam videlijcetjjpraefatam sancti Jaoobi divertant nee
ad Jpropriam redive velint. Ms. v kapitulním "arohivě v Brně.  

- “,
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ž K dějinám Brna. 'v nejstarší době. 25
'\

předpojatosti proti kostelu, kde se přece ěesky kázalo. Proto do-
máhala se kapitula na Petrověr. 1629 uznání starých hranic svého
farního obvodu. Než kardinál Dietrichštejn tehdy rozhodnutí o hra-
nicích farnosti odložil. Potom nově přihlásila se kapitula se svými

z 4 _ a ._ _

požadavky r. l652. , Ale brněnský magistrát odmítal afipsal ,v té
věci svému faráři u sv. Jakuba, žeby podle Í jeho mínění bylo těžko
dokázati, jak daleko nebo ke kterému místu rozprostíraly se hranice
obou farnosti iv „burgu“ a mimo ,,burgum“, protože V, městských
prastarých dokladech toto teď cizí slovo ,,bu-rgum“ nijak sevpravdě
nevykládá, nýbrž je to jen pouhý pomysl.1) Brněnští vládnoucí
Němci nechtějí tedy již rozuměti tomu, co znamená jméno*,.,zburgus“`
čili ,,burgu,m“; bylo- jim jen ponižujícím připomenutím jejich ,míst-
ního dřívějšího menšího významu v Brně, ale zapříti nemohou, že
obývali jen „inburgo“ a ne v Brně. J mi je 4

 Dobíráme se tedy těchto výsledků: původní župní, knížecíhrad
byl na Petrově, teprve koncem 13. století byl na Špilberku; Brno
bylo založením české; na Petrově byla napřed hradní kaple středem
velkofarnosti brněnské, potom ěeskýkostel pro Brno; zvláštní, osada
severně Brna byl „burgus“ ěiliá,,burgum“ obyvatelstvianěmeckého
s kaplí a pak' S farním kostelem sv. Jakuba, a pro Romany byla
kaple sv. Mikulášeçj hranice Brna byla od bránžyp. B„rn.ěnsk,é až za
sv. Mikuláše a pakk bránce u brány Měnínské na konci Kobližné
ulice., „Burgus“ brněnský byl za kostelem sv: Mikuláše nasever, a
byla 6 to původně zvláštní osada cizích obchodníků a řemeslníků,
menšího významu než vlastní Brno.. Převrat SB Stal, když r“. 1243
stalo se Brno městem s německým právemgza potom Němci nabyli
převahy nad obyvatelstvem českým, ajzefsvé osady, “ ,,buI'gt1“;
r.mocnilise'celého Brna, klostelna Petrově zůstával však přece kostelem.
českým potud, že se v něm i potom vždy česky kázalo, třebas ne
hradně. Památkou na dřív tav, kdy Čechové měli větší, význam aCD‹
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byli 'většinou v Brně, jsou hranice farnosti sv. Petra a sv.“ Jakuba.
~“ Dodáno budiž, že druhá zvláštní osada u~Brnabylo Staré Brno
(burgus, qui Antiqua Brunadiciturřj. , jp ' i'
____ _ ;:_ __ _ _ , v . _ \ __ ` _.

1) Űber diesesl vviirde ,L Íhro jlšìochˇvvürdenzs Herrnl Probsten Gapitl. ımsers“ vvfe-
nigen eraehtens nach schwer.fallen [zu by loeweisen, Wie Weith uınd an vv›as«orth . ende
die Gránitzen ıındzlimites beeder Gottesháuser ini vel, extra sich.erstreckhet,
Weil in unsern. uralten documentis dieses anietzo peregrinum. voca.bulum“`
keine wahre ausmessung anzeigt, sondern blosse einbildung istiý v kapil
tulntím archivě v Brně. r " “ ^ f s  = “ ˇ

 2; CDMIV. č. 820 Stxż. 409.    
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   P0S“đky-   
,Dr. Fr. Gr iv e cl, Slova n ští a po š t ol é S v. Cyril l a

Mieth od ěj. Přel. iFr.Jemelka. ›Nákl. Apoštolátu sv. Cyrilla a
Methoděje, Olomouc 1927. S.'173,-1.6 K. . 1 L " ' _ i

spis., znám_ý theolog slovinský, obrací se .v 1100.výročí -sv.
Cyrilla k širokým vrstvám slovanským,aby nazákladě dosavadního
bádání přístupným slohem vylíčil obtížné působení i asketický život

1 a 1 ~ -obouflbratří. -Jest Jak-.opravd~u~ fluflměsaním .podati -lehce to, ;-co pro ~+nábo-
ženský! život lidu jest povzbuzující, a zachytitipři tom celkový
.obraz oné doby. Umírněně posuzuje rušný život V Římě čin obrozen-
ské hnutí v%Cıařihradě ra' neukvapeně pronášív ůsudek. Od; temného
pozadí pohnuté doby odrážejí se plasticky výstižné .podobky obou
našich -světců. Při tom zůstává ovšem stále ještě 'mnoho otázek
problematických. Takvo liturgii slovanské a pozdějších jejích osu-
diech,o metropoli Methodějově, o. poměru sv. Methoděje k Svato-
plukovi, císařství-zápa_dního k východnímu, co .vztazích Ríma a By-
zance ke Slovanům ar jl. v. Snad se dá ze starobylých legend,jejichž
vflěrohodnost stále vzrůstá, ještě více těžiti, j podepře-li se ještě
jinými starými zprávami, byttéž jen legendárními. Pxk.

G-i O rgio Va S ari, Živo. top i sy um ě l c-ů.'Přel.. akade-
mický .malíř František lPetr. “ Nakl.. Otto Girgal, Praha-.~›čsSeš“.i 1:
Michelangelo Buonarotti. 76,9 K.*Seš. 2: Lionardo da Vinci.
»Antonio da Coreggio. Raffaello Sanziode Urbino. S. 71. Q

 Vasariho f dílo ,,Le vitede* piùfl eccellenti pittori, scultori e archi-
tetti“ (2. vyd. 1568 ve 14 seš.) jest, i jak p.“ překl. správně podotýká,“
nezbytným pramenem poznatkůvz O vlašské reilaissanci. 1-Není to
ještě dílo kritické, jak je má namysli novověk, ale není bez kritiky,
ajto skorovždy příp,adné,ˇjelikožiznalecké.. Bylt, Vasari; sám vý-
tvarníkem nikoli všedním. Ze sám náležel uměleckémusměru, oněmžx
píše, činí jej .snad než dosti nestranným, ale zato .dává mu lépe
rozuměti, než možno jiným,vzdálenějším.`  S  

“ Hlavním öbsahfem díla to.ho,ú jenž,je potomstvu učinil takto-enným,
jsou zprávyo umělcích, jejich ~p“ráci za vývoji. flVzdělzaný: čtenář,
který* leckteréz popsaných tufdělf sám --viděl -neb O něm četl, rád
s1>_zd;e přečte, j jak .kteréivzniklo.- Usudkyjsou vez chjvále ipřeky-s
pující, ale ne vždy ,bezvýhradně1.í Týkají sepo. přednosti stránky
technické, i ale ikritika.vůbecvfľesthetioká. sehlásí; slovu. `“íJak.koli
dějepisiquměnísseflod.té doby zdokonalilža prohioubil,»S-dílo-Ve-sariho
nepozbylčo ceny, -mluvící k nám bezprostřední čzkušeností-.věciìznalého
současníka.'I nutno tento vydavatelský podnik, rozpočtený  zatím
na 8 sešitů, uvítati S povděkem. n . . , “  P P

* a *
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J a rosfl av. H r uha n, č D u š e. In o sai k. Román.“ Vydalaż
Družina literární a uměleckáv Olomouci 1927. S. 227. ø  

Jistě jen vydavatelské ,potíže způsobily, že druhý díl Hrubanova-
románu ,,Pout do Bavenny“ dostává se do rukou čtenářů teprve
po více fnež 6Iletech.š Po stránce formální“. platí .oč němtotéž, co-
jsem' tehdy napsal v podrobnějším referátě (Hlídka 1921, 455-456).
Děje je tu, jak je snadno vysvětlitelno, méně. Spis. chtěl vylíčitizz
hlavněi, proces vniterního . obrodu svého hluboce vzdělaného a umě-
lecky neobyčejně vnímavého hrdiny DraVlašína, který v těižkémž.
pokušení zvítěziv odejel .do starého města křesťanských mosaikjako-
uče'nec za vědeckým účelem, ale zároveň také v blahém .vidění ja-
kéhosi nového silného života. V Pxavenněpak skutečně vyrůstá du-
chovné především působením mosaik, těch) ,,mlčících.- odkazů“-,„p.ježız
„uřčinily jeho duši? velkou, novou .a krásnou“,. alíe.-iípak také blaho-
dárnýmvlivemíiněkoliika ušlechtilých lidí, .S nimiž se tam .čstýkázı
originelního a zkušeného kněze-knihovníka, hluboké italské malířky“
Rosettiové Z .Rimini a protestantského  učence z Kodaně, na něž.
takérmocně působí kouzlomosaik a celého města Dantova. Silnou..
vzpruhou těchto vniterních“zápasů_ a spolu izrománového deje jest
historie objevenéhorukopisu Dantova a vášnivý boj zednářů protifl
němu. Pxavenna vyplnila v duši hrdinově své poslání: Dr. Vlašínz
vrací se do vlastia k svému povolání ,,s duší naleZenou“, připraven
ke svému velkému životnímuiúkolu, k dílu, ,,.v němž rozjásati se“
'měla všechna J bohopodobnost lidské duše“. Tot bude asi obsahem.
třetíflčásti trilogie,  těchto ,,,zápisů oh vzestupu: lidské. duše“, .jež isiflz.
přirozeně žádají jen vyspělých a vnímavých čtenářů. S . .

5* Ge-ab ri el R on a j, T e n to stv oř il, a j iné “ povíd k y..
V;ydalaÚ,_,Humana“ v Letovicích 1927. S. 138, 16. K..  

Pěkně vypravená knížka sdružuje šest povídek, „jež jsou skoro-
všechny zdařilými povahokresbami znašeho slováckého venkova, `
rodného kraje spisovatelova. Titulní nejdelší povídka kreslí pevnymn
rysytypickou opravduzpostavu mladého nadaného .Slováka, obda-
řeného živým tvůrčím- pudem, rozeného to .umělce aipodnikatele,
jenž však nedovede vytrvat a padá -nakonec jako .obět“Své* lehko-
.myslnosti.ì_Stejně.výrazně jsou projaty .postavy dalších dvou povídekzı  

se pomstilř svému 1 nepříteli rozbitímˇkřížže na hřbitově -až
tżvrdýim :poká-ním vy-tlačíasi na.. zádech- odřeniny. v podobě kř-í›že,:az
svědomıtý obecní ,,-ohledač mrtvých*“, jenž sipředismrtíisám vyplnit
svůj úmrtnírlist.,Zřejmě také .dle skutdeččnosti »jsou -1-vy~p›ravová,ny
ip.osl“ední ;;‹povídk,y',tflzèınichžfi-'dvězfarskéčho..ovzduší jsou výjimečně-
ž.p.odloženy `l1'umor.em,.po případě ..i“satirou.ż Vëprìoesaickét tvorbě :auto-i

il vzrove 'ızn.azr'nenáz - tato kniha, zvl.“ iv 1' prvních :třech číslech, . jistě pokrok
afvzhuzujeřpřání, "aby pracovalii dále "právě v tomto ob`oru,. ulnás
nyní dostı zanedbávaném.  . č P w 1 r. n . r Q
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,"Vi~ktor _Hánek, Nepomstěné viny; Román. Vydalo
Zemědělské .knihkupectví A. Neubert v Praze -1927.:S. 336, 22 K.

.i“Íl?řebias. to není v knize. nijak označeno, navazujerspzis. dějově na
-čdjří.věj.ší svůj románek ,,MadoninsteSk“. ,Hrdina, básník“ a romano-
piżsec Valerian Ster, jenžjako voják zanechal svouiláskuc V Italii,

 *v`racíse'. po několikalletech k ní, když dříve prožil ve svém srdci
-nžozvý boj “o lásku .ruské emigrantk;y.z Právě tato postava mladičké
tanečnice, lpronásledované a zničené mstivostíbolševických emisarů,
›zdaila“asi“poidnět k celému románu: spis. nalezltu možnost vylíčiti
“tajrı;ou* podvratnou činnost bolševických náhončí v Praze, kteří tu
‹organisují, jak se zdá na“ počátku, široce rozvětvený protistátní
odzboj., n_a'koınec ovšem scvrká se- to vše na polapení dívky, která
èiinikla zfl rukou mocného komisaře. A tak oživují v posledním díle

P -Hánkově" dávnéiprostředky romantiků, přenesené do současné střízlivě
 *Pra`hy: tajné. schůzky a přepadání, .únos letadlem, v němž. slabá

ž~dí_§vkia v letu- nad Alpamirbo-jžuje na život. a na ,smrt as přemáhá ně-
.kˇoil;ik› osob, b.ratr~bo.lševik, který vraždí na jevišti vlastní sestru,
,ž.mżrtvá_._tvář“ Záhadněho Husa, jež seobjevuje v jistých těžkých
chvílíchi, jasnovidka, která předpovídá celou tu událost! atd. Jak
`ii1ž_zzř:H_ánk.a jinak již ani nenízmožno, je všechno prolnuto měkkými
iíšviášnivýmiıcity, jejichž v.lnivé hře od-povídali styl..   _
',,__,_ _ _ _ p _

.z-Václav Ptáček, Bojs vlastnil íšer_o.u. _ lšlomán.
Prjaha. 1927 S 341 ._ i 1    ` ~  ˇ

P.rv»níIfo..mán“ nového spisovatele- zahajuje novou`belletristickou
zsbírku, ,,Anima“, jež podle 'prospektu chce klásti  důraz na: život
vniterní, na život duše, třebas při tom nemíní vylučovati Z knih
živel natušralistický. Po. .této ,stránce román' Pžtáčkůzv. vyhovuje pro-
gramu: je dosti nat~uralisti.cký tam, kde líčí .hluboký mravní úpadek
_brdiny,krejčo__vského pomocníka a nadaného Íhouslisty, který jako
.hoch zanedbanouffl očn chorobou zohyzdil Svůj obličej'_“la.>pa,k.celá
flléčtla~›mu-sil bojovati si touto vlastní příščerofu, budící vliıdech mimo-
fvolnýodpor; p_ronásledová_n lidskou zlobou nechává 9 se strhnouti do
'kalu .městské ssedliny, pomáhá při loupežích ai pokouší sefli vraždit,
až; _teprvei .vč samotě žaláře pocítí upřímnou touhu po mravníočistě;
dojde 'jí jako- zaměstnˇanecv ústavě _ slepých-,.  kde pozná Ĺičistou
raclost zeživota al štěstíf zqmíru duše. Na tomtoflpoli, ve sledování  
špžsyehologickčého, obratu hrdinova je užšzsautorýménés jistý: .cítíme
:zrovna,ìjak; těžko se vžívá doývniterníhofżjehoivýv.oj“e_.a.-nedostatek
vlčažstnízch; .Zfažitkůı nahrazuje _ často všeˇodbecnýmif. fra-semi_... Platí to
~č:také-l"oŤ..prv_cí_c“l1 nábočženskýcjh, _.Ijim`ž se; přirozeně ~nemoh;l{;vyhnout›il:
nechávásvéhıofhrdinrr 'jíž._›v letech. ztratiti víru a.zodíůvoidňoŤvati

fimačtce.-1 dlouhofu  :řa.`dˇo_uli pochybností "a “-jakoby. zrovna .vy-
lčtenýıch-“ zvnějakéçříručky; Ještě. jednou zp;ozděj“i.ve smutnéım oka- e
anžiku zatouží hrdina po víře, v níž by našel..ůtěchu,Í č ale jeho

|_ö_ "'$<

Iııılx

 _,,obracenı“ děje se Zase bez náboženských pohnutek, poněvadž prý
aıemůže věřiti, že by dušepo smrti ještě žila: celé štěstí .člověkovo

1
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Záleží prý jedině v tom, aby každý nalezlve světě své místo, Své“
správné prostředí a naučil se jemılovatı. Některá místa románu a
některéíis životní pravdivosti kreslené menší postavyøukazují, že“
spis. není bez" uměleckého nadání. Celek je však Zatížen ještě čet-z
nými naturalistickými plochostmi i přílišnous schematičností. v ě MT.

POZ d ě. F. H áj.“Nakl. J. Birnbaum, Brtnice. S. 170, 10 Kìi.
 Vdala se podle oka, odmítnuvši hodnějšího nápadníka,a vd.za'l.ač
se velmi neštastne. Samovrazda suroveho manžela Zbavila jisice
trapìče, ale an byl všecek jejich majetek prohýřil, Zůsetavena s ho-I
šíkem v nedostatku, jejž jen velikým přiěiněním přemáhá, a, to
uprostřed lidí neuznalých, banepřátelských. Odmítnutý kdysi náš
padník vrátil se Zatím Z Ameriky a sňatek s ním odmění její išle-›
chetnou duši za přestáláfi příkoří. í  i l V i

Spisovatelka vypravuje živě a S rychlým spádem událostí, aěk»oli=
si též ráda Zamoralisuje. Pracuje ostrými barvami, po starémizpů-z
sobu.“ --l\/lluvas jest plynnáa správná, až nato nezbytné: Z nějz

V (křeslal) neboızaěla.  s i   y '  

a eVilémoNeubauer, Sextánka. 3.vydâní. Nakl. A. Neu-že
høfl-,, Praha 1928. S. 207, 17 K;  

Sextánka vv Praze rázem se Zřamiluje do nového, aľějednookéhcz
professora jejich třídy, jenž -- mimochodem -- jetake básníkem
a doktorem ---“ Sorbonny a brzy má Z Paříže vésti novou výzkum-2
nou výpravu ke kopání“ na východě, ale k Zamilované žaěce též
není lhostejný. Spolu se do něho zamiluje jedna professorka a so.-›
kyni svou všelijak týrá; když jí dokonce, ,výborné žaěce, dá Z děje-
pisu pětku, požije děvče atropinu. eÚsilím také jednoho Ze svých
ctitelů vyvázne, a jes professorem svatba. j .
 Třetí vydání tohoto románku dokazuje, že p. spis. svým čtenář-

kám trefil donoty; i V kinu prý se rády na jeho obrázky dívají;
. ` Ý
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 Rozhled 

Wtj. Cyrilílo -emethodějská tradice V Brně“ na
'?etrově.  Š Y ~ Z Ť N  in

,pKolleg`iátní kostel, sv. Petra a ,Pavla v Brně byl český kostel,
““německý byl kostel sv. Jakuba. Od nepamětnýchi časů bylv kostele
›“=na Petrové oltář sv. Cyrilla zas Methoděje; u něho ještě r. 1491 kněz
amisjtr svobodných umění Jakub Schonhauer věnoval obnos; 150
fluh. dukeátů pro druhého oltářníka, aby- tam týdně tři m-še sv. sloužfil.
Ucta sv; Cyrilla a Methoděje*ľpřecházela pakvsvěží do následujících
ąstolelí. Obecná úctaynašichapoštolůprojevuje se za kardi*nálafDie-
trichštejna, „kterýzačátkem 17 století vseznamu zasvěcen 'chielsvátků

- iv I. I o y Ysmorajvskýchy výslovně jmenuje-V měsíci březnu SV Cyrilla a Methoděje
va jenžitoužebně dožaduje se v- Říměpro Moravu ostatků sv. bratří;

Dokl d l'ˇ ' ' ˇ- 'aa em Zv astnı uctˇys jejich ina Petrověje"v sousedství kolle-
.żżgıatnıho kostela 'in' kostlj y e zasvěcený jim; tentokostel Zároveň
s kostelemkollegiátním stal se r 1643 obětí plamenů I Pot ' lt,_ ale j.»omucasv. apoštolů našich soustředila se do kostela kollegiátního kd ž o

7 ydruhém obléhání švédském r. 1645 ' j _ p Q  zničený kostel zvolna se Zvedal
vvı " . ' I r_ I ‹v '-e zrıcenın, tam jako vzacny poklad melı stříbrné rámě S ostatkz si š Yàsv. Cyrilla, tam ze čt ř olt'ˇ°e ˇ' ' ˇ' ˇy aru zase zrızenych jeden zasvecen b l

inašımr Svatým bratřím.- Q ~ “   O I * 1
 Ano koStelnaPjetrově I stává se pakvúředním střeidiemúctyisv.
věrozvěstů V celé zemi: r 1731 1' “ ˇ'W j I . A usnesı se moravstı stavové že
az eho roku 9. brezna budou slavıtı V kollegıatním kostel l

z ,  I  e na1 ,Petrově jejichisvátek fa ˇ P P 'l J ' I O “ ' ˇze na vy ohy S tim spojene budou platıtı”  ˇeročněs 50 zl.; tato naldace trvá posud. Brněnský malíř Jan" Krištof
G ' lk I1  e maluje r; 1736 veliký obraz sv. Cyrilla a Methoděje,který
byl postaven na »hlavní oltář, a naflprůčelí nověevystavěné "lodi
żchrámové (1743--1748) olomoucký umělec sochař Ondřej Zonnerstaví
jejich veliké sochy. ˇ , 6 ~ o ` z ‹ 3

,Skopečka Petrovského šíří se potom, úcta našich světcůi na jeho
úbočí; před bývalým filiálnímf kostelem u sv. Michala r. 1736 zdobí
“výhorný sochař. Josef Winterhalter schodiště krásnými kamennými
sochami našich ípatronů: sv. Cyrilla a Methoděje, sv. Ludmilyasv.
`Václava, a V blízkostina rohu* Dominikánskéhoí náměstí a“jVeselé
ulice- kosteldruhdy P. V Marie (nedávno zbořený, ač už dříve boho-
zslužbě odňatý)g bylyzasvěcen' sve. Cyrillu a Methoději. Kapitula
Petrovská honosí seicyrillo-methodějskou tradicízr. 1736 vmemjiio-
;zriálu~ k papeži dovolává se starýchrukopisů,podleílnichž jejich
lkostel, druhdy prýłěchrám modlářský, svf. Cyrillem, prvním moravským
zapoštolem, stal se chrárneml božím pod ochranou“sv;Petra,„aina
tuto tradici poukazujeještě později ir; 1768 ídokláodajíc, žetento
kostel hned od sv. Cyrillaěa Methoděje počínajíc bylz ne' ředně`-1 . 6   JP, J

žzsích kostelů na,Moravě. . ě ˇ s o O ` i
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Když za Marie Teresie a Josefa II se prováděla usilovná germa-
nisace, když i kapitula na Petrově bylajněmecká a poněmčená, přece
.ani v těchto dobách našemu národu nej-nepříznivějších nepřestala
tam tradice cyrillo-methodějská, nýbrž projevovala se až ku podivu
mocné a vystupovala v popředí. Ve chrámu postupně. stavěny. byly
oltáře; první byly sv. Václava as sv Prokopa, ar. _1777»zl1otoveny
byly úplně nové výklenkypro oltáře sv. Kříže za sv. Cyrilla aMet“hoděje,
jež dovedný brněnský akademický sochař Ondřej Schveigl pěknými
sousošími okrášlil. A nad to ještě kapitulní děkan Leopold baron
Post r. 1779 navrhuje, aby zhotoveno bylo ze starého. kostelního
stří-bra dvoje poprsí sv. apoštolů moravských Cyrilla a Methoděje,
a- kapitula to schvaluje a pověřuje sochaře Schweigla, aby udělal model.

_ PoĹvšecbny ty doby slaví se slavněesváteksv. Cyrilla a Methoděje,
za hlučné. hudby a_ účasti farářůj Z Brna a okolí, kteří přicházeli.

iso projcesímit. A S :Petrova ozývá sejsvědectví živé tradice cyrillo-
methodějské: když začaly sešířitizprávy op zrušení výše zmíněného
kostela našich apoštolů na Dominikánském náměstí, prvníbrněnský
biskup hr.. Chorinský a jeho konsistoř prosili, marně však, 18. června
1782, aby byl zachován: ,,proto_že jinak žádný kostel v celé diecesi
není zasvěcen těmto ,Svatým apoštolům.“ V devatenáctém Století
r.1837 dává kapitula postříbřiti poprsí, sv. Cyrilla a Methoděje,
kteráibyla stavěna na hlavní oltář, vděčná tradice udržuje se
stáleabějhem .dalších let" osvědčuje se stále výmluvněji jako tisícletá
uvědomělá tradice; ještě nyní u kostela zvenku v letech 1904z-_-~19_O8
úplně obnoveného mohutné sochy sv. Cyrilla a Methoděje vprůčelí
hlásají tuto tradici dále. „ O    Q , , _

Dold. red.V nejnovější době na Petrově zavedena 5.' čce odpoledne
zvláštní pobožnost na oslavu našich apoštolů. Jako vkapitule, tak

`il ví kostele na Petrově byla časem převládla A něěměinar. 'Po-přezvratě
žádáno důrazně, aby v kostele bylo češtině postoupenovíc práva.
Stalo sie, ale české obecenstvo, které Samo. do kostela chodí, o ně
asituze nestálo, leda politika. Německého obecenstva při počeštěné
bohoslužbě ubylo a českého nepřibylo: jak se při .německé mlčívalo
po německu, tak se nyní mlčí po česku - jen 3 varhany hrají české
písně,jako hrávaly německé. I  A .    j

_Unie. _  ˇ ._ o _ _  P _ j
Ru S ko beze sporu bude v -dohledné době vděčnýmpolem pro

apoštolskou práci. ,I mezi nynějšími vládci proniká,.jako lu českých
světlonošů, kteří zpraoovávali Slovensko, přesvědčení, že boj proti
náboženství je zločinern na ,národě páchaným, ba že je"--_-což
.vpolitice znamenává víc --hlouposti. Nejnovější Z kousek sovětů a
ijim. službovolné pravoslavné hierarchie, totiž odsouzení papeže in
contumaciam pro pobuřováni proti ruské vládě, náleží k oněmvý-
buchům bezradného vzteku, jimiž revoluce na vrcholu zuřívají a
samy sebe odsuzují; není-li zpráva ta pravdìva, nebyla špatněvy-
myšlena. ~ `“  _ A  _  j  
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“ Pius XI řádu benediktinskému,.jehožto řehole namnoze připomíná
mznišství Východní, svěřil úkol 'vychovati Zatím V klášteřích mimo
Rusko pracovníky pro ruskou unii: šmají se vzdělati V řečech a
V dějinách tamějšíchinárodů, především seznatiz jejich náboženské
názory .a.obyčeje;.I - V j ' _  

B elgič tí benediktini založili již jeden takový klášter a ústav,
a to V Amay- sur- Meuse..-zz N ěm e č tí chystají takový V dolním
Porýní. Uinás mají školu ,toho druhu -- ovšem se širším programem-
na Velehradě j es u it é, I jejichž obsáhlejší organisace má naproti
benediktinské zase nějaké přednosti co do možného rozmachu. _

_ Missie V Rusku, pokud je slovanské, slušely by přirozeně nejlépe
katolíkům slovenským, mezi nimiž se tolik mluví O idei cyrillo-
~-methodějské atd. Známé příčiny Ťtomu Vadí, av Římě na tuto
součinnost asi .mnoho nepočítají, zvláště ànfe na českou. --

_ « K. akatolickému sjednocování (,,Všekřesťanskému“).vydal 6. ledna
Pius .X I. okružník M o r ta 1 iu m a n -i m os, čelící proti kompro-
misní náladě mezi katolíky šířené zprávami O sjezdech, jako byl
V““Stockholmě a Vloni V Lausanně. I-.Jak zde už napsáno, nemají
obšírlné .zprávy o. jejich jednání pro ~š i rš-tí. katolické obecenstvo
významu, i není tedy proč sejimi obšírněji zabývativ neodborném
tisku, kde mohou spíše škoditi matenímj myslí, Věci neznalých. “  

e Okružník poukazuje na to, že Sjednocení, o jaké .jim-jde,'není
V nazírání ináboženském, a tedy není to, jakého žádá-Písmo a ko-
nečně Věc sama. Je to právě kompromisní indiiferentismušshke zjevené
pravdě ---Ité neb oné ---, kterýizš křesťanské, t. j. Kristovy obce
vylučuje. Tedy ne jednota nauiky avíry. ' “ `  O

Jednota V lá s c e, t. j. snášelivost V pokojném spolužití -- aka-
tolické Sjezdy mají prý také sloužiti světovému míru -- jestprávě
katolíku zákonem, jenž -ale ho nezavazuje vzdávati se pro ni-svého
přesvědčení. Protestanté a všechny jejichodnože velmi špatně se
řídí s t a r o k ř e s tí a n s t vím, jehož se pořád dovolávají, když
hlásají n a ui k o v O u li b o V ů l i. Vždyť už V samém Písmě novo-
Zâkonním je zřejmý boj proti odchylným bludům.-A jakž teprve
dálel  1 _ * - . “ I   

Nejnovější rozpory V anglikanismu (O Prayer Book) a nepřekle-
nutelné rozpory na oněch smiřovacích sjezdech projevené dokazují,
že hlasem katolickým by různosti jen přibylo. Sjednotí-li se fakatolíci
mezi sebou - -- jako že nesjednotí --, pak by teprvebylo .ikatolicismu
s touto novou jednotou jednati. Vyloučen je tu Však způsob p ar-
la m e n t n í, aby menšina- se podvolila většině, neboť názor, že
každý věk, každý kraj a-každý národ si náboženství platně upravuje
po svém, jest nesmysl, pokud běží O nľauky základní. “  

* V .

Maďarsko.`« " - “ ~
Ostřihomským“ arcibiskupem a tedy prir-nasem“ Maďarskáí, jenž

ode dávna- má Vzemi také čestné výsady politické, jmenoval papež
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benediktina Serédi, rodem Slováka, jako byl jeho předchůdce
Csernoch, a jmenoval jej brzy po té kardinálem. I i  

Vláda prýjpodala u Kurie rozklad proti onomu jmenování, že
jako jím porušeno patronátní právo -- vlády. Je to táž otázka,
jak tu Vloni zde I(str.390) o ní psáno vzhledem k ČS a k Ra-
kousku. Patronát onen byl výsadou uherského ,,apoštolského krále“
od sv.'Štěpána, zakladatele uherských biskupství. Že i tam, a více
ještě nežli V Předlitavsku se při jmenování- biskupův uplatňovaly“
vlivy Vládní, je pravda, ale kde jde o otázku právní, nemohouroz-I
hodovati náhodné události politické; kdo ustanovuje biskupa tamx
a tam, jest konečně vždy papež, at jsou formalie předchozí jakékoli..
Aby požadavek nástupnických vlád, jmenovati podle bývalého panov-
nického privilegia biskupy, ukázal se ad oculos absurdním de facto,
k tomu právě přispěly nynější poměry V Maďarsku, kde lsprávcemz
království --- tím jest Maďarsko dosud! ---jest kalvinec a předseda.
vlády-taktéž! _   I I

Namítne-li se, že V pr aděopačném král katolík ustanovovalč<
ı-I

hodnostáře protestantské, není to poměr stejný. Protestantismusv
zásadně uznává světského-panovníka za Svou hlavu, Z čehož plynef
ostatní- I I I ,_

Tolik zásadně V případě ostřihomském ozvaly se vlivy kalvinské
hlavně asi proto, že nový primas, jenž ostatně jsa členem maďarské
delegace V Římě, nebyl u-vlády nijak persona ingrata, spolu pracovat
o novém církevním zákoníku a zajisté se přičiní, aby mu zjednat
průchod i V Maďarsku, kde právě mocné vlivy protestantské a
židovské často znemožňovaly kázeň církevní. Tak na př. co do
s m í š e n ý c h s ň a tk ů, které  od let 40tých min. stol, i před ne-
katolickými duchovními správci se uzavíraly platně a nesmírný
úbytek katolického dorostu přivodily, až 1895 uzákoněn povinný
občanský sňatek, jímž se poměry katolíku ještě zhoršily. 1907 mělo
nastoupiti zákonodárství církevní (,,Ne temere“), ale zase Vymožena
dispense (na 10 let), aby zůstaly staré zvyky. Po revoluci uvědomuji
si katolíci Víc a více hrozící nebezpečí, a jejich sebeobrana vyvolává
křik o reakci jakož i zprávu o odporu proti novému primasovi.

 Titulárním sídlem primasovým jest Ostřihom (nyní na samé hranici
Maďarska), ale skutečným také 'Pešti se svým velkolepým domem.
Nynější zprávy, že nový primas bude sídleti V Pešti (výhradně či
Většinou?), nejsou pravdě nepodobny, ač dosud -nepotvrzeny.-Rovněž
ještě není známo, jak vyřízena otázka majetku, jejž ostřihomské
arcibiskupství mělo hlavně na Slovensku. _ _ _ É

_. V ,_ * _

_ Svaz náboženských socialistů I I .
.hlásí se Iz Pruska i Iz Rakouska: ,,Bund religiöser Sozialisten '
(Český překlad slova rèligiös nevystihuje vlastního jeho významu,
jenž jest = náboženský smýšlející a žijící). _  I _

Hlídka. _ I I 3.
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Rakouský ten ,,Bund“jI ozval se nedávno; podáním k biskupské
konferenci, aby se V zájmu náboženství církev odpoutalanoid
:politických zástupců ka pita_l,ismIu,__ t. j. asi od
křesťansko-socialni strany. _ [ I  I I. 8 f I

_ Od _- nezjdařeného pokusu o_přeVratv(15. čce) mstí se Soc. demo-
_kracie V Rakousku, _ zvláštěve Vídni, kde jest Iu Vesla, na církvi
ješte -usılovnějším sváděnímk odpadům, a ne bez úspěchu. Tyovšem
působí vřadách ulekanců zmatek, a tise. domnívají, že by církev

čaj její Věc získala, kdyby přerušila spojení S onou politickoustranou,
která prý zastává skoro výlučně zájmy kapitalistické a odpuzujíc
tím třídy ostatníznemožňuje církvi Vlastní její úkoly, úkoly ná-
hoženské.  I I  _ I I _

__ Jeto mluva známá, vRakousku tím pochopitelnější, že nešťast-
nými poměry) donucen, V čele státu a“ jeho hlavní strany je kněz,
kněz sice [vzácných vlastností rozumových imravních, alepřece
jenom kněz, na nějž se hana nejpohodlněji kydá. Kněžští politikové
:nejsou sice.-V církevních a  náboženských -dějinách vždy chvalně
zapsánihprávě ti nejslavnější ne. V tomto .případě však iznábo-
zženství -1 rakouská politika, již Dr. Seipel S největšími obětmi
i osobními vytáhl zbahna, by mohly býti spokojenyfl- nebýti
právě těch poměrů na_ slaboduchých lidi, kteří je dělají. Strana ,má
vsobě také živly, které jsou všelijaké, jenom ne- křestan“sk_é,

nato si stěžuje samo kněžstvo ---, ve Vládní správě pak nemožno
Vyhověti každému, a konečně socialisté, ač neomezeněporoučejí ve
Vídni, rádi by poroučeli vůbec: .což jest více na snadě,_nežli že se
napadá náčelník, strany a Vlády ve své Stavovské Vlastnosti, jako
kněz, aby V něm bylo lidu zostuzeno náboženství, a že mnozí by
protojraději viděli, kdyby on a jiní církevníci se odpoutali od po.-
litiky, která ani jim .ani církvi cti Ia prospěchu nepřináší? _

 V rakouském ,případě skutečně _--_ pokud nám zde jest možno
jej .posouditi_-- Msgre Seipelpřevzalpráci nevděčnou, kdy se za-
přáhl do státní káry, se kterou socialisté byli zajeli do neIVrátivého
hahna. On zajisté Věděl, co dělá, kdežto Vzdálený pozorovatel ne-
může se ubrániti dojmu, že by bylolépe bývalo ponechatiDohodě
(ovšem té Velké),_.aby ve Vídni a V z Rakousku spořádala,-.co sama
napřed rozrýpala. Neníťipochyby, že odium mnohých, obecenstvu
tíživýˇch, ač nezbytných opatření (berně, platy úřednictvaatd.)
padlona zachránce Rakouska, při čemž ovšem Zdůrazňováno, žeto
kněz, ačkoliv ovšem on Z toho mělnejzméně, leda právě tu--- -- čestl

I I Jinak požadavek oněchV„náboženskýchsocialistů“, odpolitisovati
církev, není nic nového, ale ani nic tak snadno proveditelného, jak
žzoni asi se domnívají. Politika jako správa veřejných věcí národu
a státu jest nutnou činností V zájmu celku, nemůže tedy nepře-
stupně býti oddělena od jiných, _jež rovněž mají Zájmy toho celku.
_naIst_arosti, tedy ani náboženství odní. _  _ _ _ 5 n 1

 Jest ovšem politika řádná a neřádná, jakonáboženství možno
provozovati řádně a neřádně. Že "mnoho _kněží„a katolíku.,-v__poli-f

`
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tice utopilo své kněžství, po přip. katolictví, je pravda, ale
nikoli nutná. Ba je tím větší zásluhou,.vnéSti do oboru, zásadám;
náboženskomrayním domněle tak málo přístupného, Z ducha jejich
co nejvíce. Což arciť mohou podnikati jen lidé silnější, než bývá
průměr, --- sice naopak politika ona neřádná ovládne je i jejich
počiny, a hanba Z toho u davů stihne pak náboženství., l ~ Ĺ

Podobně se má věc S k ap it alism e m, na nějž oni `,,náboá-s
ženští socialisté“ žehraji. Jest kapitalismus vyděračný, zotročující,
3 jest zase kapitalismus, bez něhož není průmyslu a obchodu, tedy
výdělku, životních potřeb. Socialistickou fraseologií vžila se jen.
onaprvá představa u nernyslících davů jakožto výlupek všeho spo-
lečenského zla, jež pak ovšem se spínás nenáviděným náboženstvímø
jako jeho ochráncem, a zapomíná se, že bez kapitálů, tedy bez,
jakéhosi kapitalismu by se nynější společnost vůbec neuživila; na
to ovšem se již neupozorní. . « l  

-Náboženskému člověku zamlouváse požadavek, aby církev a její
služebnictvo bylo odpolitisováno a odkapitalisováno, a nejraději by
ci sám sebe odpolitisoval a odkapitalisoval v ono pokojné proculš,
negotiis, jež náboženskému životu se zdá nejpřiměřenějším." Avšak,
novodobý život, jehož nikdo na Světěnezměni, ,vymáhá něco jiného.
Politika i kapitalismus v něm zobecněl, nutno každému Z násnějakì
se ik obojímu postaviti: buďto budeme je provozovati spolu, a pak“
dána jest námpovinnost provozovati je v duchu našeho náboženství,
anebo se jich budeme straniti, a pak se budou provozovati sice bezi
nás, ale na nás ya snad. proti nám, .proti našim zájmům. é s _

i Slova sama, politika --~ kapitalismus, nás nesmějí máSt:i. Je-» to
cosipodobného jako na př. S obchodem, jenž ačkoli životu našemu.
nezbytný, mnohým znamená jen totéž co taškářství, a také se cír-~
kevníkům do' jisté míry zakazuje. s j t s

Vše záleží na duchu- Spasitel neprosil, aby učeníci jeho byli ze
Světavzati, nýbrž ve světě ch-ráněni a Zachování. U nás záchrana
ta závisí, také na nás samých: za všech okolností Zůstati věrni svým
zásadám, duchu svého náboženství, a pomáhati jim k vítězství,
vždy a všude!  c '  c s  á
,Socialismus jen ironií osudu stal se heslem a názvem strany

protikřesťanské, protináboženské, neboť vlastně nesluší žádné jiné
nežli křesťanské, v níž podstatným článkem nauky jest rovnost,
bratrství ia vzájemnost všech lidí, tedya socialismus. Tak jak se Soci-4
.alismus theoreticky ustavil, jest ovšem S křesťanstvím neslučitelný..
Není však nemožno, aby socialisté náboženští, t. j. neè
důslední, jichž jest bohudíky velmi mnoho, rozhodným postupem
vrátili socialismu vlastní, pravý a správný jeho význam!  
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7136? _ _ _ Rozhledvědecký a umělecký.  P

L ` ˇ , Vědecký a umělecký.  
 m.--Českálitfleraturavminulém roce. č

V několika našich literárních, po případě nakladatelských časo-
pisech, jichž se pojednoueobjevizlovícc než je zdrávo, jsou otištěny
`żv lednových číslech úvahy o povšechném rázu a hodnotě naší lite-
ratury v minulém roce. Celkem jez nich patrno to, co obšírně
rozvádí Fr. Götz v Topičově ,,Lit. světě“ (č. 8), že totiž r. 1927
nevyzněl u nás nějakými rozhodnými, nespornými hodnotami umě-
leckými. Jen v lyrice projevil prý Sesilný vzestup, ale za to v próse
.a zvl. vrománu ukázala se zmatená bezradnost., v dramatu pak
značná nerozhodnost a kolísání. Produkce překladová, jak obyčejně,
značně převyšovala produkci původní, a to ve všech oborech.,

Celý rok vyznačo Val se dle Götze jistouú n a v co u.; ,,S výjimkou
několika lýrických knih a jedné dvou novinek dramatických 'nena-
srazili jste na velkou, strhující koncepci, na dravý výtryskumělecké
energie, deroucí se k vysokým polohám života a snu; nenašli jste
velkého obrozujícího činu průbojné fantasia; nepotkali jste se S novou
.silnou básnickou individualitou.“ Starší generace se skoro odmlčela,
mladá pak nedalaještě velkých básnických hodnot. Všude jako by
bylo cítiti únavu z myšlenky i ~Z napětí 'fantasia a činu. Za to je
patrna S n a h a jp o k li d u, pokoji a míru, vysvětlitelná po Zažití
-toho všeho, co revolučníˇnános u`nás` navrstvil, a po vyrovnání
protikladů, jež pobuřují a rušíjspokojený mír.  A P A

Neníjto jen u nás, ale i jindev Evropě. Evropa jestunavena.
Chce se jí spát. Odtud ten odpor k myšlence, odboj proti všem
zchimerám a touha po drobné občanské reálnosti Této obecné náladě
přizpůsobovalo se také umění. Chtělo přispívati k dobré rovnováze
životní. Nechtělo dávati mocných impulsů citových as ideových,
.spíše chtělo. usmiřovat člověka se světem,dávati ,mu radost

j az drobných věcí al těšiti jej věrou v dobrotu osudovou. l z “
j V souhlasu s těmito základnímidisposicemi šel v poesiı jednak
flo d kl o no d u t o pi e, jednak zesílení smyslu pro drobnou
a ' ma lo u s ku t e č n o s t. Lidé, Z r. 192.7 nacházeli zalíbení
V maličkvých Staìrostech prostýoh lidiček a v drobnýchvěeech lidského
života. Capkův utopistický ,,Adam Stvořitel“ nebylpřijat daleko
tak vřele jako před několika lety ,,R. U. lR.°°., „Zeživota hmyzu“
al ,,Věc Makropulos“.“ Za to měly úspěch vyslovené idylly a idyllické,
humoresky, které chtějí dáti jen líbeznou pohodu odpočívajících
smyslů, mozku a srdce. Prostý lidský osud v humorném osvětlení,
nejkonkrétnější malba věcí a osudů, raději genre než dramatická
ideováperspektiva --~ tak to chtěla doba. l

Bylo by si ovšem přáti, aby tato jinak dobrá snaha! po věcnosti
a životní konkrétnosti, jež ovládá dnešek, uplatnila se ve větších
rozměrech za aby zmizelo to citelné polevení intensity i nedostatek
většího rozběhuv myšlenkovém světě. z t “ l

^ ' r '
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lNa jiný nedostatek naší nové literatury upozorňuje mladý belle-
strista Kar. Nový v ,,Lıter. Nevınách“ (II., č. 1.): nemáme prý
sro m á n u v e n k O v s k é h o, rozumí se románu dnešního venkova,
jak se jeví lidská jednotka a rodina ve velkém přerodu nazírání na
Ípůdu, na život a jeho potřeby, jak ožívá duch vesnice a razí si
flcestu k novým formám, vlivem rostoucí moci majitelů půdy rozši-
fřující se technikou, rozhojňováním azvyšováním vědomostí. Pak
je tu válka, odliv krve, příliv peněz do zubožených chalup sa statků,
boj se státním aparátem, revoluce, výsledky pozemkové reformy,
,náboženské uvolnění a třenice a co všechno zpřevracelo a převrací
naši ves Z líce na rub. ,,Bez kontroly prožívá Selská duše svůj přerod,
slaví svoje vstání z hrobu naivní raisovské a zádumčivé holečkovské
.idylly-- nezachycena, nevystižena, nevypsána přechází a mizí ve-
»liká doba našeho venkova ---- a nebojme se to říci politicky ---
fnejslavnější éra našich politických stran: republikánské agrární,
:lidové katolické a komunistické.“ n , i

Mladý spis. majrnějse ohlíží po současných autorech, který z nich
Jby byl schopen tohoto díla. Ale sotva by to byl zemřelý humorista
Jar. Hašek, na kterého tu prvně myslí! K vystižení tolika složek
»dnešního venkovského, selského životapřece nestačí, aby se někdo
na čas usadil ve vesnici a~ „studoval“ poměry! Napsali takové dílo
~~fldOvedenejlépe člověk, který onen přerod sám vniterně prožil a má
k němu již také náležitý odstup. Dnes je ještě příliš brzy, jedná-li
úsetotiž o celkový obraz venkova: pokusů o zachycení jednotlivých*
zısložek máme již také u nás dosti! j č s

. >l=

ÍZvuková analýse slovesných děl. `
ˇ Již delší dobu provozuje se v Lipsku zvláštní umění -- mnozí

řekli: sport -- pouze jménem připomínající psychanalysi. .le .to
:t.~` lř. S c h alla nalyse, jež podle Zvukové stránky slov a vět
~(NBpsaných, po př. tištěnýcbl) soudí o jejich původoích, jeví-li
zzse zvukové rozdíly. i A j

^ Určitěji tuto methodu popsati mohlby jen zasvěcenec, nebot
,jinýse v zásadáohaa značkách jejich nevyzná. Zdaleka vytušiti,_co
'vlastně to je aco chce, možno Z předloiíského vydánilistů sv.
§~Pavla(l. seš. list k Římanům, jenž se pokládá za nejdůležitější a
nejucelenější ze všech), jak je upravuje Ed. Sievers. Podle něho
žsv. Pavel diktoval (nebo psal) jen 132 veršů (ze 433) toho listu,
-.ostatní diktovali jiní V listě jmenování: Silvanus, Sosthenes, Timo-
““theus, Tertius, z nichž prý každý má svoji zvláštní Stimmart: sv.
_-Pavel má venkoncem Normalstimme (jiní také Umlegstimme), ale
çpo odstavcíob střídá falltonigen u. steigtonigen Redetypus jako
přiměřenou o rechts; u. linkshándige rBegıleitgeste. Vedlejších hlasů
vypioslouchal S. v Rím. celých 4.0. Ti všichni tedy tento list skládali,
žřebas pod vlivem sv. Pavla! Q



a jl jj,
j,l ."-Xılllíl.

ližll
š'ì
,l

ll 1%.gl-

'à'!;x
lšl

' ø-š
ìıil

.. ilsůl:I -zv
‹I`.'§

`. žššllfil
vı

x jj]
‹_l.

`.l{=‹

ıjljfll

l*=*šll
' `!l

llřf
lli'. j j

'Š vi'Í

lˇllá*
ll

llllll'lljllll`vl.x\j{
`išvvll ŽLí Pl

j. il.,.jl.-lllllllìál
.l1l.
`.l;i‹

l -j.ij
l Ejl..

go:
l. Š ';\
v W.
ll; .nj.-.il- ...lllflšć '
Í li]S “1,'

z llllłl

j.|
.jjj.

í..
=ll`

ll jzj
l 7 ‹l' lľl

ill.
' llzq

lvl''ll
l

l lıl
v l'.- jj„...jj-

ill'
l

Ílll
j.

`ˇl

›..ı. ;
1%- ı

llŰlj.
:.`ıl`.
.. .

jv E_l.

l

l..
l.I|

!l'Í

. l
ll

jl.,:

v.jj

lj » .llž
-J, .l ;jll
jl

L !‹ .žv=l*=l.!iählj

zl-27. .j

l
ljjljjs!
ji jjjšl

lllzilžllil.lš.:fl zljlllllžll
jflljilj l
,jlll ll
ällllllfl
' jj

.,,j j
ljljj ll

llllll jl.
. j

jl l l
lnllj il
Il l

nl-V:zll' llllfl.jl

›4

li.“
lll l

,.

l1,
ll

v. .j.

ıllı

“;llfż“=
.Ĺ;.Ťj

l_. ,ljı

llj *“ lfllll
_šš-'nv

.ij

lll. ,i.lˇljl
llšll.jj j

:Až

l
l

.
`l.j.j
il

1,'

.lll

Ill

aaa;=ı-f„i_.f;+-j-±_±-ę_~f-;`3;jf=-.===-

Ěxvnznnznìnnı_.L-ˇ-.4-=..L-2:7.;_"'_ˇ"ˇ

~“:ı:S-;=5±`:›

l

jl:
,.jjljı

„nl.llj..

-:,::n;š›šflnz....=zˇ`Ívjjfiz;š:.`f;=.fl`‰.`"-“ˇı=ıır›=ž"Ťˇ

II:ı

j l
"lll:

lll.
š lll

ıllıllj

llllll l
'll l

jljlll.
l l

l
l

jl
l

Á
In

ln.

.
li

il

...
Ef
'x

illll

êl

il! Išl
'l

lgl .li!
lh

žš.-`l=;žl;§ jl
ll l

llıíH
1.
El

l
I l‹l

i

ljl

z

j..
ll
Ě

Í

lllljlj'
llll lll `

lHllllllll llëlllll ll`;`
lllll ljl! l

.ìl

ll
lhl

l
ı

jl lllzll l
lllll ._j
lllžlll
Nl ll

l

llllll lljjjll
l jjljlj
' l j j ll jŠ ˇĚjll '

ljllj
l
jjjjjjlj l

llljl l
j i

ll ll

ll ll
llljllll I
ljjljl l
li

j.

l

l

›-n

Eřífilflłjj
ll

'llı

lll

.zll

-.`-`“'T_`:.,-v-vn-.„_A-.-.vv,~›øv-ı=.,.š=ñn3ú;øv=x_ı-n=.v..vn.n-nv..-.=?=<'T;;`_°fvx`“=.~gıflı.._...„_„._~_=fl=r_____„...._„_ _...__..._..._...Ť_Ť

lIŽln

..
` llnl

lzli

ší
li'
l^l

l.
nlIll-ľl'..ž
.jj

šli
il illltl ill lvj..

ìl'
'il

2
l; '

i
lili‹ı,vı25!
hl

ii
'‹

Íz!!lž2.4
l!!ill

Il
illÉ!jl
lłll..,
ll.all
ill.
..
jl

jl
ljj

žil
l

zž'il,jjj
al'jl

lv

lljj
.í...
ll“

j
lll lçll
li' 'll
llj lll
lll llllllllllll ljlllll.lljl j ll

llll l
lll l

ll
ll.lll

j _

.:j>

lll
.n-l

l

lzl.
l'- I
Il“
l

li ''l‹l
l

l»‹

i

..
SI Í

l
ll
'l

llj
l*~ìllllll

lj lnIl*

ljˇ

lj.
jl

lljl

li
I
l

l
. l.
l

ll
l

lllgl.gl
l lt

l

I
l

l

x ` ˇ

____ _ jj _, M ,Rozhled vědecký a umělecký, p C V

jjwjjj j . _ ` _ ˇ` z "

lllll y l ž  l Z í . A
lllll llll

_ ljžj jl vlllll 38 -
llllli' il

llljll jl

Stoupenci této methody analysují takto starší textyrůzných jazyků

lišují osobní povahy ‹- avšjaktaké 'nálady též osoby! Kritiku .pramenů
však na takových zvukových různostech zakládatijest příliš odvážně..

hd.--Léčeníchudokrevnosti. ž jí
 Ke zhoubným chorobám, které ohrožují dospívající mládež, al
zvláště mládež ženskou, patří r ů Z n é d r u h y c hu d o kr e všz
n o s t i, Z nichž jednu nazývají lékaři An a e mia p e r n ic i o sa,

lecena posud obyčejně přípravky železitými, které měly tunevíta-»
nou vlastnost, žeěíiˇkdyž na jedné straně pomohly, na jiné uškodily.
Uspěch byl proto pochybný a namnoze nebyl ani trvalý. Zdá se,
že lékaři na universitě vídenské objevili a na Svých klinikách vv-“i~
zkoušelijvelice jednoduchý, l vydatný a každému přístupný lék proutii
této chorobě, :ku kterému netřeba ani lékařského. předpisu. Nemocni
totiž dostávali denně k jídlu játra v jakékoli přípravě, která Zrovna
chorémuvyhovovala, aby pokrm lchorlému P chutnal a šel k dubu.
A to dostávali denně 300-500 gramů jater hovězích, telecích nebo“
jehnecích. Játra vepřová nebo- husí se nehodí k to`mu_to léčení, po-»č
něvadž jsou příliš tučná až proto těžce stravitelná Uspěch tohoto

-lecení byl nade vše očekávánía ku překvapení lékařů ve velmi.
četných případech velmi dobrý. ~

Američtí lékaři zjistili, že dobrý účinek tohoto léčení způsobuje
vitamin E V játrech obsažený. Tento vitamin E činí tělo schopným,
aby Z potravy železo přijímalo a assimilovalo. A na tomto zvýšenéin.
přijímání a assimilování železa ústrojímjtělesným záleží právě blaho-
dárnýúčinek požitých jater, .poněvadž játra vitamin E ve svém
tkanivu hojně Zachycují a sama také mnoho železa obsahují. j  «
j _ N ení vyloučeno, žepřitomto léčení chudokrevnostiì požíváním jater“
spolupjůsobí-kroiněflvitaminu E ještějiné okolnosti, posud a Zatím ještě
neznámé. Ale hlavní věcí je, že při tomto jednoduchém a lehce .přístupż-~
ném způsobu léčení zhoubné chudokrevnosti bylo dosaženo více a lepších.
ŰSPÖCĎŮUQŽ Přilakémkolijiném. ˇ i ^ A  t

hjd.--:Omlazovánín l “ A  ` V
Uspěch omlazovacích operací, které provozuje v Paříži ruský lékař“

V o r O n o vr, neníposud ani zaručený nebo zajištěný, ani trvalý. Ně-j
mečtí lékaři na universitní, klinice veFreiburgu, v Breisgavě, chtěiijícez
na vlastní oči viděti a Z vlastní zkušenosti se přesvědčiti, co na
celé věci jest, opjako-vali operace, jak je provozuje Voronov, zkoumali.
účinek a přesvědčili se, že opičí žlázy do lidského ústrojí přenesenéz.›

*ì`prý 1 slovanských, a podle toho, co Z nichvýposlouchají,třídí jejich části*
aplřidělují je různým původcům, třebas neznámým- Nejsnadnějšího
prostředku, jímž! by se mohla ověřiti, totiž srovnati nějakou nynější
písemnost se svědectvím původců ještě žijících, ,toho nepoužívají.

Rozumí se samo sebou, žev slohu, ve volbě slov, spádu řeči atd. se od-

pred niz ,ovsem není jistý ani člověk dospělý. Chudokrevnost bývalaz“
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nemohly Zadržeti stárnutí ani tělesné ani duševní. Žlázyˇ přenesené
-se sice Zahojily, ale po krátké době přece odumřely. Clověk ne-
zmládnul, stárnutí pokračovalo. j j 3 ` i

Když pak lékaři vyňali žlázy mladým zvířatům, na př. psovi nebo
Áovci,apřenesli je na zvíře staré téhož druhu, tedy zase na psanebo
na ovcí, zase se nedostavil očekávaný účinek. Zdálo se sice několik málo
týdnů j po operaci, že se stala S operovaným zvířetem jakási příznivá
żzměna, Z jeho vzezření ichováníbylo by semálem mohlo soudit,
:že Zvíře omládlo. Avšak za tři měsícepo operaci Začalozvíře obřad-
šnout av nejkratší době na to se zvíře úplně Zhroutilo, tak že bylo
żpotřeba je zabiti, aby nepošlo. Zdánlivé omlazení trvalo jen po tu
.dobu, až tělesné ústrojí zvířete spotřebovalo tak zvané hormony
přenesenýoh žláz. Ý C .    ~

 Nové Zprávy Z Vídně oznamují .jiný Způsob omlazování, jaksi
ibiochemický, bez implantace, ošetřením a posílením vlastních 'žláz
flzíDr. Doppler). Ovšem bude dobře i tu vyčkati. A C 1 C
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› Vychovatelský. _
In. -- Měření charakteru v amerických školách...
Dosud jsme se dovídali O „měření“ intelligence, k němuž byly“

zaváděny různé druhy ,,testů“. V posledním čísle ,,Ped. Rozhledů“'““
referuje Em. Lippert o pokusech, jaké se nyní konají ve Spojených.
státech v oboru měření povahových rysů. Vychází se ze správná
jistě zásady, že pro výchov charakteru má neobyčejnou důležitost..
vytvoření správných zvyků. Má-li učitel ve škole působiti na výchov
charakteru' svých žáků, jest mu pečlivěuvážiti,kteréjdobré zvyky“
má Zvláště u svého žactva pěstovati, jaká jest poměrná důležitost.
jednotlivých oněch zvyků a kterak možno zjištovati pokrok žactva
v pěstovaných zvycích. O soupis zvyků vhodných k výchovu char-j
akteru byla vypsána ve Spojených státech zvláštní soutěž, ze která
vyšel vítězně: ,,Zákoník“mravnosti pro hochy a dívky“ prof. Hut-.-
chinsona, obsahující 10 příkazů, které se týkají: Zdraví, sebeovlá-
dání, samostatnosti, spolehlivosti, poctivosti, konání povinností,.
dobré práce, součinnosti, laskavosti a upřímnosti. Pro novoyorskoia
školu Horáce Manna byl sestaven ,,list dobrého občanství“, obsa-»
hující docela 187 rysů, které C zakládají dobré chování ve škole...
Tento list má býti vodítkem jak učitelstvu tak i rodičům proł
správný výchov dítek. Poměrnou hodnotu jednotlivých zvyků či.
rysů udává číselně podle počtu hlasů, kterých se jim dostalo od kva-
lifikovaných posuzovatelů, jimž byl Seznam předložen kl dobrozdání..

Otázku, jak možno zjišťovatipokrok žactva v pěstovanjýchzvy-
cích, snaží se američtí "zkoumatelé řešiti zkouškami těchto povaho-
vých zvyků a rysů. Sestavují pro ně testy ,,pro měření charakteru“..
Testy tyto nejsou ovšem ještě (dokonalé, alezlepšují se stále a do--5
chází prý se jejichpomocí pozoruhodných výsledků. Většina testů.z_
zakládá sena bedlivém .sledování dítek učitelem a pečlivém zapi-›
sování jednotlivostí, vtabulkách testových uvedených. Lze jiclr.
ovšem užívati jen při malém .počtu žactvave třídě. C  

_ ›

,Učitelstvo v boji proti oprazvám, olstvív C
(ač sotva napověděným) zapomíná, jak už dříve, ze škola není jam
jeho a že ono neníjedinýmv povolaným soudcem oní; mýlí se veliCee,\.
domnívá-li se míti "za sebou národ. Dvě koaliční, tedyvládní strany,..
národně demokratická ii agrární, ve svých orgánech mu., dodávají od- ˇ
vahy, ač min. Dr. Hodža jest agrárník; patří to již takhle k demo--
kratickému..politisování u nás! `Hlavnívina „reakce“ dává se ovšem...
Slovákům. j l  j _ C ˇ. “

Podle jednoho učitelského časopisu učitelské ústavy v Cechach,
na Moravě a ve Slezsku „produkují Z m a ř e n ý ch e Xi s t e n cí“

‹m<
FT'

_1500,ročnjě.' Ale proč na př. učitelují manželky učitelů? .

l
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ze -Z hd.<`-- Vzduchoplavb a »p'řes,Atlantický oceca n.
= Z okolnosti, že byl přeletěn Z Ameriky do Evropy Atlantický

-voceán, nelze ještě usuZoviati,. že bude v krátké době zahájena .pravi-
A zdelná vzduchová doprava mezi Amerikofua Evropou. Odbornícitvidí,
z  že je třeba ještě mnoho a mnoho Zdokonaliti na letadlech, na

Ě .

e .-flmotorech, abychom se mohli S důvěrou sa S jakousi aspoň motrální
_ ;jistoto;u svěřiti létadlu, že se šťastně dostaneme na druhýbřeh“

` oceánu.  e Z Z A í Z  l Z
'i  ˇ Neboť Za posavadní šťastně přelety oceánu jest děkovati Z většího

' zdílu jenom štastnéf náhodě, že letec měl právě příznivou .pohodu
Š __ .za že, mu motor nevypověděl službu někde uprostřed cesty. Dovídáme

nee velmi často, že letci, letící nad pevnou zemí, nezřídka jsou
żnuceni přistáti někde Z nouZe,~poněvadž motor najednou vypoví

 službu, ačkoliv před vzlétnutím byl v pořádku. j A í A
ˇ Jedním .Z nejpřednějších a nejdůležitějších předpokladů pro pra-

videlnoudopravu mezi Amerikou a Evropou jest, aby bylo možno
-,spolehlivě předpovídati počasí a pohodu, pokud jest to vůbec

t vlidskěsmoci. Víme Z novin, že Lìndbergh doletěl šťastně do
Í ĹÍEvropy Z Ameriky, poněvadž Inu pohoda přála. Avšak ti, kteří? se
Š pokoušeli letěti opačným směrem, totiž Z Evropy do Ameriky, byli

fpřinuceni“ nepříznivou pohodou vrátiti se, a ti, kteří přece pustili
se s rozbouřenými živly vjboj, bez pochyby zahynuli, když posud

í .není známky, že by byliještě na živu. í ˇ L í ” í
j A co do spolehlivosti a přesnosti v předpovídání počasí,nejsme

, ještě daleko. Povětrnostní služba se sice organisuje po celém světě,
í -a vykazuje už dobré výsledky, avšak právě v severní části Atlantic-

j kého oceánu, O' kterou běží, jest sít povětrnostníclı stanic ještě
Š šřídká, a předpovídání počasí v těchto oblastech jest ještě velmi
j .nejistě a nespolehlivě. “ ž ˇ r “ j l  
“ A právě v Severní části Atlantickěho oceánu, totiž mezi Irskern
, ~ zna evropské straně a mezi Novým Fundlandem na americké straně

-nn.nn..›-vv,-..-..,nv...__-

\_„

I

A je vodní plocha nejužši, tedy by se Zdálo, že by“ v těchto místech
j bylo ještě nejspíše možno, přelítnouti Z Evropy do Ameriky. Ale
, Z “všec“hny^ pokusy, které letos byly podniknuty, dostati se tímto

:směrem Z Evropy do Ameriky, byly Zmařeny nepohodou a bouřemi
try severní části Atlantickěho oceánu. . t Z

Proto meteorologové odporučují, aby letcové, kteří už mermo-
s c mocí chtějí lítati tím aneb oním směrem mezi Evropou a Amerikou,

l „ aby sobě vyvolili raději jižnější Směr, kde by mohli učiniti zastávky
na ostrovech Azorských na evropské straně,.a na ostrovech Bermu-
dovýchna americké straně. Tato trať byla by ovšem hodně delší

j nežli ona severní, avšak byla by mnohem bezpečnější, poněvadž
,její poměry povětrnostnífjsou lépe prozkoumány, a proto lze na
ní jistěji předpovídati nastávající počasí. e Z

,Mln...izM

1

l .
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_ Není také bez důležitosti otázka, jaké létadlo se odporučuje-
více k letuˇpřes oceán, zda-li. létadlo pozemní nebo létadlo vodní..
Létadlo vodní poskytuje letci možnost, že se při jakémkoli při-
stáníjz nouze nebo poruše motoru, může snésti na moře, ovšern
při klidném moři, neboť při neklidném nebo dokonce bouřlivémfl
moři by se dlouho nad vodou neudrželo. Nelze také předemˇkladně
odpověděti »na otázku, zda-li by se mu pokaždé. také podařilo zase
hladce Z vody vzlétnouti do vzduchu. Létadlo pozemní bylo by
lehčí, fluneslo by tedy více benzinu, ale přece by let na něm byl
nebezpečnější, poněvadž při jakékoli poruše by letec mohl sestˇoupitiž
jenom na vodu, ve které bybez milosrdenství zahynul, kdyby“
nebyla nějaká loď v. jeho nejbližší blízkosti.   

Jiná velmi důležitá věc pro letce nad oceánem jest jistá, spolehlivá
orientace při letu.eLetec nad pevninou má vruce mapu, pod seboır
má krajinu s osadami, atd., letec nad .oceánem má jenom nad
sebou nebe a pod sebou vodu.“ ˇ - ì , i  E ˇ A

' Má ovšem na létadle magnetickou střelku, která by měla. ukazov-
vati,přesně směr, avšak železné aocelové součástky létadla působí
rušivě na střelku, která pak ukazuje nepravý směr. Bylo proto
třeba odstraniti střelku z předu, kde sedí letec, a byla umístěna
až vzadu, na ohoně létadla, a teprv složitým mechanismem dovídá;
se letec, který směr mu střelka ukazuje., Avšak přidlouhých
cestách ani na tento mechanismus nelze spolehnouti. o

 Nejdůležitější částí létadla, na které nejvíce záleží, jest ovšena
motor. Dnešní motory vůbec jsou motory výbušné. Pro dlouhé lety
se tyto motory méně hodí,“ poněvadž nejsou naprosto spolehlivé..
II při kratších lelech pozemních často čteme, že letci bylo přistáti
Z nouzepro poruchu motoru. Letec, mající pevnou půdu pod sebou,
může snadno přistáti Z nouze, ačkoliv anitoto přistání se neobejde
vždycky bez nehod a neštěstí. Letecnad mořem pak spadne v po-›
dobném případě jistě do vody“. A cp  é a i t  

ÝZatím se nelze obejíti bez výbušných, motorů na létadlech, po-
něvadž jinýchmotorů toho času ještě nemáme. Letecká. služba bude
jistější a bezpečnější, až se podaří sestaviti lepší motor, snad nějakou.
turbinu, která.by byla lehčí a zabrala by méně místa, as byla by
ještě k tomulacinší a trvanlivější. Vždyť dnešní motor stojíli až 7'
tisíc dolarů, a může konati službu na nejvíce *1000.hodin._Kdyby
pracoval denně 12 hodin, bylo to asi 83 dní. Í j j   

Ovšem už po z25O pracovních hodinách třeba motor důkladně“
prohlédnouti, jest-li ještě v pořádku, aby nenastalo "nějakéé nemilé
překvapení. Zzté “příčiny~ltřeba také každélétadlo opatřitiidvěmea
motory. í f í  ` z j  _; e

Bude potřeba ještě  mnoho vynalezávosti a osobní obětavosti,
než bude zavedena pravidelná letecká, doprava nad vodami oceánů,
ačkoliv i to, co bylo dosud v tomto oboru provedeno a vykonáno,
jest pozoru a úcty hodné.    

O
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 4 I I Politický.  
Církevastát. I I
Po oklikách státovědy založené na právu silnějšího, tedy na

právu pěstním, třebas podaném trochu jemněji, než ten výraz zní,
po oklikách několika set let, zatoužilo lidstvo po zřízení, jež by
zastupovaloskutečné právo a spravedlivost, a podle toho také roz-
hodovalo. Pokusy O to všichni Známe, a víme také, jak zatím vy-
cházejí na marno. Proč, ví se celkem také, ale nerádo se přiznává,
jelikož u vedoucích činitelů pořád ješte rozhodují více ohledy mo-
censké nežli právní, `a reformní činnost nejraději se vztahuje na to,„
jak by se mělichovati druzí, zvláště ti, kteří ,reformatorům nejsouž
blízcí. Že politika státní není vyňata, z odpovědnosti mravní, to
přesvědčení také zas pomalu proniká, třeba, se pojem mravníhofl

_Ú 

\

v tomto případě hodně rozřeďuje; hlavně se moderní mysl bráníż
jeho pojetí ve smyslu náboženském, křesťanském, bojíc se upadnoutiflz
do područí církevního. o j  ' z

Učenícírkevní o poměru církve a státu i u nás již častěji pro-~
bíráno, a to Z obojího hlediska, církvi přátelského i nepřátelského..
Toto právě se hrozí pomyslu, že by Z církevních, duchovníchs
činitelů mohla přijíti náprava. Poukazuje proto stále na nebezpečí
nadvlády církevní, jak prý byla ve středověku a jak stanovena-zz
v papežskýoh projevech té doby. Avšak aninejvíce rozkřičená
theorie Bonifáce VIII o dvou mečích nepraví nic více nežli že*
církev jest oprávněna i ve světských věcech zakročiti, jde-li při-2
nich o zájmy duchovní, čili, jak nástupce jehov stol.14. prohlásil,
decernere de peccato. I  z
` Je to t._ř. nepřímá moc církve ve věcech časných, ne-
duchovních, jejíž theorii podle dřívějších názorů vybudovali v 16..
stol.“ dominikán Fr.~de V i t"-O ri a a po něm jesuita B e I I ar m i n,,.
původce výrazu potestas indirecta. Jejich příslušné rozpravy sice“
Sıxtus V zakázal, ale Klemens VIII zase uvolnil. o

Innsbrucký prof. Biederlack, jednaje. O theorii Vitoriově (Ztschr.
f.~ kath. Theol. 1927, 543 dd), shledává V inauce o nepřímé moci-=
toto jádro: Stát v celé své správě, v hospodářství, v umění, vůbec:
ve světských oborech kulturních je samostatný, na církvi nezávislý,
jí -nepodřízený, ale církev má k státu i vjeho oborech jakousi moc“
direktivní, aby pokyny, napomínkami a výstrahami na jeho po-
vinnosti upozorňovala; v záležitostech pak smíšených, jež se týkají.
zájmů světských i duchovních zároveň, právě pro tyto má pravomoci.
rozkazovati, po případě svými prostředky trestati. ~

Vytýkáním nějakých přehmatů, které se vdějinách někdy staly,
může se v širší veřejnosti sice buditi nálada proti přátelskému po-
měru církve `a státu, ale neposlouží se žádnému z nich, nejméně pak;
pravdě. Jak naznačeno, cítí se všude potřeba pravidel, jež by ply-
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aíula Z vyšších hledisk, než jest utilitarismus (okamžitý úspěch) a
anocenská převaha. .I inak se nevyjde z ustavičnýchsvárů se všemi
jejich škodami jak pro duchovní tak hmotná dobra. Z

ak _

Iolhystá' se odpor proti ujednáním s Vatikánem, jejichž obsah sice
z~d“osud,v=eřejnost1 'není znám, ale tuze prý ohrožuje ,,pokr_ok“_“. Ne-
Inazvány -konkordátem, nýbrž jen, abychom měli něco extra, modus
ˇvivendi.  A í  í to 'I í  .

Ĺ Podle pražských zpráv byli poslanci všech národností, pokud
jsou na katolickém stanovisku, vyzvání, semknouti se na obranu
zájmů náboženských v jeden šik, ke společným poradám, ke spo-
Ízlečnému postupu., Nestalo se, ba-naopak neshoda ji mezi lidovci a
ludovci trvá. Z lidové strany však samé prý se -tvoří nové, tedy
třetí křídlo, jež by ony zájmy důrazněji zastávalo.  

Jugoslávie f I -_ I ._ I _
Srbský centralismus, který se jeví i v nestejném_ nakládání

is bývalou státní církví orthodoxní a S katolickou, naráží Iv Chor-
vatsku stále na odpor, .avšak bezúspěšný, jelikož nesjednocený.
`-Chorvati daleko vyspělejší zakoušejí zklamání za zklamáním v státě,
.ik němuž přistoupili, hlavně vinou selského vůdce a pokrokáře
IPıad1če,.jenž je rozeštval., , I Ĺ I   I  A

I I I I I “=ı=.

ŤRcusko.” I ii A c eì -
„Vzpomínku na velkou revoluci francouzskou vyvolává nynější

zápas sovětských náčelníků mezi sebou. Gruzínec Stalin velmipe-“
zstré minulosti posílá do vyhnanství dosavadní spoluvůdce bolševiků,
zdánlivě Inedotknutelných. Neupravuje se taktobezděkyí půda pro
zn`ěj'akého› Napoleonaili P  je I  I f A _-  '

I _ _ V * I _

Mexiko. t “ 'I ^ I _ je
Katolictví má býti vykořeněno --- toť jasnýuž cíl Callesova řádění.

:Svaz katolických žen veISpojených Státech Sev. Ameriky vyzývá
Épífos. Cnoolidge, aby vystoupil ze své již nápadně blahov.olné,ne-
utralityz a aspoň svýmjvlivem se přičinil o zanechání těch nelid-
ských ukrutností, I páchaných na nevinných lidech. 'Š v y c a r š t í
Ib iskup o vé se obrátili na Spol. národův aspoň o nějaký projev
proti tomu zuření. -Dostali odpověď, že jejich dopis -- správně došel.

„Í -_ _ I . , _ . -I _, . -Iz . vz ~‹ LI I , -7 -=_ _, _- _ ___ _;-řvř_Ĺ_I»_M -_ I _ ,_-_ 4-___„____z_____ _ If.. I ; , - _,.;,_,_~ „ í__-__A_~;____,_I.;_-_-__\_.;`;_,_‹;_›,.__x_I -I ,_x_,__.., „nan ›ø-„n 4 ø . zn--. _. -- ~...I..„v›.-„nn , ,:_ .-.- -.v..›.\.Iz-... I, Ť . V \ . __ , - _ V. __ _ › " 'I ,._; z- j _- I »I .. _„~_«I7_›._--.....-z -...ø-4-ze fzvz . - z~- TI-ż _- z~v--v-,--»-0 -. , z› I „_ _z v v_-~ I _“-~-~-f --,-_*-'_ 7“ - v -- v I-.I -v v-~‹““ ~ - , v- \"'ˇ"""~ . . -,ˇ › . , -. v , _ _ .
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 Morava --- metropole sv. iMethoděje. Í
~ K jedenáctistému jubileu sv. Cyrilla napsal Dr. Fr-. R ob enek. (Č. d.`}

Země Avarů skládala se Z devíti správních okresů nebo krajů,
žup.1) Každý kraj byl zpevněn hradem,2)~ dlel něhož se také na-
zýval.3) ÍHrady byly asi tak rozsáhl_é jako cyrišský hrad u Kostnicefi)
Vystavěn je Z klád dubových, bukových a jedlovych, 20 strevıcu
zdélí, Zš ;a tolikéži zvýší, Uvnitřkryt je tvrdým kaľnenem neboin-Is Í'-SŠ jn-Is

pevnou pálenou hlinou. Svrchu přikrýval pevnost ,bujný -trávník.5)
Mezi pevnostmì ıležely osady a dvorce, jeden od druhého tak daleko,
jak lze doslechnouti lidský hlas,6)_ aby v cas, potreby cely kraj mohl

I III) MGSSII. 748. Terra Hunorum novem ci-rculis oingebatur. Nelze si Hunii předsíza-
vovati tak, jakoby byla celá obehnána devaterými hradbami, devaterým náspem.
- 2) Novem ihegin muniebatur. Hegin snad tolik co Gehege, plot, Ohrada.

3) Viz i_I,`essler,r Die Geschichte der Ungern. 1815 I. '78 násl. I l
A 4) Tam latus fuit unus ciroulus, hoc est, tantum intra se comprehendit, quantune
spatíum est de castro _ Turico (Zůrich) ad Constantiam. . ._ _

5) . . .ita stípitíbus quernis, fagínis vel abíegnis extructus, ut de imargine .ad mar-
ginem 20 pedes tenderetur in a-lt-um, .et totide-mi subrigeretur in altum, cavitas.

' _ - _ 9

autem universe aut durissimis Iapidibus aut creta tenacissima repleretur, porro su-
perfíoies vallorum eorundem integerriinis cespitibus tegeretur. -- Popis „hegínu“
připomíná velmi stavby slovanských hradů. Srovnej popis Bekrí-ho v Arabische
Berichte (I. Heít) v. Georg I Jacob str. 12. a Glurdezì-ho u Manrquartaø l. o. 468.
Není eho slovanské „Residenzstadt Ganravvat“ nesprávně transkribované hlavni
město moravských Slovanů Morava ŽP! c _ A

_ 5) Inter hos igitur aggeres ita vici et villae erant looatae, ut de alíis ad alias vox
humano. posset audiri. a I í I _

. Hlídka P I A
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45 __  DT-FL R0b@“°l<= I __ I
býti snadno trubkamí upozorněn a zalarmován.1) Vzdálenost jednoho
hradu od druhého obnášela prý. asi 10 teutonských neboli 40 ital-
ských mil. Čím dále dovnitř, byly kraje užší 2) a vzdálenost hradů
menší. Jak veliké byly tyto- míle, jimiž vzdálenosti odhadoval
Adalbert a mnich sangallenský, těžko říci, ale rozhodně musíme
délku jejich zredukovati. 'Kdybychom počítali normálně, obná-
šely by vzdálenosti hradů na 70--80 km, což by tvořilo do-
hromady území velmi rozsáhlé, jakého popisIAvarie nepředpokládá
a kterého Karel Veliký nedobyl, nebot zemi východně od Dunaje
říši své nepřičlenil. Jak daleko by musilo také obyvatelstvo utíkati
do svých hradů! _ I _- __

 Frankové ˇ vnutili dobyté avarské zemi svoje zřízení' a proměnilí
kraje V hrabství --I comitatus, jimž vládli ,,comites“ nebo- též
,,duces“. Jednotlivým knížatům přidělen byl často dozor nad ně-

-kolika hrabstvími, ba celými ůzemími.3) Nebyly spojeny komitáty
Avarie začátkem 9. stol. ve dvě provincie? Západní ,,inter Sabariam
et Carnuntum“ Avaria neboli Hunnia zbytek Avarie dřívější, a
východní, větší Moravia. CDB I. č. 366. (V prvé usazen byl prý
Karlem Velikýin princeps Hunnorum Capeanus.) Tomu odpovídala
by zpráva ex miraeulis S. Apri: Misia (komitát mošoňský kolem
lacus Mysianum) eversa, Marahensiumque licet gentilium oonvulsista-
bernaculis, suam olim Pannoniam irruperunt (Hungri). MGSS IV. 517.

Poloha starých hradů byla zajisté tak výhodná, že i .za doby
franckév nadvlády, kdy prvek slovanských Moravanů v zemi opětně

1) De circulo quoque ad circulum sic erant. possessioneìž et habitacula undique
_versum ordinata, ut clangor tubarum :Inter singula posset cuíusque rei significatívus
adverti. _ I _ _ . I I I

3) Item de secundo circulo, qui similiter ut primus erat exstructus, 10 miliaria
Teutonica, quae sunt 40 Italioa, ad terciuın usque tendebantur; similiter 'usque ad
nonum, quamvis 'ipsi circuli alius alio multo contractiores fuerint. f

3) In orientali etiam parte Bawarie expulsis Hunis hii c O mt e s ab imperatore
Karolo et eius successoıibus sunt oonstitutiy Geroldus, Goterammus secundus.
Wereharius tertius, Albricus quartus, I Gotfridus quintus, Geroldus, et post hos duces
Helmwinus, Albaørius, Pado, etduces Carentanorum Supra scrijpti'
sub istis comitilous et ducibus erant. MÍGSS XI. str. I5.;Briu.ninus
fidelís dux -noster, .“. . CDB I. č. 8.; M.oíma.rus dux Moravorum supra Danubium,
Conversio Bag. et Curant. cap. 10.; (Carlmannu_s) expulit e n i In Id u o e s, quibus
custodia commissa erat Pannonici Ilimitis et Carantani, atque per suos marca m or-
dinavit MGSS I. 374 ad a. 861.; Rastislav, kníže veliké Moravy . . radu učinil
s knížaty svými . . . FRB II. 27.; . . . Zuentibaldus dux ou ni princ ipibus
suis... MGSS 1. -401íad a. 884. I
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převládl, zachovala si na dále prvenství ve správě krajů. Z“ listu
papeže Jana VIII Z r. 880 Svatoplukovi 1) dovídáme se, že Svato-
pluk byl do tohoto roku vlastně „comes“ hlavního kraje -- komi-
tátu -- moravského.2) Roku následujícího vyrůstá v „gloriosum
“ż.:pri_ncipem“3) celého kraje a 885 přioděn je titulem ,,regis Scla-
“vorum“.4) Když r. 899 dobyl Arnulf velikého hradu moravskéhoa
oelé země Svatoplukovy, děkoval Bohu za vítězství nad ,,devíti.“5)
Nepřekročil tenkráte Dunaje, aspoň annály o tom nic nepraví,
takže by býval dobyl všech devíti krajů bývalé Hunnie. Čítá-lize-
měpisec bavorský V Moravě civitates X16), k nimž přináležely
.patřičné kraje, zbývaly by dva na nižinu severně Dunaje.

Není nikterak divno, že Maďaři, kteří obsadili zemi moravskou,
z části přijali také ústrojí této říše. Soósplšlemér (l. c.) snaží se dokázati,
že županát ostřihomský vznikl Z bývalého županátu Slovanského. Sou-
vislost nynějšího Zřízení komitátního nedá se sice bez průkazů generali-
sovati na Ostatní komitáty staré Avarie a Moravy, ale zajímavo jest přece
jejich uspořádání, podobající se onomu avarských ,,heginů“.V samém
srdci Avarie-Moravy V ohbí Dunaje krčí se malý komitát ostři-i
homský a pilišský. K Západu chrání je dva větší, Komárno a Ráb, zev-
vınější věnec tvoří rozlehlé komitáty mošoňský, šoproňský, železno-
Ťliradský, vesprimský a bělehradský, takže nepřítel táhnoucí ze západu
zzdo vnitra narážel na odpor tužší a tužší. ˇ ,

Hrady všech těchto komitátů jsou vesměs původu velmi starého,
'one-li římského. Město Piliš, Pleš, známé již Z dob Karla Velikého,
nazváno je dle holých, vápencových skal.7) V jeho komitátu leželo
i samo město Budai. Stoliční Bělelehrad, Alba Regalis, Székes Fejérvár,
římskáto ,,.Iulia“, leží u rozsáhlých močálů, a jižní hranice
jeho komitátu probíhá bažinatým údolím řeky Sarvize. Nedo-
bytná pevnost Komárno-~ Comaroınium -- vklíněna jest mezi ramena

K 1) ODB 1. č. 24. ,,Di1øn±ø fžıiø sføntøpnıøhø gısfløsø øøxniw“ p «
2) CDB I. č. 22. „Zvueľltaøpu de Moravnaz.“ list pazp. Jana VIII. Z I“. 879. Odefl

.Zíráme od jeho postavení, jakého požíval do r. 869. K l I 1 .
3) tamt. č. 25. „glorioso principi Sfentopulcho . . .“ ě ›
4) tamt. č. 26. ,, . . . Zuentopolco 'Logic Sclavorum“. e I Ý s ~
5) „In die bonorum non. immemoıf sis malorum, et quia displicuerunt n o ve m

zm i n i In e gl o r i 1 i c aø nt e s eum cuius est benedictum aeternaliteı nomen.“ MGSS
IV. 551. ~ v 1 c _ K

- 6). Šafařík, Slovanské Starožitnosti 711. j ~  j e .
7) Srovnej Topographia. magni .regni Hungariae, napsal Emericus Csaki de Keresz-

tszeoh 1750, str. 173. Díla tohoto použito z části i pro údaje následující.
› s .die
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Vážskéhoż a,Starého Dunaje; za válek tureckých konala Rakousku ne-=›
oc.enitelné služby. 171-łáb, Jaurinum, římská Arrabona při vtoku Ráby
do Malého Dunaje střežíprůchodnýkraj vk východu. O vesprimskérn
hradě nad Sarvizí domnívali se mnozí, že byl hradem Svatoplukovýınž
ap sídlem biskupů lslovaI,1ských.1) .Římané zvali jej Floriana neb též Cim-
”briaína.j Za Arpádů byl sídlem uherských královen a od r. 1009 ieälàbi-4“
skupstvím... ihozápadkryje komitát železnohradský -+- Castrum Fer-
reum, Vasvár-,jse starodávnější a památnější ,,Sabarií“. K západu
exponovaná Šoproň, Ödenburg, římská Scarabantia střeží bránudo
pánve vídeňské se otvírající. Mezi bařinami ,,Musunu“2) (Neziderské
jezero).,a Dunajem* rozkládá se komitát Mošoňský. V římských do-
bách, stálotam město Ad*Flexum později Musum, Mošoň, Wiesel-
burg, které Přemysl Otakar 11 tak pobořil, že se pak ani nevědělo,
kde 'stával!o. Nyní jsoustřediskernkomitátu StaréHrady' -- Ovár.
Bylo“ třeba střežiti ěi bránu mezi Hundsheiinskými a Litavskýmí.
vrchy, kudy á protéká. Litava. _Hrad byl pravděpodobně pobořen,
nebotMaďa_ři tam kdesinvystavěli nový.3) I Z  s c

p _ ,Strategijckápoloha hradu Moravy.4\)i e

Přirozené cesty běžící středníEvropo'u křižují se na středním Dunaji,
inení tedy divno, že též irušný politický život se tam soustředil. Ze
`poslézeVídeň a Budap ešt ovládly Podunají, vyplývá Z dynastické po-
litiky tamějších rodů. Byly však doby zlé, kdy zatlaěeno bylo středisko
Uher Ĺz krajinysvíce otevřené u Budína ai Pešti na samu periferií
do Bratislavy.V dobách starších, kdy válečná technika obtížnějizá-
polila si přirozenými překážkami,. skrylopse politické středisko do
kraje mnohem .méně přístupného,  lépe chráněného,. do Ostřihomu,
Moravy, avarského Hrinku.  . j 1 I 7 v

Široký tok Dunaje, který se u Vácova V pravém úhlu k jihu sta
skýtá vesvém ohbí proti severui východuochranunejjistější. Na-
padnouti kraj ze severu mezi Vácovem a Parkání jest vyloučeno.
Vrchy novohradské přistupují prudkým spádem těsně k -Dunaji poę-›

S
QC Fi? Ý

nechávajíce ,místy  ˇinu sotva provsfldráhu a silnici., Přebroditi se:xN

_j1;TøPøgrz.phiz.134..  0 j l   s  2 .   
2) Stagnum Mysianum, Jordanes k 11.552. ' - z 5 0' s j

ž 1-3) „EteXj“parˇtes Theotonicorum usque fl ad pontem Guncil, et in eisdem partibus
jdedit, castrum 'construere V Ruthenis, qui cum Almo lduce auo suo in Pannoniam
uenerant.“ Gesta Hung jc. 57. Označuje se často až na řece Fischa.. je Ú
, Propopis li„názvosloví. použito speciálních map: 14-0-XIX z ir. 1925, 14-vv XX
zz zá. 1924.115.-I-;XIXìz ı~. 1917 á..15-v-XX zx. Íoís. - v * z , -

x - › . , ~ `
' .~. o , “ ı _ - _ / '
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tudyto hlubokou a širokou řekou “a sešikovati se nadruhém břehu,  
kde výběžky Piliše Srážejí podobně cestu až k samému Dunaji, jest
naprosto vyloučeno. Tam kde západu končí Novohradské vrchy
Královou horou (Királyi h.), Skala Vrchem a Skalami, ízaějíná' se da-
leko k západu šířiti nižina, v nížse sbíhají cesty od ,západu,zPo-

- 75'j~3É”7Í' 2 _ I __ _ _ _ 30' í __.__....___._ _. 4 v.
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od Nitry, Žitvy az Pohroní m eskpředpolí hradu. morav-
, k Parkáni.Oba" břehy Dunaje spojoval zde odedávnadůležìtý

brod 1) a podzemní tunel, prýza válek tureckých zrobený, mířil
Z pevnosti parkáňské „Kakadváru“ ipod Dunajem na ostřihomský

hrad. Na tomto místé zahýbá .Dunaj ostře k severu, takžeteče zá-

ľfi4W'çD~('D~N‹U“,,""Ò

jä ı-.-3‹ Fı_ıl§O

7 “ “ “ “““4“7;ı +7 ' _ - _ ,z

1)* Přechod přes Dunaj u Kokot ( Parkáně), vizÍChaloupe‹:-flký, Staré Slovensko. 109.
›
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padnoěfí pod olstřihomeskýls hradem, načež ofět vyrovnává svůj Směr
k východu. ,Jižně as jihozápadně .od hradu-O, směrem kde se rozkládá.
větší část 'nynějfšílĚı;'o Illěsta, rozetsitupujfe se malá moěálovitá nižin as
,,Hoavlasté,1)“-› Láposi` ffôˇldek,-2)o Mo'rastfelder, zavlažovan'á pzotůčký od?
jihu přioházejíoími. Dunaj .vytvořil zde do práva čtyři protáhlé
ostrůvky. Jest-li kraj od severu nepřístupný pro srázná skaliska,
lo_h~rání;j.hrad›.ízs tétostrany moěályf) které byly mnohem větší než
nyní,j kdy kraj; je zreguloovëánìja odvodněn. .Na jihozápad od baži-a
naftéoÍ1i'žiny zvedá se opět nesohůdná hornatina dojvýšek 200--500 “m,4).
zatliaěujeíoínfl _opětně i silnici na sever k samémuijDunaji. Tímto
směremt jest kraj otevřenější a proto zpevnili jej Avaři proti franoké říši

systémempevností. Celé koleno Dunaje prostoupeno jest rozso-ˇ
ohatým Piljiš~emil'(757 in), který svou relativní výškou --- asi 500 m“ nad
ok”oIìím5)i sráznýmij vápencovými stěnami a hornatým terénem
tvoiříjipřirozenouehradbu. Většinou holé hřbety, dle niohž se také
pohoří Pleš nazývá,jběží celkem směrem severozápadním a svírají
hluboké ráztoky. Tak Podvrpohj Piliš, Velká skála Dobogo kö; Keserüsfl

*s=jPrediˇgejrstuhlem; Herentisoh; Marótby hegyek. Jména jsou Sice-
již Inadˇarská,ale mezinimi naoházíme řa.du míst Snˇázvy slovanskými..
Bezprostřední vstup ik Ostřihomu zatarasuje napříězávoˇra Vaskapuöjz
406 in Yysokáftvojřío takto vskutku železnou bránu k vlastnímu hradu
OstřihomskéìnulVýchodníokraj Piliše iiprotiVáoovu hlídá staroidávnýˇVyë
šegrad._7) Jižně odVácova a sv. Ondřeje vtéká Dunaj do niižiny. Nápadné
je množství jujgoslavskýoh jmen, která v okolí sv. Ondřeje naoházísmefiy
 Mezi o jPiliší as 3 Q západní pahorkatinou je sníženina, kterou z části
běží dráha ,OstřihoIfnęBudín. Tuto jedinou vstupníbránu kihlavnzinąn,
Éhraduhlídají dvě; Strážné horý. .Iižně od Kosteloe,-zLeáenyváruofijz
Ía Hrebenů dělí se cesta. 'Jedna běžík jihovýohodıı

Budjíjnu, druhá flfk jìhoizápàdu. » j ' M o l A od ` e
É;Zna,xnęxıá.ičybi1i1‹. z  M  t O  e j l

jj ..2.)“V1h1;.ý j;;3,j_ od o o _ . j j e  
í 3) Označeno na O speciální mapě Morastwiese, Morastfelder,"ľvloras.tgra.ben, Ha-lastó,
La-posifvöldekf .Í , ,. od O O O e

i fi)Ĺv Na jmazpěz _K1“a,lovaø hora, Opálený vroh, Prostrana hora.„ ˇ
' fö) Výška. oDnnz.jè osa-ihømu øhnáši 108 zn.  “ "  
if) ji železná brána. * °' z o O í  od s O F O i " t
7) Qkolíi jeho jest nyní silně zněmčené. -“ Odedávna. tam bylo opatství řeolšýscljfl

mnichů. a o O do A “ . t j “ O. .
3) Na. př.n: Ortovao, Tjukovao. Bukmirovao, Dugančka livada, Varoška livada, Ugliafl

rovioaø. Staro groblje, Vrbnjak, Dugavčka. ielìlrekobrdioa, Klentje, Mlaka,jjMajda;n atd.,
Š) Znamená dívčí hrad, tedy Děvín. s A i l j i -
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V tomto skrytém hnízdeěku vypínal se onen Slavný, nevýslovně
pevný hrad moravský.  O  z

  III. o
j Morava -vv Osìtřihomský hrad.»

Na pravém břehu Dunaje, od řeky úzkým pruhem naplavenin
oddělená, zvedá se příkře skála památného Ostřihomu. 480 m dlouhý,
železný most klene se přes hluboké koryto Dunaje a spojuje Ostřihom
s naší pohraniční Parkání. l\/Iaďiaři nazývají hrad „Várhegy“ (hradní
vrch). Střední výška jeho jest asi 66 m. g;Tvarem svým připomíná

4 _

p Pohled na ostřihomský hrad od západu (Z Parkáně).

mandli položenou od Severu k jihu, o délce asi 320 ma o největší
šířce asi 130 m. Nerovnou náhorní plošinu odhaduje Soós Elemer
na 10.000 m2. Západní strana k Dunaji jest velmi srázná a lěas ji
tak ohlodal, že tu a tam musila~_býti podeZděna.Východní jest po-
vlovnějzši a byla kdysi zarostlá vinicemi.“ Odedávna vedla z této
strany na hrad hlavní cesta, proto iv dobách novějších byl přístup
ještě více usnadněn vysokým násypem a zplanýrován, takže nyní
stoupáme po mírném svahu mezi oběma řadami kanovnickýchdomů
až k nové basilice, r. 1856 posvěcené, .která vévodí daleko široko
celému kraji.  
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___2  Dr. Fr. Robenekır _____ _ _

í Pro posouzení významu ostřihomského hradu je důležita okolnost,
že novější opevnění zbudována bývala vždy na základech starých,
takže si můžeme v hlavních rysech starou pevnost zrekonstruovati,
aniž nedobytnosti její co ubereme.Í Poměrně později než hrad sám
povstalo podhradí -- civitas aquatica, viziváros - na jihozápadní
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straně na úzkém] pruhu mezi hradem a Dunajem. Celé podhradí
opevněno bylo zdí, kolem níž šel příkop cz). Zeď b) začínala na
severním konci hornıho hradu, sbehla po stráni k Dunaji, pak podél
Dunaje a na jihu připínala se opět k hradbámhorního hradu. Hlavní
brána“ c) do podhradí šla z jižní strany. Zeď sama zpevněna byla
věžemi a baštami d). Na západní Straně kDunajiotvírala se druháf

(Kresleno dle Máthesa a Soós Eleméra.) _ _ I Š
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kamenná brána 8), Z níž se šlo přes most, Z dřeľvěných kolů po-
stavený, na protilehlý ostrov. Na Severozápadní Straně tyěila se
větší kulatá věž Í), od níž stoupala mezi dvěma zdmi „kočičí
stezka -- macskajárón“ k malé brance horního hradu g). V ‹ této
zěástipodhradí nacházel se mlýn h)-, poháněný vydatnými teplými
prameny prýštícími ze skály,1) a vodní věž -- Veprecht zl). V ní
byloěerpadlo, které zásobovalo hrad vodou, hradě
pro posádku nestaěily. U mlýna otvírala 'selkDunarjí třetí brána
j) jdoucí k včlunovémumostu přes Dunaj. 0 0 e ˇ _j Z _ l e

VHorníhrad byl mnohokráte pobořen. K opravám_rpouZíváenÉo často
staršího materiálu, a tak do hradeb i budov Zazděny

. __ '›;,:`ˇ.;

kamenů též reliefy i písmem Dokrytých, pocházejícíchriii”jještŤě1i§[Z dob
římských“ a pozdějších. Posledhí velká úprava celéhoelvrchuëffdtála se
po dvacátých letech minulého století, kdypřipravovláno `byIo'j”Í.míSto
pro stavbu nynější basiliky. Přijté příležitost`ipop_sali námfıpajmátky
hradu .Ioannes Nep. Máthes, bonorum primatialiumˇjflviceèexactor
ac ad aedílem fdirectionem actualis commissariusfř) Z [něhož také
exoerpuji. (Arx Strig.3) l _  i

Horní plošina- hradu byla y_ celá obehnána hradbami. Podnimi
běžel po celé východní délce hluboký příkop 1) J aj Znesnaldňoval
takto přístup k hradbámí po této mírnější stráni. Příkop cliráněn
byl ještě třemi baštami (propugnacula) 2), Z nichž k prvním dvěma
'vedly točité schody. Příkop byl asi později vyzděn a Za arci-
biskupaBarkócZy-ho(1761-1765) Zasypán 'a sruby Srovnány Se zemí.
Poslední jejich Stopy Shlazeny byly při planýrování r. í821.V těchto
anístech našlo se velmi mnoho římských peněz, velmi mnoho želez-
ných šípů (ingens copia pilarum ferrearum. Arx Strig. cap. 19) a
Zajímavý starý hrob.4) Tam přišlo se též na podzemní chodby,
rozbíhající se všemi směry.5)

1) Také na jižní straně skály prýští vlažné léčivé prameny. V loni otevřena tam
byla studna, Z níž vytéká do městských lázní prý na 100.000 hl vody denně. l 0

2) Veteris arcis Štıˇigonieusis descriptio. Strigonii 1827. " l e 0 e l
0 3) Spisů psaných kanovníkem ostřihomským Jiřím Palkovics-em nebylo možno!

použít-i, poněvadž je hodlá vyđati pěštská akademie, která je má vy'půjčeny.l e
") Arx Strig. cap. 19: in imo valli fundamento sepultum, manibus pedibusque

catena vinctis, et pfragmentum annuli aurei in digito exhíbens cadaver, . .
5) ibidem detecti quoque sunt variarum directionum cuniculi Subterranei, in vquibus

rpeculiare__hoc fuit, quod unus Supra aliump recubuerint ita, ut imus eorum in pro-
Íunditatelviginti orgiarum (Sáby) ab horizonte Arcis versus Vineas duceret. -

v

_-\_ ,_›_‹

Q
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Na východní straně Směrem k Západu stála hlavní brána 3)
s padacím mostem, po obou stranách Zpevněná, jižně pak kulatá
věž Z doby pozdější 4) -- budai-körönd budíneská kulatina zvaná.

e Palatium regale._ _
.` _ _ v
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r_Od hlavní brány vystupovalo s _ ˇ, _
od ní k třetí bráně 5) až na nádvoří vysokého hradu. Hradby
protahují se kl jihozápadu, kde nadsráznou_Stěnou ční šestihranná
ochrannánkbašta „Leopoldova“ zvaná 6). Asi uprostřed mezi ipo-
slední branou a touto věží vedl. ve skále podzemní sestup as hradu
do podhradí 7), Též poblíž věže. Leopoldovy vedly schodykamrsiž

E.N‹"'Ť"

"U_›-_5<do podZemí.1 i kraji podzemního vchodu nacházela Se nádrž na.
vodu, do l se přiváděla0 voda podzemnímvodovodem: hydro-
phylacıum e quadratis lapìdibus fortiter Structum, per Subterraneumz
ductum hodiedum aquam* in se continens.2) Jiná veliká nádrž na
vodu ,,e quadratis lapìdibus ìnterjecto peculiari mortàrio fortissime

~ - ,

cohaerentibius constans, atque 5000 urnas tenens“ (tamt.kˇap. 25),
_ _, mír 0 'Ä 1 . -v ' _

_ v ' “

”1)"ArX*Strig. fcap. 203. . gradus ad moenía. inferioraz; cuniculosque reconditoa
ducentes, quos non, Sine magno horrore\c”ontemplari licuít. l “ ~ Z

2) tamtv 00 0 0 0 0 00  0

9
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nacházela se východně od královského paláce 9), třetí „formae
ovalis, urnarum c-irciter mille quingentarum capax“ (tamt. kap. 42)
jihozápadně od basiliky sv. Štěpána Prvomučeníka 10). Odtud
k severu podél hradeb jsou irrmístìnostì vystavěné zpola ve skále,

1- šJ

Ď-

2-

\

l x

s Pohled na baštu Leopoldovu a kapli sv. Štěpána. ~
“ x

zpola na ní 8), v` nichž poznáváme zbytky Ĺstarého královského
paláce. Patří k nejstarším stavbám na -hradě. Ta nejzajímavě
Z nich má podobu kaple.I) Půdorys její jest nepravidelný čí -~
úhelník. Podlaha mramorová, hrubě pracovaná, zdi Z hrubých kvádru..

C*
'44ÍúınüI

“I-1‹m‹

yęilw

1) tamt. cap. 24. . . . species Capellae, quam omnium attentione sane dignissimam
ad Arcis nostrae vetustissima Monumenta pertinere nemo dubitat; cujus situs
internaque structura, loco in hoc occulto et subterraneo plus quam ordinario›
profanoque usui destinatum aedificıum designat. i r _ _ 0

.ø
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ˇ'Él5Ä “ 0 Dr. Fr. Robenek: ˇ'

lílenba Z malých cihel, maltou přepevně Spojených, nesena jest
jedním středníma osmi bočními ke zdi přilehlými sloupy. Hlavice
sloupů provedeny jsou stylem byzantským. Vchod byl původně ze
západní strany skal'ní,“poZději byl zazděna proměněn V okno. Též
na východní a severní straně byly východy do sousedních pod-
zemních místností. Stará  tradiceI)vypráví0, že Zde narodil se sv.

i

_ _ v _v77 

- 7. . _ \

í í Královská kaple sv. Štěpána. í ˇ 0; Z

Štěpán. M~í_sto““jestupraveno vk0r.álfo.vskou kapli sv.-Štěpánskou a.
Z jižní strany, proražen jest přístuplnějšífl vchod.2)eíiManěÉ vtírá se
nám myš`I`enka, kdo Obýval tyto památné síně před potomky Arpá-
dovými!  Nemáme ,zpráv o tom, že by byl kníže Geysafnebo otec
jeho vystavěl toto monumentální „palatium regale“, které přetrvalo
věky. Mojmírovci.drželihrad před tím. _Vzpomínáme-li si na čilé.

ø

3) CHI0) X./2. str. 520.“ Fragmenta visitationis Eccl. Cathedralís ac Praeposituralis
S Stephani ac calpellae, in qua .natus S. Stephanus, Z r. 1397: Repertum est
omnía Altaria dictae Ecclesiae esse consěčrata, quae sunt numero quatuor,et unum
aliud in sacristia, et aliud in capella., in qua natu`s_0f uzit Sanctus
r e X S t ee p h azn u S. K tomu dodává Steph. Pray: Vido ipse locum, in quo po signa“
consecrationis apparent, sed putum ~ rudus; quod si tum scivissem, sacerrìmum
locum osculo veneratus essem. ~“tamt. ` Z 0 0

2) Nynější úpravafpochází .od primasa arcibiskupa Ja.na`Simorea. Z r. 01874.
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styky knížete Bastislava _ a Svatopluka i arcibiskupa Methoděje
s Byzancí, napadá nám, Zda některé Z nejstarších částí hradu ne-
byly postaveny,_ přestavěny aneb aspoň opraveny ve době Svato-
plukově. 0 Q _ 0 0 0

Severně od královských budov rozkládalo se nádvoří a na něm
třílodní basilika sv. Vojtěcha postavená sv. Štěpánem, a Za arci-
biskupa Joba (1185--1204) Av románském slohu přestavěná 11).
Apsidou sahala až k samým východním hradbám, a proto za oblé-
hání tato část byla nejvíce poškozována. Basilika byla mnohokráte
přestavěná, několik kap-lí bylo přistavěno. Nyní vypíná se asi
v těchto místech, poněkud více k Západu, s opačnou frontou 9.5 m
vysoká basilika Nanebevzetí Panny ,Marie Z první polovice 19. stol.,
posvěcená slavnostně 31. srpna 1856.1) Pod basilikou nacházejí se
nově vybudované katakomby, v nichž uložena bylaveliká část
exhumovaných ostatků. Tam pochováváni bývají také arcibiskupové
ostřihomští, jako posledně kardinál Dr. .lános Csernoch.

.ližně od basilikysv.“Vojtěcha nad hradbami Stála čtyřhranná
pevná věž 012). Mezi ní a basilikou směrem západním přišlo se na
veliké staré křesťanské pohřebiště.2) 0Z nedostatku bližšího určení
nelze teď rozhodnouti, zda se jedná o hřbitov slovanský čisnad
ještě starší. j 0 r 0 0 0

 Severozápadně od basiliky sv. Vojtěcha, blíže k0 hradbám, stála
residence arcibiskupská1_3). Odtud k severu vysekána byla do
skály, asi 55m hluboko, studna 3) s teplou Zapáchající vodou; Za»
chycovala. pramen, který vyvěrá na úpatí skály 14). _ ~

Kseveru. následovalabranka g) se sestupem do podhradí. Dále,
ještě severněji, stoupalo se k nejvyššímu bodu okrouhlé bašty 15),
která byla r. 1822 snížena. Tam umístěn jest nyní vodojem. Směrem
jihovýchodním vedla cesta prostranstvím ,kolem vojenských ob-
jektů r16), pro nás významu podružnějšího, ke starému chrámu sv.
Štěpána Prvomučeníka 17). Z _ j (O. pp

_ , 44 -.

1) U příležitosti svěcení vydána, byla pamět-ní, kniha: Memoria Basilicae Strigo-4
nie0nsis01856. 0 " “` 0 U 0 0

r 3) tamt. cap. 98. Meretur hic observatio illa adduci, quod in profunditate duarunfn
et ultra orgiarum 0 unum Supra aliud, pedibus orientem versus jacentia caclavera,
_sig_n_o tamen Christianitatis forte per antiquitsatem evanescente, inter lazpides oblongos,
iisdem tectosü tumulos effossa sin0.t. 0 v _ s

3)_ putens de Saxo ad 30 orgias lprofundus . . . tamt. cap. 30.0 - Jak viděti, byl?
hrad výborně zásoben. vodou. _ r _ _ _ _ 0  _ 0 n



58 r Dr. T. Hudec:

Apoštolský' Sněm.
r Napsal Dr. Tomáš Hudec.

Událost, o které vypravuje 15. hlava Skutků Apoštolských, ozna-
čuje se obyčejně názvem Apoštolského sněmu. Nebyly sice tehdy
v Jerusalemě zachovány formality,jaké se staly zvykem při pozděj-
ších sněmech církevních, ba není anijisto, kolik a kteří _apoš0tolé
byli při oněch jednáních přítomni; jednuvšak věc, a to podstatnou,
.měl l apoštolský sněm s potomními sněmy církevními společnou, totiž
že tam apoštolé jako nejvyšší náboženská autorita rozhodli zásadní
otázku, jež měla pro vývoj a zdar mladé církve životní význam.
Proto je název ,Apoštolského0sněmu“ dobře odůvodněnla oprávněn.

Űtázka, která na Apoštolském sněmu byla projednávána a roz-
hodnutá, byla Záva Znost zákona Mojžíšova pro kře-
stainyobrácené Z pohanství. Nenínámtaksnadno
představit si, jakou důležitost tato věc měla pro prvotní Církev.
Význam její poznáme jen tehdy, když uvážíme, čím 0byl0aÝ co Zna-
rnenal zákon Mojžíšův v době Kristově pro celý život židovského
národa. Apoštolský sněm  tím, že zásadně vymanil křesťanství ze
vlivu židovského zákona a,ze závislosti 0 na něm, vykázal novou
dráhu Kristovu evangeliu, které se pak počalo živelněí šířitiv kul-
turním světě __řecko-římském a v brzku si jej také podmanilo.

Příčiny, které přivodily Apoštolský sněm a jeho rozhodnutí, třeba
hledati v tehdejším vniterním náboženském 0stavu židovského ná-
roda, vjehož středu Církev. Kristova dotud žila a se šířila. Stav
tento je vyznačen naprostou vládou Mojžíšova zákona či," lépe
řeceno, vládourabínů, kteří Mo'Íııl

<N‹

HQ U2<se _ v zákon lidu svým způsobem
.a dle Svých' názorů vykládalì. Pomery tyto třeba především nastíniti,
aby význam a celý dosah Apoštolského sněmu se nám stal jasným.

Zajetí babylonské bylo*trp_k-ou, ale zdravou ra prospěšnou zkouškou
pro židovský národ. Co židyv zajetí zachránilo- a co nedopustilo,
.aby sp-lynuli S okolním pohanským prostředím, to byl právě s zákonu
Mojžíšův._ Když se vrátili 0ze zajet0í"ˇa když byl v Palestině pod
perskou suverenitou znovuzřízen židovský stát, tupřilnuli židé
celou duší a celým srdcem k » onomu zákonu, který zachoval jim
jejich národní existenci. Čím častěji a -tíže před zajetím přestupe-
vaęli Mojžíšův zákon, tím 00 upřímněji a horlivěji se snažili nyní jej
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Zachovávati. Dokonale plniti zákon Hospodinův stalo sevideálem
dobrého a zbožného israelity a studium Zákona nejvznešenějším a
a nejbohulibějším zaměstnáním, jak to poeticky vyjadřují slova
prvního Žalmu: „Blaze muži, který . . . v zákoně Páně má zálibu
svou, v zákoně jeho přemýšlí ve dne v noci. Jako strom bývá
štípený u tekoucích potoků, jenž dává ovoce časem svým ...“
Slova tato dobře vystihují náladu a smýšlení židů po návratu ze zajetí.

Úcta tato k Zákonu božímu, který byl dán vyvolenému národu
skrze Mojžíše, byla jistě v podstatě dobrá a chvályhodná. Než záhy
a Z různých příčin počaly se při výkladu a při plnění Mojžíšova
zákonauplatňovati směry, které ohrozily skutečný náboženský život
židovského národa a které přivodily posléze onen žalostný duchovní
úpadek, v jakém vidíme israelity v době Krìstově.  

Od časů Alexandra Velikého, hlavně za vlády jeho nástupců
Ptolomeovců vEgypt'é a Seleukovcůzv Syrii, počala i do Palestiny
.pronikat řecká kultura a ohrožovala tu nejen národnost, ale i Zdě-
děné náboženství židovského národa. Bylo tu nové nebezpečí, aby
vyvolený národ nepodlehl této kultuře a nezanikl v okolním pohanském
světě, vněmž byl jako nepatrný ostrov uprostřed moře. Nebezpečí bylo
tím větší, protože řecká vdělanost svou bohatou literaturou,~svým
uměním, svou vědou přímo opájela a strhovala všechny, kteří s ní
přišli do styku. Knihy Makkabejské nám názorně líčí, jak mnozí ze
Zámožnějších vrstev národa a také Z kněžstva oblíbili si řeckou vzdě-
lanost, která právě majetným a boháčům nabízela tolik požitků!

Vedle kněžstva, jehož úkolem původně a eX oíficio bylo vyklá-
dání Zákona, vytvořil se u židů po zajetí Zvláštní stav učitelů zá-
kona či zákonníků (hebrejsky ,soí`erím“, vNovém Zákoně ypøćuuzxteťg),
rıazývaných také ra b í ny dle čestného titulu ,r`abbi, t. j. můj pane“,
jaký jim byl obyčejně dáván. (Sr. Mt 23, 7.) Tito rabíni, kteří měli

›
za životní povolání studium Zákona a jeho výklad, zatlačili svým
vlivem úplně kněžstvo, zbavili je jeho významu a stali se sami
výlučněduchovními vůdci svého lidu.  

Učitelé zákona dobře postřehli nebezpečí hrozící lidu od řecké
kultury. Jedinou pomoc viděli v Zákoně Mojžíšově, který lid ži-
dovský už jednou zachránil a který jej měl nyní zachrániti znova.
.Počali proto vštěpovati lidu ještě, možno-li, větší úctu k Zákonu
:nežli dosud a sami věnovali se studiu a výkladu Zákona S horlivostí
ještě usilovnější. Nižší vrstvy prostého lidu svým zdravým smyslem
.dobře vycítily, žejde O bytí a nebytí národa: proto ochotně a bez

0 n Z
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odporu se podvolily vedení učitelů Zákona. Lid, který v povstáních
makkabejských projevil tak houževnatou a silnou vůli k životu,
stál převážnou většinou za nábožensko-politickou Stranou lariseů,
která odpírala. řecké kultuře, hájila zachovávání Zákona, a k n
především náleželi oni učitelé Zákona. saduceům, kteří byli pří-
znivci a šiřiteli řecké kultury, .patřily hlavně bohaté t~řídy,00 které
už .ztratily styks. lidem i_ jeho Zdravý instinkt. ve 0  0

_ Cílem učitelů zákona bylo upravit a zařídit 0 celý0 život israelitů,
život náboženský, socialni i0_ soukromý, do nejmenších podrobností
tak, aby byl v úplném souhlasu se Zákonem -Mojžíšovým. I když
starý Zákon -- Thora -- obsahoval e přemnoho ustanovení, často

\Í-"`

NŠ

,pestrých a rozmanitých, přece sám osobě daleko nestačil, aby onen
ideál rabínů byl uskutečněn. Životje tak“ rozmanitý, vyskytujese
v něm tolik možností, tolik různých ja nepředvídaných okolností,
že ve Starém Zákoně nebylo lze ani zdaleka nalézti pro každý možný
případ určitoua jasnou normu jednání.~Ale rabíni takovou normu.
za každou cenu, míti chtěli! Proto v ustanoveních Mojžíšovy Thory
hledali právní principy, které svými výklady všestranně rozvíjeli
a rozšiřovali applikujíceˇ je na všecky ,možné a myslitelrıé případy“
denního života. Ráz těchto výkladů byl vesměskasuistický: každý“
učitel zákona viděl svou -pýchu v tom,“ aby si vymyslil nějaký
hodně spletitý případ a pak důvtipně rozhodl, jak situdobrý“
israelita -podle Thorypočínatir má či nemá,“ co je mu-v takovémz
případě -dovoleno a co zakázáno. To _bylo.ono ,svazování 0a rozva-
zování°, t. j. prohlašování za závazné neb _zapovězené, v kterémžg 0
smyslu užívají oněch výra0z~ů0i`naše evangelia. (Mtíô, 19.) Roz--
bodnutí a výroky slavných rabínů -- hlavně po zboření .lerusalema ---~
měly závaznou a přímo zákonodárnou autoritu, proti níž se nikdo
neodvážil postaviti. .l ak řečeno,“pokoušeli se učitelé zákona vybu-
dovati právní řád regulujícíúplně veškerýživot israelity. Nic ne-
mělo býti přehlédnuto, žádná mezera neměla. býti zůstavena; usta-
novení rabínů, jak praví Bousset,1) m0ěl_a býti jakotěsná sít,ze~
které by žádný případfl všedního života se svou nekonečnou rozma-
nitostínemohl proklouznouti venl 00 00  00 Z

Poněvadž však, život je pestřejší než jakákoliv theorie a nedá se
předemvtěsnati do žádných sebe důmyslnějších norem, protoučitelé,
zákona nemohli se svýmikasuistickými výklady dospětik žádnému

ČI) B ou ss e t 0. Gre s s m a n, Die Religion  des Judemtus im' spáthellenistischen
Zeitalter. Tübingen, 3. Aufl. 1926.' Str. 124. _ j, 0 - 0 0
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kenei. Výkladyzse hromadily a rozrůstaly do nekonečná, a přece
nebylo lze obsáhnouti v nich všechny životní možnosti. Každé roz-
luštění nového případu, každé rozhodnutí; sporné otázky vyvolávalo
ihned další případy a další otázky! Rabíni rádi své výklady srov-
návají S ,ohradou“, kterou staví okolo jednotlivých předpisů Thery,
aby tyto ani V nejmenším nebyly dotčeny nebo přestoupeny. Ale
správnějším by bylo srovnati je s cizopasným býlím, které se okolo
Mojžíšova zákona ovíjelo tak, že konečně zatemnilo jeho pravý
smysl a úkol a náboženský život V židovském národě udusiloí.

.Rabínská kasuistìka doprovázela člověka od narození až do hrobu.
Obřízka, styk S neobřezanými, zachování sobotního klidu, svěcení
soboty a svátků, levitická čistota a nečistota, jídla a nápoje, za-
bíjení zvířat a příprava pokrmů Z nich, nádoby, kterých se užívalo,
čistota a umývání těla, modlitba, půst, nemoci, smrt, pohřeb: vše

Q

to bylo do nejmenších jednotlivostí rabíny propracováno a stano-
veno. Už Josef Flavius napsal: Ani to nejmenší (Mojžíš) neponechal
svobodné volbě až libovůli. (Contra Apionem II, 173.)  r

K”tomu jen jediný příklad. Ve Starém Zákoně je nařízeno světit
sobotu a zdržovat se v tento den tělesné práceqněkteré druhy práce
jsou tam také výslovně uvedeny. Tím se však učitelé zákonane-
spokojili. Po dlouhých studiích a s vynaložením velkého důvtipu
stanovili 39 druhů hlavních druhů práce, jež nejsou v sobotu do-
voleny. Než o každé Z těchto 39 prací vznikla zase obšírná po-
jednání, aa výklady, kdy a jaká, Z těchto práci je zakázána neb .do-r
volena. Tak yv 21. bodu se zakazuje ,uzelZavázati“ ave 22. ,uzel
rozvázatifl K tomu jako výklad uvádí Mišna všemožné druhy uzlů,
které se smějí neb nesmějí v sobotu dělat. 32. bod určuje, že se
v` sobotu nesmějí napsat dvě písmena. K tomu zase jsou obšírné

~ ø‹

komentáře, kdy, čím za jak taková písmena smějí neb nesmějí býti
napsána. Kdo chce napsati jediné písmeno ,cheth° a napíše dva-
kráte ,zain° -- cheth se totižiskládá ze dvouzain --, ten se proti
zákonu neprohřeší. Napíše-li někdo ze zapomenutí jedno písmeno
ráno a druhé večer, toho R. Gamaliel prohlašuje vinným . . .  Do-
dáme-li ještě, že celý traktát v Mišně (Beza) projednává, spornou
otázku, 'smí-li se jisti vejce snesené slepioí v sobotu, stačí to k cha-›
rakteristice rabínské kasuistìky.1)  ` r _  í i

1) Dıønhøn žznan tznıąøvýøh øhfl,rfl,h±eflSuøhýøh pž~ť1z1znó.ú izę nznèzti v kíztflıøıxêxn
díle: S c h ů re r, Geschichte des jůdisohen Volkes. Leipzig 4-. Aufl. 1907. p II. Band.
Stř. 424 a nn. _ t » t
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 Výklady rabínů udržovaly Se, Z zpočátku ústním podáním; hofrliví
A vštěpovali si do pamětijjvýroky vynikajících učitelůfa předávali

je opět následujícím spokolením. To byla ona ,,otcovs'_ká podání“, jak
je nazývá sv. Pavel (Gal í, 14). Než množství oněch podání vzrů-
stalo do té míry, že jich už žádná pamět lidská nemohla obsáhnolľti,

b1< mx O pınlO

Tím se dostavila nutnost výsledky rabínského studia zazncamenaçti
písemně, což se stalo okolo r. 200 v Mišně. l , a

I když je Mišna původu pozdějšího, přes to neobsahuje .nic no-_
vého, nýbrž je pouze kodifikaoí toho, co už dávno před tím bylo
vužíváníjfa platnosti.jDle Bousseta1)byla_to doba Herodova -T--_a
tudíž doba Kr/istova, ---j kdy působením rabínů, dostoupila vrcholu
a ustálilaseona vláda Zákona, kteráod té doby jenejvýznačněj-_
ším rysem židovského národa.sMišna pak je věrným obrazem toho
stavu věcí, jaký už jvřdobě Kristově u židů vládl. i jak i

T Vážnost, jaké tehdy Zákonjpožíval, byla u každého židafl neome-
zená. Zákon byl tírnínejvyšším, a nejvznešeněljším, co Bůh světu
dal., To bylo přesvědčení židůjnejen vPalestině, ale ifžidů vdiaspo-
ře, jejichž spisovatelé, jako Filo, vesvých apologetiokých spisech
se zálibou poukazují na to, že velcí' řečtí myslitelé a zákonodárci
starověku, jako Lykurg, Pythagoras, Plato, čerpali své myšlenky
Z Mojžíše! Dle Filonfa2) je Zákon největším zázrakem božím, na
Zemi,je odleskem věčného řádu vládnoucího kosmu,je neporov-
natelně lepší než všechny jiné Zákony světa. „Jeho (Mojžíšova) usta-
novení jsou pevná, nepohnuˇtá, neochvějnáfjťakoby Spečetěná pečetí
samé přírody a trvají stále ode dne, kdy byla napsána, až po dnes,
A je naděje, že i v budoucnosti zůstanou, nesmrtelnými -- pokud
slunce, .měsíc a celé nebe i svět budou trvati. Neboť ačkoliv národ
takovou změnu. veštěstí i neštěstí zakusil, nebylo na zákonech. ni-
čeho ani toho nejmenšího l pozměněno.“ Podobně Josef Fla`vius3)
v Apologii proti Apionovi praví: „I když nám bude uloupeno b.o-
hatství a města iostatnístatlšy, tu zůstane nám přece náš nesmrtelný
zákon.“ --- Tyto dva výroky největších hellenistických spisovatelů,
židovských osvětlují nám dostatečně tehdejší ůctuik Zákonu, jakou
byli„v-šichni židé jproniknutiˇjv* oněch dobách; '  e ` A

s mlékem mateřský-m ssál každý žid dosebe přesvědčení, že
Zákon je souhrnem a podstatou všeho národníhoa náboženskéhol

1) Bousse-t-Grossmann 1.A c. s'tr.; 1243-. i  K l
2) Vita, Moysis II. dle Bousseta;,l.'cĹjstr. 120. v
3) Contra Apionem II, ZÍŠ77; c c » “ i, ~
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života. Zidépozbylisvého jazyka, lkterýjzaměnili v zajetírbabylonż
.ském za aramský ja vdiaspoře zarřecký,sztratili takésvou politickou.
flneodvislost, ale přes to zůstali svérázným národem:“;by1 to Zákon,
který tvořil a určoval jejich národní individualitu. Svým Zákonem
›odlišovali se ode všech ostatních národů více aj ostřeji než zvláštní
řečí. U žádného národa nebyly národnost a náboiženstvífltak neroz-i
fllučně spojeny jako u, židů, _a zbyl to právě. Zákon, který byl _.Qvýra-
zem obojího cítění, národního i náboženského. Zid, který se zřekl
Zákona, tím samýmse zřekl 'i židovské národnosti; azjase pohan,
který uvěřil V pravého Boha a přijal na sebezachoyávání, Zákona

zs obřízkou, stal se také údem židovského J národa. ' _ M, , lv 1
 Mluvíme-li ve době Kristově o ,,Zákonu“, tedy ovšem míní se tím

zákon Mojž`íšův,.ale nikoli sám, nýbrž se všemi těmi výklady a
tradicemi, které rabíni stoletou práci z něho vyvodili za které na-_
zývali ,,Halachou“. Právě tato I-lalacha, za níž se vlastní„Mojžíšův
zákon skoro úplně ztrácel, měla pro židovský národ nanejvýš osud-j
né a zhoubné následky. .lev tomš ironie osudu, že rabíni, kteří
chtěli plnění Zákona vystupňovataak nejvyšší dokonalosti, ztratili ai
us svého národa zatemnili pochopení pro vjlastníipodstatu a, smysl
Mojžíšova zákona! r . j 1 í 'š j ' , s c L, , i
l Vlivem rabínů proměnil se náboženský život u  židů, v ,naprostý
ıíormalismus. Středem ,náboženství nebyl Bůh, .ale Zákon, acílem
náboženství nebylo povzneseníflduše ki Bohu mravnýmživotem, nýbrž
plnění bezpočetných' a malicherných předpisů, jimiž ,A celý
život israelitysešněrován. Všechen náboženský individualismus byl
fpotlačen ia odstraněn. Jen ten, kdo všechny předpisy Zákona znal,
=plni_l .a žádnéhonepřestoupil, ,ten byl v pravdě zbožným, tendosá-
.hnul ideáludokonalosti. je c  i I .   e
„ A věru nebylo snadnými k onomu ideálu dospětil Bylo, skoro

nemožnýrnfls všechny ony předpisy v paměti podržeti aa ještě tě,žším,
.hyıø áıø niøhrøøıý živøż, zflriášhi. Hínhøızê pøvflhy, Izhøvè øpnaván
toužilyr po Bohu adokonalosti a které o plnění Zákona usˇilovaly
vážně, ocitalyi se ve vniˇtřnímikonfliktu. Na jedné straně stál Zákon
:se svými strohými předpisy žádaje kategoricky, že člověk musí jeho
-nekonečná ustanovení přesně plnit, chce-li se Bohulíbit, na druhé
straně týž Zákon všaknedával člověku žádného; prostředku a žádné
pomoci, aby překonal zlou žádostivost a vášně, které se plnění Zá-
kona vzpíraly. Z toho vznikal vnitřní neklidaznepokojení, zda
touha lidského Srdce po Bohu a po dokonalosti není marnou a zda

. 5a
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úsilí p-lniti Zákon není zbytečrıým.Ohlas tohoto“ ,duševního zá»pa;'su,._
který préodrčlaił také své., Pavel -- ja s ním jistě mnoho jiných -má-v
me v jeho slovech :V „Víme zajisté, že zákon je duchovní, ale já jsem
tělesný, zaprodianý hříchu; nebottomu, co dělám,nerozumím ; vždytì
nekìonámito, co chci, nýbrž to, co nenávidím . .ˇ . vždytnečiním to
dobré, které chci, nýbrž dělám to zlé, kterého nechci.. . Libuji si
štotiža v, zákoně božím podle člověka vnitřního,«ale vidím jiný zákon
v řádech svých . . . Já nešťastný člověk : kdo, mne vysvobodí ztělazì.
sxnsfl-.i této ?;“j (Řím 7, 14-25.) j j  .  i  

Z Kdo chtěl Zákon dobře plnit-dle názoru rabínů, ten jej“musilÍ~
znáti a musil jej proto studovati. To však mohli dělati jen učitelé“
zákona, kteří se studiu, Thory“ Z povolání věnovali. Jen ti mohli.
b'ti ořravdu K zbožn'mi“ as tvořili ro sebe zvláštní odloučenou. 97 , . .

kas1tu.,Qstatn“í prostý lid 'těžkém zápase ,odenní chléb nemělz.
možnsti ani příležitosti, aby se studiem Zákona obíral a tím méně,
aby tisíceré předpisy zákonníků plnil. Zákonníci a fariseové -9- farisej
znamená etymoiogicky',,odloučený“ --tímto lidem pohrdali nazý-~
vajíce jej ,,hříšníky“f nebo ,,“am-ha”arec“ .t. j. lidem venkovským.
I když bylo mezi rabíny dostifušleohtilých postav, přeceu většiny“
se vyvinula Stavovská pýcha, s jakou si nasvémprivilegiu„zbož-i
n=osti“›zakládali. Z jpýchy vyplývala touhajpo lidské chvále apře-~
tvářka. Když Kristus tyto vady zákonníků ostře kárá,tu slova.
jehojodpovídají historické.skutečno`Sti_a jsounázornou ilustrací po-»
měrů, jaké tehdy užidů panovaly. A l si i   'K si Z  

 “Výklady rabínů v. pestré směsi flkladly vedle sebe důležité mravní;
závazky a titěrné, bezvýznamné formalityhlásajíce pro o,bojí stej-~
nou_závaznost. Tím potlačovaly smysl pro to, co je opravdu nabo-›
ženský důležitým aco pro náboženský, život významu nemá. Ban
často kladl se hlavní důraz na ony formality a na podstatné piřed-z
pisy Zákona se zapomínalo.Vtom smyslu vytýká Kristus íariseům,
že ,,cedí komáry ajpolykají velbloudy“ (Mt 23,24). I to mělo pro-il
praktický náboženský život zhoubné následky. r   Ý

A tak 'Zákon v době ,Kristově r spočíval na židovském ná-ve
rodu opravdu jako „břimě těžké a nesnesitelné“ (Mt 23, 4) a (byli
jhem, o němž sv. Petr právem řekl,»že ho „nemohli néstin ani.-
otcové našianimřyflj-,(Sikut A_pí5, 10.) s Z Z  ' a .
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.šežíš Kristus pocházel podle těla Z židovskzéibo národa. přinejen
floíbřezán, ale dobrovolně podroboval se i aostatním epředpisůrn Zákona
-ia' Zaohovával je. Chíodil na svátky do Jeru,Szal“erma, płatiìi daň ohrá-
movou (Mt 17, 24) a pod; Když počal hłásati svou blahou szvěst,
tu i jeho stoupenei i jeho protivníoi především Iełitělfi zvěděti, jake
stanoviskoi za-ujímá k tomu, oo pro každého žida bylo nzejdiłležitěj-
zším, totiž k Zákonu. Z dobréhosis důvodu sv. 'Maatouš v rHrrskz;éšm ká-
Zani, V němž shrnul hlavní body učení Kristova, hned v první čáflżti
uvádí slova, kterými Kristus poměry svůj k Zákonu přesně vymezil:
„Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale napl,nit“'y(5, 17). _ s r

Označil tedy Kristus za ioíl svojí mesiášskép činnosti napilneění
:zákona Mojžíšova. Naplnění ono prováděl dvojímj směrem. Jednak
očišťovial Mojžíšův Zákon od balastu Halaohy, kterou jej rabíni Za-
tížili, a učil, že mravní dokonalost Záleží nikoli v konání Zevnějšíeh
flflobřadůa a litery Zákona, ale v plnění toho, oo duoh Zákona vyža-
fldu je. A za druhé, Kristus vytkl V zákoně Moj-žíšově všelidské a věčně
platné principy mravní, doplňuje je svými novými ustanovenírnia
odstraňuje ze Zákona vše, co bylo podmíněno časovýıni neb spole-
čenskými poměry a oo ztratilo příchodem Kristovým svou platenost,
jak tomu bylo u Zákona rituelního a jinýohsooiálníoh a právních

_ ` \

V I I `azarızenı.   y  - t  l  
Kristus dobře“ viděl, kde je kořen soudobé náboženské bídy u vy-

volenrého národa. Věděl, že je příčinou toho formalismus rabínů, kteří
svými výklady sevřelì duˇsi židovského lidu do pouto, v nichž .Strá-
-vdaìa a hynula. Proto ihned se svatým 'hněvem počal boj proti
zákonníkům a fariseům, kteří byli Zástuˇpoiiia obhájoi Zkostnatělé
zšžidovské orthodoxie a kteří proto nejvíce překáželi náboženské obi-
anově, jakou by byl Kristus rád provedlu svého národa. Boj tento
:ziíčí nám nejpodrobněji evangelium sv. Matouše. Vidíme tam, jak
Kristus bojoval proti falešným zásadám záko'nníků, kteří V praxi
:svá podání stavěli nad sám Zákon. Když se ho protivníoi tázali:
Í,,Proč přestupují učeníoi tvoji podání starších? Neboť neumývají
rukou svých když jedí ohléb“, tu jim odvětil: „Proč i vy přestu-I 9

K rpujete přikázánı bozí pro podání svoje? . I Zrusili jste prikázání
boží pro podání svoje.“ _(Mt 15, 2-8.) -t Kristus však bojoval
`iĹ proti mravní Z k a ž e n o S ti zákonníků, kteří na venek sezdáli
fsvatými a dokonalými, uvnitř však byli plnibříohu jako „obílené
hroby,Íkteré se jeví Zevně lidem úhlednými, uvnitř však jsou plny
kostí umrlčíoh a všeliké nečistoty“ (Mt 23, 27). ` 4
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Hlava 23. u“ sv.sMatouše, v níž Kristus. pron roti Zákonníkůmz.
a čfairiiseůimi osmeroˇ,,běda“', jiodhăluje nám“ hrůznou mravní h`nilobu,._

ms (IDC hnnıx "U

k`terou`.byli`téhdy vůdcoivé areprësentantiilidupržidovského záchva-
ceni. Sami[nečchtěli“ vstoupitikrálovství Mesiášova, které Kristusn a

ˇ /I 'ˇ .

založil, aiżrbránili druhýmstamaifiřštupovativ (23, 13). Nešlo jim O pr_avdu`,;
alefio iljějichrpomstavenrí a vliv, který byl činností Kristovou ohroženł..
Na obvinění, kterými Kristus' tepal jejich hříchy, jejich licomětrnost,
lákotu,*~pýc'hu, püďpovípdali _Zavilo”u` azáští,łkterou posléze 4--“ dle úradikuż.
hffø-žihøi-“-- pž›ivèđıiiKriSt±fl na hnžıiis l “ l  s

U většiny zákonníků a fariseů nebylo naděje by ~evangeliu;m?=
Kristovo přijali, ProtoìQK,riStusí”ohracel se předev m kl oněm 'cľhu-~zn‹S‹ ı-nhCD

dým, proStým,ivi,Zákioniě,necvičeným, kterými zákonníci tak pohrdali“
'naˇZývajíce je ˇo,'p_ov'ržlivě i,,hříšíňí'ky“,“. “'Právě”v těchto kruZ_íchítnašel„
Sp'asitel“dobrou vůli přijati,"pravdu jím hlásˇanou ia; žíti mravným
životem; Právězvitěchtojp srdcích čnalezloˇúrodnou půdu símě slova
božího,*“které tam Božský Rozsévač kladl, ačkoli se' Zákonníci horšiliž
nad tím, že se Kristus stýká s ,, říšníky 'a <celníky““. V tom smyslu
užiliKri_Stus ve synagoze vy Naizaretě osobě slov proroka Isaiáše: ,,Df_uch»

` .›_. :. Z ,, v. _ _ _ , 7

Páněiiıposlalijjmrnefikáziat evangelium chudým, uzdravovat Zkroušerié“
srdi_cem”,” hlásat Zajatým propuštění a slepýfm prohlédnutí, propouštětz
Zdrcené S odpuštěním, hlásat milostivé léto Hospodinovo! (Lk 4, í8,.~)fl

'J'

v Kristus hlásal evangelium,skorovýlučně židům, kteří jako vyvole-K
ný národimělis první právo, na mesiášskou Spásu. Nejen protivníci;
Kristovi, ale i" jeho 'stoupenci,[apoštolé al učeníci, byli proniknuti
mnohými a mnohýmipředsudky, ze kterých se jen pomalu, pod ve-i
dením iiKriStÍŤOvýmivyproštovali. Nebylo jim snadno Z náboženského
formialismu, V němž vyrostli aˇkterýi jim přešeldo masa a krve,
povznésti se* ku chápání. duchovních a mraviních nauk evangelia.,
A jedním iz, ,největších předsudků, všech bylo přesvědčení, že
'zákon"Moj"ž _ův mávěčnou, nezměnitelnouplatnost ja že je bez něho!
nemožno dojıti věčné spásy li Vzhledem, na tento předsudek prvních
věřících obracených ze židovstvainepočínal Si Kristusjako revolzuci-4-

Í-".

SUDŠ

onář, který Í hoří vše stávající, ale 'jakomoudrý pa Opatrný pedagog“
snažil se apoštoly a"věřícíZvolna přivésti k tomu, aby se onoho
Ípř'eďSu(ll{u_,zprostili. V  p "i i i č 1,, ž ˇ i

` Kristus neodstraňoval„najednou a násilné -zvyky a obyčeje Starého
Zákona, ale učil jen, jak mají věřící správně naně pohlížeti, aby
vtnich neviděli podstatu náboženství, jak to činili zákonníci. On sám
mnohé předpisy Zákona" izachovával la nebrániliprvním věřícím rzez

6

»Kmxınnˇšvflfl„vv

šč

zz.=
5

.‹fl.n.-.;á.,~;..z-nx.„=.„øflnvn~ø›fløeü~vflr-ewóvnvflwflrrěvvsıfleı-€ı<w„*~xfl-eflvxvem

.'11z.'.~

1S

I

::.-:.'s=T.`.=::n==_„..“4“a..n<„^*-„zn-žš

Iı

IS*šla
E

'Ĺ

:,4,;:_“.Jıı“:~_~.“.`:.`;';;„..“1.`.:.`‹.-2a;;x;-4'=n`„;;“_'

l

„
Iii

l
`rj

1 5;

ji
nr

1

í

W“



N Apošt0lský_sně_n}. 67

židovstva, aby se jimi řídìli také. Předpisy ony tvořily část židov-
ského národního Svérázu, nebyly samy v sobě zlé, ba když se jim
dobře rozumělo, byly zevnějším podnětem k pravé zbožnosti.Vždyt
později i sám sv. Pavel, který přece' tak energicky potíralnázor
o závaznosti zákona Mojžíšova, na poděkování Bohu učinil dočasný
slib nazireátu. (Skut,Ap í8, 18.)  Ĺ P

I když Kristus zatím věřícím ze židovstva dovoloval zachovávánı
rituelního zákona Mojžíšova, přece najdruhé straně opětovně a jasně
naznačil, že na místo mosaismu nastoupí sv jeho Církviinový nábo-
ženský řád, který onjako nejvyšší zákonodárce uvede iv platnost.
Tak řekl : ,,Pánem je Syn člověka i soboty l“ (Marék 2, 28.) když
pravil „Nikdo nepřiší áplaty ze sukna nového k rouchu staré-
mu . . . A nikdo nevlévá vína řnladého do měchů. starých*z°,itu tímto
podobenstvím zřetelně vyslovil: nová nauka, kterou Kristus hlásá,

<`‹'ms si

potřebuje také nové náboženské tformy, nebot evangelium,ˇkdyby
zůstalo připoutáno k zastaralé formě mosaismu,“ nemohlo by dostáti
svému světovému úkolu. “ i  i ` “ 'Á a

Odstraněnímosaismuazavedení formy'ı'-'-3

*-“Ò ČÍ)<< W<*>~ "Žsk řesftanského kultu ponechal však .lež istus
přirozenému vývojisvé Církve obeníDu-S20

B1: <0<.ç:‹› """Uı S12cha svatého,.jímž jeho Církev býti po
všechny věkyvede“na,a zena. v , r í za .ľ1< pnıx

. Dle příkazu Kristova: sˇ,,Bude_te mně svědky V Jerusalemě a po
celém ,Judskui Samarii a až na konec země“ (Skut Ap 1, 'l8),apoštolé
po nanebevstoupení Páně byli nejprvedelší dobu činnými v Pale-
stině. Podle starého a věrohodného podání působili tam po dvanácté
let, nežli se rozešli do různých končin světa. Ti, kterým v Palestině
kázali a které pro učení Kristovo získali, byli vesměs rození židé,
až na některé proselyty, kteří už dříve se dali obřezati a přijali na
sebe zachovávání Zákona. V těchto letech apoštolé sami Zákon za-
chovávali a ovšemdovolovali ivěří , abyrituelní a levitické před-
pisy Zákona rovněžpplnili. Nesnad proto, žeby plnění Zákona po-

O ._..B

važovali za nutné k dosažení spásy, ale poněvadž to Kristem nebylo
zakázáno a poněvadž mezi židy, i když uvěřili V' Krista, bylo za-
chovávání Zákona čímsi přirozeným a samozrejmym. Zákon byl
u oněch prvních křesťanů. ne tak věcí náboženskou, ale spíše sou-
částkou jejich .židovské národnosti. A " {P. af;



Ý p Posudky. i p

. i  v Posudky   p
„Cesta prvníhzo ččesíkéhoc biskup as (10 Ameriky

u příležitosti XXVIII. s mezinárodního.- euøharisziøkéhø køpngpesn
v Chicagu, Napsal Theol. as JUDr. K a rel Kaš pa r, biskup
královéhradecký. Nákl. Tiskového družstva iv _Hradci Králové.
15. 300, 2 mapky a 25 obrázků, 27 K. . p Z j

Předním cílem cesty zde popisované byl ovšem eucharistický
sjezdv Chicagu, jemuž proto věnována značná část spisu, psaná
S nelíčeným obdivem nade vším tím, čeho sjezd poskytoval aečim
co do nádhery ja nákladnostiaspoň. evropské účastníkytéměř ohro-
moval, “ tak že se jim toho zdálo až příliš mnoho., Jinak, popsány
návštěvy.četnýc,h katolických. osad ve východní části Spojených
Států od severu až k jihu, návštěvy Spojené s duchovními úkony
katolického kněze, jehož dojmy zpřijetí a chování obyvatelstva
tu líčeny vesměs příznivě. p ' s  .  . „  “

Kromě tohovšak vypsány také příhody a podrobnosti cest sa-
mých, tak že tu máme zároveň opravdový cestopis, jednak .mile
bavící osobními zážitky, jednak dobře poučující o okolnostech cessløy,
opoměrech katolíků, zvláště českých a slovenských, na navštívených
místech, a pokud možno io poměrech amerických vůbec., Posuzo-
vány jsou celkem blahovolně. Vlastenecké napomínky (k zachování
mateřského jazyka atd.) ovšem,“ jak-ostatnětu a tami vespise
samém naznačeno, nemohou doufatifv úspěch: čím méně bude no-
vých přistěhovalců, tím rychleji se všichni tamní jinorodci v druhém
nebo třetím pokolení poangličí. O tom není sporu, jako není od
toho prostředků.  P s P Z č ˇ _  n c p

' v. zv

;V.ácˇlav J.()bšívač, Radhošt a Pustev ně. Nákl.
spisovatelovým ve Frenštátě 1927. S. 157, í~O2 obrázky, 40 K.

Pod názvem „Ve stínu Radhoště“ vydává podnikavý p. spis, díla
poučná, k nimž náleží i,ten, jejž, tuto loznamujeme, pak zábavná
(povídky, divadelní hry,kuplety a pod.), pohledky, mapy a-obrazy.

Nákladně vypravený spis „Radhošt a Pustevně“,_ vedle popisu
hory a budov na ní v novější době vystavěných podává zajímavé
zprávy o tom, co jednotlivíciia spolky podnik:-ıli, aby krásné toto
výletiště učinilischůdným a pobyt na něm zpříjemnili. Je to spis
příležitostný, k lonskému znovuposvěcení radhoštské kaple sv.iCyrilla
a Methoděje, dostavěné 1898, ale jak obrazy, tak výklady z dějin
i Z přítomnosti jest památníkem, jenž málcenu trvalou. Z ` r

P. spis. si stěžuje, žefmu nebylo umožněno použítizpráv archiv-í
ních, jimiž by historická část ovšem byla platné obohacena. Snad
bude 2. vydání tímto směrem Zdokonaleno, a také slovesná úprava
novou práci přehledněji provedena.  l Z ˇ ~
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rána do š těs tí života. Ty a tvá známost, tvé man-
želství a tvé děti. .Napsal J a n Pauly. Nakl. A. Neubert, Praha
1928. S.. 208, í9. K. - A i l
ivšemožnými, nezákonnými i Zákonnými Způsoby roezvracenému

rodìnn.ému životu správné koleje podle našeho náboženství ukiázati
snaží se iu nás četné rozpravy a spisy, přeložené ipůvodní.
Osvědčený pracovník _v pastoračním písemnictví věnuje tsomuto
předmětu Zdařilý svůj spis „Brána do štěstí života“. Ve spisech
toho druhu neobchází se vždycky jako v tomto nebezpečí hovořiti
o všempro všecky: pro dospívající mládež nejen oi Známostech, ale
iověcech manželských; spľrávnější jest, abypoučeni byli především.
rodič-»ové a ti pak fpoučovalijděti. Hranice pohla.vního.poučov,ání ve
spisech bývají na naší stranědosti těsné, Z pochopitelných příčin,
tak že se mnohdy nevychází Z 'p-ovšechných úvah la napomínek,
snad nedosti působivých. Jdeť právě o věci choulostivé, kde po-
drobnost, jinak moudře Zůstavená poučení osobnímu, na veřejnosti
spíše škodí než prospívá. l i

P. spis. mimo ,obyčej vhodně vložil do svého spisu také Zákonné
předpisy O uzavírání sňatků, čímž jeho prospěšnost nemálo zvýšena,
třebas jinak neradno se oddávatì přílišným nadějím O účinnosti
takových spisů vůbec. j č ž .  

4 i * *

'v

F. H á j, M a r y č k a. Román ženy. S." 202. České Budějovice
ÍLQZ7. -- Tý ž, L á sky sv ět lo a vášně stí n. Román.S.2-8-li.
Ceské Budějovice '1927. „ až i l i i  j

Ůba nové, rychle .Za sebou vyšlé romány populární již spisova-
telky ukazují Znovu, že umí věrně a dosti plasticky kresliti postavy
svých hrdinek i hrdin a poutavěfivypravovati jejich příběhy, -že má
asi mnoho trpkých životních zkušeností a že zanevřéela až vášnivě
na dnešní ženskou modu a ženské svvůdnictvíi na požívačnost a
mravní Zkaženost velkých měst. Zvláště druhý román jest po této
stránce až prudce útočný, ne ovšem ke svému prospěchu. Líčí
ušlechtilého mladého muže, který po náhlé smrti otcově pečuje
nejvýš obětavě o svou nemocnou matku a své sourozence, zapomí-
naje sám na sebe a na své osobní štěstí a odolávaje statečně všem
nebezpečným pokušením, až konečně nalezne ženu sebe hodnou.
,,Maryčka“, jest jakýmsi .ženským protějškem tohoto mužského,
Zřejmě hodně lzidiealisovaného hrdiny. Záhy osiřelá, v mládí lakomou
tetou trýzněná a pak dědictvím Zbohatlá dívka provdá se nešťastně,
jest pronásledovaná úklady i zlobou mužů, ale překoná všechno
statečně a ve venkovské samotě nalezne dobrá lidská Srdce ilásku
ušlechtilého člověka. -Proti městské Zkaženosti, o líčené v některých
scénách dosti naturalisticky, vyzdvihuje spis.,v obou románech krásu
mravní počestnosti a sílu čistých duší i půvab přirozeného, zdravého
živta na venkově. i e “ i  s 7 s

- _
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iVladimír Baíiíel, Elektrické' povídky. S; 9.5.
Pr!aí1aí=927.--Ä-5Ant. Srá mek, V ě zn ě ný b fů h. S. 59. Brnoíí92í7.

-I"«Prvotin›a Vlad. zľlaffela. nese na sobě »již po" formální stránce
všechny typické znaky, jimž uvykli jsme iu našich „mladých autorů“.
Usilnáa snaha býti za každou cenu svéráízným aipřinéstiině-co.nového,
vedl~a“jej čtk tomu, želvšechny své prósy zrovna nabil lelektřinou
ra? všemi  ostatními" složkami .modàerní c_ivilisace. .Ieho hrdiny jsou
hlavłně automobilisté za. jiní -sportovci, kouzelníci až umělci Sersvými
.m~ilˇe`nkami, které myslí a icítí skoro stejně „odborně“ ii jako
=,`,fJakým bronzovým ,akumulátoremi jest asi tělo .takového venkovana,“
uvažuje jedna, jež má také„elektrickýtemperament“. A není snad
sstránky,-.i-kde by spis., sám nepoužil několikrát výrazu ,,elektrickýÉ°-
Znjáínejèeni elektrické. ovzdušíˇ ia počasí, dny,éaÍ' noci,“ alei elektrické
.oči asrdce, úsměvy a" rányv nitru, anoi elektrické narozeniny a
elektrickou spokojenost. Nockvete mu jako elektrický, sad, jeho
muži jsou ,,standardního chlaz'ení°j“,. ženy vynikají Zase „standardní
krásouAfrodity“. “A dokonce i hrdina, jenž vystupujev několika,
povídkáoh, má Snad symbolické jméno ,,Pneu“. Načtenáře vzdáleného
dnešního sportu působí kniha dojmem cizoty a umělůstkářství. i

ì~B~ližšíjest již ,sbírka prós brněnského spisovatele Ant. Srámka,
zvláště - tam, kde vzpomíná příhod z vlastního mládí nebo kreslí
jímavé dětské obrázky“(Nemáme nic, Maminka umřela). To“ jsou
všakskoro jediné práce, které zaujmou jakousi životní náplní..
Většina prós jsou pokusy o náladové, místy dosti mlhavé kresby
bez děje a také bez hlubší“ nějakémyšlenky. Proč dal této nesou-
rodé. sbírce .podivný »titul „Vězněny bůh“Ť, zůstává ovšem záhadou.

~ Em il V a ch ek, B iìdý ljk o. Humoristický román. S; 403.
Pzraha~~l927.  ` > .  é  `

. I-Iumoru je vlastně velice málo v tomto obsáhlém obraze po-A
převratové pražské periferie, která se stalaftak- oblíbeným inspi-
račním Zdrojem“ českýchromanopiscůl fa povídkářů. Bylo by jej  
možno nazvati spíše .jakousi žižkovskou idyllou, kde místo bývalých
pastýřůa* stařečků nebo sentimentálních milenců vystupují “ zloději
a“l.detektivì, vnevěstky ia vykladačky karet, demokratičtí soudcové
“i ministři. Autor dívá sej na tu spleť zločinů i ctností se shovívavým
úsměvem a šlehne-liněkoho ívtipem, z je to spíše .takový dobrácký
hypochondr-mastičkář, neobratný pražský detektiv nebo rozumující
soudcenež zhrbatý žižkovský kapsář. Právěvtuto postavu učinil
středem' svého obrazu ajejím osudem ispojil dosti volnou a' příliš
do šíroka se rozbíhající románovou stavbu: padesátkrát trestaný
kapesní zloděj zamiluje se do staré panny, vlastní rodinou opovrho-
vané,`“a tato láska .oživí v něm zanedbané dobré jádro a přivede
jejopět k poctivému životu, zvláště když mezi tím přišel náhodou
na stopu vyzvědačů a stal se všeobecně oslavovaným ,,zachránoem
republiky“ . .""Není pochyby, že sentimentalita, kteroutu Spisovatel-
naturalista provanulpříběh hrbatého zlOděje,`je také částí „lidové
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duše“, jež zůstává stejnou i V zamořeném žižkovskémi ččinžáku, a
żprispeje nemálo k oblibě románu stejně jako životní optimismus
hrdinů a místy hodně tendenční oslava českého demokratismu,
vrcholícího ve svatběna radnici za činné účasti ministerstva národní
obrany i soudních úřadů, jimž bývalý zloděj dal dříve tolik práce . . .
Vetšinafosob v románě mluví ovšem,,,pražSkou mateřštinou“ spodních
žižkovských vrstev, propletenou často izlodějskou hantýrkou. jl/1*".

Í,,Yel`eplod“ný 'paìlf j.lanj V pr b a“_vyjdál`.““,novo.LI. knihu, pv Sebr, f,spˇi[sech
užsedmnáctou: ádí. Alefíkvality 'ne`přibývá tu s ;kvant_ijt(i5u ,i~ę-i-
právěnaopak: psavost naprosto neúměrná uměljecikěmu iondu“j,+yl-
pomáhá si již, Qpakováním, j_banálno`stmiV]a zcelaiošuntělým anti-
klerikalismem. Pan Vrba,.dopis,ovatel ,,“Ceského Slova“ neustává
ju'jištovati,`“že, jest bezvyznání, což ovšem jest jeho osobní záleží.-4
tostí.Ť,Pokud však toto své ,,přesvj_,ědčení“.“ vtírá také ve svých Spoj?
vídkách,. vybízí k posouzení. by  Z z i l V.

Ů V jedné povídce nám předvádí ,,s t a ř i či k é h 0 _ ,d ěgdeč k aj (L)
í _hro'ba,ře“, .jemúžkdyž právě.,zasypá,val hrob, svítilo_'slun.ce na hlavu,
takže bylaf[,,`celái stříbrnáa, jakoby obetkana "svatozáří“: pan Vrba
V jněm „viděl iv, životě prvního skutečného svatéhosčlověka“.i ,Záleží
zde ovšem: na ,tom,_'i"s,jakými lidmi vůbec se kdo stýká ai jaké moà-
delyumělec nejryadějikstudujejlj Na mne ten „svatý dědeček hrobař“
učinil dojem trochu tak spíše podroušeného, všelijakými plátky
otrfáiveného hřbit'o.vníl,io služebníka, Ékterý svého faráře nectně po-
`mlouvá_. Pochováváidítě-nekřtěnátko. P. spis. si libuje, jaká to krása
,,beZ církevní pompyí a .kněžského řečnění“l Za to řeční sám
hrobař“--S ápanečku, ten to umí rozebrat! ~ Sám se však prýdá
spálit.. A proč?Inu proto, že ,,člověka až pichne u srdce, když
kolikrátzpřijde kněz S novým pohřbem, zastavíčse před rakví a
ZačĹne"bez citu odříkávat své latinské modlení. A jen Začne, pra^skn1e
mu pod noho“uŠnedbale vyhozenýr kus lidského žebra“. Kostíse tam
na hřbitově válí' víc než dost, nestydí se „svatý hrobař“ sám ,při-
Znati, atd.jf l í Ý l . _ . L

Jinde p. Vrba píše, jak své snad tříleté či doerce tajně chystá; vá-
noční stromek. Dítěcítí vůni cukroví a jehličí a ,,šeptá důvěrně:
~T_atínku,' mněse zdá", že už tu smrdí Ježíšek“. Tatínek tenpak
v knížce vtipně podotýká, že nevěděl, „že lze přítomnost. boží
rozeznati čichem“- Před jinými vánocemi přijdou muděti ze školy
poučeny, že vlastně nenaděluje Ježíšek,“ ale rodiče. Tatínek jim za-
chrání aspoň illusi, že Ježíšek naděluje, ale jenom hodným --- ne-
hodným proto musí nadělit rodiče, a praví jim pak: “,,Bu‹:l°te ted”
hodně ošklivé, zlobte a neposlouchejte -- a dost. možná, že se potom
Ježíšek na vás vykašle, a budu vám musit s maminkou nadělit

I Kniha p.“Vrbova nestojí sice za místo, které jsme jí tu věnovali,ale
několik těch perliček z ní vybratia ukázati pokládali jsme za vhodné,
aby se vidělo, jak také možno dělati českou belletrii, Rent. ;

`\
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Benediktini v Amay-sur-Meusie (Hlídka 1928, 32), pracující o unii

ředevšímR u sk a, vydávají ůkľomě jiných práci za tím úč;ele.m
měsíčník ,,Irénikon“. ---  T Ĺ „ _ j T

Assumptionisté působili před válkou hlavně V Řecku, v Bulharsku
aj v Cařihradě.. 1923 pozvali je Sjednocení biskupové do Bu-_
em u n s k a, kde založili ,,Alumnat Christos Rage“ pro dorost
kněžský a noviciát ,,Santa Maria“ pro dorost řeholní. kteréhso, se
tu, jakjsmejiž jindy sdělili, vůbec nedostává. Světských kněží je
v* Rumunsku --r~ po válce vzrostlém ze 7' na 18' mil. obyvatellž --
“íé7() (ze ,tří seminářů), mezi nimi í arcibiskup a 3 biskupové. Ka-
tolíků je nyní v Rumunsku přes í,300.000. Mezi obyvatelstvem.
zvláště vzdělanějšírn, by unie nenarážela na tolik překážek. Rumuni
se domnívají býti přibuznis Romany, tedy by se Rílfnem necítili
tolik odpuzováni.. Nynější vláda však podporuje všernož;ně“úředn_í
orthodoxii na ujmu unitů. Pravoslavný patriarcha Miron Cristea
vida .dobře nebezpečí orthodoxiejzz protestantského rational-ismu
prohlásil v senátě, že by rád měl, kdyby pravoslavní_ˇbohoslovci
inohli svá studia končiti na katolických fakultách v Ríměnefbo
v Strasburgu. --` J ˇ `  i  

. O rozpravách m echelnskýcah (l- Halifaxa kar.d. Mercier s est.)
vydána Zpráva The .Conversations at Malines 1921-,-5: protokoilly
aj. Zvláště Memorandum po bodech, v nichž se došlo souhlasu;
o bodech-, vi nichž neshoda zůstala. nebo které na příští odloženy,
zpráva vydána, nebude. Anglická katolická kritikashledává, jak
zde jižnaznačeno, rozpravy v základěpochybenými, jednak proto,
že theologové francouzští (belgičtí) - rokovali ověcech anglických,
jichž dobře neznali, jednak žekard. Mercier pomíjel jedině Schůdné
aísprávné cesty, totiž dorozumívání s theology a hierarchy .anglic-
kými, přes něž přece unie provedena býti nemůže. -- „Conversa-
tjions“ vyslovují naději, že rozpravy ony h u do u O b n O v e ny.
Rímská kritika k tomu podotýká: _ snad, ale jistě ne za popudu
římského .--- aspoň ne takové, jak vedeny dosud. _

- I -_

KonnerÍsreuth.i i n ů Í i
č Podle nových zpráv se po několik, neděl rmismořádnéiúkazyna
těle, Teresieč,'Neumannové neopakovaly, ale nyní, na prahu postní
doby nastaly znova- Přání řezenskéhol o,rdinariátu,e, aby přestaly
hromadné návštěvy, se vyhovuje: přijímají se jen osoby, ujľlnichž
možno předpokládati, že jimnejde o pouhou zvědavost a sens-akci.
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o V úsudku o povaze těch úkazů se katoličtí, učenci pořád ještě
.rozcházejíz ačkoli všichni se shodují v tom, že se tu jeví mimo-
řádným způsobem síla nadpřirozených představ a myšlenek, nejsou
zajedno V tom, jsou-li účinky .- jak tělesné. tak duševní (vidění,
obrazy Z umučení Páně atd.) --- samy v sobě nadpřirozené čili
zázračné. Novější psychologie a psychopathologie právě Zná ~ četné
podobné, ačkoli ne stejné a stejně mocné i pravidelné jevy odjinud..
takže rozhodný úsudek je Zatím snad nemožný. P "  

Mezi theology vznikla za té příležitosti otázka, 'může-li tu církev
pronést úsudek neomylný, jako stanoví „facta dogmatica“, S do-
gmaty souvislá (obiectum secundarium infallíbilitatis). Jedni praví.,
že ano, druzí jpravděpodobněji, že ne.  

" *

Bůh vsoustavěKantově.“  .
Jeden Z nejlepších souvěkých znalců Kanta, jes. Bern. Jansen,

Závírá svou rozpravu O tomtovpřeůdrnětě (Stimmen d. Zeit 1928, Sí)
takto: „Podle Kantovy ethiky musí vůle naprosto ohtíti mravního
Zákona poslouchati, a proto chtíti všecko to, co k jeho uskutečnění
přijmouti nutno. Předmět, k němuž chtění směřuje, jest nejvyšší
dobro. To ale předpokládá zasahování, tedy jsoucnost boží." Proto
vůle .musí jsoucnost boží přijmouti. Je to posléze požadavek mravní
a ne logický,Ť totiž kategorické, mravní mění, J jež ovšem obsahuje
částečně prvek logický. Vůlejakoby přejímala ˇúkol (funkcí) rozumu.
Tážeme-li se Kanta: Je Bůh? odpovídá bezvýminečuým ano. Tá-
žeme-li se dále: Poznáváš Boha?, odpovídá naprostým ne. Tážeme-li
se konečně: Kdo pak zaručuje tu 'jsoucnost?, odpovídá: Nutné .rčilí
objektivní chtění ”mravního řádu, jenž se má uskutečňovati.“
“Tedy požadavky: svoboda (,,máš,í tedy můžeš.l“), nesmrtelnost

(nekonečné přibližování k dokonalé svatostí), Bůh. Požadavkem roz-.
umítu Kant ,,theoretickou, ale takto nedokázatelnou větu, pokud
neodlučněí souvisí (anhängt) s praktickým, a priori bezvýhradně
platným zákonem.“ Jansen dále dí o soustavě Kantově v celku:
„Zde polokoule (Hemisphäre) newtonského obrazu přírody [srv.
Kant-Laplace-ovu theoriij, kde přísně mechanická příčinnost pořádá
jevy v kosmos immanentní, faenomenové zákonnosti přírodní neboli
ve vědecky pojatelný Svět zkušenosti -- tam polokoule osobě jsou-›
cích noumen duchového světa, kde p nnost svobodou -- napro-
stým požadavkům mravníhozákona přiměřeně -- Spojuje rozumné
(Vernumft-) bytostí vříš účelů, jejímž posledním zakončením jest
Bůh.“ A ` J  ˇ J  r

. _ ,,` _

'*$< łıııl\ .O<IıılO

Toť asi celkově výstižný výraz neuceleného, deísticky rozpoltě-
ného názoru Kantova, kteıý dobře 'znal souvěký rationalismus na
jedné a skęptický empirismus na druhé straně, ne však myšlenkovou.
práci starověkou a středověkou. Osobně k pietismu náchylný, v ná-
Zorech jinak také někdy kolísavý byl Kant „proniknut vírou v nej-›
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vyšší bytost . . . nebyl; ani atheistou ' ani: materialistou . .“íJak
často rozplýval se v »opravdovém nadšení ajmluvě zo moudrosti,-
dobrotě a moci boží . . . byl by musel nevěrce (Gottelsláuágnfer)
obrátiti ve flvěříeíhof“. Tak svědčí Z jeho nejdůvěrnějších lpří~tel>zR.
B.JachInann, podobně i jiní(BoroWski,‹Wasianski), jejichžto flživoftoł-›
pisné zprávy Kantlsám Z části prohlédl; jelikož' pak (podle Jansena)
„poctivost a pravdymilovnost jsou vynikající rysy v jeho povaze“;
nelze o jeho upřímnosti v oněch projevech pvochybíovati. .Atheismus
i všeliký moznismus“ jest u něho vyloučen.. l - ij - z í

V zneuzˇnávání přesných aposteriorníchv důkazů jsoucnosti boží
nemluvila tedy u Kanta, jak namnoze, nevěreoká zaujatost, nýbrž
důslednost jeho vadné soustavy filosofické, což je dobřemítijna
paměti při jeho posuzování. Zajisté netušil, kolika popíračům Boha
kritikra jeho dá záminky domněle vědecké proti křesťanství! í v  

jPaběrky  z“ = íb_„e 4=-1 fl=
sPročv se vlastně chodí do kostela?r,,O.svátcích
vánočních potkaljsem. v Prazejistého pána na ulici,,kterého'íjsem
se ptal, kde byl. Odpověděl: Právě jsem utekl z kostela. Jsou vánoce,
a v tom. kostele (který jmenoval) člověk neslyší ani jediného vánočního
akordu, žádné praeludium, žádná koleda“ atd. a

Možná, že“ je to jen reklamní příkrasa následujícího doporučení
„nové koledovémše“, ale kněz k takovým, a podobným názorům
nesmí připojovati: ,,kolik na tomjpravdy“ (že nedostatekfváínočních-
Zpěvů vyhání lidiz kostela), „nechť rozhodne čtenář sám“l Takto
by časem í mohl ty jisté lidi vyháněztiz kostela takéčnedostatek
radia neb jazz-bandu . . .l í-ž--   J J ' - 4

Takového kněze si vážíml, pravil-‹~ podle novin -#-
jedenintelligentní pán (za války), vida jednoho knězewsvyhrnutými
rukávy rozdělovati frontovnicím, komisní potraviny. z

A Nuže, katolický“ kněže, chceš-li,iaby sítě nějakýintelligentní pán
vážil, postav se při. nadílkách za pudl, vythrň rukávy ia .í .J . í

A Byla by-P' chyba, kdyby kněží„samiž pro bohoslužbu anpro svůj
stav používali měřítek ne těch, 'jež dávámyšlenka duchovní, ale
těch, ježpodává náhodná sympathie aľ líbi.vost. a í í ]

Id eali slmus? Zemřel kněz a zůstavil hodně.knih,i ne_rozře-4
zanýoh, a ještěsvíce dluhů, za ně i za jiné věci., Jeden spolubratr
nazval jej proto v nekrologu velkým idealistou.  

Nikoli, to není idealismus, tomu se říkájinak . . . Serva ordinem,
et ordo servabit tel í r j . a   . ›

Právěˇpřipomíná p O lit i c k áj správa ísprávcůmj kostelního jmění
ve farnostech jejich odpovědnost a ručení! .Bylo toíhohleíišpotřebíill

^ =ZvIáště'7v nynějším rozvratu,.j kde vládne bezohledná chamtivost,
má člověkfnáboženský předcházeti příkladnou“ svědomitostí, a to
především co do majetku církevního. °" či   -  V
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-N e k ro lo gay. V klášteřích, kde se breviář modlí společně, po
Primě se denně předčítají jména bratří a dobrodinců, jejichž ,umrtní
památka na ten den připadá, a koná se za ně modlitba.Z Rakous
přichází návrh, aby“ se ij ve fa r n o st e c h podobný zvyk zavedl.
Myšlenka zajisté pěkná, vmenších farnostech bez obtíží a svelikým
duchovním prospěchem uskutečnitelná; ve velkých by ovšem; bylo
potřebí seznamů psaných nebo tištěnýchí(srv. středověká d ip ty ch a,
oděhstol.) P Q y  za _.

Více než je přáním naší církve rozmáhají se však. u nás po pro-
testantsku p o h ř e b n í ř e č i, zhusta panegyriky osobní, politické,
mnohdy plné J nadsázek, ne-li J nepravd a lží, kterými ve známém
okolí se ničemu dobrému neposlouží. De mortuis prý nil nisiabene
(yšak de vivis. platí“ B. ,přikázání tím ivíce!),a“levnejednou by mlčení
bylo místnější, -- i v tisku! L  z .  á . í o e

Nedávno zemřela spálen básník prof. Josef Holý. Před nějakým
časem si udělal Z lidové strany blázna,“ přihlásiv se do ní, ač byl
bez vyznání; také v tisku jejím „pak uveřejnil nějaké politické rý-
movačky a po smrti v něm vyobrazen. á _ s ‹ .

ˇ Nápadný vzrůst sl a m o v r a ž d nadhazuje otázku, jest-li lépe je
v_no~vinách zaznamenávati anebo jen psáti, že ten a tennáhle
Zemřel. Důvody jsou pro obojí. Ale rozhodně třeba odsouditi
zlozvyk,psáti v každém takovém případě o tragice. Není z nás
ovšem nikdo jist, nesejde-li také tak, ale jest přece rozdíl mezi
neštěstím av lumpáctvím! za V  as  

i Uč el svíě tí i p ro s tř ed k y, známá' to a již až do omrzení
(jesuitům), vytýkaná, vyvracená aivysvětlovaná věta, byla zas
jednou před soudem, ato v Budapešti.“ Právě advokát (Polonyi)
mel tolik drzosti, vytýkati protivníku onen prý ,.,jesuitismus“, kdy
přeceadvokátství v běžném smyslu ztělesňuje .všemožné kličkya
háčky 'nejenom ` na obranu, ale i na zatemnění pravdy. Msgre Dr
Czapik nazval za to Polonyi-ho pomluvačem a jím žalován. Dva
protestantštítheologové dodali látku, ale Cz. osvobozen. í y í

Je, záhodno poučovati. o správném významu oné věty, vždyť
konečně souvisí s posvěcováním .našeho života (,,dobrý úmysl“):
-samy O sobě dobré nebo mravně lhostejné (nelišné) úkony -- dobrý
účel, skutečně posvěcuje --- špatných ovšem vůbec posvětiti nelze!

- I ˇ - . ,
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jm-ą. --- Jakub Arbes  a noví jeho kritikové.
Zapomínarıého autora rornanet a těžko dnes již stravitelných so-

ciálních románů vzpomnělı v poslední době dva kritikové. Střízlivě
'a věcně učinil tak Al b er t Vy s k o č il v knize „Básníkova cesta“.
Počítá Arbesovi za zásluhu, že jeden Z prvních u nás vždy rozli-
šoval pouhé sudičstvíž-od umění kritického, ,,třebavže~ z vlastních
výprav za ˇním vycházel často naprázdno.“ Práciliterátovu poško-
zoval s několika stran chvat zaměstnání žurnalistova, jenž mu. až
na éskrovné výjimky .nedopřál vyjíti z dil-ettantismu. Zůstává -publi-l
cistou V úzkém smyslu slova, prozrazuje v literatuře názory jen
běžné a vj době své ovládající theorii Tainovu, která hověla
v mnohém jeho determinismu. ,,Náleží k těm, jejichžknih znovu
a znovu se chápeme právě s takovou radostí, jako je nechut,
s. kterouje odkládáme. Je podivno, jak tento spisovatel, kterého
tajemství-a záhada tak mocné přitahovaly a inspirovaly, nalezal
prazvláštní nesympatbickou a ne právě ůctyhodnou rozkoš v tom,
že s ůnavnou tvrdošíjností hledá a nalézá; kloub těchto věcí vome-
zených nižinách positivistických výkladůa pitvájenadobro ne-
poetickými . nástroji. Je námsympathický spíše svými zálihami
a sklony než způsobem své práce. Jeho široké dílo pohřešuje valnou
většinou hodnoty uměleckého činu. Z poslání jeho, jež zá-služně
naplnilo Svůj čas a nebude zapomenuto, ,nezbude .mnoho v bu-
doucnu.. .“ - í P  ˇ s J .

Zato až podivuhodně nekriticky přeceňuje,Arbesa Jiří K ará se k
v „Lumíru“ (1927, č. 7) i v nové knize svých“ literárních studií
,,Tvůrcové aepigoni“. Arbes je mu ,,vzácným příkladem autora,
u něhož .nadvládu schopností rozumových řídila jeho schopnosti
imaginační a fabulační, u něhož idea převažovala citovost, jemuž
vůle a čin byly více než gesto a póza.“ V Arbesověˇ díle vidí K;
zajímavé překonání romantiky realismem, fantasia racionálností,
libovolné imaginace vědeckou přesností. Autor ,,Ethiopské lilie“
studoval vždy pečlivě prostředí a podobně jako E. A. Poe tvořil
své příběhy studeným uvažováním, chladným výpočtem a důmy-
slnougkombinací, spoléhaje na železnou logiku,,vědeokou“vůli, jež
dle jeho názoru dovede rozřešiti všechny otázky a záhady lidského
ducha. Při tom Karásek, jenž y jiných studiích své knihy, na př.
vposuzování staršíhorealismu Simáčkova, zavrhuje šedivý a suchý
Sloh románového -podání, chválí Arbesův prostý ,Sloh bez metafor
a omlouvá shovivavě jeho novinářskou ,střízlivost i zvláštní zálibu
v odbočkách, kterou přece tolik trpífronżıánová stavba.  

P 'Karásek ovšem hned jv předmluvě ,,Tvůrců a epigonů“ zdůraz-
ňuje požadavek krajního subjektivismu kritikova. Je skoro hrd na
to, že přistupuje“ ke spisovatelům ne aby vykládaljejich intence,
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což prý je naprosto falešné, nýbrž aby uplatnil intence vlastní, ne-
zatajuje při tom ani své lásky, ani svéžnenávistì. Od takového
impressionistického kritika nemožno ovšem očekávatì nějakých
pevných, spravedlivě a nestranně hodnotících soudů, zvláště když..
opovrhuje při tom i docela primitivními chronologickými znalostmi:
prohlašuje na př. zcela vážně, že v Arbesovi měli jsme Varna před
Vernem a socialistu před socialismem . . . ` že _

:jg .

nn. -4- Budova kláštera augustiniánů v Krasi-.
kověuMor.Třebové í683. z ~ . ;

je Klášter tento zaniknul v době protestantské, kdy Krištof. z »Bo-
skovic potáhl na sebe jeho statky a zbylé .ještě členy vypudil.
Koncem XVII. století se počalo pomýšleti na opětnou obnovu, za
kterýmžto účelem děkan lv Mor. Třebové Jiří Fischer spolu ıs 'jinými
kněžími ohledali opuštěný klášter a podrobně popsali,chtějíceflžna
základě toho asi -vyvolati mínění, v možnost obnovy zaiklélżíofpřeø
vorství. Popis tento se zachoval v aktech augustiniánů jevíěskýfcs
v archivě kroměřížském uložených. Praví se V něm: Svatyně -šbylfa
celá ,,eX lateribus et lapidibus alte extructa, totaliter tecta et spe-
ciosa, 24 orgias longa et 7 orgiaslata, in solo quidemz ad calcandurn
absquestrato nuda, quondam tamen strata et salva sacristia. Stant
etiam in navi huius templi parietes ab antiquo intus hucusque fin-
tegre crustatim, et cumconsecratio, potissimum consistat in exte-
rioribus crustis, ubi fiunt cruces et linitiones, hinc expresse “videntur“
í-2 pictae cruces in ambobus parietibus ecclesiae consecrationem
indicantes, similiter 10 cruces in prora clare apparent. Maius ,altare
est opere latericío et lapideo admixto caemento constructum, habet
nonnullas fracturas et gradus anteriores. Inde non procul ab“utroquÍe
latere extant parva fixa altariola cum, mensis lapideis integris. Item
in ipsa navi ecclesiae habetur a quolibet latere unum altaremensa
lapidea formatum etin medio- adingressum chori unum stipiti suo
adhaerens, quae tamen Omnia sex putantur violata ob destructurn
sepulcrum et exemptas reliquias. Superficies huius ecclesiae constat
ex ,paucis ligneis pictis tabulis ad ligna affixis, aliquantum putridisą
et ruinae proximis. ˇ In  ligneo vero choro musicali per medium templi
eıtenso, totaliter ruinoso, legibilia superius habentur haec tvorba
trabalìbus litteris exarataz ,,Assumpta est Maria, in coelum, ígaudet
exercitus angelorum, alleluia. Pulcra es et decora, filia Jjerusalernf,
terribilis ut castrorum aci-es ordinata. Exaltata es, SanctaDei Geff-
ıitrix, super choros angelorum ad coelesti-fa regna.“ Interius ibìdern
sic: „Anno Millesimo 400° 84° restauratum et reformatum est`coIfpus;
ecclesiae perljsubsidium christifidelium ad laudem Dei om,nipotentiĚS
et Sanctae Mariae Virginis et gloriosi Patris . nostri Augustinia

octori-šíAurelii etc.“ Item in pariete apparet f!ectens_in1ag,Q_,pi,ctaè
żä. M.0.I1icae, Augustini et Nicolai Tolentini. Statuae alčiqu'aeí“li g.ne'ae;

_ _. . ; -- _.. `

Hlídka. „ » l P . " , r 6..
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sunt maiori eX parte quìdem corruptae, habitum tamen eiu“Sdenffı'
çreliigìoniszprae se ferunt. lmago vero Supra maius altare l\lativitatis
Christi Domìni mysterium repraesentat gratiose. Campanae tres
sonorae ad tempestates depellendas omnium iudicio proficuae in
lignea thuri pulsantur, creduntur benedictae. Maior harum habet
hanc inscriptionem: „Ave Maria, gratia plena. Jesus, Anna, Maria,
Benedicamus íDomino.“ Ina mediocri latino .charactere exarata sunt
sequentia: „Diese Glocken ist gegossen Worden Zu Ehren unser
lieben FrauSanct Anna. A. íl533.“ In minori campanai Scriptuın
est: „Domine Reotor, bene custodias Dort Tribendorff.“ EX 'deva-
stato cohaerente monasteriostant adhuc aliqui muri alti reprae-
sentantes religiosam residentiam,,sed lapìdum frustis, ruìnaruın
materiapartim impleti, partim fúndamentales muri terra obruti

-t--Prsty náhradou sluchu? č  p
Je starou, zkušeností, že člověk, jemuž některý smysl vypověděl

službu, nalezá často náhradu v jiném smyslu,`který jest mnohem
.bystřej-ší než iu jiných, normálních lidí. Tak na př. ru lidí slepých
bývá vyvinutý sluch a hmat, atyto dva Smysly Slepcům nahrazují
aspoň poněkud soházející Zrak. některých nižších druhů Zvířat
-»můžeme se domnívati, že ona zvukýneslyší ” takovým, způsobem
jaikovmy, nýbrž že jim izvuký přioházejíííku vědomířjenomjíjakie
otřesy, že jetedy neslyší, nýbrž cítí. Tak také člověk může svůj
hmat a cittak vyčvičiti a zdokonaliti, že mu pak tentohmata
cìtmůže aspoň V jistě míře nahraditi soházející sluch. Tak na př.
hluchoněmá aslepá Helle n‰Keller slyší Zvuky klavíru tím
způsobem, že položí. Svou ruku na klavír. Ona tedy hudbu neslyší,
nýbrž cítí a hmatá. V  o “ r L a , i

pProf.,`a lékař severoamerický Dr. Robert Gault setouto věcí
zabýval. a sestavil nástroj, jejž nazval, teletaktor, kterým Í člověk
hluchý může Zvuky cítiti a' hmatati. V prvním na nejjednodušším
tvaru podobal se teletaktor asi sluchátko radivěhoaparátu, jenom
že hluchýneslyšelp Zvuk uchem, nýbrž cítil jej přilolženýmčpalcenľ.
.lŤakm.ile-byl učiněn lšťastný Začátek, pokročilí Dr. Gaultbrzy. dále
a vzal do práce všech pět prstů, přiděliv každému prstu Zvukové
vlny různého počtu Záchvěvů. Každý prst byl pak. cvičen důsledně
pro vnímání _ zvukových vln, jemu přidělených. Nazákladě získaných
ZkušenĹoSití sestavil pak ve spoilkfu se společností, vyrábějící pBellovy
telefony, teletaktor v nynějšíleho podobě. i  op j i  

T Tento sestává vlastně Zl přijímacího telefonu, zezesìlovačesa
Z filtru, který `roZděluje«,Zvukové ,Záchvěvy ,na pět různýchaskupin,
Zinichž každá skupina, Set. přivádí ,kt ji“Stému,,pr'stu. Tak j.na[,př.
zkpalci se pří'vádějí'Zvuky, které Inají“z.a vteřinu méně Záchvěvů
1ne_,ž;25O.ìUkazováček' má, na Staírosti Zvuky o25()+'-“-500 Záchvěvech ža
vt”eřinu,Ť ipÍr'oS`třední,[ prst odˇ500 do íO00,'i čtvrtý ,prst od “fíl000---2006,

\\.
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a malíček vnímá zvuky, které mají více než 2000 záchvěvů za
vteřinu. Tento rozsah a objem záchvěvů stačícúplně, aby člověk
hluchý mohl vnímati zvuky,Íkteré vysílá lidské mluvící ústrojí. Po
nějakémcvikumůže člověk hluchý pomocí prstů rozeznávati samo-
hlásky a pak dokonce i slova. ~  č  či

Po čtyry roky konal Dr. Gault pokusy s mladými hčluchý-mi
lidmi. V .květnu j 1926 se pak konečně dopracoval pěkného 'a,_IfoZ-
hodného úspěchu: vybral sobě dva mladé, hluché mladíky, jimž
vyprávěl po svém způsobu příběh, schválně ktomu účelu sestavený
arasi ze 250 slov sestávající, jehož tedy oni mladíci nikdy neslyšeli.
Mladíci slyšeli skutečně příběhbpalcem levé rukya ihned jej pravou
rukou napsali. Oni dva mladíci byli po dva roky vyučování akonali
za ftuto dobu asi po 280 nebo 290 hodin nejrůznější cvičení hmatovéi
a citová, při nichž se učili vnímatizvuky citem arhmatem. Při
uvedeném pokusu nevidělihluší mladíci osobu, ,která jim příběh
vyprávěla, takže nemohli jí vypravování čísti na rtech. N ebot ve
skutečnosti se člověku hluchémju nebo aspoň lnahluchlému velmi
usnadní poslouchání an rozumění vypravovaného slova, když hluchý
může se dívati na rty mlılvící osoby. Ukázalo se,že v tomto pří-
pa_dě.Stačí jenom 60 vyučovacích hodin, aby člověk' hluchý mohl
pomocí teletaktorurozuměti mluvené řeči. '  j _

Takolvým způsobem bylo by lze vyučovati několik hluchých na-
jednou., Dr. Gault se domnívá, že v nedaleké budoucnosti 'bude
jeho ,teletaktor zavedendo ústavů hluchoněmých, iažeípak bude
jeden učitel vyučovati celou třídu těchto politování hodných ubo-
žáků_,ianebo že se hluší a hluchoněmí budou moci dorozumívati
mezifjsebou. Bylo by jim toho zčersrdcei přáti s. . . l T „ _  

I . _ ` _, , _ _

_ahd._,--v-Rychlostsvětla. W p , ip
„~Mezi t. 'T zp. .fysikální konstanty, totiž mezi veličiny, které jsou
pokládány za jistéa neměnitelné, patří také rychlost světla. Posud
bylo pokládáno za jisté a neměnitelné, že světlo se šířírychlostí
okrouhlé asi 300.000 km za jednu vteřinu.  Anglický hvěZdář“Mr.
ideBray tvrdí, že této rychlosti světla ubývá. Porovnával Starší a
poslední nejspolehlivější. měření a shledal, že rychlost 300.000 km
Z [roku í875 se v roku 1926 zmenšila na 299.800 km za vteřinu.
Přijrychlosti 300.000 za vteřinu, kterou obdržel Cornu 'v,Paříž.i
roku 1875, lze počítati, že jest nejistá a nepřesná o 200-~300km,
kdežto při druhé rychlosti 299,800 km, kterou vypočítával Michel-j
Žoıiıç 1926 na -Mont .Wilsonu v Severní Americe, obnáší chyba sotva

Zdálo by se, že úbytek 200 km vdobě 50 roků" nemá významu,
když lze starší měření prohlásiti za nepřesná a nespoˇlehlivá. Ale
divno při ,tom jest, že všechna měření světelné rychlosti dokazují,
že t é t o ryc h los ti po m alu ubývá. Když byla tato měření
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i_‹:onána.současně a tímtěž způsobem,ałe~ na různých místech a od
různých osob, pak se výsledek vždycky shodoval. Avšak při mě"-
řeních, různých co do času, bylívýsledek ,vždycky jiný, a sice při
měřeních 0 pozdějších byla téměř bez výjimky vyšetřena rychlost
světla menší než při měřeních dřívějších. Nelze jinak než míti za
\ji"sto,, že rychlosti světla ubývá za 100 roků o 400" km ve vteřině-.
Kdyby toto ubývání rychlosti světelné bylo zjištěno nade vši po-
fchybnost,a kdyby jí ibudoucně tímtéž způsobem ,ubývalo dále,
pak lze velmi' jednoduše vypočítati, c že by tatorychlost světla za
75.000 let klesla na nulu, totiž-světlo by se pak vůbec už neroz-
šiřova,lo, ale pak ovšem, se světlem i ustal by si veškeren pohybů a
veš_kereniživot.”  1 l . s i

Netřeba ovšem co hned mysleti na tento žalostný as smutný konec,
který nanás nebo na naše potomky číhá v daleké budoucnosti.
.Není totiž vyloučeno, že rychlost světla kolísá v jistých mezích,
že nějakou dobu této rychlosti ubývá, a pak že jí zase po
jistou dobu přibývá. Teprve příštími, jpřesnými pokusy bude lze
zjistiti, zdali rychlosti světla skutečně ubývá. Neboť jest možno
ito, že se. nemění rychlost světla, ale  mění se čas, kterým
dělíme dráhu světlem proběhnutou, abychom se dověděli, jakou
eestuvykoná světlo za jednu vteřinu.“ Rychlost łsvětla je zajisté
výsledkem, když dělíme proběhnutou dráhu, uplynulým časem. Proę
běhnutjou-í dráhu můžeme měřiti velmi přesně. Moderní měřické 'náę
stroje umožňují nám měřiti i miliontinu milimetru. Avšak s`“časem
jest věc choulostivější. Neboť' jednotka časová, totiž vteřina, není
co do délky zabezpečena pro všecky budoucí časy. Vteřina je závislá
-na otáčení země okolo osy. V minulých dobách“ se všeobecně před-
pokládalo, že země se otáčí okolo své osy stejnoměrně, takže by
se dle 'toho délka vteřiny neměnila. Leč v poslední době se vážně po-
chybujeo správnostitohoto předpokladu. Vznikla rozepře mezi učenci
o tom, zdali naše země se otáčí stejnoměrně okolo své osy, a rozumyjse
rozcházejí. Kdyby se podařilo dokázati, ženaše země se neotáfčí stejno-
měrně okolo své osy, tím by se změnila délka časové jednotky, a pak
bylo by možno vysvětliti zmenšenou rychlost Světla 'změnou délky
časové jednotky. Záhadu ,tuto může objasniti teprve budoucnost,
a možná budoucnost nedaleká. č  i ij č

-Když se v minulých dobách měřila rychlost světla, bylo ktomu
konci užívánozákladny, dlouhé od 600 mi až do 46 km. Vpřitomnë
doběohystají se američtí učenci změřiti rychlost světla "na zákla,dnÍě,
dlouhé 130 km, jež se prostírá mezi pozorovacími stanicemi na'l\/lount
Wilson a Mount San Jacintov Kalifornii. Chtějí měřiti co nejpřiesn'ěiji,
aby výsledek byl jistý až na 1 km, čili až na 1/3„,,.0„„ rychlosti svěitlaý“

/x
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t . Vycho vatelský. z
ni.--Suggesce a její praktický význam ve škole.
Ped. Rozhledy (1928,č. 1.) píší O slovinské studii Dra L. Jovčiće,

který projednává často dnes diskutovanou otázku způsobem věoným.
Ukazuje, že se dnes nedíváme na suggesci jako na abnormální zjev,
protože se přenášení myšlenek, citů a různých výkonů neděje jenom
v ztrnulém duševním stavu, nýbrž iu docela zdravých lidí V bdělém
stavu. Vedle hypnotické suggesce jest i docela normální psycho-
logická. Zakládá se především na napodobení, kterého si ani ne-
uvědomujeme a ke kterému máme od přirozenosti sklon. Napodo-
buje se řeč, smimika, různé tělesné výrazy. .Dítě se směje, když se
na něsmějeme, a stane se vážným, když vidí před sebou Zamra-
čenou tvář. Je to t. zv. tělesné, vnější napodobení. Když pláčeme
na pohřbu známého, nemůžeme vždycky říci, je-lito skutečně žalost,
která nám vynucuje slzy, nebo působí-li na nás i pláč ostatních.
Tato souvislost je zejména zjevna u dětí, kde tělesné a duševní
processy se těžko odlučují."V, době puberty projevuje se zajímavá
forma suggescez místo aby se sledovala vůle suggestorova,, působí
se zdeproti ní. Odtud. nese jméno k o n t r a s u g ge s c e. Uporným
odporem proti vůli starších snaží se dospívající hoch nebo dívka
dokázati duševnínezávislost. A právě tento protivný směr svědčí
o velké duševní závislosti. Tohoto duševního postavení se dá pae-
dagogickyvyužít, dá se snadno ovládnout odpor dítěte. Když dítě
odpírá něco učinit, stačí, když matka řekne, že toudělá sama --ˇ a
odpor je zlomen. iUkáže-li, se ve škole proti dětské oposici netrpě-
livost a podrážděnost, t tím se jen posílí odpor --- je nutno užíti
kointrasuggesce. ˇ z by

Suggesce může Ťpůsobiti ina množství osob a na ,celé prostředí,
ve kterém člověk žije. To hraje velkou úlohu v sociálním životě.
Rodinné ovzduší, tradice, veřejný život a morálka, tisk, divadla,
biografy, t._zv. duch času - to vše má neobyčejnou suggestivní
moc. Suggesce vládne i tv kultuře, v politice, vědě as umění. Ve
škole, jako v každém psychologickém celku, jest určitý okruh
představuoítění, tužeb, které se suggescí“ přenášejí na každého
jedince. Rád, pořádek, který ve škole vládne,a celý duch školy
vůbec,_závisí velkou měrou na suggesci. Suggesce jest umožněna
určitými podmínkami.. To jsou: citlivost žákova pro suggesci,
množství žáků aj autorita učitelova. Do 12 let je citlivost.. pro
suggesci neuvěřitelně veliká. Na dětskou duši působí velmi tvářnost.
učitelova, jeho nálada -- podle toho jest učení buď svěží, zajímavé,
příjemné nebo roztěkané, nervosní.“ Dítěti stačí jako suggestivní
impuls pohle_d,vý~raz tváře, dokonce jen pohyb. Suggesce jest moc-
nější, když jekollektivní, a jest jen tehdy možná,když je suggestor
silné vúle-- autorita. Ve vyučování' má suggesce přirozeně nej-
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menší vliv ur přírodních věd, kdežto ve vyučování náboženství a
.dějinám nalézá zvláště vděčnou půdu. Je to mocný činitel ve vý-
chově --* ale nutno si uvědomìti, že jako je svědomitá suggesce
podporou, je suggesce nekritická velmi nebezpečná pro rozvoj žáků.

, z z .

. * l

iS.voboda vůleve výchově.  l j  ,
Vychovatelská námitka odpůrců svobody obyčejně praví, že

touto svobodou se výchov prohlašuje vlastně za as nemožný. Výchov
totiž směřuje k tomu, aby chovanci vštípil správné názory o tom,
co býti má či nemá, ,co se má činiti 'či nečiniti, aby tyto názory
staly se osobním smýšlením,“ přesvědčením, ,souborem pohnutek
správného jednání. Pohnutky ty, ovšem rozumové, jsou pak pří-
činami skutků, kdežto s v ob o d a v ů l e obsahuje prý z á p or r
příčinnosti A 1 in z o.l l    .~ a

j Cov předešlém odstavci řečeno O suggesci, která sezdá Odporo-
vati svobodě vůle, toimožno řício jiných ještě vlivech, jež rozum
ivůíi řídí a tedy a bis o l ut n í,naprostou svobodu, svobodu vůle
omezují, aby totiž netěkala po různých možnostech bez rozhodnutí.

.Ale v oné námitce jest prostě nedorozumění. Nejdeť o svobodu
bez vlivu rozumu -4- vždyť nihil volitum nisi~p.raecognitı_1m, nemohu
chtíti, o čem nevím ---, ale o fy s ic k od-.p s yc hi c k ou schop-či
nost, v každém příp adě moci ciíhtíti takéfljinalš,
než právě chci ač se ro Zhoduji. Tovědomímáme,ažádná
theorie ho. nevyvrátí. Pohnutky rozumové sice nabádajívůli kurči-
tému rozhodnutí, ale nenutí; tím méně pak nutí pohnutky“ lepší
(to „lepší já“) Ak rozhodnutí lepšímu. Právě vychovatelé mají věděti
ze  zkušenosti,Íjak snadno výchov klame. Vždyť jest možno proti
sku tku, jejž veškeryvžilé dobré pohnutkya zá-
sady idoporučují, rozhodnouti se pro špatnější
(š kodlivější atd.) op ak, a tosnadi je I1 proto, aby ch
ukázal, že m ohu také jinak, že ,mám svob od n ou
vůli. Psycho lo gi cký d et er m in ism us může ,mluvitijen
o v li vu pohnutek, nikoliv on ji s t é m ú či nu jejich. O porušení
zákona příčinnostiimožno tu mluviti jenom. va názoru materialisticv
kém a mechanickém, nikoliv .uznáváme-li duši aducha. ~  í

 Není indeterminismu absolutního, jest jen relativní, právěže na
svobodnou vůli' působí různé vlivy. Ale i přes j nejsilnější vlivy
zůstává vůle -lg nejde-li ol chorobnou nepříčetnost -- ,v rozhodnutí
svobod-na, mohouc také jinak, i proti osobnímu zájmu a ípřesvěd-L
v I ~ ˇ `cenı., _ l. i ~ -A 3 .

 Jeitedy" člověk nevypočítàtelný? Ale ovšem že jel A
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Samosprávné hospodářství E
nemá tuze dobré pověsti. Kde se ho po převratě zmocnili socialisté,
tedystrana očisty, bylo tím hůř. Ale ani v jiných stranách se ne-
hospodaří tuze lépe. Krachy' bank a jiných „svépomocných“ ústavů
,praví zřetelně dosť.  ˇ r A

Vláda nyní snižuje si na př. moravský zemský rozpočet. Měch
plachtu káře; ryba však smrdívá od hlavy. 9  

 “VBrně budeme letos míti „výstavu soudobé kultury“. Brněnští
poplatníci S velmi smíšenými pocity přijali zprávu, že tato 'jubilejní
výstava .ohromných nákladů bude přece v Brně a ne v Praze.
Neboť iv š e c h n y i v ý S t a V y, nehledě j k tomu, že ve větších
městech je to vlastně zbytečný přežitek, končívají schodkem.
V Brněnad to je dosud velká nouze. o m enší byty a velká
mi Z e r i e n em ocni c, kde fnemocní jsou ukládání na podlahu
nebo po dvoutna jedno lůžko nebo vůbec odmítání. Ale krematorium
za víc než milion K si páni od pokroku na radnici odhlasovali,
ačkoli brněnská veleobec tone v dluzích; inu br. starosta jest“ od
zemského Výboru. l t “ 9

9 hd.~--~ Plovoucí, umělé ostrovy mezi Amerikou
aEvropou jako stanice pro pravidelné lety. V

t Když Lindbergh ,přeletěl na malém létadle Atlantický ocean
z Ameriky do Evropy, vykonalveliký čin sportovní, kterým sobě
zasloužil uznání a obdivc`eléhosvěta,~ ale tím nezahájena pravidelná
íýetecká doprava mezi Amerikou aEvropou. Neboť punctum saliens
ietu Z ,Ameriky do Evropy není, aby letec krkolomným leteímpře-4
letěl na malém „létadlo ocean, nýbrž aby včase co možná nejkrat-
ším as naprostou jistotou přivezl S sebou co největší náklad. s

Ostatně Lindbergh nebyl první, co přeletěl Atlantickýocean. Už
14. aŠ15. června 1919 přeletěli Anglìčané Alcock“ a Brown nepřetr-
žitým letem Atlantický ocean z Nového Fundlandu do Irska, a to
jen-om za `16'12 hodin. Ovšem že Lindbergh, letěvšíz Nového Yorku,
přeletěl celkem 3600 km, kdežto zmínění dva Angličané přeletěli
jenom 3150km. . » A r 3

 Jiný Angličan, Hawker, .pokusil še několik dní před Alcockem
přeletěti Atlantický ocean. Leč po 12“5hodinném letu byl přinucen
snésti selnamoře, asi uprostřed mezi Amerikou a Evropou, a byl
pak. nějakou lodívyloven a zachráněn. “ r   a

Kdybychom ,nepřihlíželi k nepříznivým poměrům meteorologic-
kým, bylo by možno rozđěliti let do Ameriky na několik oddílů“
s prirozenými zastávkami. Bylo by totiž možno letěti ze severního
Skotska na ostrov Island, pak do jižního Gronska, a pak na Nový
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Fundland. Nejdelší dráha nad mořem v jednom letu by v tomto
případě obnášela jenom ,asi il200Vkm. y r o

Jiná cesta by mohla vésti ze Spanělska přes ostrovy Azorské na
Nový Fundland nebo po případě do Nového Yorku. Zde by obná-
šela nejdelší dráha nad mořem asi 2000 km. Ovšem tyto cesty byly
by spojeny S oklikami, a stály by proto více času a benzinu. _.

Pro leteckou pravidelnou dopravu mezi Amerikou a Evropou jest
možná jenom přímá dráha bez oklik. K tomu jest však třeba
jiných létadel než jsou nynější, anebo jiných technických vyme-
žeností. Bylo by sice možno i S nynějšími létadly lítati pravidelně
do Ameriky, dokonce bez zvláštního -velkéhfonebezpečí. Avšak tyto
lety by mohly býti jenom podniky sportovními; bráti s sebou' ně-
jaký náklad by nebylo možno. '   j

Proto se vyskytla myšlenka celou dráhu mezi Amerikou a Evro-
pou rozděliti azaříditi na ní několik stanic, kde by mohl letec
nabrat nového benzinu, a cestující byse mohli občerstviti, po pří-
padě i ubytovati.  jj j  A  a j j  

Dnešní technika jest už tak daleko, že by mohla tuto úlohu roz-
řešiti a Zaříditi na širém moři buďto plovoucí ,doky anebo plovoucí
ostrovy. , o   l j p

Nejjednodušší al nejprimitivnější zařízení . by bylo, kdyby na
určitých místech konaly službu staré ,vyřazené válečné lodě, které
byovšem byly k tomuto účelu opatřeny velikými reflektory, záso-
bami benzinu, místnostmi pro bytování a zaopatření letců a cestu-
jících. Kdyby se zařídilo mezi Evropou a Amerikou pět takových
lodních stanic, rozdělila Qby se celá dráha letecká . nad mořem na
jednotlivé úseky po 540 km, které už dnešní létadla hravě přelétnou.
Při čtyřech podobných lodních stanicích čítaly by jednotlivé úseky
640 km,které by také moderní létadla zdolala., do

a Poněkud odvážnější je druhý ná`vrh, který chce umístiti na širém
moři plovoucí ostrovy, které by`po,případělmo“hly, aspoň někde,
býti založeny na pevné půdě, jinde by mohly býti zakotveny, anebo
by se mohly pomocí strojů udržovati na jistém vykázaném místě.
Inženýři sobě představují tyto plovoucí ostrovy jako podkovitá
přístaviště, jejichžto ,střechaby mohla sloužiti za letiště zpro po-
zemská létadla. Bylo by ovšem potřeba,-tahy tato Vodorovná plocha
byla aspoň 400-500 m dlouhá a 250m široká. A o

, Tyto zastávky na širém moři měly by také v morálnímohledu
tuvýhodu, že by tyto cesty nebyly spojeny S' tak velikým nebez-
pečím. Při hrozící pohromě nebo poruše bylo by lze zavčas přistáti
a zachrániti létadlo i cestující. Klesly by také premie pojištovacíz
azvýšilasby se rentabilita.,  ˇ ' l  r či ˇ

Bylo by ovšem. potřeba zaříditi na těchto umělých ostrovech dílny
letecké pro případní správky, pak zásoby benzinu, nemocnice slé-
kařem, pohostinské byty pro hosty a cestující, stanici jiskrovoua
meteorologickou pro trvalé odborné pozorování počasí. Vždyť i- naše
počasí závisí na počasí, které panuje nad Atlantìckým oceánem, a



za/

ľ

P V p Rozhled hospodářsko-sociahıí. _, _", 85

-proto, chceme-li předpovidati počasí pro naše krajiny, třebanáın
šaapřed ,znáti povětrnost nad Atlantìckým oceánem..  ˇ

Práce, flzaříditi na moři mezi Amerikou a Evropou umělé stanice,
nebude sice lehkou, ale není naprosto nemožnou.

S

_ Ý › _ , _ I _ ` `› _ I I , `

'Íhd.v.-_-či-"Z a chraň'0”Vá ní tro s e č niků- “ o - s “
Í ,Němľecká společnst je pr.oíZachraňování7 trosečníků zachránila za

ˇëöüľlet svého trvání pět tisíc lidí". Poněvadž starý způsob zachra-
ıříovati trosečníky pomocí jednoduchých záchranných člunů byl ne'-“
dokonalý alnamnoze skončil znezdřarem,“ proto --sobě zmíněná společ-
nost objeđfifila tři nové, ,moderně zařízené záchranné čluny s nej-
ęnolvvějšířmi Dieselovýmifmotory, kdežto na starých záchranných člu-
ařıeoh bylo“-"vesměyss užíváno jenom vesel. První tři záchranné čluny,
»jimž dána jména Hindenburg, Bremen aHamburg, jsou silně a
pev-ně* stavěny, aby mohly vzdorovati vlnobití i za rozbouřeného

A J *moře.jUj*vnitř jejich tělesa jsou vybudovány neprodyšné,:.vořdě. ne-
přístupné komory vzduchové, které mají za účel udržeti;_-člflun nad
vodou, kdyby snad přece dostal, nějakoutrhlinu. Aby bylo zajištěno
řízení' člunů, je zařízení fkormidelní ,zvláště silnéž, pevné a lehce
přístupné. Uvnitř -.tělesa lodního jsou místnosti obývací a spací pro
všechny -osoby, které člunmůžepojmouti. .Provětrávání dolních
m”íst'nostsí obstarávají vzduchové kanály, vedoucí nahoru, které,jsou
takdstčšìvělly, ,łabyv jimłi nemphla ìlrnilínouti dovnitř yuga, i kdyby
ena; -V nyroz ourene o morefıse na y pres samu pa u u. =

^ -Cluny ~ jsou poháněnyjD-ieselovými motory, které pracují lacino a
r`ıásledk_em "jednoduché stavby také - spolehlivě a jistě. K P jejich ob-
.sluzenení třebaisˇizvláštního strojníka, poněvadž jejich regulování,
pouštění jı zastavování obstaravápíkormidelník nebo řidič člununa
s_vé`m“ stanovisku u kormidla.Výkon strojů obnáší 50 ko-nských sil.
~CI_unz H-ınde-n-biurg“ má však dva. šrouby' lodní, a proto také dva
I,IÍł 0Ĺ;ory. N-aıčlu_nech_Hipdenburg a Bremˇen ženpu Stroje idynamoˇ,
lg,-erebdodava elektrıçìky proud na osvetlovanı, kdežto na člunu

am -urg, je-svět o pr- yn-ové. Hindenburg je 14 m dlouhý a 3`80`m
{šir_“íoíký,.r-kdřéžto »dva druhé čluny- jsou 12 m dlouhé a 340 m široké;
-Híndřenbpurg má-zároveň zařízení pro jiskrovou telegrafii, tak že se
šaš1vžef=lpo- celou dobu záchranných práci dorozumívati so lodí, ne-`

7 vstímvpostiženou; z  “ s . A p o. j s A s
Chıny-mají -také silné -stožáry na“ které lze vytáhnouti lacht i

kdyby snad motor ' ˇ lřˇkd, ˇdˇl l ˇb ČI P' Y,-1 A ~ ř ,yiprece ne y vypüve ey suz u.  un vezoú
ŠVSÉĚJUU _ů&kŤé vvfnádržkách ji_S-té množství oleje, který .lzeyv nej-
_ì;íQIľSıI1ČI1èšıe}l))3eř3peš:le1nnství, yypuìtıtı nadrnoře k ulklidríění rozbguřených
I › ; z A l -ya-prevzayz O enıce vy ona na re za roz-

§oíuřeného“'moře' čtyřice-tihodìnnou plavbıi na zkoušku,ppři které se
yeilmi dobře osvědčily; V - I o í A - p B - si ” T A V j ~`
_, _ vıìlf ,›._I E ` Ž V 1,. _ ‹, : I Ä

_ v/
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- il Politický. . u .
U nás. ˇ A ` l “
M O d u s v i v en d i, smluv-ený v-prosinci (17.) m. tr. mezi Kuri-vší

a ČS, v 5 věcných odstavcích stanoví: íl,hranice .diecesi se při-
způsobí státním; 2. církevní statky na Slovensku V se vybaví ze
'stá_tní vnucené správy; 3. představení řádů aikongregajcí ;-(kromě
ústředí římských) budou tuzemskuf,lnbiskupové budou jen zob-
čanůčs jmenováni papežem po předchozím dorozumění Svládou
čs co do případních námitek politických; 5. církevní z hodnostáři
složí ,přísahu věrnosti k čs republice. v c  p .

Jsou ftotedy skoro vesměs věci správní, O něž nebylo snad po-
třebí tak dlouho se dohodovati. Na čem nejvíce .záleželo hradní-In
juristům - dříve se jim říkalo: korunní.--, aby vláda jmenovala
biskupy, byl požadavek tak nesmyslný, že ho žádný papež uznati

. ˇ Inemuze.   a ˇ ._ ' ˇ fl \

Chudičký tedy obsah smlouvy nebyl S to, -aby nějaký kulturn.í
boj rozpoutal. ,Vládní čsorgány vzaly ji prostě na ,vědomí jako
zásadní vítězství stanoviska státního. Jen bouřliváčci tu a tam ob-
vinili min. Beneše, že protiVatikánunedosáhl ničeho, ba že se před
nim sklonıl _- ,opırajıce se ası o ujıštování orgánů lıdoveckých,
podle nichž zase zvítězilo stanovisko Vatikánu. Tedy ,y by bylyvy-
hrály oběstrany -- jako ti muzikanti!  v j y _
ˇ Ku státoprávní přísaze biskupů (,,jak se sluší [decet].bisku,p,ovi“)
poznamenal kterýsi kněžský list, že tuto vložku vymyslìlfnejeìn
politik,“ ale spolu psycholog. Není zrovna zřejmo, proč. Stěmi
státoprávními přísahami je to vůbec šlakovitá věc . . ,P Srv., 1918-Íl

Vpo“sledním,(6.) odstavci, více formálním,,ujišťuje se, že,-i,,vláda
čs republiky se snažilavždy zajistiti všem svým občanům svobodný

vývoj a respektování jejich víry, jejich citů a zájmů ›náboženských._Ť“"
I. kdyby tato samochvála byla pravdiva (,,vždycky --všem, svým
občanům“_?l, vŘímě jistě vědí také, co a jak), Kurii va nám'záležíí
předevšım na. nábozenství aprávech »ka tolik u, do něž modus
Vivendi jedná. Frázemi O „Svobodnémvývoji“ atd. v tétolìstinflě
málo místnými špatně se zastírá jen pokrokářství našeho _zahran-ič.-'
ního, po přip. jiných úřadůa Ostatně celou muziku udělají teprve
tóny další. Kormidelníci čs státu nejsou sice, ale mohli ja měliby
býti ujištěni, že co se tu katolictví dobrého prokáže, vyjde jenom
na prospěch státu, ač-li jim opravdu záleží na něm, na jehoblahu,
ja ne na osobních nebo stranickýchjejich choutkáchl “

Jestit zajímavo sledovati, jak se veřejně .mluvící obhájciftoh
státu přímo teletí strachem na př. před Maďar ske ,Novjý
maďarský primas Serédi, jsa okázale-ve vlasti vítán ,p,rohodil,jtu`a
tam také nějaké vlastenecké fráze, každému psychologu .pochopi-
telné. . CS nadvlastenci  hned ůtočili na Řím, aby primasazpohnal
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k odpovědnosti a Beneš aby va tom směru zakročil atd.. Tento
,,zákrok“. byl by jistě dopadl velice zajímavě! I k Serédiho výzvě
vznesené na správce slovenské části ostřihomské diecese, biskupa
Dra Jantausche V Trnavě, aby se na nového arcibiskupa pamato-
valo v modlitbách, připojuji zdejší noviny posměšnou poznámku:
Ten by t o h o c ht ě ll Pravdaovšem jest, že dosud ostřihomský
arcibiskup jest arcibiskupem i oné části aže tedy podle církevního
zvyku jest požadavek arcibiskupův docela oprávněný, a ,,velké
rozhořčení mezi slovenským duchovenstvem“ docela nemístné. --

 D e s í ti l e tí čs republiky vybavuje všelijaké vzpomínky na
př í ravy p ř e v r a t u. Není našinci známo, jakse nyní vojsko
vychovává. Uvažuji však páni odvojenství, jest-li .radno nynsějším
vojákům předváděti všecky ty události oz českého vojska let
čí9ií4'--1918? Historia -vitae magistra. K o m u n i s t é již vybízejí:
,[,pracující mají v-rukou zbraně“, aby se ,,nenechali vésti svojí
buržoasií“ do války. Le gio náři, již si m. j. zřídili také svůj
„socialni ůstav“, pořád, ještě 'nejsou spokojeni s odměnami za svou
svobozenskouprácia idomáhají se jich v jubilejním roce tím dů-

razně`j'i._“.len odkudpořád.brát?i P ˇ  .
; iOtázku, kdo vlastně za vi n i lo válk u, rozhodli .,,na III.
kostýmním plese O r l a v Unanově 12./2. 1928“. Císař Frant. Josef
(možno _tu`si'ti, ov jakéíasi podobě předveden) „vstává o 4. hodině,
'alevjpohlovce prodříme celý den“.VraZíz tam arcivév. Bedřich nesa

podpisu-ultimátum a vyhlášeníválky. Rozespalý císařporučí
svým lokajům, Francovi a Jo-sefovi, aby to podepsali oni. Stane se,
až Bedřich listinyodnáší se slovy: ,,To bude jundal“ akjedno-
duché a~ vtipné, a-~ především jakušlechtilél Otiskla to Znojemská
,",.-ˇ‹_`.ıhrana“„“. 'Konkurence jistě. závistí pukne. .  ' S
_iCs fašist é (NOF) měli 5. t. sm. generální sněm v Praze, který
vlšaklďobyl policií (prý prozmínku ol vraždě v Polné) _rozpuštěn.

io.dle,_^brně.nskéhoorgánu (týd. ,Moravskoslezská Stráž“) jsouod-
hQÍđIánii`neochv4ějně jíti za svým ,,Vůdcem““ (B. Gajdou) dále, třebas
tajefmnáj úřední přelíčení s tímto bývalým náěelníkem. čs generálního
štfábu dopadají pro něj nepříznivě; ba právě) proto; Usneslise za-
ì.ožiÍtif5vůj deník, jejich ,noviny prýse samy vyplácejí, jako žádné
jiné, české; rmajísvouzáložnu`(,,Družina“) v Praze, opposicis pro-
.stějìovským Drem Svozilem (nyní ,,Národní Tábor“)[ze sebe vylou-

[aby--j'ínebyli zataženi do národní demokracle., Chtějípracovati
'evľnáìyrlodní oyčistu. ,,J s m e N e me si s s v é h. o; n[ á r od a“, phlásají.
V,"';ÍI,Í,ÍIıě“.-řmají už také studentské sdru“ženľí. Přihlásil se knim veřejně

Scheìnost.,z_ ,,Bozmachu“ì ' K“ našemu náboženství chovali se
Teprve v nově, conastoupılo v Brně nové vedení", a lidovecké

-šłffüvlillytioi hnutí psaly posměšně, vane jiný vítr; Ohlášky českoslo-
sivensikých, českjobratrských-'a j. bohoslužeb ve zmíněném- týdeníku
zflřetjmě P na'značují_Ízměněný kurs. P, o P j j jj  '

\ \. _
. ˇ , - , -

3 . _
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(Rakousko TP V P  . P ““i Po

ř Rakouský kancléř Msgre Dr. S ei p el, pozván .pražskými aka-
demiky, přijel doPrahy a _měl k nim přednášku. Rozmluvy S čel-
nými vládnímiosobami a průvod 4 rakouských úředníků, prozraz-
zoval, že nejdeljeno turpřednásku. ,SV_ídní, jsme Sice súčtovali,
ale sousedství, s nímž tak lprosliědysúčotovati nelze, obnáší pořád
otázky, zvláště; hospodářské, ale iPv,ůbec politické, jež nutno ujas-
ňovati a urovnávati. Ze ze zuřivého,Pnepřátelství proti Vídni se tak
za krátko vyvinuly styky poměrně nejklidnější, jaké se sousedy
vůbec máme -- takhlášeno úředně“ --~, jest jistě pozoruhodno. Ze-=
by to však naznačovalo chystaný-.~-*n,ájš±; to d k I o n o d F í* an c i e,
jak se V německém .tisku četlo, ,I za to málo, .čím nám
nyníPFrancie jest, byla by to náíhrada politicky slabá - hospo-
.dářskyovšem výhodnější, ale konečně _, nemůže chudé Rakousko na-
šeho zboží přijímati tolik, a za takových podmínek, jak bychom
potřebovali. V odporu pak proti při poj e n ívylìča k O u S k a k Ně-
mecku jsme zajedno s Francií jak,o'”“s,l Italií, námi přes ,náš fašismus

I v P vı ' - P ˇ- “mene prıznıvou. “  o  j .
-\ ˇ . ~\ ` '

Společnost národů  . T i
má nyní, v nedosta-tkunjin-é.Ppráce, nanaléhánísousedů Maďarska;
zasáhnouti do záležitosti dovozu. zbraní Z Italie do Maďarska, -jež
rakouskými úřady ve stanici St- Gotthard zpod nesprávné dePklara0e«
objeveny anepropuštěny. Jsou prý to. kulomety a j. věci bývalého-
rakousko-.uherského vojska, jež si“ Maďarsko dalfo ve Veroně opraviti..
Nyní“ jetedy dalo zase učiniti Aneupotřebitelnými, zz čehož veliký křik
u těch malých sousedů.Společnostinárodů seovšem do ta-kové-~lappa-
lie nechce, už také Z ohledu na Itálii, které si nechce pohněvati ještě-
víc. Alepřes to se naléhá, aby do států, podezřelých z válečných pří-
prav, byli neutrální znalci vysílání na kontrollu, ovšem jen do těch,
které by-se tomu podvolily. Tedy jenhodnjě komisí a diet! „ P Q

“ Zprávy, žeSpPolečnost národů se má zePZenevy přestěhovati de-
Vídně," kde by ovšem měla víc místa za byla blíž ohniskůmsmožnýchž
nepokojů, označují se za nesprávné. Společnost naléhá na Švý-
carsko, aby ji prohlásilo za exterritoriální -- .tedy asi jako stát.
ve státě; Svycarsko váhá, majíc. m. j. důvody na mysli také ten,
že Společnost by snad někdy byla .nucena sáhnoutilk opatřením
válečným a po př. zatáhnoutì do války i Svéhohostitele. Vídeňb-yr
ovšem musela víc poslouchati. P   Í á z

Q

sa
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Mrava„ metropole sv.Methoděje.  
P, P K ,jedenáctistému jubileuf sv. Cyrilla. napsal Dr. Fr. R ob e nek. (0.)

A A PEcclesia,Sancti' Stephani ProtomartyriPs.Ě(Půdorys.)

E223 C23 [Oz

If

P Ze starých ,písemností Inadarských vyplývá, že tento památný
kostel stál již vjdobách k§,nížete,Gejsy,.1) Dle obecné tradice pokřtěn

dějinám tohoto nejstaršího kostela.. ostřihomského praví » Memoria; Basilicae
Strigoniensis, str." 31, P toto: In, Castro Strigoniensi quod, referentibus idipsum in

Hlídka.. ‹ si ˇ l v 7 ‹
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99 , s o Dr. Fr. Robenek:

byl v něm sv. Štěpán pražským biskupem sv.Vojtěchem.1) Chrám
zasvěcen byl "bavorskému patronu sv. Štěpánovi Prvomučeníku.
Můžeme právem předpokládati, že uctívání tohoto světce přišlo do
zzemě spůsobením -sv.,Wolfganga. S dovolením svPého opata sv.
Oldřicha šel benediktinský tento mnich Norikem do Pannonie.- Ha-
giograf praví or něm v prologu . . . quod regem (Gejsam) geutemque
Ungariorum ad sacram lidem oonvertisse ._ .2) Tenkráte byl také
Starý a zpustošený chrám na hradě Gejsově ve slohu románskéin
obnovena sv. Štěpánu Prvomučeníku zasvěcen. Činnost Sv.Wolí`-
ganga neměla spočívati ovšem v pouhé missii. Měla, býti Spíše rázu
organisačního, jako bylo později působení sv. Vojtěcha v týchže kraji-
.-nách. Sv. Otmar, který se prý sv. Wolfgangovi vesnách zjevil, nabádal
ho takto: Pauper etinops de hac provincia egredierisç sed in alia, in
-qua pro amore`Domini exulaberis, episcopatum caducis rebus satis lo-
-cupletem praedestinationeP divina Suscepturus eris.'°`) Leč půda nebyla
ještě tak dalekosáhlému podniku příznivě upravena a proto byl
.biskupem pasovským Pilìgrimem Z tohoto působiště odvolán.4) Stav se
později. biskupem řezenským, stále pamatoval na východní kraje. Zle-
pšené poměry samy ho do země volaly.5) Leč cestou tam zemřel.

Visitatione Canonica Anni 1397 Praeposito et C'a._noniciS Colleg. Ecclesiae S. Ste-
phani Proto-Martyris, totum Dux Gejsaexstruxit, Eoclesiam, quae jam az Romanis
vel Francis aut Slavinis ad Christum conversis aedificata.
fuerit, aDuce nunc dicto dedicatam Pfuisse S. Step-hano
Proto-Mazrtyri; in eadem S. Stephapnum, primuml Hunga-
rorum Regem, a.PS.Ada.PlbertoPrazgensium Episcopo lavacro
:regenerationis ablu-turn, locutmque, ubi praenun'ciooS.Ste-
phano Proto-Martyre idem natus e^st,inCa.pella.mEccle-
siae adsitam conversum extitisseq Capella haec quam hoc nomine
adhuc Bellae IV Regis de Anno 1256-0 Diploma appellat, quamve Capitulares
S. Stephani Proto-Martyris Anno 1397-o exhibebant, per Joannem de Kanizsa.
Archi-Episcopumo ampliata et in Ecclesiam Collegiatam evecta fuit, anno demum
1543-O Castro viribus Turcazrum cedere coacto, solo aequata. -- Mon. -Strig. I. č. 1.
Ladislav IV v r. 1272 svědčí: Ubi (in hac ecclesia) loeatissimus Rex Stephanus sanctum
nomen suum proprium et nat.ì.vitaøtis - suae pronunciacìonem per os sa.nctiStepha.ni
prothomartiris, omnipotentis dei veri nuncij, recepit. .Mon. Strig. I. č. 784. , S

V 1) Mon. Strig. I. ě. 3. . » l
2) MGSS IV. 525. - M .
3) tamt. 530. o
4) tamt. Ubi .cum ceterum fructices errorum extirpare et steriles squalentium

cordium agros euangelico ligone. proscindere frugemque fidei inseminare frustra.
laboraret, a. Piligrimo Pataviensi pontifice ab incepto revocatus est opera. l

i 5) . . . rerum necessitate poscente, in orientalem Pagoarie regionem iter suum
destinaret, . . . tamt. cap. 38, str. 540.' , `
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. Chrám sv. Štěpána Prvomučeníka jest nejstarším chrámemhradu
cStřihomského.1)P Stál již před příchodem Maďarů, tedy s jistě za
-doby SvatoplukovPy,S kdy hrad byl současně metropoli Methodě-
jovou, jeho íkathedráloufl) Zajisté odpovídal chrám zevnějškem dů-
stojnosti postavení Methodějova i velikosti Svatoplukovy. Život
sv. Konst. a Meth. nazývá jej prostě ale významně „velikým
chrámern- Moravským“,3) který zasvěcen byl Matce Boží.4) .Zda již
před Svatoplukem na hradě Moravském nějaký kostelík stál, či

 :zdali založen byl teprve za doby Methodějovy, jak pozdní rukopis
.moravské legendy chce,5) pramenyblíže nepovídají. y y

PKdyž se upravovalo návrší hradu začátkem minulého Století,
z celé basiliky pouze „Pars ruderum exstabat .y .S.“ ,,Figura Eccle-
siae ex integro decerni haud potuit , . .“°) Již Mathias Bél ve spisku
Notitia Hungariae Novae píše: Rudera Ecclesiae Sancti Stephani
Proto-Martyris visuntur ad ortum prope moenia, ex quibus conjicias
íabricam fuisse olimin similitudinem crucis, ita, ut in partes 4
templum distingueretur, Pquarumflduabˇus, occidentali et meridionali
jam dirutis, duae restant, una quae in septemtrionem, .et quae in
ortum alteraPadspiciebat."`) Zbytky chrámu, které ,byly r. 1821 od-
straňovány, považuje J. Máthes za pouhé ,,Sanctuarium“. Z jižn
strany vedly dva vchody, jeden menší a) ze sakristie, druhý hlav
zbyl je širší b). ,NaPStraně protější byla třetí-brána c) mnohem nižs
-obou.' Sestup,ovalo se jí do jakési kobky ds). Tam nalezeny „quam
plurimae mortuorum reliquiae, Monumentaque sat integra“ 9), všechno
“všakzdoSby mladší. 0 tom, .kdo iv ní uložen byl za dob slovan-

<fl
pıııspnıwpis

' 1) Memoria Bas. Strigon. str.§3. o  P i
2) SH noırožmııuzx ıı (t. jj. sv. Methoděje) K1ˇI. cznsophımni ıjhpırhsfl FRB I. 52.

P 3) Zležflflrh me, sh senflıjzıiı ıjphıťhsıı Mopashcˇıuıfl . J.. tarnt. str. 70.  
j ,'4)PFRBt_ 1-70; tamt. 102 pozn. 3. o j ' -

P 5) Sin loco, ubi castrum illud staloat, ca,thedra.1emP fundavit (t. j. Svatopluk)
-ecclesiam titulum ejusde'mP S. Mariae annotando . . . Rukop. Pražský FRB I. 102
pozn. 3.  " S j . , .
j 5) Arx Strig. cap. 32. P S S

7) Arx Strig. cap. 32. P . i ke _ S
P V3) tamt; cap. 33. . . . patuitque per eam descensus ad speciem aliquam Cata-

chumbae, S vel potius capellae subterraneae, conıfracto fornice jam terra.`rep1etSa.eP
exigua. fenestra. ortum versus directa. Pprovisae, inter quam et gradus inventus est
Plapis ingentis molis, quam aram fuisse statuimus ex co incidenti, quod in illius
ita. dioto P antipeíıdio diversis coloribus, maxima vero caeruleo optime conservatis

PP ìillito, litteras rPeqem [requiem] . . . z . ` S
P il) tamt. cap.` . S S

v 7*
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ských, nemfiáme bližšícb “-szpravěíkrlorněíl-.jižf dříve uvedeného Eneaše
Sylviaď) Naproti hlavnímu vchodu -bylažještě čtvrtá brána 8),;
kterou sevchgázelo íúzulšýıni .točitıżýniiz schody do jakési oratoře Í),
kteraíposfzději, kdyžflvše bylo rozblořeno, i se Zadní částí Sanktuaria“g}`
p_řerněněna` byla nv obydlí obročníêka (D. Beneficiati 2). nKs Západu
přiléhalak Sanżktuariu jakási přístavba h) zadoby poZđější.4Západni~;
část Sanktuaria byla asi O' dvě stopy as širší c než) část jižní; v níž
I.1alezeI1y'Íby_ly Zbytky oltáře Ĺ3). . s í s Ď

Stará basilikjavystavěna byla size saméhokarnene, velmi důkladně
a ~pev`ně.4) Ku stavbě bylo snad použitosmaterialu Z trosek řiímslšých.
Základy ozdobeny byly reliefy afhlavice natřeny 'barvou modrou az
červenouř) Byloibyuflúkozlem kulturních historikůa archeologů blíže
'S.tanojviti; do ,jaké amírydzdobený materiál -ż- pokud V da Ze za-
chovalýchĹ zbytků souditi -?- jest převzat Ze? staveb d 'ších, do
jaké, míry fpak nově sobrazběn, neboť uplatňují -se v ornarnentiice
(zvláště idu hlavic sloupů) vlivy byzantskě. I když rname o kulturních
stycíchps`Cařihradu íselstarou říši Moravskou jen Skrovné Zpravy, ne-Á
zůstaly styky ty jistě bez vVli,vu.,Vždyť sil staré písmo slovanské'
vyrostlo Zflpísmaiřeckěhog  L  Í V

zz.“<:'í (D‹ 0-.nl

Nepřišli zajistě bratři Solunští na Moravu samojediní, anýbrž scelou
druž~inOu.`pNeStor vypraví,ìž,e Methoděj měl dva' ryclílopisce, 'kteří
mu pìíelsožili' Písmo sv. V čtiny do šesti iıyněsíců, tedy S takovou
hbitostíf) že seypzda, že překladači rovněž přišliíz Řecka, nebot
taková r zručnost předpokládá y důkladnou znalost obosjíjhio' jaizyka
i také písma; což abychom tenkrate v Pannonii, myslíın, přece jen
těžko nalezli. Císař cařihradský podporoval inisi Slovanskou nejen
„de palatio suo datis eXpendiisŤ“,7) ale při návštěvě Methodějově

N '1< (D

l 3) Hlídka 1927,í452,epoZ1_1. '7.p Ý r í i s' i
2) oap. 34. s. ` Í  , z
3)eca›p.3i5.a i ' sz l s ai

) cap; 35. Singıılare in constructione apedifioii hujus id menıorari nıeretur, quod
. . A; in muris* extra. terram stantibus,' et fundamentis, (quae teľnpore denıolitionis
olavis ferreís sa.Xi adinstar divelli debebant) nee* una quideni tegula; reperta. fuerit.

l5)l tamt. cap. 35.§Ipsa›,fundann1enta, majori in parte vidimus ex lapidibus caøelatis,
eapitellisque diverso, praesertiın caeruleo zmbroque colore illitis constitzisse, qui iam.
antea. ex ruinis yveterise alioujus aediíicii protracti, huc locaztii erant, ` a

5) lVIeqf›o,ZLiñí :›Re“1Iopca,Zı,n: 2`“noIia, 6opaon17Icna. p:8e.żıMI7uL I/I npeıloaflıer/I Ť Bcfl
1eHI/II`InIHcno.7lHI> otmš I`peˇLIecI‹:aI`o oč:-[8L1IeaíHa Cø1oBeHLccIeiI7Is„a8LII‹nóy6-ro
MÉŠCHILIO- Hoáh11xfl.1.ø.48. I v s . ž   ˇ l   

7)FRBI. 964    í s



_,_____ _(_,,_ _ _ _A ˇ_-_&. _- ._ _ , _:_›_fl“- „_ `‹ I

v
/ _

Morava 1-ˇ-_ metropole SV; Methoděje. _ _ 93
'ˇ- .L _

»`v“C_ařihradě všechnu Ťvůli jeho vykonal, na kolik chtěl, neoslyšeìv
v ničem, oblíbiv i obdařziv çvelıni, provodil jej opět slajvsně' do jeho
stolice. Takt i patriarchał) Zajisté to byly daryikralovskéi Ya

Ť” takové, jakých Methoděj potřeboval pro svoje půSob_ení'nejvíce_
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_ _~ iľľlaviceiz basilikysvl Štěpanaiľrvoľnučeníka. (Dle Mathesa.)

B,”y1o-4li__ní_u_ třeba Schopnýchilidí ke ›St_avbě_ a výzdobě svého paláce
i metropole, zajisté" mu. ani vtorn císaři ani patriarcha ničeho

_. _ _ _ __ J

;neodepřeli._ t í __ \ _ _ _ _  í
Jiz  od`c_hran'1u sv. Stěpana Prvomučeníka až k“ hradbárn a

k chrámu sv. Vojtěcha stavalo ,,aedi_ficiurn quoddaın notabile“_ 18 2),
a Z něl1~ož'SiZéles_ znal jenľspodní traktˇ. "Byly -to Zbytky_ˇ,,_si non

zŠı-"25CD<

Qııılı
flıııđı N‹~

ı K' _ 7““ “ _ \ ‹ “ › . _

_ -n '_

j Í 1) |š_ı.,Čı0iˇ me Kozuo ıero fcˇınrıšopiiıı, uıenflıio x0T1š,›; ıı* Ne oczıoıfuícxsˇıx mı o“Yh“c0hıh
me, oísnıoıšııh H oıraph KeZ\hMH,“ n[›oıÍšio,z5,ı§*iˇı1ˇ_ nzxkfhı çZ\au{uos_ıro_icıšoıerio_cˇronZı;“Ta_`ı€o
M “HMıí;›flı\px'Iz FRB 1.250. “  ˇ  v l l l ť ł

_ _ _

2) Arx $trig. cap. 42._ ˇ ” ii l '
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9.4 DI“. Fr. Robenek:

P-alatii, certe tamen aedificii distinctionis“. Nebyl to ovšem 'palác
královský, Spíše stara residence metropolity, která lš, jeho chrámu
přiléhala.   y

i i Sepulcrum magni ecclesiastici. "
Legendy cyrillo-methodějskêˇ vyprávějí, že arcibiskup Methoděšz

pochovân byl vesvém kathedralnim chrámě.1) Krátký život sv..
Konstantina a` Methoda určuje blížejeho hrob. lležmırh me lu. uezııııjaııž
ijphıshxu Mopancrmı. o)“Z\“ıšım\ızı lcrpannr. KI. cˇrfıšııfıš aa (oM'Z\peMh_ cmrhıčì ıšoro-
ç›oAııı|.ıž.2) Leží Itedy hrobijeho. zazděnvve zdi fza oltářem na leve
etraně. Posledni udání je dosti neurěité. Může se jim mysliti, jak
strana evangelni, tak i epištolni dle toho, ~ určuje-li se od lidu či
od oltáře. i o g ~  
 Při rozkopáváni zbytků chrámových I“. l82lpnaleZen~byl v jižni

rožni stěně epištolni Stranykamenıiý hrob.3) ,Máthes l.c. cap. 39.
popisuje ho taktozo ()percułum[sepulcl1ri Tabulam ex lapide calcario
durissimo referebat, Supra quod directe Murus angularis dicti Sanctu-
arii ad cornuˇ Epistolae exstructusj fuisse videbatur. ^ Když otevřou
byl hrob, „Erat in eo. cadaver combustum, circa quod carbonee
ossibusi mixti“, tedynapolo zuhelnatělé tělo; některé. části kosti
byly ještě zachovány. P jedne; Straně těla leželnízký stříbrný
kalich, asi pětpalců zvýší, kteryì se při doteku rozpadával, po
druhé straně dvě Skleněné objímky (nodi, uzly), zdobené širokým zla-
tým kroužkem, Zkràšleným jakousi rytinou. Větší „nodus“ ležel
u hlavy, merıši u ı1ohou.4) Ý j  L a  j l “ i 4  

A Nález) tohotohrobu chovajiciho ostatky-biskupa přiměl i›Má-~
thesa, aby se o něm blíževyslovil. V následující kap. 40. píše tedy:
,,QuiSquiS demumis fuerit, quem fata horsum locaverunt, 'eundem
Saecuło nouo aut decimo magnum Eccleìsiasten, et infelici fatoz
functum ıfuisse abunde liquet.Virum magnum Calix yargenteus, cum
iis Saeculis potissimum vitreis, ligneis vel fictilibus Sacerdotesz
 / _ -

ě 1) FRB I. 52. Učeníci jeho poraclivše Se, i náiležitou úctu vzdavše, Službu.
církevní latinsky, řeckyei Slovansky obětovali, i položili jej v kathedralním chrá.mě..

2) tamt. 70. » e i v ' * o
3) Arx Strig. cap. 39. Infra) ipsa fundamentaz Sanctuarii meridiem' versus repertum

est Sepulchrum la-pideum. 1 A M j y L
4) . .c e. cum Calice argenteo exiguae íormae, non ultra quinque pollices alto, prae

antiquitate. jam tactu ěmanum in pulveres friabili ex una, duo .porro  nodi Chry-
Stallini lato hieroglíyphici laboris annuloj Aureo ornati ex „altera parte deprehensi;
horum major ad caput, minor autem ad pedes jaoens. ` c e o Ý

' ` ,_ı
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uterentur, et Pedum Pastorale illo aevo pretiosissimo lapide chry-
stallo auro jcircumdato ornatum profitentur, Praesulem indubie
dęnøtanı-,; Sedpp forma calicis depressi,1) et vixultra 5 pollices alti,
nodosumque et non recurvum Pedum 2) Graecae Ecclesiae ritum
sapit. Id vero, quod tantis attributis praeditus, .non in, sed extra
Ecclesiam Sepultus fuerit;3) aut quod inter carbones, ac cineres,
ossa" ejusdem manifeste adusta collocata i`ueri_nt,4) non alia ex ratione
fieri potuisse videtur, quam' qpuod idem haereseos convictus, aut
peste confectus, combustionis fatum subire debuerit. Aetatem ejus
ad tempora Caroli Magni referrem, dum ejusjussu plurimi Catholici
Sacerdotes Romano ritui se accommodare nolentes, simile exitium
Marneirto perhibente subierunt; sed hoc vetat fides historicorum,
qui Carolum Magnum nonnisi .Jaurinum Seu Arabonam usque
victricem 'exercitumi protulisseomemorant. Monumentum hoc lu-
culenter idjquoque testatuı“,` quod huius Ecclesiae Sanctuarium
saeculo nono vel decimo jam exstiterit, ädeoque jam prius erectum
fuerit. i ˇ l  o i . c » ě

Nedivíme se Máthesovi a jeho vrstevníkům, že neuhodli jména
tohoto vysokéhofhodnostáře es odznaky východního ritu, jehož pů-
sobení klađli celkem správně do devátého neb desátého století, neboť
netušili nebo nechtěli ani připustiti myšlenky, že nacházejí se

` -.

ve samém: Srdci Staré slovanské Moravy, na »památném hradě Sva-
to'plu[kově, iv posvátné metropoli sv. Methoděje. „ p .

^ LŤ“ “““4“ “ Z _ , ' .
_ '~ . j j \ _

x. ' . '

1) Za dob.“románských užíváno vesměs kalichů nízkých. Teprve za got-iky dostaly
tvar pštpíhlejší. Máthes popisuje bud' tak zvaný „calix minor“ nebo hrobní kalich
(Grabkelch). Srv; Wetzer-Welte Kirchenlexìkon heslo Kelch. “ j ' i
'3) yTedyasi tak zvané řecké T-jpedum. Spokojiti se musíme tím, že kalich

i flpedum přičítá M á t h e S, který .obé viděl; řeckému ritu. j . L
3) Biskupové pochováváni bývalí v blízkosti oltáře: i;Dignum est enim, ut ibi

requiescat sacerdos, ubi offerre consuevit. Hroby do zdí Zazděné nebývaly vzác-
ností, zvláště nebylo-li v chrámě samém přebytečného místa na náhrobky. Popsaný
hrob nebyl „extra ecclesiam“, nýbrž „infra ipsa fundamenta“ a nemůže to vrhati
na osobu nebožtíka naprosto nic hanlivého, neřku-li těžké provinění Z herese. Pak
by tělo jeho již vůbec nepatřilo do chrámu. s “ j

i 4) Není myslitelno, že by tělo bylo upalováno v tomto hrobě nebo ípolospálené
tam. vloženo. Kosti byly spíše zu-helnatělé nebo napolo Zuhelnatělé velikým žárem
při četných požárech, kterými chrám tento byl spostižen. co Poprve celý hrad lehl
popelemí 13899, podruhé hořel někdy vletechj 1188-1198. R. 1543 bylo hradu
Turkyj dobyto aj hrad úplně demolován. Snad postihl ještě vícekráte před tím
PGŽŠLI' Í'›I1'00 Svëvfiyni, přifinichž tělo; dřevěná berla a“~Z části ikosti zuhelna-
tě-ly.. e s ~ to či

` _ .
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, I Zkáza hradu .moravSkého. '
U příležitosti povýšení knížeteíčeskéhoiVratislava za krále r. 1086

vypravuje kronikář Pulkava, že král německý Jindřich IV obnovil
hodnost staroslyavného království moravského, „ která před l92“lety
králem Svatoplukem pohasla a přenesl ji na knížete českého
Vratislaval) iľse všemi zeměmi, které .kdysi ke staré Moravě pa“třily.2)
Roku '89-4 smrtí Svatoplukovou vzalo za své i království, moravské
a hlavní město jeho, í-- Pulkava nazývá ho ,,civitas Welegradensis“
až-l bylo Z kořene vyvráceno „et deinceps rexet regnum et archiepis-
copatus Moravie penitus deíecerunt et esse amplius cessaverunt.“3)
Kosmas oznamuje nám k roku 894 krátce: Eodem anno Zuatopluk
.. ` ` ‹;›„ v . . .` “

rex iMoraviíe,Sicut vulgo diciturflfin medio exercitu suorum zdelituit
et nusquam pcomparuitťľ) Vzparnatovav prý seinad sebou, ižeproti
pánu Svému,králi fArnulíovi,4se vzbouřil, lítostí byl ípohnut ,pa na
Zobor odejel, kdež až do své Smrti nepoznán poustevničil. Fuldské
annály praví pouze, že skončil nešťastně.5)  ` r _

Po jeho smrti nastal brzyö) úpadek království icírkevního zřízení:
_ ,, ‹

v v v _

ˇ x z ‹ .

1) FRB V. 54.; ,, . .  . qualiter quondam regnum Moravie, cui suberant Boemia,
Polonia, Rusia et quam plures, ducatus alii í nec non naciones et terre temporibus
quondam Swatopluk, ultimi regis Moravorum, defecerat et ljcessarat, quod regnum
tanquam insigne membrum imperii .esse consueverat, et ex debito eidem :imperio
Romano subiectum, et qualiter a tempore obitus dicti Swatopluk regis, videlicet

. _ I, .

centum nonaginta duobus annis imperium eiusque rectoresqdzesolato regno prefato
rege Moravie caruissent, summopere providere de reiormacione tanti serenissimi
jprincipatus. i í p q A  r í . “ pí r V l L s

j 2) tamt. Ac ibidem imperiali edicto statuitur, ut ad reouperacionem notabilium
dampnorum, que imperium, per tot annorum curricular ex Moravie regum eiusdem
regni oarencia ěepassum fuerat, Boemia sublimetur in regnum, et sibi, ícregno
succesoribusque snis in perpetuum, regibus Boemie, M O 1“ a v i a iv el ut m ar-
ohionatus, nee non ĹP ol o ni a,  R. u S s i a et .alii ducatus et terre, que olim, ad
regnum Moravie pertinebant, superioratus pleno domino“ sint subiecte, quodque tali
imperialiívallida Sanccione regnum ,Moravie reformacionie gaudeat et in Boemiam cum
universis pertinenciis iure et honore regalibus pure et irrevocabiliter sit translatum.
«?) tamt.e17. 4“ o . í y y Í q i í R R ‹ A n
4)cap.XIV. y “ R_,
5) ad c. 834. Zuentibaldus, dux Moravorum i et vagina totıus perfıdıae, cum

omnes regiones sibi affines .dolo et astucia ' perturbando, shumanum sanguinem
siciens circumiret, ultimum hortando suos, »ne 'pacis 'amatoresż sed pocius inimioi
domesticis; persisterent, diem ultimum clausit infeliciter. r c I W 'í v

5) Regino zaznamenává.) prostě jeho úmrtí ik r._ S94 .a”ťdodá.vá.: cuius, regnum
filii eius pauco tempore infeliciter tenuerunt, Ungaris Omnia usque ad solurn
depopulantibus. R. 902 válči Bavoři na Moravě již s Madfary, a to neštastně:
„et patria victa“. MGSS I. 54. A i . * t Í L 4 s e

/ . ‹
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regnum et archiepiscopatus Moravie penitus .defecerunt et esse
amplius cessaverunt. Rozsah regni Moraviae trvá tzsice ještě nějaký
čas nezteflčen, -“'afl“eR provincie pod svými knížaty »začínají neuznávat
]nađ _Sęb0u`pánem krále Moravy, osamostatňují se. Podobně“uvolň'ěuje
se žij Správa“diecesí se Svými' biskupy postrádajíc pevné ruky me-
'l;rˇopolit'y~.s Nová organisace církevní, kterouna popudi Mojmíra Il
zavedla kurie římská, pro krátkost svého trvání se ještěcRnevžila,
když ina říši přikvačila již pohroma, zaviněná nesvorností bratří.1*)

R Škodolibě a vítězoslavně hlásí nám 'annalista fuldský ck 898:
inter duos fratres gentisMarahensium, Moymirum ac“Zuentibaldum,,2)"
eorumque populumˇdissensio atque discordia gravissirna exorta est;
ita ut“ si uterque alterum suis viribus insequiatque comprehendere
valeret, capitalem subiret sentenciam“. ,Roku příštího 899přikvačila
katastrofa. -Již v zimě r. 898--j-899 poplenili Bavorští vsi velikým
vojskem území Moravanů 'a S bohatou' kořistí vrátili se domů. Na
to Rpřitáhli znovu pustošíce všechno napořád' ,,etR' Zuentibaldurn
'[pÍuerRum, ˇfilium antiqui ducis ZWentobolchi,] suumque populum, de
ergastulo civitatis in quo inolusi Inorabantur eripuerunt, ipsamque
civitatem igni Succenderunt, atque in efines patriae suae pro mise-
ricordiasvflsuasecum abduxerunt.ŠÉ3)  p M  
tp ~V_álka^ovšem .nebyla taky' lehká a králArnulfneoptomnRěl› si pro
nizabezpečiti pomoc nebes, zvláště patrona říšesvé sv. Emmeramafi)

jboj ` vzplál, viděli nepřátelé (Mora_vané)*, kterak po boku vojska
jArnulfovaR bojují krásně odění 'mužovéfl Byli to sv_atí patronové,
pod ji jejichž  ochranou táhl král do boje. ŠikRM.oravanů-,již kolísal.
Tu uchopil jeden Z vojínůs vojska“ jejich pavézu, povzbudil Ostatní

T1) Dle Kont. eľorlyr. Deadm. imp. c. 41 začaly rozbroje rok po smrti
Sva-toplukově.  _ í r j 1 «

o 2) ._eZ následujícího vyplývá, že Svatopluk. vládl ve vlastním království, Mojmír
v kraji severnějším, snad v-RusSii. ˇ ; p '  “ . s z

r 3) MGSS I./114. V. Novotný ČD -I./l. str. 426 praví, že vojsko bavorské táhlo
na pomoc Svatoplukovi proti jeho bratru Mojmírovi! To by přece nebývali Ba-

‹ › .

vorští pustošili napřed území Svatoplukovo, vlastní Moravu, nebyli by zapálili
jeho hrad a neodvlekli ho ,pro misericordia sua° (!) do zajetí. Osudjeho nebyl tam
jistě závidění hodný. Hnedna to doznává Novotný, že od té doby mizí ,Svatopluk
uplně! . A p í j  r p L

_ 4 R) Následující vykládá Arnold v legenděc O sv. Emmeramovi. MGSS IV. str. 551.
Hagiograf počítá vítězství nad Moravany k předním zázračným skutkům sv.
Emmerarna: R,,Cum› ergo huius patrocinium duris in negociis et in proeliis multis
satis haberet -expertum, lmanifestius hoc ,sibi adesse sensit, quando Marahensi
loello interfuit.“ R l ˇ ^“ j j R  RR



as  _ _ , ,Dr,Fr. R0b‹>nfl1‹=
a dera se S korouhví vpřed obnovil útok. ˇHnal se již na samého
krále, když tu se proti němu objevila ctihodná postava bílého starce
S hrozivou tváří, Sám svatý Emmeram, a popadnuv ho za štít za-
strašilho i Ostatní na útěk obrátil. Vítězství Arnulfovo bylo úplné..
Hagiograf Sice neudává nám ani, roku ani místa osudné porážky,1)
ani jména dobytého města, ale Z velkolepých ovací, jaké králi činěny
i Z díkúčinění, při něrnžbohatými dary odvděčuje se Svatým. pomoc-
níkům za neobyčejnou pomoc, právem soudíme, že se událost shoduje
se zprávou annalisty fuldského. od _ _ i 1 _ j j

Z radosti nad dobytím takového pevného města, o něž se dosavad;
tříštil všecek -nápor Frankú, ,,per cuncta.Norica monasteria misit.
gratifica munera.“ 2) Bývalo zvykem, že vítěz poděloval z Čkořistr
kostely a kláštery.3) Zda i tenkráte podělil Arnulf kláštery norické
Z kořistí moravské, nemůžeme říci.  R W › _ R

Dle hagiografa sběhly se tyto události nepříliš dlouho před smrtí
královou,4)nebot rozdává ty srnejscennější pokladysvého paláce,5)à
který si nově vystavěl v blížkosti, kláštera sv. Emmerama u Řezna
a současně dává si u“ sv. Emmeramae zhotoviti hrobkuf) kdež také
byl pohřben. _. R í ~ 4

Hlavní/ho hradu Moravy nebylo tedy dobyto Maďary, nýbrž
Franky, dB:-ıvory, Arnulfem. Při dobývání země nemálo přispěli
Arnulfovi také Maďaři.7) Pádem velikého hradu moravského roz-
tříštěna byla také celá organisace hlavní země a uvolněno tak další
posouvání Maďarů do Moravy. Když byli tito od Pečeněgů tlačeni,

J . _

1) tamt. ,,Hinc princeps gloriosus victoria t a 1 is o pp i d'o laetus, Ratisbonam
revertitur, ubi consonis  omnium in ea eoclesiarum campanis ěsuscipitur či simulque
triumphus. cum miraculo predioatur et extollitur. R s

2) same. ˇ    “  v
3) Tak na př, Břetislav Aohilles přicházející S kořistí Z Polska,
4) Král zemřel 8./XII.,899. 1 R 1 - `
5) ,, . . . Totum palatii ornatum .[,~ .“, Jmenuje zvláště překrásné „altare porta-

tile“, mnoho evangelia-řů, Z nichž nade všechny vynikal známý „Codex Aureus“, nyní
v Mnichově ohovaný, brokátový koberec a mnoho oltářních pláten. MGSS IV. 551.

jj °). Demum quippe, apud sanctum Emmeramum Sibi iussit proparari mausoleum,
quo mortem obiturus. eum benegnius ín caelis .haberet patrooinantem, quem in
terrisutrumque vivens et valens Sui suorumque optavit, immo fecit fore potentem.
MGSS IV. 551. ~_ R _ j _ R R `

7) Chronicon regium S. Pantaleonis ad a. „Arnolfus imperator obiit, Rmoxque
eodem anno Vngari morte ipsius audita, collecto permagno cxercitu M a r a uo r "u In
genteincnquam illorum auxilio Arnoldus Imperator subdji-
d e r as t, inuadunt, sibique vendicant, Boiarensium quoque fines occupant, . . .
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uchylovali sek západu hledajíce nová sídla. Přišli až k velikému
hradu moravskému nenalezajíce nikde valného odporu. Hrad ležel
Rv troskách a obyvatelévydali ho téměř bez boje. .Snadno byli
z hradiště vypuzeni a také země jejich moravská zabrána a osídlena
přiøhřøzimi Maďaryfl) Arpádovci usadili sepak na zpustlém hradě2)
a opravili na něm hradby istavby. Když Maďaři přijali západní
Rcivilisaci a S ní i křesťanství, obnovena byla na hradě Arpádovcú
izapadlá hodnost metropolity. R  s

Drahně je tomu již století, co přenesli králové uherští --- již
za posledních Arpádů“ --- residenci svoji do krajin rovinatějších,
kde umožněno jest; aby se město pohodlněji šiřilo, jak vyžaduje
moderní rozvoj .průmyslu a obchodu; primaciální metropole utkvěla
však doposud na onom památném místě. Kamenná skála i mohutná
basilika ostřihomská jako němí Svědkové majestátně hlásají do
nižin slovenských ji zcizených krajů maďarských zapadlou slávu velké

V.naSi,Moravy. a  1 _ R _

ˇNa konci této práce budiž poděkováno správě studijní knihovny
v Olomouci za ochotné obstarání knih, Zvláště z ciziny, správě
arcýknihojvny v Kroměříži, pí. podplukovníkové ~Hálové a prof. dru
Vlachovi za pokyny íilologické. -- Kresby Zhotovil Vilibald Petřík,
stud. V1I1.tř. a. gymn. v Kro 1 '  ~B ‹'D‹ '35 N< L"'

x

O pr a vy. St-r. 2 ř. 8 (m. Georgis) čti: Georgios. -- 3 pozn. 6 patří na str. 4
k řádku 8 za s1ovoRTeutonicam linguam. - 5 ř. 15 (fuerat) íecerat. -- 7 pozn. 5
Pulkava. ---› 11 pozn. 5 (Rasií) Rosií. -- 47 › pozn. 2 ,(Mora_vna) Maravna. »-
56 pozn. 1 (CHD) CDH. -ž 57 pozn. 3 (putens) puteus. - 56 ř. 1 zd. (Simorea) Simora.

3) Mstöt öé 'cwocç Xpóvoog “-:oìç Toúpxoıg šmrcsoóvizsç oi Hoıtçıvotvıřtocı ıtoctsôčtošav ocůroùg
jistá “ı:oü ăípxovtoç ocúz-_‹7›v _'Ap7:<x8Ť). Oí oěv 'ľoöpwıoı tparcěvtsg nad npbg xoťsoíwqoıv yñv
ërrhlıqroűvtag, â7\&óv:.sç dneöioıšav oötor. tou; 'cřqv nsjróı7L^/1*/lllopoćýàčocv ıtoctoıxoüw/'csRg, xod síg 'cřjv
Tìjv oců'cđ›v _-/.oc“c8oıujvtooow, Sl; *°/jv vììv oi Toüpxoť. p.s'ypL tí; O“/jpepov xaćtotnoüoı. Konst.
Dorfyrog. De adm. imp. cap.XXXVIII. j R ,zz '

4 2) Transito Danubio castra metati sunt iuxta Danubium usque ad aquas calidas
superíores. Et hoc audito omnes Romani fper terram Pannonie habitantes nitam
fuga Servaverunt. Secundo autem die dux Arpad et omnes Sui primates cum
omnibus militibus Hungarie intrauerunt in civitatem Atthile regis. Et viderunt
ornnia palacia regalia quedam destructa usque ad fundamentum (palác arcibiskup-
ský), quedam non, et ammirabantur ultra modum Omnia illa ediíicia lapidea.
Et facti sunt leti ultra quam dici R potest, eo quod capere moruerunt, Sine bello
ciuitatem Atthile regis, ex cuius progenie dux Arpad descenderat. Et epulabantur
cottidie cum gaudio magno in palatio Atthile regis colateraliter sedendo . . . Gesta
Hungarorum cap. . 46. _ W Ý . R

Q
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   _Apoštolský Sněm. p  
' R R' 4 ,R Napsal Dr. ToRmR“áš Hudec. R “ J “(Č. d.) R

Kře,sťané,_ jakR{čtemeR ve Skut Ap 5,12, súčastňovali se bÍoho_Služby
ve čhrámě jerusalemském, kde se shríomažďovali vf síni SalornounoRRvě;
ke konání kultu křesťanského, především “ ke R slavení, R Eucharistie,
scházeli se v, domech soukromých, jakým byl na př. dům _RM~a,ÍrieR,
ženy jeruSalemSkRé, matky Markovy. ,(S_kut` Ap 12, 12.) p VR  J
s Ti, ktør1,flRhálil1vřsčøıø px-vøızni Chžkvfl->,. pø  ęøsıàniq Dnøha ísváhèhó,,_
jenž Svøjí rniıøaíi  jøjiøh snıysıi øSvżrıziı,vč‹1è1íi ídøhrø, _Møjžášúv zá;
sıçøn hy1j‹zni.í,pnípvflvøn ná Kvšaá, a že ssxżzflzi Kržáhøvøn hyífl jøhó
závažnost zrušena. ,J asným důkazemtoho je žaloba, kteroussynedrium
Ívzneslo“ protRi_s"vR.,Stěpánovzi 'a pro kterou byl tento jakorouhačod-
souzen Rk smrti kamenováním. RORbžRalovánR totiž byl, protože učil,
,,že Ježíš .Nazaretský . změní podání, která nám zustavil Mojžíš.“
(Skut Ap6,í4.) Žalobatato se opírala o skutečnost aj je dokladem,
kterak apoštolé fbyliv skutečněRzpřesvědčeni, v že ~Zá1kon~ byl “`KristRem
zbaven platnosti sa že bude .svým časem Z církevní praxe úplně od4
straněn. Jenˇže nebylodotud zcela jasno,kdy“a jakým způso-
bem se takstane.  'Q »  c .s ' ~  ,

Než mezi obrácenými židy, a hlavněmezi-takovými, kteří dříve
byli přivrženci sekty farisejské, 'byli mnozí, kteříse nedovedliRvy_-
manit ze svéúzkoprsé _národní[předpojatosti “a nemohli proto poę
øhøpih, žø. by zákøn Møjžišúv nnèıě hýu nèháy úpınê zěvnšøn. viáèıi
VR tom zkázu svého“ národa a nebyli S to smířiti se S toutomyšlen-
kou. Stále jim tanul před očimaideál ,farizejského židovství,-totiž.
Mesiáš, který založípozemské království, zbaví židy římského jha,
a zjedná jim vládu na`dRostatními 1“ národyR světa; Věřili, že Ježíš je

. x ,

zaslíbeným Mesiášem a věřili tak z upřímného srdce, ale při tom se
utěšovali nadějí, žeprávějkřesťanství .uskuteční ,ono kýžené mesiáš-
ské království a že je uskuteční tak, jak si je představovali oni...
Kdyby někdo vz pohanůse chtěl státi Rčleznem- onoho. Kristova krás
lovství, ten dle jejich mínění musil se státi Ržidem, t.Rj. musil-. se dátiľ
obřezati aj podrobit se celému“ zákonu Mojlžíšovu,-sv tak jak činili,
proselyté, Rkteři se chtěli státi^,plnRoprávnými_ údy synagogy. Zákon
an obřízka, tak myslili, lto, byla jedinìájbrána .vedoucí do Kristova.
království, doÍCírkveR--ž- Křesťany- *obrácenRé zfžidovství, kteří holdo-_
vali těmto názorúm, nazýváme obyčejně judaisty.“ . 4 ,_

- n
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Byjlto sv.f;Petr,_. hlava Církve, který p_rvní_,přijal do lůzna Církve
1;ře_sťanské pohanskéhot ìsetníka Kornelia, É ar ,to bez, předchozí. obřízky.
(Skut Ap 10, 28..) .Bůh zvláštním Xzjevením- jej poučil, že ,nadešla
doba,»_kdy má prestati. V„Cirkvi fllevitickérozlišování čistých ane-á
čistých pokrmů asì tírni ostatni ritueljní zákon,.„Když přišla do
Jęru5ale,ma_, zprá_v,a_.o pokřtění sneobřezanéhoqpohana fljlšorneliaj, tu.
vzbudila 1; ,mnohých żs překvapení a poędiv. -Judaisté vytýkali Petrovi
(5knt Apíl, 2), fževešel do dofmuneobřezaných a znečistil se sty-
ckemíˇRsqnimi. Proti tomu hájilse sv. Petr poukazem na to, že sám
Bůhpmu ve této věcisvou vůli jasnějprojevil. ,,Kdo jsem byl já, --tak
pravil abych mohl ,bránìti Bohu P“ (Skut Ap 11,17.) Tím byla
Rnmlčena voposice judai_Stů,kteráŤ se tu poprve ozvala. Než, jak- se
zdá, považovali judaisté případ Korneliův zaněco mimořádného a
výjimečného. Netušili, že tato .výjimka se stane brzy pravidlem al,
že z`an_edlouho Církev úplně odloží zákon Mojžíšův jako bezúčelnou
přitêž. p“ _ p  s  ,

Sv;_řPavel byl Bohem určen k tomu, abyjako vyvolaná nádoba
přenesl nauku ,Kristovu z úzkých .hranic .Palestiny do ří,msk,o-řeckého
pRRo~hanského_ světa. Třebaže byl původem plnokrevnaým židem a k to-

stoupencem fariseů,R"dovedl se povznéstnad vkoř,eněné, předsudky
svojich rodákůp a. poznal brzo,RRžeízachovávání, zákona Mojžíšova musí
býti nejen vc theorii, ale ij, vp praxi cí~rkevn,íodstraněnso. p To je práve
§Rdůkazem_ “je`hoR_velikRého ducha, že jasněpoznal universální určení
ęyang_eliěa,_a neslučitfjelnost Mojžíšova sězákona j S tímto ,křesťanským
nniversa“lism;em. vBylpro,tÝo_ dvojí závažný, Rdůvod.,[.,,, R _,    

,zákonMojžíšův,,kdyby,jej byla Církev. podržela, byl by
Lˇsíření evangelia mezi, pohany nesmírně Rztížil, ba učinil přímo ne-
gmožnýin. .Pohané pociťovali, od jakživa odpor k obřízce a k ostatním

,_ V , t › , . _ » . , ._ _

.přŤedpi_sůInR Zákona, kteréçsef jim Rzdály podivnými a nepochopitelè
ałkteré oddělovaly židy jako zRedŤod ostatníhofkulturního

světa. R Nechuťz tato vedle jiných příčin vyvolala už tehdy vříšiřím-
ské,silnéantisemitické hnutí, kterése často projevovalo násilím a
protižpidovskými pogromy. Tato nechuť byjjistě byla přenášena si na
křesťanství, kdyby křesťanqé obrácení z pohanství se podrobovali
“ob;řízoe as Ťostatnímu Zákonu.«Pak, by křesťanství mělo spoutané ruce
Zákonem a, nebylo by mohlo vtak krátké době proniknout pohan-
.skýısvět jakojobrojzujícíkvas. ` R ,_ , in __ ._ ,

 4 [Vedletohoto důvodu praktického byl zde ještě ,mnohem závaž-
nější ,důvod dogmatický, který vyžadoval brzkéodložení mosaických,
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obřadů. Tento důvod si sv. Pavel zvláště dobře uvědomil aklade
na něj ve svých listech největší důraz. U,křesťanůzachovávajícich
Zákon snadno totiž mohlo vzniknouti přesvědčení -- a judaisté to
přesvědčení měli --P že Zákon není ukřesťanů pouhým zvykem a.
zevnějším obřadem, ale že je nezbytnou podmínkou k dosažení věčné
spásy. Než spásu tuto zjednal nám Kristus jedině Svou smrtí na
kříži a cestou k ní vedoucí je pouze víra V Krista a život dle jeho
příkazů. Tato pravda tvořící základní nauku křesťanství, ba samu
jeho podStatu,`mohla snadno plněním Starého zákona býti zatemněna,
ba upadnouti v zapomenutí. Křesťanství by pak nebylo ničím-jiným
než jakýmsi druhem reformovaného židovství. j

x ` .

Když došla do Jerusalema Zpráva ozaložení křesťanské obce
v Antiochii skládající se Z obrácených, a sice neobřezaných pohanú,
tu znepokojila tam mnohé židokřesťany. Na jejich podnětbyl po-
slán do AntiochieˇR Barnabáš, aby se na místě O skutečném stavu
věcí přesvědčil. ,,Ten ale, když Ípřišel a viděl milost boži,zaradoval
se a povzbuzoval všecky,aby s pevným rozhodnutím Srdce trvali
v Pánu, neboť byl muž dobrý na plný Ducha svatého.“_ (Skut Ap
11, 23.) Barnabáš nadto povolal Z Tarsu do Antiocliie svého dávnéhoˇ
přítele Pavla, o němž věděl, že je od Boha povolán a nad jiné způso-
bilý šířiti evangelium mezi pohany. ` j R _ _ j  

O čem byl Pavel od 'počátku přesvědčen, to prováděl v Antiochii
skutkem. Nejen Rpřijímal do Církvepohany bez obřízky a bez závazku
Zákona, aleRv žádném případě nedovoloval pohanským neofytům
Zákon zachovávat, chtěje tak předejíti snahy judaistů,o nichž
tušìl, že se budou pokoušet svádět obráceně pohany -k plnění Zá-
kona. Případ obřezání Timotheova byl výjimkou, kteroupřipustil
sv. Pavel k vůli židům jen proto, poněvadž Timotheus měl za matku
Ržidovku a proudila, mu tedy vžilách židovská krev! (Skut Ap 16, 3.)

Na první apoštolské cestě dosáhl sv. Pavel s pomocí milosti boží
neobyčejných úspěchů. .Veliký počet pohanů uvěřil v Krista, ba ,pře-
vyšoval už snad počet židů“. přijavších evangelium. žádný Z těchto
pohanů, které sv. Pavel získal pro Krista a pokřtil, nezachovávaľl
Zákona! 1 ,  I by 1, , f _ 1 p
.Misijní praxe sv. Pavla a jeho mimořádné úspěchy vzbudily

vjudaistických kruzích v Jerusalemě poplach a největší obavy.
Judaisté viděli, že jejich ideály, jaké si utvořili O křesťanství a jeho
úkolu pro židovský národ, jsou vsamém základu ohroženy činností
Pavlovou. Každý odklad hrozící nebezpečí jen zvětšoval. Proto měli
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za to, že nadešel čas, kdy musí proti sv. Pavlovi se vším důrazem
vystoupiti. 4 ~  

s Takøvý byl stav věcí“ vp prvotní Církvi, když nadešly události,
íšterénám líčí 15. hlava Skutkův apoštolských a které vyvrcholily
V Apoštolském sněmu.  _ ‹

i a II. l i

Chceme-li vylíěiti nějakou dějinnou událost, tu dle požadavků
historické methody je především třeba seznámiti se S původními
prameny, které se ké oné události odnášejí, a dále je nutno Zjistiti,
žzda a pokud ony prameny jsou věrohodnými a není-li v nich hi-
storická.skuteěnostzrjakýchkoli příčin pozměněna, zkreslena nebo
Si úplně Zfalšována. Jąen touto cestou je možno dospěti ke správnému
:poznání  a  ocenění ˇ historického fakta. To` platí i o Apoštolském
sněmu, jehož průběh a význam chceme zde vylíěíti.  
7Nejstarší původní prameny vztahující sek Apoštolskému sněmu
jsoudva. .Ie to především 15. hlava Skutků apoštol-
s k ýich, ra pak vedle toho zpráva Svatého Pavla v listu k e Gal at-
zským A2, 1--10, která dle ípřesvěděe většiny učencův katolic-
kých iírationalistických je Souběžná S čenou patnáctou hlavou
a pojednává od jedné a téže věci. P

' Nikdo nebude pochybovati 'op tom, že Svatý Pavel, který byl

e  '

IL'-'3
I-=<""" CD

osobně nıkem Apostolskeho Snemu, take spravne a naprosto
Ťvě'ro*bodn vylíěil . tehdejší jednání v Jerusalemě. Slova jeho mají
takový přízvukr pravdy, že ani nejkrajnější kritika senecdvažuje

flx
<CK

QD U2 ‹:"ł"

r żuváděti V pochybnostspolehlivost“ Pavlova referátu. Avšak zpráva
svatého Pavla, která byla psána, jak každému ,ětoucímu patrno,
vnejvětším duševním vzrušení, je kusou, ba nechce, ani býti po-
drobným vylíčením všeho toho, co se tehdy V J arusalemě odehrálo.
Svatý Pavel chce ve svéapologii, jako je ona část listuéke Gal.,
:pouze uvésti nový pádný důvod proti svým judaistickým protivní-
Lkům a dokázati jim, že apoštolé jerusalemští jeho misijní praxi
žschvázlili. Není nikterak jeho úmyslsm podatì historický průběh
'událostí v Jerusalemě. Jako všecky jiné zmínky a narážky, které
se vztahují kživotním, osudům Svatého Pavla a které nalezáme
.rozptýlené v jeholistech, tak i ono místo v listu ke Gal. staví se
teprve jasným ,aľ srozumitelným, když je umístíme na správném
místě v rámci života Pavlova, jak nám jej podávají~Skutky apo-
štolské. ' -  

, .
..'

Q
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104:  í  Dr. T. Hudec: i
v ø

_, K, tomu přistupuje ještě druhá okolnost.„Jestlmezi» učenci nejen
rationalistickými, í ale í katolickými celá řada těch, kteřítotožnost
obou lřečených- zpráv popírají tvrdíce, že Gal 2, 1---10 líčí-zcela
jinou událost a nikoliv jednání při Apoštolském sněmu, jak nám
vypravují Skutky ap _v hlavě 15. I když jsme přesvědčení, že
obě zprávy jsou parallelní a pojednávají O témže faktu, í přece je
potřebí předem oceniti a vyvrátiti důvody, kterými zastanci
opačného mínění operují. je P s l  e . v

j .Z těchto dvou příčin při vylíčení Apoštolskéhošisněmua zvolíme
sobě za východiskovypravování Skutků ap,i když nepocbází; od
očitého sv-ědka jerusalemského jednání aje tedy, pouze zprávou
Z .druhé ruky. ' ~ . r , Š , n í a . ij j

ja í Při tom, budeme se opíratiìio dva pevné př,e,dpok~lady, a to: ,
. 1. že 'jako celé Skutky“apošt.olské=, tak .i ona hlava-15. mají
Z a ia u t o ra sv., L-u ká še, průvodce sv. Pavla, pisatele třetího
evangeHa{ ,„  po ja, to é -j a í í to j r Ť' '

2. že Srkutky;815; ;,›jS”ou his t ori c klý í S p is em V plném
slova smýsluťa, sjjejjichjzprávy jsou proto, i když odezírámer od
inspirace, jn aptr O s t op dvě r o h od n ý m i.. . í P
~ Rationalističtíkritici autorství Lukášovo většinou p0pírají. Jsou
obyčejně toho mínění, že pisatel knihy nebo jeji redaktor, žil te-ˇ
prve okolo r,okuí100, snad něco dříve, Snad něco později. To prý
vyplývá Z toho, že znal spisy Josefa Flavia. a jich použil, a hlavně,
zíceléljeho-mentality, a způsobu naazíráni, které prozrazuje dobu
poapoštolskou. Pisatel tento nám neznámý byl spíše jen redaktorem,
kterýveıísvém díle P, zpracoval dva (Spitta) nebo (Clemen) pra-
meny..jV první části Skutků převládá pramen prvý, který má ráz
judjaiosftický, a pochází z doby před' tím, než Svatý Pavel započal
svou činnost a než povstala myšlenkana přijímání pohanů do lůna
Církve. Druhý pramen naproti tomu nese na sobě pečeť myšlenek
Pavlových a; má za původce, především denník, ve hlavách 16--28,
někoho zoko1í_Pavlova..  = r t l a  4 t  

1 _ _ , _ _ _ _ ,

flMirnotytolhlavnímyšlenky jsounázoryv rationalistů tak pestré
a.měnivéˇjako obraz v kaleidoskopu. í í  f A i  í  
F. ch. Banv,I)1‹tøvý. -ve čhyžęiøáhýøh ıøheøh pøánjkı px›`vni,1<x-i-

tickýíůtok proti Skutkům ,apoštol@ským, pokládá je za tendenční
spis pozdějšího autora, který apoštolskou dobu, idealisuje a chce

_ I _ _ _ _ _ . . _

1) F. Oh. B a u r, Paulus, sein Leben und Wirken. Stuttgart 1845. “ '

4
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j 1 Apoštolský Sněm. 105
_4. by z

proto zástřít a zatušovat všechny rozpory, jaké zmítaly Církví“
vë oné době. Pomíjí protomlčením všeho, co onen rozpor prozra-
zovalo, historická fakta dle svých úmyslů pozrněňuje a up'ravuje,
neštítěse při tom ani přímého falšování událostí. j   ' P  

Nejnověji známý Alfred L oisyl) ve svékritice Skutků ap
chopil se věci z ,opačného konce! Dle něho Lukáš skutečně napsal
historický spis věnovaný Theofilovi. ež neznámý redaktor okolo
r., 100 dílo Lukášovo ipřepracoval, změnil a rozšířil vkládaje do

'Z

ˇn'ěho;svoje tendencea svoje názory. Původní spisLukášův',_ je dle
Loisyho úplně ztracen. Vnitřním rozborem pokouší se Loisy určit,
coasi z prvotního Lukášova díla se vi našich Skutcích uchovalo. a

1\/Iezi Baurem a Loisymnajdeme ví nejrůznějších odstínech dlou-
i hou řadu kritiků,-kteří každý Svým způsobem hledí vznik Skutků

ap-vysvětlit- Platí o nich známé: Quot capita, tot sensus. 1
=Není.naším ůkolemvšechny Š ony systémy 'vypočítávat a vyvra-

cet.1Jak vratkými a slabými důvody jsou všechny ony systémy
a ,theorie podepřeny, je patrno nejlépe 'z toho, 'že H a r n a O k,2)
vůdčí duch dnešního rationalìsmu, v několika spisech rehabilituje

' “ , . k /

starou církevní tradici, vracejev se k ní a dokazuje, že pisatelem
jak Skutků ap, tak i třetího evangelia je Skutečně Lukáš, prů-
vodcesvatého Pavla. Uz totojediné faktum ukazuje, že ony
d ůvody{zdánlivěsvědčící proti authentii Skutků ap. nemohou býti
talçi-j3,snými“'apřesvědčivými. Staré církevnípodání, které autorem
Skutkůsrap.-jjmenflujejsvatého Lukáše, dosudse nikomu nepodařilo

›' " í ' ›“' ' ` ` . , _ ' _

vyvríátìtl-_ po  _ í in j  =   
L-Mimoony věci, jichž 'byl sám očitým svědkem, užil jistě svatý

Lukáš též jiných pramenův jak ůstních, taki -písemných. Ale vše
to zpracoval pv ijedencelek a“ vtìskl mu ve slohu i v líčení takovou
jednotnou -ìndividualitu, že jest a priori beijznadějným každý pokus
určovat, z- kterého a z jakého pramene bylo cočerpáno. 4
„ ,Kritici své domněnky opírají o nesouvislosti, nedopatření a me-
zery,._ které se prý v textu Skutků ap nalezajízn než 'to jsou vše
jen -dohady, které nemají žádného jiného podkladu nežli subjektivní
dojmy, p jake ten-ktery kritik pri ctenı Skutku ap mel. Neni ovsem
svatý Lukáš takovým ,ideálním spisovatelem, aby všude přesný

v _ _ _ \ .. _

1,. A. ,L oi s y, Les Aotes des Apôtres. Paris 1920. í Q _ Ý
2) Adolf 1-I a.rna,~zc k,  Lukas, der Arzt, der Verfasser des dritten Ev. und, der

Apostelgesohiohte. Leipzig 1906. - Die Apostelgesohichte. Leipzig 1908. -- 'Neue
Untersuchungen zur Apostelgesohichte. Leipzig 1911. _ _

_ Hlíd.ka,.r 1  ` , 8



nv.„,n_~„.„›n=

I2.

,.›.
É.,_

í‹.í

I.,_
2;jí
ší

I
I

I

š1

I

ı

I

I

....„.z„n,_-,n=,-„,...„.„.n.=„<==.;-nä.==.„.._==n_»

II
II
24,.
ší
ii
II,.
LI._
Il41*e
ší

ıš
ii
xi

Í!
ÉŠ
Ě;
Í'š
Ič

í

I

I
I

I

I

I I.
1

- :
I
I1
I
í

ı Í
II.'tá

I
I

I
I

í

I

I

I
I

I
I

I
I I
1 I

I
` I

_x1K
I

.I

I
I

l

I I

I

ı
1
I

106 I Dr.T-Hudec: M „_ _

logický postup- při vypravování zachoval tak, aby to vyhovovalo
požadavku každého moderního kritika, zvlášt_když..k_aždý Z nich
mápožadavky jiné.  “ j A ' ' i ' j .

' ' . x _ .

Harnack dokázal podrobným rozborem slov, fraseologie fa skladby,
jíž Lukáš užívá, že Skutky ap jsou dílem ˇ-naprosto jednolitým,
pocházejícím od jediného autora. Jeví-li se ona jednota v celém
díle, tedy zvláště jasně vyniká pv hlavě 15. ícíApoštolSkýsněm.
Nelze si opravdu ani jednotnější komposice představitì. V c el é

ıınıı W CQČ

hlavě jsou jednajícími“ osobami Pavel a Barnabáš na straně jedné,
apoštolé ajjstarší jerusalemští na straně druhé. Celé jednání vede
se o jediný předmět, totiž po poměr obrácených pohanů `k zá-
_konu-Mojžíšovu., L 4    je  ,_ í Ť

Může-lijbýti v j _'bovůle kritiokánež když J. Weissl) iv této
kapitole rozlišujeézprávy dvěía tvrdí, že ony dvě zprávy-jednají
též o dvou různýchˇudálostech, -které ,redaktor° omylem do sebe
zasunul a v jedno zpracoval! Chce .tím docíliti důkazu, že dekrety

CD‹ gn-Un jn-I\ ı--0“ I-I

. apoštolský nebyl vydán na Apioštolskémr sněmu za ,přítomnosti
Pavlovy, ale později při jiné příležitosti bez vědomí Pavlova a bez
jeho ůčiasti: o tom prý jednala ona druhá zpráva, kterou autor
omylem spojil S vyličením Apoštolského sněmu. Těžko si představit
větší násilí na textu než ono, jakým J. Weiss se pokouší svoji
thesi dokázat. Verš 12. je dle něho pokračování verše 4. a patří
k oné první zprávě pojednávajícípouze O závaznosti obřízky; při
onom-pozdějším jednání obsaženém“ ve druhézprávě jednalo se O zá-
vaznosti nikoliv obřízky, ale legalií t. j. rituelních předpisů Zákona.
Proto jména Pavla a Barnabáše ve verších 22. a 25. vylučuje jako
pozdější vsuvku, takže chvála vzdaná ve verši Pavlovi a Bar-
nabášovi, sevztahuje Sílu a Judu,posly jerusalemskélí 1 I
 Takovýmiškrty a přemísťováními dochází kritika. ,kvýsledkům

<obdivuhodným, bapr 0 neuvěřitelným! í I . Q í j ,_
~ Spis svatého Lukáše je také opravdu dílem h i s to r iíc k ým

Ě.

a vě ro od nýin. Historičnost některých zpráv ve Skutcích, ap
připouštějí i _kritikozvé rationalističtí, alelvytýkají autorovi: lehko-
myslnost, s jakou ípřejímárj zprávy od různých osobajz různých
pramenů, lehkověrnost, s »jakou uvádí zázračné legendy, jež nemají
nejmenšího nároku na historickou pravdu, a konečně libovůli, 'l  `m

QD"In-I (D4QD C'1'=øIkou fakta mění a dle svéchuti a potřeby upravuje. Jeto zvl  

1). J. Weiss, Urchristentum I. Göttingen 1914. S. 194. a Ť I
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 'p'ravdu_ nemůže nikdo nepředpojatýj _pochybovati. Lukáš _ měl však_ ł __

- - 1

  __ APQŠŠÓISIÉÝ Sněm- __ 107
W ei z s á ,c k e r,1) který ve svém obsažném díle ,Das apostolische
Zeitalvter“ _JhIistori-ckou-pravduSkutků ap stlačuje na minimum po-
čínaje si vůči jejich autoruz tak íˇj_ako_ advokát, který má před sebou
obžalovaného a chce mu .za každou cenu jeho vinu. dokázat. _
í`Proti ítakovému snižování Lukášova díla poukazujem opětně na

. 4 . v

H aľ „QQ 1,33). který Skutkům apIoštolSký_m vzdavá velikou `chválu
af pr0hla_šuje_ je za spis nejen spolehlivý, ale. v _mnohém ohledu
pozoruhodný._  _  _

.pojal do svého spisuzprávy o,,_zázračI1ýcb událostech
nalistůmzázraky jsou kamenem, úrazu, vjtomo bodú_jsoju
zajeçinøı Vyłøhàzęjiçe zz filosofického př_eÍdpokla_d,u, že záz_ralç””'je
vniterně neInožným,prohlašují každou zprávu o zázraku,‹třeba_ sebe
lépe, ověřenou, za pouhou legendu, které je naprosto nemožno
přikládati víry. --- Než zázraky jsou možné, a jejich pravdivost
může Ibýti prokázána' jakou jiného híìstorìického ffakta. Svatý
Lukáš o zázracích W vypravuje a musí o niohz-_vypravovati, protože
se __ skutečně udály,“ jak byl přesvědčen 'on ji celá jeho ___generaC‹6›i

_ I í z-a.í`proto_že_tvoři.integrující součástku prvotních dějin~_Církve,f které
ve ísvémfl díle vypisujel 1 L í S í  ' “

SvatýLnkáš_xnèı důkladné řeøıflè vzđêıáni a  byl ‹1øhřevyškø1è.n
na vzorechzi velikých řeckých dějepiscův. Řídí __ se -jejich _zásadami
iaí_ohfce,_proto* 'nejprye to, 'očem hodlá psáti, ,od počátku bedlivě

5 í__.p_ropátrati‹Ia_ L potom teprve všecko ,po řadě t. j., chronologicky
vypflz.nu_‹._(L1š4,8.)o jøhø øpvflvdøvêxn úznyflın vyıičiıú čivøn
též dosti spolehlivých. pramenů k disposici, neboť vypravuje o vě-
cech-,_ které se sběhly za jeho života, sám měl na nich namnoze
osobně účast "a stýkal se S těmi,“ kteříměliz při oněch událostech.
p_ředníůlohu. Proč tedy o jeho věrohodnosti pochybovati? (P. d.) ˇ

_ _#).W,ei.z`si r,Das aposto1ischelZeitalteI'. Tübingen' 1902. É, _ r
~ . » ._\.. _

ji 52) H âv r na c k, Die Apostelgesohichte. iLeipzig 1908. S. 222. Es ist (Die Aposteli-Ť
“ x _

gesohichte) nicht nur im Grossen und Ganzen ein. vvirkliches Geschichtswerk, son-é
d_.ern“ auch die- Mehrzahl der Details, die es bringt, ist jzuverlässig . . _. Es ist fast..
von“ jedem _m_ög1ichen_ Standpunkt geschichtlicher Kritik ein _ solid.es und _ respek-
tables, in mancher Hinsicht ein ausserordentliches Work; ausserordentlich ist schon
der Mut des Lukas _ die, komplizierte Geschichte einer im lebendigstem Flusse sich
befindenden religiösen Bewegung zu sohildern. 1 - ' I __

` ‹. -. ˇ I

8*

 Ovšem ani Harnackovinení Lukáš věrohodným  svědkem „tam,==`í kde..-
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sè_rg_ij- G; vi1infl1‹ij,o ıi høvávnž činnøstin. Jøvg.
ˇuniversity v Brně č. 23. _V Brně 1928. S. 246, 28 K..  ._ ~

S J ei to asi první vědecký spis ruského učence, kterývyšel dříve
česky než rusky. Spisovatelem jeho jest ruský professor na univer-
sitě, vj Brn_ě,__ _j_en_ž_před ruskou revolucí působil jako professorií na
universitě v ()děSs_e a nyní k stoletým narozeininámj slavného ruského
siatírika Saltykova-Ščedrina (1826-489) napsal spis po jeho literární
činnosti. Spis. v předmluvě poukazuje na nedostatek pramenů životo-
pisných o Satirikovi, zvláště v cizině a proto_,,nechal stranou
životopis M._Saltykova a, soustřediljsvou pozornost hlavně na lite-
rární jeho č_innost“, oŤ níž podává ,studii obsáhloua všestranně vy-
čerpávající látku. Tak důkladné, ipodrobné studie oz literární činnosti
satirikově Rusi dosud neměli._Prof. Vìlinskij mluví O literární čin“-
nosti Saltykova S láskou a obdivem a řekněme, že_Saltykova více
vysvětluje, proti nepříznivým zprávám o" jeho životě a literární
činnosti hájí a podrobuje je velmi shovívavé_ kritice. Jsa do Salty-
kova přímo zamilován, v tak růžových barvách maluje jeho literární
činnost, že čtenář i s uměleckého hlediska po přečtení knihy spiso-
vatelovy bude stavět satirika hned vedle Lva Tolstého a Dosto-
jevského, ježto se zdá, že p. proiessor Saltykovu dává přednost
i před  Gogolem, Turgeněvem, Gončarovem a jinými koryfey ruského
románu. Správně vyzvedá ,spisovatel uměleckou/ stránku P á nů
Golovlevých, Pošechon ské stařiny, některýchBajek,
kde všelidské motivy stojí v popředí a z té příčiny spisy--tyto také
u jiných národů těší se zasloužené oblibě. Většina však spisů Salty-
kova pro jeho „Ezopův jazyk“ a publicistickéúvahy, jimiž belle-
trický prvek bývá zatlačen do pozadí, potřebovala by v překladu
do cizích jazykův obšírných výkladů, tak že by čtenářům nepo-
skytovala zábavy, nýbrž by jen unavovala. Snad Rusům jsou dosud
srozumitelny některé publicisticko-satirické spisy“ Saltykova, jako
jsou „Gubernskíje očerk_i“, ,,IStorija odnogo go-
ro d a“, ,,Bo ln o je m ě St o“, ,,Melo izn i“, vnichž tón pu-
blicisty převládá naduměleckou formou. Ale ač tuněkteré črty az
povídky jsou ,,díla mìstrovská“, přece překladatel musil by opatrně
vybírati, chtěl-li by, aby cizinci Saltykovu rozuměli. Ostatně také
ruští krit_ikové“vytýk_ali mnohým spisům Saltykova již za jeho života,
že Rusi za několik letnebudou jichmoci čísti bez vysvětlivek.

“ Na všechen způsoby. jest kniha p`rof.i\I7ilinského velmi cenným vkla-
dem mezi české spisy -jednající o ruské literatuře a vůbec nejcen-
nější monografií českou o jednotlivém spisovateli ruském. Snad bylo

záhodno, by překladatelé zruštiny dobře pročetli knihu tuto a
- - _ , _
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pøáıfl niíı›0i'“idiIi Výber ze spisů Sfl11›yk0va. flàe
žøflýøh. Jmek SDH 'ante we“-2 Vë?>Ši Gee“ m0 Rusy. ıelıkeee
hoiđnotí všjecka ”díÍla předníjho spis`ovatele, 1 ta; jež,nc Čseehr-   A~sVW1-
vM.e_.«Böhne1, Vyeneë 5- 377- Praha 1927-    známý čøflkývøfnflnøpisefl, V iehflž đflflhràlfl flfflfiıžfflı vždy tak

velikiÓu'lr01ìziiiiP0đàYà VB ”“i$ViÉ PQ$1Š3ClHÍkoIlÍZ? Ť!Š`3kQ1Íki;Štl1ŠliÍi 0 Žęně
a"iøoťóim,jak se vyviiel e vytvářel Všech `đ0bà0h  íęii kıłlfi, PQYZHÉI-
šèjiøi ii hnedi ke zlbøžnëfliz hned kiP1`0_1<10ü~ Nëľfleliírfleıi 0 1>ë0ľ1Í>°“
věcech velká, Wľřeľpàvaiiifii 0đb0rnàdila, i Iłëei Pc0hybY„iž0 také nàšfl
autor Z "nich ičerpal-~` je to viděti na př. již ze u!v_áděnýc_h~“
ze starý'ch spisovatelů, círk. Otců atd., zřejmě P_ř6iÍ1I1ë\nýGh Zl-đ1`ILIhé
fnkv, Zásadně se však liší celou foírrnou svého zpracování: _ Böhrıel
ł_ìčii__hla.V'ně,ija'k si ženu vysnılı básníci a jak souđılı o ruznych pro-
jevech/ jejího vnitemíhoa zvláště erotického života. K basnıkurn po-
flčítaiovšemi také spisovatele Bible, Stejně jako autory starých indıc-
íkých i_ba'b'ylonských a jiných východních Zfakoníkn. Podle Í›0h0 Z3-

=_ 7 _,-_ ˇ ., ˇ n V - 0 . ı - v I
Cházítflkeýýàpz nrube neuctıve sbıblıckou zpravou o stvorenı Evy
,flzo pdějìnàch prvních lıdí vůbec. Spısovatele Genese nžšızyva „staro-
ožidolvskýmı plagıâtoI`y“, kterí pry ,pobìustnısrukou pokazjılı po-
etrijčtějšíýobdohiìıâpodání jiných posvatných knih. :Nelíbí se mu? na ,_
žesandělslérepřijvyhnàní prvních lidí Z ráje mají v rukouírneěe -1- vy-
žnamnější prý bylibyla pochodeı"í!PZvlaště jej uraží postava Satana
matønjøihø;jújznyslyjbožízo „Podobnou nešikovnoýst -imohli Spachat jen
dŤrv_o'š_těpoVé"iVzlefi"ádícíľ,v_Sadě^ poesie“ (2l2); Nerozurní ovšem také

 _ żvflepeskvfflëflës P0öefiíP-M-““› Heeěàre Svefiýehv “@°h.àP@ mil“-j ěs;ester_“_anı myšlenky křesttanskèho kněžsetva, ba ani lšresťan-
islkeideje A pěanenství- Oclvažuje seetvrdıtı, že křestanstvı Sneslo pa-

flseęi”nStvir.__sjoidpeálníchivýšìindoprašnýchcest a tçlaloe mu křivý význam
„pbohulibél oběti“; Zato velebí Mohammeda, který prý ve Zjevu raj-
ské  Piannyzýtělesnil touhuiěbâsníků po neuvadajícírn věčně panen-'
skěm a 'provedl Zázrak; jehopanny láskou se očišťují a láskou se
obrozují V kráse aji panenskosti . Podle toho největší část knihy jest
věěnovàna Studiím o ženě „v zrcadle smyslů“.-Spis. užívá tu často
oiněkterých autorech_ná_zvu erotologové a erotomani, ale není to
nejhorší ernotomanií nahromaditi všechno, co kdy bylo napsano od
básníků V tomto oboru, prohrabávati sevvtom S rozkoši labužníka
a ukazovatise všech stran obecenstvu jako nějaký mnohonıluvný

 fvykladaě raı“-it vv panoptiku? A takoví lidˇes chtějí křestanstvu něco
Iiátnlouvati“ o očišťování! Dokladem, jak Innoho možno mluviti
o ničem, jest na př. „studie“ o poliblšu, jež zabírá plných 112 stran!
Jako Zajímavost možno snadještě uvéstı, že Z kat. Světců nalezl
u Böhnela milost sv. Alfons, nazývaný ovšem vždy jen ,,Liguo1ÍI{i“_,_
à to hlavně pro Svou“,,advokatSkou přesnost“ i psychologickou zna-
ŠQSÉÍI Y rozlišování a posuzování hříchů. Zato jako Zástupce Středo-
věkých moralistů cituje ponejvíce ---A Husa. o '  A ` M“.

` ;4 .
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116. as « _; Posudky. či N j Ý

„Pa m ěti a ,list ář D r a_ A lo i se P r a,,,ž já k a. Vydal.,Dr.
Fr a n 1;. K a me n ičn Iz. D11. II. Listář z ıøhożınsáo- 1901. Nákı.
Č. Akademie,_Pra,ha 1927. S.j,51,6,, 56 K;  ‹  je
_ Druhý díl tohoto díla, pro naše politické dějiny. veledůležitého,

_ obsahuje jen dopisy. Nejvíce jsou zastoupeni Ant. M e Z n í k, jenž
Í.44
Š

.Š `š

v Í
Ž
Ě
I

Ě
fš;š§_ı

łžël
lI
f
l

l
l1
i

Ě
Í
IS

Í
l~›
l

Í

4

l
Í
Šš1

E

v
í1n
›

l

l

H
l

lsjn

_ K

se bujnější části* brněnských vlastenců stal prototypem  ,,hofráta“,
.že mujaž poslali chic_I,n_out..z_jako_~ znak jeho službovolnosti k vládě
(od, té doby se jeden astújlv brněnském C. j Čten. Spolku jmenuje
stolem héfrátů), a,Fr. L..B i eg er, up něhož jako uDra Helceleta
jsou 'tu doplňky Ĺk jejichvìlistářůmdříve vydaným (Heidler,,Kabelíˇk).
*Ostatně lchybíjmálokterý ,z».výZn_aLmnějšíchiPO1itiků českých a před-
ıihavských. “ « _  r _

j Půl stoletíčeské politiky, zá-pasů sVídÍní, ale posléze také zápasů
ve vlastní čes`ké`domácnosti možno tuˇfk hojnému, poučení _sledo_vati
namnoze lv jejich zákulisí, tedy _ve_ vlastních popudech ai pranienech,
čistýchi“kalných, 'jak kdy. A í i _ í J
[I tento druhý díl jest = velmiiepečlivěizpraocován a jprosjpěšnýmfi

přehledy, seznamy a [vysvětlivkamì l opatřen. iK a nd u s,èkteréž_to«
jméno p. 'vyd. má za přezdívíku (jak jich pisateléněkolik používali,
na př.“,,starýpán“ Fr.Palacký, Ladislav -_- Rieger, Cervíček
nebo Nácek --S Ig. ,”Wurm atd~.), je Snad farář_`Karel Kandius, své
doobłyıjí pollnoravském. venkově jznÍámý *,,poIníÍ` kazatel“ o věcech
hospodářských; Dr. Jan Bílý Kandusemìsotva“míněn. , je  

_ _ n , , V 2 . ; ~ ' V ` _- ` ,

na r o s la,ví_ D u I' yo h, V Z jín ky  Z mládí. Nakl.
'Lad.,Kuncíř, Praha 1928“. S. 179 21K.   l ˇ_ _ 7 . _ _

~ Vevěku spi_Sovatelově*se ,sice vzpomínky' ještě nepsávají, ale
když sámje představuje jakožto vzpomínky napsanépro jeho děti,
budiž. Jelikož pak jimi nechtěl ani líčiti svého vniterného vývoje,
zbývázjen výčet životních událostí Z dětství, ježjrovšem  jsou tu
nad průměr pestré, an hoch záhy osiřelý často se stěhoval odstrýce'
k jstrýci, od tety k tetě, maje _ takto příležitost octnouti se včelných
městech východočeských.Literárních nároků tedy kniha nemá.  

 _ ,›ı‹s ıı _'za
‹ | - _ ` I "

č ' ' I - z ` ' '

i'“n~d iř ic h S n _ .I ie h of b í l á inočc. Román. S. 191.,...... N`‹ (D F
Prahae1928.,+-,-_- T. H a rldfżt -Po' k o r. n ý,“ O t r o ci o S oudu. Praž-
oskýíromán. S- 269. Pra'h,a3lí928., _ č  Á _ á  j
Ťí1;Oba ,autoři nejsou jižjnováčky ve literatuře, ale možno-li souditi

podle jtěchtojjdvou posledních práci, sotvasi v ní dobudou něja-
kého čmísta. áOsvojili_ si sice jakousi vypravovatelskou obratnost, do-í
vedou někdy realisticky iZ&0_łìytiti_ několik zevnějších zjevůě součas-
ného života, aleto je,také,ì,_všechno, co jim možno přìčísti k dobru.“
Proti tomu ,vyznačuje oba..z~veliká plytkost a povrchnost v povaho-Á'
kresbě, často plné psychologických nehorázností,“ a při. tom snaha
pùsobiti lacino na čtenáře nevkusným líčením A násilných nebo smy-L
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slných scen. J. S n í ž e k, povoláním učitel, hledá jakési originality
v drsném“ slohu, snad trochu vy světlitelném hrubým ovzduším pyt-
lácké horské vsi, kam umístil své, dva příběhy o Sentimentální lásce
mladéhopytláka k hrdé dceři lesníkově a o probouzející se dětské
náklonnosti pytlákova syna ke kamará_dce ze školy. Zvláštěprvní
zniøhìjevprosy-cen tělesně chápanou erotikou, kterou autorps ja-
kousizvláštní zálibou několikrát nazývá „starým náboženstvím lid-
stva“. A I č v _ _

Takovou jestostatně také erotikaipražského románu H a r dta-
P o ko r nl é h o, líčícího životdůstojníků, vojenských lékařů aľ doda-
vatelů i jejichınilenek za světové. války.  Dvě, tři ušlechtilejšíˇlpo-
stavy zanikají v množství zhýralců, zlodějů a všelijakých příživ-
níků, tak jako několik bystřejších postřehů autorových zcela utone
v nánosu myšlenkových istylistic_kých plytkostí. Celkem: zbytečné
knihy, 'ježnikoho nepovznesou, nikoho nepobaví, ale spíše uškodí.
Stačí tak právě jen pro výstrahu, aby se čtenář nenechal svésti
reklamou as vyhnul se i ostatním spisům těchto „populárních“ spi-
sovatelů. j   _   j á M-

K J 0čs“efiP. o d er, K ře hn o u cí p tá č e. Román dítěte. Illustro-
valDr. Jan' Goth. Nakl. A. Neubert, Praha. S. 101, 16 K. č j _

Děvče se zapomnělo a jsouc přísným otcem pokáránotodchází
Z domu c k zonomu člověku.iTen ji dopraví do porodnice.sJejí bra-
třiček nemoha jí a jejich vyprávěnek Zapomněti a postrádaje u
přísnzéhos otcei icpřílišíústupné matky rodinného tepla, vykrade se
vˇjnociìzidorñuhlledatcsestru ; Zbloudí ovšema strážníkemdopraven
d0'_.snejbližšii. nemocnice, totiž právě oné porodnice, kdejzánětem

ĹuQm,íràv.,“,e›,zatím co sestra dává život dítěti, :za přítomnosti rodičů.
Jér,“'_jTkliív,ýjpříběhfldítěte vypravován ,slohem romantického symbo-
árlismu, slohem snažícím se vystihnouti chvění bolu, touhy a naděje.
Vildějií fysickém- má ovšem býti zobrazen. psychický, ale to nejen

_bezprostředním významu VYPI'avované události, nýbrž ivhlou-
blějieıpodložené idei -ą- cesty Zaideálem, při čemž arcizvolená
I,ıcodpovědn'á Osobička illusi* jednak podporuje, jednak ale také
ruší. Závěrečný obrazvypravování opravdu vybraného a“ výrazného
(kapkydeště po smrti hošíkově - ,,to Zaslzely hvězdy, že k nim
nedošel na -zůstal dole, v mraveništi“) zdá se tuto nepříměrnost
nebo rozeklanost také vyjadřovati. s P e

._ H e l e na PM 11 is z_k o w a, R o k  ž iv o ta (Ksiazeta born.)
Přel. Václav Kredba. Nakl. A. Neubert, Praha í928. S. 256, 15 K.
J Největší část knihy (na obálce chybně označené za román)
zaujímají líčení krajiny po jednotlivých měsících, spjatá S drobnými
příběhy venkova, arci polského, kterýžto ráz však nevystupuje všude
do popředí. Polský název, (Ksiazeta boru) vzat je Z následující lesní
idylly, již spisovatelka i jinde takcráda líčívá. V obrázku Z Volyň-
ska „Fedotka“ děvče vytrvale čeká na svého hocha, až se vrátí,

ˇ 4.'
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ale když Vrà1>iV Sezahyne při ıachraìíováni iirıýfihz dravëmrrcuđfl.
0113 Sàírle vi zoufalství l'Sì3siC10I1ěh0 Yľ1iá_; iPOS`1_eđni icbľázeìiì „Kříže“
Yyrravflie, ˇiak katøłicil maiiee rL1Ským_i sůsřeđY›“.2ekàI2àe0 Stevëtìnflvé
křilžesmistoll těch, í jež časem Zıwchřely. tajnou vzpoumu vncci př_GceŘOstaVí;__nQvé__   _     j

Překladie Gelkem Plvflflý- Mistr Peđàny hcvøryveđené místním
nářečími také nářečím českým (na př. průní, I což ov p`oÍZ1_`námcIé vyę
světleno: první). .leto tuším Zbytečné, aevfiččetbě jen ruší“.

/ _

Paul_Dancray, Podmořský poklad. Dobrodružný ro-
mán ze světové války. Přel. Vladislav Štverák, ill. A. I Salač.
NekI.B. sIýhIø,Pvøhfl 1927. S. 248, 24 K.  o  

Válka vpřekvapila argentinského boháče S dcerou a tajemníkem
V Kiau-Cau. 'l`ajemr1;í«k Francouz slyše, že německá pcnorka vyjede
proti francouzskému parníku, odhodlá se jej namoři vaľrovati, upadne
znova V zajetí, a s krajanem plavčííkem sevynoří vípotápěčských
oblecích ze ztroskotalé ponorky; tápajíce po mořském dně k ostrovu
připadnouna ponořené město a napokIaddrahokamů,_jejž později
shledavše se s argentinskými známými vyzvednou. I _

Děj nenízvlášť Zajímavý, mluví se v' něm mnoho o lodní aponor-
kové technice, a ,nejnapínavější obraty jsou nıálo pravděpodobné.
Ale v záplavě bezcenného románového zboží se tento dobrodružný
román ještě uplatní. P _ ľ _ ” I I, _

Maurice- Dekobra, Zrcadlo žen. Přel. Jaromír Heř-
man. Ns1<1.e Krøpáč á Knøhflvský, Pvflha.1o28.` s.115,ˇIO K.

_ Nekolikpařížských pikanterií , druhu Prévostova apod. Jedna
dost nemotorně umístěna dokonce i v klášteře, lasina doklad, že
účel světí prostředky. Zrcadlo žen jest ovšem také zrcadlem hlou-
posti mužských, což nenínezáhodno iv nynějším boji proti nahotě
atđ_-opakovati: nejen ženské svůdnictví, ale i mužská hloupostza-
viňuje, co se děje. Ta neb fona výjimka, o níž Dekobra vypravuje,
že si totiž Angličan přijede do Paříže opatřit jenom napohledný
důkaz nevěrnosti, aby se ,mohl doma postarati o rozvod, pravidlo

 1611 potvrzuje. I P _ , či i
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 Rozhled
   „  vNđÖ0ž@7l$Rý-   s  z  a
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í j7KřęŠ,ťanístvím přfekonány hranice národního íˇtheokratismu, který
však naproti novějším jsnahám o náboženství nacionalismu aspoň
jaísněř vyjadřoval _záSađU, že Bůh jest, jenž má určovêti náboženství
člověka, tedyi národu,ane naopak aby člověk a národ si určoval
s,vého,Boha,_a,rSv,é náboženství. Což dobře třeba míti na paměti

luk nás, nacionalistickém paroxysmu.  ~
v zŘíšesbtožír'j-‹ dosud se nerepublikánsky modlíme o království
boží, aby',přišlo 'odjakživa a různě vykládána, iv hlavních dvou
rysech 'jakoopřjííšeíčistěj vniterná nebo spolu ie zevnější; J ak ji Bůh
mítfiaichce, virne dobře ze NZ, a všechny pokusy vyložiti slova jeho
'jedinostraI111ěVt`0mj neb onom směru, tříští se o Soubor příslušných
vfýroků,Spasitelovýchjiskutečnosti apoštolské, starokřestanské. Ne
pouzesapjoflečenství vıjiterné, ne pouze přímý styk nitra jednotliv-
covaı ise i Bjohemjˇ,  ale `_SpolečenStví as společnost Zevnější zároveıˇfi

říše ›hoží"y“náS,„,aIe`ft,aké kolem nás a my V ní! a n _
Pře[vaba`“ísociologiokého,nazíránírv době novější vybízí přemýšleti

ijvzde-;Í[Socciolog~ic“kýí pjOsitivìs`muS_.v“e, svém třídění jevů pokládá
i_n,cspolefčenství'náboženské jen za jednu složku společenského roz-n

j jýrstyìeníjk,,,ÍIidsstvıi,,lpodjřízenou ovšem jeho' zákonům jako každou
jogp'od.;j,,naprolstousvrchovanostíl požadavků lidských, určitěji

řsëčonpof'j}stáetriích,,"ať,tsiz[státpředstavujeme jakkoli, demokraticky či
pjínakn,{fztřehas»oidealněji. nežli“ hrubě, demokraticky, í jak jej lidstvo
n`aInnoZe[proižíýá,.,j j  , [ é j .  
lNázorc náboženský to býti nemůže a v dějinách vlastně nikdy
nebyl, janyťí vždya všude .vyjadřují jakousi theokratii. Rozbitím
jednoty církevníana Západě uvolněna cesta k onomu nazírání dua-
listi0I<ému,í kterélstaví dvojí společenství a společnost proti sobě,
aby na konec ono prvé, náboženské,ípodřídilo druhému, světskému,
státnímu, Rozpoltěním tím vinen V-šaknejen protestantismus, nýbrž
takébláznivá renaissance antiky V Italii a j., jež mu na začátku
toljkspřátel nadebnajag a a  ` a . A j

A ,Ríša boží, má-li svůj úkol dokonale provésti, nemůže tedy Zůstati
omezena pouze' na oblast čistě duchovní, neřkuli dokonce eschatolo-
gıckou; život lidský nemožno vésti tak, jako máme snad vedle sebe
zóavěšeny astřídáme kabát sváteční ja všední; Zobecněl siceskoro
JIŽ názor, že obojí kultury, katolické a světské, smířiti nelze, a bývají
W také PĚSĹÍĹGIÓ Oflë pI`Vní,- kteří jsou 0 tom přesvědčení, ačkoliv
jinak vymoženostiıté druhé rádi uznávají až Využitkují. Jest-li ,však
U `j0đIĹ1fJtlivce yůbec jakousi opovážlizvostí_mluviti~ o nemožnostech
svetovych a vekovych, v této otázce, kde jde o věc boží, lépe snad

'I
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se v úsudku uskromniti a -- podle známéhožpravidla -+ si počínati
tak, jakoby Závisela na nás; Iidealismus“ a optimismus nemožnosti
nezná a jestliže PioviX jehoheslo: obnovitivše v Kristu, vyklá-
dáno ,za nehoráznou ironii, on. a mnozí jinís ním ho za .ironii nepo-
kládali, třebas mnozí zase aspoň ve skutečnosti prozrazovali, že
stačí velká .Slova jen opakovati. I a  I. si 7 I  

Mnohým jest na závadu právě organisovaná společnost církevní,
v “ ąačkorliv jinak se všude v organisaci hledá záchrana. Mnozí'se štítí

 nztoho ,,království'Ť božího, nadvlády. Ovšem, vládaa kázeň jest
podmínkou řádu; vládou jest il sebevlada, vládaducha nade vším
ostatním, předevšímnpak vláda ducha božího ve všem všudy. v

Organisaořeežžqirýipřináší jako.usi ztrnulost, opak, života a pokroku,
zvláštěv říši ducha. .Ide o to, jaká to organisace jest ajak se
uplatňuje. Vzpomeňme ku př. na „zápasy mezi věrou ia vědou«“I:
kde by zseflkatolická věrouka byla octla, kdyby se byla vždy řídila“
souvěkýzmi, fnázoryvědeckýrnil Možná, žepod jejím vlivem »to neb
onov“ pokroku vědeckém bylo oddáleno, -- celkem lidstvo ve Svých
časných potřebách proto Sotva co zmeškalo,a pakli I ano, nebylo
mu to tuze jnaškoduë. Kdo na náboženství křestìaznsko-katolické po-o
hlıvł ,_ vvı p ' 'j V I I »r ' I ' -vıvızı S vyssıho a jedine spravneho stanovıska,.., že to riseboží Spa-,
sitelem znova; zřízená a vedená, nepoddá. se obávám o její ztrnulost,
i když nenalézá záliby v přílišném theoretisování jednotlivých jejich
průkopníků.`”Tím méněvšak bude spatřovati důkaz životní Síly
v nekonečném differencování,vedoucím kc tolika výstřelkům sektař-
ství. Zdravý organismus takto svou životní mízou neplýtvá, ap no-
votvary chorobně vzniklé raději vylučuje. Ý a I L  I

. - .

Mìssiey ~ s
,Miva se jmenuje nová organisace na podporumissií .(MiSSions-

Verkehrs-Arheitsgemeìnschaft, zakl. P. Schulte), která opatřováním
automobilů, tanků a létadel chce missiím v cizině umožniti rychlejší
spojení roztroušených stanic, urychliti ia usnadnitinávštěvyroztrouž
šenýoh katolíků.“ * j a I a  a " r

IZ nedaleké A l b a n ie nedocházejí zprávy tuzeůtěšné. V letech“
1909--1912 za bojů proti »Mladoturkům missiím (frantıškánským)
hrozila 'úplná zkáza, od nížje uchránilo jen zasažení Rakouska.
Potom udělena samospráva pod křesťanským .mbretemj trvala 'jen
krátce a nebyla pokojná. N‹-łjípříznivější byladoba 21/2 roku od 1916,
kdy Rakousko jmělo Albanii obsazenu.» P07 převratě nastaly znova
rozbroje, kteréjak hospodářsky tak kulturně Zemi pustošily a. fzvláště
katolickoumenšinu ochuzovaly. Nynější vliv italský namířený proti
Jugoslávii nezjednal dosud klidu. Tím méně Sedaří obnovná práce
've školství as ”v"bo11oslužeb.néˇ 'pastoracì,' rávě pro hmotný nedostatek,
jímž-trpí nejvíc katolická menšina, pro nedostatek missijního do-
I`ostu,jen,ž je tím cıtelnější, čím více se jevísnáchylnost. tamějších
pravoslavných, sblížıti se as naši církví, jelikož obojí křesťanské
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vyznání“ ,trpí úředním Iůtiskein  ,mohammeIdán,Ský“m, je jak Ive. školství,
takv i'iřadech...Nového apˇoštolského, delegátaačeká ta. pernápráce.
* 4~5*ks;anĹ d i na V i e. I Ve“ S V é ds S ku .zamýšlejí ' usnadniti výstup

'ze státní církve, který dosudjset mo;hl.,státi”jIen o_soIbníIm odhláše-
ním uypastoraamělvi zápětí 'Qčetné nevýhodyobčanské. Uvolnění.
však má platnost především pro různé sekty, kdežto katolíci a židé(l)
'nejsou Sice zcela vyloučení, ale protioněom přece značně omezeni.
Sám tolik Slavený smiřovatel arcib. Spöfld erb lo m ve svém dobro-
zdání upozorňuje, že novými návrhy alstátní církev není doąti chrá-nênn iprotiiìiakadlům Iňìm a. ktaerýrfýavlàšfë V@.SVëđSI<“jrozvijía pjpropapganđng* 'odz .doby reformačnítlnevídanou. Katolický a p 0 ..
šf,015jk'l,ý kv i kfà, řailtgéže vyzván,,.vládou O diobr,ozdání;,a ovšem. se
minimáIlních,I.požadavků I ka,tolickýcb. mužně zastal, ,ij přímým, rozkla-
demhke, králi; ˇ r NÍ _, ~ , _ „I a I - i

Poměry asi f 2000 n o .r sk  katoliků objasňuje. ,případ známe
spsisovatgelkySigrid,Undset,„ktrerá ůrady žádalaío prodej zpjozemku
vsedlejlzřícenin Ikatolickìého kláštera na ostrůvku Selje, alebyla odmıt-›
nutaŤ,,j, jelikož se byla ,L stalazíkatoličkou. --- Přede 2 lety ; navrhla
vládaIŤ”zrušení záko,I1a,'kterýIn Se Ijesuitůľllqzakazuje pobyt ,V.„ZBII11,
ialiežgdosud kreszrušení nedošlo. `~--,Nemalý rozruch všude vyvofl-

\

v  íŤ"jaI5í.0dSouzenIí paníIíISteinsvikové, ,,1;terá_tisksem ,i Ipřednáškami na-
pafđalarickatolickou morálku podle pramenů jakojjůrassmann a,Chi-
nsiquji ja) .za,[,~toŤ_v odpovědi far. Bi_es,t,erera nazvánaw ářkon_a Ipod.
ISoudijuznal, žepněkterévýrazy Rıestererovy jsou prılısuraZlive,ale

” dlůkàIziŤ.pravdyÍse._`mu.v~zdaři«]..; PıiIeSt.I byl ostrá sloýa svá napsal, aby
Srę-,ovoIı.íI<Ĺ,žalobě přiměl :',,v tomto. A zamořeném ovzduší nutno jeden-I

žVì,z5_k_,uj,,est'łpřes23.“/±00f katolíků, ~ kteří jčilejpracují; kato-
_dok,on,ce.fzřiífdili svůl klub. I 1 I Ă

odbojproti cizincům postihl nejvíce missie a n glo-
s,.aIzsIIk_,ë,„Íprotestanské. Vlády jejich (IAmerik8I, Anglie) na jaře 1927
j”i_rn“ídsoopo_ručil`y ustoupiti, Iz ohrožených" území, nemohouce jim jdo-
savadní 1oschraInyI,dále poskytnouti. „IZ8200 missionářů (naproti 3500
katolickým)jyrátilo se přesv_80% do vlasti, nevyjíma-je ani poměrně
bezpečnĹější„C,íny Severní., ,Vytrvalo nejvíc ,maissionářů ze I Švycar,
Z Německaa ze Skandinávie.. . ‹ I í I I `  _ , _ _ z I

A Katoličtí vesměsvytrvali, ja ačkoliv ani jejich díla nebyla pohrom
_ ušetřena, nelze tuˇŰimluviti o” katastrofějako ujanglosaských, Jkata-,

strofě“ zaposledních 150 Ilet ojedinělé, s níž. prýlzej Isrovnatitoliko
násilné vypuzení jesuitů Í ze .španělských a oportugalských osad
V18. Století. “ a  _ I s › i j 7  I I í í
fI›Příčin jest několik. Mimo tu, že protestantští missionáři S rodí-ˇ
nami, jimž jakéhosi pohodlí vu bytěatd. poskytnoutinutno, k ná-
hlýmsútokům jsou méně odolní, hlavně možno vytknouti celý ráz
anglosaského missionářství. fllistětéž ono zamýšlelo .Čínu získati
Kristu na ohromnými náklady se o to pokoušelo. Avšakjsouo samo
rozštěpeno vtoliksekt, nechtělo-li svou práci vzájemnIěr,ušiti, bylo
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flu0e_n0I se $P0k0jiti iakýmsi ~PQvš@0hflýH1 -Iiàtěfsllłø tak
asi đllahii zelđnàřstvaš takt0 aŤVIà`Šť a  V2đëlaeÝ đ0r0r41>.
jenž I>@'‹1y2eI živí0trIëh0 I<řéSťaflISfivìI rochrtil velmi “'mfàI0 arhi
Zàflhvàfien v1a0uiflà0i0nIa1iSIfi“_ Iíevflëž iiröti Vyvsfllfil-

Hlajvní důraz kla_đIiLAngloSaSoIvél na vštip9_,fliIIcIZâP&dÍ1Í kultìlrý čićivilisaøøči jak iø jinak çhøøne nazvaťi.I,sønařęiiiıi pfhhø svou
ëiaıwst aeiviw V měsťevh, iimžj zevflë dødàvali v202řf=Hi Velkle-
měst fzápadních, dávajíce však“'ICiňaIıů,m přílišIŤoIkatÍěI, na_ jevo 'pře-
vahu IsvéhIo_Ige,ntlema,n_ství. Jistě rInn,ojhIopřiIspIěli kl potírání domácích
2I0zvy1<ůIIi&1<ö mrzač_eni H0hć›u~“ đ.ëvöat,r0žiVàHi 0Pia a avšak
Vedle zI>0h0 2,byfi0öH.ë  bif0iìjIIIì rI`0ti  flàröđflim' Qbyëeiůflł đüflela ' H0-
lišným, I aby Cíňany přetvořili „V občanyI Sv0líIfas011IY. Nˇade vše jim
1 sobě uškodili šířením ,americkéhoj demokratismu, jenž dosavadní
by-tosti čínské I/jsa docela cizí, nemohl se vní zakořenitiía jijen
zmátl a rozvrátil. Toto spřežení náboženství S politikou, svémocné
zasahování do života čínského je hlavním pramenem nepokojů,
které Cíflou od ,nastolení republiky zmítají. B ol š e v i c i jen
obratně využitkovalì, co chybný I demokratismus byl vypěstil:
křesťanství je totéž, co amezrikanismus ac tedy co kapitalismus! a

Kde .však konána práce o__p'ravdu ÍmisSijní, totiž vychovávání
a vzděláváníve víře ilmravnosti křesťanské, tam rozšířila se in mezi
neobrácenými Cíňany aspoň jakási uznalost a šetrnost. Jmenovitě
úcta k rodinnému "svazku a -životu, již vi_dí~v katolickém _ názoru
rovněž háj.enuII, je Is nímísbližuje. Jedině methoda katolická ,SB
osvěděilaz' třebas .Cíňan podle nevinných zděděných zvyků, ale celý
křestanlo “ I I  j I I s p I I _

Budoucnostsami protestanté vidí hodně černě. Nezvítězí-li strany
konservativní (rolnické), je prý 'SI anglosaskými.Imissiemi zatím
vůbec konec. Ale toto vítězství není jisto, akonečně li _v selských
kruzích mají bolševici četné aobratné štváče. _ A vv _

í Za poměrů takto změ`něnýc_h nastaly katolické missii V Cíně nové
obrovské, a to nikoli beznadějně úkoly. Proniká přesvědčení,I,že
vedle podnikjři čistě dobročìnných (sirotčinců, útulen {atd.), které
.praktickým Cíňanům mnohdy jsou jen pohodlnou výpomocí, bez
prospěchu duchovního, hlavně třebaještě více ohrátitiIIzřIetelI ke
š kol Ství, jež Cínou samou inehrubě pěstováno, a toke školství
nižšimu i vyššímu, a kekatechesi laické. V obojírn směru pčiněny
slibné pokusy, jak ii dvě vysoké katolické školy, ia Spolky Cíňanek
hlásají. --- _ í  I Í I,   II II

,I ÍV š e i n d s k ý sj e Z d, konaný V prosinci 1927, rozhodl, že každý
jednotlivec nebo skupina mezi mohammedány a Indy, mezi nimiž je
mnoho Ihádek, smí na druhé působiti důkazy nebo přemlouváním,
aby je ke svému přesvědčení přivedl; r zakázáno jest jenom násilí,
podvod a úplatek. Missionářů se to výslovně sice netýká, ale přijde
.Vhodi jiIn,“jiIž právě ,Iv onom Ojbyvatelstvu mají nejtěžší práci.~à-;-

 A u S.t,r al ie SG Chystá na eucharistický e sjezd vf Sjidnejy. I Kato-
líků je tam I na pevnině přes900.000; je to asi II/5 všeho Iobyvatel-

0 .
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stva, -V--žlutémiu plemeni přístup zakázán_“- ale rodiny jejich jsou
četnější než jiné. Jejich kostel V Sidney jest prýnejvětší budovou
australskou Vůbec. Kdyby tedy platilo ”an'ie“rické pořekadlo: „každému
gfløjitjjnáboženství jeho za tolik, kolìkna ně platí“,  tedy by australští
kahø1iø'inebyIipøzadfl;   a  1

tPłfçflipslçonsejrvatpivníanglikáfnskéj Vládě,_ která kaptoilíkům A nepřeje,
r.1912 viwii øšhøın na pflfnflø  Sflfliáınž dflrfløkvflıè.

Pjrotesilàiitěr Ifo'zhlapšoVàli,jže katolické _šk,0lY lS0u i méně oennjé, ale
i přivolanáz Anglie szjishilra pravý opak; byløjim

tedy přiiznárıenPrávørnveřeiwshifll  V     
n  flúenssìezd pozváni  i zàswršfevë Výfihflđflifih Qbřflđü e  Qvšem
celýLkatolickýsvětçjpčs konsul V ęidney -- jméno Seneuvádí -- pra-
cüíe Pľýeírilflë 0ŤüëaS1“eflSi>vis C5-        a  

Pošftaísem kiınáijmžjjPülìřebuje asi 6 neděl. €-+-   nj
1 Zřiíżeno ústředí' m isfs ij ,np íìh O Z p r ja V od aj st V í (F i"-
ìd S-pkerresp-lžiSam&n'Pr0P2eaHđ& P0žàđa1& 420 missiiflifih biskupů,
afbyoìpastřilipdopisovatele. Tímto žpůsobeníaspoň O jedno odvětví
katolického tisku lbujde dobře p'oSt“arán_o`; V jiných, na př. politickém
Hëbíö Vědeckénı,“vdosavadní ipokusy jsou Velmi cbatrné, podávajíce

i ržprávi' buď málo nebo nepřesné anebo bezvýznamnéą n ` V  á

<l ČDŠ, C4' U)‹i~raĹC.ír:k` ev níjs p rá V a a m et r i O k ý n áV rh na í
zmežinárodněnLv_ á×in  V i i i 5
[Í ÍŤ 4;jiliStopadue1927 jižfpodali ze Sev. Ameriky John Smith (kan-
iđiìđìsätiì'epresiidentSLtV'íiíV Sp, St;áteoh,s srv. zzde 1927, 303), Jos. Maier

 iDęSch“iampnsj`Ĺi'Zairamterickéjpkatolíky Piovi XI žádost,.aby
of-“`r;szràyfląsjìtppìkatolickéi církve sevíce Zmezpınárodnılaj V zájmu církve
si ivýáčitkánıpáìjiinověrců; Na př; kardinálové, už podle vůle
~= _SiiXtaisV5sj1buďtejmenovánìZ;rů“Zný0l;ijze'mí podle počtu katolíků

Veisn_i“ch;,Voiústředních V úřradechi římských, ústavech i V diplomaoii
buďte ą kněžízcelébo Světa V témži poměru; kardinálové V Římě
sídlící ľatjobčas j navštívit biskupya církve Své národnosti; ať se
usiluje oniávprat k duchu SV. Františka, krduchu prostoty askrom-`
nosti.i ii V A   V -  ,  

 Zpráva' nezní sice tuze'pr'aVděpodobně, ale rozšířena jest.  

* Stavba kostelů  t i  ~„ in f .z
V býti podpojrována ž i V ožt n í mi po j ist k a m i.i Nár. po-

jišťoivnav Praze (Spál. 15) má odkazovýoddíl, kde se každý může
dátirpojistiti (na 15 leta nejvýš na í“~`0.000o K) S” Viýminkou; že
celý obnos připadne „Chrámovému odboru družstva Charitas V Praze“
na stavbu kostelůy . Ý `  V ` V V s e ' V
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.  p . Vědecký a jııměleclťý. _ p s V j
~ “ ı›

im. -.--› Literární kritika a" j ešitnost literátů.. e
[Že literáti azvláště básnícibyliodjakživa ješitní, je známou věci.

Alev poslední době se zdá, že tato ješitnost dostupuje již vrcholu.
Neni skoro dne, aby noviny nepřipominaly nějakého jubilea ne
již šedesáti- či  padesátiletých zasloužìlých mužů, ale i 30. a, 35.
narozenin autorů několika knížek, o nichž za čtvrtfstoletí, amožná
ijidříve, nikdo nebude vědět. Snad není tomu ani jindeo mnoho
lépe, poněvadž nedávno B. Shaw, n posílaje blahopřání k šedesátým
narozeninám německého kritikaiAlfr.n Kerra pro jeho jubilejní pa-
mátník, vyjádřil.--se posměšně, že co nevidět bude se .gratulovati
kojencům V kolébce . . . Zasvěceným jest ovšem známo, že tyto
oslavné jubilejní články bývají často inspirovány, ba nejednou i psány
samým ,,jubilantem“, i jemužjjeì Z přátelské ochoty již někdo ,po-
depíše a postará se O uveřejnění . . ._    , i r  
 Poněvadž jubilea V pě“tiletých obdobích již nestačí spisovatelské,
ješitnosti, přjišlonyni idóirliódy psáti to autorech při každé nově
vydané knize. NejsouHto“však kritiky děl, což by bylo jen Vítati,
ale všelijaká povídání o věcech jejich osobního a soukromého života.
Tuto módu zavedly u nás literární časopisy vydávené nakladateli
přímo za tim účelem, aby agitovaly pro novinky nakladatelství.
Tak stala se kritika zaměstnancem nakladateli, stala .se vlastně
feuilletonem a snůškou rozmarných drobností ap anekdot: vypisuje,
codautor čte, kam chodi, s kýmse Stýká, co rád jí, jakou má ženu
at . e s .  V . í   

 Na nebezpečí této módy pro lit. kritiku upozornil nedávno také
Ferd. Peroutka V ..,,Přítomnosti“ (1928 č. 5). Vzpomíná se steskem
devadesátých let, kdy kritická činnost na př. Šaldova přesevšechny
své chyby a omyly měla svůj Výchovný Význam, kdežto dnes se
umělecké soudy utápějí V žertovném ovzduší feuilletonu. Poněvadž
dneskritìk, aby neuškodil nakladateli, nechce říkati pravdu, tedy
raději žertuje. V některých nakladatelstvích jest Vydání knihy skoro
spojeno se závazkem, aby autor napsal do nakladatelského časopisu
svou vlastní vtipnou biografii: aautorovés prvotin Vykládají široce
publìku,Čco jsou zač. Ba V poslední době začínají už o autorech
p'Sátii.dokonce jejich manželky. ,_ Tak se ovšem nevychová kritická
generace, nýbrž jen houfi roztomilýchf klepařů. Dnešní kritikové po-
kljàjdg-1j,i.i.i{zaeikritiku už takový výkon, „jaký by před 20 łety se od-
Vážil kŤritik;z napsat jenom do památníku.  ,  r  i_

” ,,Je'tře_b&k.onečně říci docela nezdvořile, že nám není nicpo
osobách  aut0ì'ů;t.~'I>0bude starost lit. his.t.orie=,fir až autor projde časem
a ukáže sesfiilnýmu. . . Dfříš`veí“se`rímIuvilo O spisovatelově osobnosti,
když mubylc .5[O,"nebo„60~ let nebo když umřel. Po této stránce
nastal nyní pro Íspisovatele pravý zlatý věk, .a~ liter. reportéři,

' ' .ž

ı ` vv
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kteříčím; dál tím àvícenahrazují kritiky, chodí čmuohat do jejich
domácnosti. Překvapuje, jak málo spisovatelů má V sobě tolik
hrdosti',«aby to odmítlo. V tomto shonuˇpo osobním detailu jsou už
22letí- hoši nuceni, ,aby psali své paměti--- zatím na 3, sloupce
nakladatelského časopisu . . Ne, nebudemevděčnji p. Štorchovi-Ma-
rienovi za jeho vynález. Stalo se totiž, že porazil kritiku na hlavu
za nastolil panství roztomilé anˇekdoty nad kritikou. Nakladatelé
začali žertovat S kritiky, as výsledek byl, že nakladatele sice zůstali
vyhraněnými osobnostmi, ale kritikové se trochu vypařili . ...“ P

-Jak viděti, přejidá se již nová móda nakladatelských časopisů
iv Praze, pro jejíž klepařské kavárnybyla přecepředevším Vytvo-
řena“. A není pochyby, že zmizí tak rychle, jak vznikla, jakmile bude
nasycena ješitnost literátů i zvědavost- publika. Pak, doufejme, pří-
jde zase kesctiˇtyp neodvislých literárních listů, méně sice láka-
vých, ale tim užitečnějších.   B P ; j v

j _ . _

Z djvaˇdlsa. _  ,  A _ si U“ i
e Mor.-Ostravští naříkaji, že jejich divadlo jest na mizině,“ i přes

příspěvky tamních  průmyslniků a j. boháčů; jestiť Ostravsko kra-
jem, kde` se peníze hojněvydělávají a také hojně vydávají. A, přece!
Kromě. ,místníchľa osobních příčinje tu ovšem jako jinde soutěž
kinaľa j-.pod. podniků, která- divadlo“ ohrožuje.ˇ - je  r l i `
l Za to V Brně, kde jsou ,divadla-čtyry, jak Ceši tak Němci živě
rokujíioi stavbě nových, Češi hned dvou, opery a činohry i,- tedy
druhéhlavní ,město republiky nad prvé. Patří teď ovšem .divadlo
k většímu městu jako ,hotel a j. pod. budovy -- je prý to vzděla-
vacířjústav.-, ale ,poplatníci si V nedostatku jiných potřebných věcí
,myslí,“i. že byna divadlo mělivic a hlavně- ti přispívati, kdo se V něm
vzděljávaji, po př-.»-se vystavují a baví -4- tak jako V jinýchzábav-
fníchl,,ipiodnicích“,nebo, divadlech ochotnických atd. Že by tímto
.přiměřeným vstupnýmr divadla teprv osiřela, je sice pravda, ale
což“ naplatlc--i  B j   _  _ ~ i , “
_,,Nyní jsou divadla čs republiky před příjemnouvolbou. Básník,

jenž sv Praze rozhoduje o divadelních podporách čili subvencích
(S. Lom), napsal hru o jakési Venuši a bezpochyby si přeje, aby
se ,hojně hrála . . . l i P  - _ _ „ l l

a Zneuznaná modernost.    i
si Sochař r.Bílek bylv katolické moderně vysoko ceněn- Svěřo-
vany -mu-či -práce kostelní, ačkoliv jeho smělá originalita se pro ten
ůcel nemohla vždy zamlouvati; v Brně na Petrově na př. zrovna
pobouřıl jedenľjeho' návrh svatostánku (prsy P. Marie) pro kterýsi
Venkovský kostel ---j zdali Snad pro Babice, kde působil též Bílkův
ctıtel farář Sevčík, už nevím. .I eden z Vůdců kat. moderny, prostě-
jovský. farář K. .Dostál (Lutinov) dal Bílkovi provésti- pro tamní
farní (kostel Křížovou cestu, o niž se ve zmínkáchco Prostějově
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čast,ó pjpsàvái. Prof._J. Vévoda, neIntoderniStz.ı,“` jehož ,úmrtnívýroči
si právě tyto dnyjpřipˇomínřáme, jel jeđľìflll Z Prostějova do Vyškova.
Dámà ÍBCIÓUQÍ též z Prostějova żavedila s“ ním,“ jak se panáčkům
obyčejně Stává, hovor o ,pobožnýfch ,věceclia »též o prostějovskénfi
kostele i jeho Křížové cestě, při níž Vévodu překvapila- otázkou:
Ale, prosím Vás, proč pak nani dali ty /č-íns k é n áp is y Pl

z , _ '

Sjepituaginta, řecký. překlad SZ; P _ _
R. 1924 upozorněno zde (442)jI1a sensační hypothesi, -jíž se vy-

tasil semitolog, nyní z konne”rsreu~thské“ho případu i širšímu obe-
censtvu známý Fr. j Wu t z, žže .totiž překladonen pořízen podle
textu he-brejského, ale řeckými písmenami psaného, .z e čehož (W.
doufal vysvětliti leckteré nesrovnalosti v podaném čtení- Hypo-
these ta V jádře vyslovena již 1772) (Olaf Tychsen), ale dále ne-
sledována. r e _ _

t .VVutzv._sám Ĺvydavk jejímu výkladu ,několik rozprav pořídil r.
192.5 a 1926, na -jejím základě překlad a Výklad Žalmů, kde se
mělo ukázati, přispěje-li onak tomu, co slibuje.`g Zevnějšími svě-
dectvími totiž nijak doložena není, i zbývají tedy jen důvody
vniterní. Odborní kritikové však jizatím odmítají, ,jelikož nejistých
míst nevysvětluje lépe než dohady jiné, anad tonucena jest, ,aby
se uplatnila, sahati k dohadům, jež text ještě více znásilňují
nez ony. V a _ _ , s  ˇ

Jelikož novinky té se zmocnil tisk neodborrıý, aby ji co nejvíce
rozhlásil, nutno upozorniti, že kdůkazu jejímu jest ještě velice
daleko, ba že odborníci většinou jej mají za spravděnepodobný. n

*

rk.---Záhadný národi,Usuň._  l j “
K otázce Slovanůve .Střední Asii napsal důležitou stať uni-V.

prof. V Kazani V. J. A n u č in, (překl. ve Sborníku československé
společnosti zeměpisné r. 1927). Na základě nových pramenů, nám
nepřístupnýoh, zvláštěčínskýoh, podává spisovatel velmi zajímavé
zprávy o slovanských Usunech, které považuje za Rusy. Usuň ._-i
Rusuň t. tj. Rus. V třetím a druhém. století před Kr. sousedili
s ˇCíňany,v si nimiž měli čilé kulturní styky. V blízkosti Usunů žili
„Cesi“ (Cesové.-4 Ceši) a ,,Polona“, (Poláci). Od j Hunůtlačeni
uhýbali Slvované k západu.. Prof. Anučin slibuje .vydati o středo-
asìjských Cešíchzvláštní pojednání.;Bylo by nanejvýšrtizáhodino,
aby kritickými překlady, zvláště“ arabských (spisovatelů, z nichž
mnozí mají “o“Slovanech hojnézprávy, umožněno bylo našimihisto-'
rikům, se zdarem používati této vzdálené literatury. Němci nedávno
začalivydávati překlady V „Arabische Berichte“, lečslovanských
zpráv VˇsímajíSijenmimochodem. _ _ É  _

.‹. _ - _ * --
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Turkol“ogic»ký sjezd ~ I “ J
asi prvý] toho druhu konal se V“Baku koncem února azačátkem
jjřezną 1926, _ _j j s 1' i v 1; _ _ ;
› Málo jest asi známo, že nejvíc Turků, nežije v Turecku (asì,8 mil.)_,
nýbrž iv_ Rusku;(25-30 mil.); Persii a Cíně jest jich asi 21/2 fınìl.,
kteří' všakse nehlásí k programu Velkotureckému. _ s _ ~ .
[Na sjezdě bylo 127 odborníků; fzastoupenybyly tureckéuniver-

Siityěv Kazaľni, Simferopolu, Taškentě a B-aku, a turkologický ústav
V Leningradě. Jelikož sovětská Vláda“ ruší národní skroje, nebylo
na ,sjezdě po téstránce nic ,,orientálního“.  1 1 ˇ s  _

Učastníci se dorozumívali r u š t in ou. Za podklad sp o le čn té
.tu rečtiniy se navrhovala dnešní turečtina Selská. Í L

Z ab e cfe d, 1 jichž turečtina měla-_ dosud asi V60 (arcitf bylo
v Rusku mezi Turky 954- 98% mužsktýcha Skoro 100°/0 ženských
analfabetů, tak _že__“na té" či oné abecedě nezáleželo), zamlouvala se
nejvica doporučená latinská; ruskázavržzena jakožto abecedabýz-
valých ~-utiskovatelů, někteří hájili novoarabskou, jíž se zastávají
také mnozí V Turecku. Ale zdá se, že zvítězí 1 latinská, zavedená

O jižijina severním Kavkaze a j., kde Však jen 44% latinských písmen
přÍjEıt0.  V  z ` 1 s ve s f ľ_

Sjezdu př _e nemalý význam V dějinách turecké slovesnostı.ìI ®‹ j` <."'PiQD? 03

Člověkvbřiše velryby. ~ V _
Příhoda prorokalonáše (2, 1, 11) je známa, taktéž to,  že sám

.Spasitel svůj krátký pobyt V hrobě s tímto „znamenímf“ srovnával
(Mt 12, 40 a j.). Biblická tato místa náiežejí k těm, jež nejvíc
posměškůve Věděbudila. s “ J n   i 1

Konservativní exegese neměla jiné odpovědi nežli zázrak. Nyní
se píše so' londýnském ichthyologu E. G.“ B O ul e n g er o vi, že
pobyt živého člověkaľv břiše)-Velryby pokládá nejen za možný, ale
že se o takových případechi přesvědčil. Velryby ij ižn í c h moří
~(čele‹:l` Catodóntinae, vorvaň, Pottfisch, Pottvval) .dosahují prý délky
až 25 m; Z tohotřetinapřipadá na hlavu s ohromnou tlamou, jež
má jen spodní zuby. i Několik lidí se V-2 břišní dutině snadno
směstná. Ti, kteříľodtud ëvyvázli živi, ovšem za kratičkou dobu,
byli jen málo změněnii pleť byla žaludeční kyselinou zbělena, což
jim už zůstalo, a především byli stiženi 'velmi silnou nervosou.
W'-'Take zprávy vědecké. O antitypu Jonášově, v Kr i S tu P á n u,
vytáhlnejnověji zas kdosi starou nesmyslnou námitku, že byl po-
chován jen V omráčení, nikoli mrtev, jelikož prý ukřižováním
žádný hlavní' orgán nebyl smrtelně poškozen. A což m. j. (ztráta
krve) probodené srdce, _ z něhož vyšla krev a voda (Jan 19, 34)?

_ k 4 _ * M _

_ Hlídka.. 9
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12%  Rezhlsđsvëflsvý 2“ Hmëlsský- _
hd.--Mapováníkrajinyzletadla._ s “i ,_

2 .Mapy nynÍěj_ší.c“h zemsěpisn-ý»ch atlanztů,_ kdyby byly sebe pečlivěji
zhotoveny podle dosavadníhozpůsobu mapování, jsou“ přece ne-
přesné, neúplné až namnoze ~n.espoleh_livé. ~Vy1`íaty nejsou -ani t. Z.
j_enerá`l-štábky, které se pokládají za-nej-diůkxladnější^ ażsnejl-epší__ mapy.
Na mapách, všech _ dílů světa, krom Evropy, najdeme místàaješitě
prázdná,, nevyplněná, na př.. ve střední-Africe, ve středn”í“íA_sii,
V Austrálii, V Kanadě-al nejsevernějších“oblastech Severní Ameriky.

FMístao-nadjsounamnozenepřístupná.. Posud senikomu nepodařilo
tato místa zachytiti na mapě..   -s J _ ~ si _

_ V nedaleké. budoucnosti tato posud prázdná místa zmizí ze ze-
měpisných map, a budzouyyplněnas podle přírody. Dopomůžek tomu
létadlo, jehožzfsež k tomužz konci užívá čím dál, tím více..Zvláště
Angličané horlivě mapují tímto způsobem veľsvé světové říši krajiny
málo přístupné a posud nezbádané a neprocestované. Tak už zho-
tovili tímtoflzpůsobem mapy Egypta, blízkého východu, Kanady a
anglické Guyany. Před krátkou dobou dokončili mapy- .horního po-
říčíì řeky Zambesi a jejich přítoků V severní R-hodesii jižní Afriky.

J Letcové pracují tím způsobem, že letíce nad krajinou, pořizují
za sebou řadu snímků krajiny pod nimi ležící, a to tak, aby se
část. každého snímku kryla s částí snímku předcházejícího. Až jsou
všechny snímky celé krajiny hotovy, pak 'ze všech snímků sestaví
seijako mosaikový obraz krajiny, kterývěrně zobrazujekrajinu
fotografovanou. Fotografická plotna zachytí kde jakou maličkost
fotografované krajiny. _ e   -   ˇ z V »

Velmi zajímavý byl výsledek takového vyrněřování ze vzduchu,
které provedli Angličané v Severní části ostrova Borneo, V krajině,
která-se nazývá Saravak, ss hlavním městem stejného[jména.~Kra-
jina Saravak jest mezi rovníkem a mezi pěti stupni Severní šířky
a z největší části pokryta panenským, neproniknutelným pralesem.
Poměry ve vnitrozemí byly protojAn_gliěanům, kterým. krajina Sa-
ravak jest- podrobena, téměř úplně neznámy. Krajina byla proto-
.zevzduchu fotografována, Í vyměřena, a pak sestaveny podrobné a
přesné mapy, na kterých se objevilyširoké, mocné řeky, dosud
úplně neznámé, s četnými přítoky z hornatéh_o_ vnitrozemí. Právě-
objevení mohutného vodstva ve vnitrozemí potěšilo Angličany nej-
více, poněvadž tímto vodstvem jest dána možnost, pěstovati V nej-
větší- míře sago, rýží a kaučuk. Z obrázků fotografované krajiny"
lze dokonce i rozpoznati různé druhy rostlinstva, V té či oné krajině
bující, lze rozeznati krajinu úrodnou či neúrodnou nebobažinatou.
- Fotografická plotna objevila ia prozradila dokonce mýtiny,
polnostifl a plantáže domorodců, které tito založili okolo svých pří-
bytkűl V neproniknutelných houštinách,aby je skrylis_p`I'ed slídivýmifl
zraky anglických herních an finančních ůředníkův.  __ __

ˇ \
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hd.--Dalekonosneé dělo. “ já
V prvém období ,Svjětovéválklyo octla Ĺse ii Paříž... V d.eS.1:řel.uy ně-

meckých děl. Byla to t. Z. „Velká .Berta““,» jež oS~třelovala. Paříž
flZíldálk±y“r”í30.ě ikm, tedy nayvětšíf. vzdálenost než je na- .m;ezi~B>r.l-
nema a Bayzla.. to ecvlcasçtněí dě“la..:tì:'*i, postavenánabařezích řeky
Aisneí, Ťt=ek“ouací> ísevero-výfchodaniıěez od“ Pžažř;íže. oPůzvo:dvnyí. '“Ikalaiíbier ätěchøto.
dalekonosflných děl ž:bylf`38_ cm.“ .Leč tento Velký kalìaberfaseønfeosvcěadičfil,
a zbylo.. třìebza jej zmenšiti›ězěaıžv,na cm.. Zmenš.e.nia ;kafl.ibflI`u l:›y~Iol~?do-
Saženo tím způ›So.bem,í žei do y původní .děilovéż roury írbyla. vzsíaunuíta
noavfáø rourai, čímžoliakealaiiibery klesl“ Z 38 cm 2nafl2j1 zem. eT.a.kéi. lb~ylopo'-
třebac rouru›.pro.dlouži1ši,~y a proatoe bylok původní rouře několik kusů
rour nadstaveno a peflvně. dohromady. spojeno.“-Tím“ se stalo,yažíe
„roura dělová byla pak dlouhá 34 mi.. Prach, .jímž děloĹ„bylo cnaíbitoli,
““vážil2.450żkg, 8. nesměl Vybuchnouti okamžiku. jako přiljiiné
zstlřioelběo, nýbrž povlovně, aby nerozhzil ya neroeZtrhal.ldělo a enerozmeatal
celé okolí. Pofčáteıčníl rycl1lozSt. střely“ byla 1800 za ívteřinu.'Elˇe-
vášní úheal byl 52 stupňů. íNej,vfětší výška, které Střelacdaosáıhlaa nad
zemí, ibyl_a 42. km. ~C_`o.i S.-cv ě te scflvíě te m S.1“„ojÍí,, byla ati e d y
t a jt o S t ře la pl rv ní mi př e dm-ělte m, ]ktee.r ý. 1; afk vyj-
Sok O O d Z em ě do pr io›Set.o“r us V ě t O V é ho S e V Z neásl.
»Cestu l130-!km.-vykonalar Střela asi za tři. minuty. l e e l 1

-Bylo třebea postavitiědělo hodně příkře, a`by-Stì'.`}ela se dostala ve
vysoké poloze do vzduchu hodně rozředěného, čímž jedině jí íbylo
fumožněno' Vykonati tak dlouhou dráhu. „V nízké »poloze nad po-
ívrchem zemským ,nemohla. by .Střela tak daleko let,ěti pro fltrření
“vy huísetém hvzdfluclıìi a pro rpřitažlaivost zemskou. ' M' ^ r

(Celkem byly Vy-páleny; jenom  203 rány Z ftěchtoídalekonosných
děl. ;*Vašechn~y Stěřely vylbuc'hl*y_ uk Svého cíle,na šífˇrily vrPíaříži~.zmavte.k
.a Stísněnost.) i r 7 j 0  l - í a  l “

ˇNás' tu ovšem děla ita nezajímají jako nástroje jválečné. ako
»V jiných »věcech tak i vitechnflice válka přivedla Jpokroky ohromné,
jichž lo=v#-šíem »lze poufžiflt-i zve =proSpě“ch i [na /škodu lidkstylva. .Ba-
'l sieti ck pro bflýe m řešený Oněmi děly zablývá techniku dále,
*t~echeniàk'u “i fantaStickoI1› jež .by  ráda ídostřelila např. na měsíc,
a šanaxd “f“t“o ne výhuhšné Střely, n~ý“h“rž í - hlidzi.. Podle hoř»'e4jších ípozná-
rnekfmo žín'o tyt “naděje yzafltím. odhadnouti jen jako pohádky.

. V . ' H _ Í .
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j  _ hledí“ se ovšem ;uplatnitina.-prvním místě ě takoví ,odborníci,„ .kt-eřífl
 své re_formní"myšlenky~ i nadšení pro ně f čerpali“ hlavně ze spisů-a

'Ă

r  p Vychovaielský. “ “ .
 Ím.í,_ˇ4'-f-+Dnešníkrizse, školní ref"or“m.y.. , 7. M

`*=P“o'riěvadž se nás stále ještě píše -- a snadfı jejdnáj- o; reformě
nejen školské správy, ale i celého školního vyučo_vánía_ při tom.

ně_me_ckých< průkopníků,. neuškodí povšiímnouti si nového díla Zná-
mého -německého pracovníka vý tomto oboru, P. Holfmanna ..,,Die-
gegÍenWártiŤge Krise in der .Schulrf-3,fOrmÉŤ...Spis vyšel v lipském nakla-
datelství Teubnerově a upozorňuje naň také Dr.. Ot. Kádnervipraž-
ských ř,s,“Ped. R%o.zhl.°°iQ(l92a8,č[.í2). i J A i « i

_ Podle nřed.~H>oll`manna způsoěbilyšžljffldnešní krisi reformního .jhnutíš
školského? dvě ;věci.:z~„ jednak i p řefp j .at é j po ž a d ia vlky n e -
ro z v á žinzý „G hal tí=1IPžQ._Š't o l ů imo d ern í -jc h A h „eseje 1,. zvl. ex-
pressionistickýcb, řsejednak p oc. j mo v á n ej j asn op st či Z áj S a çì
o p r až vný c h. i ıHoffm,annp vyslovuje se velmi ostře proti romanè
tikům- à la-Rousseau zaneb.KeyoVá,- kteří hlásají zbožnění dítěte
a věříiv jeho vrozenou prý geniálnost, Snižujícże zároveňučitele na
beezvýzníamnécho pozorovatele va obdivovatele; mnoho místa .věnuje
zvláštěř_důkflaZu“, že heslo c, „Spčontánní íakítivity“ dítěte jest naprosto
nezdravé a přehnané.. Praví: ,,Wer spontane Aktivität von. jedem
unreifen lSG_hrüler verlangt, -ford.ert jetwas Unnatjürliches und ;Unmlö-t
gliches und erziehtxzurs Selbstüberhebsu-ng. .und[Djilettantirsmusfi
Takovéi „ pějSt.ění_„„spontánní ; aktivity“„ brání zdravé lkoncentroaci
učivap,..ísváií‹:líFk předčasným. .povrchu-im; výkonlům, ˇa» přílišným.

. _ Ý *

chvatem činí děti nervóSními.~ ı “ „ “ _ 4 s  
z 'Proto jesjtpodleHoffmanna.nutnO"hledati7 novou synthesu mezi
Starou škol-ou typìokého 11.-če,I1í a tímlio heslem -,,sponjtánníıaktjivity“2.
jak je, hlásají jmenovitě Stoupenci činné školy. Ä Autor ukazuje poš-
dro_bn_ě, l že; smír jest ~ možný jen,,, směrem spontá-nníě receptivityi
arçrejaktivity “dítěte; .(5p.,ontan;eitát. ^_H“innehm.en= und Annehmen,
irn„,Vorsteljle`n,.Sczhnauen,.. íFüÍhlen,_»B,egrei_fen_, Ver.stehe_n und Werfiten).
PřeSv.ědčiv.ý1 doklad- ky. tomuvidí zjvpláště -;m'ethodícky_~Ĺ upraveíoném
učení jazykovém. J en. touto zásadou spontánnpíreceptivity lzepodlez
H. ,říditi`jmevnovitě množgstvi látky učebně fi její'j_p'úp”ravu atempo
postupu i způsob opakování, podporovati isamu koncentraci učiva
a práci paměti,“ konečně přivoditi skutečnou .jednotu “vzdIělá“ní.
Doplňkem receptivity jest reaktivita, jak dítě „reaguje“ na“určité`
svoje Zažitky, jevící se jmenovitě veslohui skutečně volném, při
němž se nežádá po .dítěti více, l než aby vskutku po* jisté dolfıě,
potřebné ke zpracování zažitku, podalo písemný jeho výraz; všeliké
zasahování do této reaktivity, ukládání themat, podávání disposio,
násilné opravování dětských projevů Hoffmann rozhodně odsuzuje;
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bapřál by si, i l  ždémwsjkraji vycházell časopis, který by
uveřejňoval znejle í Ť vské prácei k_resby. . je Ýı-U9?

C7'
ng ,'šš<l

7.-f
°,c:

Kéonfesjsijzní škola    .. i, i
není obsaženav školskié reformě ˇohlašované nynějším flčs ministrem
osvěty;Ířekl ' to výslovně lv posledním svém- sněmovním rozkladěes.
Jako Slovák ayprotestant můžekonfessijní školu znátì z_e_,zk_uše_nosti.
Zdali svou reformu na pravo chce opravdu provésti ministerstvo
osivěty neníposlednímjeho úřadem! -- a zdali též okolí jeho jest-
o tom' přesvědčeno“,kdožj, ví! Pokrokářský nápor v učitelstvpuři jako
vždycky tak i "tentokrát prozrazuje dvojí vítr. . í z .

ĹU. ná;s,,kdekonfessìjní školy už dlouho nemáme, akdyž jsme ji
mělvi,neuměli jsme jís potřebami doby zvelebovati, není asi všude,
kde se :oni mluvía píše, jasné představy, .co vlastně ona obnáší.
_VěStník_t klubu 'čs duchovenstvaal „Sursum“ to _(StI;_. 77) vypisuje:
,,l. (Ve škole takové budou vyučoványiľdítkyv jediného ia. téhož vy-
znání. ııábjojženjskéhíoç pouze výjimečně. místech, kde; jsou nábožen-
ské menšin.y, m_ohou býti[připuště~ny i dítky jiného yyznání. 2. Uči-
tel . musi. býti katolík“ zípřesvědčeníajia ě praktický. 3. `Nábiožsensit§_ví
j,eSt ve víyučovacímt plánu nejen učebným předmětem, nýbrž i vý-
chovným“.prlinc“ipem_jçl{terý ,musi pronikati celou prácir školní. 4. Cír-
kev má právo, dozoru nad způsobem a duchem vyučování. 5. K tomu
nutno jest, aby i vzdělání iučitelů„d.áloí se v duchu ryze církevním
vv. katolických k tomuvzřízených ústavech učitelských.. 6. Církev má
právo dosazovatiučitele do školi odstraňovati je.“ Jak to všechno
procvésti., vl.“,Za,tím ptpřiprravovaýtì, rozvádí se tam dále, arciíì jen
vpovšechných rysech as nadíějnýmˇoptimismemi, jehožžje tu velmi.,
'vemimnohopotřebí.  A   ' si “ ij Í
= “Vycho'vatelé ,i(katechetiˇatd.),,"kteří sami vystudovali na jškoliáichl
řízených kněžimi.(světský.mivneb řeholními těchto jestfsice Íuž
velmi málo, za“leWsn.ad Í.;jpřece~ ještě jsou) mohli by íZ_eÍ ,svých vzpo-
mínek“ jistě "mnoh`o”u žpřispěti k objasnění otázek souvislých s kotn-
fessijní školou. . Ze na př. ' učitel-çkněz tu "ještě není vším, jestlsaž
příliš dobře známo.. í j 1 i j ` i i   i .

m.--,Těllocvíik za duševní výkonnostškolnícpjh
áèızi.   í   z ,
` Ukazuje -se stále lépe, jak nekriticky byl ještě do nedávnapře-
ceňován význam tělocviku pro školní děti --i přes rady staršísch
zkušených vychovatelů, kteřídávno již sami vypozorovali, jak
těžkoseučí po -hodinách tělocvičných. ,,Ped. Rozhledy“ ,(1928,
č. 1) podávají právě zprávu, o pokusech konaných na národních
školách města. Halle a/S. Dospělo se k výsledkům, žei když se
při vyučování .tělocviku použije štastně střední dávky tělesného
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cvičení, `t. żj. íkdyrž se nijak nepřepíná, ` jest bezprostřední působení
fftělocviku na duševní výkonnost e p řzí zn i vé. Proto mělo by
býti po hodině stě-lzocviku ihned pečováno o tělesný klid žáků
'la zvláště nemělo by jim býti dovoleno ještě skotačení. Předmět,
íkterý se ví paedagogice uznává jako těžký, -nemá. býti ›-klard~en
-iv rozvrhu íhodin po tělocvikui. Nejdoporučistel_n_ě'jší__~_je tu vhozdsníáa,
.nepříliš-itě-ž'káčetba.. (O opačnýchvý-sl_edcích v i”Chicagu, jež či tu,
za-ricivfls,výhradou,zaznamenán~y, srv-.*`Hlídka-1927,-87.)  í  i  

, Náb. 7vyu"čování náleží nesporně--k. těžkým  přeŇm”ětům'.- přece“
čaSto.sses`*dnes šv rozvrhu .hodin zařazuje po it-ělrocviku, jen [aby

-se vyzh_ovče`Í_lo>jzásadě,.e žemá býti kladeno na ,.,krajn'í“°[hodinyl= ,_ i '

. ' , _

_. _ 4 v

_úzs t a v pr o n ábo že n sk o u vzd ě l ano s t č_
zamys ıp_ -zbudovati -vi ltalii „Actio catho“lica“, „účast laictjva
vf liierarcˇhilçckémy apoštolátě“, 'jakji zove Pius XI. ústavě tomto

zmąá _bý_ti;podfáivůáno,l čeho 'k vyššímu ~vzdělání_vůbec potřebí, ale ve
spojitosti .s -názory náboženskými, s jichprováděním za osvědčo-

_*-'J:`<
~;m‹

vanım.    i s
ˇ Přiústavě máspolupůsobiti hlavně jesuitská Iu.niversita Gregorijania.

,__ _

o d po;-r .a s it ud .en lt S tv a. _  l
,Zprávy Z _=rů_Zný_c_h~, zemí oznamují nám podpůrné podniky ve

prospěch ~,p'o_třebných stude-ntů, jež budí náš obdiv; arci jsou také
Z=právyna_pìř. zAmeriky, jak si studenti sami na Studie přivydě-
-jíávfaj_í tak_o1_V_íflse. zajisté ve světě již neztratí! Jakkoli taková

 .zdo_bročinn_ost ,gpovznáší a povzbuzuje k nás-liedování, není neradno
.złoaké_zde,;rozeznávaflti, aby dítě záhy bylo: postaveno tam,_kam se-_
ríiłìodí, ,a .jedzilně .zde podporováno. Zda_tnýc`,h'*l.idí je všude třeba, slabí

_ í _-studenti z_ůStázVajĹí sobě i společnosti. přítěží. je _ i

.v

6*
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A 0 A HOspodářskoaesocialnir. . -

Mezinárodní Agrární Bureau V Pra.iZiez  Ý
zal. 1'923a..vydávají„cí francouzsko.-česk“o›německý čtvr-tle.tníŤ Bullet-inì
Za- red. ímiżnfl. Mečíře pod protek torátem min.. Švehlìyvyzval roi-Ť-_
nickou, stranu V různých státech, aby přistoupila zaz yčlfiejnfa. Dosudž-
přistoupily rolnickésvagy Z Bulharska, Estonska, Finssksag,NìyZo1Z.emí`s?,Ĺ
Rumunska, Aargauvve Svyc., Srbsfka, C'ha.rvat~ska a Slovinska; Bund'
der Landwirte ve Cechách slibuje přistou.piti téžˇ,n rovněž Selská
strana Z Francie, která se; teprv ustavuje.(«l).p  3 A ,

. n

thd.--Černošiv SeverniAmerice. či
Severní Amerika Zostřuje předpisy pro vystěhovalce Z Evropy,

aby byl ne-li znemožněn, tedy aspoň ztížen přístupˇ_doĹ Ameriky
lidem nemajetným a Zbolševisovaným..  S Ĺ

Ovšem každá věc má líc a rub. Tapkétentzo, na prvníèpohled dobrý
a vlastenecký úmysl' Spojených Států. Neboť umenší-lif se ˇpříliv.
bělochů,vZroste převaha černochů-  _ V 4

Afričtí černoši byli do Ameriky prodáváni za otrokyv době, kdy.
španělcštídobyvatelé viděli, že domorodí Indiáni nejsou .schopní
konati těžké práce V dolech a na plantážích.. Las Cia Sna S, špaz-ž
nělský biskupvmexickém městě Chiapas (Ť 1560),, nebyľ původcem
obchodu "ls africkými ot-roky, A -- ten kvetl už před ním, ale v líiduš-
milnéma dobřejzmíněněm úmyslu, aby Indiáni nebyliìľ úplně vy-z
hubení neobvyklými a těžkými prácemi, navrhnul .použití silnějších
černochů místo “Indiá~r_ıů~. S Ĺ A V o . V  

První Z evropských národů byli Portugalci, kteří obchodovali
otroky. Už r. 1460 byly konány V Lissabonu pravidelné trhy na
otroky. Nejvíce se rozmohl obchod S otroky až tehdy, když bylo
pro španělské kvolonie v Americe potřeba silných dělníků“ místo sla*
bých Indianů. Spanělští dobyvatelé uzavírali s jinými národy oprav-
dové obchodní smlouvy o dodávání otroků do Ameriky; Nůejčilej;
šími obchodníky V tomto hnusflém ohchodu byli Angličané. 0

 Išdyž r. 1861 vypuklaáv Severní Americe občanská válka, bylo
jedním Z jejich účelů osvobození černých otroků. Spojeněa Státy se
rozestoupily V severní státy protiotrokářské a jižní otrokářské. V tuto
...dobu _ bylo V severních státech jenom 432.650 černých otroků, kdežto
Vjižních státech otrokářských jich bylo 3521.120. Jižníˇłstátyůmělyf
ovšem veliké starosti, odkud naberou dosti dělných silì, kdyby černí
otroci měli býti osvobozeni. Proto bojovaly houževnatěpro udržení
otroctví. Válka trvala od 1861 do 1865, a byla velmikrvavá, Zhyë
nulo V ní 700.000 mužů. Ale účelu bylo dosaženo. JŤeště* za války
ve r. 1863 prohlásil šlechetný president Abraham Lincoľhèı černochyž



:EŠH
ší;v.Éž-š
É'!:_=
xiižn!

níl!nh;
Šlll

iťš'
ëlššžšžëžł
l'ˇZf

lŤ ŤlŤ,l šližgfjžiıìvlłl
l H'

“l*Éllelıl
'Učí.,-

ŠI jlılıžj
żš-zlfš flìllí--ıçljlıil: glšllžql).

.již

H“7! v

ž.l`:hl“ż2à“€
. .žllàlľžŠ““ˇ;ì:šjšl.~t

lalíìžıl
IČ \l1~

zlíıžıëêłìšš»žìll4fžššš._ ,S4 vz*ŠJ law)A .4‹.lvvnlít .=;“1.:`ˇ›'.;'l,-ljljšlí

l Il
,....
LI“wlłl
ÄÍÍIę;.;„. x.;
Hlil_‹=x.x-n

l_:'nn

.I .5›{ ž.

'ˇ ìnı;lř“!šl'^'Ž!l ł
ľˇwl.

l
;-ž,ı;Ž l,ă.,__

Š *?ř'lllž ll.L-jizęęl
x_vg

lłl.,.;jl
Mfjllìłšzl

.ĚW1

ížć

.l:.,__
zˇl..,'_.

H.

Hi;lij.

.li.lg
ml'

Ill-
vx

il i
l'›.jí~lı:Ě

.l
.l.,.

ˇ l

2,
liřš

ššf
jl
.g`

ČK

1

ll
ij:
ilv

I ıìš ı
51';

,I êľ!Il'

:li
`‹

:filZ lt

E4!

ll=zı

ll
lV

3.!

›

l

ř ›
l

l

4,“ j
lìıšjlfli'`l“š v|1`l'Š! ĚŠJˇ 'l

*l,š.|I.ulžš' 1“ž ìı“ ll
ilıılš'iššıšžllàłlibi

vzxižilf;
lu =

ššnllìllšl
1* lg

„lllllšllllill

lllršl

, lıljj'
lłšlılgľl

W.
lj .

ll

lu' lI

ljl

il.“
ll`\

lži
l š'\lIl

gn!
jl-1..

`* nl! „,
!ı‹š

il li-i 2
il `›*
5: .=v.

,šli
'lˇš

lıllžllífli

-øø..-..v„.„.._ĹÍ..„...ˇ`_Ž...ˇ.ˇ

l 1Ě`
x l '~› :ii

v‹ ;
zn Ilx, .

[ln 'ıfl

jllwlıllı
.ljnžlj l
2 lšlflš`1~l
.l 1l. V:

1šıl I.,.v z

zê'lľìl nlľllfifll 1
l ll' Il

.x`“l

zlí :.

ˇ ı

Il-1'
lliil

n
ı l lJ ìlnll Ill;ıčšli Í,
líıìı jl 'li ,1zn ;

i
‹.-1

. xı,“
ıl`
Il-'.

ı
l" I._ ,|.

'š'řÉ'žl
ı`l›' I
jší

lilj{||
ıřlmèł

'“lll€‹
ılł Í,7.

7ı.í

ęzlln*ll jjjjl
H pl]

l,v
, ›

,l
4: l,

H4 l
lv lz

1 li

ll 'LI'šin

' šll l..
V `ınv

Mìıxš

ììllgl
al' 'lji \_›É. l.nj łl

. .lıı jí*
'lľ,`[

.l\`
ì l

Ťhıfllllìj
llll l

|ll l

l ;
l l

'“4lil.,~l.
hl ll
li
Il .
hl-.N

1 .
j“ xHjl I

mi liil.ill 3“
.li
ı`1 jl„x

, lv ‹

l1 l

ˇlj l
521“..v g,

I
l

\ ‹

.lv1.

lllll

lllyggj

In›‹ ˇ

lž-qjljl É

l

i“ jj

llflli
l

5,\.\

‹

I

l

1
l
l

8
l
š

l

4

l
ı

i
i
5

›1n
l

Ě
5
lI
4

.

i
..
I
š
I
l

‹
l̀
I
i

V

1“l

z

x

I
l
1
l

Š
l
ĎZ

vv

l
l
i

Š
š
5

É

l›

.
l

ı
l
V
F

1š

l

í.

x

z1
Ě
Í

Í
ll.
l
Š
l
l.

př_ůes'35% 'Všeho obyvatelstva. Pak přijde stát Missouri,V němž

' - 4 ; ._ _

51281 ~ Ž Ý Rozh gl _ hospípdářsko-ísocialní. _ 0 Aled g A

Za'svobo'dné a kongres je povolal do Zbraně. V roce 1868 jim bylo
uděleno občanské právo, a 1870 dosáhli »politického práva volebního.
Tím teprve .dosáhli černoši V Severní Americe občanskésvobody
a položeny základy kjejichp kulturnímuˇroZvoji.1 , V  j  

_ ,Za t'ěchtíoí'»'_ˇ60 kroků, které uplynuly od války l osvobozenecké, »uči-
nili čegrňožšifgvj Severní Americe pokroky, i co se ,týká VˇZdělanosti,
i_.co 'do' spopůlace, které nás naplňují podivem, aleçbílé Severo-

`jan;ieričanýŤínaplňuljí starostmia' obavami, když pomýšlejí nabu-
jđD1,iCLIìĹQSŤ6íŠvéfvlaysti,-a přímo je Zarážejí. A 1 . “ _“
1 Roku' 1900 bylo V Severní Americe  všech černochů“ 8333.994,
VŤ rioku'*1910už jich bylo 9,827.763, ado roku 1920 selrozmnožili
na „1,0,463.131, tedy Za 2.0 roků jich přibylo 203/0,ikdežto veškerého
obyvatelstva Spojených Států přibylo, jenom něco málo přes 10%.
'Při tom sluší uvážiti, že bílého obyvatelstva přibývá inejenonıpři-
rozeným přírůstkem, nýbržtaké přistěhovalectvím, kdežtočeernoši
Selrozmnožují jenom přirozeným přírůstkem. l 0, 1  í i

Černíoši_,Ve Spojcných„Státech mají stejná práva jako běloši,
aitakíé těchto práv užívají, naučí se také anglicky, aleproto přece
,Zůst.^áv`ají .černochy, kteří ostře a přísně se oddělují od bělochů.

byse smísilis bělochy a vytvořili' nový národ, jest V A ame-
rických poměrech zatím úplně Vyloučeno. a l V  či V
Ý, Největší počet, černochůrmá stát Georgia, totiž 1;“2 milionu, to

jest.` milion černocbů, to jest asi 50% Všeho obyvatelstva. Přes půl
íìnilionu černochů mají pak tyto jižní státy, V nichž j právě“ kdysi
kvetlo otrokářstvíz Alabama, Jižní a Severní“ Karolina, Louisiana

'« . ; l 0 ga- O“ _ “ - ~ ` “ ' `TeXas,;Virgınıa“, Arkansas a Tennesse. V  i 1 V   ' ˇ
49AVša`k› ai. do severních států už se černošitlačí nezadržitelně.

.S'tátýOhÍQ Tľlěl žpřed 20 roky! 96.000 černochů, dnes jich má už
200.000. Stát New York měl ar. 1900 69.000 černochů, dnes jich má
lí;1,_25;.000.a_Jenom západní státy černochů nelákají, a] Iýalifornie jediná
má ještě slušný počet černochů, kteří tam zbyli Z dob, kdy se tam
hledalo Zlato." Nejméně černochů má stát Nevada, totiž asiI400',
sn'ad__“pro drsné podnebí.  “ a i 1 ˇ

S _íCelkenı pozorují vládnoucí Angličané as nelibostí a s odporem, že
Víjižníchígstátech černoši zabírají už nyní průměrně jednu třetinu
obyvatelstva, a že jich Vůčihledě přibývá Vestátech severních.
Dnes už jest jich10% .Všeho ,obyvatelstva V celém státě, a za
20 roků jich bude jistě 12 až 13°/0. ž  1 il “ i
S-Leč za těch 60 roků od občanské Války,  kteráje učinila Z otroků
syobodnými občany, učinili černoši pokroky nejenom codopopu-
lasce., nýbrž dostoupili také Vysokého stupněivzdělanostis i  V 1 ‹
,I Největší zásluhu o rozkvět vzdělanosti mezi černochy Získal sobě

tak zvaný T us k e gl e e - I n S ti tuit ve státěf Alabama, který jest
ˇvlˇastně průmyslovou. školou až zároveň .učitelsžkýmçústavem* a spodle
jehjož Vzorn bylo V Severní.Americemno^h“o poıdobnýcçhı ústavů .Z`ří`=-
Zeno. těchto ústavů inajíflčernoši “dnesľ“VefS.poje~ný.ch Stá-

, ` ˇ›.
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tech“ l±0.00Qučitelských““ sil, ze nichž* jest jich 5000 vzděláno na uni-
versitách. Cernošskýchga studentů a studentek jest 100.000. Na obec-
ných školách . mají [černoši dva a půl milionugsvých dětí. Cernoši
senamáhasjil všemožně, aby dohonili ve vzdělanosti to, co jim
bylo po staletí odpíráno, a dotáhli to už tak daleko, že jest mezi
nimi už jen 15% analfabetů. -V tomto oboru předběhli černoši do-
konce už mnohé evropské státy a národy, které sehonosí starou
a velikou vzdělanosti, jako ku př. Italie a Španělsko. _ „ A

Cernoši mají, také svoje lidi mezi soudci, mezi úředníky ve stát-
ních zastupitelstvech, mezi lékárníky a zubními lékaři. Lékařů a lé-^
kařek majína 500. Mají také svoje zástupce V zemských sněmích
jednotlivých států,Unié, a to ve 13. zemských sněmích, a dokonce
V jedné vyšší sněmovně. , 0 z  y ~ .

»Také.„v životě. hospodářském a finančním mají »černoši už Svou
moe za důležitost. Nejenom že mají mezi seboučetné milionáře,
alepatří jim také 72 bank a 36 pojišťovacích společností, ve kte-
rých jsou ovšem řediteli a úředníky. Mají také“ svou četnou, dobře
řízenou a rozvětvenou žurnalistiku, která není bez vlivu na veřejné
mínění. Jestmezi nimi. také asi 900.000 farmářů, znichž přes
200.000 jsou majiteli usedlostí, které obdělávají, kdežto ti Ostatní
jsou jenom nájemci.  S _ n  , j  A

i Pro Svoji původní vlast, totiž Afriku, nikterak. nehoarujíane-
blonzní, poněvadž jí neznají;nic jich tam netáhne, nanejvýš že
některý jejich zbohatlík oni zavadí, když cestuje světem, anebo si
tam zajede na honbu divoké zvěře. . A Ť  z

Vládnoucím Angličanůrn stávají se černoši ve .Spojených Státech
po světové válce nepohodlnými. Neboť silná slova po demkracii,
o lidovládě, o sebeurčení národů, hozená za války apo válce mezi
národy, nemohla Zůstati utajena ani černochům ve Spojených Státech.

ihd.-- Lokomotiva vytápěná uhelným prachem.
Ložiska uhlí, uložená .pod zemí, nejsou nevyčerpatelná. Inženýři

už dnes, kdy máme ještě topiva dosti, hledají náhražky místo uhlí,
a připadli na to, ževby se mohly stroje _Vytápěti i uhelným pra-
chem, jehož by se mohlo dosáhnouti rozmělněním uhlí, uhelných
odpadků, Vusušených rostlin, srašeliny atd. .Bylo oi tom psáno i na
tomto' místě (1926, 150). s  ř Ť' s
, V Německu myšlenku uskutečnili, a sestrojili lokomotivu, která
jest Vytápěna uhelným prachem, a která právě na zkoušku tahá
nákladní Vlaky mezi Berlínem a městem Fürstenbergem V Meklen-
bursku. Svým zevnějškem lokomotiva neliší se ničím od obyčejných
lokomotiv; jenom tendr jest poněkud jinačí. Tam, kde dosavadní
tendry mají nasypáno uhlí, tam jest uzavřená nádržka V podobě
velkého; kotla, a tato nádržka právě obsahuje uhelný prach, to jest
co nejjemněji rozmělněné uhlí, kterým se lokomotiva vytápí.
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Zprvu ibylo Ť.pochybován`o,Í že by bylo možno ii ilokomotivy;-ívytá-"
pěti zuhelným"-prachem,z. _a-'však' 'prvìotné pokusy..ve';ÍŠvédskuž,íi -a nyní
V Německu' ídokázaly,i;zže uhelný prach nahradí ii prvotřídní uhlí.
:Tímto .novým způsobem topení jest velmiąposlouženożža ulehčeno
hlavně* topiči nalokomotivě. .lehoiposavadní těžká,lvysi'lují'cí a“ úmor-'
náíľpráce odpadá úplně. Lopaty, 7ktei`ou“ızmu bylo. dosužd“Íházzeti
spousty uhlí do rozžhavené pece,z. už' nepotřebuje.. Můžervíce pod-
porovati “ strojníka as dávati pozor na trať a na 'signály,.“«neboť.
jeho celá práce a pozornost jest. nyníľ upoutána na 'několik ventilů,
kterýmifljregulujseľoheňVpeci. Neboť uhelný .prach .zztendru při-
vádí se zvláštním mechanismem do pece, Íve .které.úp“_lně.i shoří,
nezanecháváì ani škvarů ani1kouře', atopičfsvýmiiventily pouští
jenom více nebo méně uhelnéhoiprachu do pece. ~  , j

i Lokomotiva tatoÍjest“zvelìkým .Ípokrokemf.ıPosud,bylzo třebak 'vy-
táp-ění*.lokomotiv .z nejlepšího uhli,; které ještě kì to'IÍniuíĹ.Všechno
neshořelo,“ kdyžtěliznačnáˇ jeho část iunikala. V .podobě kouře. do
ivzduchu. “ K .výrobě uheliného »prachu  hodí .L se.. však- skaždé,› i , méně
cenné topivo, uhelné ;o.dPêÍđky-,“«, hnědé ,`uhlí, rašelina; atd.. Tímè.sˇe
dosáhne ilacinšíhoístoipivas pro lokomotivy; apak- iizbývajícíhoľlprvo-
třídníhoř uhlí se může tlužítif jinde, ,kde sezatím bez něhoi obejítı.
nelze,anebo je lze Vyvážeti do ciziny.  iz .  

iJízdy-naľzkoušku, konané Ť-sÍ touto novou'lokomotivou_,ì dopadly
nade, -.vše očekávání dobře. Lze protofočekávati, že. se tento druh
lokomotiv fı objeví brzo na dráhách.“ Tím více, jelikož tímto novým
způsobem topení dá se. také napětí páry.. vikotle ...velmi pohodlně
,buďto zvýšitinebo snížiti; i j . V *  
.Vi Německu se také utěšují, žezˇtyto nové, lokomotivyfbude lze
také Vyvážeti -do ciziny, poněvadž. jsou na světě* země, kde.maj.í
jenom- špatné uhlí, 1 kterým nebylo lze 'topit tvijlokomotivách, jako
ku př. -Indie, Jižní Afrika, Jižní Amerika. S  A
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M 0 jd než virv e n đ ée .úředně idatbvflfiì 2..liůH0.ľđl e1923,.kìđY
byl vZájc1I1I1ě'I1Zľ1â“H- V _; ' V V “ i ž . 1 e .

Z poznámek němuV ltflijsku připinaných.,I1&II1äflŠ0I1eI1Vádime,j“.co
píše pražský“ „Zivot“ v ě. 2. ,,`Vatikán; nám dlouhoflnęr.oZuměl;..Bjyl
informován lidmi, .kteří nás neměli, ľ;ád,i'Ťø VTGÓY )0hYžba bylü V Bímě,
neu nás? A přece .Se piořàdpaalo .ia pSává,;jj.&1še đobjře j.est.j.\/Íatjikán
S poměıżyž^n.ašimi obeznámen? 'D.iVná.věcly V . „i

V „Doeuf am e, Oc katoliků republicenikdyV.Iıep0kleSne
tak, . abyì domácí Zákonolidárstvi nějak,“ Se. đotkloii _b;l“à‹-jhjoçv lfe,
S níž zseobě,stranyzndohodly na modu. viVendi“f. j “ ±„ _.
_..ˇvZcela nové jsou. nám věci oZnaII`10Vaně 'na př. ev' těchtolvětáehz
„Ceští zá kàllolicijż nepřáli by, Si k on kfo rd .á t 1;; 4 rázu.. rjakouského,
jenž d ěxl al Zì ci rákj ,v e S lu;_ž k u .S 'D átz uf“. Azpřecez jak Pizjius IX
(jenž jej. 1855 byl j1.1ZaVřel), tak biskupové tolik se nam.áha.li,_.yaby
jeho Zrušení'.._Zamezili?,~5,Co znamenal konkordát, když vy-ljetech„;80.a.
byl Í státem jednoStrann.ě.Zľ1.1šen?°.-“ .VV pravdě konkordát jeldnoesibran-ně
vypovězen Ĺ30. .čce 1870x (po Ĺpˇověsltněm rozklađě. mi“nż_;.ŤSžtrem.áyra
25. čce t.„r.f letech 80tých přecenastupovala kr6&k.cel.),l tedy
za -pouhých patnáct "let.ˇ, Nebyl Se jcště*YŽíI,„u nás, kđfeçvývcüji šel
víc na levo,; neměnlxxvlęe vlastních jaksiex offoj zástupjcich pevné
opory proti nepřátelskěmu náporu, tak jako ji bude potřebovati
module Vivendi., jehož nic nezachrání, převali-li Se k nám ničivá
vlna, jež ohrožuje celý Svět; tehdy to bylajvlna žido-libeIžfaliSmu_.j--~

P o ti že .Vi n á ě e ln ij c t V i V 1 à d ukazují._zaS jednfubuď
nenahíraditelnøslt, . tedy eskrzovnouž možnost výběru,  in-ej_b”o~ želiezıiě
.Spěti úřadů 'S osobami; Těžká vnitřní nemoc min. před~sI.“‹ŠfVj.ehvly
již někjolikrátljjpřeruškila pravidelnýchod. vládního S”t'roje,e «že~V
Zasvěcencich mimoděk Se ozývá otázkajzyjest nutno, aby .se Státní
Záležitosti řidily právě Zdravim agrarnickěho předsedy? Podružná
“ctázÍkaÍ,`lnechodívâ-li[ V těch kterých případech' onemoc j[Pol'iti[ek`ou,
která'ˇpı`ý ul něho pi"opukne pokaždé, když se máš IĹiěcoŤ oddáliti,
nebyla by pro Státnlsprávu O nic čestnějši. V V » V

“ Vol ájd ni no V in y' (t. Vř. reptilové). nebyly nikdy tuze V úctě,
ač lovšemz jich bylo třeba. Cásteěně oìdůvodněná. nedůvěra V jejich
Zprávy Zdravě opravovala., co V nich bylo neupřimného *neb
zálUd.I1éhoj.ž."   A " J V

Tobývalo, a slušný opposični tiSk”ˇmělzjd~ůl`ežitě poslání. Š
'Í.Nyní jsou vládními novinami všežckynoviny vládnoiucieha“ stran.
j_Ulo'hajl jejichjejestjijejštěe Složitější, především? hájìtlivšechiío, co dělá
Vláda, a`"p>ak~1hájit›všechIı`o, _co'dělá Setranaľljˇ Jelikož jeSt'~ule"vláe_dyj
více stran, kterěžjsefsileno rozcházejì V -názjorech nenedůležitých

 aa proto se také' navzájem silnice potiı`aj›i',7«v tisku a ľżveľ správě,
následuje odtud ono balamucenl nevědomého ětenářstva vůbec, jez
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132 V i v ilšozhled politický. zz V V V, _

věří slepě novinám své strany a vtěto slepotě není schopno vládní
kritiky vůbec: máme zástupce své strany ve vládě, tedy musí tam
býti všecko V pořádku. “ ˇ V . A

C i n n O st těch i jiných Z á S t u p c ů jest buď V záslužná nebo
velezáslfužnáa -‹-- ne tak ani av sedění az hlasování sněmovnim, jako
V zakročování zadními dvířky. Demokratickámxľysl.liduíV těuzna-
lostijsi již ani nepřipomíná, žeti jehozástu.pcisjsou za to Zastu-
pování celkem dobře placeni. s   V '

25/3 `“1925-15/3 1928 dostalo čs N á r “od^n íi s h ro má žd ě n í
549 souíd níchľ žádostí ao vydání poslanců k tør ee Sltním u Stí-
hání. Novinářské poznámky poíukazují. k tomu, že jde zl Velke části
O komu^ni`sty,. a k době poválečné, kterážto plachta ovšemí mnoho
zakryje.. Pravdou však zůstává, že jsou V NS lidé, kteří tam vůbec

V nepatří, u kterých každý ,,parliamentárnívýraz“selhává.'--V V
Í Vzpomínky na gen.. Š tel á nika,. zhynulého je nevysvětlenou
dosud nehodou při příletu do vlasti u Vajnoír V květnu 1919, zdů-
razňuje brněnský orgán fa š is tů  ir výtkarni-, že šaty a prádlo
zabitého generála jsou zv bedně, Ý na půdě vládní budfovyf  V 7.Bra_ti-
slávě ponechány „zlob ě molů; a potkanů“.»”Majetek Štefánikův
kou-pil od ` jeho matky min.  Dr. Beneš, který také- ,,skoupil. Všeohnsy
písemnosti snápadnou šetrností, aby nic nepovolaněho inepřiš-lo
doerukou cizích“. Generálskou uniformu ,prý měli ,,dáti Zvěěniti
do Národního musea, -aby  naše pokolení od l i ti s eÝ mohlo
aj k l aněti se (lv) těmto ,Zbytkům nejívětšího syna národa“.

v ; _ _ “` x ' .

sN'á-rodsní menšiny   i V e i si '  t
postavil, lljákjíznámo, Wilson & Co do jisté míry pod ochranu me.-
zináriodnlí, tedynáramněpochybnou. Steskům se všechlstran není
15.ˇ0nce;,»aúsuždky,o nich se rozcházejí podle soheckého stanoviska:
Cech,-na př. žádá oclıı;ranu českých menšin V Rakousku, ale německé
stížnosti odmítá; Maďfiľz Polák podobně. y  ˇ  e V  

poslední době; zajímá veřejnost menšinová  otázka V jižních
Tyrolíchf (Alto.-,Adig,e).» Násmůže “Zajímatitaké proto, jelikož _tářmií
jde O „odboj“ katolického kněžstva proti vládním rozkazům, -vy-l
učovati náboženství vůbec jen vlašsky. Jako nám češtinu zachoval
vlastně kostel a náboženská prvouka, jelikož se kněžstvo řídilo při-V
rozeným zákonem svědomí -- třebas to byl u V mnohých .zájem
pouze náboženský -, tak je tyrolskě kněžstvo odhodláno p“odstou-
piti "vše pro mateřský jazyk V pastoraci, odvolavši se k Vatikánu,
jenž ovšem. nemaljeivo.jáků sotva co u vlády pořídí.. A nejen.Mus-
solini se Svým biSkerrı..iI10VžiHv Směr“ I<at›01i0këh0 Shleđàveìi
spıfáv;ným,, aby tu rozhodovala přírodní hranice*(Brenner) o .ZOOQGOO
Nělnců přivtělených kl těm asi, 40 mi.lionů'm_Vlaohů.j V j €_ V  
,Srv. tedy Alsasko, L,už_iciat`d.. atd., a j  . . V V  ˇ
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 Z cesty k Orang-utanům na  Malayi L
  V Zadnilndii. V

` \ł

Z _ _  Dr. P. Sebesta. _ V  _

Malakka, dnes nazvaná Malaya, je táhlý poloostrov sahající od
hlavní části pevniny Zadní Indie až po ostrov Surnatru. Její nej-
větší šířka je 22O km. Část, kterou jsem prohádal, se rozlohou rovná
asi Moravě. Malayi možno nazvati Věčně zelenajíoím se rájem. Leží
na rovníku a sahá až po z7. stupeň, severní šířky. Má proto tropické
podnebí. Vlhké vedro panuje proto po celý den. Poněvadž tu vanou
časté Větry, jsounoci chladné, a Z rána obestírají všechny zdejší
končiny mlhy hustým závojem. Teprve kolemdeváté adesátě
hodiny proniká mlhou slunce. Voda pak, která Z rána jakožto mlha
Vystoupí kobloze, vrací se pakina zemi jako odpolední déšť, bouřkou
provázený. Deštové srážky jsou časté, Zvláště V horách.

Středem poloostrova setáhnou po celé jeho délce horské řetězy,
pokryté pralesy. Tam panuje, věčné ticho, přerušované Z rána roz-
pustilým hvizdotem opic siamang, zaznívajícím ve chvíli, kdy vychá-
zeˇící slunce ozlatí korun lesních obrů řerušované dále duniv'm._ _ _ , 7 _

řevem královského tygra, jenž jakoby vědom své důstojnosti, lesem po-
malu se prochází a všemu živěmu před svým příchodem dává výstrahu.

Ve věčném šeru pralesa bublají jasné horské bystřiny, kvetou
pestré orchideje. Lesní Velikáni -- 50 až 60 m Vysocí --- rozestírají
svá ramena daleko nad svými mladšími a slabšími spolubratry,
kteří jim sahají jen po pás, ano se jim nikdy nedostane světla a
vzduchu kvývinu.Trnité křoví pokrývá vlhkou lesní půdu, odsou-
zenou ke stálé temnotě lesní. Není mu nikdy popřáno spatřiti za-
hřívajícího paprsku slunečního, leč by některý obrovský strom

ı _ -

Hlídka.. V V “ _ í až Ill
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spuchřev klesl a padaje strhl S sebou veškeren podrost. Lianyšpl-
hají se po kmenech vzhůru, pnou se od stromu ke stromu, vinou
se těsně k jejich tělu, aby zrádným polibkem vyssály z něho život."
Velebné bambusové domy -klenou se ve značnou výš, ničíce veškeru
vegetaci, která by se pokoušela vyrůsti V jejich prostorách.

V tomto velebném tichu a šeru pralesa, V této spletl rostlin po-
Ipínavých, mezi trním `aj rákosím se plíží mlčelivý O r a n g - u t a n,
Záhada zbylá Z lidského pravěku. Zde .jest jeho domov, zde jest
pánem, Zde ve stínu nejhustšího lesa se cítí spokojeným. Slunce ho
nevábí. Sem ho nepronásleduje ani potměšilý Malajec ani zištný
Číňan .ani násilnický Evropan.. Všichni tito tři mu urvali již část
jeho domoviny a tlačí jej stále víc a Víc do vnitrozemí. Zvydo-
byté země ,učinili pramen zisku.  Založili plantáže gumovníkové,
zřídili cínové doly, vydatný pramen mamonu.

Železné dráhy a betonovésilnicíe se vinou vyzískanýmpohřežíın
a tisíce aut se tudy řítí neunavně jako o závod. Cesty lemující

 .prales pohlížejí Zamračeně na tento cizí do nedávna obraz. Nesměle
vykukuje mezi větvemi ven Orang,-utanl a při pohledu tom se ozývá
V srdci jeho bolest nad 'rušeným klidem. _

Malaya obdržela jméno dle svých obyvatelů Malajců, ačkoliv jest
původně vlasti a kolébkou Orang-utanů. Tito jsou příslušníky tří
rozličných plemen. Nejmladší mezi nimi jsou kmenové jihu, Jak udn
zvaní- J sou to Ma-lajcům podobní lidé. Druhá skupinave středu
poloostrova, zaměnivši si V pradávných dobách vtdalekém východě
bydliště, jsou Sakaiové, zvláštní, záhadný lid. Tito obojí, ač
i je jsem zahrnul. do Svojí bádací práce, nás tu nezajímají. Vy-
světlovat budu náboženství jen trpaslíků, kteří jsou téžprabydliteli
tohoto poloostrova, a které nazývám S e m a n g. _ _

j Ostatní kmenové si to nich vyprávějí nejpodivnější věci, ale jenom
šeptem, aby se toho žádný trpaslík nedověděl. Prý, nejsou ani
lidmi, protože prý Se vynoří pojednou ze země, » kde by se jich
nikdo nenadál. Prý mají žhavé oči, neznají ohně, požívají všecko
zsyrové;}_tak dí pověsti ony.  _  má  V

Tito podivní lesní trpaslíci byli mými přáteli po řadu měsíců.
Podařilo se mi, dojista prvnímu bělochu v té míře, nabýti jejich
důvěry. Byli mými průvo,dč_ími_ a vůdci V tmavých pralesích. V jejich
společnosti jsem překročil vnitrozemské pohoří a putoval
od jednoho pobřeží .poloostrova k druhému. Byl jsem jim vydán
zna život i na smrt, protože kromě jednoho malajskěho sluhy nikdo
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více při mně nebyl. Byl jsem alepři tom vždyv nejlepší společ-
.znosti a bezpečněji ubytován nežli V civilisované Evropě. Odezíráme-li
ovšem odnebezpečí, jež hrozilo od divoké zvěře, aneb od podnebí.
Před 'těmito mne ovšem nemohla ani obezřelost trpaslíků ochrániti.
” Nęjvěı;  e plynoucí zz mého úkolu bylo, žejsem se musilve
způsobu života přizpůsobiti zdejšímu lidu. Badatelé u jiných ná-
zrodů měli věc snadnější. Mohli se usaditina jednom místě apoho-

UJ‹ Lııľı O U' Q-'P hnfliı N‹ pfl\

fldlně se zaříditi, ježto jim byl lid se vším po ruce. Jinak. zde.
‹›Orang-utanové“ jsou kočovníky, putují S místa na místo a žijí po
.cikánsku po lesích. A badatel, .záleží-li; mu na prozkoumání, musí
.činiti právě tak. Byl jsem .tedy odsouzen býti téměř bez přístřeší
.a ovšem bez jakéhokoliv pohodlného zařízení. Měl jsem S sebou jen
věci nejpotřebnější, a těmi' byly v prvé řadě předměty důležité pro
fbádání: potřeby fotografické, fotograf sválečky, nástroje k anthropo-
žmetrickˇému měření atd. .

o Jelikož pak jsemjakožto mzdu pro své nosiče, kteří byli vybírání
obyčejně Z řad trpaslíků, musil S sebou nositi látky, skleněné perly, nože
np., mohl jsem pro své pohodlívzíti s sebou jen věci nejpotřebnější.

o Moje karavana sestávala Z 5--6 osob. Časem jsem měl jenom
tři kromě svého malajského Sluhy. Těch několik nosičů bylo brzy
tak obtíženo, že jsem mohl Vzíti s sebou jen nejnutnější oděv,
:žíněnku a pokrývku. Časem jsem spával i na holé zemi.
,Byl bych se ovšem mohl pohodlněji zaříditi, kdybychsi byl

:zjednal více nosičů; to však nebylo možno, 'any skupiny Negritů
velvnitrozemí jsou málopočetné. Kdyby pak mne bylo provázelo
żżmnoho, Malajců, byla byse výprava "setkala s nezdarem. Orang-
sıtanové jsou totiž tak ` plaší, že by se byli před větším počtem
cizinců uchýlili v ústraní. Tak mi bylo někdy sděleno od lidí, kteří
mne již dobře znali: p Bˇ knám přijíti jak často budeš chtíti,
Éflpřijde-li však“ S tebou je ěkdo jiný, dojista nás nenajdeš.

Moje prosté a chudé vystupování přispelo _S ,mé strany ku zdaru
podniku. Jiným »národům se zamlouvá přepych, nádhera a sebe-
vědomé vystupování. Tak tomu však není ul pravých dítekpustiny,
fu malajských Orang-utanů. r

Dříve než přistoupím k vypravování o jejich náboženství, na-
tkreslím krátce způsob jejich života. l v  o

Nazývám je Orang-utan, protože se tam tak všeobecně nazývají.

'ČD

UKBC4'„_“CĎ<ľl2 ii

\f()rang-utan znamená tolik, co člověk lesní, ze lesa, a jeprotivou
slova Orang-kampong, což jestsasi tolik,“ jako člověk Z vesnice,

 - io*
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136 l . DI“. Šebesta: p

vesničan. Poslednějšími jsou Malajci, kteří bydlí ve volnékrajině,
kdežto prvnější dávají přednost úkrytům lesním. _ A í

Semangové jsou trpaslíky ve smyslu anthropologickém. Potulují
se neproniknutelnými houštinami pralesa. .Jejich společníky jsou tam
divokázvířata. Denním. pokrmem jsou jim lesní kořinky, divoké
plody, a mají-li na lovuštěstí, i ptáci, veverky a opice. r  

. _ .

Semangové jsou kočovníky vpravém“ slovasmyslu. Jejich touha
po změněmísta jetak mocná, že nikde dlouho nevydrží- Proto
jsou jejich obydlí a jejich“ zařízeníojnanejvýš jednoduchá., Jejich-
ohydlí jest přístřešek zhotovéiný z dlouhéhoa širokéholupení. Ně-
kolik rozpoltěných týčí bambusových, položených na zemi tvoří
lůžko, kde si za dne hovějí 'a v nociklidně odpočívají. Co do nářadí,
dlužno na prvém místě uvésti zbraně, totiž foukačku --_ trubičku
na vyfukován aluk, pokud se ho ještě užívá. ,Pak parangìflıJ\

CS“.§55
<„N“'-cs

Co

čili křovácký, n výměnou získaný od Malajců, velmi ceněný pro
platné služby, jezprokazuje Urang-utanům v pralese, v neproniknu-
telných spletıch lian. V žebroví velkých listů přístřešku visí vaky
a váčky, které hotoví ženy často velmi vkusně Z pandanového listí.
Těchto baťochů se užívá při sbírání lesních kořínků a plodů i~ ku
přenášení celého majetku při změně pobytu. Někde v rohu stojí
zašpičatělá, od hlíny zamazaná dřevěná. týč; jívyrývala žena ráno
kořínky ze země. Jiného nářadí provzdělánı půdy Semangové ne-zŇ

znají. Obdělávání půdy jestłjim docela neznámo. o
K čerpání vody z potoka Slouží jim bambusová roura, která

is přístřeškem zůstane při stěhování na místě. Jestit bambusu
všude tolik, že si možno nádobí toho druhu všude velmi snadno
opatřiti. Bambus je Semangovi tak potřebný, že bez něho býti
nemůže. Kde není bambusu, tomu místu se Semang vyhne. Žije
v bambusové .Q době. Nevyšinul se ještěik tomu, aby sí mohlpři-
praviti kamenné nádobí. Z bambusu si připravuje foukačku a šípy,
jež otravujełjedem ipoh,toulec, bai hřeben, ornamentybohatě Zdo-
bený, který si jeho manželka jako ozdobu zastrkuje do hustých vlnitýehz
vlasů, jež obklopují hlavu pv podoběovlněné čepice, anebo jako drdol nad
tylem vynikají. Také hudební nástroje jsou Z bambusu. Hudebníci
dřepí na zemi a bijí jakýmsi pletivem od dlouhé tyče, anebo ženy
a dívky bijí bambusovými rourami O zemi, až to ve pralese duní.

Semangovél jsou malé postavy, zvýší il3O--A155 cm. Barva pleti
je tmavohnědá, hlavu kryjikučeravé, jako vlna měkké vlasy'Afri-›
Lčanů. Odtud pochází i název  jim dávaný, Negrito.  "
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Počet těchto Negritů odhadují na 2000 osob, různících se na
šest kmenů S různou ř Jsou odsouzeni k vymření; nenasytná
evropská civilisace, nutıcı Malajce postupovati stále víc a víc do
vnitrozemí, pěje jim pohřební píseň. s J l .
,Kočovný-způsobživota je příčinou, že nemají nikdy ných

clıatrčí. Kde se na“ několik dní zastavili, vystaví' narychlo prıstřešek

_cD
C3(

_:-“

ŽN<
mw C14

proti .A větru a finepohodě. Oděvem jsou jim. bylinná vlákna, tráva pa
rozklepaná kůra stromu. Rádi nazývají oheň Svým šatem, an je
zahřívá, ,hlavně za chladných a vlhkých nocí. ~ c  ›  

› Nářadí mají málo, a to je, bambusové. Neznají hrnců; bambu-
sové roury jsouíjejich nádoby na vodu i na vaření. Původně ne-
,měliani železných nožů. Také neznají železa zpracovati. Přiostřený
bambus jim konal touže službu. se ve P

Když jsem mluvil to-kmenech, nesmíme si představovati nějaké
'zspolečnésvazys náčelníky, nýbrž pouze skupiny rodin. Otec je
rváženou osobností vležení, avšak nikterak vládcem dospělých.
Každý dělá, co se mu líbí, ač projevuje mladší starým a chorým
,pozornost a-má k nim ohledy.  T  “ j T   

Rodina je řádně zřízena,“ ale jest“ jediným společenským zřízením.
.Jest-li manželství požehnáno dětmi, jestli trvalé. Rodiče setrvají
vfl tom případě pohromadě až do smrti. Mladší manželství bývají
častěji rozlučována, nehodíflli se snoubenci k sobě. Mluvím úmyslně
o manželství, jelikož jest opravdu při němjakýsi způsob veřejné
smlouvy, která při rozchodu bývá rušena. Není tunějaké libovůle.
Cizoložství je velikým zločinem a bývalo prý za starodávna tre-
.stáno utlučením do smrti. Ač je theoreticky mnohoženství dovo-
leno, av. jednotlivých případech se 11 ,Semangů i vyskytuje, přece
prakticky panuje vlastně.jednoženství. p P , T j  ve

Stupeň mravnosti jest vysoký. Vražda a krádež jsou neznámý.
Osobní majetek se vyskytuje a jesti uznáván. Každý dospělý
muž ,má osobní právo  na určité ovocné a jedovaté stromy,
jichž užívati přísluší jemu samotnému. í Starším členům náležejí
určitá území do jisté vzdálenosti. Opilství je věcí neznámou, ježto
neznají přípravy alkoholu. Semang jest ale velice nedůvěřivým pa
bojácným. V nebezpečí sahá rád ke Jlži aj nedrží se pak. daného
slova. To se však neděje ze zbabělosti, nebot se dovede Zmužile
postaviti divoké zvěří-vlese. Před cizím člověkem však, prcháa
vyhýbá se mu co nejvíce. l o ” j i e

vv
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Í38 Dr. T. Hudec:

Apoštolský sněm.  
í č l ' l ' Napsal Dr. Tomáš Hudec. p (Č. (1.)

Čteme-li mnohá rationalistická pojednání o Skutcích ap, tis
vidíme, že jejich postup hřeší proti základní zásadě lıistorické
kritiky. Quilibet habendus estbonus, nisi probetur malus: tato-
zásada platí i pro historii a při posuzování historických spisovatelůøz
Dornnělé nesouvislosti, mezery a nedopatření, která jedni uznávajíz
a druzí popírají, nejsou takovým důkazem, který by historickou.
Ivěrohodností Lukášovou mohl otřásti. A pak pro dobu, kterou-ž
popisuje, je svatý Lukáš, vyjma kusé a nečetné narážky v listech.
svatého Pavla, pramenem j j e d i n ý m, a je vyloučena ,m0žn0Sı;.
kontrolovatipjehoůdaje jinými soudobými prameny. V takovém.
případě je jedině správným. věrohodnost spisovatele uznávat a ne-
odstupovat odní dotud, dokud není jeho nespolehlivost s naprostou
jistotou prokázána. Důkazu takového, však ještě nikdo nepodal..
Když rationalisté přes to svatému Lukáši věrohodnost upírají, tu.“
opouštějí přesnou historickou methodu ia tím i historickou vědufl
a ocitají se svými dohady a hypothesami v- doméně subjektivní
obrazotvornosti. Skutečná věda to není! P . I I P z

, Proti věrohodnosti svatého Lukáše nesmí se uvádět, že má ve
svémspise ře či, které po způsobu klasických spisovatelů vkládá
doúst vynikajícím mužům, které však nikdy prosloveny nebyly..
Nikdo nebude tvrdit, že řečive Skutcích apoštolských jsou steno-
graficky ,věrným protokolem, jak ten nebo onen muž mluvilpřiz
rozličných příležitostech. Autor chce pouze podati čtenáři stručný'
výtah a zhuštěný obsah proslovů, které však ve skutečnosti pro-
neseny byly. To s historickou .pravdou nikterak není v odporu. I

Posléze svatý Lukáš, jako každý člověk má svoje přednostia
vady, zvláštnosti, slovemsvoji individualitu. Individualita ona se
jeví, jak přirozeno, též v jeho díle jak ve slohu a způsobu p~o;dá`ní
tak iv obsahu. Tak tomu' jestu každého historika. Historické
pravdě to zase není ani v nejmenším na ujmu. I  e  

Předpokládáme-li ,tudíž v tomto pojed jí naprostou věrohodnostv
Skutků ap v každém směru a v každé p ě, tu můžeme směle
říci, že postupujeme dle přesné methody historické vědy.  A V
ˇ Potěchto předběžných poznámkách přistoupíme, k rozboeu 15..

'C5
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(hlavy Skutků ap pojednávajícíz o Apoštolském sněmu. - ~
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l.,A,tu někteří příchozí z Judska učilibratry:
Nedáte-li se obřezati podle obyčeje Mojžíšova,
nemůžete býti Spaseni. 2. Protožepovstal spor
a hádka nemalá mezi Pavlem, aJBa=rnabáše'm a
jimi, ustanovili, aby Pavel a Barnabáš a někte-
ří jiní Z nich vystoupili kapoštolům a starším
do Jerusalemakvůlioné sporné věci. ˇ

Jevištěm, kde se tyto věci odehrávají, jest Antiochie, kam se Pa-
vel a Barnabáš po první apoštolské cestě vrátili a kdenemalou
dobu prodlévali. (Sk apllr, 28.) Dle chronologie života svatého
Pavla, pokud se dá určit, jsme tu asi V rocen50. j  

Jak už dříve řečeno, založili v Antiochii (Sk ap ll, 20) někteří“
obrácení hellenisté Z Cypru a Cyreny po smrti svatého Štěpána.
první křesťanskou obec z pohanů, od nichž nežádali ani. obřízky“
ani plnění Mojžíšova zákona. Barnabáš poslaný Z Jerusalema do
Antiochie schválilpostup věrozvěstů, ba sám z Tarsu povolal do
Antiochie Pavla, aby zde apoštolsky působil.  Byli v Antiochii též
obrácení židé, ale ti tvořili nepatrnou menšinu a, jak se zdá, při-
způsobili se ve způsobu života spolubratřím Z lpohanství, t. j. ne-
zachovávali levitickýchpředpisů Zákona, což jim bylo tím snazším,
protože židé v diaspoře nebrali to Spředpisy Zákona -- vyjma
ovšem obřízku --- tak přísně jako židé v Palestině, kteří stáli pod
vlivem farisejských učitelů Zákona. e p I

Příchozí judaisté, kteří sem přišli Z Judska, t. j. z Jerusalema,
vnesli do klidného rozvoje“ antiochijské obce rušivý ton. Počali
učiti, že obřízka je nutnou podmínkou k dosažení spásy, t. j..

` ı

k účasti na království mesiášově, a v důsledku toho vyslovili po-
žadavek, že Ipohané, kteří uvěřili v Krista, musejí se podrobiti

Vobrízce. j  '
 Kdo byli oni ,někteří°? - Není pochyby, že byli Z kruhu těch,
onichž se praví dále ve verši5., že byli stoupenci sekty farisejské,
kteří uvěřili v Krista, _ a kteří při jednáních jerusalemských stáli
v čele oposice. Byli snad Z počtu oněch ,učitelů a proroků“, kteří
chodili Z .místa na místo hlásajíce evangelium. Takové kočovné
kazatele Zná vedle řádné hierarchie ještě Didache. (ll, 7--12, 5),
která při té příležitosti upozOrňuje,`že bývalí mezi nimi často lidé
pochybného rázu. Svatý 'Epifanius ví 'dokonce (Adversus haereses
28, l)v_ že to“-byl Cerinth, jenž onybouře v Antiochii` vyvolal!
V každém případě je správně charakterisuje. svatý' Pavel, když je
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nazývá (Gal 2) ,falešnými -bratřími, kteří se vp ' aby vyzkou-
.mali svobodu naši, jakou máme v Kristu Ježísı, aby nás uvedli
v porobu Zákona“. Podnětem jejich vystoupení bylyobavy, že ži-
dovský živel úplně zanikne, budou-li pohané bez obřízky tak četné
do Církve vstupovat, a tím že se stane nemožným ono pozemské
mesiášské království, jehož uskutečnění právě od křesťanství čekali.
Nebyli vysláni ani od apoštolů ani od starších jerusalem-ských, ale
od oné judaistické kliky, která či ř dříve -v Jerusalerrě byla (Sk

í

<I'-'I` 'NK
7-ıııí P-li

Í I

C1N
ap 11, 2) a která nyní tím usilovněji chtěla svoje zásady prosa-
-diftiý Antiochii požadovali pouze obřízku jako věc nejpřednější
a nejdůležitější. Ostatní předpisy Zákona nechávali prozatím stra-
nou, snad proto, poněvadž si sami židé v diaspoře byli v jejich

zplněníhodně laxní. o. I í I “
 Pavel a.Barnabáš vystoupili ovšem rázně. proti této agitaci za se

. vším důrazem hájili svobodu křesťanů od Mojžíšova. zákona.
1 I když. antiochijští křesťané zůstali velkou většinou Pavlova

učení věrnými, přece spory ahádky judaisty vyvolané způsobily
mezi-" nimi znepokojení la obecné. vzrušení. Pokoj, jaký dosud
v ,Antiochii vládl, a bratrské spolužití všech křesťanů bez rozdílu
původubylo ohroženo. Proto křesťanská obec se usnesla předložiti
celou spornou záležitost apoštolům a starším v J erusalemě k roz-
hodnutí. Bylo to za danýchpoměrů nejlepší a nejrozumnější.
Kodex D Cantabrigiensisa dle něho i Zah nl) ve svém komentáři..
praví, že ono usnesení či nařízení vyšlo od jud aist ůe ví Anti-
ochii. Ale -i když. sloveso ,ustanov_ili“ nemáspodmětu, přece -dle
přirozeného kontextu přímo se vnucuje, že původcem usnesení
nebyli judaisté, aleantiochijská obec. V Z  I I

Rozhodnutí ono a ochota, s Ijakousesvatý Pavel S Barnabášem
postavil v čelo poselství, ,ukazuje nám jasně, jak živě-si od nej-

'-) TheodoI`~.Z a h np, Die Apostelgeschichte des Lukas. Leipzig 1921. Z S. 498. --
Západní text Skutků apoštolských representovaný především zmíněným kodexem
D obsahuje četná různočtení, která nemají obvyklý ráz variantů (přepsání, omyly,
fúmyslné opravy za účelem objasnění nebo ~ upravení textu), ale náš obvyklý text
na mnohých (místech až nápadně osvětlují. Vznik tohoto textu (který se označuje
zobyčejně A, kdežto náš obvyklý text nżıíváz siglum B) je dodnes zá-hadou. Dle
IB la S S a vydal. svatý Lukáš Skutky ve dvojí recensi: první recense A byla ur-
zčena Theofilovi a -jest uchována v textu západním, recense druhá, poněkud' .zkrá-
-cená a upravená, je náš obyčejný text- B. Tuto lheorii vedle Zahna hájí také
Be ls-e a jiní. Druzí ovšem stejně horlivě ji popírají. Nicméně mnohá čtení'
A jsøn jiste púvøćınž.  r  í I I
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starších dob byla celá Církev vědoma své Závislosti na nejvyšší
ústřední autoritě, kterou představovali apoštolé, a především hlava
Církve, svatý Petr. T  e í s j Q

P Pavla v a Barnabáše doprovázeli také vn ě k t e ř tí j i n í Z n i c li,
t., j. ,Z členů obce antiochijské. Z listu ke Gal 2, 1 víme, že v této
družině byl mezi jinými také Titus, druh a pomocník svatého
Pavla., Nadaného a Bohem osvíceného muže, který byl původem
pohan až tedy neobřezán, vzal Pavel S sebou úmyslně jako živé
argumentumc ad hominem, aby tak názorně ukázal V Jerusalemě,
jaké utěšené plodykrestanství mezi pohany vydává. v j

a3.,On1 tedy vyprovozeni byvše církví, pro-
zcházeli Fensicii a Samařsko vypravujíce o
obracenı pohanů; pa způsobilivelikouradost
všembratřím. l as ^ co

. _ _ . ,_
V “

P Clenové křesťanské obce flantiochijské doprovodilì poselství značný
kus cesty. » Ukázali tím nejen .živý zájem O věc, O niž se jednalo,
ale i úctu, a lásku k oběma apoštolům, Pavlovi a Barnabášovi na

7
,jejichž straně v judaistickém sporu zcela stáli. Podobně dopro-
vázeli svatého Pavla křesťané v Miletě k lodi (Skut ap 20, 38),
v Tyru (21, 3), v” Cesareji (21, 16). i  - A+ ,

Svatý Pavel nepoužil lodního spojení ze Seleucie do Ptolemaidy
żnebo Cesareje, což by bylo kratší a pohodlnější, ale Zvolil raději
z-delší cestu po suché Zemi. ,Rozhodl přitom jeho úmysl navštíviti
křesťanské obce ve Fenicii al v Samařsku; jednak chtěl je poznati
ta navázati si nimi osobní styky, .jednak je chtěl potěšit a ve víře
upevnit zprávou, l jaké utěšené pokroky činí' křesťanství v po-
hanském světě. Útěchy takové potřebovaly Zvláště křesťanské
zobce v Palestině, kde jim v oné době bylo zakoušeti od nevěřících
židů veliká pronásledování, jak nám dosvědčuje sám svatý Pavel
1sThess 2, l4--16). j “ y  

Veilìfeniciis bylo kázáno-evangelium hned za pronásledování, jež
vypuklo po smrti svatého Štěpána, a to uprchlíky Z Jerusalema
(ill, 19). Neznáme jménaoněch věrozvěstů, ale vidíme výsledek
jejich apoštolské práce: křesťanské obce v těchto krajináchl Že
takové obce existovaly v Tyru a Ptolemaidě, dovídáme se ze
Skutků ap (21, 7). az  _

V Samařskur hlásal nauku Kristova svatý Filip Šjáhen (Sk ap
8, 5)Ĺ a byli tam činni také apoštolé Petr a J an (8, 14).

›'‹›
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Cesta, kterou se družina ubírala, vedla asi podle pobřežíaž de
Ptolemaidy, odkudž zabočili na východ do vnitrozemí a obvyklou.
cestou galilejskýchpoutníků dorazili přes Samařsko, do J erusalema.
--- Vezmeme-li v úvahu tehdejší způsob cestování a zastávky

. , ‹

v křesťanských obcích, můžeme trvání cesty z Antiochie do Jeru-
salema odhadnout na tři až čtyři týdny. “ . '

4. Přibyvše tedy Ido Jerusalema, byli přijati.
od církve i od apoštolů a_ starších i Zvěsto-
valí, jak veliké veci" Buh~ ucinil s nimi. 5. Tu.
povstaliněkteří ze sekty farisejskéfkteří by-»
liuvěřili,.pravíce: Jąe třeba obřezati je a na--
říditi, aby Zac-hovávali „Zá`kon._Mojžíšův.

P V líčenı Skutků ap je dosti jasně naznačeno, že jednání vJe-~
rusalemě. po příchodu Pavla a Barnabáše' vyplnila celkem tři schůze,
z nichž) první a třetí byly veřejné, t. j. konané za účasti všech.
věřících, kdežto druhé schůze soukromé se súčastnili pouze apošto-
lové a starší. Hořejší dva verše se vztahují na“ první schůzi veřejnou..

Z apoštolů, kteří byliepřítomni, uvádí list ke Gal (2, 9) tři:
Jakuba, Petra a Jana, kteří byli jakoby ,sloupy celé
Církve“. , ~ j 7 s “ 7 J

.J la b je apoštolé Jakub Mladší, příbuzný Páněa první biskup
jerusalemský. Jako takový vystupuje ve Skutcích ap 12, 17; 21,
18. Z toho, že jej 7 svatý Lukáš a takésvatý Pavel ve všech
svých listech .jmenují prostě Jakubem bez jakéhokoliv bližšího
označení, jasně vyplývá, že po smrti Jakuba, syna Zebedeova,
byl v tehdejší Církvi pouze jediný vynikající muž tohoto jména
a že nemohlovzniknout nedorozumění, když vyslovil někdo jméno
Jakub“ bez dalšíhopřídomku. .le tedy neodůvodněným rozlišovati,7

jak činí většina protestantů, Jakuba, ,bratra Páně“ a biskupa jeru-
salemského, jako různouosobu od Jakuba, syna Alfeova, apoštola.
-4- Jakub až do své mučenické smrti v roce 62. dlel neustále v Je-
rusalemě aco“ nejpřísněji zachovával Mojžíšův zákon (Eusebius H.
E. II, 23), takže Z této příčiny se těšil veliké vážnosti i u nevě-
řících židů., ,  i_ e J 7 í .

P e t r dle Skutků ap po svém zázračném vysvobození ze žaláře
(12, 17) odešel',na j_iné místo“. Místem tím byl dle starého podání
Řím, kam ,prý Petr přišel druhého roku vlády Klaudiovy. Po smrti
Heroda Agrippy V r. 44., Ťkdy Palestina“ se dostala pod. správu
římskou, mohl se Petr klidněovrátiti do své palestinské vlasti, pro-

' J M

. 'v ,
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tože tam jeho životu už nehrozilo žádného nebezpečí. Nebyl to
snad známý dekret Klaudiův, jímž byli všichni židé z Říma
vypuzeni, který byl příčinou, že Petr opustiv Řím, přišel do
Jerusalema? .  ' J l  j

Svatý J a n, jak se zdá, až do doby Apoštolského sněmu dlel
stálev Jerusalemě, čímž nejsou vyloučeny kratší apoštolskécesty,
jako byla třeba ona cesta do Samařska. K J erusalemu jej poutala
péče o Matku Páně, kterou umírající Vykupitel mu svěřil a která
tam dle' podání zesnula r. 45. nebo 48. Do Malé Asie a do Efesu
přibyl svatý Jan pravděpodobně až po smrti Pavlově před pro-
puknutím židovské války. . A
7 Byli-li tehdy v Jerusalemě také někteří Z ostatních apoštolů,
a kteří to byli, nelze naprosto říci. Důvěřujemeli starému podání,
že apoštolé nejprve společně působili v Jerusalemě a dvanáctého
roku po nanebevstoupení Páně rozešli se do různých končin světa
hlásatfevangelium, pak můžeme říci s jakousi pravděpodobností,
že z ostatních apoštolů nebyli tehdy v'Jerusalemě buďto žádní
anebo jenom nemnozí. . r J “ y “   . r

Vedle apoštolů jsou uvedeni jako účastníci schůze také ,staršíí
-- presbyterové. Presbyterové bývalí v nově založených obcích
ustanovováni (Skut ap 14, 22) vkládáním rukou a modlitbou
a úkolem jejich bylo jednak vésti správu obce, jednak vykonávati
liturgické úkony“. Všichni starší jedné obcetvořili sbor -- presby-
terium, jehož představený dostal později název episkopos-biskup.
V apoštolských dobách se totiž obou názvů presbyteros a episkopos
užívalo jak o kněžích tak O biskupech bez rozdílu. Jak patrno, úřad
a postavení starších bylo úplně totéžijako našich kněží.

V první schůzi podávali především Pavel a Barnabáš zprávu
o tom, jak veliké věci iučinil Bůh s nimi, t. › j. skrze ně. Vypravo-
valí, jak ninoho pohanů uvěřilo V Krista, jak Bůh potvrzoval
jejich kázání četnými zázraky, (Skut ap 715, 12,719, 11), jak četné
křesťanské obce založili, jak v těchto obcích náboženský život
utěšeně vzkvétal, jak Bůh obráceným pohanům uštědřoval mimo-
řádné dary, charismata proroctví, glossolalie ,(Gal 3, 2) atd. 'Tím
vším dal Bůh jasně najevo, že dílo Pavlovo a Barnabášovo je
mu milým a že tedy přijímání sneobřezaných .pohanů je v plném
souhlase as vůlí jeho. p . . “ ,

r Důvody tyto Pavlemivýmluvně přednesené nepřesvědčily však
judaistů, kteří hned v první schůzi opět vystoupili s požadavkem,
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že pohané, mají-li se státi členy mesiášského království za 'dojíti
spásy, musejí se předem dát obřezat a vzít na -sebe iv ostatní
závazky Zákona. O judaistech, kteří před tím vyvolali v„Antiochii
bouři, lze předpokládat, že, když ne všichni, tedy ~a'sp.0.ňżI1.ěkteří
se vrátili do Jerusalema, užzté příčiny, aby svým. stranníkům
podali informaceo tom, co se stalo. Nelze sifovšemjomyslit, že by
cestu Z Antiochie do J erusalema konali av družině Pavlově. J ,

Z listu ke Gal zdázse, že nejvíce judaisty podráždila přítomnost
Titova, a že tudíž požadavek obřízky pohanů nebyl ,vysloven jen
theoreticky. ale týkal se konkrétně osoby Tita, na jehož obřezání
se vším úsilım naléhali.  1 1 “  

1` 1

26. I sešli sea-poštolové a s_tarší,7 aby uvážili
tuto. věc.-v7. A když .došlo/kivíeliké rozpravě( o
diskusi) Petr řekl k nim:iMuži-brat-ři, vy víte,7

že (jiz) před' dávným časemˇmezi námi vy-volil
si-B”ůh,aby pohané Z úst mých slyšeleislova
evangelia a uvěřili. 8.A Bůh, znatels`rdcí,vy-
dal jim svědectví davjim Ducha svatéhostzejne
jako nám 9. ažžádného rozdílu'-neučinil mezi
námi a nimi vírou očistiv s.rdceŤjejich.10. Nuže

' ' O I Itedy,co_pokoušíte Boha vk-ladajícena šíjı
učenıku jho, jehoz ani otcové nasi ani ,my ne-
mohli j._smesné,Sti? 11. Aleskrze milost Pána
“.JežíšeKri;s-ta věřím”e,že dojdemefspásy, Stejně
jakooni. --- 12. Ijzmlklo celé shromáždenı apo-
slouchalo Barnabáše a Pavla vypravovati, jak
veliké divy až zázraky Bůh učinil mezi pohany
skrze ně.  , _. L 4 1 »

' Ve verši 6. autor po _á líčit novou .schůzi apoštolůýa jerusalem-(Ď( í` 'C5

ských“ starších S Pavlem a Barnabášem, a to pravděpodobně onu
S O u k r om o u schůzi, .o které svatý Pavel mluví v listu ke ,Gal
2, 2. Pravíme úmyslně p r a v dě p o do b .n ě, protože vykladatelé
zde nejsou jednohonıínění. 1 i J     `

Někteří (Belser, Steinmann, Camerlynckľ) míní, že
O oné' privátní schůzi svatýLukáš vůbec nemluví, ale přechází ji
zcela . mlčením. Od verše 6. až do konce mluví prý se o druhé
veřejné schůzi, na níž bylo učiněno rozhodnutív projednávaném

.,/

1) C a am e r l y'n c k, Actus -Apostolorum. Brugis 1923. Str. -2677.
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sporu O závaznosti Zákona. Výklad tento má jakousi oporu ve
verši 12., l-:de se  mluví o ,celém shromážděnř, jež po-
slouchalo Barnabáše a Pavla: výraz ten prý označuje všechny
věřící obce jerusalemské. Tak i kodex D, hlavní representant zá-
padního textu, už ve verši 6. čte: apoštolové a starší ,s celým shro-
mážděním°. , _  r ˇ  r `

Jacquierfl) zase odtrhuje verš 6. od následujícího 7. a praví, že
verš 6. jedná o řečené soukromé schůzi a ve veršiı7. počíná dle
něho vypravování op schůzi veřejné, které sahá až do konce, čt. ji.

_ _ ,` _

do verše 29. z . i  '
l Dle názoru našeho, jak užzmíněno, sahá popis druhé soukromé
schůze od verše -6. až do 21. ,Celé shromáždění“ veverši 12. ne-
označuje všechny křesťany jˇerusalemské, ale jen všechny osoby

Z .schůzi přítomné. ,Okolnosti svolání takové soukromé schůze přímo
vyžadovaly. Cetně navštívené veřejné shromáždění“ bylo nejméně
vhodným místem, aby se na něm projednávala otázka tak choulo-
stivá, jako byla závaznost ,Mojžíšova zákona.  _ _

Na místěklidné rozvahy snadno se tu mohly dostati ke slovu
vášně, které by byly zmatek _a nedorozumění ještě zvětšily. Právě
proto mužové stojící vˇčele Církve sešli se ve soukromí, aby tu
v bratrské lásce pohovořili apojednaliosporném předmětu. Došlo
ipři této schůzi k živé a polinuté rozpravě či diskusi, což při
tvrdošíjnosti judaistů nemůže překvapovat. Obě strany uváděly
svoje důvody pro a proti. .Jakými argumenty a jakým způsobem
svatý Pavel hájil svoje přesvědčení, to nám názorně ukazují ony
části listů ke Gal (3, 1-4) a k Římanům (4, 1-J-25; 7, 1-25),
kde svatý Pavel dokazuje, že Zákon, který byl jenom vychovatelem
ke Kristu, ztratil jeho smrtí na kříži svůj smyslatím isvou zá-
vaznost. Z polemiky svatého Pavla proti judaistům, .s kterouse
v jeho listech tak často potkáváme, můžeme si zase utvořiti úsudek,
jakými důvody se oháněli protivníci Pavlovi..  1 _

Konečně ujal se slova svatý Petr jako nejvyšší autorita a hlava
Církve. Třeba svatý Lukáš jen kratičce podává hlavní myšlenky
z jeho či, Vi z toho mála lze viděti, jak jeho řeč vynikala roz-"'3< CD

vahou, umírněností a velebným klidem, při tom však také ráznou
rozhodností. Kodex D dí, že Petr ujal se slova ,v Duchu°, kterýžto
dodatekínení sice původní, ale velmi dobře vystihuje raz slov

1) J a q ui er, Les Actes des Apôtres. Paris 1926. Str. 447.
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Petrových, vnichž 'tento osvícen Duchem Svatým shrnuje výsledek
debaty a zároveň prohlašuje svoje rozhodnutí. v _,

. Není pochyby, že případ, na který svatý Petr na počátku svojí
řeči (v. 6--9) naráží_ a při němž Bůh jej vyvolil, aby pohané z úst;
jeho slyšeli slovo evangelia, jest obrácení setníka Kornelia“viCesareji.
Stalo se to asi v roce 36--38. Mohl tedy svatý Petr“ -zcela-dobře
říci, že to bylo ,před dávným časem“, vždyť v roce 59. Mnason,
u něhož svatýPavel ,přenocoval na cestě do Jerusalema (Sk ap
21, 16), sluje ,dávným“ učeníkem, t.Ij. křesťanem.  _ 1

 Bůh tehdy při obrácení Korneliově zřejmě ukázal Petrovi, že
i neobřezaní pohané  mohou býti stejně přijímání do lůna Církve
jakožidé, a že Bůh nečiní žádného rozdílu mezi věřícími, ať už
pocházejí Z pohanství nebo ze židovství. Bylo to patrno jednak
z vidění, které měl Petr (Sk ap 10, 10--16), jednak ztoho, že
pohanůmv domě Korneliově se dostalo Ducha svatého s darem
glossolalie ještě dříve než byli pokřtění (10, 44). Vůle boží bylatu
tak patrneu, že Petr v_Jerusalemě proti těm, kteří mu jeho počí-
nánívytykali, hájil se prostě slovy: ,Kdož jsem byl já, abych mohl
brániti Bohul“ 1 _  e Z 7 _

Židé považovali pohany za nečisté, protože neměli na těle i zna-
mení vyvoleného národa, obřízky. Bůh však, tak prohlašuje Petr,
zná srdce lidské »a hledí na smýšlení srdce, a proto on sám očistil
ony pohany, když: viděl upřímnou a živou víru, jakou bylo jejich
srdce anaplněno. Víra očistila srdce jejich, i když tělo jejich zůstalo
neobřezáno! _ J .  i č

Počínání judaistů, ,kteří žádají od pohanů obřízku a plnění  Zá-
kona, a tím vkládají na jejich šíji nesnesitelné jho, označuje svatý
Petr jako ,pokoušení Boha“. Boha lzepokoušeti per diifidentiams
nebo perpraesumptionem. Per diffidentiamč jej pokouší ten, kdo
mu nedůvěřuje tam, kdemá právo i povinnost mu důvěřovati-A
tak opravdu Boha pokoušeli oni judaisté, protože 'odpírali a nedů-
věřovali jeho jasně projevené vůli dovolávajíce se při tom neprávem
jeho autority, al tím ho takořka vyzývali, aby svou vůli - znova a
jasněji ukázal; Jejich jednání bylo nejen pošetilé, ale i hříšné. .

vøxżš 11. øhflflhnjø základní thesi nnnızy Svflhèhøravıfl, tøıiınátø
v jeho listech opakovanou, že totiž jedinou cestou ke spáse není
Zákon, 7 ale milost, kterou nám Kristussvou smrtí na kříži získal
a jíž se člověk stává účastným živou vírou v Krista. Že to není
myšlenka, kterou snad_Lukáš Z učení Pavlova převzal a sem vložil,
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“-fnýbrž že byla opravdu také přesvědčením samého Petra, to vyplývá
çz listu ke Gal, kde svatý Pavel -dí nejen svým, ale li Petrovým
jménem: ,My jsouce rodem židé, a nikoli z pohanů hříšníci, avšak
vědouce, že člověk nedochází ospravedlnění ze Skutků zákona, nýbrž
zskrze víru v Ježíše Krista . . .° (2, 15). Toto ,my" zahrnuje v sobě,
jak v kontextu patrno, nejen Pavla, ale ii Petra, k němuž se svatý
.Pavel svými slovy obrací. Učení o ospravedlnění skrze víru nebylo
.naukou samého Pavla, ani Petra, ale všech křesťanů vůbec. e ›

-I zm 1-kin øøıê Shvønnážáèniı -- sıøva 'na jasně vy-
jadřují účinek Petrovy řeči na přítomné. Nikdo se neodvážil po-
zvednouti hlasu proti autoritě Petrově ani něco namítati proti jeho
zrozhodnutí, když prohlásil, že není dovoleno vkládati jho zákona
Mojžíšova na šíje pokřtěných pohanů. Petrus locutus est, causa
Íinita est! _ J 1

_ Schůze předtím bouřlivá a neklidná se nyní utišila. Barnabáš a
Pavel se V nastavším tichu opětně ujali slova, vypravujíce, jak
Bůh divy a zázraky potvrdil a schválil jejich kázání a missijní
,praxi Barnabáš je jmenován na  prvním místě, protože se ujal
,první slova, jelikož byl v kruhu jerusalemských křesťanů dobře
znám a těšil se mezi nimi veliké vážnosti. (Sk ap 4, 36.) i

13. Když pak oni umlkli, ujal se slova Jakub
rřka: Muži bratři, poslyšte mnel×14. Šimon vypra-
voval, kterak Bůh :poprve vzhlédl na pohany,
aby iz nich si zjednal lid projméno svoje.15.A
s tím se S,_ro`vnávají slova prorokú, jakoz jest psáno:
§16. Potom sevrátím ` _ a ‹

a znova vzdělám stánek Davidův, jenž se rozpadl,
aizříceninyjeho znova postavím  j  

_ za vztyčím jej, í r
ií7. aby vyhledávali Pána ostatnílidé  

ť a všechnynárody, nad nimiž jest jméno moje vzýváno:
` dí Pán, jenž činí tyto věci,

““18. ježjsou známy od věků.,  
19. Protožjá soudím neznepokojovati těch,kteří
zz pohanůse obrátí kBohu, 20. ale napsati jim,
abysezdržovaliposkvrnění modlami,smilstva,
ı~udáven`ého_ a krve. 21.'Neboť Mojžíš má od dávných
jpokolení po městech ty., kt„eíří`i:ho hlásají, jelikož
rvsynagogáchbývá kazdou sobotu čítán.  “
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 Když Pavel a Barnabáš skončili J svojiřeč, ujal se slova svatý
Jakub, příbuzný Páně. Jeho asketický život `a přísné plnění předpisů
Zákona bylo obecně známo, a těšil se z té příčiny nejen u žido-
křesťanů, ale i u nevěřících židůnejvětší vážnosti. J akožidé celého
světa :viděli v Jerusalemě své duchovní ap náboženské centrum, tak
i židokřesťané pohlíželi k Jerusalemu jakoke svojí metropoli a ctili
Jakuba, jerusalemského biskupa, jako svého patriarchu a svoji hlavu.
Vůdcem judaistů, jak někteří usuzují iz Gal 2, 12, nebyl, ač tito
se na jeho příklad íodvolávali. Naopaki onzavrhoval jejich po-
žadavky jsa pv té věci v úplnéshodě s oběma apoštoly, Petrem a
Pavlem-. í  r l l 1 a   

V první částisvé řeči Jakub navazuje na to, co Petr vypravoval
O obrácení Korneliově, a uvádí delší-citát z proroka Amosa -(9, 11--12),
z něhož plyne, že nejen židé, ale iostatní národové celého světa
budou míti -účast na království, které založí Mesiáš. Svatý Lukáš
jako všude jinde tak i zde uvádí proroctví Amosovo. dle znění
Septuaginty, třebaže 'svatý Jakubjistě citoval text hebrejský, který
se od překladu LXX liší, ne sice smyslem, ale slovy.1)n “ P s

Hlavní důraz v proroctví Amosově leží na slovech: ,aby vyhle-
dávali Pána ostatní lidé a všichni národové°,. Tím 'e 'asně v slo-, Y
věno,že na obnoveném království Davidově budou míti podílnejen
lidé, alei všichniostatnínárodové světa. Počátek realisace pro-
roctví Amosova ia všech podobných předpovědí, jež jsou u staro-
zákonních proroků tak četné, vidí svatý Jakub právem v tom, že
zásluhou Pavla a Barnabáše pohanský svět přijímá evangelium
Kristovo a vstupuje do Církve jím založené.    

, V řeckém textu sv. Lukáše místo obvyklé grecisováné formy
jména ,Simon° vyskytuje se pozoruhodný tvar ,Symeon“, který po-
dobně jako v 2. listu Petrově (1,1) je věrným přepisem původního
hebrejského názvu ,Sim”ůn°: doklad to,že -Lukáš řeči sv.. Jakuba
měl před očima spolehlivý aramský nebo hebrejský původní pramen.

. Í - _

6:1) Vi hebrejském textu ono místo zní: V onom dni vzdělám příbytek Davidův,
který se rozpadl, a opravím jeho trhliny a postavím jeho zříceniny a. obnovím
ho, jak byl od věků, aby Israel dostal v mocfzbyt-ky Edomu i všechny národy,
nad nimiž bylo :vzyváno jméno moje, dí Pán, který činí' toto.

j Překladatel LXX četl' a d. a m místo .E d ol ni a idr eš ú (hledají) místo jlir š ú
(dostati v moc), čímž vznikl smysl od Původního znění: poněkud odlišný; p

Než iv hebrejském textu Amos předpovídá, jak Mesiáš ,znovuzřídí Davidovo
království, které potom v sobě zahrne, nejen Edom, ale i všecky ná-rody světa.
Věčně praví text LXX totéž. P '  1 _ _ `
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Slova, jimiž sv. Jakub Amosovo proroctví končí: ,jež jsou známy
od věků", nejsou ani v textu hebrejském ani v LXX; jsou, jakse
zdá, dodatkem samého. svatého Jakuba. Také znění těchto posled-
ních slov je kriticky dosti nejisté. j  “ '“ e “

Poněvadž Bůh Petrovi zřejmě zjevil svou vůli při obráceníKor-
neliově, a dále, poněvadž proroci, jako Amos, předpovědělipodíl
pohanů na království Mesiášově: Z těchto dvou důvodů soudí Jakub,
že pohané obrácení ku křesťanství nemají býti znepokojováni po-
žadavkem , obřízky a zachoviávání Zákona. _ Souhlasí tedy zcela
s_Pavlem a Petrem, že pohanokřesťané jsou úplně prostí každého
takového závazku. _  Á r ,

V druhé částisvé řeči svatý Jakub podává návrh, který můžeme
nazvati iniciativním. Obráceným pohanům má býti totiž písemně“
uloženo jako povinnost, aby se varovali některých věcí, a to: po-j
skvrnění modlami, smilstva, udáveného a krve. Tyto čtyři poža-
davky byly všemi přítomnými schváleny --- také Pavlem a Barna-
bášem -- a byly pojaty do dekretu, který byl písemně poslán
církvím v Antiochii, Syrii a Cilicii (15, 29). Ještě na jednom místě
ve Skutcích apoštolských (21, 25) přicházejí tyto čtyři požadavky
--,zvané obyčejně klausulemi Jakubovými -- a to v hovoru, který
měl svatý Jakub s Pavlem po jeho návratu z třetí apoštolskécesty

“ w,__

do r J erusalema. _ x _
e Osmyslu ja účelu těchto čtyř klausulí Jakubových, pojednáme

podrobně při rozboru dekretu Apoštolského sněmu. Svatý Jakub
chtěl jimi dosíci toho, aby pohané obrácení ku křesťanství ._ tam,
kde žili pospolu s židokřesťany, vystříhali se některýchvěcí-,_ které
jak židé, tak i židokřesťané měli ve veliké ošklivosti a které 1 by
u nich byly působily pohoršení. Zachováváním oněch požadavků
mělo býti zabráněno pohoršení a mělo býti umožněno bratrské
spolužití ve smíšených obcích skládajících se z obrácených pohanů
i židů, hlavně pak účast na společných a gapách, jež bývaly sloučeny
se slavením Eucharistie. č S  

Svoji řeč končí svatý Jakub slovy: ,Neboť Mojžíš má ode dávných
pokolení ty, kteří ho hlásají, jelikoz v synagogách bývá každou
sobotu čítán°. Slovy těmi chce jistě Jakub odůvodniti to, co vpřed-
chozím řekl. V krajích, O něž se jednalo, t. j. v Antiochii, Syrii a
Cilicii byla četná židovská diaspora a nebylo většího města, kde
by židé neměli své synagogy. Každé soboty předčítal se tam Zákon,
a slyšeli jej nejen židé a proselyté, ale i pohané, kteří přicházívali

š Í “-flfi. _..L-.`x .klü ,J Ě“
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150 ” Dr. T. Huđęø..

do -asynagog buď ze zvědavosti anebo Z náboženského zájmu. Židéìrádi
jim dovolovali přioházeti tam; byltě to jeden Z osvědčených, pro-
středků, kterými židé V pohanském světě získávali četné proselyty.

 'Ale záhadnou je souvislost těohtoisłov sv. Jakuba S tím,,co před-
_ ø ,

ehází Zdá se skoro, že tu Lukáš nějakou myšlenku vypustil, takže
jeesísnejasno, proč sv. Jakub na onen známý, faktpoukazuje, a co
fltímv čhoez~eıe«dok~ázat.   e › 1 í  j

ø, _

,Za h,n1)'›/myslí, že Jakubtěmi slovy dokazuje, proč' nemá býti
obrácen'ým',“s pohanům ukládáno jhozákona -Mojžíšova. Pohané V dia-
spoře mají 'všude možnost slyšet Mojžíšův Zákon ajseznámit se S jeliofl
požadavky; jeto jejich věcí, chtějí-li sedát ohřezat a zachovávat
Zákon, jehoz požadavky se jim snad zamlouvají. Těm, kteřı mezi
pohany káží evangelium, nesmí býti ukládano, aby mezi pohany
Mojžíšův zákon šířilizneb od nich izaohovávání jeho předpisů žádali.
"Na první pohled je patrna nuoenost tohoto výkladu. Převážná

část exegetů myslí, a to právem, že svatý Jakub Oboe odůvodnit,
proč obrácení pohané semají oněch čtyř věcí varovat. Ale i tu se
rozoházejí mínění, kde leží vlastní podstata důvodu. a A “

li Někteří -myslí (K n a b en b a u er 2), že tím důvodem je zřetel
na nevěř židyzzponěvadž ,zákon se vˇdiaspoře stále předčítá a
všichni židé mají proto odporproti oněm věoemą jež zákon zakazuje,
je tudíž třeba míti jakýsi ohled, aby nebyli , od křestanstvípříliš

|-Is O pdä

odpuzováni; ,C am ve rlyn O k3) míní, že tu rozhodoval zřetel
na židokřestany: Haeo prohibenda sunt gentilibus, quia Moyses, qui
singulis sabbatispraelegitur, illa aperte damnat,etjudaeo-ohriçstiani
vehemˇenter soandalizareutur, si talia .fecerint ethnioo-christiani;
illa~enim nimis repugnant spiritui legis mosaicae.  ˇ. _ s

zL ois y4) konečně myslí, a že tu. míněn ohled naj pohany, kteří
,slýohají V synagogách Zákon Ýpředčítat, znají tedy do jisté míry
jelzıozákaziy' aˇvědí, že jsou nejen židé, aleipohané vázániněkte-
rými Z nich., l “ _ , “ j a

Laůgrflan geá) konečně se domnívá, že .meziveršem 20. a 21.
třeba si doplnit tuto „vyneohanou myšlenku: Co řečeno, platí pro

_, 1).Za,l1 n,”Die Apüstelgesohiohte. Leipzig 1921. Str. 526.“ Í V j op R  
2) K n a b 6 11 b a u er, Commentaxius in Aotus jApostolo1`u1n. Parisiis J 1899.;

Štr. 256. ˇ -jj ' d ť i li', j ` ř d j ,
4 . _ _ 1 _ _ V

3) C a. ıner ly 11 O k, Aotus ApostoloruIn.“ÍB:rugis,1923.iStr. 27,1.  ` i o
Ĺ 4)Dle. Jaquier,p_.,Les Aotes des Apôtres, Paris 1,926.“ Str. 459.,

, 5) “La.gjra,ngel, ŤEpìt1`e anuX,G~a;la'tes. Paz1`is1911. Str. 68. s

› ı
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mohany; co se týka židů, netřebajim ničeho zvláštního přikazovat,
šneboť zákon Mojžíšův se jim předčítá každou sobotu. . - a

ČZ. těchto různých výkladů, jichž počet by se ,dal jistěýznačně
frozmnojžit, pravdu' asi vystihují první dva, Knabenbauerův a.Camer-
ažâynckův, jež še". dají spolu dobře sloučitzze zřetele -na židy jak
zobrácené takíiznevěřící, kteří obojí slýchají předčítat Zákon vv„sy-›
znàgogách, majíse i obrácení pohané chránit aspoň těchJ.věcí,ji.miž
.fšby se zavdala p 'na jim kpohoršení.  A. i  a

í Jednomyslným přijetím .Iakubových klausulí byla ukončena druhá
çsoukromá schůze. To, co bylo apoštoly a staršími dohodnuto asta-
ınoveno, bylo potom, jerusalemským věřícím ohlášeno na nové veřejné
zschůzi. ,Bylot zajisté přiměřeno, aby Všichni zvěděli, jak byla 'roz-
Šřešenao otázka kterápři první schůzi vyvolala takový l živjý“spor.í

` , “ ˇ' . ~ V ø n ø` -=. ˇ; . ę,~ ._
`Tato tř e tí Schůze,z„které se zůčastnılı nejen apostole a starsı, ale
ávšichni věřící jerusalemsklé obce, je vylíčena, jak za to máme,
"ve iverších 22--29. patnácté hlavy Skutků apoštolských.Že opravdu

"'$< ‰ıI\ Cö< III'

ve verši 22. počíná vypravování o nové schůzi, soudíme Z toho, že
ctu opět vystupuje na jeviště ,církev°, která při druhé privátní
žischůzi přítomna nebyla. Při tom je lhostejno, j zdali tato nová ve-
:šřejná schůze následovala bezprostředně po schůzi soukromé nebo
.ż.ni1‹ø1iv.  i  i   

Z 22. 'l`ehdyusnes1i se apoštoléypa sta _ S ve-
Šykerou c,írk_víj vyvolitjijze sebe iCI N‹'-3 (DU“ _,__“ Q“ "25 O I

szslatiijje do Antiochie s Pavlem a Barnvabášemz
..Jud“u„zivanéh'o  Barsabas. aSilu, muže top řední
zmezi bratřími,23. na napsati skrze ně: Apoštolé
za Starší bratři bratrům Z pohanů vAntioohiă,
:ˇÍSyri_i aCi~=lic›ii pozdrav! 24. Poněvadž jsme usly-
,żšel~i,_ žeiněkteřívyšl'edšeŤ od nčás znepokojili
vás svými slovy matouce duše vaše, jimž jsme
ftoho n epřikázali, 25.usnes“li j sme sejednomyslně
`vyvol_iti aposlatikvámmužeˇsnašimimìlenými
'Bjarinabálšemta Pavlem, 26. lidmi to, kteří vydali
zsvů' život iv nebezpečí,projménoPána našeho
.Jež Krista. 27.~Poslali.j smsejtedy .Iudu aSi'lu,
ăšte 'ám ústně totéž oznámí. 28. Neboť ,v'idě.lFoě sel"$<ıy-I“G.-I ı-I*UJ<' 4CD

7ÉDuchu svatémua nám žádného dalšího břemene
naevásinevkládati, kromě tohoto potřebného:
Í29. Zdržovatiis evěcí. obětoivanýchmodlám, krve,

z A l Z j Z i “ i í llıır
` - ›.. _
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udáveného a smilství. Budete-pluli se toho chrániti,
dohřevlámbuvde.Buďtezdrávil s

Tyto verše líčí, jakým způsobem bylojednomyslné usnesení jeru-
salemských apoštolů a prebysterů prohlášeno ,a oznámeno, do 'Anti--
ochie. Stalo se to nejen listem, ale i vysláním dvou zástupců je--
rusalemské obce. do Antiochie. Tím mělo býti upevněno`pouto«
bratrské, lásky, jež obě církve pojilo a v budoucnosti Stále pojitiz
mělo. Z Zároveň, jak Z listu samého patrno, vyslanci jerusalemštín
měli ústně potvrdit a po případě vysvětlit v Antiochii usnesent
apoštolského sněmu, jež tam bylo oznámeno písemně: tím mělo!
se předejíti, ` aby Snad J judaisté nesprávným a stranickým vý-~
klademapoštolského listu nevyvolali v Antiochii nové zmatky.

Za vyslance byli zvoleni dva mužové Z vynikajících členů obce“
jerusalemské: Judas příjmím Barsabas a Sìlas. Oba, jak lze soudit,
těšili se veliké úctě avážnosti 'mezi věřícími a byli patrně členy
jerusalemského presbyteria. Dle lv. 32. byli oba proroky, kteřr
v Antiochii svou. řečí ,povzbuzovali a upevnili bratry'; byli tedyasiz
oba mocní jazyka řeckého.  _  “   

ˇ 1 "První Z nich Judas přijmím Barsabas není nám blíže znám..
Barsabbas značí ,syn vSabbfův“.  Poněvadž dle Skutků ap 1, 23 jeden
ze dvouikandidátův na apoštolské místo po .ıJidášovislulčJoseiÍ
Barsabbas, soudí ,někteří,že oba, Josef a Judas, byli bratřími.  

Z Silas, kterýsestal průvodcem SV. Pavla na jeho druhé cestě, je
jistě; ,totožný s oním Silvánem, který se opětovně uvádí jako
spolupraciovník svatého Pavla v jeholistech (2 Kor 1,19; 1 Thess

1;2 Thess 1, 1) a o němž se isvatý Petr ve svém prvním listě (5, 12)
zmiňuje. Silas Z je asi zkrácené Silvanus, podobně jakoLuk_as vznikl
zkrácjením z Lucanus. Dle Zahnaľ) však Silas je spíše jméno se-
mitské, al sice odpovídá aramské formě ,šila“, která značí totéž co
hebrejské“ `,šaül°, t. j. kýžený. Dle štoho měl Silas dvoje. jméno,
jedno semitské, druhé latinské neb řecké, jakto bývalo zvykem
u židů v diaspoře. .  1 ~ _  V (P, CL)

1) Z z.,h.n,eEin1øflzv.ng in ćas NT. Løžpzžg 1907. I." j r
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 . e  Posudky. é  
Dr. Jindřich Matiegka, Somatologieškolní mlá-

dež e.nVývina vzrůst dítěte a dospívající mládeže školní po
 šstránce tělesné. S příspěvkem Dr. L u d m i 1 y M a t i e g kz o v é

,,,O duševním vývinu mládeže“. Nová encyklopedie přírodních věd,
rıçhømn vydává ánxhá -hnđá Česká áızáááxniø. Pváhá 1927. S. 804
.a obsah. j. ~`.    s si

. Prof. MUDr. Jindř. Matiegka před světovou válkou S prof. Dr.
Fr. ,Č á d o u a ředitelem J. D ol e n S ký m položil základy k pae-
dologickému ústavu města Prahy, který si obral za úkol výzkum
mládeže a českého dítěte vůbec. Se zuboženým poválečným stavem
evropského lidstva úzce souvisely otázky otělesném stavu dětí,
zejména o .průměrnýchhodnotách vývoje tělesnéhoškolníJnládeže,
0 správném posuzování celkového stavu mladé generace aj jiné.
Paedologický ústav města Prahy, který byl tu připraven mnohem
ìâépe než podobné ústavy v cizině, mohl zachytiti měrou největší,
,poválečné poměry, týkající pp se tělesnéhoľstavu mládeže školní. _

Výsledkem těchto poznatků je kniha Matiegkova o somatologii
žškolní mládeže, to jest nauceo tělesné povaze dítěte a dorůstající
.mládeže školu, navštěvující. Ji S užitkem čísti budou nejen lékaři,
.ale také všichni. paedagogové; měla by „totiž býti tato kniha pří-
ručkou každému vychovateli. M J ~ P _

Bohatá látka rozvržena je na 23 oddíly. První z nichje histo-
šrický, kde se líčí“ snahy národů v tomto vzhledě od dob nejdáv-
*nějších až po založení pražského ústavu paedologickéhoroku 1911.
Zajímavá“ je tu řada obrázků ze staromexického. kodexu Mendoza,
jak se má zacházeti s dítětem od narození, ,a to_již dle pohlaví.
Na každém obrázku je fnaznačeno stáří dítěte S označeným boch-
Ĺníflčkem nebo skrojkem, jak mnohomá dostati potravy. Dále jest
-označeno, jak děti pod dozorem sedícího otce nebo klečící matky
konají určité práce. Ve třech letech dítě se již má podle staro-
tzindiánského (předlkolumbijského) návodu poučovati. Při každém
jídle dostává půl bochníčku. Ctyřleté musí již konati lehké práce
.a dostává při“ jídle již celý bochníček. Pětiletý hoch donáší již lehčí
:zboží na trh, šestiletému ukládá otec, aby na tržišti sbíral kuku-
šzřičná zrnka. Matka poučuje pětiletou dceru, jak se drží přeslice a
vřeteno .a šestiletou dceru učí již s těmito nástroji zacházeti.
'V15 letech učí se hoch loviti ryby a 1l±leté děvče tkáti látky.
*Tehdy již dostávají k jídlu 2 bochníčky. V 15letech bylo již děvče
:zralé na vdávání a hoch zvolil si své zaměstnání buď vevojenské
družině nebo v občanském životě. Ale kodex Mendoza udává také,
jaké tresty stíhají neposlušné a vzpurnéděti. Jsou to tresty: bo-
dání trnem akátovým, rány holí, čiohání odporného dýmu suchého
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axi,?“rd=o ohně vhozeného, svázání za celodenní leženína zvlhkénn

A Po úvodu historickém následuje rozprava o roztřídění věku lid-.
ského na věk kojence (do 6~ měs.) a děcka (do konce 2. roku), věk:
dítětě předškolního (do P6. r.), věkdítěte školního (do 10. ‹neb_12.
roku), věk dospívající mládeže (do 15. r.) a dospělé (od 15--24 r.}z›
S příslušnými známkami tělesnými. .V poslednídobě. trvá vzrůst az
vývin tělesný stále 1 asi do 28. až 30. roku“. Pak se podrobně po-x
jednává o celkovém vývinu in jednotlivých orgánů těla lidského,
tedy o přibývání do šířky a délky a o změnách v .těle Z dětském,
zejména v útrobách. Ač vývoj dětského těla není ve věkových odáž
dílech stejnoměrný,_přece podléhá »určitým zákonům. Vedle vlivu
určitých tělesných orgánů mají tu vliv určití činitelé, jako dědič-
nost, zdravotní poruchy, tělesná cvičení a sociálnípoměry rodiny.
Vlivem těchtočinitelů vyvíjejí se různé typy. Na základětěchtoflà
podmínek hodnotí se tělesný vývoj jednotlivých případů, při čemž;
spisovatel s prospěchem upotřebuje dat ,získaných pro první náro-
dopisnou výstavu ve Praze a pro paedologický ústav .tamže.iStejněá
zajimavy jsou statě o vývinujednotlivˇých soustav v těle“ lidském
(kostra, svalstvo, vnitřní útroby),", a .pak o vztahu mezi tělesným
a duševním vývinem. Duševní činnost daleko více vyčerpává orga-
nismus než tělesná. Mezi tělesnými znaky 'a duševním vývojemzv.
není celkem tak úzkých vztahů, jak by se na první pohled zdálo,
ale různá kombinace jedněch "i druhých může ,býti užitečná přiš
volbě povolání. “ J Z ve j J V  

Konec knihy vyplněn je dvěma statěmi od Dr. L.rM at iegfl
k O vé ;, první jedná o duševním vývoji dětském, druhá o .psycho->
logickém výzkumu dítek. ,Z nich první podává duševní vývojdí-
tětenejen školního, ale i novorozeného a dobře doplňuje předchá-›»
zející statě. o tělesném vývoji. Druhá stať hodnotí důležité pokusy“
týkající J se stanovení dětské intelligence přiˇhromadných pozorová-
ních a bude snaživému vychovateli úvodem k studiu otázky du---
ševních schopností dětských., Zkouška intelligence není vždy krite-4
riem budoucího prospěchu; vedle úsudku učitelova (školní vysvěd-›
čení) je tu též klásti důraz na posudek lékařův o tělesnéın stavuv
a na zprávy rodičů. .Celé ,dílo zakončeno je výpočtem literatury
nejenužité pro část ìsomatologickou, která čítá bezmála pět stran,
ale ijpro částpaedopsychologickou (skoremdvě strany).  f

 Z do i~i ý . lFr.KOpecIvcy'.í

“ F. J.iPe ck a, Po stopách m amuta. S.174. Praha 1927.
A A Popularisační spisek o vědeckých záhadách pravěkéhoisvětai lidstva..
Autor přijímá úplně vývojovou theorii, ale zav.rhuje ostřemate-
rialistický životní názor až horlí“ místy až ihodněj kazatelsky proti
dnešní mravní zkaženosti. Uznává Boha jako 'první Příčinu všeho,
ale hned zase vysmívá se jako průměrný socialistický novinář“
biblickým „bajkám“ a ,,ztrnulým dogmatům“ církví. J e tu ovšem.

 ›
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hjodnłě'-~'fa«“ntasie: ovlivňované Rosnym, Hofmeistrem a pod. veličinam_i,,
v náboženských otázkách pak mnoho opravdové neznalosti.: Na
mnoho“ľjehozpochybností odpověděl by mu duchaplně a přesvědčivě
již Chesterton ve svém „Nesmrtelném člověku“, kde se vpolemice
5 Wellsem obírá stejnými záhadami. Jimi snaží se knížka 'buditi
lásku k přírodě Ja tvorstvu, zájem ominulost a šetření nalezených
v zemi památek. Ale doporučovati ji vkatolických listech a revuích
studentůmaè- tedy patrně katolickým studentům -á- mohl jen ten,
kdo si Iz .ní přečetl nanejvýš mravokárnou předmluvul .  za M.

So ciální otázka v starém Řecku a`Římě. Napsal
prof., D r. A n t. K o lá ř. Nákl. Academic, Bratislava 1927..
S. J151. J Sbírka přednášek a rozprav extense university Komen-
ského, č. 20. ˇ ~ . ˇ

P Osvém předmětě pojednává tento spis ve dvou oddílech: ve
větším -O Řecku, v menším (s. 91--132) o Rímě, podávaje poté
celkovou „charakteristiku sociální otázky v starověku“. Zcele správně
odmítá theorie, které novodobá hesla. a soustavy (socialismus, ka-
pitalismus ra p.) promítaly J do starověku. Zápasy, jež nazýváme
sociálními, sicev dějinách- řeckýchi římských byly, pokud tyto
známe, alenebyly povahy programmové a třídní: byly to, prostě
řečeno, pokusy dostati se Z Jbídy a nouze, vrcholíce hlavně v po-
žadavcích zrušení dluhů (v Becku chreón apokopé) a slušného roz-
dělení půdy (gés anadasmos). Kommunismus starověký týká se více
spotřeby, aby se každému dostalo, čeho potřebuje, nikoli vůbec ma-
jetku jako prostředku výrobního la těžebního. Souvisí to s otroctvím,
jež i nejlepšími. mysliteli starověku --. ku podivu! -- ,bylo uznáváno
za správné zařízení a jež až ke konci římského starověku, kdy
přítok otrokův ustával, bylo Ĺpanstvu předním pramenem laciné
výroby, tedy hohatnutí. 1  J

J P. spis., klassický íilolog, zná ovšem dobře starověké prameny
látky o této otázce a kriticky používá i hojné novější literatury
O ní. Vývody jeho jsou spolehlivé, ačkoli shuštěně podané. Bylo
by tedy zbytečno příti se o tu neb onu větu. Jen V stati o kře-
sťanství (130) bylo by záhodno mluviti přesněji, jako na př. že
křesťanství upíralo v e š ke rupozornost do transcendentna (jeto
na světě vůbec ;možno?), žebylo anarchistické (křesťanství?!), že
„dostalo od židovství nový myšlenkový, ethický obsah“ (131)
a pod. Vždyť byli křesťané také živnostníky, dělníky atd., kteří svou
práci sebei a své rodiny živili; kterak tedy se mohli nestarati
O pozemské věci?l Vždyť sám sv. Pavel, podle něhož ,,naše.obco“vání_
V nebesích jest“ (Filip 3, 20), si na živobytí vydělával řemeslem
(stanařství) a před soudcem se dovolával svého římského občanství,
o jiných věcech ani nemluvíc. Byloby dobře, kdyby konečně zmi-
zela ona stereotypní úsloví ízaviněná ovšem nejen profanními, ale
i“ duchovními spisovateli, jakoby prvokřesťané byli versvětě žili bez
veškeryvšímavosti k potřebám pozemským. Stačíť poněkud rea1i~
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sticko-psychologickyuvážiti jejich život, abychom se Z oné obvyklé
fraseologie vymanili. Í Z “   A

'\ľ `JDr. Vlasta Melicharová, Zeny nesmrtel-né. a
Z -a p o m e n u t é. Portrety zajímavých, ale většinou pozapomenu-
tých královen, umělkyň a milostnic. S1 podobiznami. Nakl. A.
Neubert, Praha 1928. S. 184, 15 K. _ 4

Kromě panovnic světodějného významu, jako byla Kleopatra,
Marie Stuarts Alžbětou, Kateřina. II ruská a menší měrou Kristina
švédská, dodala knize této látku hlavně Francie ze svého králov-
ského dvora a politického dvořenínstva.-.V dějepise nejsou to ženy
zapomenuté, ač jejich význam v dějinách jest nestejný. Spisovatelka
opírá se O dobré vědecké prameny. Nesleduje sice účelů pikantních,
jak V takových, zvláště obrázkových tiskovinách bývá zvykem, ale
ovšem není 'ani jasno, proč si vybrala právě těch. 19 žen, jejichžto
život nebyl vždycky povznášivý, spíšenaopak, kdežtojinak v žen-
ském světě bylo a je tolik velikých, opravdu nezapomenutelných
osobností, o nichž by naše širší ičtenářstvo ,s větším .prospěchem
něco mohlo a mělo vědětizpoznámka (146), že (teprv?) ,,od obje-
vení se`Kateřiny II v dějinách nelze mluviti o duševní inferioritě
žen“, jest ovšem velmi málo případná. J 7 4 ` T

J Otakar Čapek,:Tajemství* košáteckého hradu.
S. Praha 1928. i x J  J 1 Z ~

O. C. vydal dosud.dva nenáročné, ale v celku' slušné románky
Z přírodního a loveckého života (,,Srnec Blesk“ a „Příběh liščí
rodiny“), inspirované asiobdobnými pracemi jednak Vrbovými,
jednak Setonovýmì. Ani třetí kniha nevyniká nějakou původností:
jeto stylem starších našich historických povídkářů vypravovaný
příběh O šlechtické dceři, propadlé hypnotickým žkouzlům italského
kněze-alchymisty, Z, něhož se nakonec vybarví uprchlíky Z kláštera
a vůdce loupežníků- Ale autor není jen lovcem “aÍ romantikem, je
také ,,mystikem“,  vzdělanýml zřejmě ve škole našeho pražského
,,mystika“-překladatele K. Weinfurtera,--:známéhov poslední době
také ze spisku o _Ter. Neumannová. Proto zasadil svou prostou
povídku do jakéhosi moderního rámce: vypravuje ji tak, jako by
se mu všechny ty osoby audálosti projevily jakýmsi záhadným
způsobem, když. se různými cvičeními podle návodu ,Weinfurterova
uvedl do mystického stavu. Přesvědčil prý se tak skutečně o exi-
stenci svých hrdinů, zvláště takéo zbylých vlivech dávno zetlelých
loupežníků, kteří prýs ním is jinými několikrát zahráli podivu-
hodným způsobem, a žádá všech, jichž minulost se snažil dle
pravdy odhaliti, aby ho za to nestíhali ze záhrobí . . . Přiznává
v úvodě, že mnozí čtenáři tomu asi neuvěří ale přesvědčí prýse,
O tom snad jednou V ,,některém svém, životě“. Je dost„U. I"1< ..._ UJ<_.nS:B

_ . .

ız
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možná, že spisovatel sám všemu tomu věří,“ ale jeho víra bohužel
nedovedla zatím ani vnejmenším zvýšiti literární neb aspoň mravní
hodnotu jeho povídky.   1 . í

S. U. To n gi (D r; F. X. H a rla S), H on do v O š.Jtěj,s.t_í.
Román. S. 354. Praha 1928. --O Oldř. Zemek, Na d ěje To kia“.
S. 125. Olomouc 1928. 2   A

Umělecký- kritik a historik Dr. F. Harlas věnuje se sv“ po-
sledních letech horlivě činnosti belletristické. Po několika knihách
menších prós s náměty čerpanými většinou Z cest po dalekých vý-
chodních aí jižních krajích přichází letos s objemným . románem,
jehož děj odehrává vse také namnoze jen na moři a v tropické Asii,
třebas hrdinou je Cech. Honda, vyšlý z poctivé, zbožné 'rodiny
-chodské, určený původně ke kněžství, dostane se zvláštním způso-
bem nafl moře, zažije jako námořník množství' všelijakých dobro-
družství, až se uchytí na Javě jako bystrý a poctivý vedoucí ,vel-
kých obchodních firem. Prožije tamisvůj románek čisté, platonické
lásky, zakusí jako Cech i obtíže světové války,_ při nichž i padá,
.ale aspoň' před smrtí uslyší radostnou zprávu O míru a osvobozené

' vlasti. Postava sympathického Hondy, jenž se ukáže hrdinou nejen
“v těžkých“ zápasech o chléb a v bojích s nepřáteli, ale i v mrav-
ních pokušeních a zachová si až do konce živou víru v Boha i lásku

ˇ chudé. matce a vzdálené vlasti, jest vyk`res`lena pevnými, výraz-
nými rysy, stejně jako líčení pohnutého námořnického života a
.špoměrů V cizoˇkrajných zemích prozrazuje dobré, patrně i vlastním
žnázorem získané odborné znalosti. V ději samém nezdá se všechno
žpravděpodobným, ale jeho poutavost i .živé ,. vypravování může
učiniti Z „Hendy“ dobrou náhradu dnes tak_oblíbených cizích
-dobrodružných románů.. Je přitom Jjemnější,»bez rvavých scen a
je nevtíravě provanut fušlechtilou tendencí: tak zvaného pozemského
:štěstí dojde .člověk spíše poctivostí a práci než honbou za bohat-
.stvím a požitkem; ale i totoštěstí jest jen pomíjivým okamžikem . . .

Také básník Oldř. Zemek uvádí. čtenáře do cizích východních
flkrajů, kde se zdržel nějaký čas jakolegionář při návratu ze Sibiře
do .vlaSti. V 9 drobných obrázcích, jimž se většinou ani nesnaží
»dáti nějaký povídkový rámec, kreslí prostě život japonských dětí
.a mladých dělníků i dívek -- toť ona ,,naděje Tokia“ --Js nimiž
se náhodou setkal a navázal přátelské, v jednom případě i milostné
styky, dokončované pak obyčejně iv dalších vzájemných dopisech,
íV» těchto vzpomínkách jest i dosti lidsky jímavého, třebas často
.převládá snaha poučiti čtenáře o japonských zvycích, slavnostech
.a hrách, O starých památkách i pověstech a vzbuditi Sympathie pro
některé světlé vlastnosti japonského národa. :Ze jsou tam i značné
žstíny, přıznává autor jen skoro mimochodem. . M.

_ Julie V1 a s áko vá, P ř es p ol  O . Román pro dívky.
ÍNakl=. Josef Birnbaum, Brtnice 1926. U325Ip-|` *"'Q-fl
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 Správce“ malého dvorce, tedy takémalé služby, je stíhán neho-ˇ“
dami v rodině a ještě více nepřízní Sobeckých lidí. Zena jehov
ovdověvšii v nedostatku vychovává své děti pečlivě, tak že možnov
se u nich nadíti lepší budoucnosti. Dcera se dostane k dětem to-
várníka v německém území a .mimovolně vychovává také dětižz
ovdovělého ředitele, který oblíbiv si jinabídne jí ruku. Ona ač jejž;
má též ráda, vzpírá se Ípřijmouti podmínku, že bude děti vycho-
vávati v Němce, odmítne sňatek a jdestudovat na učitelský ústav..

j Zdařilý román pro dívky jest cosi. velmivzácnéhoý Naše „přes-1
polníděti“ budí Soucit nuzným živobytím i rodinnou ~přichylno„stí,„
ale dosti všední život v románě tomto líčený nepojutˇár nějakou za-
jímavostí. Rozhodnutí děvčete po tolikém, strádání Qdmítnoutiè
sňatek S řádným a milovanýmf mužem není věrojatně odůvodněno.

Mluvnioké chybyměly býti opraveny. 4 V 1 í H .

Pr o k O p H o l ý, S et b tah aj ž e ň. Nakl. V. Kotrba, Praha 1927.,
S. 111. Zábavy večerní, Sbírka zábavného a poučného čtení pro lid.
Red.řEm. Zák. R. 45.. = ` 1 Í 4 1 Á ` “ '

Povídka, jež mravoučnými Záměry Se“ netají, sestává Z několikav
vespolek jenom náhodně souvislých příběhů. Soudní rada na-odpo-s~
činek' se usadí v kraji je to vesnice či město (str. 8 a 39)? ---»
na výletě přenocuje víhostinci, jehož majetník jest prosebe anti-
alkoholik, pro hostymá piva  nejvýš po 2 Sklenicích, mimořádně*
posklenicina hodinu, la kterýjest,  jak říkáme, fanatik pravdo-
mluvnosti. O obou těch věcech sespolu rozhovoří. Hostinskýídokonce
vyžene Svého Synka Z domu, že V noci fpřepaden, uvedl útjočníkaflž
pokyfnemihlavy na chybnou stopu;vůbec kasuistika po tom na Star."
43-54 má mezery, K tomu. se řadí něco' .Z rodinných tajnostíz=~
šlechtického povýšencevzámku, kde zase naopak špatné vychovánífl“
mělošpatné následky. I zdefljest leccos pouze Schematického, pravdě-o
nepodobného, ač ne tou měrou jako Onde (na ,př.policejní výslech.-
'74a 83). Mravoučná, totiž nápadně provedená tendence takto za-
vinila, že málokterá Z osob je s čtenáři j sympathická, a motivace
někdy násilná. Přeceňujíse cizí rady(na«př. 67). Píše se' o ,,pro-
kletém dědictví rassy“, latinsky ,,de mortus (tak) nil nisi bene“,;
,,v čas *deště“,,,zlomil čestné Slovo“; ,bláznivý kousek faráře, vy-
věsivšího po zrušení jazykových“ nařízení Badeniov__ýchľ`(nejaSně‹
řečeno na str. 6:1 „zrušila ta rota .Belialova jazyková naříz,ení“) na-z
kostelní věži černý prapor, že jako 'umřela spravedlnost, sotva lzev
považovat Zavlastenecky hrdinný čin. 1 t “ j “  li
n . l _ _

fl w
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A Rozhled náboženský.

 Rozhled
, v  Náboženský.  
Nàbožensskýizažitek. ř ~ z _ je
Logicky nemožno pojem toho slova vystihnouti, tím méně všechny

jeho složky vyčerpati: je to právě _jev čistě osobní ,a takto pokaždé
jedinečný, vo němž si ani sám nositel jehoıjasně uceleného. pojmu
vytvořiti nemůže, tím méně jiní. Máť seštu věc podobně jako
s jinými zážitky, na př. esthetickými, ba konečně 1 vědeckými, při
nichž jest osobní zájem a ůčastenství. pi s  "

Fenomenologie správně poukazuje na to, že zažitek. neboli prožitek
náboženský jsa tak rozšířeným, ba obecnýmjevem (duševním, má
V bádání psyohologickém aspoň stejně významné místo jako který.-
koliv jiný ve skutečnu daný. Předpokládajíc pak pro něj zvláštní
duševnou vlohu a rozpoloženost, pomáhá křesťanské filosofii odklízeti
staré sa občas pořád ,opakované předsudky, jakoby náboženství bylo
cosi člověku namluveného, mimo jeho sklon zevně nějak vštípeného.

Mluvít "íenomenologie dokonce o schopnosti apriorní, procítitia
prožíti (Němci říkají: inne werden) působení, a tím i jsoucnost nad-
světového Boha. Mluví o irrationalitě, intuiciľa pod., kteréžto pří-
vlastky'i my uznáváme, jdouce však dále a pravice: tato apriorní
vloha není sama s to, abycvytvořila náboženství, až jež má hodnotu
.věcného životního a povšechného pravidla, nesleduje-łi ona úsudku
rozumového, jejž Iny ovšem, spatřujeme nejen lv rozumové práci
jednoho každého zvlášť, osamoceně, nýbrž také as především v roz-
umovém 'pojetí toho, co' nám Bůh sám o sobě zjevil av ústavu
spásy, církvi své ,chovati dává. Neodmítáme tedy (nyní snadaž
příliš nadužívaného) slovaani cpomçysluz náboženský zažitek. Ale
V zájmu pravdy a opravdového náboženstvíonemůžeme jemu samému
přiznati ani tvůrčí ani vůdčí úlohy v náboženství, bez oné právě
naznačené věcné opory. 1 o s Ý 1 1 , 1

Lidověda a dějeprava poukazuje na toliké blouznění a bloudění
ve věcech; náboženských i mezi prostým lidem, .a jest-li proti-
nábožensky zaujata, vyčítá náboženství neblahéi následky toho blouz-
nilství pro národy a společnost. Ales druhé strany stále se vště-
pují zásady volného myšlení, jedině .směrodatného osobního proží-
vání atd., zkrátka subjektivismus a myšlenková nekázeň, jež jinak,
ve věcech pro život a společnost daleko méně důležitých se odsu-
zuje. V umění, v průmyslu, v politice a pod. může snad těšiti, jak
to na všech. stranách „raší“ novými nápady, pokusy a směry, ač-
koliv i tam. se žádá, aby se činilo n ěc o a neplýtvalo se národními
silami na bláznovství. Jenom v náboženství se požadavek ten ne-
uplatňuje, a sebe nesmyslnější sektářství se přijímá, jistě ne k pro-
spěchu společnosti, na němž každému náboženský smýšlejícímu člo-

_ 1'
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věku  záleží.  Jestliže -pak zásada nevázané volnosti ve výkladě Písma,
vhovění osobním zažitkům. atd. přináší tak nedobré ovoce, jistě
není spravna.  ._ 1 t

Starozákonnívzorynáboženské.   
Minorita Dr. Paffrath vydává rv Paderborně is t a r o zá k O n n í
á zan í od různých pisatelů. V 26 sešitech dosud zpracovány pro

kazatelnuflpříběhy za nauky SZákona skupené kolem jednotlivých
zčejlných .osobností jeho.  Krit.ika celkem práce ty chválíjak po
stránce vědecké, tak homiletické. Myšlenka, ukazovati takto SZákon
i dospělým jako vůdce (paidagogos) ke Kristu, jest jistě šťastná,
adivno dosť, že nechala tak dlouho na sebe čekati. .le to také
nejÍvhodn.ějš_í,‹ způsob, jak zprostředkovati křestanskému člověku po-
kladoybožských pravd arcitì pokud je kazatelsky možno zpraco-
vati,  tedy osobnopstmizzaapříběhy -'-- vybrané množství Zpráv
›m'i mon_á_boženSkých.-(politických, válečných atd.) v s
jNutno. zajistézjpohlížeti na_jako=na upřímný památníkdějina
myšlení flvyvolen'éh0;l« nárofČ_la.,,s vůsbseçę, jeho stránkami  Světlými
fi stinnými, kde pěstovánoznáboženství. pravé, ale zhusta si nepravé,
kde zájmyčasné,velmi;často;vítězily nad věčnými, kde víra a
ctnost božská zhusta tsě-žerejzápasilaflsepověrou aznepravostí lidskou.
sale vbohoslužbě ařzvflůsbec, náb,oženském,nazírání člověka starozákon-
ního převládá sice náei'Z.or„,na; Boha _mo,cného, ale .právě proto také
žsehlásí a hlásá I důvěra v něj..Synovskýwpoměr k němu zdůrazňuje
se venkoncem arciť ažzvNZ, zákoně lásky, .avšak ivSZ nejednou
se zřetelně projeviuˇje; Spravedlivý (žalmista, prorok) zdá se někdy
vyvyšovati nadjiné, aleje to právě vědomí, žezastupujevěc boží
proti bezbožným, jež; mu dává takto mluviti a -- nač ovšem“ nemá
práva každý, 'kdo jeho slova opakuje! . ' .

Mimochodem budiž při tétopříležitosti poznamenáno, že staro-
z á k O n ní protikatolická kritika (Wellhausen) slaví letos 50leté
jubileum, avšak ne s tou jásavou důvěřivostí, sjakou si na začátku
dobývala světaa naší biblistice mnohé nesnáze připravila. Starý
Východ po částech' nám odhalovaný usvědčil protibiblické námitky
fla pochyby v ě oné (archeologické,dějepisné a p.) namnozez ne-
pravdy, tak že kritikaˇ pořád víc ustupovala na půdu lit e r á r ní,
textovou, kde ovšem vsubjektivismus aj fantasia jest volnější;ý ale
i zde důkladnější'i,znalost souvěké slovesnosti mimobiblické, upo-
ızorňující zvláště na chybuý europeismus při posuzování památek
východních, mnohé pochyby zodklizuje. Práce zbývá ovšemi ještě
nadmíru mnoho. či 1 1 “ s

8 . c ˇ  
A Unie j i  ~ 1  íi'i M N
 Čilá práce anepopěrné úspěchy V díle unijním budí radostný
ohlas v upřímných stoupencích pravého náboženství a jednoty právě
v oboru, kde by různosti vůbec býti nemělo. Ale jako všude, tak

. , .
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i zde jen pravda vede k pokroku, nepravda ke přepjatým úsudkům
a k neplodné soběstačnosti, kde třeba mnoho, velmi mnoho duchovnt
práce at po př. i hmotné podpory. Zpráva bisk. d* H e r b i gn y
o návštěvách u různých zástupců rozkolu ‹(v Bukurešti, v Asii a
ve Egyptě), ačkoli není pessimistická (Z Bukureště uznaliza dobré
se -proti ní ohraditi jako příliš optimistickél), dává dosti sroizumi-
.tielně najevo, .že by růžové naděje byly předčasné. M je r

Hned Ru m u n sko ukazuje, jak nespolehlivě je svět zpravován.
Od let šíří se pověsti o' konkordátě s Rumunskem a o úspěších
unie v rozšířeném království. Zatím, třeba se konkordát připravuje,
yláda vede rozłıodnýjboj proti unitům, snimiž přece při šíření
unie především počítati dlužno.= Popřevratové nadějek říši nově
pˇřibylých rumunských unitů nadobro zklamány: nejen žejimi unie
neposílena, ale sami mají značné ztráty,jež porostou, jelikož při-
praveni ~o koníessijní školu. o „   ~

Vládcové Rumunska pohlížejí na církevní otázku jedině jako na
národnostní politicum: proto soptí proti unitům ještě vícenež proti
římským katolíkům. Vymohše svému pravoslaví úplnou nezávislost
na patriarchátě cařihradském (autokefalii) a davše mu 1925 vlast-
ního patriarchu v Bukurešti zesílili názor, že ono jediné jest církví
národně-státní, unitéže 'tuto jednotu ruší a tedy že třeba je vy-s
mýtìt.  s ~ › 1 r „ j

Oba králové rumunští Karol i synovec Ferdinand byli a zůstali
katolíky.. Bohoslužebným úkonům obcovali soukromě. v římsko-
katolické kapli (v král. paláci není, jak píše bývalý bukureštský
-arcibiskup Netzhamxner, vůbec svatyně některého vyznání), ÍFerdi-
nand i zafvleklé nemoci přijímal Svátosti, ale pro unii neučinili
pranic; snad nesměli? Ferdinand byl přesvědčen, že uniepřijde sama
sebou! Děti jeho si vychoval stát, arci pravoslavně, a odtud zkalen
poměr mezi buk-ureštským dvorem as Vatikánem; ministerští se před-
sedové_Sturdza i .Ionel Bratianu se osobně namáhali Pia X* přiměti,
aby uznal politickou nutnost pravoslavného výchovu princůi (prin-
cezny), ovšem marně, jakkoliv „ujišťovali o sympathiíchí Rumunů
s Romany a pod. Ferdinand ač umřel jako katolík (v jeho závěti
každá zmínka O tom byla pak vládou potlačena), pohřben S obřady
pravoslavnými, fkatolické duchovenstvo nepřipuštěno, a papežova
kondolence prýnesměla býtiuveřejněna. c j s t

c .letu jako v jiných, státech mnoho neupřímnosti na venek: »ná-
silnictví se nerádo přiznává. a '  j

Budiž tu několika slovy upozorněno, jak nové studium Z a č á t k ů
ře c k é hi o r o Z k O lu, do něhož zataženo tolik Slovanů, odhaluje
jiné příčiny, než mu dosud vůbec podkládány, . jelikož probírán
jednostranně jen pod zřetelem náboženským: v l a s t n í k o ř e n
jeho jest jiný, totiž politicko-národnostní. ,
 Politicko-národnostní byly důvody řeckého, byzantského schis-

matu vůbec, tedy pravoslaví, a. ty asi budou sv snahácho unii
rozhodovati ještě- dlouho. Ne tak theologìcké sporyo íilicque a pod.,
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jako odpor řeckého Byzantia protiJ,,barbarskému“,fFranků“m aj" Něm-
cům podléhajícímu Římu zjednal na př. Fotiovi,který“třhieologicky
lišil řeckou) pravověrnost (orthodoxii) od římské kathol“icity,”{_ ale
„hlavně[zastupoeval řecké, již dlouho ne tuze oprávněné sebevědomí,
-toliké stoupenství. Původněˇcílem nebyl rozkol, nýbrž 'někdejší
panství Konstantinopole nadRímem. Proto bylo-tehdy tolik vzdoro-
papežů,“ kteří stáli při Byzantiu ` protiv papežům zákonné ustano-
venýni.í_Casem snaha o nadvládu nadRímemi zmírněna v snahu
-o rovnjop rávnost obou patriarchií, ale později Kerullarios, nechávaje již
stranou! Fotiovy otázky theoretické žáda`l“pro sebe a pro Cařihrad
.primát v çírkvi; když císařiKonstantin.-IXusiloval o trojspolek
Byzance, Ríma ao Německa proti o Normanům, Í-Kerullarios příkře
-oidporoval. Leo IX ovšem. nárok Kerullariův odmítl, a, ne příliš
šťastné jednání jeho legáta Humbertaçv Cařihradé“ rozkol uspíšilo

právě v 11. stol., kdy zásadní dogmatickéotázky už byly takořka
vyřízeny.. ř , j ._ s o Í  c M'  o

“  Nové studium,i jakˇřečeno, slibuje původní příčiny schismatu
“zevr[I)1b-něji objasniti. (Srv.MicheI, rHumbert_lu. íKerullarios.i Pader-
loorn"1 924.) -- “ ` c ` j  J  c  s

B e n e dí k tin ir v Amay-sur-Meuse (srv. Hlídka 1928, 32) pilným
stlıdiem řečí se doma i vcizině připravují na ,sv_ůj› úkol; kněží
mají 20, -noviců 10, představeným je D. *Beauduin.~ L ~ . v j

ˇ Druhý klášter, jenž má pracovati pro iu-niiv (Holandsku, Skandi-
anavii a v Anglii, založen vSchootenhof H Antverp. Na blízku zřízen
za týmž .účelem i konvent ženský.  l e  l je ›
l“Sídlo německého kláštera stýmž úkolem bude Kempen-v'Porýní,

ˇvbeuronské kongregaci ibenediktinů. to j “ * s jj s j „
 Dále .zamýšlí .Unio catholica zříditi unijní střediska ve Würtem-

berském  klášteře Neresheim 3 v Solnohradě, jehož' theologická
fakulta má býti rozšířena v duchovědnou universitu, jak Z Říma

«Zb„ud;hirsmu. m  či . “ s
. Benediktin Dr. Ohm se na cestáchjtpo Asii r.1927 dostal také

-do budh. kláštera Džing,-džü-se (Dji-ng-[djü-se) ,hlavnímlměstě pro-
vincie SantungCinaníu« (Tsinanfu), ted' .právějevišti války. Bonlzů
je tam-se _stude-nty přes-30. Žijí podle staré lidové víry jako
„čistá sekta“. Představený vykládal návštěvníkům toto:~  1 `

Bu-dhismu-s»se dělí v kazatele, poustevníky a žáky. Oni jsou
špoustevníky .Ja nevycľházejí íkázjat. j. Jsou neženatí, Zaměstnávají se
modlitbou aprácí. j Modlitby jejich jsou adorační, děkovné a kajícné.
Nemodlí se kl`,,nebi“, kbožstvui, anot' jest v jejich srdcích, ale
=kBudh,ovi. ,Nejvyšší  modlitba jest: iuvolniti se od veškerého světa

 za nežíti ani neu-mírati. 1Nirpan(ni,rvana) kyne ažve smrti;,_v-životě
-hodosíci nelze. z . s ‹ ~ co  J J é - Ĺ-

ej.těžší,h,)ř-ích jestusmrtiti živoucí bytost.-ăi Vniternvě -sejhřeší
.žádostí peněz až cizíhozmajetku, jakož inenávistí.o Tělesně se hřeší
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zabíjením, ,kr_ádeží, sváděním' žen. 'Ústa h 1 pomluvou, nestejnou"'$< CD U)( |.n..nı\

-røči,nestáı^øShi, kıønixn. . s .     
„Mezi du c h y jest 80.000 rozdílů., Budha jest nesmrtelný, nzejì-

vyššíbůh,,jest flv nirpanu, ale přijímá podobu v nás. Nebeský otec
(božstvo) naproti tomu se zemí kdysi zahyne. z __

Křesťanství považují za náboženství, které .vzniklo po tom jejich.
Nestarajíˇseoně. Rozdíl jest v národnosti. Katolíci jsou cizinci,
Ĺbudhisté Cíňany. Za nepřátely katolíkú nepovažují. . J

Naotázku, co bude si křesťany po smrti,odpověděl vrchní bonzř
-,,Kdo_-seje žito,sklidí žito; jestliže jste páchalizlé, budetetrestáni.“

Mezi zápisy ve svatyni, namnoze jemu věnovanými, čte jse-na
jzpř., že svým čistým životemľse stal jako bytostí duchovou, tak že
necítí V sobě rozdílu na př. mezi mužstvím a ženstvím. J  ř 1

Jinýchrámv(Lü-tsu-miao) náleží vyznavačům t a oi S m u (třetího
'náboženství Cíny, odvoz. od Lao-tse). Zde se pěstuje věštectví a
'ìlékařské hadačství. ~ . ˇ  j
ĹVedle těchto tří náboženství (budhismu, konťucianismu a taoismu)

:šíří se od 11 let V Číně n á bo ž e n s tv ís p á s y (dou yuaen),
Zzal. od Dou muo yin, jehož inástupcejse jmenuje Ho sou pu. Zne-
-chuceni hádkami různých sekt f chtějí jeho stoupenci spojiti kře-
sťanství, islam a ona 3 “ náboženství iv jedno. Dělí se v stoupence
-činné a' rozjímajíoí. Neuctívají zvláštního svého božstva, nýbrž
„starého předka zzdřívějšího nebe“, sloučeninu mužství a ženství,
nebe, a země, slunce az měsíce -- pžrapůvodce. Zde pěstují se
ťz j ev-ení po způsobu spiritistickém: prut seštětcem se vlivem
»duchů pohybuje nad plochou pokrytou pískem a kreslí jejich vý-
roky. Největší ctností tohoto náboženství jesttláska k chudým,
ia skutečně koná- ,mnoho pro ně.    j ř A i

v - . .V

, Protestantštífrantiškániř› j  ˇ ìo
Francouzský protestant(hugenotta) Monod Založil řádírantiškánů-

fterciářů (Veilleurs), který 1926 měl asij100 členů, prý elitu starých
.ìhu-genottů.. Reholí jejich jest osmero blahoslavenství, jež si denně
kolem poledneříkají jako svůj breviář. Povinnosti jejich jsou? četba
Písma sz modlitbou, nedělní bohoslužba, prostota it dobročinnost
`vživotě.ř . ' . _ 1  A  j

 Pro ,Němce podle nich známý marburský prof. Heilers ref. pa-
flstorem švyc. Glinz-em, a starokat. far. Heinz-em r. 1927 sestavil
iřeholi řádu ",,evangelických františkánských terciářů“, přizpůsobenou
“-švycarským ,,bratřím sa .sestrám Společného života“, kteří svou
řeholi už měli. V října konal s nimi exercicie a ustavil je v bratrstvo.
fllenů má 20 : 14 ve Svýcařích (hl. oněch , „bratří a sester sp. živ.“,“),
văj vi Německu, 1 v Anglii. Jsou mezi nimi luteráni, reformovaní,
unité, anglikáni, starokatolíci. Sám H. praví, že „nesnadno získá-
`vati členů mezi protestanty, an duch je zcela ekatolický“'-';l)-j,““,,ačkoli

- :nan
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zevně jsme oddělení od velké františkánské rodiny církve římské,
přes to jsme s ní co nejúžeji spojeni v společenství modlitby.“
Za zvláštní úkol svůj pokládají „smíření katolického a evangelického
křesťanství“. ~ J “   

, ‹ =l=

s Drobno_sti.V_ j s je I   
 T u r e ck é národní shromáždění prohlásilo, že islam “ přestává

býti Státním náboženstvím. Je tedy Turecko nyní státem Iaickým
-- jak dalece co do náboženství svobodnym, ukáže se časem. --

Aflustralský eucharistický sjezd přiměl anglické
presbyteriány vyzvati vládu, aby ve smyslu anglické ústavy zaká-
zala veřejnévystavování a obnášení Eucharistie jakožto úkonpo-
věıječný, jak byla učinila 1908 v Londýně. -- i 1   J

Riím má přes 800.000 katolíků, 66farních kostelů, 84 kaplí a
24 oratorií, z tohoxnınohjé ústavní, dále četné klášterní, obecenstvu
nepřístupné. Všech svatyní je-359, ale ne ve všech jižomožno konati
bohoslužby. Regulací a, konfiskacemi po I“. 1870 četné kostelyzmi-
zely-nebo jiným účelům věnovány; za tose stavějí v nových
okresech nové --   c  o 0  J

F r e i b u r g i. Breisgau má 2letou školu pro dívky, které chtějí
vypomáhati v duchovní správě, V nábožensképéěi o rodiny, .v or-
ganisační práci náboženské pro spolky, útulny, exerciční ústavy
atd. -- z 0 z,  J

1 O " n á, b ož je na S t ví Slova n ů jedná, spisek berl. prof. Dra
Alex. Brücknera (Die Slaven) v Bertholetově sbírce Religious-
geschichtliches Lesebuch, Tübingen 1926.   .

J*

v 0

.Zm;eZinárodnění církevní' správy. j je
Zpráva tato Zde ,minule (117) otištěná a za málo pravděpodobnou

označená zakládá se na pravdě.›Oprav_itiv ní však třeba, že jme-
novaný tam John Smith není newyorskýmsguvernérem, tedy ucha-
zečem O praesidentství Sp. států, an tento se jmenuje Alfred S.
Původci pamětního spisu jsou prý tři američtí kněží. Cestu .k váž-
nému šetření a k úspěchu ztížil si tím, že byl uveřejnění tiskem,
snad aby ,,veřejné mínění“ se ho ujalo a pomáhalo vykonávati
nátlaku Kurie, což ovšem není prostředek vhodný a tím méně
účinný. Některé návrhy jeho nejsou však bezpodstatné. i . a
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. - J    Vědecký a umělecký. -    

.Zprávnictví. A j
Před časem pravil předseda nejv. správního soudu Dr. Hácha

v rozpočtovém výboru jednoho ministerstva: ,,Pánové u správního
Søndu mají příležitost poznati,fjak se Z á k on y děla t n em ají. .. .-
Advokáti nejsou úplněyyškoleni pro praxi předsprávním soudem,
a často musí správní soud stížnosti napomáhati, aby ji bylo možno
učiniti předmětem řízení.“ --- i j `  zz

J Z m a t e č na í s t í ž n o S t jeskoro stereotypním závěrkem těch
kterých processů a rozsudků v nich pronesených. Není tu toho
-dobrého přílišmnoho a není-možno totonákladné plýtvání omeziti,
anižby se právu křivdilo? ---_  ~ s s  i iz z „í  

1 Pr o t o k o l y s vyšetřovanci, svědky atd. :_ jsou V J právním
šetření nadmíru důležity..Velmi často se stává, že ti, s nimižprc-
tokol založen, později se k jeho--, tedy svým výpovědem nechtějí
znáti, ač je byli podepsali. Jest jediná příčina vtom, že chtějí za.-
příti, co jim nějak přitěžuje? Casto snad ano, vždycky asi ne!Někdy
je chyba též 1v diktátě protokolu. Vyšetřující úředník se vyšetřo-
vance, jak známo, na podrobnosti vyptává a pak písaři protokol
Z paměti diktuje. z Není; každému dáno, aby si tak rychle dovedl
sestavitij zaokrouhlený a přece věcně správný, t. j. věrný diktát.
Bývají to někdy výrobky slo-hově málopodařené, ačkoli se vyšetřující
namáhá, aby podal něco kloudného, co by jeho zdatnost doporučilo.
Rozpovídá se, hromadí vedlejší věty, dělá anakoluthy, a. aby Z nich
vyvázl, hromadí nové „věty atd. Vsyšetřovanżýopřípad se takto  ovšem
nastává jasnějším. Ale co více, vslohovém tom úkolu velmi snadno
se připlete. výraz  neb obrat, jenž se nesrovnává s výpovědí vyše-
třovancovou a tedy , snad ani S pravdou. Protokol se tomuto přečte
nebo i nepřečte, on jej podepíše, jsa rád, že je po tom, a nevšimnuv
si," že není v něm všecko tak, jak byl vypovídal- Opravné vjeho
výpovědi pozdější narážejí pak vždycky na nedůvěru. E x t em-
p or o v á ní protokolů by tedy mělo býti nahrazeno prostředkem
spqlehlivějším! - í “ 4 ^ si _ o ` X

L -R e h ol n íc i sla ov n ý ch sl ib ů nejsou podle rakouského
občanského zákoníku, dosud u nás platného,  schopni nabývati
soukromého imajetku, anikoupí ani dědictvím ani jakkoliv jinak.
Shoduje se to s právem církevním, ačkoli żtu se provádí zásada:
Quidquid monachus adquirit, monasterio .adquiri.t>-- zásada občan-
skému zákoníku neznámá, ale mlčky jistou měrou uznávaná: kolik
řeholníků, zaměstnaných ve veřejné službě státní,na př. ve školství,
dostávalo svůj státní neb zemský plat, aniž se státní zákon dále
staral, nabývají-li takto majetku a co s ním dělají! z l  
-Nynější čs. ústava. mezi občany nerozlišuje, -zrušivši všechny

stavovskéorozdíly,.výsady fatd. Měla tedy zrušjti také všechny zá-
kony výjimečné, jako jest na př. onen O řeholnících, již podlelní

Hlídka. S 0  12
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nernajzíf žádných dřívějších .výsad".a mají všechny 'povinnosti jiných
obfčˇanů. Schopnost nabývati majetku náleží, mezi základní práva
občanSká,[ja 1;oiS_je řeholníkům dosud odpírá..i J e divno dosť, že tato
křiklavá nesrovnalost .ui nás dosud žádnému Zá“konodárci,.ani Z kruhů
cvíérkevníchtošnenapadla, aby seípřičinillf o její... odklizení, které by
odpovídaloduchu nynějšího čs základního zákona a bylo by také
V zájmu církve, na př. při dědictvíchl, l l j ě  

. _ I

im. Machfar -- falešným protrokemně 7 _ .~
ì Víme to sice již dávno, ale poněvadž jeho Spisy vycházejístále

V nových vydáních a jdou tedy patrně, ina odbyt --j-. pomáhá
k tomu ovšem i jejich propagace ' na středních školách, kde jsou
často povinnou ičetbou, na jiných .ústavech,“v knihovnách vojen-
ských atd. f“-rleuškodí snad uvésti zdejako nové potvrzení zajímavý
úsudek také hojně dnesčteného romanopisce, jenž jest j jinak
ctitelem a velebitelemjbásníkovým. š  š l g j í  l .
AˇJaroslav Maria měl napsati ak- novému --již 11. vydání pověstného

,,Bíma“článek do „BozpravAventina“.ˇNapsal toho několik. velkých
stran,<s počátku plnýchnadšeného podivu kumělecké 'osobnosti
Macharově. Chválí po této stránce i ,,Řím“:- na takové dílovzniklé
ztvielké lásky (k antice) a nenávisti (ke katolicismu) nesmí prý j se
jíti fsjnchirurgickým nožem, S lineálem. a suchým rozbsoremi. Přesto
sámn doznává, že jeitaın mnoho míst, kde lzelehoe vyvrátit věcné'
omyly, míst, l kde Machar potírá sebe sama, kde se mu mohou
snadno podraziti nohy, až bysemu všecko jehousuzování obrátilo
na rn_.by.z Nakonec pak již otevřeně prohlašuje kritik něˇkolikrát,
tžebysárn nechtěl býti autorem tohoto  ,~,PzíInŤa“,
nechtěl. by s se "idožíti jeho 11. vydání a nechtěl by vůbec dospěti
k .těm koncůrn, ik' jakým dospěl tvůrce té knihy. vp   A „ Ĺ

Macharchtěl" se dočkati dvou událostí: našehošúčtování S Vídni
a shroucení papežství čili lépe řečenořímskéholkatolictví. Prvního
se dočkal. Ale jak se zklamal! Vídeň napadla, naopak má sejí dostati
úplné svobody -'-- a ,,syn Heliův“ po vídeňských. Tristiíoh Zalkal
ˇTristie Pragyfa ve Svých 1 ,,KaSárnách°Ť, pv knize žluče, musil do-
znati; úplné fiasko svého touženého, účtování S nepřítelem. A dnes
„všecka jeho *Ý(M“acharova) tvůrčí síla [se vyčerpává kramařením
V zásuvkách; jako dědeček se chlubí vn/Loučátkům~, čím býval ---s a
čím jezdnesl Jsou; to dokumenty, že při jejich čtení srdce žalem
Usêđäfř “  ; 2 ř . , l a r , .

j Avšak, ještě trudnější jedle J.Marie druhé zklamání, druhý
velký, největší omyl, jehož se musil básník dočkati ve svém druhém
proroctví - že se totiž nachýlilajk pádu. moc římského biskupa.
Došlo sice .po převratě tak souboji českého národa SiŘímem, ale
tentoovyšel za něho vítězem: zvítězila tu. nejen síla starobylévtra-
dice a vżytříbená, Zázračná-obratnost diplomacie, nýbrž i ,,-samo
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jádro českého římského «katolìct;ví: toto je zase silné, nebylo
hnutoani jediným jeho kořenem.“ ě i i n  j ~ r J;

Jar. Maria nechápe ovšem správně důvodu oné skutečnosti, kterou.
tolikrát v článku zdůrazňuje, že totiž ě římské A katoliotvíl srostlo
s českou národní duší, že jí nejlépe vyhovovalo, aˇtato duše. že se
ozvala také v nedávném sporu s Římem tak jako již dříve při pobělo-
horské rekatolisaci, a jíže lmusilo býti dbáno. Ale tuší přitom aspoň
částečně i vyšší důvod vítězství církve. Praví doslovně: „Ukázalo Se,
že odnětí světského panství, které se“Macharovi ještě_při prvním vydání
„Říma“ zdálo faktem smrtonosným - této papežské síle neubralo
ničeho. že jí neubralo, že této síle nevylámala zuby ani světová
válka, .přece důkazem, že V římském katoliotví musí vězeti.
více, nez si lze lidským mozkem představitì. Je důkazem, že toto
náboženství má skoro tutéž sílu a průbojnost, jako cit vlastenecký
a láska: pohlavní --- prvky, vstřebané nevykořenitelně do každého
individua. Ze má tu až k Zbláznění str-ašlivou sílu, že po každém
neúspěchu se vzparnatuje a žije dále: žádná víra nebyla tak pro-›
následována jako tato a žádná neobstála skvěleji-Proto, poněvadž
její základ -- učení Kristovo - je čistý, ale ti, kteří tento lék po-
dávají, umějí jej křičícírnu dítěti učiniti stravitelným a sladkým. . .

s , Proto prohrál nąjoeléčáře také :,,syn Heliův“: dočkal se toho,
jak po „účtování S Rímem“ filosof-professor, papež Pius, ssnejlahod-
nějším úsměvem vtiskne kříž S heslem: V tomto znamení Zvítězíš
o-9 do rukou zuby skřípajícího filosofa-presidenta --- a nad nimi se
spokojeně usmívá -~ Galilejskýl“. i  i   

Falešně prorokoval Macharvja stihl ho zasloužený osud všech fa-
lešných proroků. A jeho „Pıím“ pro literaturu Zůstane tím, čím
vpravdě jest: pamfletem vytrysklým Z nenávisti ke katolictví; a
otravujícím tímto jedem nezkušené mladé duše. Jar. Maria myslí
to jistě Zcela upřímně, když svůj článek končí znovu výkřikem:
,,Ne, nechtěl Abych býti jeho autoreml“\ n r A l

C12 <1CD< N‹ í\
QD

‹8:̀_,,_ü>

_ . , I V _ * ` _

m. --Vývoj Stan. Przybyszewskéhoˇ. o A
Konverse koncem listopadu zemřelého a u nás tak dobře zná-4

mého ,polského romanopisce polského neprojevila se již nijak v jeho
umělecké tvorbě, ale jak tvrdí spisovatelka Anna Zahorska ve své
poslední studii (Przegląd Powsz. březen' 1928), nebyla překvapením
pro jeho přátele, jj kteří pozorně 'sledovali dlouhý vývoj jeho duše.
Spíše prý se třeba _diviti, že k obrácení došlo tak pozdě. -

 Przybyszewski byl povahou rněkký a velmi ěpoddajný cizím
vlivům. ›Ačkolisformuloval kdy-si dosti silně program literárního
ruchu z“ doby modernismu, na jeho vlastní. tvorbu působil značně
Nietzsche a Ibsen, Strindberg i Stirnera různé druhy theosofie a
okkultismu. Dospívalv době, kdy vládl světovýnázor materiali-
stiolčý-, ale Sámtmaterialìstou nikdy nebyl. V dostijzmatené směsi

  a  12*
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žjìehen zživotních názorůçjvynikají. nejvíce prvky gnostických a . in"-
dickýoh nauk. V metempsychosuna př. věřil ještě do nedávna. 1

"brahminismupřijal-[také víru- v._ takovou neomezenou (moc
člověka, že ovládnutím smyslůa vniterním. rozvojem může se
státi boh'em.;Vni.et„z.sche.ovskén1touženípo síle" ztratil. pak. úplně
hranici lidských možností. Stal se pak stoupencemˇ krajního in di-P
.v idu alismu, který S ničímnepočítáaz osobních zažitků. činí
světodějné -událostí. ,,Byl“bohem“ --+ praví sám o svém hrdinovi
(`,,`Androgyne“) -,~ ,,obrovské slunce nesl ve svých prsou“. Postavy
nadlidí, které vytvořil ve svých frománech (,,I;Iom:o sapiens“, „Děti
:s`atanovy“,: ,,Silný člověk“), vyňalč ze všech 'zákonů jmravnostifla
postavil je vysoko nad davem ř ostatních lidí. Necítí se za nic
ofd~pověd.ni, prohlašují, že mají právo zapalovatiotovárny,ˇpohrdají
“.lidıskouČspolečností, zdvihají r pyšně" své' čeloi proti Bohu atrpí
jen tím, že občas ozývají se jim ještě ve svědomí ,,hloupé~ethické
přežitky“. Myslí, že budou šťastni, až se 'jim podaří ,překonati
i tyto ,,atavistické zbytky“. “ e o x  _ i
"Zatím poznání strašného boje se zlou žádostivostí včlověku a

vlivy heretické četby přivedly P. do objetí sa t a 7n i s m u. Satana,
„boha pudů aj tělesné rozkoše“, učinil i loohemumění. .V romá-
nech „Synagogaisatanova“a„Il regno doloroso“ zkoumal .sata-
nismus zdánlivě vědecky, ale vynesl tu Z temných propasti lidského
ducha na venek tolik nestvůrných a pervers`níchjevů, tolik :bludů
na mimovolných i vědomýoh rouhání, že l“čtenář jemhějšího citu a
slabších nervů sotva snese tolik pochmurné hrůzy.  z ‹  ř ,
j Prostilspolečenským individualismem. jsou vedeny _ také e s t h e-
tické theorie P., os něž .bylo svého času v Polsku tolik vášni-
vých. sporů. Jejich ohlaszzaléhal často až k nám, kde býval P.
přátelsky přijímán a horlivě překládán Zvláštěvkruhem „Moderní
Revue“. S pohrdáním odhodil „pláštík morálně-národní“. V kni-
hách ,,Confiteor“, „Na cestách duše“ a v předmluvě, k ,,De pro-
fundis“ uložil své provokativní názory na práva umělce, jenž
nemá sloužiti .potřebám národním a společenským, nemáěpodléhati
příkazům morálky, poněvadž umění: je samo soběscílem. Při tom
však Současně bojoval P. proti naturalismu a zvláště vášnivě prol-
testovalproti zolovskému pojetí člověka jako bestie. . .
.Ale i v podivné směsi rouhánía negace zachoval si P. vždy

pevnou víru v trest, jenžěmusí stihnouti viníky překročujíci mravní
zákon, deptající cizí štěstí. Vyjádřil ji zvláště ve svých dramatech,
~,,Zlaté“ rouno“, ,,Hosté“', „Matka“ a“ „Pro štěstí“. Je to však spíše
důsledek víry v indickou karmu než křesťanský názor, neboť není
tu ještě .ani stopy myšlenky o Vykoupení. j ý A  .  .
 ŤíTa se objevujeteprve později, V druhých dvou částech trilogie
„Synové země“ si av knize novell vydané za války (,,Návrat“),
o níž“ jsem tu svým časem referoval (Hlídka í9íl7,a47). P. tu líčí,

v

» fjak“ je ímožnovykoupiti zločin obětí, a ukazuje -Zároveňz svou- lásku
kľ .národu ohroženému válečným utrpením. “ o
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Tehdy již ozývaly se V jeho duši také živěji vzpomínky na
dětství, na pobožnosti, jichž se účastnil, na kostelnípísně a zvuky
varhan. V básní ,,V tomto slzavém údolí“, připomínající Kaspro-
wiczovu ,,Mou píseň večerní“, zaznívá pak silně teskná touha po
čisté kráse a lásce, po klidu- duše a v.ěčnozstiz...Posle.d.ní.. jeho .drama
,,-Mstitel“ vyjadřuje tuto zvolna se dokonávajíeí proměnu jen svou
idealistickou tendencí -- jinak není tam ještěspoznati vlivu evan-
gelia, zůstaly však stopy okkultismu. Milost úplného obrácení
k víře dětství dotkla se ho patrně, když dílo bylo již hotovo.  

 Dlouholeté duševní zmatkya těžké boje duše si tělemzukončil
pro sebe vítězně, odvolal všechno, čím mohl uškoditi vířea .duším
bližních a zemřel smířen S církví. Ovšem díla jeho zůstanou lite-
ratuře . tak jak vyšla Z jeho pera vdobách' bloudění a přivedou
snad leckterou mladou duši do nových zmatlšů. z  ě

hd. --Používání žhavěho železa v lékařství.
Moderní lékaři ,porůznu se vracejí ke starým a osvědčeným způ-

sobůrni léčení, kterých bylo užíváno ve starověku a středověku, ale
které byly jako neúčinné a nehumanní vyřazeny v dobách novějších
Z lékařskéhoinventáře. A  .  i r i

Kdoby se byl opovážil tvrditi před padesáti roky, že lékaři
budou ještě léčit rány žhavým železem? -Prof. Dr. Bier, ředitel
chirurgické universitní kliniky v Berlíně, po-dával ve společnosti
berlínských lékařů zprávuo 462 případech různé nákazy, z nichž
některé byly velmi těžké aızatvrzelé, které léčil žhavým železem,
a byl -velmi spokojen S úspěchy, kterých tímto léčením dosáhl.,

Dr. Bier- léčil tímto způsobem-nejen zevní hnisavé rány, nýbrž
i vnitřní infekční-choroby, i jistou otravu krve, spojenou as těžkým
zánětem srdečních chlopní, ve kterémž případě podle rozumu lékařů
Záchrana byla vyloučena, když by se užívalo jen obvyklých lékař-
ských prostředkův“. Dr. -Bierfchuravéhožhavým železem zachránil
a učinil zase schopným práce. i s 4 A

ˇ Tento staronový způsob 'léčení podporuje Dr. Bier ještějinými
léky, které v Inalilinkých dávkách vstřikuje pod kůži, jako na př.
síru. Avšak divné mu bylo, že tyto jiné léky mohly působitiaž
pak, když předem. bylo užito žhavéhoželeza. “ “ .

StarýoHippokrates, nejslavnější lékař, řeckého sta'rověku,by“ se
mohl radovati, že lékaři- na začátku dvacátého Století se vracejí
k jeho yýroku, kterýonučinil ,před více nežldvěma , ' let,
totiž: Ceho nevyléčí léky, to vyléčí nůž, čehonevyléč to
vyléčí oheň, a čeho nevyléčí oheň, to 'jest nevyléčitelné. , l
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jd  0 Ů 0 Vychovatelslfý. _ s
hd.-+-Universityjugoslavské.A _    
B ě l e h r a d S k á slaví ,Aí20leté jubileum. Založil ji í808 bohatý

vlastenec Dositej Obradovič. Universitou ýnazvána teprve 1904 a
lékařskou fakultu má od r.1919; 1914+-1918 se tam ovšem ne-
přednášelo. Kromě li obvyklých fakult má oddíl technický as země-
dělský. V posledních letech mívá přes 6000 posluchačů. _ _ _

Vdensv. Savy, jenž jest patronem národního vzdělání 5- jme-
noval s_evIfla›stně “?Hasko',' žil 4169--1237,. založil slovanskýklášter
na AAtAhoS'ıı a stal se prvýın“ arcibiskupem srbským -- srbští boháči
věnují universitě hojné dary. Kolem university jest ústav technický,
fysiologický;jpathologický a anatomický se dokončují. Král vybu-
doval na své` útraty kollej pro 500 stud. Prcfessorům zřízeno zatím
40 vil, kde za mírné nájemné bydlí.  A, A' ^   A  

_ Z á h ř e b s k á, , jež nyní jako její město ustupuje do pozadí,
zřízena od Frant. Josefa I 1874, V ale lékařskou fakultu dostala
až 1917.         

Jak srbští tak chorvatští medikové' studovali dříve namnozefna
proslulé fakultě vídenské; ve Vídniitaké kvetljrneziflnimi čilý spo-
lečenský a literární život, tam také působili největší slavisté Mi-
klosič (Slovinec) a Jagič. A Ý `

. ,r ' v V. _ '

Náboženství veškole španělské. ` J  
J V březnu ,konány četné :Schůze-, ,ve větších  městech, aby _ na
st ř ed ní c h~ ško l dá c h ,bylo vyučování n á b ož e n s t v í opět
závazné a na universitách znova zřízeny hohoslovné fakulty. Jelikož
je stát španělský podle ústavy katolický, má tento ráz i na školství
se jevıtı. V , J A “ A, V z  A~

Tedy s ve Spanělích jakoflv Italii se bojuje o to, .Co u nás od
staletí jakoby se bylo rozumělo samo sebou. Ovšeml bude i tam
záležetihlavně na tom, ja kl se bude vyučovati.  A  

A i ' - . _

Vojenské knihovny. 0 J   ,
Schlubné zprávy nám občasoznamují, jak mnohose na vojně čte.

Že se čte, není ještě všechno. Záleží na tom, co a jak. Vseznamě
spisovatelů není ani jeden Z katolických, dokonce ani Kosmákll
Stará se js naší stranyvůbec kdo o ty věci? Vždyť jl mezi vojáky
jsou také Orli a Omladinářil j  J Í

/„Vojenskáknihovna“ vydala o Bohu spis rázu pantheistického.
Nelze V koalici přiměti p. ministra Udržala (agrárníka), aby zde

kaprálsky zakročil?    A j il A A
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hd..'--- Amerikaa An glie věřitelé světa.
Mezi Anglií a Spojenými Státy Severoamerickými projevuje se

na poli .finančním a_h,os.poAdáì'jSkém `_.soupeřství“, které nevěstí pro
budoucnost nic dobrého. V posledních týdnech proběhlaj«noívi`n“ami
zpráve, že anglický' admirál, tuším Plunkett, dostal modrý arch.
Pan admirál _maloval čerta na stěnu. Prořekl v nestřeženémoka-
mžiku něco o tomto už jevícímse' soupeřství mezi Anglií aJSpojenými
Státy,které podle jeho rozumu povedev budoucnosti zcela jistě k válce

 ıgııflI

mezi těmito dvěma anglosaskými sesJtram_i,JvlJastně mezi matkou-Anglií“
a mezi nevěrnou a nezdárnou dcerou-Spojenými státy. “ Ji
Í Finanční ministerstvo Spojených Států vydalo na začátku tohoto
roku výkaz, kolik obnášejí dluhy_cizliny„.Vůči nim. Je toho paka-
týlek.. Jenom 13 miliard dollarů. JA tom nejsou ještě zahrnuty vá-
lečné dluhy dohodovývch spojenců V Evropě. Tyto dluhy obnášejí
okrouhle 10 miliard dollarů. - Avšak důležitější a poučnější jsou
zprávy, jakým způsobem si cizina vypůjčovala peníze uSeverní
Ameriky,. a jakým vo Anglii v posledních letech. , J 1

 Zadlužování ciziny pokračovalo takto (v milionech liber šterl.)
3 3 Dlužníci: . J iVěřitelé: Ĺ ii

” 5    _  J A il Sev. Amerika Anglie
 Britské imperium ' 8459 9818 i _ 0

S Evropa ' 3 _,  12089 0  27“85 _
Střední aAJižní Amerika _72'96 23ˇ83

 Ostatní  13-55 0 3-13
     cøıkønzżeı-eso 152-99   

JVS'everní Americe samé si cizinavypůjčovala peníze tímto způ-
sobem v posledních třech letech: J 0 1 3 A J

  Dlužníci 5 1925 , - 1926 1927
J _ A   _ miliony liber šterlìnků 1

Kanada  _ _ 'T 2354, 37`96 -61-32 0
JA Australie 0 15'36J ---'-- J20'22

v Střední a Jižní Amerika - 34ˇ46 75'- 72496
li Evropa ˇ S  12255 ý 9230 120'89

“   ` Celkem 195-91 205-26 275-až)  
Severní Amerika stává se pomalu, ale jistě bankéřem světa.

V minulém roce půjčila :cizině téměř dvakrát tolik co Anglie. Rozdíl
vysvětluje- se tím. způsobem, že evropské státy .kontinentální vy-
půjčily sobě V roku 1927 v Severní .Americe čtyřikrát tolik peněz
co v Anglii. Páni v Londýně jsou sobě totiž velmi dobře vědomi,
že následkem světové války silno poklesla jejich moc kapitálová,
a proto ukládají své případní přebytky peněžité nikoliv cizině,
nýbrž ve svých koloniích, a_ ještě více ve svých tak zvaných do-
miniích,aby je co nejpevněji připoutali k ınateřské zemi. Tak půj-
čila Anglie vposledním roku celkem 152`99'milionů liber šterlinků,
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a ZA toho připadlo 98'18 milionů, Jtedy téměřdvě třetiny na britské
imperium. Není to otcovská nebo mateřská péčeo kolonie nebo do-
minia, nýbrž strach londýnských pánův, aby nebyli Severní Ame-
rikou finančně vytlačeni iz vlastní d`o_mác:nosti._ 1  _    

Ale statisistika; posledních let dokazuje jasně,;__že finanční moc
Anglie čím dál tím 3 více ustupujefpřed vzrůstající :mocí :Severní
Ameriky i ve vlastních_ dominiích anglických. Tak kuvpř. v Kanadě,

1“ která' :hoospodářsfky A “`1`ych“l`e `oz`kl'vétJá, ““utvá`řejí _ se ““pomě`I“y pro Anglii
čím dále tím hrozivěji; V průmyslu kanadském jest už dnes“ umís-
těno více kapitálu amerického než anglického. Kanada sobě dokonce
ustanovila svého vyslanceu severo-"americké vlády, jehož "povinností
jcst,abyprohluboval a 'utužoval hospodářsko-finanční spolupráci
mezi oběma sousedícími zeměmi. Londýnská il vláda vidívelmi dobře
neJbezpečí,Jkteréhrozí jejímu „panstvíív Kana'dě,kdyby tato země
stala se příliš 'závislou na :Severní Americe.Avšaklanglické finance_
už nestačí .uspokojiti všechny kanadské potřeby Ja proto anglická
vláda snaží sebojovati proti tomuto rostoucímuvlivuamerickému
tJím způsobem, že stěhuje plánovitě Své nezaměstnané poddané do
Kanady, 3 aby se  postavili jako živá hráz proti hrozícímu vlivu
americkému. Zdalise podaří t'atoJ spekulace, ukáže teprve budoucnost.
Vyhlídky na trvalý úspěchnejsou veliké. ~NezamAěstˇnaní-fvystěhovalci
budou rádi, když jim kdokoli zaopatří práci Ja tím výdělek, :at už
je to kapitál anglický či americký. 0" _ 7 o 1

Podobné ipoměry jako iv Kanadě jsoutaké iv Australii,kde také
Severní Amerika finančněvytlačuje Anglii. Leč Angličané by se
příliš nermoutili nad ztracleným vlivem v Austrálii, poněvadťž
Australci si mnoho vydlužují, ale špaJtnějJ platí. Angličanům_proto
by to nebyle AnAapAro-s-to :proti “rnysli,J kdyby Jaustralští dlužníci dů-
kladně namočili americké. íinančníky; J  A o J J A 0 O ˇ

J Pro Angličany povážlivé je zato stáledůraznější pronikání severo-
amerického kapitálu “ do Střední a Jižní Ameriky.lPřJed světovou
válkou ovládal Londýn finančně celou Střední il JižníJAAmeriku ne-
omezeně kromě Mexika. Londýn půjčoval všem jihoamerickým
státům peníze, stavěl železnice, financoval brasilský obchod s ká-
vou, postavil ohromné porážky V Argentinii, dobývalrv Chile
čilský leydek. Po roce 1918 se lístek důkladně obrátil. Všudepřed-
honila Severní Amerika Anglii. :Neklamně svědčí o tom okolnost,
že flv roce (1927 Severní Amerika půjčila Střední ia Jižní Americe
třikrát tolik peněz co‹Anglie. Anglickému vlivu finančnímu podlé-
hají dnes v Jižní A'merice jenom »ještě Argentinie, Chile, * Uruguay-
a Venezuela. Ostatní státy JižníAAmeriky'j.sou úplně ve“finanč_ním
vleku Severní Ameriky. Brasilie mimo jinéfltaké. proto, že Severní
Amerika spotřebuje nejvíce brasilské kávy. .Není Jprotobez zajíma-
vosti, že-AA na posledním pfanamerickém kongressu v Havannězžjediná
Argentinie sobě troufala postaviti se proti SJeŤverní Americe. f _ì AJ

Angličané se nyní horlivě přičiňují, aby zachránili, co se ještě
zachrániti dá. V Argentinii sejim ztozzatímı podfařilo, ovšem jenom

. n
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proto, poněvadž jinérstáty, méně spolehlivé, ponechaly dobrovolně,
ale přece jenom velmi -nerádi, Severní Americe;  š Ĺ “ “ ~
.»Myve střední Evropě seo tomto tuhém a ,houževnatém zápasu
mezi těmito dvěma angle-saskými velmocemi politickými za finanč-
ními zřídka kdytˇněco dovíme. Ale šzápasijeszdes, způsobil už jakési
ochlazení někdejších, srdečných stykůmezi Anglií a Severní Ame-
rikou, a není naprosto vyloučeno, že povede ke koncůrn nedobrým.

Proto také ty starosti o odzbrojení -- totiž druhých!  -

hd.=--Lokomotivaturbínová. s “ “ í
,Neutěšené hospodářské poměry poválečné  a následkem toho stou-

pající ceny uhlí přiměly správu říšských dráh V Německu, že dala
sestaviti lokomotivu, při které by bylo možno uspořiti uhlí až 35°/0
dosavadní spotřeby. Strojní inženýři němečtí zavrhli dosavadní
způsob stavěti lokomotivy pístové, a sestavili lok'omo`tivui turbí-
novou, která svojí hospodárnosti a úsporností předčí nad lokomotivu
pístovou. Lokomotiva pístová jest nehospodárná Z tépříčiny, že
pára, která vykonalav cylindrech svoji práci, uniká komínemdo
vzduchu, a jest pro další práci ztracená. Jedinou práci, kterou při
tom vykonává, jest, že obstarává průvan pro dobré hoření V peci
pod kotlem. A to je trochumálo práce. Strojní inženýřiněmečtí
vypočetli, že by se dalo získati mnoho milionů koňských sil a pra-
covních hodin denně, kdyby byloj možno tuto páru, komíny loko-
motiv do vzduchu unikající, zachytiti, Zhustiti a zase ji do parního
kotla přivésti, jak zavedeno při parních. kotlech, pevně a nehybně
umístěných, na př. i na lodích. j Vybaviti lokomotivu zařízením
-kondensačním není věc tak jednoduchá, poněvadž by se pak loko-
motiva rozrůstla do rozměrů obrovitých. Inženýři němečtí obešli
toto úskalí tím způsobem, že opustili lokomotivy pístové ia sestro-
jili -lokomotivu turbínovou. l 0
,Parní kotel této nové lokomotivy neliší se na první pohled

nikterak nápadně o'd parních kotlů dosavadních lokomotiv. Poně-
vadž pára, která vykonala svoji práci, neuniká již komínem ven,
jest pod kornínem umístěn ,zvláštní ventilátor, poháněný malou
parní vturbínou, a“ tento ventilátor obstarává průvan pro oheň
V peci. Zelezný vůz, na kterém leží parní kotel, jest poněkud delší
než kotel sám. ,Do této části, ležící před parním kotlem a běžící
na dvou- nízce položených osách, jest Zabedněna parní turbína,
která vyrábí hybnou sílu pro stroj- Turbína sama jest rozměrů
poměrně malých, ale při tom přece vyrobí energii 2000 koňských sil.

Stroj pracuje tím způsobem, že pára fouká ohromnou silou a
rychlostí do lopat turbíny, která se následkem toho velmi rychle
otáčí, a to tak rychle, že není možno spojit přímo turbínu se hna-
cími koly lokomotivy. Mezi turbínu a hnací kola lokomotivy jsou
vložíena dvoje ozubená, větší kola, která značně zmenšují počet
obrátek turbíny, a-teprv poslední ozubené kolo, které u porovnání

Q..
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s turbínoufhodzniě pomaleji se otáčí, jest-ocelovýın ramenem spojeno S hna-
cími koly lokomotivy, která jsou pak mezi sebou spojena sılnýmıocelo-
vými rameny,èjakıtovidírne také na starých lokomotivách pístových.

Avšak-lokomoýtiva musí býti schopnajezditi dopředu i dozadu.
Leč turbinaemůže se otá-če-ti jenom jedním směrem. A proto před
kotlem této nové lokomotivy jsou umístěny  dvě turbíny, -a to
větší, která obstarává pohyb do předu, la. menší, která obstarává
pohyb do zadu.ĹObě jsou umístěny vedle sebe._ s  ” ~ j r

Pára, která vykonala svou práci v turbíně, neuniká, jak bylo už
podotčeno, do vzduchu, nýbrž proudí do dvou kondensatorů, umístě-
ných po obou bocích parního kotla, a v těch se studenou vodou,
zase kondensujeneboli sráží vevvodu, která pak“ Zase se pumpuje
do kotlak výrobě páry. Takovým způsobem vykonává voda úplný
koloběh, při kterém se jenom nepatrná částka vody Ztrácí, takže
Zásoba vody,ˇ,určenán k napájení“kotla a vezená vespodní části
tendru, -nemusí býti tak veliká, jako ve starých Jlokomo-tivách
pístových.. Toto jest -veliká výhoda u porovnání S lokomotivami
pí-Stovými, které páru Z cylindrů vyfukují do vzduchu, do parníbo
kotla pak čerpají vodu ze zásobpod tendrem, které se tímto Způ-
sobem brzy vyčerpají, takže“ je třeba“ brzy zase zastaviti se ve
větší stanici a ,nabrat nové vody. ' 4   “  '
Strojním inženýrům při stavbě turbínové lokomotivy dělalo sta-

rosti, odkud nabrati tolik studené vody ku chlazení horké páry,
která už vykonala Svou práciy turbíně a nyní by měla býti
kondensována. Neboť voda, “i sebe studenější,ve které jsou uloženy
železné roury, jimiž proudíz tu"rbí-ny horká pára, odebírá páře
její horkosti, a tím se sama v kratičké době, zahřeje na stupeň
kondensované páry. Této starosti zbavili se inženýři tím způsobem,
že odvedli horkousvodu dovrchní, části tendru, kde ji nechají
běžetpřes množství dírkovaných železných ploten, mezi které ještě
dva mocné ventilátory ženou studený vzduch Z venku. Tím se voda
ůplněochladí, Stéká do spodní části tendru, a nyní už Zase může
jí býti užito ku chlazení páry. V předníčásti tendru jest prostor
pro uhlí jako na jiných lokomo'tivách.~= í s  "ˇ

.Obsluha této moderní lokomotivy není snad zrovna těžší za obtíž-
nější než obsluha posavadních lokomotiv pístových, ale přece -jest
pro ni třeba lidízvláště pečlivých a odborně vyškolených, poně-
vadž jest' jim obsluhovati více pák aˇkoleček, a* ,dávati pozor na
vícemanometrů nežna starých strojích. Pro dráhy jest -na této
lokomotivěvěcí nejdůležitější,zže lze naní uspořiti 35% uhlí.   

Lokomotiva turbín-ová »jest určena pro dopravu rychlíkovou.
Největší rychlost, které může dosáhnouti, je 120 km za hodinu.
Při této rychlostiˇvy-koná turbína za minutu 8800 obrátek. Vý-
konnost její jest 2000 koňských sil, může však býti zvýšena až
na 2500.“ V tendru jest místa pro 200 hl vody na chlazení páry,
a 43 hl vody k napájení kotla, a pro 60 metrákůuhlí. Lokomotiva
i S t-endrem, vypravenádo služby, váží 1720 metráků. Í in
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Min. předs. Dr. Svehla musel, ač velmi vážně nemocen a v úřa-

dování jinak zastupován, 7. března přijetí do Prahy gratulovat.
.Uřadovati nemůže. Ku změně vlády se oznamuje, že socialisté
hledí sedo ní dostati., Jaká bypotom j vznikla koalice, těžko říci.
Možno však také, že Zas vypomůže min. ,Cerný - umít v tom již-
chodit! -- ds vládou úřednickou- í T a s e

.Na Sl o v e n s k u podle ludoveckých snah o. a u t o n o mii vy-
vstala jiná strana, jež se podleautonomieipojmenovala, spozadím
prý maďarským či, jak se říká, maďaronským. Takto ludová strana
-- kromě protinábcženských náporů - jest i politicky ve -,dvojím
ohni: autonomisté ji chtéjíˇpřetrumfnout V autonomii, lidovci ve
vlastenectví československém. í 2 A í

J uriga vydal na oslavu l0letí republiky modlitební knížku., podle
níž! jedině založení čs republiky mohlo Matku Sedmibolestnou dovésti
ke cti, že se stala patronkou všeho Slovenska (obraz na poutním
místě vSaštíně). Nehledě k tomu, že by .luriga ve svém kněžském
úřadě kdysi bylměl dostpříležitosti pracovati lépe o náboženské
povznesení Svého lidu, nutno právě v zájmu tomto zdůrazniti, aby
aspoň katolíci milému Bohu až jeho přesvaté Matce d ali s p oli-
tikou pokoj!-- t ,  .

C s s o c. d em. slaví své abrahamoviny. Odloučila se ve vlast-
ním zájmu od německých soudruhů, jelikož národní ruch v dělnictvu
se vzmáhající by jim jinak mnoho stoupenstva byl odloudil.

Soc. dem. se svého stanoviska se nepotřebují Zasvou minulost
styděti. Vytýká se jim sice, že jsou náhončími í židovstva, jejich
vůdcům pak, že se na útraty dělnictva majídobře. .le to pravda,
ale pevný stoupenec jejich na ,tuto druhou výtku odpoví: nechť,
ale „nám také mnoho vymohlil A to je také pravda: prorazili mno-
hými svými požadavky, vnutili svou vůli amethodu jiným stranám
-- a to prý je ve válce u protivníka velká chyba! -'~ u nás pak
ovládli bojiště téměřúplně; jak nesnadno jest je ss něho když ne
vypuditi, aspoň poněkud Zatlačiti, vidíme právě“dnes v zápase
o socialni pojištění. A co hlavního: vnutili svoje methody, svoji
taktiku všem ostatním stranám, bez rozdílu. Ze není vždycky
mravně bezvadná, to Zde jen mimochodem! Byly doby, kdyz bylo
mnohem snadnější vzítiˇ jim vítr Z plachet, ale ač na př. na naší
straně bylo dosti dobré vůle, nebylo dost porozumění a- dorozumění
o prostředcích, tím méně pak úsilí, po př. podpory, jako ji, měli
soc. dem., již ve svém slovníku neměli slov: flolet --- non olet a
spolu S theorii' uměli se chápati' činů. j s _,

U Z n á n í s O v ě tů naší vládou, které má aspoň nepřímo a tedy
částečně nastati obchodní smlouvou s nimi, Znepokojuje vlasteneclfý
tisk. Obchodní styky jiných říší (Německa, Rakouska, Anglie, Francie)
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se sověty dosud celkem! zklamaly -- sověty prý nerády platí dluhy
potřebujíce peněz na jiné věci vzahraničí; náš průmysl arcit potře-
buje nějakého odbytiště. L   

š AS po l e č n po S t ní ár o d ů", které švyc. spol. praesident Motta dal
trochu skromné vysvědčení, že je schopna života, vyšetřuje dále
příhodu sesv.-gotthardskými kulomety, které měly býti z Italie
propašovány do Maďarska .(čidál?), -- příhodu zajisté světobornou.
z Zatím se Mad a rs k o i P olsk a víc a více sbližuje s Italií,

a náš tisk naříká nad zapomětlivostíjtéto. želčs vojácijí veválce
pomáhali! vítěziti. Italie totiž pořád ještěmá zato, že její „vítězství“
nebylodosť odměněno, aproto si chce odměnu vzíti sama u slo-
-vanských' sousedů vPřímoří a na Balkáně. "Malá dohoda dohrává
úlohu, jež__ ostatně nikdy nebyla valná. A vláda uspořádaného státu
má jiné směrnice než revoluci-onáři neb legionáři. fl. i  s

_ V ' . 7 5 l 7

_ ˇ Q

“hd--_-Cestado záhuby :_ 0- A
nadepsal bývalý maďarský ministr í Jos.f K ris t oi f fy í (min. měs.
zemřelý) Své dílo Z politických dějin bývalé rak.-uh. monarchie.
Byl ministrem vnitra v ministerstvu panovníkova důvěrníka“ G.
Féjerváry-ho a sám. důvěrníkem“ následníka Frant.“ Ferdinanda.
Vypracoval v -jeho smyslu, návrh volební  opravy,  jenž dával :všem
:národnostem přiměřené zastoupení na sněmě. Znám jest výrok ná-
sledníkův, že království-uherského třeba každého Století aspoň
jednou dobývati znova;_ proto chtěl monarchii spravedlivěji pře-
tvořiti. Návrh Kristoffy-ho všaknepřipuštěn ani k sněmovnímu
projednání, Kristoffysnucen odstoupiti a byl i společensky od po-
litických protivníků pronásledován. í  * - L í

Bozlišovati tedy třeba i v Maďarsku národcdvedoucí kasty. "

'Sitředoevropslký velestát? Ť z f . ,
Pověstný Št." 'Radič v- prudké sněmovní ,řeči o ,jug`oslavském`

hospodářství j. prohlásil, že SHS si ,přeje s Polskou, CS, 'Ma-
ďarskem a Rakouskem: utvořiti mocný středoevropský stát, jehož
hlavním“-í městem aspoň! kulturně by byla .-- Vídeň, zůstavšii po
zrušení rakouského 'císařství na močnářství středoevropskými Athe-

: Jako, vše, co Radiči, mluví a dělá, nutno (kromě jeho radikalismu)
bráti jen prozatímně, tak _ ovšem i tento nápad. Vrací se V něm
však, myšlenka, podunajského státu či Soustátí, .kterou v různých
obměnách co chvíle ,opakujíi vážní politikové. _ í ž
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s Představy semanskýcli trpaslíků o božstvu,
 í do hříchu a. o pokání.  

_  š - Dr. P. Šebesta.. ř í

Semangové jsou, jakv předešlém článku (1928, č. 4) poznamenáno,
trpasličí, plachý nárůdek, kterýžije skromné živobytíčko vhustých
pralesích malackých (Malakka, Zadní Indie), při tom ale úzkostlivě
se vyhýbá každému styku S národy ,-okolními, stojícími kulturně
výše. Tím se stalo, že si uchovali dodnes dosti dobře zděděné názory
a zvyky. r  T r ý _ í

Několik krátkých poznámek o způsobu jejich života jistě poslouží
předmětu, co němž chceme zde pojednávati. Plachým trpaslíkům
malackým dala věda jméno Semangové,kteréž pojmenování jest jim
sam_ým neznámé. Také je nazývají Negrito, podobně jako jejich
příbuzné na Filipinách. Zdá se, že se totojméno dobře hodí k jejich
postavě, ježto jsou velmi podobni malýmčernochům.   -

Počet jejich odhadoval jsem na 2000 osob, již jsouce rozděleni na
šest kmenů --nejmenší .Z nich má 62 `-- kočují po nesmírných
zalesněných oblastech vnitra ınalayského poloostrova. Každý kmen,
_maje ohraničenélúzemí jako vlastnictví, dělí se zase na různé sku-
piny nebo rodiny, jež se nejčastěji drží pospolu a také společně si
hledají potravu. Tato je velmi bídná. ,Co jim prales ve své skou-
posti nebo ve své štědrosti nabízí, tím se spo-kojí. S Muž pobíhá po
temném pralese Sa slídí po malé zvěři vkorunách stromů, nejčastěji
po malých opičkách a bambusových potkánech, jež jistě sestřeluje
 H1žá~1za.. -   , 18



'011. 18 Dr. P. Šebesta:

otrávenými šípy z tenké foukačky, Zatím co žena vyhrabává zašpi-.z
čatěnou holí kořínky. To je dennípotrava trpaslíků pralesaĹ.K ob-
dělávání půdy ještě nedospěli. Dobrodiní ohně znají ale velmi dobře
a využívají ho vydatně už k vaření neb ohřívání, hlavně za vlhkých
a chladných nocí v době dešťů. _Hrnčířství jim zůstalo neznámým
až dosud. Vaří v rourách Z bambusu. Ostatně je právě bambus
nejvděčnější rostlinou pro trpaslíkypralesa. Protože ještěnedospělí
stupně člověka z doby ledové, 'který zhotovoval své nástroje a
zbraně Z kamene, byl jim bambus jakousi náhradou, Z níž si zho-
tovovali nejjednodušší zbraně a nástroje (nože, škrabačky) a Z níž
si je dosud zhotovují. Železo si již k nim proklestilo cestu, a mám
za to, že zavedení železného zakřiveného nože znamenalo značné
zlepšení jich! starého způsobu života. ._ _, j A

 Trpaslíci žijí pospolitě po rodinách; vždy je jich jen tolik pohro-
madě, kolik ,jich :pralesve větším okruhu může uživiti. Právě život
v pralese, který není možno vymýtiti, protože k tomu není nástrojů,
nutí, pračlověka, aby ustavičně se stěhoval, hledajepotravu. Rodina,
v širším smyslu pokrevná, rodina, je vlastně jediným společenským
zařízením Semangů. -Kmen se nejednoti ničím jiným než společným
územím a společnou řečí. ' :ˇ   č  

L Mravnost rodin i jedinců vyniká u nich velmi nad mravnost
okolních národů; bylo by ale přehnaným hledati u nich poměry
rajské. - í    í ij ,  

J ak známo, počítají se Semangové jk pranárodům, ,t. j. k oněm
společenstvům národů Z prastarých dob, která donucena vnějšípo-_
lohou a jinýmiokolnostmi' podržela své prvopočátky`kulturyŤbez
patrných změn po celá tisícletí. Podobné zbytky starýchnárodů,
patřících ik: pokolení trpasličímu, Známe ještě na Filipinách, na
ostrovech Andamanských a v střední Africe. Mnohým badatelům
a- učencům jsou tito semanští trpaslíci typem nejprimitivnějšího
lidstva, jsou primerně primitivní, 'jak se jeden učenec vyjadřoval.
Na tomto názoru je mnoho pravdivého, tak že můžeme s '-plnou
důvěrou říci, že“by se sotva. našel na širém božím světě národ,
který by byl podržel až do dnešního dne tak primitivní, bídný
Způsob života, jako právě- Semangové. Všechny jiné, vědě známé-
národy trpasličí na zemi, patřící k téže skupině, vedou přece již
život příjemnější, který je třeba výše ceniti. _ ~  ,  

Tato skutečnosts-aa O sobě musí již lákati náboženského ba-
datele, aby seznal blíže náboženské názory takového národa, jsou-li
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f i j Představy“ semanských trpaslíků O božstvu. i 179

ovšem vůbec nějaké známky náboženského života u něho. Skutečně
bylo ještě asi před 40 lety rozšířeno mínění, že Semangové vůbec
nemají náboženských názorů a citů, spíše že představují jako polo-
lidé ono stadiumve vývoji lidstva, v němž nebylo vůbec společenské
morálky ani jakýchkoli hnutí náboženských. Bádáním jistého Hrolfa
Vaughana Stevensa, který cestoval po poloostrově na rozkaz Ber-
iínského musea, dostala se sice do Evropy podivuhodná zvěst, že
Semangové či Orang-utanvi, jak je obyčejně nazývali, přece jen jsou
jinak uzpůsobeni, že znají dokonce nejvyšší bytost, která se zjevuje
v blesku a v hromu a na jejíž rozkaz podřízená bytost' stvořila
svět. Ale zprávy Stevensovy nenašly ohlasu, spíše byl sám jimi
velmi diskreditován, takže byl skoro všeobecně považován ne-li za
podvodníka, tedy aspoň za přeháněčea byl odstaven. Tak tomu
bylo, až mně bylo umožněno velikomyslnou peněžní pomocí ny-
nějšího Sv. Otce podniknouti vletech 1924 a 1925 výzkumnou cestu
k Semaıigům a k jiným pranárodům poloostrova malackého." Přiro-
zeně žádal jsem si především studovati zvláště duševně-náboženský
život těchto trpaslíků pralesa, a to nejen na jednom místě, alena
všech, jichž bude možno dosíci. Není zde na místě, abych líčil
obtíže, za nichž se mi konečně přece podařilo dosíci kýženého cíle.
Poznal jsem všech šest se vyskytujících kmenů semanských, jež se
dělí na velký- počet malých skupin, toulajících se ustavičně po stin-
nýcb pralesích malayských,.a mohl jsem nahlédnouti, časem velmi
hluboko nablédnouti do jejich orang-utanských duší. z

,Cìoívypravoval Vaughan Stevens před necelým půlstoletím o ná-
boženských jejich názorech, pomísiv jes názory ,národů jiných,
mohu dnes částečně ,potvrditi, jsem ale také s to nakresliti system
náboženství trpaslíků _z Malakky, jak se mi ukáZal,_když jsem urov-
nával poznatky pracně nabyté. Semang ovšem neví ničeho o sy-
stému. Náboženství Semfangů dá se dobře rozděliti na tři kapitoly.
Prvá jedná os nejvyšší bytosti, druhá o knězi-lékaři, jenž je pro-
středníkem mezi božstvem a. lidmi, třetí o smrti ,a O víře v život
po smrtný. “, M , l  _

 I. Jméno a osobnost nejvyšší bytosti.   
 Nějakého označení pro nejvyšší bytost, jež by se podobalo našemu

slovu Bůh nebo ,Allah, jehož užívají: sousedé -Semangů Malajci,
trpaslíci neznají. Badatel, který by se pídil v řeči domorodců po
jménu Allah, mohl by zaznamenatřpouze tu odpověď, že Saman-

_ _. _13*. j



iso ,_ je  Dr. P. Šøbøstaz  _ _   

gové Allaha vůbec neznají, že tedy, nemají vůbec ponětí O božstvu,
že tedy neznají žádné úcty božstva, protože ničeho takového není
ui nich viděti. A přece jak nesprávným bylo by takové poznání!
Semang nemá vůbec ,všeobecného označení pro božstvo, tak jak
ho nemá na př. ani pro svůj národ jakožto celek.~Ale má pojme-
nování prosvůj kmen, v němž žije, a tak má pojmenování i pro
svounejvyšší bytost. Přišel-li badatel tomuto jménu na stopu, pak
má opěrný bod pro další otázky a bádánína poli náboženství tohoto

~ Nejvyšší bytost Semangů má rozličná jména, jež se různí podle
kmenů. Nejčastěji se nazývá Karei, často Ta Pedn a u" jednoho
kmenelíeto. z  `  _ “ Ä

Kareiznačí hrom a Keto světlo, zatím co významŤTa ,Pedn není
znám. Věc je ,vlastně mnohem složitější, než mám v úmysluse
o ,tomjzde šířiti,Ýa sice proto, že nejvyšší bytost má po boku bratry
nebo syny, již stojí pod ní. To je zase u různých kmenů -různé.
Djahajští Semangové -nazývají nejvyšší bytost Karei, jež _ má ,zas
syna jménem Ta Pedn. U Kentskýc_h'Semangů jsou ,Karei a Ta
Pedn bratři,Z nichž Karei je staršíf Men.ri znají jen Karei-až a
Kensiu jen Ta Pedn-a. Přihlédneme-li blíže, stává se nám věc potud
jasnější,_že vlastní původní božstva, vyvolavatel hromu, se ,jmenuje
Ta Pedn. Tentoale postoupil časem, svoje ,osobní vlastnosti zjevu
přírodnímu, jím samým zapříčiněnému a Semangy tak obávanému,
totiž Karei-hromu. Tak se stalo, že u -jednotlivých kmenů byl hrom
zosobněn a nastoupil na prvé místo, zatím copředstava hromo-
vládce vybledla a byla usunuta na druhé místo, tak že se stal,
bratrem nebo synem. Karei-ovým.Tak povstali bratřinebo synové
božstvaSema ngů. Ale iu těchto kmenů proniká některými výrazy-z
vlastní pov.ahaTa Pednova. On totiž- je Ístvořitelem j on. jedobrý,

›_protožemásoucit slidmi, když Karei hučením hromu proti nim
_ \

zuří,on je, jak jej Semangové nazývají,`,,Tata Ta Pedn“, dědeček.
Pedn. Tohoto vyznamenání »se nikdy, nedostává Kareiovi, .Pedn máż _

_ , _ _ -

je ale ustavičně. ~ s   - l ,    s  
Š

m( |-.IsAt se již' nazývá nejvys bytostu -Semangů jak chce, vždy je
to bromovládce, který vyvolává. „hrom tak, že buď řve, až -se to
rozléháoblohou, buďže válí velké kameny po obloze. Někdy je* to
také drak., jenž f Šędí po boku,_ Ta ,Pednově až řve  jako hr0ÍI1*, Hëkdyz
jsou ,tojlale Ta Pednovivnuci, kteří se baví_mácháním„zprovazu;.
Udeří-Ĺli provaz na št_ěıj,binušnebes, zahučí, hrom.. _ _ __ `
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 Ta Pedn či Karei (budoucně budu vždy mluviti jen o Ta Pednovi
jakožto o nejvyšším bohu) Sedí nahoře na obloze na nebeské kládě,
zvané galogn, která leží směrem od východu na západ, a hledí dolů
na zemi. Vypadá jak Meni. (Semang), říkají často trpaslíci. Jiní
zase tvrdí, že je jak oheň, proto ho není vidět, nebot kdyby se
k němu někdo přiblížil, shořel by. Podle jiných vypadá zase jako
opice Siamang, jsa všude porostlý dlouhými vlasy. ,Ostatně může
měniti svou podobu jak chce. Betekové říkají, že Keto (Ta Pedn)
je bohem světla a že má za pravé oko slunce a za levé měsíc.

Ta Pedn má ženu, jež bydlí na zemijménem Manoid, podle jiných
Takel.„Styk mezi nimi obstarává blesk.Ta Pedn avšichni, již jsou
v jeho družině, živí se plody, rostoucími vnebi. Vyssávají plodya
jejich Zrnka pouštějí na zemi. Z nich vyrůstají plodonosné stromy.

Bylo by ale nesprávné domnívati se, že Semangové nemají vůbec
představy 0 bytosti duchovní. Tato představa je zde, protože mluví
Q lidské duši. Přece by však bylo zase nesprávné míniti, že si také
svého boha představují jako ducha. To jistě ne. Je sice neviditelný,
ale jen prostřednictvím Své moci; má ale tělo, je jako člověk, je
osobou. j Q  ~

.O tom' není naprosto pochyby, že si naši trpaslíci z pralesa před-
stavují svého boha jako bytost osobní, ovšem. stiženou mnohými
nedokonalostmi, jak je nacházíme všeobecně i mezi lidmi. Ta Pedn
není naprosto nějakou -bytostí nepřístupnou, přízračnou, bytostí bez
krve; je dědečkem Ta Pedn.. ˇ  l_  j w  

»_ _` ` . '

iiVla7st.nosti boha hromu Ta Pedna.
Űdkud pochází Ta Pedn, máotce a matku? Někteří chtěli sice

něco věděti o Ta Pednově otci a o matce, jiní ale to rozhodně po-
pírali. Na počátku Seděl Ta Pedn a jeho žena Manoid u nebeské
skuliny, vedle nich slunce. Tu vytáhl chrobák Z bahnité vody kus
země, ten rostl a byl vždy větší. Byly to samé hory; tu přišel medvěd
a sešlapal hory, takže vznikla rovina. Ze země, jež obsahovala v sobě
všechna semena, vypučely travi-ny,.rOstliny a stromy.. Pedn viděl,
jak země vzniká, sestoupil na ni se svou ženou a bydlil na ní dlouhý
\ł ` .

CHS. _ í .
` _4

Tento mythus vysvětluje Semangům všechno dostatečně, takže
necítí potřeby ptáti se dále: odkud ono bahno, odkud se vzal chrobák,
odkud medvěd. Ti jsou zde 'a dost., Jiné kmeny nevědí zase nic
os chrobáku ani O vznikání světa. Když jsem u,Dja~hajských Semangů
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ve společnosti starců pojednává] o jejich názorech náboženských“ a
na konec jsem se ptal: Kdo tedy udělal všechno, hory, potoky,
kameny a stromy? Tuzvolal jeden Z nich: Pedn udělal všechno,
bambus, remlei,,strom enregn, rotan, oheň i vedu; Pedn dělá
všechno." ' P   a -

Podobné odpovědi dostal jsem opět a opět. Zatím co některé
skupiny neuměly vůbec pověděti, jak se dostalčlověk na Zemi,
měli jiní rychle po rucemythus, který i to vysvětluje. Kenta vy-
pravují co tom takto: Babičce Manoid zdálo se kdysi o dítěti, ipro-
silasvého manžela Ta Pedna O takové  dítě. 'Ta Pedn a Manoid
vyšliějtedy de lesa, tam udělal Ta Pedn z hlíny lidskou podobu,
Zavinulji do listu banánového a nechal ji přes noc ležeti. Příšjtího
jitra byl to chlapeček. Znovuzdálo, se Manoidě O dítěti čaˇiiiiznovu
šli oba do lesa' a udělalijto zrovna jako 'den před tím. Z hliněné
fignflqv Shflıø se áèvčę; úa1;-vznik1fl pvvá ˇávøjiøø ıiáž.. výflıøvnè se  je
praví, žeTa Pedn aManoid lidi. nezplodili, ale udělali Z hlíny. Skoro
by to člověkasvádělo usuzovati na nějaký vliv Bible, což jest ale
za daných poměrů; nemyslitelno. Žádný misionář přede mnou Sev
mangů neviděl ani s nimi nemluvil. s ' A ` p

Nikde nebylo řečio tom, že by byl TaPedn stvořil zvířata ,po-
dobjnýmjozpiůsobemp jako stromy nebo lidi. Pověst ale vypravuje, že
lidé byli proměněni ve zvířata Zatrestza určitá provinění. Tehdy
totiž,7když“Ta Pedn žil ještě se svou ženou na Zemi, dopouštěli se
lidé mnoha hříchů az nedbali na jeho .příka_zy.číRozhněván nad tím,
proměnil část lidí ve zvířata; tak povstali sloni, tygři, medvědi atd.
Ta Pedn ale opustil Zemi,,aby se na ni jižnikdy nevrátil. už Od té

. '*

dobysedína oblozea válí hrom; __, T ve “  
Tito první lidé nenazývají však Ta Pedna snad otcem, ale zrovna

jako jejich potomci dědečkem. Poukázal jsem jižpna to, žeSeman-
gové představujísi Ta Pedna jako dobrotivého, který má soucit
s lidmi, lzatím co Karei-a, jenž je konečně jedna a táž'”osoba,vna-
zývají zlým. Když jsem se“ této věci příležitostně dotkl a pátral,
proč jej nazývají Zlým, dostal jsem Váhavou odpověď, protoženás
trestá a nahání nám strachu, sa bázně, když jsme se prohřešili. Jak
se to má s hříchem a S trestem za hřích, uvidíme brzy, zde stačí
podržeti před očimaaskutečnost, že Semangové silpředstazvují svého
boha jednak“ jako spravedlivého (zlého) karatele, ale také jakodo-
brotivého dědečka, který dáváítrpaslíkůrriij pralesa doby plodů, aby
neumřeli hladem. že ~ za v s  v . ~

Ž
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I na to bylo již poukázáno, že se vlastně neví, odkud bůh hromu
pochází a jak vznikl. O věčnosti nemá Semang představy, ví ale, že
člověk umírá; o Ta Pednu ale praví, že neumírá ra že nemůže býti
zabit. Tak bychom měli božstvo, jež zdobí aspoň některé ,božské
vlastnosti. Je“ stvořitelem, aspoň v určité míře, je dobrý a dobrotivý,
je taKé trestajícím pánem. J e věčný, protože neumírá. O jeho vše-
vědoucnosti uslyšíme hned. Ta Pedn má ženu: Semang si představuje
svého boha po lidsku. .Ale Ta Pedn žije V .ideálním jednoženství.

Bůh hromu je předevšímjzákonodárce, který upravujďspolečenský
život trpaslíků pralesa a pak také žárlivě 'nad tím bdí, aby jeho
příkazy byly řádně zachovávány." Jistě jim naložil břemena, jež
často nesou s odporem; ale úzkostlivě se střehou shoditi je se sebe.
Semangovi je věcí samozřejmou, že každé překročení přikázání Ta
Pednových musí býti odpykáno, ne snad v onom životě, ne, zde
na' zemi. Pokání vživotě posmrtném je mu naprosto neznámo..

ji  P Obřad obětikrve.
 TaPedn je bůh hromu; jeho hromový. hlas je to, jenž činí
každého Semangá zatichlým aj bázlivým. Často jsem pozoroval
trpaslíky za blížící se bouře. Vždy bylo to pak totéž divadlo. Členové
tábora, kteří dosud, seděli v družném rozhovoru kolem ohně, plá-
polajícího pod přístřeškem, ztichli a pohlíželi bázlivě skrze větve
obrovitých stromů po blesku kmitajícím se sem; a tam a hrozili se
hučení hromu., Na prvý pohled by se snad mohlo Zdáti, že to byl
přirozený strach těchto dětí přírody ,před rozpoutaným živlem.
Bouře alenejsou naprosto zvláštností v hornatém vnitru poloostrova;
skoro možno říci, že jsou každodenní zkušeností dětí pralesa. Není
to nezvyklost _a ,neobyčejnost tohoto zjevu přírodního, co uvádí
Semangy do úzkosti, ale příchod ,hromovládce, který se za strašného
hukotu blíží táboru, aby napomenul hříšníkak rychlému pokání,
jinak by spadly- obrovské stromy na malé tábořiště a henveh-zátopa
by vystoupila ze .země a pohltila všechny členy tábora. Podle ná-
zoru Semangů je hrom hlasem božstva, který se ozývá nad táborem
a napomíná hříšníka k rychlému pokání, ke krvavé oběti smírné.

Vylíčím nejdříve prvou obět krve, při níž bylo dopřáno přítomnu
býti mně a tím zároveň prvému Evropanu lu Semangů.

Byla tmavá noc, asi k půlnoci, když mne probudila blížící se
bouře. Trpaslíci, bylo jich kolem mne asiaíO pod svými přístřešky
proti větru, ani se nehýbali-. l í r  P - `
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ý Náhlý ohlušující třeskv nejbližší blízkosti ale způsobil, že všechno
oživlo. Ve chvíli osvětlovalo mnoho ohňů tábor. z Viděl-jsem, jak
ženy pobíhaji od jednoho táboru kv druhému a jak vycházejísbam-j
»busovými noži as s bambusovými rourami do dešťové plískanice.
Slyšeljsem je volati, viděljsem, že vyhazují cosido výše. Ze za-P
čátku bylo mně vše jaksi tajemným, až mně konečně napadlo, co
jsem kdysi četl, že trpaslíci přinášívají za bouře obět krve. Chvatně
skočil jsem na nohy a stál jsem v lijáku vedle semanské ženy,
jež bambusovou třískou' škrabala nasvénoze, až jí z lýtka prou-
dila krev. Nato seškrabala stékající krev [do bambusu naplněného
vodou.“ Z tohoto nabírala do ~jin`ého” poštípaného ý bambusu, vylila
zbytek Z prvého nejdříve na zem a pak, začala smíšeninu' házeti
všemi čtyřmi směry k obloze. Slyšeljsem, opěta opět: ćub, čub!
gehl gehl nerożuměl jsem ale dále, co sama sobě mručivě říkala.

' Od té doby byl jsem častěji svědkem: tohoto jedinečného obřadu,
a to u nejrůznějších kmenů. V. mnoha případech mohl jsem si po-
značiti islova jež bylˇčaipronášena při tomtoyházení krve, kde7 o
viııobetujıcı prosil božstvo, aby přestalo sejhněvat, aby. zastavilohrom,

protože již ,činí zadost svoukrví, protože: lituje svého přestupku.
V jednotlivých případech byl tento obřad dokonce provázen veřejnou
zpovědí. Tento obřad jetak zvláštní a tak významný, že jistě za-Í
slouží, abychjej poněkud šířeji vylíčil.   v T Z T je   
j:Nejdříveˇobrací se obětujícík Manoidě, .manželce božstva, tím,

že“ ulije několik kapeksmíšeniny krveina zemi, potoınteprve oslo-
vuje-hromovládce, samého. U Kensi-ů s slyšel jsem tato slova: Z -

 . ,,O, O, -"ty babičko tam dole, házímsvouvinu, platím ji Ta Pednovi.“
 /„Taj Pedne, jistě nejsem- Zavtvrzelý; platímjtsvouvinu, přijmi ji;
platimji-“      j .   r    í ,,-Ty zaxn hflhičıçø xnøjè,“ jái a  nflpømøú, ;(íızøhi,ž ty nahøřø, kteri
dělajihrom).“ 7 Z  T  l y * i  

 „S1YŠz Ta Pedífleż pla1;ixn.“-     P j i    a
Z úst jiného -usedlého jižľmužez kmene Kensi-ů (jemuž yděčím;

za smimořádně. důležité zprávyo jejich náboženství) slyšel  jsem
tuto form-uli modlitby, pronájšenépři oběti krvejč ' . - A j .

„Ty tam dole, babicko moje, .Manoid,, vystup saipodívejj selpo
svýchvnucífch, po Čalogovi :Čakoiovi a Piegnovi, -Sud Kelböovi.“
(Tito. čtyři způsobují hřměnímácháním provazuf.) č a j ,  
 A :obířác-enl..k Pednovi volal: ,,.O, O, přijmi T poslouchej
dobře, nakloň svého ucha, -Ta Pedne; 1 neklamìu, platím svůj dluh.
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Bojím se tvého hromu, nedopouštěj, aby máchání “ provazu bylo
silnější. Tvoji vnuci Puteu.Čenoi se bojí. Nedej, aby hrom zesílel.
Ty jsi zvítězil! Nechceš se na nás ani podívati, nechceš na nás ani
pohlednouti? :Tak jsi nemilosrdný? Čenoi, tvoji vnuci, bojí se tvého
hukotu, bojíme se tvého hučení.“ “ a i

,,'O, ty tam dole, babičko moje, -jdi podívej se přece po svých
vnucích, po Čalogovi,“ po Čakoiovi, Ta Kelböovi.“ í

Podobná je modlitba kmene Kenta: ,,O, babičko moje, vystup
a napomeň svoje vnukyl“  Z  j -

,,Karei, "platím svůj dluh.“ l  ' T
,,O, platím svůj dluh.“ -  j í
Kmen Batek na jihuPadangu volá při tom: Z ` v
,,O,^mojeT vina, viz mou krev, slunce! Nepokračuj již (v hřmění),

zastav jel“ y j . T „  
 Menri-Semangové volají: ,,Bö, bö, bö! lavaid, lavaid, lavaid;

lavaid talugn, lavaid laven, lavaid dj-elau, lavaid kasa, lavaid ab;
platím lavaid (dluh). Platím za svou vinul“   T  

T U Jarum Djahaiů slyšel jsem zase: ,,O babičko moje, jdi a zvě-
stuj Ta Pednovi, že semoje“ vina již zmenšila.“  T T

,,()d, od, viz mou vinu, moje vina je menší, proto Zadrž.“
Modlitba kmene Sabubn byla krátká, ale za to důrazná: ,,O Karei,

pohled' na, mou krev. Už nemám viny na sobě.“  ”  í  j A
. TTO byly jednotlivé modlitby, jež provázely obět krve a ježjsem
skoro jdoslovně uvedl-v překladu. je i  T V T- Z _

T Bude sotva třebamodlitby ty blíže vykládati; jsou samy O sobě
dosti jasné a zdůrazňují smírný ráz oběti. Hříchj a vina jednotlivce
mají býti obětí krve usmířeny, či zaplaceny. Pro prvnější užívají
Semangové výrazu lavaid nebo telaidn, pro druhé slyšel jsem jen
malajské slovo dusah.: c c T   ~ ,

Nejdříve obracejí se s prosbou na babičku Manoidu, ulévajíce
několik kapek krve na zem a žádajíce ji O přímluvuu .Ta Pedna.
Častovolají slova k božstvu hlasitě do bouře i a opakují je ustavičně.

Pozorujíce obřad krve povrchně, mohli bychom si jej vysvětlo-
vati jako zaklínání bouře. To se ale stane nemožným, jakmile při-
hledneme k modlitbám či k formulím, jichž se při něm: užívá. Jsou
to modlitby prosebné, které zřetelně označují ls-mírný ráz pouštění
kr-ve za jejíhoházení. _ , l T, s l , T Z ` J  T

v Vtírá se zde ale ještě jiná otázka sama sebou: Co dělá Ta Pedn,
nebo at se již jmenuje jak chce, s touto krví? Na to není jednotné
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odpovědi. Djahaiovémíní, že se touto krví maže, jiní zase, jako
Kena-Ke-nsiu míní, že se dává krev do květů a-do zárodků plodů,
Z nichž vznikají krásné červené plody pro lidi. Čím více krvese
obětuje, tím více plodů možno očekávati v době plodů. Krev vy-
litá na zemi Stéká do krvavého- jezera v zemi.  z

Nedomnívejme se, že vykonávání tohoto obřadu krve, zvláště pou-
štění krve, je věcí příjemnou. Naopak. A přece se nikdo od něho
nedispensuje. Každý, kdo je si vědom nějakého provinění, je povinen
jejvykonati, ať je to muž či žena. ,Děti jsouvyňaty. Běda tomu,
kdo by se vzpíral přinésti obět“ krve, když hrom hučí nad táboreml
Již po pá-té-bezúčinné ráně hromové pohltila byvšechno strašná,
henveh (zátopa) la stromy sřítily by se na tábořiště. Ale nejen
tábor, ale všichni lidé by zahynuli, i Malajci a Číňané. ,

Stohoto stanoviska bude nám jistě vysvětlitelným, proč si trpa-
slíci rádi představují svého hromovládce jako zlého, nemilosrdného.
Trvá totiž neúprosně na smíru za každé provinění. T  

 .A Názor Semanjgů o hříchu a o pokánfí. _

v Tak se dostáváme k jinému předmětu, k úvaze o hříchu podle
.názoru Semangů. ,Že naši trpaslíci rozličné druhy přestupků sku-
tečně znají, plyne určitě Z toho že za různé hříchy žádá se také7

různý trest, různá pokuta. Vždy a všude ale se říká, že trest při-
chází, je poslán Ta Pednefn nebo Kareiem;  z _  z .-
_ Na jistá .provinění je trest usmrcení- tygrem, kterého posílá Ta
Pedn-; tygrfje policistou boha. Jiná" provinění trestá .božstvo urči-
tými nemocemi, z nichž vyniká zvláště Čemam,_druh=ne_mociv hřbetě,
která má za následek ` brzkou smrt, nepodaří-li se zavolati .kněze-
lékaře, který má moc .takovéto nemoci vyléčiti na rozkaz Ta Pednův.

` Ă

Většinu provinění odpouští ale obět smírná, O níž: bylo již jednáno.
 Budiž .zde připojena poznámka, že Semang nezná žádného pokání
za hrobem; ačkoli věří v život posmrtný, přece nezná místa, kde
bude dobré odměněno ~a zlé potrestáno. Každý: hřích musí býti od-
pykán zde ina zemi; Snad, nám některé,příklady_objasní nejlépe po-
nětí domorodců o přikázáních, boha a o hříchu. s T n :Č

.Moje malá karavana dop-řála si po namáhavémT pochodu Šstinným,
hnilobně vlhkým praleSem« chvilku odpočinku. Moji semganští nosiči
sedli si vedle mne, na vyvrácený kmen, aby si oddechli. Při Ttomz
začali jsme.~odstraňovatis nohou protivné a nebezpečné pijavice.
Přidržel jsem u jednoho zvířete-svou hořící cigaretu, takže. sekrou-
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tilo bolestí a odpadlo. Tomu se hlasitě zasmál jistý mladík. Ale
hned zabručel starý Pa Loa: Lavaid Karel! (Hřích proti Kareiovill
Mladík okamžitě ztichl. , J  

Již od počátkumé známosti se Semangybylo mi nápadno, že se
ti lidé nikdy skoro nebavili. s chycenými opičkami,`jež se buď volně
pohybovaly v táboře, nebo se klouzaly po bambusové tyči, jsouce
uvázány na provázku, kdežto já jsem tak činil často. Když jsem
se těch lidí ptal, proč se tak divně chovají v této věci, zněla od-
pověď: ,,Lavaid Kareil“ Já prý mohu dělati, co chci, pro mne toto
přikázání neplatí, ,já prý jsem něco jiného než oni. Pohrávati si
s chycenými zvířaty tak, že se to skoro podobá výsmě.chu ze zví-
řat, je hříchem. Zpravidla je také-trápení zvířat hříchem. v

Když jsem kdysi V poledne V táboře siongském pilně zapisoval
své poznámky, slídil jakýsi semanský pes pod mou chýší po ku-
chyňských odpadcích. Při tom dostal se mu do nozder mravenec
a trápil jej tak nepříjemně,-T že psisko divoce třáslo hlavou a hla-
sitě frkalo. Toto chování psa bylo jistému přihlížejícímu mladíku
tak zábavným, že se tomu zasmál. -V noci přišla bˇouřea onen mla-
dík přinesl obět krve za dusah les (za vinu mravence). Měl jsem
nato ,rozmluvu s Ramlei-em (tak se totiž mladík ten jmenoval)
o této věci. Ptal jsem se ho při tom, zda je též lavaid, kdyby se

_ 4“

někdo: vysmál starémuTimunovi, kdyz se pribelhiá na své holí do
tábora. Timun byl Stařec, jenž trpěl mnoho na rheuma a byl proto
chromý. -- ,,Ne, mínil Ramlei, to bynebylo lavaid; tomu se člo-
věk může smát, protože Timun se může pomstíti, může se příleži-
tostně Vysmáti zase druhému, zvíře toho ale nemůže.“ --- Zmiňují
se O tomto případě, protoženás seznamuje s pohnutkou přikázání.

Dále je Semangům zakázáno zabíjeti jednotlivá zvířata, jež jsou
VVIv blizsım vztahu k TaPednovi. e V _ J J   .

Na tomto místě jen třeba zmíniti se ještě O jiném druhu přiká-
zání, jež jsou našemu cítění bližší. Jednoho odpolednestál jsem se
skupinou Semangů na břehu řeky Peraku al přihlížel jsem, jak se
koupali. Tázal jsem se svého souseda: Kdybytvoje tchyně spadla
do vody atopilaby se, vytáhl bys ji? ,,Ne, nikdyne, to nesmím“.
zněla odpo`věd°.. Velmi přísné přikázání totiž káže, aby tchán asna-
cha,,zet a tchyně ode dne svatby ani k sobě nepromluvili, ani se
nedotýkali, ani se nepřibližovali ksobě. Ano, již nepředvídané na-
hodilé setkání je podle jejich mínění lavaid. Proto připadalo Se-
mangovi tak hrozným vytáhnouti svou paní tchyni z vody. ,

x
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ˇ Přivine-li se rodič za .vlhké a studené noci V pralese úzce ke
svému dítku jiného pohlaví, je-li dítě více než pětileté, je to lavaid
Karei. j t ~ f r - Q I  

Cizoložstvíi je lavaid“ Karei, rovněž rozpustilé oplzlé řeči.  .
Pozoruhodno jest, že vražda a krádež není lavaid. Odůvodňuji

to tím, že -vražda a krádež jsou neznámy. " ˇ a i “
Dětem je zakázáno oslovovati rodičeslovem -á-,,ty“; musejívždy

užívati při oslovení ai (otec). bô (matka). “  j
ąMohl bych ještě v tomto seznamu pokraěovati, ale jistě dost 99

ı--I“ČN O`HN“
uvedené příklady. abychom porozuměli rázu a smyslupřikázán
Tato lze,případněro,zděliti na tři skupiny. iPrvní=skup'ina upravuje
život sociální, společnostorodinnou, snaží seudržeti kázeň amrav-
nost rodinách, jež bydlí velmi těsně u sebe. Druhá-»s_kupina má<l

“ xi v ˇ 'rv '- vi 0 v v vv r“ ` v I I ›pravdepododne za eucel udelatı cloveka neznym a mekkym ke Zví-
" V“ -

řatůmjj ubíti v něm Surovou přirozenost. Casto a často jsem se ptal
sám sebe, .čím to jen můžebýti odůvodněno, Qnže Semangové jsou
všeobecně tak plaší a bázliví, žeˇ se děsí každé surovostijj že se vy-
hnou dokonce spravedlivé sebeobraně,' že se raději Zachrání út-ěkem?
Myslím, že jsemlzdenašelaspoňnějakýů důvodýjř A A   j j

 Třetí skupina přikázání: je spíše indifferentní povahy a másvůj
důvod v různých a cizích názorech.. j i j ,  o l s

Jak j jižjbylo dříve zmíněno, nemusí "se každá křivda odpykati
obětí krve; na jednotlivé křivdy jsou zvláštní tresty. A  z

"Je všeobecným přesvědčením 'uěSemang`ů, že každá- křisvda. ìod-
pykána býti. musí. Toto přesvědčení přinutilo mne' k otázce, kterou
jsem kdysi dal Djeleiovize Sisjonguąj Jak je to ale možno, že Ta
Pedn, jenž dřepí vysoko naobloze, vidí .hříchy?_P'řece nemůže na-
blé‹dnouti hustou střechou listí fv pralese do každého kouteěku tá-s
bořiště? _jChytrý trpaslík ,Se tu na mne velmi divně Zadíval “a řekl:
,,Tuan,j viděl jsi tamty hory »na druhé straně? Tyjsou na dva
dny. cesty daleko. A tam ty vršky na opačné straně? jsouvskoro
také tak vzdáleny- Hleď tedy,1Ta[ Pednovi jsou tytohory a vrchy
tak blízkou sebe, jako sná~mj_“našespř-ístřešky, .pod nimižldřepíme.
A Pedn prochází „mezi nimi, jako my. meziçfchýšemi, ja vidívšechno“.
Takové* odpovědi jsemskflutečněneoěekával; tak názorně mně ani
můj; učitel náboženství všudypřítomnosta vševědoucnost boží ne-
vysvětlil ve škole. Zajistéjsnepřemýšlel každý Semang o takových
hlubokychjproblémech náboženských, uvedenýepříklad ale ukazuje,
že jed~n.0l3l-ivscipřelcyě jen tak činí. i o Í V á  i 'ř ^
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Jest jistě zřejmo, že obět krve je 'skutečnou obětí smírnou a
proto také skutečným úkonem úcty, kultu. Ale také jediným ,úko-
nem kultu. Semangové  neznají vůbecmodliteb k svému božstvu.
Řekli ,mně to častěji, že se neumějí modliti k Ta Pednovi. Je to
zato hala či kněz-lékař, jak jej nazývám pro jeho postavení a jeho
funkce, ě tvrdili, ten že umí modliti se k Ta Pednovi.
Onemocní j, zavolají ho. Tu sejposadí a uvažuje u sebe.
Tu mluví S Ta Pednem, říkají, který mu vnuká, jaký lék by měl,
nemocnému dáti a jaké formulkyby měl užíeti, aby nemocného

O

'C-T25

çš‹

C:Š‹N<W'Q-Bol'-3

uzdravil. Zdá semně však, že v jednom případě našel jsem Sku-
pinu, jež znala ,modlitbu ka božstvu. Batekové totjž vypravovali,
že začnou zpívati, když se blíží bouře, takže Keto se dá jejich
zpěvem pohnouti, aby odtáhl. Jinak třeba držeti se poznání, že
podle zkušeností, jež jsem nasbíral, jelpouze obět krve a modlitbu
halovumožno považovati za kult božstva. j í  

Podle viry našich trpaslíků nekončí se život smrtí. Vědí sice
dobře, že mrtvola, již pochovávají do země, zetlí, j ale přece se od
ní něco odloučilo, tak zvaný jurl, totiž duše, jež se proměnila v du“
cha mrtvoly a nastoupila cestu do záhrobí. Vychází hlavou a kráčí
po mostě udělaném z břevna k západu, k zapadajícímu slunci,
kde je říše mrtvých, ostrov totiž plodů, na němž se sejdou všichni
Semangové Zemřelí. Tam vedou duše život stínu, žijí ale zrovna
tak jako na zemi, živíce se stínem těch potravin, jimiž se živili na
zemi. Tam se zase sejdou rodiny. Na onom světě je svatý pokoj,
tam není nemoci ani utrpení ani tygra ani hromu. Ani hromovládce
není u nich. Ten má své místo naobloze, kam se k němu dostanou
jen kněží-lékaři, nikoliv obyčejní smrtelníci.. l i

Kam se dostanou po smrtijiní lidé, ne Semangové, o tom ne-›

Říši Smrti představují si Semangové analogicky podle tohoto .ži-
vota s tím pouze rozdílem, že za hrobem není utrpení. Není to
naprosto nějaký druh nebe, kde člověk dostává odměnu za Své
dobré skutky -- ,Semang nemluví vůbec ok dobrých Skutcích ę- ale
je to prostě shromaždiště všecbzemželých Meni (Semangů). Semang
nezná také místa trestů, nezná pekla, kde by se trestalo za hříchy;
vše musí býti odpykáno na zemi.   l  ,
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A Nejvyšší bytost-Semangů, jak si ji oni představují, je zajisté do-
cela jiné povahy a jiného druhu než Bůh křesťanské theologie. Není'
především duchem, docela ne čirým duchem, jest osobou podle
lidských pojmů. Není bez vášní, spíše má mnoho lidských slabosti,
není nadčlověkem, -je nad světem. ale přece žije na tomto světě.
Je nejvyšší bytostí Semangů, nad ní není již nikoho, je podří-
zena celá příroda. Ta Pedn není praotcem Semangů, ačkoliv se
nazývá dědečkem; není ani nějakým rekem, hercem kultury, o tom
není nikde řeči. Je však stvořitelem, pánem nad životem a nad
smrtí, je zákonodárcem a trestajıcími soudcem, je tím, co my. ozna-
čujeme slovem Bůh, ale je bohem chápaným po lidsku a oděným. c
lidskýmislabostmi.  Z v  l - -

Z Víra vi bytost nadlidskou, v božstvo, není ještě Sama to sobě ná-
boženstvím. -Náboženství je-cit závislosti člověka na této bytosti
a vnější projev této závislosti.“ .Tentoposlední nazýváme kultem.
Kult jest u Semangů prokázán jednak obětí krve, jednak ran-odlitbami

. fl , _ _ ,

kněze-lékaře, kterýje prostředníkem mezi lidmi ja mezi bohem.
Jiných projevů kultu není. Semangové tvrdí výslovně, že se ne-
umějí modliti. Snad bychom sipřáli 'více úkonů kultu, aby zdů-
raznily -náboženstvífiemangů; není jich. Za to je, zde obět krve,
jakožto obět smírná za spáchané' hříchy, jest úkonem kultu kat-
exochen a jež stojí ojediněle v dějinách celého lidstva." z  

'\ľ

e Ze je to skutečná obět smírná a ne snad nějaký  kouzelnický
obřad, jímž má býti bouře .odvrácenaa zaháněna, O tom svědčí
dostatecně modlitby při ní pronášené. “  . ,   i

Zvláštním dojmem působí na nás seznamhříchů. Psychologických
příčin adůvodů pro příkazy nebo zákazy nedoví se obyčejně člo-H
věk od Sìemangů; ty si musí vyhledati sám. Mravní hodnota vět-
šiny těchto, příkazů jest nepochybně, a právě tato přikázání a je-
jich odůvodněníjumožňují nám hluboko, velmi hluboko nahlédnouti
do duše pračlověka,, jakým Semang najisto jest. o  Z

Spojitost mezi naboženstvím a mravností jeu Semangu nesporna.
. ›-\ ` ' .
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Apoštolský sněm. 7
r í i Napsal Dr. Tomáš Hudec. o (Č. d.) l

List poslaný apoštoly do Antiochie je nejstarší církevní dokument,
který se nám dochoval. Lukáš dobře chápal jeho význam aíproto
jej Ď uvedl celý a doslovně, snad dle originálu, který se nalézal
“v Antiochii. Klement Alexandrijslšý nazývá jej ,katolický list všech
apoštolůí, (Stromata IV. í6, 97.) Jak bylo v klasických listech
zvykem, tak i nadpis tohoto listu nejprve uvádí jméno odesílatele,
potom jméno adresáta, jemuž byl list určen, a konečně, pozdrav.
.kovšimnutí Zasluhuje, že list je poslán pouze jménem apoštolů a
starších, kteří jedině bytioprávněni rozhodovati ve věcech víry, a nikoli

/ _

jménem celé jerusalemské církve. Obvyklý řecký pozdrav Xoćípsıv
je .týž jako i v- listu svatého Jakuba (í, í), z něhož někteří soudí,
že svatý Jakub byl pisatelem apoštolského listu. Určen je list
,bratřímr Z pohanů v Antiochii, Syrii a Cilicii“, tedy těmkřesťanům,
kteří se obrátili z pohanství a byli přijati do Církve bez obřízky.
ìřosˇlán je nejenom křestanům v Antiochii, odkud sporná věc byla
do Jerusalema k rozhodnutí predlozena, ale si obcım v Syrii a Cilicii.
Qbce tyto přijaly evangelium/ Z Antiochie, na níž jako na své metropoli
závisely, tvoříce s ní jednu církevní provincii; mimo to spory vyvolané
judaisty v Antiochii měly snad ohlas pv těchto krajích, které jsou
protov nadpise listu uvedeny. ě Jak patrno, je promulgování apoštol-
ského rozhodnutí omezeno místně, což je důležito pro správné po-
souzení smyslu a dosahu, jaký dekretu apoštolů třebaepřikládati. _

V listu samém je nejprve řeč o podnětu a příčině apoštolského
_ , ` ,

sısnesení, totiž o pokusech judaistů, které jsou tu odsouzený jasnými
.a ráznými slovy. Judaisté se neprávem dovolávají apoštolů, nebot
nedostali od nich žádného příkazu ani pověření ke svojí činnosti.
A činnost tato byla nanejvýš zhoubnou, jelikož svými slovy hlásali
nesprávnou nauku a tak uváděli věřící vezmatek ohrožujíce zdárný
vývoj antiochijské obce, jehož nezbytnou podmínkou byla jednota

. 4 _

vyrůstající z pravé víry a bratrské lásky.  j r
.S odsouzením judaistů kontrastuje nejvyšší. uznání ja chvála,

jakou Z-apoštolé vzdávají oběma věrozvěstům, Pavlovi a Barnabášovi.
Naz'va'í 'e ne'en milen'mi“r ale lidmi kteří v dali svů' životJ 9 Y 7 7 _ _
v nebezpečí pro evangelium Kristovo. Ze to není pouhou. frází, ale
skutečností, dokazuje kamenování svatého Pavla v Lystře na jeho
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první cestě. (Skutky ap 14, 19.) Chvála tato byla již také uzná-
ním a schválením stanoviska, jaké svatý Pavel hájil proti judaistům.

Vlastní rozhodnutí Apoštolského sněmu je -obsaženo ve verších
28 a 29, které proto -bývají 'nazývány de kr e t le m .la p o š t o 'I ů.1}

,_ Dekret počíná slovy: ,Vidělo se Duchu-Svatému a nám“- Řecký
výraz .~”š'öO,Šsv,-- vidělose --, od něhož jest odvozeno podstatné
jméno ,dogma“, vyjadřuje pevné a určité rozhodnutírnejvyšší auto-
rity: rozhodnutí toto vyšlonejen od apoštolů, ale hlavně a na
prvním místě od Ducha svatého! Duch svatý vprvotní -Církvi
působil mimořádně svými dary, charismaty, mezi věřícími, jak je
patrno Z listů svatého Pavla. Zvláštním, způsobemstali pod vlivem
DuchaSvatého apoštolé, kteří při svém usnesení byli jím vedeni, řízení
aod bludu chráněni. Duch Svatý, jenž se jmenuje napřed, byl při usne-
sení apoštolů causa principalis,apoštolé pouze causa ministerialis. z

› Apoštolský dekret obsahuje dvě části, část positivní a negativní..
Částpositivní stanoví, že křestanům Z pohanství ,nemá býti uklá-
dáno žádné další břemeno“. Smysl těchto slov jest jasný. Jedná se
o břemeno, ro němž svatý Petr před tím ve veršiíO. řekl, že jest
jhem, jehož ,nemohli snésti ani otcové "naši ani ınyí, t. j. a o předpisy
zákona Mojžíšova. Jasně prohlašujese tu zásada, že předpisy tyto
pohanokřestanů nezavazují a že tedy- nikdo nemá práva takové po-~
vinnosti jim ukládati. Z Rozhodnutí- toto nepochází vlastně od apo-
štolů, ale od samého Boha, který byl Svou vůli Petrovizřejmě oznámil
(v. 8 la 9). Apoštolé pouze to, co Bůh zj evil, věřícím ohlašují a promul-
gují. Zásada-tato tudíž platí pro všechny lidi a všecky časy; nemůže býti
ani změněna aniodstraněna, protože je de jure divino. Třebaže odpovědí
apoštolů je poslánapouze křesťanům v Antiochii, Syrii a.Cilici“i, přece
platnost hořejší zásady není nikterak omezena: apoštolové tamním.
.křesťanům sdělují to, co platí pro vždy a pro všechny. ˇ í č

J Kdežto první část dekretu nepodléhá žádnýmnpochybnostem, tíıu
spornější je smysldruhé části apoštolského rozhodnutí: ,kromě tohoto

p 1)íZ, četné novější literatury oíapoštolském, dekretu uvadíjmez Res ch, ,Dasí
Aposteldekret nach seiner aulšerkanonischen Gestalt untersucht. Le-ipzigí l905.Ť-.
S e e ber g-,j Die' s beiden Wege nndů das Aposteldekret. Leipzig 1906. ± I-I a r n a c Lk,
Die-Apostelgeschichte. .Leipzig  1908; Str...1`95 a nn. - Dieh l, Das sogenannteš
Aposteldekret. ZFNW 1909. Str.i277. -- Cop pi etervs, Ledécret apostolique. Revue
biblique v1907. ž- S X, Das Aposteldekret. Innsbruck 1912.. -'- W i c k e 11 h a u s er,
Die fApostelgeschichte .u. ihr Geschichtsvvert. Münster Z 1921. Str. 202 a nn. ---l
Wìendzt, Die Apostelgeschichte. Göttingeno 1913. - l Lagrang e., Elpítre aııża
Galates. Paris 19l8..Str. '78 aø nn. . Ť . či  . í r 5 i í - S
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potřebného; z,d,ržovati.Se Věüí. 0bět0_V&Hý0h müđlâm, krve, 11.đuš.9.Ilëh0”
a Smilství“. ' `    

S iUvád,íme tyto ,čtyři zákazy ve znění, které má nejen Vulgata,
ale i Skoro všecky rukopisy a které se obyčejně nazývá ,východnímfi
Při SvëIn.,výkI.čIdu. se přidržíme nejdříve jen tohoto textu. O tak
zvaném textu ,zápa-.dním.° bude řeč v dalším.  
Čtyři ony zákazy navrhl svatý Jakub ve verši 20. Nyní, jak

zřejmo, byly přijaty v plném znění také do usnesení apoštolského.
Pouze místo výrazu příliš všeobecného ,poskvrnění modlami“ jest
užito jasnějšího slova sčöwkóů-osa, t. j. věci, maso obětované modlám.
Ještě na jednom místě jsou ony čtyři zápovědi stejnými slovy
citovány ve Skutcích -apoštolských, a to 21, 25. Když totiž svatý
Pavel se vrátil zl třetí cesty do Jerusalema, tu svatý Jakub mu
navrhl, aby se sůčastnilve chrámě oběti nazirejské a tak skutkem
rozptýlil pomluvy o něm šířené, jakoby byl pohrdatelem Mojžíšova zá-
kona. Při té příležitosti svatý Jakub mu děl: ,Ve příčině těchpohanů
však, kteří uvěřili, ustanovili jsme ai napsali, aby se zdržovali věcí obě-
tovan'ch modlám krve udušeného a smilství“. Na všech třech místech. Y ø 7
jsou tyto tak zvané Jakubovy klausule uvedenyfive stejném znění.

Co značí tyto čtyři zákazy 'a jaký mají smysl?
Věci obětované modlám (sčöwlóířom) označuje maso Z obětí, které

byly přinášeny modlámv pohanských 'chrámech. V tom smyslu
užívá. tohoto slova svatý Pavel v prvním listu ke Korintìanům,
kde pojednává ex professo o požívání takového masa. Z obětovaného
zvířete byla spálena jen část. Ostatku se užilok hostině,kterou
obětující vystrojil ve chrámě svým přátelům a známým. Mezi nově
objevenými papyrusy je celá řada pozvání na takové obětní hostiny.
Maso, které mimo to ještě zbylo, prodávalo se na jatkách za laci-
nější peníz. Bylo to, humánní zařízení, jež umožňovalo i chudým
vrstvám opatřiti si časem masitý pokrm. Slova ,Zdržovati se věcí
obětovaných modlám“ mohla by sama v sobě značiti obojí zákaz:
ii účast. na obětních hostinách ve pohanských chrámech i požívání
masa, které si někdo koupil ,na jatkácľr, nebo které bylo mu předlo-
ženo v domě přítele či známého. Svatý Pavel oba tyto případy
v listu ke Korinťanům (hlava 8-9) projednává. al stanoví pravidla,
jak si v nich počínati. Účast na hostině v pohanském chrámu byla
něčím, co bylo samozřejmě zakázáno každému křesťanů, který uvě-
řil v pravého Boha. Hostina taková byla dle svatého Pavla ,stolem-
zlých duchů“ (1 Kor 10, 21) a kdo na ní měl podíl, stával se

Hlídka. lví.-
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,spoleˇčníkem zlých duchů“. Mezi křesťany mohla vzniknouti 4- a
v Korintě skutečně vznikla,- pouze pochybnost o tom, zda arpo-

‹ ı _ t ^ ' ` , - f __ . ı ,_

kud je dovoleno 'požívání' obětovaného v masa, je ž byl o' ko u-
pen o na jatkách nebokt_er”ě biylokřesťan upřed-
lo ženo v privátním doměplo ha nského  zínáméh o.
-- A právě o t a k ové m a so 'jedná se též_v,dekretu apoštolskéml

,ˇŽidéměli i toto masov největší ošklivosti aihoršili senadtím, když
křesťané obrácení Z pohanství, odvolávajíce se nak-řestanskou svobodu,
takového masa požívali. Proto apoštolský sněm, aby se předešlo po-
boršení, nařizuje, aby sepohanokřestané tohoto masa zdržovali. --
' Dvějdalšízápovědii, zdržovatisekrvea udušeného,

,ce spolu souvisejí. `Pán_Bůhč zakázal už Noemovi (Gn 9, 4)_po-
NťGw|ııııIl\4N

‹33*
E3_ í krve, _ atv Zákonodárství Mojžíšově byl tento zákaz ještě

svetšímdůrazem stanoven. (Levit 17, 1,0--12). Bylo pak jenom
logickým důsledkemitéto zápovědi, kdyžnebylo dovoleno jísti masa
ze zvířete, _ které ,bylo udáveno nebo udušeno,t». j.”z něhož krev
nebyla vypuštěna. Ve Starém Zákoně sice takový zákaz není vý-
slovně zmíněn, že však v době Kristově existoval, víme ze soudo-
bých spisovatelů. (Philo, De concupiscentia 10.) Proč požívání krvebylo
zakázáno, odůvodňuje Písmo svaté (Lev 17, 11) tím, ˇ ,život živo-N CD

čicha je v krvií, it. j. žekrev je nositelkou života a proto je Bohu zasvě-
cena. Jako měli židé odpor k masu obětovanému modlám,stejnou,
ne-li větší  ošklivost chovali též k požívání krve a masa, Z něhož krev
nebyla vypuštěna. Proto, opět kzamezení pohoršení,apoštolský sněm
uložilobráceˇným pohanům", aby se krve a,udu`šené_ho zdržovali.

Dosavadní tři. zákazy jsou předpisy pokrmové čvzaté z rituelního
“ v v ›' ' _. ˇ _ _

zákona Mojžíšova a týkají se věcí, jež jsousčmravního hlediska
indifferentní-adiafora. Překvapí protokaždého, že vedle těchto Zá-
kazů fstojí v jedné řadě“ Zákaz smil ství, které je zakázáno už
samýmí zákonem přirozeným a které hned od počátku bylo u kře-
sťanů'po_važo`vánoza jeden Z nejtěžších hříchů. Listy svatého Pavla
jsou plny opětovných ívýstrah, napomenutí ahrozeb, jimiž mají
býti 'ivěřící od tohoto" hříchu odvrácení. -Proč vedle zápovědi čistě
rituelních je v„klausulích» svatéhoÍJakuba uvedeno smilství, jakoby
stálolsinimi~,naj_eídnoim`stupni, ačkoli jeho nedovolenost musila
býti každémukřesťanuisíamozřejrnou? Jak si to vysvě't,lit?i

 Vážného íapodklaidıı*”nemá ` domněnka některých istaršíchexegetů,
; .v .- l _ ` . › _ _ _ , , l ~ _

že se tu do textu 'vloudil omyl, a že místo rcopvsícć třeba čísti rcoprısíoć,
t. j.vep'řové maso."-ˇ či A  Ť V 'P P ,
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Ramsayfi) Cornely a jiní myslí, že smilstvím“ jsou tu míněny
p ř í b u z e n S k é sň a tk y, které byly, u pohanů. obvyklé, jež
však byly ul židů. zakázány a byly od „nich nazývány smilstvíın.
Jakési' odůvodnění názor tento má V tom, že veStarém Zákoně
hnęd po zákazu krve, jímž jsou vázáni nejen židé, ale i cizinci. by-
dlící Vzemi israelsk_é.(Lev 17, 13--14), jsou uvedeny (Lev 18) zá-
kazy oněch ,sňatků mezi příbuznými V bezprostřední souvislosti. --‹‹
Proti tomu Však třeba poukázati na to, že fcopvsíoć jak V klasické
řečtině tak i V Novém Zákoně neznačí nikdy ničeho jiného nežli
.smilstvo Ve Vlastním slova smyslu. Obráoení pohané V Antiochii
nebyli by apoštolskému dekretu rozuměli, kdyby tam smilstvim
byly označeny příbuzenské sňatky, neboť slova flsopvečćx nikdy v tomto
významu neužívali. A dekret apoštolský přece chtěl a musil býti
pohanokřesťanům Srozumitelným! V » A  

Jiní2) míní, že se tu jedná o určitý druh smilství, totiž o Smilstvo,
které na mnohých místech Přední Asie tvořilo součástku pohan-
ského kultu. Posvátná prostituce byla tam obvyklou ve chrámech
VelkésMa_tky (Magna Mater), Astarty, Cybele, Venuše atd. Různé
tyto názvyoznačují jedinou bohyni,.kteı`a je symbolem plodivésíly
přírodní. A právě V Syrii (Dea Syria)ia Cilicii, tedy vkrajích, kam
byl list apoštolů určen, byl tento nemravnýa nestouclný kult velmi
rozšířen. --- Jako tři prvni zákazy, tak by i_ zákaz smilství tedy
spadal do oboru kultu, čímž by se vysvětlilo jeho spojení se zápo-
ívědí obětního masa, krve a udušeného. s .

Než není třeba utíkat se -k výkladu tak hledanému! Proč svatý
Jakub klade Smilstvo do jedné řady s Věcmi mravně indifferentními,
.dá se vysvětliti mnohemprostěji, a sice tím, že tehdejší pohanstvo
,pohlíželo na Smilstvo a na všechny hříchy. proti čistotě jako na
Věc mravně lhostejnou3)"a indifferentní! Nebylo snadno nověfobrá-
ceným křestanům najednou z tohoto názoru se Vymaniti. Ze právě
do těchto hříchů často upadali, dosvědčují ony opětovné výstrahy

1) Ramsa y, St. Paul the traveller.. London 1925. Str. 170. Š e
"2)iJ a qui er, Les Actes des Apôtres. Paris 1926. Str. 256. - Lagrange,

Etudes sur lesuřéligions sémitiques. Paris l9(l9. Stř. 445. u s u
' 3) Terentius V Adelphes (I, 2, 21) píše: Non est flagitíum, mihi crede,
adolescentulum scortari. Í _ V; , V ˇ a

N z C i e e r o (Pro Coelio) 20' píše: Verum si quis est, qui etiam meretriciis amoribus
interdictum juventute putet, est ille quidem valde severus: negare non possum.
Sad abhorret non mode ab hujus saeculi l.icentia*, ve-rum etiam a majorum con-
suetudine et? concessis. Quando enim.. hec ˇfactum non est? Quando reprehensum?
Quanndoí non permissum? Quando denique fuit, ut quod. licet, non liceret? .

 n s V- . ism*
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a napomezmrtí svaztéhoz Pťazvla.. To, bylo. dobzřeì známo ,
právě V tomtozz. ozdzzě byli právem na Svou VyŠší az. čiìstšejr 1
miorálkouf.. tak Jakub ya. sněm; ap.oš.t:o„lskýfl s le ej i k a
tenez je .oi b e on ch nn á z. Q rtů p.o.z aj si él o, sv ě t a
Ve.d.lžez zákazů. rituelfníchá a. mravně izndšiżffereztní.clr  klade také. Zázkoaaz

4C4'
CD

UK"'S< Q-.Is|-ııs

srnilstvíí, roatožefljel pohíazné za věc i.n.di›flfıter,ent.nżí.l p.o,klád.=ali, ačkoli
ve skut-ečnosti; ezizvěci, mravně inazdififeren-tnaí nepaztříl ,ˇ e s

Můžeme snadž tom vidżěti ta~k%é; jakýsi vliv raaíflnské methody,
kte.rá‹› rovněžk bez ro;zliš.ovánn.i.. byla zvyzkláz klásti Vedle s~e.eIpříkazy
a ,żápovědž-»i vzěecííi nejdůležitějších aji ~m~aliche-rných. Že svatý“ IJ.a~kub,
paůvozdcceijrs klausulí., který celý žizvot žil a .působil  v.Ierusalemě‹, tomuto
vlivu rabíaııskéí- theo.logie podlehl, nebylo: by nijak překVapujsícím.1')

 .V Účelež zákazzů oabsažených .vt azpoštolfskémil dekretu. bylo, jıazk' už
dříve řečeno, umožnit ve. smíšených obcích křesťanský-ch, kde žili
společně obrác.ensí p,ozaI1é i židé, bratrské spolżužiti a- především: účast
na společných agap.ács, bodech. lásky, jež bývaly sloučeny se sla-
vením Euchafiristi.e.1 Obzráeení ž'idé,i lkdyžˇuvěřijli, přinesli S sebou
do křesťanství vkořeněný odpor kfl Inaflsu oběatovanémuż modlám a
ke krvi. Bylo těžko;myslitelným, že bytakový, židokřesťanz zasedl
vedle. ip.ol1.anokřeSťan.a;ke stolu, kde. by se podával pokrm ze krve
nebo Z masa, oŤ němž. věděl, že tvořilo ičást, psohanskíée oběti. Bylo
proto vel-icefmoudrým,- když sněm uložil křesťanům Šz pohanství
zdržovat seněktserýoh věcí, ježfl působily mezi židokřesťany poboršení
.a znemožiíovaly udržení bratrské jednoty ve smíšených obcích, .zvláště
když onzy zákazy nevyžadovaly přílišného sebsepzřeímáání nebo nějaké
mimořádanéioabsěti. N..azý.vżá-li sněmíony zákazy,nut ným ii“. nemíní tím,
vyjma sìnilství , V nutnost naprostou,s nýbrž nutnost V vyplývající Z pří-
hflzn hıižønsshê 1áflky,jflh íøjšvfltý Pavel vsyjáářiı (1 Køv  8, 13);
,Protož _ pohoršujize-lvi pokrınbratra Inzého, nebudu. jízsti masa na věky,
abych nepohoršílę bratra _svÍé.h-o“. Byl tudíž. dekret apoštol~ský dočasným
zařízením církevní kšázně,, platným.pro některékraje, as to dotudf, dokud
trvalypříčiny, jež ono nařízení učinily nutným. Tím liší se akubovy
klausule podstatně. od první části' dekretu prohlašující nezávaznost
Mojžíšova Zákona, jež byla platnou vždy a všude. A 1 (P, đ_)l

„ 1) A c h e l i S, :Das Oh1“iste-nturn. Leipzig 1912. St. 56: Es ist bezeichnend für die.
jüdisohe Nationalitát des Urhebjers,§dieSes Gesetzes, ds-B, diemeisten Bestimmungen,
die man für die Heiden erlieI3›,: aus Verboten in betreff der Ernàthrung best-anden,
und dafiz SÍQ dazu so detaillierter Art s Waren; wenn man, die Vvichtigsten sittlichen
Gebotesmits den Speisevorsohriften zusammen und auf eine Stufe stellto, S O is t
das echt rabbinisch.,s.. ,_., ,ju W j .t g l jc,í„Q

.....n.n~,›fl‹n..n.`.»-„_.,.
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   Pøflaáhy    
ra t S. .I.z, Svatý 1 avčel. zPfřel~. Kaflresl Vrátníłý. Nakl.

Ladřislav ÉKuncí-ř., Praha 192. 205, 15 K. „Boží žbiožj:ovz“nÉíci“ °~, po-
řádá Ant. Stř-íž, SV. 4.  _ “ 1 ˇ  

Ve vlasti spoisovžatelovrě vyšlo dílo toto již V ìníěkolfikasa vydáìníoh,
obfsìtálfo iÍt“e"d_y 'čestně Tu ˇčstseanáiřstva si` kriticky. Před jinými životropìissy
téhož apeštola má pro łšìirší aozbrecefnstvo fžvl=á'št“ě tu =p`řednost=, _ že“ jest
hisstroricky upraveným rfskutečným lživotľopisaernt, “hrlre`“d.íscíèIn »sob ějpľředce-
vším síživtotrıích přsíběíhův .ap^~ošt“olových, jakSzevnějších, tak vnitecrních,
otázky dogmatické, biblické a disciplinárníiprobžírajícím jen ptud,
pokud potřebí k objasnění činnosti jeho a projevů k adressátůrn
epištol. Prat ovládá dokonale svou látku jako dozgmatik ijako
stylista. Vede 5 svého“ čten-áaře poutavě iebezopfečně. Jakkoli Velmi
často je odkázán na dohady, umí Vybírati, copravdě nejpodobněj-
šího.  Nauková a ìpoučná i povzbudflivá stránka, konečný to účel
naší hagiograafie, uplatňuje se tu nevtíravě ale ůsipěšně.

çiàro

Ž i V o te m, úvahy, náboženské, lvýo-hovné a soc,iáln~í., Vyd. ,,EXer-
ciční dům“ (prof. VR. Sc-hikora) v Hlučíně í. aj 15. ,každého měsíc-e.

Sešitky tyto vycházejí druhý rok, dosud 41 čísel. Jsou od různých
pisatelů-, také nestejnžé ceny. .Naše píspemnictvaí však jest na popu-
lární práce trohoto obsahuvelmi chudobné, tak že třeba vzíti za
vděk s, každým pokusem, i když není právě ve všem zdařıiliý. Bylo
by dobře, kdyby pisatelé čtenářům, již touží pozzevrubnějším po-
učení V té neb oné otázce,.naznačoVali aspoň některé příslušné spisy;
netřeba totiž už dovozovati, že právě V otázkách náboženských
poučení jen částečné nepřináší vždycky toho ovoce, jež pisatel za-
mýšlel, fla nˇatopak.. bez náležitélzıo upozornění může u toho onoho
čtenáře vzbuditi mylnou domněnku, že vín věci už dosť -- _ím_ylnou,
jelikož nejbližší den se mohou dostati do ruky neępřátelskré no-
viny, jež noedostatečníou“ jistotu jeho snafdno zviklají. Naivní někdy
apologetika V_noviná'ch todokazuje. s í A A ,  

Klamnost důkazů podvrž ení rukopisů Krájloflvé-
dvo r s ké h o a Z el e n o h o rs k é h o=. Z Grehauerovra poučení
o pad“ěfl~aných rukošpisíach az r. í888 :dovodil Dr. Mareš, profesor
university Karlovy Neubert, Praha 1928.: S. 124, í Ku.

Bývalý profesor ffysiologie, který své vědecké práce neoınezoval
na' tento obor přírodozpytný, nýbrž často chápal se slova V otáz-
kách osvětných a mravních vůbec, jsa ve filosofii stoupencem novo-
kantovcůž, před r“o.kferřn přeldínášel mlá“ežÝi národně-demokratické.o ,,vě*
deckých methofdách realismu flzvláštěv 'otázce Rukíožpisů“, kteráž
přednáška také samostatné otištěna, a letoším spiľsem nahoře uve-

ˇ _
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deným podrobuje zevrubnékritice vůdčí spis Gebauerův Z. r. 1888,
a to podle výsledků, jichž obrana V Rukopisův od té doby proti
němu dospěla. Uznal za potřebno výsledky ty sestaviti zvláště vzhle-
dem k lonskému odbytí otázky rukopisné od zástupců Ceské aka-
demie. Nejde mu o to, aby dokazoval pravost Rukopisů. Má za to,
že sehájí samysvou skutečností. Dokázati, že nejsou pravé,“náleží
ovšem“ odpůrcům, a o těchto jejich důkazech má spis náš poučiti,
že nejsou s to, .aby Vo nepravosti Rukopìsů přesvědčily.“ _

Pokud víme, zástupci příslušných věd na Vysokém: učení jsou
velikouvětšinou, ne-_1i všichni, odpůrci Rukopisů. Na středních ško-
lách se učí, že jsou to padělky '19. stol. Za těch okolností ovšem.
proniká VV inteligenci .totéž přesvědčení,i nelze se nadíti, že ,byv ni
byly rehabilitovány, leč by senalezly nové důkazy, po př. nové,
pronikavé vyvráceni námitek.  5 _ 5 5 f  1 15 V

 André Maurois, Rozhovory po velení.jPřeložilaVV
S. -Z. Dostálova. Nakl. L.,Kuncíř, Praha 1928.8. 101.  

7 Nejednáse tu o velení v domácnosti, jak by ,snad někdo soudil
.z5 toho, že spis do češtiny převeden překladatelkou, nýbrž o sku-'
tečné vedení; Války; Hovoří to něm professor a poručík, arcit jen
velmi povšechně, ; třebas ,uvádějí četné doklady ,Z dějin, zvláště
z války světové. Že se tu a tam 5 zaběhne do politiky a dofvladaření,
vůbec, A dává předmět sám sebou. Celkem jsou to hovory' psycholo-
gicky Zajímavé, Vvtipnéiľipolovtipné,paradoxní i samozřejme, jichž
dialogická úprava neučinila tuze těžkˇopádnými. ,Výsledek ho-j
vorů výslovně nevyrčen, ale není ani, tuze se5ns_ační:5 ke zdár-v
némflu velení je třeba schopností a štěstí. * 5  

_ V. K. M, J eřá bek, Š t ěs tí d o m5 ova. Starodávnéreminiscence.
Sebranýchspisů sv. IV. Praha 1928. V _ ľ »Ť 5

V "Kniha vzpomínek na rodný dům V VVLitomyšli sa na 'šťastné chvíle
dětstvílv něm prožité. Kolem něho kupí se množství postav a po-
staviček, většinou všedních azajímavých Snad' jen pro toho, kdo
je znal Va nyní posletechˇvybavuje si je V mysli a doplňuje si'Íz poz-
dějších styků jejich životní osudy. Vedle nich zachycuje i malo-
městské ovzduší .šedesátých a Vzpominkově i dřívějších let, zvláště
paksnahy probuzeného a stále bujněji se rozvíjejícího ruchu 'Vla-j
steneckéhos různými těmi besedami, akademiemi a divadly, jak
nám je vylíčili v povídkách a jistě účinněji již Jirásek, T. 'Nová-
ková,; Pittnerováa j. Uznale vypravuje tu Jeřábek Vtaké o Vlaste-
necké činnosti některých členů řádu piaristického. 'Z knihy vane
celkem něžná láska k domovu a pqchopitelná tesknota po lidechla
věcech nenávratně minulých. Množství vedlejších podrobností lneza-
ujatého čtenáře snadnogovšem znudí.  V l V 5 5
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Jos. R. I-1rad_ecký,N5e Vin ní hříš ní ci. Praha 1928. S. 160.
Nový soubor povídek plodného romanopiscé, více žurnalisty než

umělce, přimyká se ľk několika jeho podobným dřívějším sbírkám,
nejvíce asi ke knihám „Dary živo__ta“, „Jak život krvácí“ a „Svo-
bodní asvobodné“. Mohla by se ostatně. jmenovati stejnějako ně-
která Z nich, nebot titul „Nevinní Íh_ř_íš_níci“ je nahodilý a dá se jen
hodně násilné přitáhnouti k některým povídkám. Jsou to'5vlastně
ponejvíce jen črty, jejichž myšlenková i umělecká hodnota je značně,
rozdílná. Nejslabší je Hradecký tam, kde se pokouší filosofovati
nebo kde sahá docela k symbolůrI5i,, hodně ovšem průhledným i ošu-
mělým., zvláště tam, kde jde o časovou nebo 'trochu stranickou
tendenci. Takové „Stopy ve sněhu“ nebo „Hlas za oknem“ uka-
zují příliš jasně, že byly původně psány do nedělní či Váno5čn,i ,pří-
lohy den5n5ího listu. Jiné črty zato jsou zcela dobré, plné života 5a
také slohově' obratné a svižné. 5 55 ” V 5 _ 5  V  5

-O tom a r S ch á fe r, Vr a bčá' k a s p o l. Kus g”roteskn_í per-
spektivy. Praha,1958. S. 183. ,  5 , 5 ˇ V ,A ' 55 V _ ,

Spisovatel na, konci přiznává, že by sám nesnadno ,odpovědělna
otázku, jaký je vlastně ,smysl jeho záhadné či jakjinde pravízztře-
štěné povídky. Tím méně to uhodne čtenář, má-li totiž-tolik trpě-
livosti, aby dočetl do konce. O nějakém románovém či povídkovém
příběhu nelze tu vůbec mluviti.  Schäfer; vykľeslil svým opravdu
groteskním způsobem něk_ol5ik výjevů z pokusu ojakýsi (patrně ko-
munistický) Vpřevrat V malém ,českém , městě, 5 kde 5t,ulâk”Vrabjčák
stává_"se inspektorem Va dosavadní ,městské veličiny 5utí5kají sespolu
sfarářem do jakési podezřelé hospůdky, aby si tam ze široka Vy-
pověděly ,své názory. Ale celý tenvý»st5up Vrabčákův je vlastně jen
podřadnou episodou, vedle 'níž vypravuje se ješ5tě-několikpjiných,
S ní nijak nesouvislých. Ke všemu autor sám Vplétá se každou
chvíli do vypravování všelijakými osobními poznámkami a uva-
hami a hlavně tím, že zesměšňuje své postavičky. A tak je celek
vlastně karikaturou popřevratových _maloměstských` poměrů, dosti
zdařilou a výraznou v_kresběŤjednotlivých iigurek, ale jinak' hodně
přehnanou a zmatenou. ,Autor má pravdu, když praví Vv jednésvé-
konečnépoznámce, že ,,český Daudet nebo Rabelais se dosud nena-
rodil.“ _ A 5 _  5 5  5 M.=

' “ ‹ . ˇ “

N ov á , l e g end a z la t á. Díl II. Staročeské legendy kromě
Passio-nálu. ,Duchovní romány. Skladby esc5ha_tologické.. Duchovní
eposy. Nakl. V. Kotrba, Praha 1928. Seš-po_4`8O K. ,_ _

_ Nákladný azáslužnýpodnik tento byl zde již 5`dopor'učen, a budiž
doporučen znova., Další staročeské5 legendy, jež má podati II. díl,
novočesky upravil. prof. Dr. Fr. Simek, jenž napsal k nim též úvod.

_, Z p a m ě t í d ědę čk a V čela 5ř e. Napsal J,`,aÍn Fr. H ru ška.,
Cást I. »a ,II., Nakl. 5Ceskoslo,van5ské, tiskárny, Praha<1926/7., `
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i Zasløužiìý S;piSoveat'el pıfo mìandež. vydali ve Sbeiroe e,,Ranai..SetÉba°F,
již .Sam redìgnje, řadu t(“42.) výjpravënek tevečelaře jMeli.ohara Hreušky
(z 1.9. stol.) ke nejerůzıııëjšiich“ věceeh na ezvyoìchj bývalé ohoedskeê łdofl
máonozsti, hospodářstìfi attd. 5'So^ù určený Íniládfoižfi, ale i do"Spě“lý se
tu dočte višieličeeho zajímavého  [Z .mpÉi?111juiłíéh'o elidovéhçod živoitta.“ Vlastní
hovory děađječkoovy ijsou ıpšány ohodeštìnou. e  i z , o

_ x

 M a t iˇızx, K rju ž i n a. tOb*ra zek Z venkoveskeho piživeotea.  Naìpsial
V ápo dl av :S "pa ek. ~Na1kl. V. Ko.trbaA, Praha 19ˇ2Ť7.Ť S. 168, 8 K.
-- Zlaté eklasjy, Sbírka .zábavné četbý, díl 1. p    

Místy .romádnově SjpŤIeř"tìit.ý'pıřiiběh je V hlavních ryseìoh “teI1to~: Í”Kru~-
žina, ostaitnjý, ale V oblijčeji nievzhle'd'ný a pífoto Samotářsìký oh`aSník
Se Zamil?uje,[ ale jest odmi'tn=ut. Jednou najde u Svého hos-podážřstvi
odpočivati děvče; popřeje jí doma útulku ka ačkoli pak zví, že to
děvče . padlé a opuštěné, utikajíoí Z domu před týrání-m otčima a
nevlastniho bjratrfa, pojme je za ženu, dítě jeji má jako Své“. Aby,
ušli řečem, odstědhují Se, náhodou pjrávě do dědiny, kde je vdána
jeho .prvá ' láska, jíž .může ted' býti nápom“ooene,o a kde łiohvářfsky
řádí onen neivtlasitnľi išivjagár. I Kružina ,padne do jeho nosidefl, ale ač
na majetku .poiněkud pošramocenj Vy;p1“ete jse Z niohea edobročinnosti
dobvude Si obliby »V j obci. Naleznfuv náhodou leì*ohváĹř“oivu tobolku
S zpen'ěZ.ji, odškdodní Z lnioh atajně jeho oběti. .Do přijaté doerkye "Za-
milzuje se _lio»hiVářdů”V ásynek, ale ta Ijiž má .ji~n'áh'o,« i- *náS'*ledujejodmít-
nutíijako tehdy u jejího oìtoe. Avšak Shlukem etěeh okolnosti se
liohvářdova[tvrdošijinoist iiohměkˇoì,j atedojde ke smíru. ` j e

Obraty dějová nejsou Siofe viždy prajVd`ě'po“dobny, ale jinak  jest
příběh »obratně `SzeStaven.e CÍ±h“a1ľak*teiriStika iosobe jest někdy jedino-
Stmnně ostrá, po zevyku .jsj_tarýøh.mravopìsøů. i vyprajvovánip ìjest
místy Ítroo`hu.Sìtarotsvětské. Moralisováni ìbyliojby jjlZet'pů'So“biVěji ena-
hraditi prostou n=SkuotečınoS`tí ip”řim'ě*ře'ně životně podanou. . i  A i

p P *o im St a. dH.iSitiofriiok“ý jriomán. Njapfsail zm. Zflií te Nakl.
A. Nieìlberte, jPflr.àha“ Díl I. ŤS. 336. IÍ. ITI. 267.
V.p3l±3š-- pO.1“8i'K. .Q  tj j L e.

Tato ,_,poýídka°'“, .jak ji Spis. Sám na z“a`čátkjuZtov"e, začíná
v lćvětnu „1"618, určìtěji 21. ekviěitnaf, na kteréž pondeetiěklípbyl ^doPrahy
Svolán Sněm protestantskýoh stavů, jenž vedl k defenestraoi panov-
níkovjýohj zástupců a .ke jeho SeSaZ.en:'ı. Končí pak 21. června 1621
pozpıčavou v~zhouřoencfů za deosliovem “o jn'áSledof'ıoh oifsařského tvietězství
na Bílé Hoře. Ĺřipeomtenemeępli si mezi “tim episodu zim ního krále,
op niž vypravuje II I. a ,ÍV_.,a tomu Sp“ou“Stu Sp`iSů“o té dobžě
pro nzášznároid tak vý.zniaŤmně., iutZnámejp=SìfıadI11oi, ž“e-'pof'uh*é diějepisené
látky je tu pro rdofmán vie nneìžďp dosť, tak že tuměnfi “r“omá'notpiSooV“o
Záleží ne tak 'Ve vjynialéiZ“avo'”Stie jako 'Ve Vý'běruiniea“SŤkl1adb~ě. látky.
„Pomsta“ však nad to prokládá dějinné události .četnými drobno-t
kresbami ze ;S.po1ee.č,e*nSké'h“o fživoita 'V 'PI`aZe, Z osobni povahy a jpřiv
lsěhů čelných p“odřaidn"ýˇcjh jednetliˇvoů,  takneb otnaki do ideje

v-vv-‹„.,„„.›.n~.v~...ø.v+~v~v›_vvvv_v‹-„.„.~ø›.ø‹-ˇ-v„‹,ž‹S,
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zasahují anebo ˇvl^ast"ně ani nezasahnjí, jsłzsouce jen výìplňky a i“s~taffaá1ž.í.
S .někiterými .Z .nich fsetkali jsme se již iv Zitkově románě z tdoib
Pıuldollfřa II ‹(,,Ci.záci“).   c e

N,edtává-liči tedy Zvelený předmět romfláneošpis cii příľleežčeittosstí
k P původnfosti V hlavním osahu, může Své reozzv..inolutti tam,
kam dějepis nedosahuje, ačkoliv i tam jest mıravně -zavázán šetřiti
pravdydéjinné tak, aby to, čím ji doplňuje (odůvodňování, pova-
hokresba atdz.), jí se nepříčilo. Psáti o něčem romány staví se
V obvyklém úsudku proti pravdě, a skutečně velmi málo jest histo-
rických ro-maávnů, zz nichž by bylo radno se d`ějin'áìm učiti. U nás
právě doba bělohorská byla do nedávna poznávána fa posuľzeována
hlavně podle románů, a polorománů -- prolhaně štvavých, vědomky
lhoucích, ačkoli přední naši fdějepisci už byli k správnému ľpojetí
a posouzení doby snelsli látky diost. e c f l v

P. spis. ,,PomSty“ ji zná a ovládá. -Podrobný historjický rozbor“
toliko by mohl ukáìzati, pokud se jí n`1efzpÉronevěřil,_ polšuìd v sym-
pathii-ífch a aíntipaithiích nešel vyšľlapanými ceìstičkami iSv4á_tků, Jsi-L,
rásků apod. V obveiňovaní arcì n›ešetiř4í skoro nikoho, a takto si
zjednává Zdaj nestraínľn»ofsti, objektivity. Nápadně bije u Ferdi-
nanda II na „fanatismus ln áb o ž e n*Ský°f, O jesuitech a j. ani
nemluvšc. U nás ještě, zdá se,_nepr.onikl.poznatek, že t. ř. nábo-
ženské války zpravidla náboženskými nebyly. V případě bělohorském
uvažme jen toto: panovník sněmem protestantů Siesazen va nahrazen
svýma odbojným pfoddaným, zástupci painovníkroivi vyhoze-ni oknern
a stříleno. po nich, on Sám dvakrát čvzhouřeenci osobně přeipaden a
ohrož=ován:~ ke pvrobůh na »světlé by se natšel panovník, jenž by
toho po tolika vražeadnýoh bojích krvavé netrestaíl, i beze všeho
ffanati`smu, natot nárboženSk“ého?í! A dejme tomu, že by jiní byl
odpustil: ještě koliknáct let bylo jeho nás^tup'ciˇpoìtom válfčfit.i o Cechy
a Moravu as proítesltanty, jiejichž-tio hlavy V `CI“echách4 byl přeoedal
postínai-ti -- jak pak teprve by bylo bývalo, kdyby jich bylanetohlal
na živě a o s`tatcíghP Arcit mohl a podle „českého“ státoprávního
nazírání i měl se Cech jakožto „cizák“ vzdáiti, když ho tam ti jisti
nechtěli, a enebojjovatio ně; škˇotda jen, -že neměl rádců tak zhloupych.
O1dč2<8. října 1918 jest v Cechach jeden hlas vděčnofsti“ k mučeníkům
Z 21.. června, 1621, že uz jejľitch krve nám vykvetla ‹Sv“obod-a, a in p.
spis. tak praví. Na-uže, pak vlastně patří vdfěčˇnos-t i Ferdfiinandu II
-- či ne? ' ,  '

Víc než býváv historických románech zvykem zasahuje p. spis.
„Pomsty“ do vypravování svými i osobně stylisovanými poznám-
kami a úsudky. Pokud to nejsou pouhé přechodní obraty, jsou
věcně pozoruhodny. V  l , č

Karel Ptisko ř, Sonáta májového večera. Kniha
povídek ta novel. Druhé, doplněné vydání. Nakl. A. Neubert, Praha
1928. S. 317, 20 K.f   o

Pod názvemjprvé novelly, jež ostatně je z celé knihy snad nej-
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slabší, sebrána tu ,hezká-. řada starších li novějšíchpráoí p.„spiSova-
telových, většinou drobotin ze rodinného a společenského života,
jemně a svižněfpsaných; nejdelší práce čerpána Z továrníhopodni-
katelství S podrobným popisemtextilní továrny, jakobytu p. spis. byl
doma. ,Předností všech jest, že neshánějí se po Sensaci nebo-J pikan-
terii ani-přináměteoh choulostivých.  J . z - A “ .

_ -- , J _ -4, 2' _' “ 1 -,

i Pro sper Me rimée, .Novely II. Nakl. L.,Kunc PrahaL5 |"'$<
„Q ‹

1928. S. 378. li - A  J V ~  
Třiz novel ttohotořsvazku (Illská Venuše, Colomba a-Carmen)

přeložila A. Kašparová, dvě- (Dušev očistci [Don Juan] a.Lokis)-.
Jar‹:=slavzZaorálek.- -  ˇ j.  ,  l t  ,

- ~Merimée,,kdysi slavený novellista francouzský, jde ovšem cestou
všeho lidského, V zapomínání. Příběhy. ze života V Italii, na Kor-
Sice, ve “Spanělí`ch a j., namnozeživotabujného, jsou sice posud
ještě dosti Zajimavy, ani barvy, jimiž líčeny, .docela nevyìbledly,lal_e
jinaksloh jeho se nám Stává cizím, starosvětským; uč/enost histo-
rikova, jež se-často hlásí, vypravování- sice zz-načněji nezatěžuje, ale
ani ne-nadlehčuje.“ Protikřesťanský směr Spisovatelův se v těchto no-
vellácb neprojevuje. jako jinde; . -  .

- A. C O n a n - D o y le, A Z ,e m ě ml h y. Z angl. přel. Karel-f Wein-
furter.,Nak~l. J. Hokr, Praha-8.1927. S.-357. - ›

` Spisovatel dobrodružných' a detektivních V-románů ootnul . se za
války, prý projevy. vlastního syna, padlého v_e.,válce, docela V za-
jetí spiritismu. (P. překlzpíše Z pravidla: spiritualismu, kterýmž vý-
razem se všakoznačuje vůbec -názor uznávající jsoucnost nehmotné
duše, ducha, .nikoli ve smyslu spiritistů)“.,,Země mlhy“ vypravuje,
řadu všelijakých takových produkcí i pravých i“ nepravých. medií
V “Londýn,é,- městě ml-by přírodní, ale podle těchto Zpráv- zvelké-
části také duševní, jež prý-.naráží naodpornejvíc u materialistůga
katolíků. P. překl. .četnými vysvětlivkamise snaží- pochybujícímu
čtenáři dolíčitiavěrohodnost okku~ltních“a zvláště spiritistických ú-
kazů. Naproti tomu ;dl.užn`o vždy, znova opakovati, že úkazy apara-
psychické jsou vědě již nesporně, ačnamnoze ještě nejasné,f~ale%
spiritismus jakožto naukuço stycích S duchy zemřelých i S vědec-
kého hlediska že třeba fodmítnouti: nemát věrohodných dokladů a
nic ìnevysvětluje. * » ^ J c t “ s ›  

` \
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i Nj ' “ . Nábožensvlťý- .  
Zežidovstva.  í j se flo ,č „
Minule(str. 160) bylo tu něco o tom, jak nynější katolické ,řeč-

nictví aj písemnictví čerpá a dále čerpati může ze Starého Zákona..
Jest opravdu škoda, že zvláště mravoučné jeho-knihy nejsou v pře-
kladech mezi námi více rozšířeny, jelikož nejsou V---laciné, zručnéč
úpravě vůbec vydány.  . v  .  s J 4  5 . l

Nejdeo nějaké přeceňování SZákona, -tím méně oz velebeníz
židovstva. Názory ,,vyvolenéhonárodu“, jak je máme ,zaznamenány
V SZ, nejsou dokonalé? anemohou nám býti posledním vzorem. Coz
především je a i nynější židovstvo vyznačuje, jest jednostranný zřetelfz
a z áje m. p O ze m S k ý, jenž i vpoměru k Bohu,tedy .V náboženství
se uplatňuje a Z něhož se vyvinul známý materialismus židovstva.-
Eschatologické myšlenky“ (o nesmrtelnosti duše, o konečném vzkříšeníz
člověka), které přece tak těsně souvisejí se správným theismem av
monotheismem, se V SZ jaksi dlouho nemohou prodrati na povrch..
Důvěrné duševní spojení s Bohem, touha všech nábožensky Zalo-
žených duší, není .ovšemSZ_ákonu ciZí,»ale jest namoze také zakaleno
jakýmsi sobectvím, prospěchářským egoismem ve zmíněném smyslu
-- podobně asi, jako se vnaší lid ov é Zbožnosti často nepřimě-
řené vyjadřuje. J t  ˇ  “ -P « č   

Z Ale přes-to prese vsechnoę-- spatruje se vněm nepoperně zakon-
<|ııl\

ilb o že zjevený,- ve starověku jedinečné jenom zde chovaný aj po-
měrne nejčistěji zachovaný. Srovnávací věda“ náboženská čím.-
hloubějibádá, tím?-určitěji zjišťuje výsledek, „že náboženské názory
starozákon-ní jsou celkem, ať užiji ethnografického výrazu, autoch-
thonní, -nikoli ze sousedních mythologií přenesené, že -pv ,té věci..
národ židovský, byť či zhusta nepoddajný a vzpurný, byl národem-
vyvoleným a povolaným nositelem Zjevení, jež Nový Zákon jednak..
zevrubněji vyložil ia -- co -hlavního --č nově vytčenými prostředky
lidstvu k jeho spáse .přibližuje a zprostředkuje, t. j. V náboženství-
živé a. životodárné utváří.  - . e ..

Cistýfa jedině tmyslitelný monotheismus tedy nesporně tímto
vyvoleným národem přese všechna poblouzení zachována lidstvu.
novozákonnímu předán. Nechybělo myslitelů, kteří se domnívali,
že by se jím lidstvo mohlo spokojiti, bez nauk na př. o Trojici,
úctě svatých atd. V židovstvu samém dává se tomu prý jak jedno-Í
duchému, tak velebnému názoru přednost předkřesťanstvím,-.podobně“
jako v mohamedanismu, jemuž Allah jest asi tolik co židovstvu
Jahveh, ale nedůsledně Ježíš prorokem vedle Moj žíše a Mohammeflda,
třebas toho nižším. Dějinná skutečnost však ukazuje, že ani vpo-
jetí židovskémř -ani islamském nedochází k vlastnímu nábožen-stv,í,;.
t. j. ik živoucímu spojení s Bohem, jak je uskutečňuje křestansčtví,

4. '
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že ono pojetí snadno vede. aspoň k deismu, k odpoutání člověka
.-od božstva, a takto k atheismu; nebot Bůh, jenž abych tak řekl
nemáflzájmu na světě a na lidstvu., nebude asi ani předmětem
zájmu lidského, pt. j. předmětem náboženství. Není konečně tajem-
-Stvím, že vzdělané židovstvo ìvětšinon.íč.skutečně žádnéhoˇjnábožen-
żství nepěstuje a nemá; životní filosofie jeho jest jiná -- praktická.

«P.ře`dl-su-dek `o Édco“-stateč.nosti, ba ipř'ed.'n ttrhe.t o V, cınˇonìoëtheëirsrnn ˇ fži-
.d“ovfskéh›o (fa -Éisla ké*ho'), ezi íhlav>nífini. proč
..m“ál~oÍ se ıněho *přistupnje` .ke łkřesfťˇansfltví fi =krnÉz›ífch., S :jež po svéfm
způsobu enab“ože`nsky smýšlejí  a cítí, proč okusy niV .žídoivstvìu
«(`a V islamismu) se tak málo daří. --- ~ j Z  e .

t-6. iledčina 1.-216 byla v R-í.m“ě >e"uchra.ri›stcilc=ˇk.*á ınírová zp fsechůzfe, na níž
tajemník Atntz. van A .S cs. e Id o n k, gen-er. přrokurator kř›ižo“fv-níků
‹(cruci.geri) mluvil c obraceni _ Pro i řeìcana jeho kraja.nfka
van eer O .svfécm obráoení .. .J>sÝous`“c v“e“l=mi Ťčiin<n=ou .bio-lřšev“ičkou dflostala
zse do iž-al.áře fa ìjyíla ıodssouzena na Tu modlrila: est-li
jaký Bůh, at zachrání, ca pak r celý Iživoflt jeho službě.
Díruh_éh.“o dne pšrfopnšitěenìa, ľi věnuj e se iženëa ^obr.a1c“ení, .
Do Bííìrna fpřozvánia byla prý. “s=amým pa.p*ež“eIn. , i c .

Na schůzi załložteno bratrstvo m -i . eI {r a e -l, jehož l-avním
flúkol-em-e“ bylo za obráceiní židů; se ınodliti; =`{1fd'yj-ehf byli v“ětšinou
kněží. Jak díalece pí`ovoľz±ovafl“o .çtaké čcinľľnłou 2ropjag`ìan2dumezi židy.,
neo znafmuje se -1; dyž vt rických, ffranfcouzských va n“ěmcc`ký-cha
=noviná“ch se proti łpłsallo, byla lz Rífma popřena. .l-iorentský tý-
deník ,,Fede.e Ragione“ již- téhož roku 1926, psal proti tomu, jak
si ,,.přát-etlé J I.sira2ele“ Vykládají k.atol'~ickou lnìauku o řom.ěrcu `židov,stva
-k ,Kdyžfpak vydávali o tom .spisky ,,PaX super Israeil“ (Zalm
124, 5), Íspcer se při.o.stíři.l.    p  

L*et“o“.s 25-. ìbřezna łıylo sbrlaitrstvo., o“statnf“ě ,valných sípěčchův
asi nemělo., kong.reg«aci fficía. rořżřuštěno. z=nava se sice jeho
.c“hvalitebn_ý záměr, avšak “o“řd#*suz"ují- -se ì=nìáiz“oíž'y~, podle nichž prý se má
vůči postnčpfovatì.. Tiak na př. /nemá se žisdům., aby nebyli
flodpu-zováni, Ípřìipomínati, čím- se jejich 1 p.-ředkové psrovinilłi piroítľi
K`@ristu,, ra prvíotnímu kř-es'ť_anstvu`,' .nemfá se mluviti- -o 'obrafcfení jich,

_ı-n'ý1bírž jen o návratu nebo přestupu, nferínfá -se jim vytýk*ati‹, čeho se
dopouštěli adopouštějí V zednářství, mamsmsonismu atd. Naopak
má se podle Písma upozorňovati na zvl“=áštJní lásku na péči Hospo-
dìnovu vůči vyvolenému národu, cz něhož po matce vyšel i Kristus,
atd. Zcdali v pozadí se ufčilo .neb dále něco Ifnéfně nevinniéhor? .

'Výslovný-ch věłroučných hludů ko.ngreÉg1eìce nevytýká; praví jen., že
jejich pstuzp a nazírání se odchˇyluje od Ižıffıaízírání sv. to-ů,církve
až její lihìrfgsie. Chtěla asi “zaIne7Ziti nové a zby~t~ečné,tříštění názorů
vjjtkastolifcství, jaklož ijzmatkpy a rozpory, jež se při V fduších
-obyčejně 'dos~tavujíí. Naopak poukazuje ko,nígríeıgfla“ce 1práve'm na to.
jak často se papežové. židů proti ˇnelidskému, třebfas jednostliřvci
jejich .zavin.enému týrání uj.ímalí (zacež arci malo díků sk1ídi.li)fa
jak i teď zá s a d íjtřídní .antisemitismus od-čsu“zuj.í. _
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 Ž i d ě v M a ď a r s k už nżayli ohíromneho vlivu. jak mezi lidem
tak ve sintelligıen-ci; známy jsou na př. boje O numelrulsze eclfaususz
na un~ivezrsi;tách.. Pžofl převratě jich. číselně  mnoho. přibylo tím.,
že se vraflc,eli~, kteří Z: obavy pře~d b,u.douenšo.sstí. p.ř›eStoup.inlki na
křeestanfstvíe.. ~ . . j j e

e Nyní jest židů víBu.dapeš»ti přes 235.000, což dává mnnohjo tušiti..
Mnoho tu Zavinila lech t a svou netečností, neb io pflřímým, spo-
jenflstvíflm si nimi, kde šlo právě o kul;turn,í› otázky proti katolíkům.-
Ani protestantismus, jenž milerád jejich, slzu;žb.y přijímal, není bez.
viny, a právě teď, kdy se katolíci trochu- vzmužují, vidíme i libe-
rální, tedy nevěrecke židovstvo svorně S protestanty žehrati na!
rušení k o n f e S ij n í h O (1) míru. Po nejedne stránce připo-
mínají tyto poměry v_ř,,marianskem království“ ,,nżejkřesťa›nštější“ˇ
Francii. l e “  t  v
e Ve známe anekdotě odfsekne křestan židovi na námitku, žere špatníž
jsou nejen židé, ale ikřestane: to bývají právě pokřtění židé! Není
to ` ovšem vždycky pravda, az Zásadně. není oprávněna nechut k ži-
dovským konvertitům, dokud jí jinak nezsaviníø Is v Maďarsku
doufají, že mezi židy, pokud jsou opravdu nábožensky Založení,
možno se nadíti vážných konversí. 7 e A

lšomunista-žid Szekely, ředitel žid. obč. školy, ve vězení prý
četbou Písma byl přiveden ke katolictví a nyní tiskem pracuje
o pokatoličení svých bývalých Souvěrců. l e  j  

V Pešti jsou dvě sekty židů věřících V Krista. Jedna
Z nich vedena jest lekařemk Fischerem. Katolíky nechtějí býti,
jelikož prý katolíci ,,Petrovu skálu pozlatili“. Protestanty, jejichž.
prostota by se jim zamlouvala, také ne, jelikož prý převrátili kříž
Kristův a člověk nemá rozlučovati, co Bůh svázal. Druhá, katolictví
bližší, ačkoli se zatím opírají o kalvince a methodisty, rovněž vy-
čítá římskou nádheru; uctívá svatea modlí se Otčenáš. Prvá slaví
bohoslužbu ve středu .a v neděli, druhá však v sobotu. i  

Katolíci doufaji, že Sejim podaří tyto ja podobne živly na pravou
cestu přivesti sp-řiměřeným poučováním, jehož se při konversích
vždycky nedbalo. .Co do ozně nádhery, jež iv maďarskem episkopátu
byla příslovnou a jež ilidu, jak známo, uhodnostářů podle zvyku
na čas imponuje, vypravoval' onehdy jeden slovenský biskup, že
jej toto magnatske vystupování i teď v Maďarsku nemilfle překva-
pilo. Ostatně Si mnohdy i našinci na parádu potrpí, když se k ně-
čemu dostali: řekne se, že je to kvůli Kristu nebo stavovskemu
dekóru, ale míní se to vlastnívzácvne já! Byzantium se příliš
hluboko zakořenilo, v Římě i jinde. Ze právě ze židovstva, kde
prostotavnení společenským zvykem, takové výtky se ozývají, jest
prížnačně.  _ s  r  

Zidovská otázka se teď po stránce, náboženské v tisku živěji
probírá- Protoi Zde něco O ní poznamenáno. l

s  s  # e
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MíssijnísjezdvJerusalemě. e f
Vzhledem k světovým převratům poslednídoby uznaly i akato-

ilické missijní Společnosti za potřebné Sejíti se a porokovatio poža-
davcích doby. Nynější anglická vláda vPaleStině sjezdjak 1924,-tak
i nyní všemožně podporovala a chránila. Toho bylo potřebí, jelikož
in oh ame .dá niseproti němu hrozivě bouřili. Cítíce, že nejen
vanglické politice asijské, nýbrž i v anglosaském míssíonářstvíjde
zhlavně také o ně, již právě jsou všem missijním pokusům nejméně
přístupní, usilují O jejich maření V začátcích. e A  

Sjezdu předsedal předsedasjinošské organisace YMCA-  
, .zn v, č

Albrecht Dürer, _ či j
jeden Z nejplodnějšich anejlepších malířů (1471-1528), mylně ně-
kterými spisovateli označován za protestanta. Ačkoliv jeden čas jako
mnozí jiní sympathísoval s reformním proudem proti. „obtěžování
věřících lidskými příkazy papežství a proti chamtivosti duchoven-
~stva“, očekávaje odtud“ nápravu poklesle mravnosti, církve Své ne-
-opustil, naopak varovalod lživých proroků aa sektařů a se zálibou
.maloval obrazy Z bohoslužby katolické (mariánské a j.)   

. zz; _

Zpsychologiekonv-ertitů " j V
:podává V „Stimmen d. Zt“ (1928, 129) W. Leblanc několik výsled-
ních myšlenek: . . s ` j ˇ

~ 1. Zádný konvertita Z protestantísmu nemluví o naukách, jež
otřásalynáboženskými. názory 16. stolzvíra bez Skutků a Bible je-
diným pramenem víry. Nemají tedy u všech protestantůj již ně-
kdejší váhy. i e e L  

2. Namnoze prostí a zbožní protestanté při katolickém vyučování
vo Eucharístii, potřebě dobrých ,skutků, modlitbě' za zemřelé, svá-
tostném rázu manželství (jejž Luther popíral) a nutnosti naučné auto-
íríty vyznávají, že tak věřili sa uznávalii dosud. j _ Ý

3. Jen u mála vede k obrácení studium odlišných nauk a známek
theologických, t. ř. symboliky. Daleko důležitější než poučování je
dobrý _příklađ katolíků.  s s j ' je  s `

Doslovně praví L., že poslední výsledek jeho rozboru jest: To
náboženství přežije a překoná ostatní, které ze Svých vyznavačů
dovede uděláti nejlepší křesťany.. l ss s -
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l j  .Vědecký a umělecký.  . Ĺ. l
. _ ` a

ıžn. -- Špatný »důsledek manifestu českých. sľp i-
sovaftelů., I A s I
~ Proof.. Rádi ve svém posleolnimÍspisku „Krise inteligence“
,přináší také několik poznámek o literatuře a kritice, v níž shledává
rovněž projevy současné krise. Pro nás je zajímavé, -- vedle hlá-
zsání jakéhosi novokřesťanského idealismu -- zvláště jeho stanovisko
ik legionářskému románu a k manifestu českých spisovatelů. „Mnoho
se psalo o velkém významuznámého" manifestu českýchspisovatelů
za války; O jeho špatném důsledku, že nás naučil literaturu hodno-
“-títi politicky místo umělecky, ještě psáno nebylo.“ -Nesprávný názor
.kritiky projevuje se zvláště při posuzování legionářské literatury:
flmnohým kritikům, kteří odsuzují jinak tendenci mravní, nábožen-
.skou nebo vlasteneckou, stačilo, že ten či onen román napsal legi-
«onář O legiích, aby mu prominuli shovivavě všechny nedostatky
po stránce umělecké. _ “ ` s í s

í ~ Tedy“ také příspěvek k diskusi O „úpadku české,kritiky“, do které
se vmísilo v poslední době tolik lidí, ale po němž ostanepatrně zase
vše při starém.  `   I

 m. - Krise mladé slovenské literatury. .  
Na mladé slovenské spisovatele působí mocně všechny Současné

proudy západních literatur,  přiváděné tam ovšem prostřednictvím
českým.. A,_tak není divu, že vzmladistvých ,hlavách toužících dohá-
něti každou = nejnovější pařížsko-pražskou módu jest plno zmatku
a nepokoje a že literární plodyjejich odpuzují vzdálenějšího pozo-
rovatele nejasností i cizotou.  A , í 1 . v j í '

Ale i jeden zvůdčích mladých básníků, E. B. Lukáč, redaktor
;,,Mladého SlovenSka““, příznáváve svém listě (r. VIII, č. 2), že se
.slovenská literatura. octlav krisi. Zápasí prý v ni několik odlišných
-životních a světových názorů: nejostřejší individualismus a nejza-
“~rytějš'ı kolektivísmus, “ nejvzletnější metafysika vedle zemíté lásky
-ke skutečnosti. Není Silné, .._pevné, jednolité skupiny, jako byla
żskupina štůrovská, matiční, realistická.ÍNení a nebude, .pokud
trvá krise ducha a rozumu, pokud slovenštíspísovatelé ne-
zfnajdou .pevné Lbáse, která by byla ,,centrom, živlom, jednotou
»krás-.“ Dnes zavládla intellektuální roztříštěnostz jetu jakási směs
nacíonalismu í komunismu, znehodnocování“ nejsamozřejmějších s tra-
ždičních základů a pak zase jejich přespřílišné přeceňování. Dnešní
slovenský spisovatel neví, kam patří. Potácí se uprostřed nových
-zedne na dense rodících líterárníchjtheorií fa všelijakých -I-ísmů,
fhodně ımagınárních. apochybných, zprostředkovanýchvčasto neori-
èentovanými literárnímijkritiky; stává seskeptickým k sobě samému,

/ˇ
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ztrácí důvěru v trvanlivost svého vlastního díla -- a výsledkem
toho pak je hezhlavost, Zmatek a nevyrovnanost.

Bylo by si jistě jen přáti, aby mladí slovenští spisovatelé, mezi
nimiž se objevilo několik opravdových talentů, překonali brzy tuto
krisi, vymanilzi se ze škodlivých vlivů posle<ìn_ísc.h mód as hezhlavého
napodobování pochybných cizích vzorů, tvořili ze ,svých vlastních
boh.atých í zdravých - praemenů národních a tak přispěli k ozdra-
vění naši české mladé' literatury.  ů  . ˇ s

A ›ı=

m.--Znovépolsíkéliteratury. A _
Nezby-lo již mnoho sp„is'o_vatelů zvelikých představitelů bývalé

„Mladé -Polskys“._A mezi no.výrn.i,. jak soudí kľi;tik,:,,Przeglądu
Powsz.“ (1928, 220 a d.), neviděti zatím dostatečné náhrady za
Pxeymonta, Kasprowicze, Žeromského i Przy-byszevvského. Po jejich
odchodu zůstal největším současným básníkem L e o p ol d S t a f f,
jehož tvůrčí .činnost stále ještě se rozvíjí. “ ` s

 Staff zosobňuje vw sobě vlastně celý vývoj :dvou pokolení. Začal
tvoříti v době, kdy pokolení přesycené vědeckou analySou,pohříž-ené
v individualismu a ohýbající se ,,pod tíhou čtyřiadvaceti  hodin
všedního dne“ vegetovalo, neschopno jakéhokoliv boje. Bylo tojjobdobí
politického (v bývalém ruském Polsku) útisku a zároveň duchovního
úpadku dekadence. Staff, autor „Mistra Tvvardovvského“, proniknu-
teho nietzscheismem, začal „Sníti O moci“. Vyšel sice ze základů
esthetiokých, a*leukázalo se, "že napětím vůle a citu v jistém směru
pomáhaljutvářeti skutečnost. Vedl vniternou, obrodnou práci mla-
dých, kteří se chtěli připraviti k životnímu bojí, z trpných pozoro-
vatelů jžívota státi se jeho ×,řezbáři. Qbrazy řezbářů a kovářů, po-
vznášející vítězné kladivo Z ohnětvůrčího úsilí to byly tehdy
oblíbené symboly těch, kteří sez trpných nevolníkůstávali bojov-
níky. Ti, kteří se potom bili i pracovali o svobodnou Polsku, na-
pojílí se poesií Staffovou, poesií vůle k moci a činu.

Druhou .zásluhou Staffovou jeSt,že vnesl do polské poesie notu
radosti, notu životního smíru. Život polské společnosti v prvním
období jeho tvorby byl nehybný a zmrtvělý. Básník .volal sve ro-
dáky k tvůrčí práci, jež přináší ruch i radost. Ale při tom zároveň.
náboženské založení přikazovalo básníkovi, aby se podjal práce
O Zdokonalení vlastní duše. Tak povstal cyklus ,,Ptákům enebeským“.
.le tam ještě nejeden ohlas pohanství, ale nad celkem vznáší se již.
dech jakési -frantíškánské pohody. -Atato nálada se pak u Staffa
stále prohlubuje. Vedla jistě básníka 'i k tomu, že přeložil pěkně
,,K;vítka sv. Františka“. V předmluvě, kterou napsal ke SìV;ému
překladu, je znáti ještě laicisující pojetí zjevu světcova -- vědomosti
ob něm čerpal tehdy Z nekatolického spisu Sabatierova.  Podobně-
v překladu „Zlaté legendy“ spatřoval význam svatých hlavně v tom,
že nám poskytují vzorů k vytvoření Silné povahy. Ale S každou
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novou knihou se náboženský cit Staiíův prohlubuje a přibližuje
názorům křestanským.  - c  j 1 I

Tak je tomu zvláště u jeho poslední básnické knihy ,,Uchoigielne“.
Mohutný byl kdysi výkřikjeho mladé síly, vyzývající k boji a činu.
Ale zatím jeho Srdce prošlo ohněm a koupelí těžkých zkoušek. Zpo-
korněla jeho hrdá sebedůvěra. Stala se mu jasnou stará pravda,
žefkdo 'pokleká v lítostí a adoraci, povyšuje se, a kdo S vrcholu
hrdě shlíží - jest ponížen. Vyznává nyní upřímně, že pokornou
modlitbou a pokáním chce smýti hříchy minulých let. S radostnými
slzamí vyciťuje zvláště zvšudypřítomnost boží. „Hledal jsem tě“,
praví, ,,v mracích, na nebesích i na te nízké, plne hrobů zemi -- a
dnes vidím v radostnýchslz rosách, že Bůh byl bližší mně než já
sám sobě.“ -- v  ˇ í

Náboženské náměty ozývají se nyní dosti často. také u nejmladších
básníků, jako na př. u T a d. L o p ale W s k éh o, jenž neoslňuje
novými obrazy a nejde za panující módou, ale zato dojímásvěžestí
aebezprostřednostínsvých lyrických básní. - je l A  

Pozornost vzbudílo nove drama v poslední době často jmenova-
ného A d. N o vv a c Z y ú S k é h o ,,Komendant Paryža“. .Postavil
tu na scenu ,zajímavou postavu Jaroslava Dabrovvskeho, velitele
Paříže v době komuny r.`1870, jejž polští socialisté oslavují jako
hrdinuísocíální“ revoluce. N. však snažíse ukázati, že versnahách
Dąbrovvského, ,V podnětech jeho činů nerozhodovaly jen myšlenky
socialistické,l nýbrž také nekompromisní polské vlastenectví. Neza-
pomněl ani na skutečnost, která až dosud charakterísuje často polské
socialisty: že jim dosudsocialisrnus nedovedl vzíti víry a zvláště
úcty k Matce Boží, k obřadům a svátostem. Dąbrowski nechalse spolu
se svými druhy .v Paříži Zlákati radikálnímihesly, upadli do bludů
a omylů, ale jako zůstali Poláky, tak zůstali věrni i svému »nábo-
ženství: ízpovídají se, než vystoupí na barikádu, která má býti jejich
hrobem, aha rozdíl od; Francouzů a Rusů pochovávají křesťanský
své mrtvé druhy. j s a as I ~  .  

_ ` ' III .

Dr-V.alerij,Vilinský: Ilja Erenburg. T
Budoucí historik ruské literatury nemůže si nepovšímnouti této

svérázne postavy. Zvláštní zájem vzbuzuje nejen jehoosobní nadání,
ale hlavně to, jak na celém rozsahu jeho »tvorby je zjevna' snaha
dáti Správný obraz přítomného Ruska a ruské :myšlenkové a poli-
tickérevoluce.e Nevšední svéráznost a opravdovénadání byly pří-
činou toho, že ještě před. několika letyčetní kritikové prohlašovali
Erenburga za ruského Voltaira.  

. 'Ačkoli všechnasočekávání se nesplnila aVo1t›aírova skepse zůstala
nepřekonanou, přece Erenburg právem zaujal č dost čestnémísto
ve řadě dnešních ruských spisovatelů.   si A 1 „

Narodil se r.. 1891. Krátce před válkou, po nedlouhé činnosti ve
straně Sociálně-demokratické, vstupujehlrenburg na literární jeviště

Hlídka. 1 t  ^ j 15
\

/
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jako válečný zpravodaj a málo obratný básník. Středověký katolický
Inysticism byl obvyklým thematem jeho veršů“ amysterií;“ vesvé
prvníflknize „Stíchí“ píše, že ,,se opozdil se svým narozením alespoň
O 500let“. Toto opojeníz křesťanstvím po říjnovém převratě se vy-
lílo vevelice zdařilou báseň ,,Modlitba za Busko“, O níž: řekl spi-
sovatel Vološin,že „israelita nemá práva* psáti takové verše“.
ČZa celéobčanské  války Erenburg věnuje veškerou svou“ práci“

psaní ultra-patriotických článkůa zároveň nezapomíná na reklamu
vlastní osoby; .Myslím, že jeto jediný případ, aby spisovatel po-
řádal přednášky o vlastní tvorbě a líčil svou prozíravosta nadání
ve výrazechpřímo chvalořečnických, jak se to stalo V Kyjevě v roce
1919; "zmiňuje se o tom Vasilevsky v ,,Nakanuně“ (Berlin). P  

,Občanská válka se ukončila porážkou bílé armády, ~a”Erenburg,
jako tisíce jiných, musil prchnouti za hranice. Začal se emigrantský
život. Už 'vp prvních letech nedobrovolného vyhnanství Erenhurg,
jak se zdá, chápe. kollísi mezi pojmem čistého*demokratismu' a jeho
uskutečňovánímę „Měšťácký a pokrytecký“. útvar  evropského života
vzbudil vněm odpor k celé kultuře .evropské vůbec. Zásadní ,po-
pírání dnešního umění" přivedlo :Erenburga keč,,konstruktivismu“, a
popírání politického a sociálního zřízení přítomnostivzhudilozájem
to sympathie k bolševickemu pokusu P světové reorganisace, a tak
Erenburg uznává Sovětské dílo za své. Ť  1 I '  
, Názory :Erenburgovy na umění se vyskytují ve spise „A přece se
točí“;* jeho-politickýsměr .a kulturní“ smýšlení jsou dost názorně
uvedeny v ,,Chulio Churenito“, „Trust D. E.“, „Život a smrt Ni-
kolajeKurbova“, „Láska .Ianny Nej“, „Rváč“ al j.- “ , Í

Celkem napsáno jest .Erenburgem více než 201) knih, z_ nichž
většina patří k tomu období, kdy se uskutečníljeho duševní převrat.
Jest "velice charakteristické, jak se od této krise začíná mohutný
rozvoj s spi”sovatelskéh,o nadání Erenburgova. Všechnose měnilo: řeč,
výrazy, náměty a způsoby líčení děje. U-ž se neužívá archaismů;
obsah románů a povídek. stává se schematicko-dobrodružným, jeví
se neobvyklý sarkasmus, a den ze dne vidíme jasněji, jak nový
Erenburg liší se více a více od Erenburga starého. Rozumí se samo
sebou, žene .všechna jeho díla majístejný význam a stejnou cenu.
Vrcholem jeho tvorby jest! nepochybně román- „Chulio Churenito“.
Koncentrace skepse je jzdestjtrkvˇelíká, že jediný tento román stačil
by k dosažení jména dosti významného spisovatele. Ale rnohutnost
a svéráznost „Cøhuliov Churenito“fměla pro autora špatný následek,
jelikož mu bylo velice -těžko stále Zůstávati na stejné výši., Jiná
díla Erenburgova. ztrácejí přiˇ porovnání aa někdy vypadají jako

_ - 4-

1) Verše: ,,Sft`;chi“,j „ñtichi od :kanurac,h“, ,,Rvazdumja“,Í „Zvěrinoje Teplo“;
mysterie: s,,Zolotoflje Serdce“ a.,`,Věter“; prosa.: „Lik vojny“, „Pověsti Qłšestilegkích
koncach“;, ,,Dvěnadcat,trubok“, ,,0hulio Churenito“, „Trust D. E.“, „Zizň a. smert
Nikolaja í,Kurbova“, „Luhov“ Janny Nej“,“, ,,Rvá;č“, „Istorija odnogo leta.“ a,,Pri-
zračnoje .suštestvovavníje pošetitela kafe“. Mimo to četné článkýa verše V různých
časopisech, hlavně ,,Birževyja Izfvěstijaø“ a „Věšt“ (Berlin). 1 j

-v
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variace a opakování toho, co bylo jednou stručně uvedeno
v „Ghulío Churenito“. Nelze popříti, že autor ochotně vyhledává
nejsnadnější cestu popularisace, čímž ale značně sám zeslabuje
dojem a :často jen pomocí dobrodružného prvku může zachrániti
situaci. 1 ` 1 a ' Ý  (O. p.)

ClN‹

 nn.-- K traktátu de iustiiicatione vocationis
Bohemorum. A .jv

Kard. C es a r i ni čas předseda] církevnímu sněmu basilejskému,
otevřenému koncem r. 1431; téhož roku byl na norimberském sněmě
říšském pracoval o křížovou výpravu proti husitům, s nimiž pak
sněm basilejskývyjednával (kompaktáta). O pogvání jejich zachoval
se j.jmenovaný traktát, jejž Prokeš v CMM (1926) příčítá
Cesarinimu a soudí: „Traktát super iustiiicatione :znamená naprostý
útěk od dosavadního nesmiřitelného postoje, ohlašuje kapitulaci na
celé čáře,“, totiž kapitulaci sněmu, a tedy církve.  1

.Traktát hájí oprávněnost pozvání toho. Totéž činí Cesarini v listě
k papeži. Ale toto stejné stanovisko obou projevů po mém soudě
nestačí, abychom i prvý přičetli témuž původci.

Traktát, je dosud znám jen v jednom rukopise (pařížské nár.
knihovny), kdežto O jednání jiných členůbasilejské legace S husíty
jest rukopisů více. Nezdá se pravděpodobno, že by právě traktát
papežského legáta a sněmovního předsedy, muže v Evropě i jinak
proslulého, byl tak málo pozornosti ia' rozšíření došel. ý
` O obsahu praví .(663) Prokeš: „Snášj všechny theologickéía pra-
ktické doklady a důvody pro to, že s Cechy nelze bojovati mečem,
nemá~li těžce utrpěti věc katolicismu.“ Zatím v originále (Studie
a texty, IV, str. 57) čteme právě naopak: „Nec 'tamen propter
huiusmodi vocacionem sacrum concilium aliafacti remedía preter-
misit,ut, si forsitam. oblacio audiencie non prosit, flagatur .postea
vi coactiva et brachio seculari.“ V následujících větách se píše,
kterak církev v tom směru jíž jednáo případní výpravu s Ně-
meckem, Burgundskem a Snaží se _i získati Polsko. A “

O tom, jak se mělo S husityjednati, praví Prokeš na ui. m., že
dle traktátu „jest nutno jednali s nimi přátelsky vlídným poučo-
váním.“ V originálu však čteme:Ý,, .huiusmodí disputacio, si per
ecclesiam „ decernatur, non ad aliud tendat, , nisi ad inlormandum
eos vel saltem ad convíncendos et coníundendum . . . et si dispu-
tandum fuerit, eo ˇanímo et íirmitate disputab-it ecclesia, . . . quo
disputabat beatus Stephanus.“ Tedy husité se měli buďto poučiti
neb usvědčiti, církev nijak před nimi neustoupí.  

Tyto dva příznačně výroky bysnad neodporovaly autorství
Cesariniho, proti němužale zdá se mluviti závažná okolnost nahoře
zmíněná.. Tírnmeně možno říci, že traktát jest rkapitulací. i

lă*
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Polská sdružení theologická- p p
Již r. 1870 ustaven, podle ,,;PrZegl. PoWsZ.“, Wydział Teologiczny

V Toruni u Towarzystwa przyjaciół nauk. V Tarnvě .jest od 1906
Towę. Teologiczne, VzPOZnanì od 1916 Wydzial Teol. u TOW. przy-
jaciół nauk, V Krakově ,sdružení Benedikta XV ~u Vydavatelstva
,,Polonia Sacra“, Związek Zakladów Teologiczných. i

R. 1924 ve Lvově vzniklé Polskie Tow. Teologiczne mělo letos
V dubnu prvýjsjezd, jenž kromě odborných referátů -- bylo jich 38 --
měl účastníkům, Vlastně jimi obecenstvu, poskytnouti přehled práce
theologické“ V Polsce, .Zjistiti její nedostatky a Vytyěiti" směrnice
budoucna. Hlavně ustanoveno Vydati polskou theologickou e nc y-
klopedii asi V 15 svazcích po 200 str. Náklad převezme lvovská
,,Bibljoteka religijna im. Ks. Arc. BilcZewskiego“, jež také vede
náklad na spolkový ěsp „Przegląd Teologiczny“. Ke Zjištěním, že
vědecká theologie polskáfje dosud“ V plénkách, pojily sepřes to
pevné naděje, že jí nastávápříznivějšíedoba, Zvláště bude-li V práci
více pospolitosti a vzájemnéivýpomoci, ochoty vpůjěování pramenů
mezi učilišti atd. . V 1 . ' 1

_ , V * _ _ .

Quido.zAr.eZZa e  ' p  
benediktinkláštera V Pompose, před 900 let, Za Jana XIX přišel
do Rímajakožto průkopník hudby a církevního zpěvu. Ctyrlinková
hudební soustava jím doplněna, klíči C as F P zaveden, „organum“
opraveno, nauka o rythmu Zdokonalena, solmisace zaćata. Bímský
sjezd _cecilSkých spolkův Italie byl letos hlavně jeho památce Vě-
nován. SV. Otecv dopise k ěestnému předsedovi poukázal na motuv
proprio Pia X Z 22. listop. 1903 o gregorianském zpěvu a vyzval
sjezd Vyšetřiti, které předpisy jeho se ještě nezachovávají a.co jim
ještěfchybí, aby se gregorianský Zpěv více rozšířil, a čím, by spo-
lečný lidový Zpěv přibohoslužbě mohl býti zveleben. fl =
-Sjezd sám se .zabýval jfarními pěveckýmiˇsbory a pěstováním

církevní hudby vduchovních seminářích. V V   ~  
Salva reverentia nutno podotknouti: gregorianský chorální Zpěv

n nás nikdy nezdomácní “-- po tolikém rozmachu hudbya poly-
fonního zpěvu jest,obecenstVu»příliš jednoduchý a na druhé straně
ve Svýchmelismech atd. naproti prostým nápěvům se mu neza-
mlouvá.“ Neníproň hlasových a technických podmínek; od liturgů
samých nemožnojich šmahem žádati, tím měně od jiných. Píše se
aj řeění o něm sice pořád jako o ěemsi. idealním, ale Zkušenost je
docela jiná,“ inemái účelu tuto pravdu si Zastírati. že  1

4

,‹\ f _

nn.ˇ-- Šternlberiskápostilla. ii W
. V' CMM 1927 (str. 385) referuje O. O.“ (Odložilík) o autorství toho

spisu, pokud jsem se ho dotknul ve studii cvýkladě probošta Štern-
berského Bedřicha na Zalmy, as praví, P že -jsem neprovedl zevrubného
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srovnání a dúkazu. K tomu podotýkám, že V závěru studie (Hlídka
1926, str. 128) jsemivytknul normální i myšlenkové body oběma
dílům společné. Sířikti se o té věci zevrubněji jsem nemohl, nebot
nesouvisela spředmětem studie. O. mi též vytýká, že dle svého
.způsobu některé Všeobecné-narážky přeceňuji. Naproti tomu pouka-
zuji na pojednání Wolného: Excommunikation des Markgrafen von
Máhren Prokop etc. (AOG, VIII, str. 177), kde na základě listin
archivu kroměřížského praví: ,,Die grimmigsten Verfolgungen, welche
seit ihrer Stiftung die máhrische Kirche und ihre Glieder erlitten,
vvaren die von den Markgrafen Jodok und Prokop mit ihrem Anhang
von 1377 bis 1403.“ 4 P

. ' . _

x

hd---Homeopathie.nauniversitě. v “
_ Na „návrh pruského zemského sněmu zřízena na\universitě berlínské

stolice pro homeopathii, o níž- bude přednášeti známý V Německu
homeopa-t dr. ErnstBastanier. Tím uznána homeopathie jako část
Vědy lékařské úředně. Homeopathie léčí, jak známo, choroby tako-
vými léky, kterébyu člověka zdravého způsobily chorobu, která
V jistém případě má býti léčena. Homeopathie řídí se při tomˇzá-
sadou: Similia Similibus curantur, a podává léky V malílinkých
dávkách. U našich obyčejných, lékařů, jejichž lékařská věda se jme-
nuje allopathie, není homeopathie V oblibě ani ve vážnosti.

\ ku ,

x.

Ú stav afrického jazykozpytu a Vzdělání.  _
založen před rokem V Londýně za tím účelem, aby se prozkoumala
všecka africká odvětví domorodé mluvy, aby' se příbuzné skupiny
mluvnicky sjednotily, pro Školské vyučování upravily a na tom zá-
kladě domácíslovesnost pěstovala. Naproti dosavadnímu europeismu
irnáz se ve školství i ve výchově vůbec více používati prvků domácích.
1 ' Nejspolehlivější příspěvky mohou tu ovšem podati m i S i o n á ř i,
již také se-četně k práci přihlásili. Katoličtí sestoupili seza tím
účelem V „konferenci katolických misií Afriky“, vyzvání byvše k tomu
Propagandou. Ta totiž k vyzvání, aby se při onom ústavě dala za-
stoupiti, odpověděla, že pú ř e d n ě sama; tak učiniti nemůže, majíc
jiné stanovy ajiné poslání, ale doporučila všem misijním společ-
nostem, aby Se dohodly a své zástupce do ústavu Vysílaly; učinilo
jichtak skoro všech 37, a mají V ústavě 4 zástupce. í

(Mezinárodní společnost katolického kina _
měla schúzi V Haagu. Zastoupeno bylo 15 států. Usneseno Věnovati
se botovení zábavných, ale uměleckých filmů Vůbec, ne pouze ná-
boženských, jejichž provedení bývá tak obtížné. V úvodní promluvě
bylo m. jj. řečeno: Le (film transformelemondel 1
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    č Vychovartelský. _, ~
bn. „Vysokoškolskémajales L-a-“,,výstaVa.ne~~

rkulturyfi'  r as r -~
Průvod, který šel za jel V neděli 6. kv.-V Brně odpoledne, opra-

vňoval ke nadějím, žestudenti dovedou něco originálního. V těchflz.
allegoriícíh' byl vtip; ukázali sezvěrolékaři (omlazování, karikatury)-
a P zemědělci (první zemědělec na zeměkouli), technika (dům ze“
železobetonu, alchymisté), fakulta právnická (justice se zavázanýmaz.
očima) as lékařská (operace).`j Vlastní kouzlo odpolednízábaVy,bylo~› 2
patrně ve stáncích, doů nichž se-nikdo bez peněz nedostal. Obe-
censtvo Sedícína. ,sedadlech a procházející se muselo se spokojitp“
toliko vojenskou hudbou. Jen občas vás upoutal policajt, který o'
vlekl některou nešt'astniciˇnebí některého neštastníka k Soudnímufl
tribunálu právníků, kteří odsuzovali postižené pro věci velmi deli-
kátní. Činní byli i“medici,,kteří si odnášeli oběti do svého stánkuz- i
na nosítkách. Vtipy, které se přitom dělaly, ,byly -- sprosté. Q

S ke t c h měl být hlavním číslem večerního programu. Byl to-
pokus, op který, jak se ukázalo, není radno usilovati při podobných.
slavnostech. Po prvním obraze sketichelpočala seprojevovat nesjpo-ż
kojenost. Za několik minut V rozsáhlém» sálejˇstadia vycjházelyˇ 1
Z akademických hrdel výkřiky nelibosti, žádající Spuštění opony..
Byl to Večer, kdy autoři nejsou applaudováni. Jeden Z nich se ob-
jevil na jevišti; nastává Vteřinové ticho, jímž Zaburácí slova o „ko-
munistickém dobytku“. Přispěl tak sám k_ tomu, že o osudu sketche“
bylo rozhodnuto; nepomohlo ani zjišťování -policií. Nezbývalo než..
připustit tanec i--- který. se ovšem- vydařil. Hanliváj slova ona
byla příčinou, že hra byla přetř-ásána V denním tisku. Byla to
urážka V akademiků akademikem. Prototaké mluvčím výboru Majalesz
proh1ášeno,že ses tím Výrokem nestotožňuje. 1. , . a  . '

Majáles nepatří sice. dávné minulosti, na přece se o -nich raději
nemluví. Zbývá znova dobýti ztráceného. kreditu -_- tot odkaz..
těchto,Majales., 2 1 “ , , “  

Knihovny.  `  _ ; V, ě n
Minule tu. zmíněny m e z e ry knihoven V oj e n S k ý c h. Před? P

tím položena otázka, ,mají-li Vojenští pánı u nás docela za vhodné“  
vzdělávati rekruty vzpomínkami na český vojenský odboj tam a tam.
Byla to ovšem jen otázka. Dovídáme se však z novin, že voják Svejk,
jenž; se tak líbil V Berlíně, méně se líbil V Bratislavě, zvláště pánůmż
od vojska, as že ministerstvo tyto Haškoviny Z vojenských knihoven.
vůbec vyloučilo.---i Ý V * j  1 ' '   jj
,V jednom lidoveckém týdeníku se podle výkazů, Z knihoven.

O b ec n í ch zaznamenává, že nejvíce se žádají ačtouspisy Jirás-
kovy, Vrbovy, B. Brodského apod. Zvláště u Jiráska aVrby Víme,

v

-nn
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Všichni, proč. K tomu onen týdeníkpřipojuje stesk, že ,,skvosty
naší literatury, díla B. Němcové, Nerudova, Šaldova a Durychova“
se málo vypůjčují. Výčet tento jest pro katolické čtenáře jistě pramálo

“ informativní a pramálo se zastává četby našinecké; to ti Pravdové,
Ehrenbergerové, Kosmákové atd. jakoby byli psali nadarmo! O Nerudu
vaipod. starajíse jiní dost, o našinecké spisovatele ne tak. Budeme-li
.i my je umlčovatı, nedıvme se, že úředně Z literatury vůbec vy-
padnou, ač toho jistě nezasluhují. * fl , . j že

_ -._

› .

Zenskýtělocvik _) . _ i V .'Í
K poznámce zde vloni (298) O tělocvičných p r o d u k cí, c h uči-

t ššněné možno teď připo-jiti jinou, zrovna. s nejvyššího místa křesťan-
stva. Organisace mladých Italek fašistek měla se produkovat V Římě,
»dokonce i se střelnými zbraněmi. (Plus XI, kdysi pěstitel a stále
příznivec 1 zdravého telocViku,, uznal za Vhodue,vysloviti V dopise
fke svému římskému generálnímu vıkářı kard. Pompılj hluboké po-
íitování, že Vlašskémladice si právě Řím amarianskýměsíc zvolily
Ék produkcím, jež podněcují k marnivosti a k násilnictví (vanitá e
violenza), že ,,Zde ve Svatém městě katolìctva po 20 stoletíchíkřesťan-
-`ství cit a ohled, povinný ženám a dívkám, zukázal .seľještě slabším
nežli V pohanském Bímě, který ač mravně tak“. pokleslý, že za pře-
cž“-moženébo Becka převzal veřejné hry, gymnastické a athletické zá-
pasy, přece z důvodů fysického a mravního řádu, jak je Vnuká čisté

V -.žarpřirozené cítění, vyňal z nich mladou ženu, jež cstatněvz nich
`*-vyloučena byla i ve mnohých' městech daleko Zkaženějšího Recka“.
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 Čištěný .cukr (raffináda)  byl dosud hlavní. položkou našeho Vý-
vozu: ze roční výroby asi 12 mil. q.f až i dvě třetiny se vyvážely;
válka nám na čas některé odběratele odrazila, jmenovitě když Kuba
se vyšinula jak co do výroby tak co do Vývozuna prvé imístc.~

Po-Válce všechny zeměse namáhají o Vlastní výrobu, aby. tuto
značnou položku ze svého rozpočtu vymýtily. Nejlepší náš odběra-
tel A n g li e ohromné obnosy vynakládá, aby doma zvelebila ře-
pařství. Nedaří se to, jelikož půda není příznivá. Za to chce aspoň
svými raffineriemifsi cukr sama zpracovávati. Proto snížila clo na
dovoz cukru surového (rozdíl V ceně bývá u nás “15---20 K) asi o 38 K
na metráku, kdežto clo na raffináduz zůstalo stejné;,takto chce nebýti
laci-né (suroviny, aby V raffineriích mohla zaměstnati své lidi.

Nad to Vítězíu našich západních odběratel cukr jtřtinový, jenž
se laciněji vyrábía k nim snáze dopravuje. l j

,Naši výrobci už ohlašují zdražení cukru. Boj ,mezi nimi afl řepaři
o cenu řepy vyplňuje, jak známo, .noviny před saisonou každý rok.
Kde je vlastně pravda, nesnadno říci. s í

Z odborových kruhů se oznamuje, že vláˇdachystá 189 ,milionů K
na sanaci našeho cukrovarnictví. 93milionů průmyslníkům a 96 ře-
pařům. Proč, není zcela jasno. j 9 a ” t '

hd. -.- Bavlna VAmerice a V Egyptě. Cellulosa.
Mezi Egyptem as jeho „protektorkou“ Anglií jest Vážný, ovšem

nerovný zápas, .jenž jak obyčejně mápozadí ihospodářské. V Su-
d a n u se výborně daří bavlna, a té by Anglie velmi potřebovala,

_ aby. se vymanila Z dodavatelství severoamerického. Proto zachy-
cuje ohromnými přehradami vodu Nilu hned tam V horním jeho
toku. Při tom seneohlíží na to, že by snad tímto zadržováním
nilské vody-mohla přivésti ad absurdumpořekadlo už ve starém
věku známé a obvyklé, totiž že Egypt je darem z Nilu. Mohlo by
se totiž aspoň některé. roky snadno státi, anebo kdyby se pěstování
bavlny V Sudanu hodně rozmohlo, že by se pak nedostávalo dosti
potřebné vody pro Egypt, jehož úrodnost a výnosnost závisí jedině
na mrvonosné zátopě nilské- ” N , “ či p

Ovčem začíná bavlně dělat konkurenci- cellu 1 o sa, a mezi
hotovými tovary soutěží už bavlněnému zboží laciné hedvábí.
Pěstování ,bavlny V severo-amerických státech, ležících ,východně
od ,středního toku Mississipi, jest už dnes tak drahé, že nemůže-
soutěžiti se lacinou cellulosou, která se vyrábí dnes ze dřeva, a
která V nedaleké budoucnosti bude se vyráběti asi Z odpadků ku-
kuřičn`ých, které budou ještě lacinější než dřevo. Pěstování bavlny
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vyplácí se jenom ještě ve státech, cłežících západně od řeky Mississipi,
(kde Vypěstování jedné libry“ bavlny stojí asi 5 nebo 6 centů, tedy
»asi jednu dvacetinu dollaru. Dr. Hale, ředitel organickéilaboratoře
chemické společnosti, tvrdí, že už celé miliony liber bavlny nahra-
zuje cellulosa, ze které se vyrábí umělé hedvábí, a radí farmář-ům,
kteří jsou nuceni zanechati pěstování bavlny, aby pěstovali raději
třtinu cukrovou anebo plodiny olejnaté, ze kterých lze lisovati
-dobrý olej.  A A  V l

_ .

hd.--Australská příčnídráha. `
-Kromě Afriky mají nyní všechny díly světa transkontinentální

železnice, -které spojují tedy západ S východem. V Africepřekáží
tomuto spojení -pouští Sahara. Ale zato namáhají se Angličané, aby
spojili sever' Afriky s jihem, a zajisté se jim točasem podaří,aby
vedla nepřetržitá dráha z Kapského města do Kahýry.V poslední
době dokončili Angličané _transkontinentální dráhu V Austrálii, která
:spojuje západ s Východem, a vede od břehů Indického oceánu ku
břehům oceánu Velkého čili Tichého. Dráha vychází Z města Perth
na západním pobřeží Australie, Vede podél jižního, spojuje zde všechna
veliká ar důležitá města, jako Adelaide, Melbourne, Sydney, jde odsud
směrem severovýchodním do města Brisbane. Celá tato trat je dlouhá
-3473 angl. mil“ čili asi 5500 km.  1

Trat tato jest V nejedné příčině' Zajímavá a jedinečná na celé
zeměkouli. Mezi městy ,Perth a Port Auguste protíná totiž tak
zvanou N u ll ar b O r Plain, kteréžto jméno už samo povídá
-člověku latiny znalému, že jest to planina nebo lépe hned poušť,
na které není Vůbec žádných stromů. Trať přes tuto nudnou a du-
chamornou poušť. je dlouhá 1051 mil, neboli asi 1700 km. Cestu-
jící nevidí nic,jiného, leč pod sebou, a okolo sebe písek, a nad se-
bou nebe. Dráha v této části také neprotíná žádnou řeku, která by
měla stálou, po celý roktekoucí vodu. Za zimních dešťů jsou tam.
zajisté potoky a řeky, které však vyschnou za letních parných dnů.
Nesmíme zapomínat, že Austrálii asi uprostřed protíná obratník koze-
żrožce. Severní polovice Australie patří tedy ještě do horkého, tro-
pického pásma. V této poušti, z-bavené veškerého stromoví, jest zá-
roveň dráha V délceasi 560 km položena úplně zpříma, V rovné
čáře. Je to tedy nejdelší přímá a rovná. trati na celé zeměkouli.
Vlakprojede celou trať asi za 129 hodin a půl, čili asi za 5`4 dne,
ujede tedy za hodinu okrouhlé 43 km. To je dost málo. Vysvětluje
se to mimo jiné příčiny také tím, že V různých státech, kterými
dráha projíždí, mají koleje různé vzdálenosti od sebe, tak že vlak
nemůže projeti celou dráhu od začátku až do konce. Třeba častěji
,přesed-ati, sa tím se zdržuje cestování. Tento nedostatek bude V nej-
bližší budoucnostifl odstraněn, a dráha bude podle celé délky zří-
zena jako dráha. normálně kolejná. Tím se cestování rozhodně
urychlí. 5 2  j A
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Z'-konečné stanice Brisbane -Vede -dráha sice ještě dále na severo-
západ až do poslední stanice V městě Cairns, a to V délce 1039 mil
neboli asi 16.60 km, aletato část není hospodářsky takdúležitá jako
ostatní, vlastně transkontinentální dráha, vedoucí Z města Perth
až do Brisbane.  › ` i r 1 A

. ` -

hd.--Americký průmysl W I ˇ
zapřáhá”do svého vítězného  vozu kdejakou vědu, zřizuje V továr-
nách laboratoře vědecké, Vekterých se nejenom vyšetřuje a zkoumá
surový materiál ahotový tovar, nýbrž kde se konají nákladnépo-
kusy na základě vědeckém,aby výrobky průmyslové bylynejenom do-
konalé a prvotřídní, aby obstály před konkurencí nffhrž ah-flf hsflv
co nejdokonalejší, aby konkurenci porazily a po  1
ınožnily a jiutloukly. Hlavně- je to chemie aj fy  
obory  Se" pěstují V těchto laboratořích. í A V
»Vědecká akademie ve Washingtonu sestavila se

kromých vědeckých laboratoří, které sobě severočy I
vydrž_uje.; .I est jich toho času okolo jednoho tisíc-
tány jsoujenom. ony-jlaboratoře, které zaměstnát  
čtyři Vědecké pracovníky. V roce 1920 jich, bylo je .  
Viděti Z toho, že americký průmysl nelekáse obětí I 1
namáháí se všemožně, aby co nejlepšímia nejdokona.„5s.-„- ._,--..--_,
konkurenci vytlačil a světový trh opanoval. z j  
,Nejvíce takových soukromých laboratoří má takzvaná B ell C o m-

pany V Novém Yorku. Zaměstnává V níchpřes 2000 fysiků, che-
miků -ainženýrů, kteřípracují V oboru telefonie, telegrafie, gramo-
lonů, radia i kabelů podmořských i podzemních. 1 V

”V laboratořích chemických závodů D u p O n t d e -N e in o u r s-
ve Wilmingtonu jest zaměstnáno 223 vědeckých pracovníků a 637
sil pomocných. V laboratořích společnosti ,G e n e r al E l ec t r i c
Co m p an y V -Clevelandu je zaměstnáno  přes -200 odborníků,
kteří pracují jenom o zdokonalení elektrických žárovek. 'Soutěžícíę
íirma,,totiž W e s tin gh o u se Lamp C o In p a n y V Blomfieldu
zaměstnává ve svých laboratořích 218 odborníků za týmž účelernj.

-Veškerý jiný průmysl vydržuje soběpodobné laboratoře za drahé-
peníze, ať už vyrábí anebo zpracovává kaučuk, papír, nebo dobývá
či raiinuje-naftu, vyrábí automobily nebo hospodářské stroje, foto-
grafické potřeby, zboží keramické nebo psací stroje- Sám vynálezce
Tomáš A. .Edison má po ruce vědeckou laboratoř., ve které pracuje-
200 osob. » ' z í . I 2 1

I Racionalisací .výroby a zdokonalováním výrobků namáhá se tedy
,Severní Amerika všemožně, aby dobyla prvenství a nadvlády ina
polj průmyslovém. Kdyby hraniceevropských států nebyly chráněny
celními ohradami před americkou soutěží, ,bylo by už dnes nejedno
odvětví i našeho průmyslu ne-li ubito, tedy aspoň silno poškozeno.
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 . 2  I iPoliıický.  j r
V Nová správa čs zemí.   1 ‹ až

1. července t. r.. nastoupí nový správní řád V celé čs republice --
správa jednotná místo 'dosavadní dvojité (státní a zemské). Obrat
jistěìvelmi-důležitý. _  j I   I .

 Proti původnímu návrhurudozelenému, rozděliti celéúzemí bez
ohledů na dějinné hranice V župy, stanoveno po urputných bojích,
zachovati hranice' zemské až na jednu, totiž mezi Moravou a Slez-
skem, a uvnitř nich zaříditisprávu jednotnou, odpovědnou ovšem
vládě pražské. i  í y V   I

Zemské celky se zemskými presidenty V čele budou tedy. jen čtyry.
Každý bude míti své ze m S kv é z a s t u p i te l s tv od členů zˇdvouz.

V = j jedné třetiny jmenovanýchčvládou, a .toCechy
.  60, Slovensko 54 a Podkarpatská Rus 18.-“Budou.

ıěmy, jež budou ze sebe voliti 12členné (Podk.
-kévýbory. Zemský president, Zastupitelstvoia.
ou správu V rámci říšských zákonů. .Zastupitel-

_ be i zjiných volitelných občanů zvoliti 4 pod-~
 ráz.,/çý, 'osvětový, národnostní a socialni. r ' 1

j zs y, ač dosud přesněneohraničené, budou míti
I  It-va (18---36členná, podle svéilidnatosti) S členy

 1; V lenými,,z jedné jmenovanými Z odborníků mini-~
sterstvem vnitra, a 8člennéz nich Volené okresní vý b o r y, po příp.
i ony4podvýbory; předsedou okresních zastupitelstevbude vládou
jmenovaný okresní- hejtman. 1Podr`o.bnosti nejsou dosud stanoveny.

.Obojí tělesa, zemská i okresní, budou míti právo vypisovati pro
potřeby. země nebo okresupřirážky k státní dani. Z j

j Střediska zemské správy budou: Praha, Brno, Bratislava, Užhof-
rod; nejméněfvýhodná jest poloha Bratislavy- [ 1 _
I Politický zvlášť pozoruhodno jest, že s am osp r á V a Slovensku
slíbenáa Podkarpatské Rusi V zákoně zaručena, ač dosud nepro-i
vedená, tímto zařízením se zarovnává S, ostatními dvěma celky,
tedy nepřímo ruší. V -  1 1 Ť 1   1

Zásadně znamená tato úprava zjednodušení a zlepšení dosavadní
sp rávy. Bude-li nad ni takélepší, lacinší a úspěšnější, ukáže budoucnost.
 j Politické strany budou rozhodovati ovšemi zde. Agrárnická pře"-
vaha zdá se aspoň V Cechách a na Moravě, zajištěna - o Slovensko
se bojuje, a dost možná, že nesvornost lidovců a` ludfáků zjedná
itam vítězství těmtřetím., j, I 1  je j í ˇ, A ”

Francie  .j   l
poříšských volbách jest, okrouhlé řečeno, asi tam, kde byla ,před
nimi. Patrioti si pochvalují, že Směr nezašel takçdaleko na levo, jak
se obávali~,ani ne tolik na pravo, abybyly posíleny živlymonar-
chické, nebdokonce katolické. Poincaré, jenž není k Němcům tak
smířlivý jako jeho zahraniční ministrfBriand, má znatelný úspěch.

ı ' .
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Pro rozmanitostbudiž zas jednou poznamenáno, že kard. Gasparri
a jesuité ve Válce podporovali Němce a Rakušany, totiž podle štvafl-
nice Action Francaise, na niž se dokračuje nejpřísnějšími církevními
tresty; výčitku tu převzaltaké věčně ,,nestranný“," u nás tolik ve-
lebený F. W. Foerster-, ačkoli 1917, tedy za války, právě ,,Evan-
.êgelischer Bund“ naopak prohlásil I, Rím za straníka Dohody. Věru,
těžko se zavděčiti všem! .  1  1

Rumunsko i  1 .
podalo světu ukázku sel S k é V Z p o u r y 'proti panující l i b e-
r á ln í .straně bojarů- la ti fu n d i s lt ů, mezi nimižvyniká právě
rod Bratianu; Vzpoura narozdíl jiných, jaké Z dějin známe, do-
padla zatím pro vládu dobře -- nic senestalo. Vůdcové Maniu a
Michalake (bývalý"_u1čitel)" -realismus a idealismus vedle sebe 1a
pospolu po protestní schůzi, odkud“ se-mělo táhnouti do Buku-
reště proti vládě, zřízené prýna základě deklarace ,,vynucené na
Velikém králi FerdinandoVi“, V bouřlivém odporu jaksi ustali. Zdali
tato „revoluce“ nějak souvisela s pokusy dobrodružnéhot prince
Carola, dostati se ná trůn, není známo.  il

P o Z e m k o V o u r e fo r m u ze svých statků ve prospěch lidu
vrumunští magnáti stále maří, za to zabrali půdu maďarských pří-
slušníků, kteří se brání u Společnosti národů a. V tisku- Rotherme-
reově, tak že Rumunsko odtud mnoho, cti neklidí. „ .  

Ko n kor d á t byl po dlouhém jednání V Rímě podepsán již na
jaře11,927, ale neměl býti hned uveřejněn; prozradil jej ,jeden bý-
valý ministr. Zatím připravován Z á-k o n k u l t u so V ý, který te-
prve ted oběma sněmovnami přijat a který nejeden ústupek V kon-
kordátě katolíkům (a tedy i unitům). stanovený ruší, t. j. konkordát
bude V jejich neprospěch prováděn podle tohoto zákona. Nevýhody
jejich jsou hlavně V ustanoveních zákona o s m í š e n ý c h s ň a t-
e í c h -5- jen otec má právo voliti. dětem náboženské vyznání, což
u státních zřízenců znamená b1ud”1schisma nebo ztrátu místa! -- a
»o přestupu k jinému vyznání, kde je zřejmý nátlak ve
prospěch pravoslaví jako náboženství státního. Jak se za tak změ-
.něnýchpoměrů zachová Kurie, neníještě známo.

R/uskýnávrh na zamezení světové války. .
V jednom Vídenském deníku vypravuje osobní svědek, jak ruský

žstátník Wittechtěl předejíti světovou válku. N avrhoval Německu,
aby se o Rakousko rozdělili: Tisa měla býti i hranicí -- Východ
Rusku, západ Německu. Cechy měly býtisamostatnouříší pod Zá-
rukou obojí velmoci (I). Vilém II, když mu návrh předložen, prostě
odmítl, Mikuláše Ilbyl proň Witte už napřed získal, snad tím, že
mu ukázal, jak krásně by tím byl zajištěn světový mír. Při nepo-
-chopitelné ruské lačnosti po nových územích --,kde stará ohromná
území ruská nebyla ani kulturně ąni hospodářsky “j eště zpracována --z
.možno věřiti, žeslaboduchýcar návrh. přijal.,  I 1
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s Hala, neboli kněz-lékař u Seınangů.  
je í  a I)r.~žP.j Šebesta. i i í . .

i Úvodem“ budiž hned Zidůrazněno, že hala-není šamanern, S jakým
se Ťsetk7áváme na při ur národů sousedních, eu Jakudnůř a u Malajců.
Je on 'sice lékařem, který Zná léčivou mocfbylin, především jevšak
prostředníkem mezi lidmi amezi božstvem, v jehož jméně a na jehož
roZkaZ_ nemoci léčí. „Kdyby Inu Ta Pedn e nebyl pověděl, kterých
léků nima-iužíVati,ř a kdyby mu nebyl vnukl, která slova má při tom
pronášeti, jak by m-ohlhala léčiti choré?.“poučoval mne mužz kmene
Kenta.j Je však třeba ezabrati poněkud `;hloubiějiř,i chceme-li poroZ‹-
uÍm.ěti povStavení halovu uajSemangů.e Jetotiž spojená spodstatně a co
nejúžjeji s vírou "v“cenoi_. Víra v cenoija písně onich jsou rozšířeny
u všech. kmenů; nejdůkladnějipoznal jsemjjee u kmene Kenta.

í Cenoi jsou malé; vlídné, jasné bytosti nebeské, skřítkové, kteří
mají všude Svůjdomov, nahorách, u řek, v lesích, především ale
vi ikvěti~nách.j Jsou vnuky a služebníkyjbožstva, které nazývají Tata
Tan Pø-dn. Jfløn ta1‹êpf~áıøıi ıiđj.   a    

.Živí Se právětakz jako božstvo nebeskými plody, jež vyssavají,
jádriaíajslˇupky pouštějína Zem; aby Z nich vykličilyˇ i plodonosnie
strojny" pro lidi. l z A ~ j A

 Tito cenoi spojují; se co nejúžeji S halou, ale takéíís lidmi, přiobfl
řadu, ízvaném panoh; Zde jeví Setaké Zvláště neobyčejné, řeklbych
nadzemskél postavení íhalovoa jeho nadzíleıınská osobnost. Bylo mně
dopřá no býti Svědkem takového obřadu' panoh, „který se „konal jednak
V søhýši k účelu tomu postavené, jednakokolo' ní. ji ' “

eI-Ílřdka. Í Ť s j  e l l6
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Žena jedna vystavěla chyši pro panoh. Přivlekla dlouhé listy palmy
druhu bertam, jež se velmi podobaly listům palmy kokosové, --
napočítal jsem jich jedenáct aj zastrěila je v kruhu do země. Ve
výši, které žena ta mohla právě ještě dosáhnouti, ovinula listy li-
anou ,a svázala je, takže chyše dostala podobu homole cukru.
Z vnitřku vyložila chyšitýmižlisty, ale tak, že je špičkami obrá-
tila k zemi. Jednotlivé listy propletla tak urnele, ze nebylo možno
nahlédnouti do nitra. U 'země poneohalalotvor tak malý,že se jím
mohl právě tak protlačiti muž. _ , í í  e

Hala a jeho serlantes (pomocník) vklouìzli nyní, majíce-čela ozdo-
benavěnci Z květin, otvorem do chyše. Mezitímzdobily se ženy a
děti. Hřebeny upevňovaly si libovonné, traviny do vlasů, necháva-
jíce ' je vzadu S hlavy viseti; uvazovaly si na hlavu pentle Z vláken
rotanu, zdobily čelo květinovými věnoi ,a zastrkávaly si za pás o-
zdoby _ze zeleně. Dostalo se mně vysvětlení, že si takové výzdoby
přejí oenoi, jimž na počest se koná panoh.  i _ l i
_ Nyní ozval se 'hlas halův i jeho pomocníka Z nitra. Zpívalv nie-
zvyklé poloze hlasové, asi tak, jak zpívají malé děti. Tu přiběhly
ženy a ,děti a posadily se do polokruhu okolochyše pro panoh.'Ti
dva tam uvnitř předzpěvovali, ženy opakovaly _refrén.s Ani větřík
se nepohnul. Muži -ztichli u ohnisk, jakmile ti dva začali zpívati,
aženy i děti se vmísilysvými jasnýmihlasy, Málokdy viděljsem
tak zářiti oči negritů, jako v* této chvíliˇoči dětí, jež opěvaly své
přátele zkvětin, malé cenoi. , Každá nová píseň vyznačovala se
novoumelodií, prostinkou sice, ale velicejněžnou. Sotva bych do-
vedl vylíěitì, jak mne dojala slova i nápěv následující písněz-

 i Ao Val Snáíšíme se dolů seskály,  í l
s hudbou fléten, snášíme sedolů se skály, l

_ my dcerky Pleovy, snášíme se dolů se skály,
 s hudbou fléten, snášíme sedolů se skály, l ě

` ,my děvčátka cenoi,“snášíIne se dolů se skály, je
 sklouzáme dolů po skále, snášíme se dolů se skály, ”

chřestímezbraněmi, snášíme se dolů seskály, i i
 metáme blesky, snášíme se dolů se skály, , _.  

, chápeme se rukama zbraní, snášíme se dolů se skály. Ý ‹
 To byla píseň zflženských oenoi, kterou zanotí, opouštějíce za zvuků
Íléten a za tleskání rukou květy a vznášejìce se k nebesům.,Když
slunce z rána vystupuje a svými hřejivými paprsky otvírá kalichy
květin, vystupují cenoi zkvětů. Majíce hlavu ověnčenu kvítím, tělo
okrášleno květinovýmipentlemi a' tvář potetovanou podobou blesku,

“ 1
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vystupují s radostným zpěvem as potleskem vzhůru k Pednovi, aby
lana Sıønžiıi, nøhø jćıøn h ıiáøxn, flhy si S nimi hváıi.

Bydlištěm jejich jsou všechny květiny, zvláště ale květné chu-›
aınáče rankelu. Chceme-li pochopiti celou " poesií této víry, pak se

 ązmusíme zahloubati do představ těchto trpaslíků. Živý styk mezi lidmi
.a Skřítky je výplodem této víry. Na památkutěchto cenoi ověnčují
,íserádi lidékvětinami, Zvláště chystají-lise do zpěvu nebo do tance.
.Jak J často jsem slyšel, že si pobručovali přes den tak mnohou píseň
~zo cenoi! Při provádění obřadu nechal jsem se strhnouti nadšením malé
fté, skupiny. ,Píseň o cenoi zněla mně v uších jako Zpěv primitiae
icreationis, jako Zpěvfprvotin stvoření, jež za prvních blesků sluneč-,_
‹ních,7probuZeny břejivou láskou boží, hlasitě jásají, poznávajíce divy
zflstvoření, a vystupujík nebesům, aby velebily svého Tvůrce a ra-
zdovaly se ze svého života V-květinách. Zármuteka bolest neozývá
zse vžádné písni o cenoi, všechny mají nápěvy veseléa radostné,
`všechny A nesou na sobě znaky rajské nevinnosti a rajské radosti.
.§Z.něly jako hudba ztraceného ráje. ”“  _  _ e l

“  J Jsou cenoiˇmužští iženští a obojí vystupují V chyši panoh. Jak-
anile začne hala zpívati,_ již se snášejí dolů, jakoby byli čekali na
,jeho volání; Ozve se šustění listí chyše, to jsou cenoi, kteří po nich
.z,scházejí," aby se ,spojili S halou. ~On'i jsou toj, již uvnitř zpívají, ne
již hala a jeho serlantes, protože se tito také stali cenoi; proto
mluvíia zpívají také hlasem cenoi, ano mluví vůbeccizí ř _ , řečíCD ('à< |-Is

menoì, kterou vobyčejném životě nemluvíme a které obyčejní lidé
..ne_rozumějí, nebororzumějí-jen velmi nedokonale. Hala předstíral,
j_že- ji znátmimo panoh jen l velmi nedokonale, ja bylo tomu skutečné

Přece však podařilo ze mně poznačìti si některé`písně. j ~
A, Zjevem docela zvláštním při panohu je tak zvaný bidog který7

A Všvystupujtę jako ekulhavýůstařec; odtudtaké jméno (bidog -z= starec).
„Je to vlastně tygr, který bydlívzdálen od lidských příbytků na určí-

“ _ v

átých místech, na př. u Batu Ribn. Je neškodný a ,neublíží přísluš-
míkům_kmene. Vstoupí-li. tentojtygří cenoi do chyše, promění se
jv..bidoga,~jstarce. Sotva vstoupila do chyše, již začal hala zpívati
èłülubokýmj hlasem, aby napodobil starce. e ` _ . _ Í

je Velkýmikroky bidog vstupuje do chyše, ` J
*   jtblýskájeho oko, vstupuje do chyše,   

._ září jehoboky, vstupuje-e do chyše,  `
[ ,statněsi vykračuje, vstupuje do“ chyše,

tam na břehu Sengohu, vstupuje do chyše,  
a na břehu Belavenu, .vstupujeído chyše, _  

ø _

n
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a řeky Belanja, vstupujedo chyše, I  
bojují dva spolu, vstupuje do chyše,

j (dva tygři se sešli) ř A
» na břehu řekyTemegn, vstupuje do chyše,

na břehu řeky Tadohu,Jvstupuje do chyše j
e Í ' do kruhu točíse bidog, vstupuje do chyše. _ »  4

í rNenítak lehko porozuměti představě od bidogovi.Pokud bylo známo,
že tato představa u Semangů existuje, byla Slıolıüžňovâna JS Před“
stavou jakéhosi tygrodlaka, který zastupuje u Malajcůnašeho vlko--
dlaka. Tvrd_iloVse,íže člověk, zvláště hala, může na sebe vzítipoÍ--
dobu tygra, kterýfpake se toulá po lesích aíhledííškoditi lidem.. I

` ` Dle víry Semangů může sehala_ státi tygrem a začasté se jim po“
smrti stává. Ale tento tygr nemá nic společného s obyčejným tygrem.
Hala-.tygr není nikdojiný než pı'ávěÍzmíněný`bidog; je synem Ka-
ręiovvm arnůže proto vzítina sebepodobu tygra právě tak, jako“
podobu každého jiného cenoi. Proto zpívá také hala v chyšipanoh-
vždy hlasem toho kterého cenoi. Že se_hala-tygr stává právě bidogem,
starceın, mázasi_svou příčinu v tom, žebidog jest otcem všech.
halů,íjak to Semangové v Menri přímo Vykládají. e J A “ __

_ Potom poznáváme aspoň poněkud již bytost halovu a jeho osob-
nost; .Není kouzelníkem ani mastičkářem, je naopak vyslancemj bo-v
žím, synem Kareiovým, resp. Pédnovým.'Tovyplývá jen nepřímo
z vypravování Semangů. ,Menriové v_'Kalant-anu vypravují totiž, že
na počátku žilyna zemi tři osoby: Karei, jeho žena Takel a .jejich synz
Hanei. Když se odloučili, šel Kareřdonebe, Takel do země, Hanoi \jšak,_.
který sestal tygrem, do lesa. Jakotygr je plolicistołl Svého OĹGB-
Hala je tedy identický S -Hanei, si tygrem, a 'PI`Ó'Ĺ0I ÍÉSSHCIU ĎOŽŠĹV3-»

  Rozeznáváme velkého a maléhohalu. Velký nazývá se -puteu, malý“
suahua. Jméno posledního znamená tolik jako Zfllšliľlöč- i5\13`ľ1Ua T0“
zezná sice nemoci, ale nezná vhodnýchléků, kdežtoputeu Zná obojiøvz
Zvláštní je, co Sernangové vypravují, že C1065 H0Ž1l9r›J“1Žj ľI1<“3Z1 H1ľI11“*'

_ x “

vůbec, žádný puteu. A je A _ ,_ _ se ,_ v Ý j
Uvčiızê .nønnøøi ıèči hala íhyıinnýnni 1ë1‹y.í1flë Zflsezàkllflàflim M“

rozkaz Pednův; baněkteré nemoci,jefž posílá božstvo jako trest za
provinění, a jež by [měly za nás,ledekurčitěsmrt,,může jen rychlé“
zakročení halovo učiniti neškodnými. _ I _ e     
_ Hala užívá při svém léčení kamene 'zvaného cebuch, krystalu to“
křemene, který povstává podle jejich domnění zazracnym způsobem.
Nazývásekámen ten také batu cenoi. Pouze; ten může se státi'
halou, kdo je majetníkem takového kamene. ,Velký hala, puteu, může:

v
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Hala neboli kněz-lékař u Semangů. 225

.si vyjmouti kámen cebuch dokonce ze svých prsou. V vcebuchu bydlí
›cenoi,odtud jeho podivuhodná síla, jež v ném vězí. Vcebuchu vidí
žnemoci, jimiž někdo trpí, v něm vidí také tygra, jenžiby se snad
.blížil k táboru.  ` í _ . I

Chce-li halavyhnati Z nějakého pacienta nemoc, vezme cebuch
mezi obě pěstí, drží jej nad hlavou chorého a foukána kámen, čímž
:zahání nemoc. J J I ~ _ ' í A I

Náhradou lepšího druhu za cebuch je batu Karei (kámen Kareiův),
jakási hromová sekera, která se vyskytuje ojediněle v nitru poloostrova,

l_Halaí, není snad jen znalcem léčby,leč také prostředníkem mezi
Ébožstvemja lidmi, jak jsem již mělpříležitost ukázati. Nemodlí se
kbožstvu slovy, ale v duchu. Velmi často zajištuje si pomoc bož-

G .
' ì

fstva, tím, že mu daruje nějaký lesklý předmět, na př. malé zrcátko
_krabičk0u. .Děje se to následovně: Nahoře na obloze galogn sedí

Kareif a má před sebou prostřenou rohožku. Chce-li hala uzdraviti
_-nemocného,“ vezmelesklý předmět do svých rukou a foukne naň
“smčremsk` obloze, J kam také zaletí a padne na rohožku před Kareia.
díareì vidí 'zrcadlo a zasměje se radostí; stává se milostivým a
ochotně pomůžehalovi,vnukaje mu, co třeba v této nemocidělati.

UTMenriů v_Kalantanu vezme hala zrcadlo nebo lesklý prsten,
_ If ._ n _

vyskočí s ním, Zavýskne a hodíflvěc dovýše Kareiovi, ìı nebo vy-
,f»íoukneí_jí do výše, jak již to bylojpopsáno. Toi je naše modlitba,
zì";ík.aj_í Menriové. s - ,I j i L

Že halazjeskutečně bytostí Inadlidskou,' jeví sezvláště jasně po
jeho *smrtij.i Nepoc_hovávají ho Í obyčejným způsobem. Menriovél jej
vynesou a opustí (místo Z bázně před tygrem, jímž se hala stane.
Říkají, že se hala stane bud tygrem nebo jde přímo ke Kareiovi,
jenž' mu určí příbytek... Tento .může býti také na měsíci. Munačili
zžmalý hala jde dočepegnu, na místo všech smrtelníků. aj í

'Kentové vyprávějí, že pochovávají puteua tak, že mu hlava vy-
. _ _ A

»čnívá Z hrobu.“ Nad ní zřídí ochrannou stříšku. Věří pevně, žemrtvý
ťzasevstane ze svého hrobu. Kdežto duše všech zemřelých ubírají
«sel“k. západu, jdezemřelý hala navýchod ke galogn manau. Na
*kraji_tohoto galognu leží had kemai lintegn, mající schopnost na-
vdouvatise._Podaří-li se halovi projíti mimoněj, dostane se ke
fíšareiovi a ,Stanese velkým halou.  Nepodaří-li se mu to, Zahyne
tam a dostane se na místo pod rankel, kde se zdržují cenoi. _
,Podle vypravování Kensiů jde hala po sve Smrti nahoru k Ped-»

.novi.'Tento kývá na halu, aby němu přišel. Pedndá mu štulec,
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takže. hala padne na rohožku. Pednse nyní stydí za svůj čin, pro-“
tože ho hala nazývá otcem. Nyní múžehalabydleti u Pedna.

_ Kensiovépochovávají halu právě tak jako ostatní nebožtíky, jenž.
že střeží jeho hrob tři dni a tři noci a přinášejí k němu potraviny.
Dlouho ale nezůstanezhalaežv hrobě, zase vstane Z mrtvých. “

Ztěchto vývodů je zřejmo, že hala zaujímá postavení zvl
Nikdy jsem však nepozoroval anienedoslechl, že by mufbyly' jíž zaz
života prokazovány. nějaké pocty. ,Nikdy se mně nepoštěstilo viděti

QJ\ U2( C-FU ınqıs 7

putea; už jich totiž není. Hala (vyskytující se dn_es__meziÝSemangy_t›
jde po své práci právě tak jako každý jiný muž. Za své léčenídov
stává odměnu. _ V ~ K ˇ __ I í I I  

` .

_ q Světový názor Semangů.

_ Vpředu byla zmínka o rankelu, který má ve světovém názorufl
Semangů zKenta Ýsvouiúlohu. Ve středu světa stojí podle názorir
Semangů Batu Ribn, mohutná vápencová skála S velkými jeskyněmi;
na svých potulkách objevil jsem ji hlubokovnitru'Kelantanu. Batu

Q-ú ę<_„Ríbn je celý opředen pověstmi a bájemi Kaž Semang o němž
vykládá, ač, ho třeba ani neviděl, jak se můžeme domnívati o vět-~
šině Z nich. Skála je v ,úzeniíąsemanských Djahaiů., _ 7 či ,

_ Kentové vypravují O ále a no tom, co s ní souvisí, takto: í
Batu Ribn je středem světa. Z této skáIyÝ,_ležící u řeky Pergau,

vyrůstal“ kdysi k nebesům kmen stromu. Na jeho vrcholku upevnit;
Pedn spolu se .svým mladším bratrem Ta Pednem zmíněný již.

'D W'

rankel, jakýsi druh otáčivého kotouče. SVtohotoÝkotouče visí roz-J
ličnými směry k zemi šestíílian. Konce těchto lian zdobí velké-
chomáče plodů a květů. _ ~ _ I , J

Kotouč s lianami otáčí Ý-se po celý rok. Kdykoli visí některý chom,
plodů nad územím Semangů, je v zemi doba plodů. -Ta,k__Se stara.
Karei o lidi. í í  _ *

QD,“
\

Nad rankelem bydlí Begjág, mladší bratr Kareiův; tenje vládce'm__
ligoiů, sídla větrů. Pod rankelem procházíoblohou od východuržna
západ břevnoči most, zvaný galogn,“po ,němž jde slunce.  Tento
most je také bydlištěm í Kareiovým a Ta Pednovým. Karei sedí/›
navýchodním konci na rohožce, vedle něho jeho žena Djalan. Ta
Pedn bydlí na západním konci, rovněž na rohožce, a vedle něho
jeho žena Djamoi. í `  _ í I J

Zvlášt jest, že Ta Pednjpožívá zvlás úcty a lásky oenoi,.:S íâ

Š ‹-f-D H§

jimiž je nazýván Tata Ta Pedn, což znamená ,,dědoušekTa Pedn“-
_ ›"
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Na., mou otázku, není-li Ta Pedn přece jen větší než Karei, dali
mně. zápornou odpověd“. Na vysvětlenou přirovnávali mne ke Karei-
ovi a mého Sluhu k Ta Pednovi. .I ako- se lidé neobracejí přímo na
mne, chtějí-li si něco. vyprositi, ale nejdříve na mého Sluhu, tak
jdou také cenoi nejdříve kTa Pednovi. Karei je však ten, jenž

VIporoucı. v  j . - Ý
Kmene, na němž rankel byl upevněn, není jıž dnes vıdětı. Pod

Batu Ribnem je místo zvané Telaidn Sapegn. Tu se shromažďuje
.všechna krev, ježse vylévá při oběti krve pro Manoidu na zemi.
Proto se nazývá také Batu Bibn Batu Telaidn, skála hříchu nebo
skála smíru. Ona“ krev však, jež se při oběti krvejháže vzhůru
k nebi, přichází do plodonosných chumáčů rankelu. a vytvoří se
ż níikrásné červené plody. Círnjvíce krve se obětuje,. tím vydatż
nější jsou časy plodu. c l l j  e  ›
lDruhémíSto leží .podzemí na východě, aa Sicetam, kde bydlı
Manoid, babička tří, mužských obyvatelů nebeS:^Kareia,' Ta Pedna
a Begjiäga.“ cv  c  r   

Natřetím místě na západěpod Ta Pednem sedí; Takel, babička
tří ženských bytostí nebeských: Djalany, Djamoie a Cemioie (Cemioi
jen žena Bagjägova). Odtud vede vzhůružebřík nebeský, po němž
výstupujíhalové._     t

Takový je názoro světě u Semangů kentských. Ť .
, _ › .

Q Víra fv život posnìrtnýu Semangů na Malakce.
"Velmi Včapsto byly oSemanzích rozšiřovány zprávy, že svých

mrtvých vůbec nepocho-vávají; spíše prý nechávají ležeti mrtvolu
tam, kde obyvatel pralesa vydechl naposledy, aniž se dále o ni
starají- Mrtvola není prý jim ničím více a ničím méně než pařez
stromu, zahnívajícív přítmí pralesa, který jim nenahání strachu,
ale také nepřipouští myšlenky, na život posmrtný. Když jsem se
ptal prvých Semangů v .ležení Besiakově na Peraku nasmrt a na
druhýsvět, dostal, jsem ijá přiznačnou odpověď: Když meni(člověk)
zemře, pak zhnije. Ai pak ho již není. Takových apodobných od-
povědí dostalo Se mně prvého dne opět a opět, při čemž mne lidé
ujišťovali, že jim í mrtvola nenahání strachu a že by jim ani ne-
napadlo,utíkatijpředlnebožtíkem. Neměl jsem naprosto důvodu ne-
důvěřovati těmto výpovědem; poznamenal .jsem si svědomitě, co

bylo ipověděno. 'Jak se však různí skutečnost od těchto zpráv,
ukáže se hned. c é « l c   

x
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J iž po několikatýdenním pobytu mezi Semangy u Peraku (Djahai)
musil jsem tyto ůdaje důkladně opraviti. Než však jednotlivé vý-
povědi- uvedu, bude jistě na prospěch, popíši-li pohřeb, na němž
jsembylrt r. jl jj

V leženívu Teladnu, jež bylo asi 25 mil na východ od Griku,
setkal jsem se v květnu 1924 podruhé se skupinou Djahaiů, velmi
silně nemocí postiženou. Nemoc ta vyžádala si za obět dítě. ,

Tempo, "takt se jmenovala“ tatojasi čtyrletá holčička, zemřela
v noci; brzičko ráno vynesl .mrtvolku sám otec na ramenou Z ležení
dolesa. “K.němu připojili se bližšipříslušnici rodiny, babičkama-
ličké, matka, teta a dva mužští příbuzní. Na svahu vršku, asi 20
minut od ležení, složil otec mrtvolu, Ovinutou kusem látky, nazemi.
Mužové, kteří byli se ním, začali hned adem (holí najhrabání) 'la
sekerou vyhrabávatię Zemi, zatím co ,otec vyruboval bambusy a
štípal je na rohožku (karob). Ženy seděly opodál u ohně a radily
mužům. Hůlkou, mající délku jtomrtvoly, měřilimuži několikráte
hrob. hloubce asi půl metru vyhloubili po Straně okrouhlý vý-
klenek a vyložili jej karobem. Keladi, jenž nebyl, jak se zdálo,
nijak blíže srodinou zemřelé Spřízněn, a jen mne doprovodil ke
hrobu, opět ai opět jim připomínal, co jetřeba dělati. Lidé ti 9

muži i, ženy, ukroutili si Z tabáku, který jsem mezi ně rozdělil,
doutnikyvvaljpracovalji a vykládali dále. Jakmile byl hrob hotov,
odhalili. mrtvolu, aby ji* umylivodou donesenou v bambusu. Tuto
práci .obstarala matka sama. Nato nalili trošku vody do otevřených
úst mrtvoly a tuto 1 zasefzavinuli, ale tak, r že tvář zůstala volná.

Nyní nastal spor mezi muži, mající Svou přícınu V tom, že žádný< O

nevěděl pořádně, co je třeba dělatçˇažkonečně Keladi, který přišel
pouze se mnou jako průvodčí a divák, uchopil na polovici rozští-
pený bambus, položil. naňtoheň a na tento ,nasypal pryskyřice
kemuninu. Stímfto kadidlem sestoupiil do hrobu, okuřoval jej na
všech stranách a při tom říkalzf ` t r - T .

Sigoi kaKemunin kelegen kudn; dja ćub de pai, dja Sedap de pai
dja de pai Sumpigutanjogn lavod; na va pentis de pai belab;

I maken kentede Serig .de pai? . j l 2 c H
Dýmí kemuninová pryskyřice v hrobě; již jsi odešla, i i ˇ
již j Si vpokoji, již sizastrkuješ do vlasůkvétiny nabřehu mořském;
kéž bys byla onemocnělajty jediná; kdo bytě chtěl. pohněvati?
Keladi vystoupil zí hrobu. Otec vzal zahalenou mrtvolu a položil

ji nataženou na hřbet do výklenku, hlavu však poněkudpoobrátil,
ke stěně hrobu. Nato zarazili. do země před výklenek hůlky apole-»s

„.
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-žili na ně- rohožky ze karobu. Pak začali hned zahazovati hrob, velice
však, dbalj. o to, aby ani kousíček hlíny, se nedostal do výklenku
;a uedotkl se mrtvoly. K této práci zavolalifi malého, asi dvouletého
ł›ratříčkaÍTempina, aby ion svýma ručkama házel hlínu do jámy.

 Ze slupky kokosu vylili na hrob trochu vody, slupku samu polo-
žili u hlav. Nad hrobem postavili přístřešek, zvedajicís se od nohou
fk hlavám ra. po obou stranách hrobu Zapálili oheň. Jiných věcí ne-
dali tentokrátelani do hrobu. ani na hrob. Protože mnefnyní prosili,
.abych opustil misto, odešel jsem se svým průvodčím Keladim, který
.ćmně vysvětloval, že příbuzní budou nyní plakat, při čemž potekou
skutečné slzy..-Dosudzníeterklostotiž ani Slzičkyq u i l l c c -

z Dospělémusdjajísepři pohřbu všechny předměty, kterých zaživota
ijpoužíval, za llpoloží- se mu bud' narpřísrtřˇešek nebo nahrıob. Předměty
žželezné, např. křovácký nůž, ; jsou zakázány a nesmějí ,se dávati
nebožtíkovi. Tak, kladou na hrob rukojeť _.křováckéh^o nože, alesne
želízko. íNik;dyÍ ejsemnevidél ani nedoslechl, že by byli Djahaiové
»dávali dorhrobu nebo kladli na hrob nějaké potraviny.n , J

_ i. Zvláštníchspohřebišt Semangové neznají. Pochovávají nebožtíka
‹-obyčejně tam, kde zemřel, začasté pod jeho vlastním přístřeškem.
Nemjohouiˇ-.li,z n.ějaképříčin_y změniti ležení, pochovají mrtvéhomimo
ležení, a sice tak, aby pokud možno, dělila nějaká. řeka nebo potok
ëìeženíiod hrobu. Semangové bojí se .totiž neobyčejně ne mrtvoly,
zale. dııch,a,.nebíožtíkovas.. Tento nemůžeprý překročiti vody. Byl-li
imr,tvý,”pohřben, v ležení samém, uteče hned po pohřbu celý tábor,
»opustí staré 'ležení za usadí se hezkýckus dále za nějakou vodou.

1Ponpżohřbu je vždy delší doba smutku pro členy ležení.Udávali
zmnějjměsícíilaž dva._.Po dvě noci. hořekují ženyhlasitě, kdežto muži
Irıajíľtišeplakati pro sebe.Tohoto nářku“ jsem nikdy neshlédl,„.zna

xzsvůj velký žal,protože V ležení u Teladna pláčÝodpadl,_aby“prý mne
ffnoobotěžiovali, jak jsem se později dověděl. Podobně bylo tomu asi
takéu Bellumu,íprotože mně bylo řečeno, když mne Keladi vnoci
jpřivedl do,“tábora,.aby.ch“si poslechl nářek, že prý jej již. ukončili
minulého večera; Zdáse,-r že_t_ěm lidičkámjbylatmoje přítomnost
'V,tě0hto_případ_ech nepříjemnou. l 2 ' t je j  

,É V ležení, ježfztratilo smrtí některého člena, nesmí se měsíc .ani
szpívatiani 'tančiti. Clenové táboranesmějíse zdobiti kvítím ani nositi
ˇve vlasechhřebenů. Období smutku zakončuje selslavností. Ženy sháněji
žpotravinyjçpokud možno, vymění si rýží u Malajců, kdežto muži po-
:zstarají se po ,maso a ov ryby. Tanec a Zpěv ukončí dobu smutku. j

. . M/ `
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Tyto zvláštní semanské zvyky pohřební majísvůj podklad vjejich
ponětí o dušia ve víře v další život na onom světě. Semangové“
rozeznávají ampo, iurl a tenvign. Mají-li to býti třimohutnostizl
duševní či ne, není jisto. O: ampo řekl mně jeden: :Ampoot-un,
O nog o nai ked kelegn, ampo jediný bydlí v nitru, t. js. pv těle.
Rozhodně' tvrdí lidé,“ že amoopo smrti stanese iurlem. Jen o tomto
posledním Ž' je možno mluviti u mrtvých. Živý nemá iurla, nýbrž jen
ampo, zemřelý zasenemá ampo. U mrtvého je rozeznávatif saroa
či kemoida od iurla. Saroemj rozumějí, ljlaktseuzdáu, pouze mrtvolu, jež
v zemi zhnije. Od něho různí se iurl.“Při smrti vystoupí duše (ampo)
hlavou z' těla, promění se V iurla a jde na západ kflostrovůml plodů.

Iurla srovnávají také se zvířetem, fjež Malajcisnazývají bela belum.
Toto zvíře bylo mému průvodci dobře izfnámo,neznal však- onoho,
ježSemangové nazývají jog a jež je siurlem shodné. .le to asi jakýsi
druh lítzajících ještěrek nebˇoněcopodobného, vydávající za noci svůj.
naříkavý skřek. Zvíře to hledí se zvláště dostati kesvjětlu a k ohni.

 Hned po smrti putuje iurlk západu, ostrovu plodů, kde se
shromažďují všechny duše mrtvých. .Za dne zdržují se tam, za noci
vracejí se k mrtvole a možno-li takédo ležení, kolem něhož pole-
tujía vydávají Svoje naříkavé zvuky. iTu se krčí všichni Seman-
gové ai umlknou; hned jzahasíjžohně, jinak by iurl přiletěl k ohni az
vyrval lidem jazyk. Všichni iurli j jsou' živým nebezpečni. nebot?
žijíce na ostrově plodů, nechtějí býtisami bez svých příbuzných.
Vracejí seproto. nazemi, aby~je vzali s sebou. Hledí svojině způ-
sobiti onemocnění a tak * ji zabíti.;To je důvodem, proč lidé opou-of
štějí ihned po pohřbu hrob a“ pokud "možno i ležení a pročse usa-
zují jinde. Zvláště nebezpečni jsou prý Zemřelí staří mládenci, kteříz
napadají i jiné lidi, přicházející blízko k jejich hrobu, a zabíjejí je.-
Již dříve, nežli jsem poznal víru `v iurla, vždy jsem se idivil, že-
právě tato. myšlenka se zdála tak hroznou dospělým, ale dosud ne-
ženatým mladíkům semanským, kdykoli“ jsem jim vykládal, že by
cv nemoci mohli zemříti. Kdyby byli že-nati, pak by již na tom mnoho“
nezáleželo, mínili. Jak jsem se později dověděl, je :zvláště bezůtěšě
nýmbýti odkázánu na ,onom svétěˇna-život bez ženy. J  

Víra vfl zlovolnost duše zemřelého dává nám také vysvětlení profl
ná Slova formulky, již pronesl Keladi při pohřbu malé Tempo;

::5;äš. b"0< '*<1sbyla onemocněla ty" jediná! ,Kdo Z nás chtěl by tě roz-~
hněvati nebo dr.áždí,iti?“,, t. j. nevracejse, nech nás, na pokoji az
nenos na nikohonemoc. Nebo jak Tadjenívelkouiiřečí oslovil iurlaiı
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,,Nechoď k nám, abys přinesl na někoho nemoc. Hleď, již nejsme druhy;
 -ty bydlıš V pokoji tam u zapadajícího slunce, kdežto my hledáme

'si zde potraviny. Nechceme tě hněvat, nech nás proto na pokoji.“
vıv° ˇ 1 ' ° ' 1 vıv° Jedinou prıcınou nespošojenostı ıur ovy v rısı zemřelých jest od-

loučenost od drahých, ne snad nepříjemnosti a utrpení. Naopak
právě místo života posmrtného, ostrov plodů azapadajícího slunce,
líčí se jako kraj, kde není tygra, kde není nemoci ani utrpení.
Za hrobem žijí lidé právě tak jako na Zemi. Žena patří svému muži i tam,
dítky sejdou se se svými rodiči, ale dítky se již neplodí. Život Za,hro~
hem je životem stínu, při čemž živi se dušetaké stínem těch potravin,
jež jedly za života na zemi. Zde je místo vedra., tam místo chladu.

Ostrov plodů 2 představují si Semangové někde na západě, mezi
zemí Svouca krajem Čehoi, kde bydlí jejich praotec Jegn. Kraj
Čehoileží s druhé strany západu slunce, říše mrtvých tam, kde

" .slunce zapadá.  je Z V c p A “ ,
U-$< h-ıx UJ< pııılaQ Semangové prısvojují si ~mrtvých jen pro své plémě; kam, se

dostanoudruzí,.o tom nemají představ. Na ostrov plodů přijdou
všechny duše bez rozdílu, at již byl život jejich jakýkoli. Na onom světě
nelze očekávati ani odměny ani treStu.OStatně není na onom světě
místa“ pro Karei, p.ro*tolıotos:boha hromu,nebot`tam vůbec není hromu.

Zvláštní postavení zaujímají halové, kněží-lékaři, kterépochová-v
vají zvláštním způsobem, o .čemž bude šířeji pojednáno, ˇ až bude
řeč o "představách světa záhrobního u Kenta-Kensiů. Djahaiové
říkají,”že duch zemřelého haly' stane se tygrem, až pak tygr zahyne,
vejde“ iurl ľtygrův na ostrov plodů. Myslím však, že je třebatento
údaj, jehož se mně dostalo hned V prvých týdnech řméhobádání
mezi Semangy, brátiíopstrně. c ř J ^ › e í .

A Pohřební zvyky Semanských Sabubnů se shodují úplně sezvyky
Dj±ahaiů,( rovněž jejich názory o životě za hrobem. “

r V podstatě shodné jsou inázory semanských Menriů na východě
poloostrova. Clověk sestává Z těla, jež jako mrtvola (Saro) zhnije
v,zemi,iZ ampa, vlastní duše, která za spánku opouští .tělo a bloudí
vůkol,nz^ nefhofa (malajsky napas) Z kouře a Z ruvai (Stínová

 .duše,stín?). Ve spánku odchází jen ampo, ruvai a_ nefhol zůstanou
vtěle. Smrt na-stává tak, že ruvai odchází. Vystoupí hlavou a jde
na západ kmístu' stínů, zvanému ćepegn, kam se má dostati
it ampo. (Tento poslední údaj alepodávali Semangové velmi nejistě.)
Po sedm dní vrací se ruvai ke hrobu. Proto se každý ostýchá
navštíviti hrob; zvláště V noci je to velmi nebezpečné, nebot
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uchopí-li člověka, musí tento zemříti. Všichni ruvai bez rozdílu, at
byl jejich život na zemi jakýkolvěk, přijdou do céepegnu, kde žijí
životem stínu, aniž by čeho požívali. Jinak žijí však tam právě tak
jako zde. ` „ “  j ` J j  ~ Z z V V
_ Mrtvolupochovávají právě tak jako *Djah-aiové, _v_ poloze hřbetní._
Nekladou však ani na hrob ani do hrobuç“ potravin, ale zapalují

_ 5 _ . ,

pod přístřeškem dva oh,ně,jeden u nohou, druhý iu, hlava pálí prysky-
řicikemuni. Svršky zemřeléhopoloží se na hrob, vyjma věci ze železa.
Po pohřbu J utekou lidé od ihrobua .hledí se dostati za' řeku. j

_ 'Halu nepochovávají, alevyfˇstavujíjvchyši. Promění se on' v tygra,
před nímž lidé utíkají. :Někdy ale jdepřímo ke Kareiovi, který mu
určí bydliště,jež může býti také na Změsíci. Malý hala, zvaný

_ , \ v -

muna,.jde do ćepegnu, kdejsou Ostatní smrtelníci. 2 Z
Batekové na jihu poloostrova majípodstatně tytéž názory. Ruvai

vyjde hlavou (al jde ik západu, na místo zvané Qlembe, kde najde
ostatní Bateky, kteří před ním zemřeli. Na onom světě 'jí se. jen
-ovoce. Na rozdíl odDjahaiů a Menriů kladou Batekové nahrobě potra-
viny, jako houby, rýži, tabák, rovněž dávají nahrob zemřelému vodu.
“ Souhlas v uvedených 'názorech těchto .čtyř kmenů opravňujeznás,
abychom je považovali za jednotný .celek.V mnohém ohledu liší se
zato »víra v život posmrtnvu Kentů a Kensiů, kteříbydljížna sever,
piotažmoí-na severozápadod kmenů. uvedených. Ž. ze Z J

 Jakmile člověk zemře, vynesou jeho- mrtvolu z ležení a pohřbí ji.
Hrob je takhluboký, že pro ženu sahá hrobníkovi až pofbradu,
pro muže po prsa. Pakvyhloubíboční výklenek, do něhož položí
.mrtvolu se skrčenými koleny, ji“Ýnapřed« uhrobu umyli.
Nebožtík leží na boku tváří obrácen k západu. Nelejí mu sice vody
do úst, ale kladou mu dohrohu potraviny i vodu. Dětem .kladou
potraviny také ještě na hrob, neboť se domnívají, 'že dětem trvá
pochod. déle ažeproto potřebují více potravin.  z 2 2 z

Vľblízkosti hlavzapálí vonnou pryskyřici (kemenjan), při čemž
prosí zemřelého, aby pozůstalým nepřinášel neštěstí, alesamé štěstí.
Jakmi1e,zasypa'li hrob způsobem už dříve popsaným, vystavějí e ženy
nad ním sjtříšku, pod niž. složí-v všechny svršky zemřelého. Pak í Za“-
pélí. u hrobu oheň,“v posadí se kolem něho a osloví »nebožtíka těmito

1 _ .

slovyz' Ngo de mu, idn ket tudutodl' Jah de kasegn, iam geìd kapä.
Zůstaň jen tam anevracej sel Jdi před námi, my zůstaneme, pře-
kážka. Aby jen šel sám napřed? v dané chvíli že již přijdouza
inímzteď Ještě nemohou. _  _ s Ž s či   Z ' i "
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 Ĺ , je je Hala nebolikněz-lékař tl Šemangů.  233'

Uaflhlav hrobu zastrčí po dvou hůlkach, pomalova.ných=dřevěným
uhlern čarovitými ozdobaıni.“ Tyto „tankele“ mají po 7 dní zdr-
žeti tygra od hrobu. Osrného dne je mrtvola (kernoid) již zhnila. Jiné
podobně zdobené hůlky zastrěí do .stříšky a podobně do chatrčí ležení.

 Nebožtík prý Se .bojí těchto hůlek afvyhýbá Se proto chatrěím,
jinak. ale Zastrkuje Si je za opasek, neboť pouze tehdy bude vpuštěn
do říše stínu, bude-li míti S sebou Soed kemoid (pomalované hůlky).
Bez těchto hůlek nepřijmou ho Stíny Ostatní ÍV.. říši Záhrobní jako
sobě iirovného,Ĺa Strážce říše mrtvých pošle jho nazpět na zemi.
Protoi říkají také .„Kentové,í vstane-li nějaký zdánlivě mrtvý, že
neměl.S sebouhůlekimartvých...  í a  _ í í u

Iˇlned po “přoÍhřb_u opustí Staré ležení a najdou si nové hodně
dalekood Starého. Bojí se totiž kemoida, který vyniká .rád do pří.
bytkůylidílai Ízabíjí jejich o.byvatel0.[ 'Ostatně vidí prý kernoid živé
lidi. také  jako tkernoiady. Duše zemřelých není možno viděti; jsou prý
zhílé,~nemohoui však mluviti. Za.dne*_Spí,v nocipak hledají Si pov
ızx~z.zvn;.pøjaáfljijvšzuypuønzøjshžny vèøi. Pmøhi-li za nøøi høıflıflng
blízko k ležení a-~naříká juj, juj, pak jeífto. jen zvířeyvola-»li však
jnjvjnj,ípflyızjøtø ıazmøiá, anšø zøinfl'-øıèhø.       

Duše vycházíehŤlavou.a obracíse kiílzápíadu do řišemrtvých, jež.
Se.“zjmenuj_eftalogn. Nejdříve kráčí poçgalogní beled,Í k němuž se
pøjájnáhf~øh.nixnçřS1‹êfn gøıøgn. nnflpi. Na ınaji gnıøgnn (żnøsh
ZL desek nebobřevno) beled Sedí ˇMampes, Strážce říše zemřelých,
ukazzující! duším.,0.eStu;ke.galogn imapi. Když.~dojdou duše ke galogn.
iInia.piÍ,ypokroutíeapolámou“ se jim všechny údy aby 'vypadali jako
íøstatníizemřelíj také je myjí vodou z kunjit. Podle 'domnění Se-
mangů, peůsølbíjryostlinal kunjit.II`1ag`icky.e je  “ í . t a

Naponeżn Světěaroste Strom jjsidvojakýıni květy ja S dvojakýmz
ovocem.  Na "jedné straně jsou bunga mapi kemoid (květy mapi
zemřelých). které jsou zelené,na druhé Straně květy mapi živých
(bunga rnapíi.«g‹-imos). Bohužel, nemohu do tomtof stromu pověděti
nieeťiulbližšíhoě, ˇ než že V němí bydlí Íhala, když Se dostal do říše
I[nrt}vý`ch, protože nebydlí S ostatními zernřelými. i Ĺ l '

v-K;eŠnto.vé-rozeznàvají dva druhy halů, velkého", takézvaného nakil, a
rnaléhoýyěili' puteu.. Hala má pohřeb, lišící se od pohřbu obyčejných
Smrtelyníílšů. Puìteua vystavují na zvláštním podloubí, hlavou k vý.-
chodu, noharna k západu. Nosítka zdobí . květinami aj rohožkamiž
a“rníSto§pryskyřice.kemènjanu Spalují jistý druh vonného listí,
zvaného. kasai, a‹'dým foukají mrtvole do lítvřaře. Listí kasai zastr-

\
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kují si semanské ženy rády jako ozdobu do hřebenů, právě pro
jeho vůni. Haluinakila pochovávají tak, že ho posadí do země se
zkříženýma nohama a zahrnout hlinou až po hlavu, tak že pouze
hlava vyčnívá. Nad nívystavějí ochrannou stříšku, hlavu ízahalí,
kolkolem pokladou květiny a kůru äjamu ca spálí listí kasai. Podo-
týkám, že jsem také u ˇDjahaiů otevřel hrob jednoho haly, který
byl podobně pohřben sedě; hlava jeho byla všakza-kryta spletí
rohožek ya země tak, že se vytvořil nad ní celý pahrbek.“ ` í

Puteu jde k, Batu lľìibnu, kde bydlí jako tygr (bidog),hala. nakil
má však své bydliště s cenoi u Ta Pedna. Než se tam všakcdostane,
musí projíti mimo jakýsi druhhada či draka›-- kemai bintegn -,--,
jenž se může nadouvati. Hala musí dávati pozor, aby proklouzl
v příhodné chvíli. Podaří-li se mu to, zůstane u Ta Pedn a bydlí
na východě na galogn manau, jinak zahyne a přijde namísto,
zvané ramen, kde sedí mrtví ducllovécenoi. Jak už zmíněno, může
hala přijíti také do říše zemřelých do stromu mapi, chce-li ovšem;
odtud se může zase podle. své libovůle vrátiti. ; _.

Úmrtím některého členaležení nastává smutek, trvající po sedm
dní; v té doběnesmí se anifzpívati ani tančiti ani nositi ozdoby.
Potom se ,též uspořádá slavnost,kter,ou se Smutekiukončí a zmizí
prý také strach přednávštěvou hrobu nçebožtíkova. T ' _

Také Kensiu pochovávají své mrtvé V poloze skrčené vpostran-ii
ním výklenku hrobu; .hlavu obrátí jim ke galogn menlad, tvář k zá-
padu.“ Do hrobu davajı neboztıkovi různépotrcaviny, zvané penito; ná-
padným všakje,že svršky zemřelého nekladouctomuto na hrob.- Hrobu
vyhýbají se po sedm dní. Sedmého dne je slavnost,kterou se smutek u-i
končí. V 'úmrtní den jejakákoli práce zakázána azpůsobila by bo-
lesti vkloubech. t l  í í  ` ` `

_ ` .

Říše mrtvých --~ mapi “-- leží na západějkam se duše zemřelých
také odeberou. mrtvých jsou skalnaté, rozervané ostrovy,
zna nichž bydlí vy Seınangové,zvaní Ja Tebe.“ Není to však
.ampo(duše snu), jez se vydává na cestu, ale sagnol, který vystoupí
hlavou. _ Kensiu tvrdí, že již neznají přímé cesty na západ do říše
mrtvých. Sagnol musí tedy jíti oklikou přes galogn ímenlad,kt,erý
vede k východu. Galogn menladjest jakýsidruh houpačky. Jakmile
přijde Ýsa/gnol na její konec, je vyhbzen do“ výše a letí k Ta Pednovi.
Tento dá duši loktem štulec, takže zaletí až ke galogn mapi, který
vede _k západu do říše mrtvých.  Kráčejíc  po tomto, dojde duše
až k moři a spadnedo ąněho. Všichni její zemřeli příbuzní, otec,
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Hala neboli kněz-lékař u Semangù. r _í  

_ ' _ L , v _

matka, se sběhnoua polámou jíkosti, aby vypadala jako kemoid
rnębøžtík). Ptají se, jak se vede pozustalym Nedovedeli nový pří-

i i flehozí dostatečně odpověděti, musí nazpět na zemi. Zjeví se čtvrtého,
 sedmého a čtyřicátého dne a pojí jz věcí., jež mu položili do hrobu.

Na onom světě hrají si mrtví na galogn a u stromu mapi,
Ĺ{p1ęto_ui si čelenky Z květiny mapi a ovíjejí si je kolem čela. Postavou
jsou malí a nebudou nikdy velcí. Na onom světě je všechno jako
ze stínu,_i potrava,-které požívají. , `_ ˇ _ _

<Tvrdí dále o halovi, žese mu dostávátéhož pohřbu jako jiným
smrtelnílšům[Všichni příslušníci tábora zůstanou však na jeho hrobě
třidnyia tři noci, baví sea kladou potraviny na hrob. Hala ne*
zůstane v hrobě, ale zase vstane- Taktomu bylo také ul To Čia,
velkého haly, posledního u siongských Kensiů, od němž starý Timun
tvrdil,__ že jehoˇrjhrob byl po několika' dnech prázdný, nebožtík pak
ževstal Z mrtvých. ž _ j a  e  í ~ ~
iH,ala jde k Pednovi ke galzognmenlad.  Pedn vidí »jej přicházeti

._ ytga, kyne_ .lakmileí ale přijde hala k němu, dá mu štulec, až-í se
haleaipřevrátí na zemi na rohožku.Pedn stydí se však, an ho hala
nazývá 'svým otcem, že mu takovou věc vyvedl, a dovolí mu pře-
hývati ve své blízkosti. T j  ze I T  L

na .ochranuhrobu před tygrem, zastrkují do hrobu nám Z vy-
ígpravovànfíozzlíentaznámétenankle (tankel, Sing) nebo jim podobné,
rovněž' do »chyší lidských čna ochranu T před nebožtíkem. Jako jiní
Sejmangové tak i Kensiuvyhýbajííse íhrobulca mění své ležení po

d_,TQ `ti. g _”Souhrm,h , izlˇ. t
Ý Shrnemęëli iv celek zprávytnasbírané u jednotlivých kmenů seman-
skÍých,“tz,dostaneme odtud jakýs takýs obraz jejich víry V život za
hrobem. Vidíme zde_-značný souhlas, ač “fnení možno popříti rozdílu
mezi żseverozápadní skupinou Kenta-Kensiu a skupinou jižní Djahai-
Sabubn-Menri. Rozdíl; jeví se tak, že první skupina pochovává své
.mrtvéjv sedul, kdežto druháv poloze hřbetní; také orientace mrtvoly
jev ł1I`obějiná,'aspoň částečně. Dále používají Kenta-Kensiu tenankjle
ahlůl.kysoed_kem_oid na hrobě a v ochranu proti tygru nebo proti“ duchu

_› .^ ` \- _ v,

i:zemř'eléh0..U, jižních ,kmenů ůnedověděl jsem se o tom ničeho.  
 Nejnâpadnějíjlišíse ale Severní skupina od jižní tím, že dává

_ _ V _ _ Ý `

šmjrtvým do ìhlfübu potraviny. Jižní kmeny .výslovně prohlašují, že
Í›0ľ1Oì1BÖÍ_BÍą Vyìimiaje jediné Bateky na zjihupoloostrova. Ť  
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Protože postavení halovo (kněze-lékaře) u severních kmenů zdá
se býti vyvinutějšínež u jižních, není divu, že se tamf dovídáme
také více O smrti a o záhrobním životě těchto kněží-lékařů. J

_ Jinak převládají už všech, kmenů tytéžnázory o životě posmrtném.
1. Říše mrtvých, jež“ má různá jména, leží na .západě v moři a

je to ostrov plodů, na němž zaujímá význačné místo strom mapi.
' ŤCo vlastně je S tímto stromem, není docela jasné. Ríše mrtvých

ležíu zapadajícího slunce, Zdánlivě skoro tam, kde slunce zapadá
do podsvětí. Za tímto místem jsou jiné země nebo ostrovy s vy-
bájenýmibytostmi.i  ” A T po A _ n í  _  

2. Všichni Semangové, vyjímaje haly,[ přijdou na toto místo a vedou
tam .život podobný životu na zemi; jeto ale v každém ohledu
život stínu. í. Nikde se nepraví výslovně O tom, jak dlouho tam
mrtví zůstanou, zda zemrou čivěčně žijí; pravíse ale, že tam není
již nebezpečí, ani tygrů  ani nemocí ani smrti. Mrtví přicházejí sice
časem ze záhrobí, hlavně brzy po smrti, aby si odvedli svédrahé.
To je také příčinou, proč seživí vyhýbají mrtvole a hrobu. Věří

rfltotiž, že se tam_ duch zemřelého vrátí ia 'nejsnáze své pojzůstalé
najde. Ačkoli nemá ““Záhro`bí« pro Semanga nic děsivého a život na.
z/emi ukládá 7 mutolik zebezapření, přeíce_Semang nerad mění. Život
plný volnosti .v temnérn pralesevelmi se .mu líbí- č i c Í í

ů ,Výslovně bylopodotýkáno, že za hrobem nemá místa ani bůh
hroInu,takže je naprosto nejasno, kdo tam vládne. é li  ~

3. Záhrobí není ,místem odplaty zadobré ia za zlé; Z části pravili
tak výslovně, vyplýváto“I však také kdyz jiných  údajů. O odměně za
dobrý život není u Semangůvvlastně vůbec řeči; ;mluví[ se však
o trestu ia“ O pokutě, jež ~muSí býti tdokonána zde na světě. jO to
stará se již bůh hromu. je Č  ' P _ c  

4. Poznatkem nejdůleži ˇ i“, vyplývajícím ,Z předeSlaných_vý-v'C*CD< e....ı UJ( ...nB_

vodů, bylo by asi to, že Sernangovémají pojem ,něčeho duchového.
Nezáleží na tom, j jak si to představují. J istě všakvje toto duchové
odlišné od těla, bydlí vftělea vychází při smrti _z těla. Zde by bylo
třebafdodati ještě,co vyprávěl Keladi Z,Teladn, totiž že zvířata ,ai
stromy 'nemají takového- ducha za ,protoani „nepřijdou i na*onen_
svět. Co ří_kají o Ídušizvířecí, má vysvětlení jiné. (Srv. Postavení:
haly-lékaře u Semangů na“ Malakce iv ,Zadní Indii.aRočenka SV..
Gabrieleí926.) 'z _ T l
P 5.- O uctívaní zemřelých nelze u Semangů mluviti,l ač jsou kněmıs
jistě začátky. Pieta a bázeň jsou podklademjipohřebních obřadů.

ı

' .' _ T "”' `\ _ 7

ø
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í Apoštolsky sněm. ,
= ů  Napsal Dr. 'røznáš Hnáøø. j (Č. flá.í)í z

" Zákazy -apoštolského dekretu platily V první řadě pro onyjkře-
SťÍany,jiim?ž byl dekret" poslán, tedy pro obcekřestanské V Antiochii,
Syrii a Cilicii. Zde“ existovala řada smíšených obcí, V nichž upra-
Vení poměrumezi obrácenými židy a pohany byly časovou nutností;
Wendt1)je tohoinázoru, ževtěchto krajích byli činnými také
misionáři židokřestanští, takže řečenými zákazy mělo se předejíti
konfliktům ts pohanokřestanskými, hlasateli evangelia. po ` l jí * “ je
__ ,Jinde zákazy platily dletoho, zda kazatele evangelia pokládali
jejich prohlášení za Vhodné činikoliv. Nebylo třeba prohlašovaÍz'je-
jich závaznosttam, kde byly ,obce čistě pohanokřestíanské nebo kde
židé tvořili miziVou““minoritu. Tak svatý Pavel cestou po Syrii aj,
Cilicii (Skutky ap 15, 41) ,přikazoval, ízachovávatì ustanovení apo-
štolůa starších“. Naprotitomu v Korintě, poněvadžtam byly jiné
porn_ěry,nepro`hlásil závaznost zákazů apoštolského sněmu,i jak-e je
patrno z hlavy 8--10 pr,_vníh_0 listu, ke Korintským: apoštol tam
pojiednává sice to požívání A masa iobětovaného imodlám,“ nikde se
všakina apoštolský dekret"n,eodvolává,° nýbrž dovozuje Z principů
mravních, jaksi mají křesťané korintští V této Věci počínati. _  

či iPreč,ia,poštolský  právěiony čtyřilzákaziy vydal a ne jiné,
je pochopitelně ze dvou příčin._ Jednakt byly to věci,._které si židé
nejvíce ,ošklivili akteré proto moihlybýtiinejspíše příčinou pohoršeníx

7 jvey“smíšených obcícjh. Jednak z,ase,obrácení pohané následkem pří-
buzenských styků S pohanskýimi pokrevnýmia přáteli byli každo-
denn;ě_v ně_hezpečí,,i že se _clotknou lvi těchto věcech židovské citli-
vosti a tím vyvolajíu svých spolubratříz ze židovstva pohoršení.

_ _ _ _ _. ` `

,[_Nelzepopírat,“r že pklausule“ J akubovy mají jak_o,usi“'ana_logii s tak
Zvanýrni p ř ik áz á`n í m i N-O emovými čili noachitskými,
aíč-,nelze tvrdi_ti,_že by z nich vyplynuly. “ A . _ ,_ ,_ _ jp _ Q ._

tehdy.V říšiřímské mnoho .ta_ko'vých pohanů,_Iì.kteří Siceuvě-
řjjisv pravého Boha, jehož vyznávali_ židé, kteří se však nemohli
odhfodlatik tomu," aby 'přijali obřízku a-tak se stali údy židovského
ná«_ro1da._T-ito poˇhané,mezi něž patřilna příklad setník Cornelius, na-

Aposte-lges,chiehte_ -G,-öttingen. 1913. 263. n c -
Hlídka.. V P P ` ˇ č ů 17

_ Dr. T. _Hu,d_ec:~ApQŠtolský Sněm. 237“



í
1

4ø

_x._...

.I F

1%
iljá

.=.“`l

H

...._..z-.n.....„._.;`_;u.,.__`
l l

I

l
!

v
l
l

š
ł

l1
l

\
l

I

l

l

l

I

l
l

i
l

ı
É 1

238 Dr. _ T. Hudec: j
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zývají se v Novém Zákoně ospópevot tov deóv nebo goojšoúpevot tov
deóv, t. j. ,ctitelé Boha“ nebo ,bojící se Boha“. Židé takovéctitele
pravého Boha“ připouštěli ik bohoslužbě V synagogách a rádi S nimi
udržovali společenské styky, nebottím je připravovali ke skuteč-
nému- proselytismu, nehledě na to, že se tím poznání pravého Boha
šířilo, a že také židé pomocí těchto ,ctitelů Boha“ Iıabývali V poli-
tickém aobčanském životě neobyčejného vlivu. Aby Však mohli židé
snáze obcovat S těmito ,ctiteli Boha°, žádali po nich, aby zachová-
Vali některá přikázání a vystříhali ss jistých věcí, které jinak byly
cv odporu s přirozeným zákonem, jednak se příčily hlavním předpi-
sům židovského zákona rituelního. Takových přikázání pozdější ra-
bínové v Mišně uvádějí celkem -s e d m; nazývají je noachìckými,
protože Bůh je prý dal už Noemovi, takže jsou závaznými pro celé
pokolení lidskéodvorzující svůj původ, od -Noema. Traktát Sanhedrin
V Mišně Vypočítávátěcłito sedm noachìckých příkazů: 1. poslušnost
k autoritě, 2. zákaz rouhati se jménu božímu, 3- zákaz modloslužby,
4. nečistota, 5. Vražda, 6.loupež, 7. zákaz požívati masa s krví.1)

j Jak vidět, nesouhlasí Jakubovy klausule počtem -- věcně jen
Z části --_- s p~řikázáními noachìckými, a nelze tudíž ř by na
nich byly závisely. Než je tu jistě analogie, která plyne ze stejného
účelu obojího druhu příkazů: jako předpisy noachické měly ,usnad-
niti styk mezi židya pohany uctívajícími pravého Boha, tak i zá-

\"""`.O hh-I. N< GD

kazy apoštolstého dekretu měly za účel umožnit bratrské spolužití
obrácených židů a pohanů, kteří -obojí měli tvořit jedinou společ-
nost sdífuženou poutem vzájemné lásky. í j    Ý A

. Dekret apoštolský nestanoví ničehoo obrácených židech. Svatý
Jakub i Ostatní účastníci apoštolského sněmu mlčky předpokládají,
že židokřesťané budou i nadálezachovávati,zvyky a obřady Mojží-
šova zákona. Než ve slovech svatého Petra (15, 11): ,skrze milost
Pána Ježíše Krista věříme, že stejně dojdeme spásy jako oni“, je
jasně vysloveno, že pro obojí, židy i pohany, je pouze jediná cesta
-spásy, totiž milost Ježíše Krista. Tím jeřečeno, že zákon Mojžíšův
ke spasení ničím nepřispívá, a tím je také vprincipu vyslovena jeho
nezávaznost pro všecky, tedy ii prožidy. Netrvalo to dlouho,kdy
přirozeným vývojem věcí, jak už dříve řečeno, princip onen také
 ıııì L V , _ I `

1) Uvedeno dle Sehpürer, Geschichte des Volkes Israel. I.“„ 1896. Str. 128.
Učený M aim_Otniđ_es praví, že prvních šest přikázáníibylo dánno :už Adamovi,
sedmé že bylopřidáno Noemovi. Rabíni nerozlišují mezi zákonem přirozeným az po-
sitivním a. kladou zákaz krve úplně  na roveň ostatním příkazům práva přirozeného.

' ` v, ` ~ . _

\
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aıjjžidokřesťanů vešel v platnost. Po válce židovské pravověrná“ oírè
.ęâšev odvrhla všeoky Zbytky židovských obřadů, které pak ještě ně-
jakou' dobu se udržovalyv bezvýznamnýoh židokřesťanskýob sektaoh
,žEbionitů as Nazarejoů. L  “ V  č

j Výklad apoštolského dekretu je pztzížen a stava se složitější tím,
žese nami jeho Znění doohovalo ve d vo j i r e O e n s i, která se Smys-
šâem od sebe úplně liší- j i  i j

 Dosavad i přidržovalir jsme se onoho textu, který má Vulgata a
%â{terýlyS'e obyčejně nazývá reoensí ,v ýob odn í“. Týž text mají
àtéměř všecky kodexy majuskulní i minuskulní. Rovněž , Otoové vý-
wbodníapoštoplskýt dekret v témže znění četli fa "vykladali ' jej, jak

* jsme učinili pmy, ospředpiseohfltýkajíoíoh Se pokrmů, Tak dekretu
ërozliuměljí Klemenlsfklexandrij Ský,1)s Origenes, íponioh
ıapak Cy[rill Alexla.ndrij_skýp, Epifaniusj Theodo-
afetu s[,J“an Zlato ústý a jiní. _ p “ ˇ  

se Vedle toho je tu všakireoenseěsdruhâ, která sluje ,Z a p a dn í*,
flponěvadž to byli západní Svatí Otoové, kteří skorovšiohnidekret
oflpíóšıøıšıxý v ızêızø ávnhê fønnê čøui flavyh1ááflıi.Tøxh±øntø Sønøhø-
“val v kodexu D (Cantabrigiensis), "hlavním to zastupoi onoho typu
`a1ov'oZakonniho textu, který se nazývá Západním; Dekret apoštolský
ııznítam-takto: Vidělo se DuohuSvatém u a nám žá d-
#a1éholdal'šího~břemene najvas nevkladati kromě
atoholtop potjìíeíbn éb ofigb yste S e Z drrž ovali včoí obě-
“ćtoyvafnýehymodlápm, krve a Smilství ahabyste neči-

ii ˇšzšnilçi d)ruhému,Íoo neoh”oete, aby bylo činěno vam.
ÍàB`udete-lisetohovarovati, dobře vam bude. Ve-
l~deni.Duobem Svatým buďte Zdravil“ i

Jak vidět jev kodexuD vyneohán Zákaz udušeného --ě ıtvflwcoü --
.el mimoto k zâpovědem je připojena ěregula aurea -- zlaté pravidlo --
fišřesťanské lásky:  nečiniti druhému, oo neohoete, aby bylo í činěno
vam. Konečně pozdravu: «a,Buďte zdravi“ jsou č předeslana Slova ,ve-
ádeni Duohem Svatým“. Jsou ještě některé jiné varianty, ktere stoji
„Šaksi`“up`rostřed a jsou kombinací obojího čtení východního a západ-
›~Iy1Íł1ji0- Hlavně ona regula aurea uelčetnýoh svědků zapadni reoense
 _ j

- \

s1)ŤKlemę,nS Alex., Paedagogusfl, 7, 54. l- Stromata IV, 15, 97. s-- Ori-
Ťgl 0 H0 S, C011í1ľa›t_yCelsum_ 8, 29- 30 (P, Gr. XI, 1558); -- Srv. C o p pi e t e r S, Le

 ødéoret apostolique v Revue biblique 1907 Str. 37.  s e
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onoho, Slovaxnabývá zcela jiného výZnamu.; Dekret  pak totiž ne;-~
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schází. Nežtyto varianty imůžeme ,pominouti mlčením, poněvadž;
nepadají na váhu při otázce, kterou nyní ohceme“'řešiti. j ` za

”koedexůż›lmáapoštolskýdekret pouze s třemiszápovědmi -- bez.
,udušeného* -- mimo kodex D ještě minuskulní kodex hory Athosuż.
(Lavra 184, B, 64), celkem tedy dva kodexy. Ale přes to třeba..
říci, že je recense Západní velmidobře doložena a to proto, poně-A“
vadž všichni staří Otcové Zápvaduľ) četli dekret v tétoformě: sv..
Ireneus, sv. Gyprian, Tertullian, sv. Au gu Stin, sv..
J e ry o n ym, který poznamenává, že v některýchrukopisech je při-~
pojeno ,et suffocato',, Pia cia nu s B ar oi no n ensi S, Ambro-
Siaster, Fulgentius R u sp ensis, ap, jiní. Když tedyta-

početl tak  Starých ia význačných Otců zná dekret papoštolskpý“
v recensi Západní, tu třeba vážně uvažovati o tom, zali přece jen;
recensetato, třeba že se liší od našeho kanonického textu, nemá;
nároku na původnost.~ - S ^ l ' _ ~ S 1

S Nejednáfse při tom O to,že v recensizápaídníl je SlůvkoŤ,ud.uše-ě
ného“. vynecháno, nýbrž oi. celý Smysl dekretu,; kterýěěívynecihaníjmzi

obsahuje zápovědi pokrmjových, nýbrž zákaz `tři”nej~těžších;hříchů,L.
které se v staré`Církvi nazývaly[,tri.à Peccata capitalia"': zdržovati..
se věcí obětovaných modlám je Zákaž In o d“l o s l žb y, pzdržovatiiíz
se krve neznačí rzdržovati Se požívání, ale projl é vání krve,
tedy vraždu, kčemuž jako třetí přistupuje ještě zákažfs mi l S tv ale
S připojeným příkazeml křesťanské lásky klausule Jakubovy, pak; . S
nejsouničím jiným, nežli ,stručnoutrestí celé křesťanské mravoukylìì.
Dekret je, jakpraví Pxesch,2) ,das kürzelste Compendiumder christ-~  
ıiøhøn Ehhih“.      r

  A tak také všichni uvedení západní Otcové apoštolskému de.kretua I  

příklad uvádíme jen Paciana Z Barcielony, který p'íše,_(P. L. XIII,
1083): Haec vero tria crimina ut basilisci, afflatus . ...I metuenda.

4 _

_1) Sv. r ep ň e u S, Adv. I-Iavereses IV, 12. “-- Svf C ly p r i a n., Testimonia; III,
119-. -- T errtu. 1 li an, De pudicitia. 112. P. L. II, 1054-Ĺ-58. P- A u g u-S t i 11,;
Contra. Faustum, P. L. XLII, 504. -4-S Sv. Joron ym, Ad Galatas, P. XXVII,9_22...`~
-- Pa cz-i a. nu S B az 1' ci n o n e n Sz i S, ]?a.ra.eneSiS,_, P. L. X11 I. 1,083. -7 A m lo r ov

fide catholica, P. L. LXV, 716. A « S A ,A jj S Q j
““2~) R eŤScÝh, Das a.poSt.“c Dekret nach Seiner aulìerkanonischen Gestalt untersucht.. “

Leipzig,1905`.`St:r. 52. j  = . je K je v
4), -„_ ı\_

ıl

ľozuměli vidouce vněm Zákaž modloslužby, vraždy a smilstvíl,Jj_ako«e=

S i a S t eeI`,* Ad Galatas ŽP. L- XVII, 346. -4- F ul g e n ti u S R u S p e nsi S, .Proti

,/
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v.~±s-ulnt . .. .' Quid faoiet contemptor Dei? Quid 'aget sˇanguinarius?.Quod
ıżaremedium capiet fornicator? . A konečně dío těchto třech zá-
}żlŠ‹azech: HaeceSttNovi Testamenti tota cfonclusiol

Různost obojí recense, východní alzápadní,`í nedovede vysvětlit
fznámá hypothesa Blassova, kterou hájí takéZahn a Belser“. Blass
»totiž aby. vyložil vznik četných variantů, jež se vyskytují ve Skut-
ıcíchrapoštolskýchl v textu tí zv. západním, má za to, že svatý.Lu-
Ékáš napsal své dílo ve dvojí recensi. První (A) byla určena) Theo-
íilovi a ta se nám dochovala v textu západním, hlavně v kodexu

Druhou recensi určenou římské církvi, svatý Lukáš poněkud
aipravil a zkrátil, .a tuto máme v našem obvyklém textu Skutků
ęzap. Je sicepravda, ža varianty kodexu D častoitìažr tnápaědnč
ťsvysvětlují -a objasňují náš obvyklý text, ale tof neplatí o dekretu
,apoštolského koncilu. Zde zněníkodexu D nejenneobjasňuje, našeho
.obyčejného ,textu (B), nýbrž stoji S ním, jak jsme viděli, v přímém
~flodporu. Obojí text, který se od sebe tolik různí smyslem, nemůže
:amíti.původcem Svatého Lukáše! Hypothesa Blassova nás nechává
~vızøvn±ø připadá úpınê na høıijčkáøh. ,    

Kteraktedy rozhodnout, která recense, východní či západní, je
ç;pů.vodní a pochází od svatého Lukáše, autora Skutků apoštolských?

 Byl to první "Re S c h,1) jenž se 'pokusil A vědecky Odůvodnit, že
êčtenífzápadní, obsahující pouze tři zákazy, je původním, a ÍžeJnráš
.obvyklý text se čtyřmi zákazıy je“variantem, jenž vznikl později
.asprávnýjsmyslapoštolského dekretu úplně, změnil.j- A j  S S

Důvodyilřłeschovjyř přiměly Harnacka, že se vzdal stanoviska, které
zdříve hájil. Ve své Apostelgeschichte převzal zcela názorJReSc`hův
/za pokusil se podat přesvědčivý. důkaz o původnosti zápádníjrecense

Aijıtoritapl-Iarnackova"způsobila,`že též jiní připojili sek jeho ná-
zzoru,, aniž však ho nějakými novými důvody mohli podˇepříti. ~fOme4-
:zímei se proto na výpočet“ hlavních argumentů, jimiž se Hłarnack
pokouší své tvrzení prokázat jako naprosto jisté. ‹.Uvedeny jsou na
žstr. 188“.-ˇ-198 jeho Apost'elgeschichte2) a je jich celkem osm.:

1-.LNikdo .dosud nedovedl uspokojivě vysvě.tlit,.proč velvýchodní
“aiGcensi dekretu je vedle předpisů pokrmových, a tedyømravně in-
zdifférentnlích, v jedné řadě položen zákaz smilství. V recensi zá-

; 1) R e S c h, Da's`Aposteldekret nach Seiner auB erkanonischenfl Gestalt untersucht.
;Løìpzig1eo.5.r “   ~  r A

2)" Ha rnla ck, Apostelgeschichte. Leipzig IQŰS.  `
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242 A Dr. T. Hudec: Apoštolský sněm. ,Ž _ p

padní stojí smilství vedle dvou hlavních hříchů jako třetí _z peccataż.
capitalia, což výborně zapadá do celého kontextu. A S

2. Při celé kontroversi jednalo se v Jerusalemě o obřízku a Moj-»~
zákon jako celek, a nikoliv op jednotlivé předpisy jeho. ˇ Bylo“NkFĎ

Sm‹

Go4

napadným, že "Lukáš 2 najednou uvádí některé Z těchto předpisťa
jako závazné pro pohanokřesťany.  j  A S

3. Předpisy pokrmové tvoří součástku židovského ť zákona.iV.e“-
verši 19. je však, že zákon ten vůbec není pro pohanokřesťany zá-
vazným. Když se nyní přes to ,některé Z těchto předpisů prohlašuje
závaznými, vzniká tím odpor. ˇ 5 j  =  j A

4. Nelze, si vysvětliti, proč pokrmové předpisyl se prohlašuje
závaznými tak, že na jejich plnění Závisí duševní .blaho věřících...
J edná-li se však O zákazy mravní, je, to zcela přirozené- t

5.Výraz ,poskvrnění modlami“ ve verši 20. naznačuje, že se ine--
jednalotehdy omaso obětovanémodlám, aleto každé apospkvrněníflž
vznikající zůčasti na pohanském kultu, tedy o modloslužbu vůbec.

` 6. Zákaz vraždy v recensi Západní nelze nazvati nápadným, pro-
tože vražda se u pohanů .vyskytovala v různých formách, jako“
vraždění a pohazování i dětí, vyhánění plodu, zabíjení otroků atd...
Už v Apokalypse (22, 15) čteme jako by tobyl ,ohlas dekretu .apo-
štolského: Ven . . . smilníci, vrazi _ a modloslužebnícil  A

7. O tom,“ že první křesťané i nlepožívali krve, je ,první zmínka...
teprve v listu církvi lugdunské aviennské (Eusebius, H. E. V, l,26),„
tedy poměrně-pozdě.  in p 2 ,j  ` j j Ý A

8. Všichni Otcové západní vykládali apoštolský dekret O předv-
pisech mravních aˇto it ti Otcové, jako -Tertullian_, kteří Znajía,
uznávají pro křesťany zákaz požívati krve“ audušeného. v S

A Už v nejstarších dobách -- tak vysvětluje Harnack vznik recensea-
východní ~-- pronikl do Církve, ze židovstva odpor proti požívání)
krve a udušeného masa. A tak /se stalo, že výraz rcvmtoo ,udušeného“,„
který byl původně íglossouna okraji textu,“vnikl do samého textu
apoštolského dekretu a změnil ,takúplnějeho smysl. Regula aureaz,
ovšem původní není, protože, kdyby byla spojena se zákazy, ne“

,mohl býti vlastní smyslrdekretu tak snadno změněn. (P, ó_,a),
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  Posudkyvyp 0
Vlastivěda Moravská: Přerovskýfokres. v Napsal

Rudolf Kreutz. V Brně 1927. S. 446, 30 K. `
ŤNa tomto Přerovském okresu zřejmě viděti, že je dílem dvou

autorů: prof. Karjeutzobšírně sbíral látku pilně používajerukopis-
ného i tištěného materiálu zanechaného Fr. ätruschkou, .H. Krchem,
Jos. Kramářem, Fr. Bayerem, Ant. .Krátkým a Fr. Levým, ared-
aktor Vlastivědy Augustin Kratochvil podstatně ji doplnil dodávaje
celéstatě zvláště O poddanských a církevních poměrech, prohlédl
adoložil citaci ze zemských desk, napsalz ukazatel atd., a tak
teprve spis jaksi ucelil a k vydání upravil. „V něm, je vpravdě
zpracováno velmi mnoho látky, a Z něho možno se poučitiˇomno-
hýchvěcech, jimž se teprve tu. dostává zasloužené pozornosti, tak
že Okres přerovský bude zajisté vítanou příručkou k naší vlastivědě.
Ale zdá se,“ že při vydání přece jen scházelaposlední ruka. Upo-=
zorňuji jenompovšechně na to, co se hned při čtení namanuje.

l Prof. Kreutz bral svůj spis příliš“ ze široka; nebylo možno ani
vhodnoaˇpröispjěšno celé, jeho sepsání ponechati; krátilo se tedy,
což“ proúčel Vlastivědy bylo zcela na místě, a jen litovati jest, že
se nekrátilo ještě více; na př. nač je ve Vlastivědě, která přece
nemá zaůčel vyčeľpávati všecku přístupnou látku, popis domů (l05 n.),
načjpcelýp příběh ls Bollerem ,(141 n.)?Co však více vadí, je vypra-
vováníˇsamo; jetakpo kronikářsku kousek po kousku, .věcně ne-
spojovánosay,mechanickypřiřazováno; velmi často se věci již po-
věděné opakujía zases jiným rokem nebo počtem, takže nakonec
zůjstává.nejistoi,- ktlerýrokžnebo plat je vlastně správný; látka je
mnohdy příliš rozkouskována, takže všecek přehled mizí. Chybou
je, A že=›se“*ve spise opouští »ob-jek-tivní ~«stanovisko a i že není zachován
střízleivějšíůsudek; dedukůe; někde uváděné jsou beze všeho poroz-
umění věcné příčinnosti a povrchní i ledabylé; na př. není správno
napořád Straniti poddaným proti vrchnosti, vždyť bylo dost a dost
poddanskýchžalob ia stížností také nepravdivých aa svévozlných, a
není také správno, ,když na jedné straněyvýznam některé osoby
neboskutku jen se zveličuje a paušálně vychvaluje podledosavad-
ního obyčeje, a když na druhé jiný se odbývá ůštěpkem, .bazrovna

` ,triviálně al nechutně. Ve spise najde se dost unáhlených a kvapných
ˇ *ůsudků, libovolných, nedoložených dohadů, .převrácených a nepřes-

nýchvýkladů -i třebasu Žerotína, kde vědomosti naše přece již
trochu dále pokročily -, tvrdí se tam nemožné věci (jakoby od-
umřelá- biskupská léna spadla na kapitulu); někde zůstala holá
nesrozuinitelnost (str..2ll), jinde vjsouvislosti skutečný stav až
příliš popleten (309). Nejasnosti, nesrovnalosti nemile zarážejí a

A 4 výkladyi neuspokojují, na př. o pozemcích rustikálníchl a domini-
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kálních; aniž se věřiti chce, že i ve svátek vv týdnu musilo se jíti
narobotu, a že by robotníci dostávali za mlácení dvanáctou měřicí;
častěji povýkladlě zůstane přece zdůvodněná pochybnost. Naivně
působí, uvádějí-li se na doklad jakéhosi přátelského poměruobvyklé
titulatury v listech a začátky přípisů posílacích. Trapno 1 je čísti:
Betlřioh z WolframSkirchenu(!), chybně tištěno 0 gruntě,že fjeiˇžá-
,danému nezávadný (str.`369, místo: (žádné-mu), chybné jsouleto-
ípočtyl1573 (55), -1579 ('72), 1~8`75(229), na str. 237;-310 a~td.; ne-
musilo by snad přece se tisknouti: koupil dům ',,zal účelem Zařízení
,radnice“, nebo ,,z příčiny nedostatku zdravé vody“.
“  .Hojné nové látky; na opravyi doplňky celého spisu by poskytnul
rarcibiskupský archiv iv Kroměříži; odtud; by se mohlovelmi mnoho
doložitik úplnějšímu a správnějšímu pochopení a porozumění dějin
jednotlivých obcíi na Přerovsku. ~ › Jan Tenoráz.

. , ' v . *

átkyzpolicejníhořejditelství v Praze. Sepsal
Dr. Fr a n t iš e k R o u b í k. Vyd: ministerstvo vnitra RCS 1926.
-S. 282. Sborník archivu ministerstvavnitra“ rep. čs, samostatnápří-
loha „Věstníku min. vn.“ (red. Dr 1 Ladislav Klicman, ministerský
rada a ředitel státního archivu), sv. 2 I. " ' ;

 -Nynější archiv čs ministerstva vnitra, bývalý archivmístodrži-
telskýąv Praze,Ĺjest“ -- podle tohoto .spisu-- ,,náš nejstarší anej-
větší státní archiv aj největší archiv -čsrepubliky vůbec“. .Ačkoliv
.úřední takové archivy samozřejmě obsahují mnoho listin pro dějiny
jinak bezvýznamných, stejně samozřejme jest, že jsou-li dobře za-
chovány, obsahují naopak také listiny, jež vyjadřují správu přísluš-
ného oboru, vt našem případě tedy hlavně správu politickou vcelém
jejím rozvětvení a také Správu finanční. Má tedy ,,Sborník archivu
čs ministerstva vnitra“ již "Z minulosti látky víc než dosť. S   

I. svazek jeho iobíráise, jak uvedeno, počátky pražského“ ředi-
telství policejního, které zřízeno r. 717851 (vídenské zřízeno 1776) ra
stabili-sováno 1794.* Úvod seznamuje Sprameny, pokud se v onom
archivu nalézají, a poučuje zhruba O mezeráoh v původních pra-
menech ipříčinách mezer těch. _ 1 A _ ť n p 1 Ĺ í  

O policejní správě pražské pojednáno až do -opatření začátkem
-19. stol._“učiněných. Přirozené nemůže se tu -dějepisec omeziti na
Prahu, když v stol. 18. veškeraii veřejná správa, a tedy i policejní
soustřeďována víc a více ve Vídni. Stručný přehled policejnísprávy,
v Praze před dobou josefinskouvhodně uvádí do vlastního před-
mětu knihy, pouěčujílcíooiněm důkladněı zajímavě. j ` L

V druhé polovici její otištěna řada příslušných listin. ` , ~ -

IU O _0<

O

G. K. Che st-erto n,'E ugenik aa jin á zla.. Přel. O.Ku-
čerová. -Nakl. L. Kuncíř, Praha.192_8. S. 159.- p “ f  '

Tentokrát nebojuje Chesterton S lidskou -pošetilostií románem nebo
satyrou, nýbrž vážnými úvahami,-navazuje na anglický „slabomyv
slný“ zák“c*nr“í, j“ímˇž“`ť“Iná“` výběr snoubenců. V I. (části píše

' x “ ~ , V `
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protiifalešné theorii,'v Il. op pravémiscíli. Ch. jde na kořen zel, jež
pohodlná va íkrátkozraká,eugenikaF chce vymýtiti několika paragrafy.
Jsou to -různé ˇnedu-hy společen`ské“,- především materialismus na ego-
`is*mus. Místo co by se pečovalo o podmínky zdravého života pro
všechny, hledají "se opatření mimořádná, která přes lidumilný nátěr
mohou, býti velmi ukrutná -al přece ibezvýsledná. I  »
"Kniha jest plna vzácných myšlenek, škodajen, že ne vždy sroz-

“umitelněS vyslovených. Ale toť Svéráz Chestertonův, jehož I výroky
třeba čísti velmi pozorně a zhusta číst-i víckrát.  

_ , 1

ii S Z e z em ěl m r a k od r a p ů. »Obrázky a dojmy. Napsali Dr. A.
čka _a Li dk aÍŤ O si čko vál. Nakl. AL 'Neubert, Praha

5.160, 18 Í _ jl _
115 prvních statí živě a zajímavěnám předvádí obrázky: ze života

ìainerického,i-soukromého i;společBñ-ského, hlavně v Chicagu, největ-
ším“ to asi střediskučeském, při čemž ale Spis. nemluví jen O Ceších,

'oAmeričanech vůbec,[[Ačkoli' kniha složena ze statí porůznu
jinideluveřejněných, (tedy "ne soustavně a jednotně, přes to nutno

ii ťľviyznati,“žeŤ.vjmálokterém'spise českém život »americký vylíčen tak
Érláfzorně, jako v tomto, ,nehledáme-li hlubších úvah a dohadův. Statě
'16--25”ijSsou“již více belletrické, ač také ne bez postřehů poučných.
íÓsobní stanoviskof,spis.:jeví seiv ledabylých poznámkách onábo.
ženství, jež“ naštěstí nejsou četné. _ S  _ S  _ i i p

" Za pravdu, právo _a .sp_raveídlnost,čili jakýráj připravil Nvo vý
Ťko n gr ufový z ak o n- římřsko-katoliˇckému duchovenstvu .v Cesko-
šs_lovensk`é Republice. (25,/6,1926!S!l) Cástl. obecná: Historický
vývoj .„kong“iŤui al právo římsko_-katolického iduchovenstva VCSB na
pikoingruu. 'Část ISI.“-- zvláštní: Kritický rozborv novéhokongruového
izá.konla-.:~ Celé 'veřejnosti jakož islavné ,`v;ládě _CeskosIo_venské Repu-

,,na,,uvážen:ou.S podává `ThCf. Pukl Frant. Borg., farář: 'vyplaímném
nad Orlicí v Cecháchz, řádný člen Právnické jednoty Moravské v `Brněì.
.ŤNákl. -Malohanácké tiskárny, Boskovice. S.f62,',í,6v K.

Nadpis knížky, jak tuldoslovně otištěn, naznačuje již. také její
-obsah a. poněkud i ráz, ,jeníž podle opětovnéhoujišťování má _ibýti
,,.bez=hněvu a zaujatosti“ kritický, ale jest hodně polemický, což
ka, známých poměrů není divno. :Kdyby byla látka lepe spořádana,
”,fiię_bylotřeba`tolikerého opakování. Zevrubněji mohl pro státní”ko,n-
çgruovoupomoc býti probrán takéýdůvodi, že katolická většina má
Spolu právo ~roZhodovati,o`”tom, nač se státní pe`níize,Stakě Z jejích
lŠjà.pes_l_pochozí,: mají vynaložiti. O náboženské matici  opak'ují~ž“ se

,í_,=ste_reotypní nepromyšlenél a ínaivní názory, jako že by v _cíı~kevní
vicfvynášelpa, nebo že *státn'í(benkroty ji poškodily, tedy že

§l'3`l3,S. 18313 -Ji povınenvnázhradou (jıstiny ip úrokůl) atd. Což mojhlytjejí
'penızebýtıjuloženy někde na měsíci, aby jich nepostihly společné

Ťpohromy majetkov[é?{A: byly by u matice vi církevní správě jen
bývaly), vnikolíi výdaje? Na iˇstr. 21. vyslovuje se . souhlas

O ` "- \_, ,
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s výrokem ,,Lid. Listů“ (,,poctivě to vyjádřila“) ap hned se vyvrací.
Na str. 44 se Dru Kramářovi trochu lacino (za :ten kongruový
žvanec) slibuje láska a úcta katolického kněžstva, kdyby . . Chybně _
datování dřívějšího kongruového zákona (zr. 1919) a jiné chyby
opraveny na zvláštním lístku dodatečně otištěném. Chyby jako
VVaschington, autopsye a pod. by ve spise takového původu býti _
nemělygtorsoznení znetvořenina (spr. zkomclenina). ' 4  1

=ı= =ı= 8

Tylda Meinecková, Kordelìe. Román. Praha 1928. S. 120..
--- Růž. Ut ěšilová,,J enka. Román. Praha 1928. S. 262.4 L

Práce obou mladých Sspisovatelek obírajı se náměty-hodne jiz o-
potřebovanými. T. Meinecková, jejíž tvorba vykazuje jižobsáhlejší
román (,,Po`ů,t sedláka Graciána“) a dvě či ,tři šbírky,povídek,má..
ovšem větší literární zkušenostii umělecké schopnosti a tož dovedla-
dáti také svéráznější formu' svémulmravoličnémuˇromìánku o roz-
kladu“ pražské měšťácké rodiny. Zachytila dobře, bez plané Senti-
mentality smuteka zklamánímatkyv, jíž se dospělé dcery vymknou
z rukou a jdou vlastními cestami: jedna do manželství, druhá za
samostatným povoláním do ciziny. Právě, tato .druhá rdcerarjest.
vlastní hrdinkou románku. Spisovatelka hodně teple,'s jakousi skoro _
osobní účastí vylíčila bolestně zklamanou důvěřivost jejího mladého! j
srdce, ale také mravní sílu, S jakou se dovedla vzchopiti, vytrhnouti. 1
se Z celého nezdravého rodinného prostředí a vydělávati si samo- s
statně chleba. Tak ztělesnilaznovu i v této sympathické dívčí po- S
stavějonu energickou chut kľživotu, která byla hybnou silou ně-
kolika"povídek;z dřívější jejíknihy ,,Hrdinovéa bánkrotáři“.

.,,Jenka°,°:R. ,Utěšilové je celkemvšední příběh o láscezámožné-
lékařovy.dcerkyˇk nadanému chlapci z nalezince, jehož se její otecfl
ujal la. dal na._st.udie. Láska se začínájíž vi dětství, cožľostatně není-.  
nic nového, ale je dosti nepravděpodobno, že by zkušenýìa šlechetný“
lékař hleděl tak .shovivavě najejí, vývoj, trpěl fvšechnyjejí příliš 2
nápadné projevy a nebránil tak Sblízkémustykuoboudětí. Ani ostatní.
devíti, desítilletá děvčátka nemluví v románě již skoro to- ničem, jiném  “
než ol lásce a O vdávání, větší pak nemají jiných starostí než ,,bláz- 1
nit kluky“ a odluzovat* je svým kamarádkám. Mnoho místa věno-
vala spis. líčení poměrů na měšťanských istředních školách-.praž-›
ských, ale zůstává přitom zcela“ na povrchu, spokojuje se vesměs.
jenjvedlejšími idrobnými příhodami, kde vynikne sotva několik“ více
méně originelních S učitelských a studentských ligurek. iI, duše obou..
hlavních hrdinů, jejichž románek skončí se ovšem štastnou svatbou,
zůstává čtenáři cizí. Pochybuji, že by podle této ukázky bylo možno~
čekati od nové spisovatelky v budoucnu více než podprůměrnou.
ženskou literaturu staršího rázu.-_  i `“ S ť S

Q
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,J; F. Karas, Země sta překvapení. Román zdalekých
končin. Praha '1928. S. 294. -- Emil Vachek, Tajemství
jo br az á r n y. Detektivní román. Praha 1928. S. i  í
A Jsou vr oblibě dobrodružné a detektivní romány, jproto není skoro
ani divu, že oba plodní a vždy pohotoví1rˇorn€i=Í1O_Ií›isci vyšli vstříc
potřebám čtenářstva, po případě nakladatelů, aby a nebylo nutno
íutíkati sestále jen ku překladům. Karas, dosud vyrabitel historic-
kýchpovídek a románů, udělal si to dost pohodlně: vzal si několik
domácíich figurek, převlekli je za Angličany, Frıanccouze, Portugalce
atd;, přenesl je kamsi do Afriky ik řece Zambezi a zapletl, je tam
podle osvědčených vzorů do několika dobrodružných příhod s .čer-
nochys a krokoolily, slony if vosamij-`-1 vždyť konečně Afrika jezerní
sta Ýpiřekvapujících možností,a kdo pak Z českých čtenářů bude
zkoumati, pokud odpovídá pravdě aspoň líčení prostředí takové
černošské vsi? Sotva však možnou je postava anglikánského pastora,
jenž prý se doma rozešel sofficielní církví pro svůj výklad o Ji-
dášovi ia o podobenství viničném ac odebral se protodo Afriky jako
mistionářvyslaný üsektářskou společností „Tiše blikotajících světel“.
Je to taikovýnaivní dobrák, Stařec provázený dospělou dcerou a
ovládaný resolutní hospodyní, jež jeho idealismus strhuje stále k sta-
rostemeo dobré jídlo a přivede konečně misìonáře k tomu, že se
vrátído vlasti. Na účet této komické figurky baví Spis. čtenáře hoj-i
nými vtipy, Z nichž je několik tohoto rázu: Pastor se ptá hospo-
dyně: „Neznáte homilii římského biskupa K_lementaP“ „Ne, neznám,
něco takového jsem dosud nejedlal“ Nebo: „Uvidíte vodopády.“ i,,A.
jí se to?“f Ze byanglikánští sa sektářští pastoři tak rádi [latinsky
citovali katolické církevní spisovatele jas latinské básníky, jest asi
takémálo pravděpodobno. O katolických misionářích se v románě
jen mluví jako o„římskýchpáterech“, kteří j prý svými dary po-
kaziličernochy. '_I~proto prý je tam majíflčernoši raději než protes-
ítapntské, poněvadž jsoutlustší aˇk, jídlu šťavnatější, ale jinak O je-
jichž náboženství vůbec“nest`ojí;““V tom smyslu vyznívá vlastně celý
román: misìonáře a1Š`protestaı1-tskéči katolické-žene do Afriky budí
nějaká nespokojenost nebo robinsonská touha po dobrodružství nebo
konečně „fixní idea“, alev každém případě jest jejich práce marná .
Opět tedy nový doklad, jak je I_nožno.„i vìtakovéms zdánlivě nevin-
ném .románě Se slony as Ivy na obálce uplatniti určitou tendencil

7 Emil iVach.ek ve svém pokuse o první český detektivní román
konstruoval opravdu velmi obratně i důrnyslně napínavou Zápletku,
jakou způsobilo odcizení slavného originálu ve šlechtické _pra_žskcé
ohrazárně. Postavil -tu proti sobě yproslulého,anglického jdetektiva
ao`S,kroInného pražského .policejního inspektora, obdařeného živou
obrazotvornostii i smyslem pro romantiku, což mu pomůže rozluš-i
titi šťastně záhadný případ a napravitiˇchyby zaviněné sebevědo-»»
mýmnovinářem. Vedle nich je tu i několik jiných dobře vykresle-
nych fıgurek, jımıž autor pohybuje na chladně vyměřených polích
sve sachovnicef svıžně ane nepřirozeně a při tom tak, že čtenář

. 4 . .
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skoro až do konce není si jist, kdo se dopustil zločinu; Román,
vi němž tentokráte není hrubých inaturalistickýcˇhpartií -Verotikia
hraje tu, jako ve všech dˇetektivních “ povídkách velmi “ podřadìno”i1
roli bude jistě se zájmem čten těmi, kteří rádi sahají po napí-
navé četbě. Vícelkovém díle Vachkovějneznarnená ovšem nějakého
uměleckého růstu: potvrzu'jejenz`Ťznovu jeho mnohostranný zájem,
usilující především o zevnější úspěch. 9 "

__ V _ I

‹

Ď .

či áj, K. D a riš. Román. Nakl. J. Birnbaum, Brtnice 1926.
S. 252. Í r r r 4 g i_ i i“ ;
i Pozdě,jelikož nám teprve teď poslán, Oznamujeme I`.omán“spiso-
vatelky, jež si zatím dobyla širokého kruhu čtenářů jak mezimlá-
deží tak mezi dospělými“ a může se, dbajícvíce umělecké kázně,
vyšinoutì meZipř`ední” katolické spisovatele, čehož jí isobě upřímně
přejeme.  j t j o . r t

ıf .K. Dariš, s ovdovělou sestrou spolumajetníktvelkostatku.po ro-
dičích, jest vyšším úředníkem, vPfraze *a užívá tam života. Jednak
kocovina Z něho, jednak vzpomínka načistou lásku, jižopustil v doi-
Inově, “zah“ání jejdo něho zpět, a venkovský vzduchfsvenkovskou
práci aspolečností dokoná obrodné dílo v“ něm. z ' t “ s
' Ušlechtilá tendence se místy -jednostranně vtírá. Chvalný idealis-

mus, vznášející se nad realistickým vylíčenímvenkovského života,
zabíhá tuze do sentimentality i zapomíná někdy přiměřeného odů“-j
vodnění V ději al .pravděpodohnostii v něm ivpovahopise. Nejed-
“no“u při četbě na na konci jejím vůbec napadne čtenáři: je to příliš
pěkné, než aby to byla pravdal Jinak ale jeví již tento román před-
nosti spisovatelčiny: iiobratné a plynné vypravování, postřehy drobà
ných zajimavostí anade vše ušlechtilého ducha, jenž ,oživuje směà
:reII1 člověka důstojnýrn.  i “ s ~ či
1 ` _ . . ' V

Ĺ Hele n a lM n i s vz-k O W a, C e šˇin o idra m a- Přel.“ Václav
Íiíçredhag Nakl.,A. Neubert, Praha 1928. S. 272, 16 K. ú  “ za

 ˇ „Cešino drama“ jest jen titulní ,,úryvek~-zdeníku vypovězenéženy“
jedna ze 14 črt; carský četnický důstojník "vedePolky vypovězene
z Varšavy do Archangelska, hledějim podle in-ožnosti, býtinápo-
zmocen, a to Z lásky kz pisatelce deníku, pronižse pak ivzdásvého
.místa,,ale Ceša, ač rovněžk němufcítí náklonnost, Z národnostních
důvodů odmítá jeho ruku. Ostatní črty jsou velmi různorodé: chmurné
dumy asísentimentalní úvahyfse 'střídají s obrázky Z ,polské spolenč-
inosti. již r jako jindy chtějíbuditik překonávání zděděılýchpřed-
sudků,ík`sociálnímu cítění a jednání. Je to četba místy přesládlá,
avšak stáleijernná., ˇ - í i ` j  „Í“ s ` “ i _
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Zpověďlaikům. i .i za  i » 
V. novinách, i cizozemských, byla zpráva, že O letnicích ,N kdosi

v Praze-4 podle jedněch novin z dlouhéichvíle .--- založil n O v o-i
ka t oli c k oçu církev, jež uznává papeže, kněžský celibát zdobroť
volňuje a zavádí zpověď laikům (Němci říkají Laienbeicht). O této-
gtůjý zde několik slov, jelikož ui náso ní celkem velmi málo je
známo. , e s “ I  ˇ  . . e T

Ť V otázce kajícnické (disciplína paenitentiae, Bul?›disciplin).v I. tiv
sícletícírkve jest málo. zjištěných.výsledků,. jelikož není pramenů,
ježyby o ní zevrubněji poučovaly. Badatelé jsou tu poukázáni na
příležitostné zmínky, i není divu, že seve výsledcích rozcházejí,
zvláště ikdyž praxe nebyla vždy a všude stejná. V e ř ej n á zp o-
v ěď známých provinění ovšem byla zpovědi před laiky, již arci
svátostného rozhřešení dávati nemohli. Z různých příčin byl před-
mět takové zpovědi, ježiltkajícníkům ukládála zajisté těžké. břímě,
čím dál tímivíc a sornezován.  2 V e 4 r . Ĺ Í
r 8.istol. na západě .Zná jen zpověď všedních hříchů před laiky;
veřejnost' její _ měla vésti k hlubšímu zahanbení kajícníků ia k při-i
miluvné modlitbě shremážděných.. ji Ĺ L . j  s jí
_,V.lí. stol. se“vyskyt_uje zpověd' i_. těžkých hříchů před laiky. Vlivem

p_seudoaugusti.nskéh'o trakvtátu,D,efvera et falsa paenitentia ajinýclí
okolností se.stalo,'iže i někteří, ri“gorist„é, takovou zpověď pokládali
vrrynedostartikuj kněze za nfutnou. Řád kajícnický, se časemiměnil,.vy-
z n'áĹníhříchů jakožtofznámka upřímné kajícnosti vstupovalo do popředí..

_13,.fi“století,obd›obí soustavnéi dogmatiky, probírá otázku, jest-li
zpověď před. laiky Svátosti. Jediný Albert Vel. praví,že ano.ÍTomáš
Aq. však zdůrazňuje rozhřešení jjakožtoj podstatnou. část. pokání; je-L
likož ale vyznání hříchů taktéž jest jeho podstatnou částí, jest ono
v .nedostatku kněze nutné před laiky -~í tak "učí Albert V., Tomáš
Aq a Hugo Strasburský. .Většina theologů přes to uznávala tako-
voutopzpověď jenza-j dovolenou i prospěšnou, nikoli za nutnou. Duns
Scotus, jenž podstatu Svátosti pokání položil do rozhřešení,“ p.o.piÍel
prospěšnosti zpovědi .L laikům.“ AŠ tento ,názor i zobecněl. Psycholjor-

l sgickýrvýęznamvyznápní jestinepopíratelný před.evším jaksoíduševnií
`I1I€V&,iP3Í< ]&\1<0- Známka . sebesouzení, lítostiľa vůlek, robratuy. Se
zpoflvědítjpřed laiky souvisí tr. ř.Ícorrectio~ fraterna v. Písmě,Íýt,a'l'‹
r_azr`íovaná`, ovšem. srovnáním e itřískyi, a ~trámu .zve vlastním ja cizím
ofkıu ,vymezena (Mt, 7;,,3).,dálest.„ ř.. culpa- v klášterní ,;k.ázn,i tu a
tam dosudobvyklá. Enthusiasmus prvo,tnéĹì. církve mezi nekřestany
h%.led.ětlu,držejti_ «úrověň. věřících, na ideální['vý“ši ve'řejno,u_ .zpovědía
v_‹eře1I1ýII1.j, pokáním jakožto prostředky. a. znářmkamilítosti ia 'obrá-
cení, kteréžtozgveřejłné projevy však-łmohly, také véstiavodí_valy kne-
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Q. _ _

příStojnostem,›k pohoršením atd. Theologická věda i praxe docela
správně V duchu výroků Spasitelových ipsychologicky zdůraznila
časem podstatné podmínky odpiuštěníhříchů: vyznání hříchů fysicky
možné, ale soukromé před jediným zástupcem božím, hlavně však
lítost a V případě nezbytnosti aspoň vůli (votum) se vyzpovídati a
přijmoutifrozhřešení. Zpověď veřejná po jasných výrněréch Triden-
tina se vyskytuje tu a tam jen v exaltovaných sektách-,,Moderní“
.spisovatelé také vydávají občas svá vyznání, ovšem na celé hony
vzdálená vyznání na př. augustinských, totiž "nikoli jako sebeobža-
loby; nýbrž jako odporné, mnohýmjen pohoršlivé sebeobnažování.
Jiných následků by zpravidla neměla ani zpověď před laikyv rámci
církevním-.-Společnost arcit” odpouští hříchy provinilcům, ale podle
jiného měřítka než Bůh, jediný původce arístrážce mravního zákona,
Bůh sám a jeho zástupcové výslovně jím ~ustanoven_í (Mt 18, 18
a j. Srv. Mt_`i9, 2 dd.) 1 ' “ _ B, az

_ I _ _ _ _ ł ,_

Ostřihomskásarcidiecetse,. B  _  ei'
jež' nyní po příchodu nového nuntia Msgra Ciriacido Prahy má
býti rozdělena ai s podle říšských. hranic upravena, má dosud 397 106
farnosti s 923.572+7“3_5.000 katolíků, zl kterýchžto číslic prvé udá-
vají spočetrfarností a katolíků v CS, druhé ve Maďarsku. Byla 'tedy
diecese velmi rozsáhlá. (Brněnská např., téžfnikoli malá, měla podle
sčítání r. 1921 asi 1,100.000`katolíků- a má dnes' 443 farnosti). 2

r V maďarské části“ arcidiecese ostřihomsképř_ipa'dá 32'far na B ud a-
p e š t. K tomuto počtu pomohla městu vláda --- komunistů (21/3 --4/8
1919), nebot jakmile seproslechlo, že _zamýšlejí všechny mimoiarní“
svatyně zrušiti,katolíci seflvzchopilikaodporu (30/3), až vláda hned
den potom prohlásila, že nic takového nezamýšlí. Ale právem ne-
důvěřivíí katolíci šli dále a utvořili si _ kolem kostelů na vhodných
místech .novéjfarnosti ”(do té doby bylo jich jen 15, pro5Ĺ-30.000
katolíků!);f. patronát převzalo město. Co tedy „nešlo“ za celáléta,
šlo pak za několik neděl! ,_  A   9  Q 1

v 7 “ ..._ ` /

Ruska) la jedli ˇ o  i1“i
,,Przegl. Powsz.“ udával v r.„1925_ počet katolíků na celém území

sovětských republik na 1,596.000 s 594 kostely ji kaplemi a 396 kně-
žími- Nyní píše, že .prvé dvě číslice se asi značně nezměnily, ale
kněžíže zbývá sotva již 'jen300, již maji obstarati duchovní _ správu“
naitěcli ohromných prostranstvích, 'jeden třebas na tolikém,“ jako
je celá západníEvI'opa! ,Na celém“ ruském ú`zemí_ zůstal“ j eľdi ný
h i sk up p, a tošv diecesi vladivostocké (Sliwowski), sdvěma kně-
Ažími; Ostatní ebiskupství jsou buď vosiřelá (Žitoměř, Kamenec, Minsk)
anebomají své biskupy ve vyhnanstvíˇ (Mohilev, Tyraspol). S e m i-9
náře vůbec není, takže doma není kněžského dorostu, 1 odjinud
pakpřijíti, nemůže.. Zpravodaj ˇ_,,P. P.“P_I'aví, že takto za 10 let

1 církevní katolická organisace na lìusii by mohla býti zničena. r _ í  
' in ` ˇ ˇ - v 7 , _ ` _ _

_ _ . _ _ _
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V listopadu 1927 mělo na 10letou památku sovětské revoluce
fi katolické duchovenstvo podepsati vyjádření,
podobné tomu, jež byla vydala velká část pravoslavného. Chyálí
se v něm na př. řády sovětské, jmenovitě náboženská svoboda jımı
zavedená, odsuzujese politická činnost duchovenstva, ımperıalıstıcké
choutky Západu, slibuje se loyalnost k sovětům, vyslovuje se ochota
jednatis Vatikánem jen skrze sověty a přání, aby sověty uzavrely
si ním konkordát!! r 0 _ si  × 'sv ˇ _v I

to Není pochyby, že tato lıStına_ vyrobena V uradov,nee sovetske, a
øpødpisyrkněží, jsou-li pravé, násılım vynuceny,nebot aby knezstvo
veškeru svoji dotavadní činnost dobrovolně tak odsoudılo, jak se
vdeklaraci 1 stalo, nelze věřiti. V pokrytectví překonávají sověty
ii politiku carskou. i_ _ __ _   A _ _ V _

Slabout stránkou katolictví 1 jeho kněžstva na Rusrje to, ze jde
asi“ většinou o“ P o l áky. Sověty mají. v tom vítanou zámınku, že
nepronásledují katolictví, ale polský nacionalismus až polonofılskou
poilitiku. _ “ '  5 i  _ _  =ı= 9  1

Ä

Portugalsko. - ji  _
 "V dubnu znova zvolený president Carooma zdá se církvi po 15
ìlętém pronásledování (od převratu 1910), kteréž ovšem také vybur-
covalo katolíky Z netečnosti, zaručovati klidné působení; 1927“ po-
tlačil vzpouru zednáři protiněmu vyzvolanou, důstojnıctvuzakázal
politisování, velkoprůmyslníkům miliardové zisky, bouřlivé před-
chůdceposlal na Azory. Církvi vrátil práva 1910 uloupená, zakázal
żpoužívati dále kostelů k' účelům profánním, zrušil t. ř. laické misie,
jež po »onom ľpřevratěflv koloniích rnísto zahnaných řeholnìch zři-
žzovány, aby šířilynenávist tak církvi, dovolil aspoň. v soukromých
škoíláchflvyučovati náboženství,_vyjedHává se, aby do nemocnic se
vrátily milosrdné sestry. Národní synodě 1927 obcovali 4 ministři.

Z. rozluky státu od církve zůstalo, m.j. to dobré, že církev usta-
ˇnovujeflvolně svou hierarchii, Jelikož Carcoma, nyní zakázal prodati
některé ze zabraných církevních statků, jest naděje, že se ožebra-
čené církvi  dostane aspoň nějaké náhrady. Přestálé Zkoušky naučily
církevníky nespoléhati jenom na dynastii a vládu, ale především na
vlastní ipřičinění. ` “  _ 7 1  

" 7Al)”l)ië. “  1 i 9 2 i 9 o “`
fJeiitotfranicouzskiýí tvar chaldejskéhoˇabba (otec), lat. abbas, česky

~›opat._Abba,_abbas nazýváni původně poustevníci, později předsta-
vení jednotlivých, samostatně spravovaných klášterů, na západě na
př.ib_enediktinů, cisterciáků, trappistů, také však, dokud u kollegi-
_-átních kostelů duchovní vedli společný“ život (vita canonica), před-
stavení těchto společenstev; odtud rozdílľmezi abbas regularis (ře-
nolník) acanonicus (světský kněz). 1 ˇ  _  
'Ve Francii měli králové od Františka I. právo jmenovati svět~
_skékněze ,,opaty“, t. ř. abbés commendataires, jimž idávána ně-
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_ Bozhled náboženslšý.. __

kdejší ozpatství._za obročí, (kommendalpův. ˇzatímně svěřenái správa
úřadu, pak jen svěřené důchody);; často sepjjich dostávalo i laikům
(abbés laiques). Casem paknazýványi iabhé klerikové vůbec, třebas
neměli vyšších- svěcení (od podjáhenství), nosice oděv duchovních.,
V, románech .as historiích setkáváme ses takovými eabbé zhusta na
pánských dvorech,_kde bývalí učiteli a vychovateli.. Podle církev;-»
níhopráva byli to ovš__emQ ,,cle`rici“_, pokud měliaspoň tonsuru neboż
jedno ze čtyr nižších, svěcení, jejichž .úkony nyní Z Wčá_sti„ obsta-
rávajíkostelníci a ministranti. Názevabbé svádí ,však čtenáře, po-»
klá'd'ati_Íkaždého .jím označen.éh__o za kněze za ,,du,chovníh_o“_--'Íjakž
ive_slovnících často zbývá vykládáno .--_, a odtud se odvozují vše-_“
lijaké pikanterie o kněžích, jimiž ti lidé nebývali. Jak zde již jednou.

duchovními v nynějšíni obvyklém. slova významu, neměli vyšších
Sxfěcení. Onen sice nějaký čas theologii v semináři studoval, avšak;
před _podjáhens_tvím vystoupil. .Ještě laciněji přišel ky tomu titulu
Liszt. Jako ,rzázračné dítě“ věnovalise. od dětství jen hudbě., Vežz
věku značně pokročilém, abyse mohl“ státi ředitelem sixtinské ka-`
pely, udělil 'mu hodně liberální kard. Hohenlohe-niž-ší_,svěcení. Odtud
mu zůstal titul abbé, ale místa toho pro dřívější pohoršlivý život
shrabénkou d'Agoult, jež byla svého muže opustila, nedostal. 'I I -

ı - _
- x _ ' _ t

V * I _ 7 O

_.Náb'oženst/vívobchodě.  . í P
'_ÍZnámá~ cukrovinkárna ,,Zora“__v Olomouci ”měla.30. výroční valy-_

nou hromadu. V brněnském „Obcliodním Obzoru“ píše o ní p. .I. Král!
m.,}j., že předseda p. Adolf Portl přečetl Z protokolní knihy,öjak!
„před ustavující valnou hromadou 29/11 18,98 celý p ř í p r avvn
vý bo r společnosti Z ú`_č a s t n i' li -se m š e, aby si vyprosil požeh,-,_
nánípro nový podnik. A tato vzpomínka nevzbudilja úsměv -- na-~

tak snadný a odůvodněný V 90tých letech. Kdo by si tu však ine-ø-,L
opak vzbudila silný dojem.. Nebyl tu snad jen moment náboženský,

vzpomněl na onu starou“ ,průpověďz S«Bohem začni každé dílzoi,s k__te-4,
rou jsmeise flpotolik letv krámech našich obchodníků a V dílnách
našich živnostníků" shledávali .a "kterou ještě _tuI a tam nalez_n.em.,v
Víra `budila víru. Víru ve svou. práci, viru v budoucnost, vědomi
povinnosti ra ízodpovědnosti. . . Nebylo tolik zlomyslnosti, tolik" ne-sv
poctivosti, tolik“ zločinnosti. . .“, dodává J. K. v ' ,,Obchodním
Obzoru“, jinak docela liberálním. i > _ i I I _ ~

akznámo, zástupci náboženství dávno již se brání proti tomui,_‹«
aby náboženství bylo jen ,hlídačem boháčských pokladena jinak; od;
života odlučováno a zavíráno do kostelů. Také ,,víra“, o níž ,,O._ O.“_=“>

tehdy iv Olomouci, ale že by vícnáboženství ani obchodu a .prjů-«
myslu neškodilo, je samozřejme. I ^ _ _ ˇ  z `

_ . I.: _' 7' _ _- ˇ I ` . ˇ ` ' ' “ ““ _ Í

.Ä _.

(1924, 88) podotčeno, nebyli na př. ani abbéˇRenanani abbéLiszt;

mluví, j'est_,nám něco víc než vírave věc českých menšin, jako“byla.›
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_ _. * I _ T t~._V_ëđe_c.ký a umělecký.
n ~. ' _ _- -“ ' - _

.. v - I _ _ _ - . _ _

“Materialismzus a mechanismus. › ' - V
Lipský zbiolog 'Hans D r i e S c h 'přednášel o něm nedávno rv Nlni-

chověv Euckenbundu. Materialistou hrubého zrna -- ,,der Mensch
ist, Was er ilăt“ -- “ne“ch.ce-býti už nikdo z přírođovědců; Driesch myslí,
že i“j“emnější”, zdvořìlejší materıalismusf nových novokantovců a
ınonismus. Hafleckelůvjest překonán. Mechanismus jménem svým ozna-
čıije jen určitěji filosofické odstíny materialismu, ve věci jsou oba
za jedno: všecjhnos světové =-dění vysvětlovati jako účinek posledních,
n'-e.dzIí.liných',“ovšem fhmotně -nedílných částek -- atomistika jako nej-
vyšší, 'nikoli pouze fysikálníívysvěflovací zásada.  
Š-Fysiologie a biologie ví, že díly vaječných buněk dávají nové,
dokonalé '~organismy.^Vyjmouti ze 'stroje (mechane -- mašina) ně-
jakou část je tolik, jako stroj učiniti nepotřebným, zničiti jej. 'Tato
prop~aSt.m“ezi strojem a ústrojím, mechanismem a organismem, jest
nepřekonatelnvá az rozšiřuje i' prohlubuje se tím více, čím lépe do
obojího dějstva vnikáme.  _ I _ - t _ ' _

Psychologie materialistická, čistě ~ associační, nemůže vysvětliti pa-
měti,-ani ,u jednotlivce, ani u lidstva.íSeznáváme na př. a chápeme
dějiny, což dokazuje duchovou spojitost.I~Chápeme mluvené nebo
psané, kde změna jediné písmenky mění smysl celé věty ai vyvo-
láváľ docela jinou odezvu ve slyšícím nebo čtoucím, ačkoliv Ostatní
řada jednotlivých i sdružených»předstaV_se nezměnila. Chápeme po-
učky čistě"theore_tické, kdefpřece nejde mluviti o řadě mechanic-
kýfoshs- iassociací. _ I f i  v je 5

materialismem neboli mechanismem u vědců je to jako s jej-ičh
vćědžou vůbec. Namlouvají sobě ifnám, že není vlastně vědy, že“-nie-_
můžeme-věděti, co jest a není-pra-vda,_ ale přitom stále děl~ájí,vědu,
jsou=Š“o?»jejígpravdivosti snad přesvědžčleni a chtějí 'přesvědčiti také
di`_1ı_i_h-é,- že oni mají pravdu. Takt rnechafniéstéł -popírají ducha právě
činností duchovou, .bez níž f by »otázky té vůbec nemohli chápati, ne-
řku-li protiní .boj-ovati. ~ 8 i _ ‹ - \ ›

_ -.~" '~ _ ` .,r I. v.

. '_ ‹ _ ~ . x ' _ _ _ ‹_ _

Ů e n er r _a,jc,[e,i k t e`ráv_c h cľe ,,A lo s ol u t n o“. V Ť ^ 1 I
Jreartovlastně jen část naší mladéjvlgenerace, která~naprotiŤdfruhé

_lehkomyslnější“ části, přiznávající se vesele k ni-hilismu, prohlašuje
_se“flřza-›,,,poulníkyita bˇojovníky nové“ho“A'bsolutna%“ apři tom-Ömluví
_ták_é někdy_os nových ,,sklonech“z° k náboženství. Byl by tojistě
zjevfpotěšiítel*ný ai vítalij*”bychom_jej upřímně, kdyby jen bylo možno
věřiti, -že tato nová nálada jest opravdová a zvláště že znamená
`IÍv3lŠ`ë* 'Sflüb-U oívniíernou íproměfnu' a nejen okamžitou zálibu, vysvět-
ližte_ln1ou_ tím, že *jest_ právě nlfyní světovou modrou to duchovních vě-

_ ` I

f Hlídk-ia. ` ' 18
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A že u většiny tomu tak není, potvrzuje mladý kritik, který
jistě své 'druhy Zná, J. B. Čapek. V posledním dvojčísle ,,Hostaf"'
otiskuje článek „Generace -tvořící a generace mluvící“,”kde uva-
žuje opomíěručeských generací a snaží se ukázati, že ono přílišné

' zdůraflZ.ı`íování výlučnosti, jedinečnosti a samospasitelnosti nejmladší
naší generace oproti pokolením starším projevilo se dosud více jen
„slovným řinčením a okázalými přemety v uměleckém úsilí než re-
álnou az spontánní odlišností duchovního pohledu, prožitku aime-
tody“. Po různých těch manifestacích a různém tom komìckém
panáčkování vidíme prý dnes,“že skutečnéhopřínosu proti Starým
a tedy skutečného odpoutání od nich jest málo. ,,V jakých základních
momentech životných, citových, nazíracích, .charakterových vyrostla
.mladá generace nad generaci starší? V čem ji skutečně překonala? Jako
vgeneraci předválečné nalezneme iv mladé stopy českého indifferent-
ního liberalisrnu, jenž nechce a' neumí Zaujmouti pevného stanoviska
k duši, světu, vývoji, náboženství; naleznemetu českého ducha tíže,
bezkřídlého, přízemního, plazivého (vždy nové' recidivy naturalismul);
nalezneme tu stopy věčné obrozovaného maloměstského pařížanství;
nalezneme tu stopy nemožného papírového názoru, že spisovatel
může býti jen spisovatelem, že nemusí býti duchem všestranně
orientovanýma na základě toho vedoucím. . . Kde jsou ty nově,
novými ipřevraty vzbuzené hodnoty, které jsou ne módou, ale orga-
:nickou podstatou mladých?“ c í í  č   

~ Nevidí jich anive jmenovaných sklonech k Absolutnu a v pří-
slušných programech, prohlašovaných opět s hrdými, fanfárarni. Dří-
vější „relativistické“ pokolení má prý svou bílou vránu, Jar. Du-
rycha, jenž časem promluví o xsvém vztahu vk Absolutnu; ale zde
ani by nebylo třeba projevů theoretických, poněvadž bezpečněv víme,
že Durych .Absolutnu opravdu -slouží, a víme, jak je chápe na jak
v ně věří. Naproti tomu V mladé generaci se ol Absolutnu neustále
theoretisuje, ale marně hledáme tvůrčíhovýrazu toho směřování.
Někteří vidí nové ,pojetí Absolutna ve důsledném přehodnocování so-
cialismu; jindy se nám Absolutno předkládá jako stimulans nej-
vyššího dosažitelného napětí každého počínání; jiní 'ještě .povrch-
nější ztotožňují je s j_akýnısi,,osude`m“ neb ,,osudovostí“. f y ; a

Podstatně kladný znak jest podle Capkaaspoň sv tom, že seivůbec
můžednes oĹAbsolutnu mluvit. Bylydoby takydokonale pozemské.
a přízemní, kdy to slovo bylo úplně V klatbě. Ponenáhlu však mladé
pokolení poznalo, že pro básníka je to přece jen trochu málo, vidět ne-
konečnou krásuv poštovní schránce, hladit očima louku a pípat : světe,
zboř se, já tě miluji a já věřím včlověka . . . A Volalo se tehdy po čistotě
dětské a objevilo se dětinství: byl to chtěný primitivism. A dnes
tu nastupuje zase ,chtě n é Ahsolutno, odůvodňované ,často jako
tve. fysìce mechanickým, zákonem akcea reakce: ,,Minulá‹ generace
byla relativistická, p r o t O naše generace musízastávat Absolutnolř*

To je tedy podle J. B. Capka fa'0ìt`:Mladá, na,še8@fiGľ300iiI1.9flÍ
práva hlasu doby; nedovede se íoddatçpľvanutí dnešního duchovéhov

_ ›,

_ v z
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vichru, který zníscsvětem. Nemůže tomu, vichru ujít, ale protože
není pro něj připravena a okřídlen›a,_, potácí se a hraje si a hlavně
mluví,  mluví." A čími více mluví o,›Ab"solutnu, tím více ukazuje
slabost doby. Ba neškodilo prý by tentotermín na čas zakázat,ahy
'nebylgútulkemprtraškářů aj vytáčkou těch, kteří nevědíkudy kam .
`fiiIMožno snad doufati, že tato ostra slova mladeho kritika ve vůdčí
rievui mladé generaceneplatí o všech bá'sn_ících, kteří se hlásí dnes
ik Absolutnu“. Ale na druhé straně třeba jistě od nich žádati,
abj: se S ním vyrovnávali cele a pravdivě nejen slovy, kde' lze tak
mnohovynutit, napodobiti maskovat, ale také celým svými životem li

Í - Jiří Ka re-ásekze Lvovic a mlad.á.krit'ika..
,;"[V temze čísle „Hosta“ jiný, mladý kritik (Pavel Fraenkl) věnuje
delší .studii osobnosti Jiřího Karáska na podkladě nového pětiz-
svazkového vydání jeho kritických spisů. Lze prý si stěží V české
kritice představiti muže, jenž by byl dnešku vzdálenější, mělmu
méně. co říci a žil vt jeho středu u vztahu hlubší cizotyi dokonalej-
šího niterného osamocení než Karásek. Zatím, co jeho kritičtí vrstev-
níci činně zasahují do současnýchudálostí našeho kulturního života,
stojí bývalýpřispívatel Moderní Revue takřka vyřaděn uprostřed
vzdušných kulis artistního světa, utkaného vlastním sněním a nar-
cisní_ obrazností. Nikdo nedbá jeho hlasu,kolem barevných dojmů,
o nichž hlasitě, často s tajenou křečovitostí vypovídá ve svých
knihách, chodímejnetečně a_ mrtvě . A. . ,Je to hluohý květ v naší
literární kritice, případ cnorobněvystupňované, ješitnosti, domnívající
se, že celé ,umění jest pouze předmětem k ukájení vlastní sebeš
lásky. České .kritice let devadesátých nedali žádných skutečných
hodnotit-vůrčíích...  ě “  in r  ~ s
ˇ .Nemáme .jistě důvodů hájiti Karáska, jenž ještě nedávno tak
strozee vyjádřil své stanovisko ke katolicismu a tak velkopansky
zlomil hůl nad veškerouzliterární činností kněží. V odsudkuÍFraen-
,klově jest mnoho 'téže nespravedlivosti, jaká lvyznačovala často
i autora „Renesančních touh v jumění“,j jenž se nedovedl tak při-
způsobiti mladým směrům a rozplývati chválou nad mnohými jepi-
čími výtvory dětinského poetismu,dadaismu atd., jako např. Salda.
A" konečně zapomněníjest -osudem všech kritiků, i větších a méně
samolibých ,nežbyl Karásek., Za dvě, tři desítiletí.b'ude -se asi stejně
mluvit _o P. Fraenklovi,'Götzovi atd. --- bude-li se ovšem vůbeo
o nich ještě mluvit . J í J e  e  i

vt Dr.`ValeJrij Vrilinský: IljaErenburg. (O.)”
J Kniha „A přece se točí“ kromě myšlenek vypůjčených od Mari-'
Ilettiho obsahuje hodně nevšedních a zajímavých názorů na umění.
Tak v odboru poesie Erenjbufrg nadšeněvítá osvobození vniterního
významu slova, což umožňuje sblížení poesies hudbou la prospívá

 í   s P   18*
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' ` ` ` Ouskuteˇčnění cíle synthetického umění. í V- oboru zsochařství afl'sta“vı-

stelství chce dosáhnouti krásy, ne individuelnímmistrovstvím sochaře,
nýbrž cestou mechanické výroby. Jako příkladutilitární krásy dneš-
ního dne Erenburg uvádí ne Rafaelovu Madonu a ne Notre,Da~r_ne
de Paris, nýbrž Stroje, stavby moderního slohu za -j-„veřejné záchody.
„Obyčejný pouliční pissoir ve vznešenosti-betonu a panenské »čistotě
sklapředčil pyramidy Cheopsovy“ --píše Erenburg pour é_pat_,er

les bourgeois. _, 2  si ' ,   4 f
Pakliže podobné .názory na umění ,zdají se nám přespřílišíostré,

ještě riskantněji vypadají Erenburgovy 'sentence o evropské kultuře
a jejíchimravních základech. Erenburg má podivuhodný zrak: všímá
si jen sociálního inesouladu az rád odhaluje odporné stránky a hříchy
přítomnosti. Nestrannost nepatří do řady. jeho -vlastností, naopak
on sesnaží býti straniokým stůj costůj., Duše jeo přeplněna-je
nenávist-í kstaré evropské 'k`ultuře.-Tento poměr „a-útorův k,,bour-
ˇgeoaSnímu_ světu“ zjevně se líčí v románu ,,ChulioChurenito“. A Í

Hrdina románu, „geniální provokátor“ Churenito považuje za nutné
uměle zvětšiti všechny odpornosti naší doby do takové míry, aby se
dnešní sociální útvar, stal úplně absurdním anemožným. On pečlivě
opatruje a pěstuje každé morálnía společenské zlo a zapaluje nej-
horší vášněv srdcích svých spolupracovníků.. I  ~ j  

'Jsou velice zajímavé Ostatní osoby románu, společníci Chureni-
tovi: mister Kul, černoch Ajša, ruský emigrant Tišin,Vlach Ercole
Bambuči a Francouz Dele. Misterlíul, miliionář-filanthrop, kupuje
aničí všechny obrazy mladého nadaného malíře, který měl neštěstí,
že se munelíbil svou domnělou nemravností; takovým jednáním
donutí ho k sebevraždě.“Mistr Kul je člověk, velice zbožný a má
ctihodný zvyk vždy a všude psáti citáty Z Písma. Za války vyrábí
střely k házeníz aeroplánů a píše na nich ,,Vstup,bratře,do krá-
lovství,Hospodinova“., Na rubu šeku, kterým platí chudé ,dívce --
oběti své prostopášnosti, také nezapomíná napsati s udáním kapitoly
citát Z 'Nového Zákona: ,,Láska, pokrývá všechno.“ t V J L

j Protějškem m--„ru Kulovijest ruský emigrantAleXěj Tišin, člověk
ve slohu hrdinů ~Cechova;_ on nikdy neví, co musí podniknouti, a
jen stále se hrabe ve vlastní j psychologii. Po ,prohlášení světové
války pevně se rozhodl umříti Zaruský Cařihrad a za kříž na chrámě
sv. Sofie. Vstoupil (dn francouzské cizinecké legie a místo aby do-
býval Cařih_radu,_, byl poslán do Afriky, kde v boji s povstavšími
černochy zabil sotva :lěıletého mladíka. Svědomího -trápí a nemůže
nijak pochopiti-,jaká. souvislostmůže býtimezi chrámem sv. Sofi e
a zabitým chlapcem. ý   J r ,` ` N

Třetí ,společník Churenitův -- divoký černoch Ajša, také fran-
couzský voják, udělal si náhrdelník ze zubů Zabitých Němců a za svou
válečnou činnost dostal .čestný diplom „doktora lissabonské university.

Nelítostně se Erenburg vysmívá katolické církvi: papež, místo
al;_›y_proklel, dává, své pastýřské požehnání kulometu a Svatý Stolec
vyđávápro dvě válčící strany stejný oběfžník, jak sevmá po vítěz-
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ství sloužiti děkovné .bohoslužbaĹ; rozdíl jest.jen.v§toin., že ve vý-
tigeích, určených pro ,Fra-ncii,ˇje. napsano: dav,l“idu jásá: .,Vive Dieu,
,`ViiVe, gJof,frel“,. kdežto ve výtiscíchjsněmeckých ,,Hoch Gott, Hoch
H-icnđønhnrgł“     .     

IJeště_-,jedovatější jest kapitola o lásce. Churenito míní, že rozvoj
zrychlil tepnu našeho .života a měnil jeho ráz. K dnešní době né-
hodí se Sentimentální Julietta, ta teďnení na místě a vzbuzuje dojem
-čehosi ,zastaralého a archaického. Nástupkyně Juliettina musí býti
odbornice V lásce a prostopášnosti, aby mohla V pěti volných mi-
nutách poskytnouti maximum rozkoše. 8, kochání. Prostituci považuje
E*re,nbuI`glza sdocelanormální zjev a cynicky kvalifikuje lásku jako
,,,obyčejné mechanické.pohybytěla“. V Ĺ . j
“ K-námětuo-nutnosti zbořiti a zničiti starou kulturu Vrací se
ErenŤhurg V románu „Trust »D.E.“ Zde hrdina románu Ens Boot
žnìičí celou evropskouıpevninu; dobrodružný děj“ V tomto spise jest
velice zajímavý, avšak ideová stránka nepochybně slabší než V ,,Chulio
~Churenito“.“ Vlastně je 'fo jen příklad uskutečňování fa dynamiky
myšlenek ,“,genial_ního provokátoraf“. , “ i . j Ý 3
~ Zvláštní zájem vzbuzuje řadarománů, jejchž ,děj se odehrává
vsovětjskémp Rusku.“ Jsou. to: „Život a smrt Nikolaje Ku`rb`ova“,
,,Láska Jeanny Nej“ a „Rváč“-". Z  A A
íPoměr autorův k revoluci nejlépe se osvětluje V těchto třech

zspisech. Jejich hrdinové jsousepsáni podle vzorůíapříkladů opravdu
žijících osob; tak Kurbovjest podobiznou proslulého Dzeržinského
La Vy.sokov Velice se podobá známému terroristovi Savinkovu. j _

Nikolaj Kurbov, synprostitutky, člověk asketických zvyků, nikdy
cneczíìtil lítostí as odpůrcem Svého politického přesvědčení. Celý tvar
jeho smýšlení. jest postupně logický, on .dobře zná svouživotní
úlohużzbýti předsedou',,Čeka“, této „pěstí revoluce“ pa na tak od-
povědnéms místě“ Zůstati člověkemspevné vůlea lčistého svědomí.
"Takových jako Kurbov,,jenom 200, oni jsou sloupy, nesoucími

 chrám reVol_uce“.Kdyby jich nebylo, vitězství proletariátu nemělo
í -bydlouhého trváníja jeho diktatura stala by se nemožnou.  

-Kurbov Zápasí s kontrarevolucionářem Vysokovým a pod cizím
jménem »proniká do společnosti spiklenců. Tam se zamiloval do ženy,
Íkte,rá;_j.eSt` pověřena úlohou spáchati terroristický akt. Kurbov pro-
~“žív_á› duševní tragedii, která zvětšuje se tím, že nová' ekonomická
politika, (tak zvaný ,,Nep“) vyvolala buržoasii k životu, a on, ideový
vstranníkjnekompromisního(komunismu, nemůže se Smířiti s bujnýın
f`=ro“zkVětem toho, co“ tak dlouho a nelítostně -potíral po celou-řadu
zlet. Jediné východisko ze situace je smrt, a Kurbov končí“ sebevraždou.

A V ,,Lásce Jeanny Nej“ agent třetí lnternacionály stává se obětí
justičního omylu francouzského soudu, který ho považuje za oby-
čejného Vraha a odsuzuje k smrti. Postavy bolševiků senepodařily
,Erenburgovi -- hrdina Vypadá nežìvotně a nˇezanechá žádného dojmu
,u čtenáře. -Avšak Ostatní osoby jsou Vylíčeny Velice zdařile, na př.:
starý Nej, ~majiteli-detektivního ústavu, advokát,“ obhájce hrdinův

I _ .
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a j.ìz Není Zde zbytečno podotknouti, že "tvorba vl-Ěrenburgova ve sve-
schematičnostimá někdy fantastický sa groteskní odstín, a právě
V ,,-Lásce Jeanny Nej-“vidíme tuto stránku jeho nadání. ' Z

Rozvoj nové bouržoasie, jejíž vznik přivedl k smrti Kurbova,
.líčí se V románu. ,,Rváč“. Zde se také setkáváme s postavami dů-
slednýchkomunistů, uznavších nutností prozatímního komp-roimis-uz
azodstoup“ení`i socialismu' před novým útvarem -života. Takový jest
Artěm“ Lykov;“ on pevně věří, že později se změnou poměrů bude
se lze Vrátiti ke hlásání afuskutečnění cílů říjnovéhlotpřevratu. Když.
je toho potřeba,ochotnéiobětuje štěstí iindilviduální-I.. Alef není takový
jeho ,bratr Michail;-on sedocela poddal Vábivým stránkám nového
života, zapomněl na to, za ,c'o-`€lříve šel-na smrt,»hmotný prospěch.
.Staví nade 'všecko .a ve stáìléhonběí za penězi lehkornyslně pácház.
zločin. Trest smrti zdá se býti příliš těžkým,-"avšak-nutnost odsftraj-
šujícíhozpříklaicdu, pro jiné jetak patrná, že ani Vlastní bratr hrdˇinův“
nemůže ,pozpříti správnostrozsudkuø  . ˇ 71 I f I p

I .Nová buržoasie ve spisech- Erenburgových se líčí jako odporný“
a-nechutný zjev." Ale isoučasiněz celého, průběhu,jehoľtvorbyjje
patrno, že jenom tato .buržoasie má opravdovou životní ísílua že“
je schopna zvítěziti nad komunistickou z myšlenkou na celé čáře.,
Vítězství „Nepa“ jest Vítězství skutečného života nad abstraktnt
theoľü.i Ĺss= . . ' i „ `i iíˇ I .I

A Erenburg, jaksám ochotně říká, neuznává .dílo nového kapita-
lismu za své. Ale jeho tvorba, jest ve viditelnémí rozporu s .tímto-‹
tvrzením. On nevěří V možnost okamžitého uskutečňování socialismu..
Erenburgmá příliš mnoho erudice na příliš málo V.íry.,.lest I nadšen
záchvatem říjnového převratu, ale nadšení toto kryje dosti ironie,
Tak chladnokrevný pozorovatel cítí esthetìcké vytržení před těmi,
kteří jdouna smrt pro nedostižné cíle.-Erenburg jenom konstatuje
kráSuŤpró'sy .a; pohybu, -'bezúčelnost námah n-evzbuzuje jeho soucitu,
nýbrž jeho ironii. De facto sympathie Erenburgova leží úplně nač
straně této nové buržoasie. At ji líčí V neijíternnějších barvách,
přece se. nedá. utajiti, že se V duchu k ní modlí. Zde obzvlášť Vy-
chází najevo, .že jeho sympathie k bolševismu ,jest jenom rubem

pa. následkem -chvilkového odporu k s.taréÍEvropě. Erenburg může-ˇ
ujznati. ,,zerstörendeŤ Kraft“ bolševismu, .avšak jeho ,,schaffen'de›
Kraft“ neuzná nikdy. Tvůrčí pathos revoluce zůstalo mu cizím;
Celá koncepce ,,Nik~olaje KarboVa“, kde -oporou revoluce je 200“
takových jake Karbov, nemá nic společného s marxismem. Eren-
burgovif se nepodařilo přetrhnouti starápouta a ,zapomenouti nafl
minulost: ani-během času nenabylz nového _smýšl“ení; `Inůžeme“říc,i,_
že zůstal skoro stejným,  jako tehdy,Ť“ kdy psal~,,Z-olotoje serdce“.
Změnil sejenom Sloh, ale podklad je týž. V knize „Rozmýšlení“ praví;

V .  I .Zrozený včera mámrád. včerejší moudrost. a
- í I Byl můj pohledobrácen na západ. I I I

I“ -Z-radiv-mrtvého-Boha, nezapomenu nikdy
“ Jeho“ milého, hroznìého jména . . I ý ˇ

/
n
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,On se snaží věřiti, ale nemůže. Proto V jeho nadšení cítíme někdy
a1e'e'n ironii, ale také bázeň:  , ˇ I

. J Í ,,Jak divý a hrubý Váš nový Sinaj   ' I V
 A zdá se mi-~ horší než starý očistec › I  

1 I Váš " dnešní ráj . . .“ ` V (,,Rozmýšlení“.)
] Této bázně Erenburgjpřekonati nemůže. A stojí na rozcestí
jako Janus, jednou tváří obrácen k minulosti, druhou k budoucnosti.
Přítomnost mu zůstává cizí. Jeho snahy připojiti se k ruchu revo-
ăuce Ia přetrhnouti pouta ,,pokryteckého Západu“ zůstávají marnými.

není .vyloučeno, žebychom se mohli ještě dočkati, A jak se Eren-
burg jednouyvrátí k mysticismu. Poslední romány Erenburgovy
.,,Istor`ija. odnogo léta“ a ,,V pr0t0čH0IH Poľoülkě“ --- věci zcela
bezvýznamné --- ukazují návrat autorův k tradici románu psycho-
'“`iogìckého. Zdá se však, že je to jen první stupeň nové proměny
sipisovatelovy, a .lze čekati, žedalší životní a umělecká dráha Eren-
burgova -přivede ho zase tam, odkud se začal jeho ,ideovýrozvoj
4--r k náboženství. Splníli se to, budeme moci mluviti oErenburgovi
jako o ruském Giovanni Papini, jehož tvorba nezůstala bez určitého
vlivu na našeho autora.     I  

I IKNIHOPIS. I A I I I  .
. P. Batiffol, Saint Grégoire le Grand. Leooffre, Paris 1927. S. 235, 7 550,, fr. I
(L. Berg, EX' oríente. Religíöse u. philos. Probleme des Ostens u. id. Westens.

Beiträge orthodoxer, ,unierter u. kath. Schriftsteller (rusky, franc. a něm.). Grüne-
Wald., ManiI1zĹl927.„ S. 443, 14 M. I y y I  _

 ,Br e m er, Kirchengeschichte Í- Mittelsohulen. Hanstein, Bonn 1928. S. 152,

 .M.,Bril1a.,_n t, L' art chrétien. en France au ,20e siècle. Blond, Paris. S. 376.
I Dr Pavëľ. Buj n á.k, Dr Karol Kuzmány. Zivot a dielo. Tranoscius, Lipt. SV.
Mikuláš 1927. S..318.   I   .       I
z- G.~Co mbefs,. ,La doctrine politíquejde St. Augustin.. Plon, Paris,1927. S. 490.
„Dr. Miecz. e Day býtowjski,  'O typach Woli. _Ba.da.nia.“eksperym. Atlas, LWÖW-

`WarszaWa 1928. S. 167. , . Q , I aj , “  Z
“ Dr. K. E t e r ovič, Fra“ Filip Grabovac, buditelj ij mučenik narodne mysli
"In prvoj poloVici'18. vìj. Split 1927. S- 120, 20 d. Knjižnica ,,NovaRevije“ 2.

D. Fol gjhera, Newman apologiste. Rev. des jeunes, Paris 1927. S. 256, 12 fr.
IK. ,Fxrenkel,í O pojeoiu moralnošci. Gvubrynovvicz, Lvvóvv. S. 254. t I I

Fr uihstorf e r, Weltsehöpfung .u.ˇPa.radies nach d-Bibel. Kath. Preliverein,
`Lj“nz,1927-.I S. 99, 3°60ě S. ^ t ˇ _ Ji ._

t W. J. Grabski, Karol Fouríeri (1772~-- 1837), jego 'życie idoktrina.. Hoesick,
Warszawa. S. 308. I I I _  . 2 V p P V

L. de G.r-andímaisson, La religion personelle. Ga.ba.lda, Paris 1928. (S. 220.
J io urne t, Ifunionides églises.. Grasset, Paris 1927. S. 302, 12 fr. V. Í

pv. Králík, Die Weltliteratur im Lichte der,Weltk_irche. 2. A Aufl. Tyrolia,
Űlninsbruck' 1928. S., 213, 4`50 M. ” I ,Z A ' .  A I I V i A e

R., Ku šej, ICerkveI1o pravo' katoliške. cerkve S poselonim. ozirom na, razmere
v kraljevini. Srbov,z Horvatoví in Slovencev. Dodatek: Pregled virov, ustavnih in
upjravnih Ťnačel ›cerkven.ega. prava pravoslavné cerkve. I Zal. jurid. fakultete, Ljubl-
jana; 1927.-;2. Vy'd.Í' S. 5 694. ˇ I č _ z 5 ' Í

* F. iX, 'K u glřeer, Sibillínischer `Sternenka.mpf u. Phaìeton. in naturgeschichtliohor
Beleuchtung. Aschendorff, Münster 1927. S.”56,= 1-50 lví. j I _ . . -

~ B›0I1ië'M&rtia,l, Pologne jadis; etfde nos jours. Gebethneľ, I Paris. S. 220.
„Bronisławaz Mo ň ki ewi c z, Verlaíne. Critíqııe littéraíre, Messein, Paris. S. 156.
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 t Vy0h0““wlSIflý-   
zhd;--*jSt~udentSk,á osadav“Pařiži. 'A  c ›

Pařížských studentů, ujal se už v třináctém století vydatně zpo-
vědılík Svatého krále` Ludvíka Robert Sorbon, když r. 1,250 založil
alumnát pro 4.6 chudých světských kněží. Ustav ten dosáhl brzy“
slávy po celémsvěftě,“ a stal' se základem slavné university pařížské,
která se posud ,nazývá po něm S o r bc O n n a. Kard. Richelıeu po-
stavil pro sjorboánnucěili pro universitní studenty v letech 1635 až:
1653 rozsáhlé budovy. Před muži francouzské revolu_ce= sorbonnaí
jakožto ústav od katolické Gírkvewzalosžený ovšem neobstála. Byla
zrušena, budovy jejíqa ma“jet=ekf“byl zabrán .a prohlášen Zamajetek
národní, ažÍNa:poleonzI zase její budovy přikázalk, potřebě iůfíakuˇlt
universitních.“ í.  á  - z

» Do dnešního dne stoupl počet luniversçflitníçch 'studentů v Paříži na
25:OO(;). Jsou mezi nimiĹ„;s,tu,dfe;nsti do,[rIi1ácí`, franícouvzští, ale také mnoho
cizinců. Poněvadž jest mezi nimi také mnoho tnemajetných, kterým
jejich poměry majetkové by nedovolovaly pobyt v tak; velikém městě
jako jest Paříž, proto ujal se jich známý podporovatel letectví fran-
couzského Emile D e u t s ch de la »Me u rt h es a 'věnovalpařížské
universitě deset milionů franků za tím účelem, aby byly postafveny
budovy,,v nichž by 350 francouzských studentů mohlo býtiubyto-Í
váno. A vymínilsobě zmíněný dobrodinec, aby, budovy byly posta-Á
,veny v nejzdravější části Paříže, totiž na bývalých pevnostníchj po-4
zemcích, kde se dnes, rozprostírá park na předměstí Montsouris, ,_

í Republika francouzská skutečně ony pozemky koupila a věnovala
je pařížské universitě, aby tam mohl býtiproveden šlec,hetnýi;úmysl
zmíněného rnecenáše; Francie na těchto pozemcích postaví potřebné
budovy ovšem pro Své studenty, ale také cizí státy tam buďto už-
postavily nebo staví nebozcela jistě postaví budovy pro své
Slušníky, aby jakoby pod vlastní, domácí' střechou mohli napařííž-P
skéuniversitěkonatiflsvá studia. Z cizích států podporují rrozkvět
tohoto iostudentského, města 'posud Belgie, Kanada, 'Spojené É státy
seiveroamericl<é,, Argentinie, Kolumbie, Venezuela, Ĺ Japonsko, ,Spra-
nělsko. Francouzské sůřady přicházejí cizím státům ,vi téuílvěci
ovšem vš-emožněvstřícs, poněvadž jim velmi ina-rtjom záleží, aby co
nejvíce cizinců-studentů do Paříže přitáhlly.  j N  L ` f

“Základní= kamen k4,tomut_o”jedineěnému Studentskémuměstuihyl
slavnostně položen 6. března 1923; Celá tatoůstudentskáosadaroz-
prostírá se nja.28 hektarech, iz nichž 9 ha jestíuižzzastaveno budo-
vami, kdežto na ostatních 19 chektarech se zatím provozují sporty.
Jedtíojtlivé pokoje jsou zařízený velmi pohodlně, ale j n`em'a`ji,-psostélí,
nýbfrìžfsspazcílpohovky, které mají ,totiz tu velikou výhodu, že jich,
lze u^;zíva,ti nejenom v, noci, nýbrìžtakéve dne. Zatírnfjestiumístěno
v,,dIosavadníchf budovách" na 4000" obyv.at`el,_;obojíhoí ízpolhlavsí; k jfe-
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jichž pohodlía užívání jsou Zařízeny čítárny, herny, hudbárny, tělož-
flcvičnyj. Dům belgický a kanadskýjest hotov od prosince r. 1927.
Rozestavěny jsou dům anglický,mající 300 pokojů, americký o 250 po-

łkojích, japonský se 60, kolumbijský aj venezuelský po 50, pokojích.
Pro španělský dům chce sám španělský král Alfons vyhledati sta-

“veniště. « “ á  v 1
Toto nové studentské město bude jistě pojítkem, které bude

fżannohé cizí národy spojovati S pařížskou universitou a snad i mezi
SLSBIJOU“. L - ' V “-

Škola vysokých studií paedagogických vBrně.
Přednáší se (od 1921) po dvou ročnících střídavě. Letoší prvý roč-

žznyíjk, a připojený kurs pro učitele- II. odboru měšťanských škol měl
:posluchačů 133 v prvém pololetí a v druhém 114. Kolokvia vyko-
nalo jich -- podle novin --+29 S .prospěchem velmi dobrým, dva

1 ˇvykonali závěrečnou zkoušku s prospěchemvelmi dobrým as dobrým.
ˇ _ Q _ _.

Ú stavprovychování katolických středoškol-
ských učitelů 1 z , ,

“'-zřízen v Pecsi (Pětikostelí). Má zároveň přispěti kc zachování kato-
žžiického rázu tamní university. Zbudován ze státních peněz i ze sbí-
zrek soukromých; ~ 1 , č á “  j 1

t z as  z ;
Státaškola. , P s  z
V bojích O školu náboženskou či beznáboženskou všude' se tato

vydává za požadavek státní: stát ve svých hranicích jest prý na-
zprosto suverénní ve všech veřejných zařízeních ja jelikož o sobě jest
beznáboženský, nemůže škola“ býti cjinačí, onat; jest ,,polıtıcum“.

›~.~{PoIníjíme zatím zkušenosti, že ,,beznáb0ženský°Š jest vlastně „proti-,
z.náboženský“, Zvláště ve školel) Ani ti, kdo neholdují zásadě vše-
mooněho státu, nedovedou se vymaniti z onoho předsudku; jakoby
vstát byl čímsi nad občany a mimo něl  v   

ÍZásadní demokratismus, který káže šetřiti osobního přesvědčení
ijednotlivcova, zastavuje se přednáboženským svědomím rodičů ve vý,-

volán, vychovati své občany tak, aby přišli ktémuž přesvědčení
,zbeznáboženskému a podle toho. také své děti vychovávali; do té doby
stát vychovává takto jejich děti aspoň ve škole. Tedy ,osobnost jest
úplně volná, aleve věci náboženství, tedy ve věci po výtce osobní,
jest vůči státu nevolná. Tedy demokratismus na výpovědi  ;

Jde ovšem hlavně o školu výchovnou, nikoliv odbornou, ačkoli
vážnější učitel, i vysokoškolský, ba právěten dobře ví, čím nynější
vzškola hlavně stůně:nedostatkem vychovávání. 1 3
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262“ j * y i Rozhled hospodářsko-socialni.
'v' “ t .

.P j ct v  il H“0Sp_0dář8lťO.-S0cialni.
hd". --Kouř poškozuje Silno rostlinstvo.  

ˇ To bylo“ velmi Í„náz0I`ně a neklamně dokázáno- v západním Ně--
mecku, v 'ruhrském území, které Francouzi v poslední dOb›ě“měli;
obsazeno. 'Když Francouzové do ruhrského území přitáhli, zastavili..
ve všechtovárnách práci, odpadl kouř Z továrních komínů, vzduch.
ví celé krajině se vyčistil, a .účinek se ukázal na místech, kde ,sea
to nečekalo. Bostlinstvo totižv celém kraji okřálo,.člistý vzduch,
zbavený všech otravných ply`nů1,;šel.velmi żk duhu jak stromůmf
v městských parcích a venkovskýchzahradách, tak také travičce
na poli,. a hlavně také osenía obilí. Pole ruhrského území' vydala..
poprve po ,mnohých letech vydatnou a patřičnou ižeň. Jakmile-
Francouzové odtáhli, začaly továrny zase pracovat, z komínů začaiz.
se valit znovu kouř, jenž začal znovu dusitrostliny, otravovat
vzduch a účinek .se dostavil velmi brzy. Užitek ovocných stromůż
a výnos polí klesl znovu na tutéž nízkou míru, kterou vykazovalz
před“ příchodem Francouzů. á  -  j 1    3

hd.--Ochranaprotibicímvětrům; si  
Nový přístroj, ukazující v dolech přítomnost nebezpečných bicíchz.

větrů, závedli v dolech v Severní Americe ve státě Utah. Přese
všecky posavadní pokusy nepodařilo se posud sestaviti ív, tomto oboru.
přístroj „úplně spolehlivý. la , zagvšech okolností výhovujícvi. Každý'
rok dočítámese v novinách O nových a hrozných neštěstích, která bý-
vají lv dolech způsobována bicími větry. Hlavní součástkou nového“
tohoto přístroje jest malý platinový drátek, 2:5 cm dlouhý a 1/8 rnrnz..
silný. Drátek jestobklopen jako stará .znama Davy-ho dulnı lampafl
drátěnýmf košem. Elektrický“ akkumulátor přivádí do idrátkuv elek-žz
trický, proud jisté`síly, která udržuje V drátku jistou a stálou te-“
plotu.  ,  1 j' ě V s

. Když okolní vzduch obsahuje nebezpečný důlní“ plyn, methatn,
stoupáteplota drátku, ażtotímí více, čím více jest ve vzduchu me-ę~
thanu. Drátek je spojen se stupnicí, na které ručička ukazuje oka-n
mžitě, kolik procent methanu jest ve vzduchu. Kdyby množství me-v
ąthanu dosáhlo nebezpečné výšky, třeba jenom 5%, pak ručička po->
skočí velmi nápadně. Drátek se svým košem jest připevněn na holi,.
která se dá. vytáhnout ai prodloužit jako dalekohled, a 'tím .způso-~
blemljest možnovyšetřit i místa v dolech, která jsou jinak odlehjlášz
nebe špatně přiflhnpná.  j _  “ j    
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 J  , Politický.

Vatikán a,MusS«olz.iníi.. í I ' 3 Á .V j  si
.Diktatorské počínání Mussoliniho -- O králi se vůbec nemluví, jakoby

ho nebylo --3 nutno katolíkům vděčniěuznati potud, pokud znamená
očistu a pořádek. Přepjatý jeho nacionalismus a imperialismus však
se katolickému názoru příčí. Není-li Italie, tak jak jest, hospodář-
sky sohěstačná, neoprávňujýe jí to--nikterak ku přehmatům na ujmu
druhých a tím méně kčí.<nespra.vedlivýr"n ,opatřením na poli kultur-
ním., na př. když násilím; vnucuje vlaštinu Slovanům a Němcům
v kostele. Terrorismus není nikdya nikde vhodným způsobem vlády,
jež má pamatovatì také na zítřek. Extravagance diktatury uvádějí
v nebezpečí i to dobré, co ona zamrýšlíípa provádí. .Násilnictví se
vždycky dříve. či pozdějishroutí, a protitlakem sepak obyčejně aspoň
Z části hroutívá i to, co. mohlo-a .Iněloljbýti zachováno. ` › I

* Mussolini snad bezděky jde clelstanii “liberálnického názoru O vše-
mohoucnosti státu, čehož církev uznati nemůže. Nejedno jeho opa-
tření narazilo již na opravné snahy Vatikánu. Kněz Tacchi-Venturi,
jemuž se v tisku  přičítá; úkol prostředníka mezi obojí mocností,
jenž by tedytakë. připravoval, -vyřízení t. z._ římské otázky, ocitá
se nejednou v postavení ,velmi choulostivém.   í ˇ

Mussolini na ípř, nařídil., aby všeckyspolky mládeže byly soustře-
děny. ve fašiSmu,ˇtak že Spolky rázu náboženského by byly znemož-
něny.,Pak. sice prohIásil,že zákaz_ jeho se netýká spolků j čistě ná,-
boženskyvzdělávacích, ale Kurie byla jej už předešla I pozpusptiyˇsi
spolek katolických skautů. .leden protestantský list ve Svycarsku.
basilejská ,,Nationalztzg“, poznamenal kl tomu, co s hlediska zásad-
ního zaslouží pozoru: ,,Mussoliniho-»viýpad (Gegenstoíă) proti Vatikánu
se dokonalepodařil au vedl k patrnému ,výsledkuv zastavení .katov-
lického hnutí skautského. Neomezené Státní moc. slavila zase jednou
vrítězství. Aleizíisk zu tohoto opatřeníje tak skrovný, že Z opatrnosti
bylofje třeba hned zase zastaviti. J estit z“ jasno, že právo, a ještěvíce
P0101111 jest nad straně papežově, že cit nacionální stupňovaný vpa-
,roxysmusla úplné pohlcení (Aufsaugung) individua státem musí .ne-
jen odporovati mravním požadavkům církve,aleíčasem(zwangsläufigj
-- přeskrátké období (Glanzperiode) zdánlivě“ velikosti --- vésti k e-
lzhickému ,úpadku (Tiefstand), který jest velmi. blízký k harbarství.
To se posud vsždy-azzvšude ukázalo í tam-, 1-kdeľ stˇá-tí,..t,edy“zod oblčanůl
zřízený stroj pořádku (Ordnfuˇngsap-parat). svémocně svůj význama
svou povahu zapírá ajchıcebýti již ne prostředkem, ale účelem a své
tvůrce i pány stlíačuje,do stavu otrockého. Tato zlxiušenloíst je tak
stará jak dějinný člověk,`a když ji papež znova připomněl, nejednal
tím jako protivník fašismu, jímžvůbecnení, nýbrž vykonal jen svoji
vysokou a proto také velmi nevděčnou povinnost." Obsáhlé zásady
církve jsou zcela různé od strohé a těsné morálky fašismu: společná
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rovina jest jen v oboru hmotném -4- do vyššího, na časných zájmech
méně závislého fašismus vítězně již pronıknoutı nemůže“.

#
Balkán, Anglie a Italie. I j  
Všechny 'balkanské státy se ucházejí o půjčky v Londýně. Ru-

munsko zej známých příčin nepochodilo, ačkoli zatím zvítězilo proti
Maďarůmlco do záboru půdy. Ostatní asi něco dostanou, ale pod
výminkou, že nechají válečných choutek a udělají doma pořádek.

, Mezi .Iugoslavií a Italií tak takže nedošlo k válce. Napětí se vy-
bíjelo ve vzájemných urážkách cizích úřadů, vyslaneckých a konsu-
lárních; v pozadí je spor o.Albanii, italský útisk zabraných slovan-
ských území a vůbec pronikání na Balkán, kdeiFrancie, spřátelená
s Rumunskemji Jugoslavií,vidí svoje zájmové území.  I

Anglie však se souhlasem francouzským v Bělehradě pokynula,
a pobouření .trochu ztichlo- Í  z, se by  , r

3 .Zatím nb ěl ezh ra dsk á sn ě m ov n a ani za s nové vláđyv -'V níž
slovinský kněz Korošec má veledůležité sice ale málo vděčné mini-
Ísterstvo ynitra, nemohla dále pro obstrukci opposice, hlavně chor-
vatské. Clen radikální (vládní) strany použil proti ní revolveru, aby
sklidil vůdce'S.“ Radiče, jejž Sice těžce zranil, alesmísto něhož jiné
zavraždil. Není pochyby, že politika St. Radiče, jež častěji nazvána
jankovitou, zvláště. jeho bezohledná spíokrokařenjí podle pražského
vzoru, oslabilo Chorvaty a katolíky vůči osobivým Srbům, což
nyní má býti napraveno lomozem. 3 p Á ě j I  

B su lh a r S k o Stižené zemětřesení-m přiblíženo takto. poněkud
soucitnému zájmu západu: _ zatím dostává odevšad dary, snad do-
stane ipůjčku, bude-li hodné. Neboť rněří-li se tu přísnou měrou
státům osvobozeným, tím přísnéjšíjest protiporaženým.  

,.lLitva,íPolsko a Rusko.  I  , j I '
Táž potřeba anglicképeněžní pomoci. řídí i politiku těchto dvou

nových říši. Prazvláštnívna př.“ okolnost, že Litvapokládá za své
hlavní íměsto Vi l n O, které však, jest obsazeno Polskem (skutečným
hlavním městem je teď Kaunas, Kovno), prozrazuje S dostatek, že takto
zde pokojného sousedství nebude. Nepokojných, dlužníků však ani
Anglie potřebovati nemůže, leč až bude chtíti, abyválčili za ni aproni.

Ru sko totiž opět hledá nějaký vých od na m oře, a tu by mu
právě baltské státy mohly prokázati dobré služby, třebas klíč k moři
Baltskémua Severnímu má Zase právě Anglie (s Německem), jsouc
jinak s Ruskem na rozpacích: p o li t i-cky jest jí, ono, jak teď je
zdeptáno, ze pohodlnější, nemohouc jí v`Asii citelněji škoditi, zvláště
když se bolševické snahy v Cíně docela nezdařily, »hospodářsky
však by jí bylo Rusko spořádané cmilejší- Polska i Litva“ by byli
dobří spojenci komukoliv, ažby sehosžpodářsky pozvedli, k čemuž
ale právě .potřebí peněžní pomoci odjinud. j  I  j

Ž . v
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 W Ruská. duše a sjednocení církví.  
Napsal Va il eri Vi li n S ki _ Z ruského rukopisu přeložil A. V ir Z al.

_ ' ø

 To spojení duchovních Zvláštnosti ruského lidu. jež obvykle Se na-
zývá jj,dušíjnârodu“, zrovna tak, jako jednotlivé Zvláštní rysy ruské
ZbožnoSti,1j)j byly již nejednou thematem četných knih a článků.

 „Mnoho cizozemjskýchlspisovatelů bystřilosvůj důvtip, Snažíc serv osl-
ňujicimtparadoxu jnebo V krátké formule určití podstatu této mnoho-
hranné a složité, takové ničemu nepodobné a právě touto Svou ne-
podobnostítakväbnjé a lákající „lfpâme ruSse“, Nadšení Střední Evropy
ruským uměním a literaturou, fzvláště Dostojevským pznovu při-
ostřiloado popředí posunulo tuto otázku. K rozřešení přistupovali
Z nejírozjmanitějších stran. Nadaný německý kritik, Skrývající se pod
jpseudonymemí „S i ra G a 1 aa h a d“ ve své hrdé i Smělé, ale nesporně
vtipné knize „Idiotenführer durch russ. Literatur“ pokusil se `Zba-
vit slávy tuto vysoce proslulou ,,l°â.me ruSSe“, tvrdě, že v jejich do-
ınnělých hlubinách Se neskrývá nic, kromě Sebeničení, ponížeE.-

' 1),-Požnamenavam, žev dalším výkladu budu užívat jako rovnocenných pojmů
š,Ól.11Ch,e duše ruského flidu“ a „ruskáz Zbožnost, náboženský cit lidu“. Na první
pohled. může čtenáři připadat; že 'pojmy „duše lidu“ je značně širší než 'pojem
i,,ná.rodni“Zbožno'St°Í, ale tomu není tak, nebot současná křestanská, kultura je Za-

Ť“ vložena na ná.boženStvi,~a odstíny národních kulturních zvláštností značnou měrou
seshodují se Zvláštnosti náboženského osvojení toho onoho národu. Nabožnost
'éstjnetoliko j ro'evé duše ııárođu“ n'brž nao ak íše rvní Základ této duše,jj  V ›› ›u Y P 9 P v
jelikož poznatíf ten neb onen narodkmožno pouze obeznamením se se zvlaštnostmi
jeho,,Zbožnosti°°.“-_ í « u é '

Hlídka. i v 19
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ducha, zkrátka a dobře v názvosloví nietzscheovského. spisovatele ---
kromě idiotismu. Dokonce iSp e n gl er se snažil udati vtip o tom,
že ,,vodka, karabáč asmutné písně“ tvoří veškeru ˇvniterní podstatu
Rusovu. Nám iv Rusku nejednou bylose upřímně smáti, když jsme
četli, at se jemně vyjádřím, podobné „naivní úsudky“. “

ovšęmnøøhyhèıy ani -vážnèjšil pøknsyj vnihnønıni v đnøhøvni hın-
biny ruskéhonárodu. Bohužel nutno uznat, že ani ,tu nebylo vždy
správně přistoupeno k věci: předpojatáf snaha vychválit nebo na-
opak očernit obyčejně nedávaly jmožnostispisovatelì, by správně .od-
povědělnaflpředloženou otázku. To se Stejnou ,měrou vztahuje [ne-s
jen nacizozemské, nýbrž i na ruské badatele. lid brzy se je-
vil ,,bohonosným“, brzy naopak ' ,,bohoborcem“, a téměř přirozeným
atheistou.1l)Velmi /dlouho udržovala setheorie slavjanofilů, mají-
cích za to, že přirozeným živlem. Rusů (ba také vůbec všech Slo-
vanů) jevíse pravoslaví. Jako opozdilá reminiscence;Slavjanofilstva
vzniklo = nedávno t. zv. „E v er a S ij s t vo“, domnívající se, že spe-
cifické pravoslaví jest nejen vlastní aa přirozené Rusům, nýbrž že
,vůbec jeví se jediným úplným projevem křesťanství, Syyntbetisujícím.
jak západní respekt Kristova učení, tak také všecku hlubokost vý-
chodního pohanství, pokud v' něm, skrytý základy křesťanství, dě'-ˇ
lající toto pobanství ,,potentialním pravo“Slavím“L2) Á  é t p
 jest užpjen krok theorii francouzského katolického filo-že
sofa A. M as S y sa, již částečně sním sdílejí[Ivanov,3) Bulga-š
køv4)iBøvďflíøv.      

A. M ja S Sly se tvrdí,že`v ruském duchu,_zrovna tak jakoz i vruske
Zbožnosti vůbec převládají živly asijské psychiky, poněvadžtzvlášt-`
nostšruského národního charakteru prý se úspěšně vysvětluje právě
píževládánímítěchto, evropské psychologii cizích prvkův. í z A

 Velice charakteristìckým je to, že Spisovatelé všech těchto theorii
,se pokoušejí nalézti nějakývěčný, zásadní rozdíl, jenž podstatně roz-l
lišuje tuto přeslovutnou,,l”âme russe“ od obyčejného západoevrop-
ského měřítka, řekněme od? “,,l'âme espagıiole“ nebo od kterékoli duše,

, I ` ' , _ 3 '

t .1), Krátce O tom ,mluvím ve své zprávě O Velehradském sjezdu. jVìz „Acta“
str. 215--220. “ j “ „ é . i

2) These ,,]“Jvroasijstva“ A krátce formulovány v knihách. ,,Evrazijs_tvo“°,. Berlin.
19.24 (bez udání spisovatele) a. „Dědictví fČingís-ChanovO“, spisovatel J. P., Berlin
1924. Zvláštní pozornosti zasluhuje „Rusko ,ip Latinství“. Jj *  e j é e

Úpa) Ivanov, ,,My°Ť. Charbin 1926, str. 372.ì* lp . Q p š i \
j * × 4) Sbírka ,,L'áme%russe“. Ed. Bloud et Gay. Paris.1927,.
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od -kteréhokoliv .jiného národu. Proto S hlediska každé podobné the-
flzorie, pochází-li odkatolíka nietzscheovce Galahada či od pravo-
eglavného kněze Bulgakova, přijde se k jakési propasti mezi Ruskem
ajzàpađęm, ,Rozdíl je zásadní: nasledovně nemůže býti ani řeči
Q sjednjojcení církví, nebílöt jak Spojiti dva neslučitelné a spekty
.křestanství,._v základě vprotisobě ležící? Každý, jenžse _postavíS na
stanoviskolízásadnosti“ tohoto rozdílu, nezjbytně se musí Zříci všeli-
ı‹ýøh pøhnsú shıážit hflhøıiøızøn knınnvn západu  S ,,pvflvøSıflvnè-flSij-
skou“ lducjhovností. .le patrno, že tyto póly sblížit nelze, není tedy

x .

anivmožno sjednocení církví, jako nelze sjednotit 'oheň a vodu. -
`zHora.,protikjlaydy jest velmilákavá. Nepozorovaně unáší spisovatele
sn.nohem dále než kam sám Ĺch_t_ěl jíti. Ruští přivrženci theorie Mas-
ì~sy_sovyj(zejInénaˇN. A. Berďajevve sbírce- ,,L'árn_e rusSe“) bájívají
,w.§Qí_.thes'i: Nýchod --Vtot zeme zjevení, Zapadj --- zeme kultury; na
,v_ýøtøaš rxnınvi .Bůh S ˇčıøvèıçęvn tváři v hváž-, na zápfláê prøfluøđ-
ííníky. _fZápad jest' země saekulariSace,.\/Ťýchodu jest všelìká saekulari-
so-fvarrá ąjmoráílka ,i civilisace, odporna, í-_-- „takové jeRuSko, křesťan-
_s^ký.jš_Vý.chodj““. Jako většina národůvýchodníchjruský národžil vě-
imu,j zjieveinísmÍĹ__š=\ náboženskýmiˇ tradicemfli, rozumvová kultura proň
neexijstovalafNáboženskésnahy seľsobjevily u něho zvláštní; silou

ìza;Ťríej,boshatšího_i rozkvětu-iotellektuálního - živČÍía-__pv -XIX. století.
rac`ioniaılismus,___.vlasftní náboženské _, mysli Západu, jest

`ereeflickv..@i2i ruském“flàb0ž€šflSkëfflflfVëđ0II›i._ “@b0ť QH0 se P02HàVà
 íormájch' fumjějní a aestheti-ky,“ nikoli však logiky

,,jl_V.;kOnsìtruíkcíc,hpodobnýchnvalíorře vyložená Schematičnost a „krása“
ptřivedernfy[na taìkovýg stupeň, žeí sesstávajíjsamy l Sebouspoko-

l._ję`,nýmii"iì. myslím, že nechyb_ím,- řeknu-li, že vv, konečném závěru se
ťflqęjqrjie  t,ohotojŠdrl1l111 l6Ví_p_ouze .kćráts'ným.,;svazke_m slov“,“ zvláštní
J;k r_aj_koiu.fmyšlenkyÝrozjmajrjného vzorku, snad vi tuze  vtipnou , ale hlu-
bojcÍe-zflnve-spjrávnou v}p,ods_tatě. Skutečně, pokusy .monistického vysvět-
lení jnárođ_I1i-.Lpsychiky vždyckyutrpí fias-co: lv základě jeichybný po-
k`u„S._přeđSta-Vovjat _pr-avoslavnjý Východ jakousi Marií evangelia, Zá-

_ „ _ _

,j§ìpÍad“ však Mart.ou,-pečující- pouze O pozemskéja zapomínající na
podstastujkřiestanství.je Ĺ  _  r - -í í “ í R

_@o;_'ÍJe. .sjnadjjppjravdz-i, „že iìsami" Rusi jne vždycky rozumějísobě. Hr.
“Sf&,1lJy“k0vjpíše:1),,Věčnou hádankou -- pro Evropu bylo,

_.»-p,jŤ)jìÍ.§H0olIjland““ 1920, 1. Heft, Graf Alexander Saltykoff, Das doppelte
ŤGeSìcht“ RusslanffdSj.'s l l flfl ii _ _ as " " - -o é “ í `

..-'A . _. -- ` - -' _ ˇ ` ˇ ` “ z
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nynívšak také pro nás samy stalo se hádankou tajemství národní:
duše.“ V čem konečnějest“ pravá její podstata? . ,Rus je svatál“ ...
Brzy se usmívající,pracovitá, trpělivá, směkká i dobrosrdečná, při
tom přísná i tvůrčí; brzy lenivá, opovržení hodná. Druhdy klidná,
poslušná, vytrvalá vi práci, stálá, plná sebeobětování a lásky k vlasti;
dospívající k horečné činnosti apod záštitou patriarchálnívlády
přìvádějící -tuto činnost ke skvělým výsledkům; druhdy bezchar-
akterní~,~zbabělá`, dětinsky bezstarostná, stařecky vysílená, lehkomy-
slná, bez všelikého smyslu pro šlechetnost, vlastonectvíja čest. Tuž
blouzniváa naivní,“ ale smělá, silná i přísná,  razícísicestu k cíli,
chrabrá,ukázněná . . . A. najednou táž Rus stává se nepořádnou, ne-
rozvážnou, střemhlav se vrhá ku předu. Zapalujfle svůj vlastní dům,
ztrácí schopnost rozumné myšlenky, pojem o pořádku-,j právu ipo-
vinnosti, stává se nezpůsobilou i nenadanou, -nenávidí civilisaci, tvoıˇbu,
všelikou práci a venkoncem Stává se nesmyslně inezkrotitelně re-
voluční.  é o ' l j „ - _ - t -

Všeckytyto rozpory jsou stejnou“ měrou jí vlastní. .leç toneustále“
táž Rus, ljmenující sebe l,,svatou“Ťaměnící se nv rouhavou, posedlou.
Která ze dvou jejich tváří je pravou tváří její j-skryté duše?j_Obě
jsou pravé, obě odrážejí, jednu a touž* národní duši její .“j
Ĺ Nutno, do jisté míry souhlasiti S uvedenýmicitátem,-- obě tyto-,_
tváře Ruska skutečinějsou, byt snad ,ani ne v takové silné míře,
v jakéjje ikreslíhr. Saltykov. tAleř znamená-li to, že na světě“
jsou (lva živly, dvě duše.-~ "jedna katolického.Západu, jasná “dušěÍ
sv.: Františka Z Assisi, spojená S hrdinskou snahou po činu, duše.
Ignáce z íLoy0lY,§jež dala veškeru současnoukulturui, druhá pak
dvojaká a křivolaká duše Ruska, po celý ,čas se snažící udržet rovno-
váhu na kraji _propjasti,_jzahrávajíoi pojmyz dobra i zla, nadaná, ale
nemilující  jasnosti,j zdržující se iv _náboženských polotónech, přece
však způsobilá k vysokýmvzletům?-Proč, -Rus je schopen hned'
se R spustit k_ podlosti Karamazova i Svidrigajlova, hned podobně-
Serafimul Sarovskému ,,mezi modlitbou vznášet se do svżduchu na
loket od země'Ť°? A jsou tím vinnyfizvláštnít „asijíské“ rus-
kého charakteru,`" jest ,vinna ona specifická ,,ruskost“, jo níž“mlu“__.
vili někteří slavjanofili? Jestli zásadní ,rozdíľmezi Východem aÍ_Zá-
pa‹__Ťlem?l_J est rozdíl _tento kvalitativní, a jest-likvalitativní, jak
možno mluvit jo› spojení církví -- jakflsjednotit nespojitelné? _

'Ve svém článku7,,Tvořená legenda a historická skutečnost“v dru-á
 svazkupařížského»,,Katol-ičeskago Vremennika“pokusìl jsemDJms5

'í
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senovým »způsobem objasniti tento problema nyní -krátce vyložím
své hledisko proto, abych obeznámil českého čtenářei s oněmi ná-
Zory, které se příčí vládnoucím slavjanofilsko-evrasijským konstruk-

Napřed vysvětlím, že podle mého mínění vůbec není možno mo-
gnistické-4 vysvětlení národ-ní psychiky. V životě tak složitého social-
ního_ souboru, jako jest národ, zásadně jest nemyslitelno vidět pouze
jesdnuš nějakou příčinu, jeden pramen, „odkudi vše povstalo i vše
začalo“. Nevyhnutelnýjest jakýsi zcela zákonitý a poměrný historický
pluralismus mínění, odpovídající skutečnému množství historických a
psychologických činitelů, majících vliv takovýnebo jinačí na způsob
národníhoımyšľení, jenžse věky vytváří. Dvojakost ruské nábožen-

J sképsychikyje zřejma. Ani zeměpisné ani národopisné zvláštnosti
nemohou být pokládány za dostatečné. vysvětlení. Každý národ myslí
pžoněkudl-jinak, alenikde není rozdíl tak nápadný, jako jest rozdíl
,mezinàboženským pojetím, Ruska i katolického Západu. K tomu,
.abychom si utvořili jasnou představu o otázce,-il nutno ,ustanovit ja-

' ˇkousiíhistorickou perspektivu. Pokusíme se to učınıt-  A t
Nejsou stejny dějinné osudy Západu a Ruska. Na Západě ještě

př_ed.objeve%ním r křesťanství byla půda k osvojení pravd Kristo-
vých poněkud. připravena širokým rozšířením hellenské filoso-
ííie,_j,Plato'nem, částečně Aristotelema v značné míře _ Stoiky. Jak
4dfloˇk`azují »novější bádání polského učenéfho prof. Ze l i n_ s k é h o,
taiké vr1Judskujkřesťanství bjyloiideovým vítězstvím, ethických zásad
pozdního,whellejnismu nad čistým- starozákoÍÍnním židovstvím. ~Hellen-
ská ethika ikulturazvítězily-Ínadj krutýmľlahveh ještě dříve, než

ři,šel_Krist,us,a tim ,utvořila možnost pochopení a osvojení všech
vznešeností Kristova učení. Zbytky starého světového  názoru: kruté
starozákonní předpisy, představa io 'Messiáši jakožto  , pozemském
králi, Ť překážely širokému rozprostranění křesťanství vsamém Jud-
šsku, açprávě proto křestanstvíjse ujalo nejsnáze nařeckém Vý-.

« échodě a poře"čtěnë_zII1 Rímě, kde nebylo těchto kolnservativních
živlů...židovské psychiky. Od těch, dob na Západě křesťanství po de-
vateıijáctstoletí neustále mocnějia mocněji se upevňovalo. Z (0. P.)

' 5 _ . I _
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Apoštolský  sněm.     
či , je flNapsal Dr_.»Tomáš_Hud_ec. _ _ 1 Z _ (Ó. d.)

V Svatý Pavel v -listu ke Gal (2, 6) ímluvě O jednáních na sněmu
v Jerusalemě praví, že mu apoštolové' k jeho evangeliu a. jeho
misijní praksi ,ničeho nepřidali* oůöèv iwspooøćivéíle*/ro. Tato slova
Pavlova, jimž* musíme důvěřovat, byla by nejpádnějším důkazem,
proti hìStoričnosti_ apoštolského dekretu, -kdyby totiž Z apoš_tolé byli
tehdy uložili pohanokřesťanům zachovávat některé rituelní předpisy
Mojžíšova zákona, jak je má recense východní.”Vtom případě by
Pavel nikdyinebyl mohl říj,ci;, ničeho mně nepřìdalil* Niazprotijtomu,
obsahuje-li dekret jen--Inravní předpisy, pak mohl Pavel zcela. dobře
říci; ničeho-mněnepřidali, protože zavaznosttěchtop předpisů byla
samozřejmou. V recensi západní padáíhlavní nárnitkarproti-histo-~
ričnosti apoštolského dekretu. -5- Potud H3_ÍHack.i J

Dlouhá řada Harnackových .důvodů působí v první chvíli opravdu
značným dojmemj a svedla by snadno k ůsudjkju/,jže thesehájená
Harnackem -je skutečně správnou _a"`žezápadní recense apoštolského
dekre.tuši“je původní. Uviážíme-li však klidnědůvody Harnackovy a
důvody, íkteréìlmluvíjproti nim., _dospěj_em'e-přecei jen li přesvěd-čení,_
že  důkazy Harnackovy jsoufpouze zdánlivéa že jeho tvrzení, jakoby-
recljensezápadní apoštolského, dekretu byla původní, »nemůže býti

Ĺ fPředně nenípochybyˇ,jže regula aurea v původním teXtu inebylë.-1,
což ij sám Harnack přiznává.,J ak každý. čtenář cítí,i_odpo_ruje gra-
matickému kontextu., _ nebot je uvedena meziízakázanými věomi,
ačsama nejni zakázána,“ ale naopakpřikázána. Kdyby sku_tečn_ěš“
patřila k původnímu teXtu,. byla by stylisacě 'úplně` jinší. ~ ij -Ĺ j _

Athosu mají apoštolský dekretve znění východním,“ padá velmi
na jváhu.. -Těžko si představit, že nesprávný variant vniklfdo
všeohekodexůtsa .zcela zatlačil původní _správnýteXt.r_ p z Ĺ

Svatý Jakub Jodůvodňujeľsvéj klausuleve verši 21. tím, že ,zákon
Mojžíšův jest odeidávných dob pv Synajgogách předčítán“, tedy zřetel-ein
najžidy neboŤžidokřestany, kteří.zzpředčítáníf onen zákon- znají.
Odůvodněnítoto má jedině smysl, když klausule ,jednajío rituelních
předpisech l\/jojžíšova zákona. Kdyby klausuleýobsahovaly vskutku
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hlavní zásady křesťanské morálky, pak _ by ono odůvodnění bylo
naprosto_»nepochopitelnýml „ V V i p  V p

Dále, dá“ se snadno vysvětlit, že rituelní předpisy pokrmové,
' i zkdiyž vyšly ,ze praexeaupadly V Zapornenutí, malou změnou V textu

bylylzměněnyí V předpisy mravní. Mravní allegorese byla V prvních
stoletíoh pod, Vlivem školy alexandrijské beztoho ,velmi v oblibě. `--
Ale těžko, ba neınožno si rnyslit, žeby Základní mravní kateohismus,
jakýív dekretu předpokládá reoensezápadní, časemupadl V zapo-
ınenutí abyl nahrazen rituelnírni předpisypodřadného významu.
'Konečně reoenvsezvýoho_dní má přímý vztahkekontroversi, která

byla tehdyyvíılerusalemě projednávána a jejímž ˇ dnfıětemp byla
závaznost rMojžíšova zákona: prołlläšflìęz Ž9~M0' ~ ZÉIIIOH PPÚ
obráoeuësj .pohany závazným není, že však věříoi Z bratrské lásky
majííněkterëetlepředpisyzzachovávat, aby Svornost a jednotafvepsmí-
ešenycheoboíoh nebyly porušeny. ,Nejednalo se tehdy V Jerusalemě
ovkřesťàynskou rnorálku ale““oí Mojžíšův Zákon a jehopraktikování.

:.-ı EEEC°CD <

e e __,_ ø 7, p p _

_Zàkaz,Ísmilstvívbyl připojen, jakíužadříve ivyloženo, proto,poněvadž
tehdejší pohanský svět jepokládal iza věc indifferentní. í i  

ŽeSvatý~Pavelmohl říci, přes to že věřícím, byly ony zákazy
ulíoženy, ,ničeho Inn,ěnepřidali“, ukážeme dalším.Mohl tak říci,
poníěv-adž vJakubovýohlzšlausulíoh seínejednalo io, žádnou zásadu
jeho misijní praxe, nýbrž jen o příkaz křestansképlásky, jehož plnění
nad toínepůsobiloj>`í,věřío~ím zvlá”štníoh“M nesnází, inehlìeděs nato, že
pflříkfazeoçnenlž byl;oIneZen na smíšené oboe, kdežili společně obrácení
ž«id,.ëj&“p»ohané“;‰f y po 4 V   j V  i ,V  \
_ŤĹPo"s_léÍzeéľˇprávem V poukazuje (3oppieters1), na to, že ve druhém
stoletlíykiřesťané-s ~seív,Inznohýoh částech oírkve západní Iskuteěně
zdržovali požívání krve-V a.maSa Z udušenýoh Zvířat. ,To je doloženo

`\ . z - - 42

pro klřesťanskou obeo V Lyonu výpovědi k-řesťanky By-blis, jak ji
uvádí“ Eusebius E. V, 1, V26), pro severnífle Afriku svědeotvím

- ˇ . - “ . . _' ø v

Tęrtupllianovým, (Apologetioum IX, 4), dosvěděpuje to také Minucius
Fęłixfíí (Octavius Jak tuto praxi Západní církve vysvětlit?
Reoizholdně;ssnestačíi Vysvětlení Harnaokovo, že odpor proti ,krvi a
Uđušenému přešel, Z židovstva do křesťanství. Nedá se to také
,vysvětlitív švliveın Starého Zákona, o němž přece křesťané dobře

' jich-neváže. Nej`pros~tší a.nejbližší vysvětlení je to, že
0}iàielípľaiXeˇmá~ˇpůvod,vrozhodnutí autority církevní, tedy v apo-

<1‹=›Il<Iˇ@w!  i   i  
i s a) Ť C Q Ííieiü G TS, Le .déoret_a,post*o1ique.' Revue biblique 1907. Str. 57,

éx _ _ ' n › , _ - A › ` _
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Tím, jak máme za to, je dostatečně prokázána původnost Východní
recense apoštolského dekretu obsahující předpisy pokrmové. Není
sice zcela jasno, jak vznikla recense západní, zdaliz allegorese nebo
jiným způsobem; tolik je však jisto, že to není prvotní znění
apoštolského dekretu! 1  ˇ  ' „ c

Vedle 15. hlavy děje se o apoštolském dekretu ve Skutcích ap
zmínka ještě na jednom místě, a to 21, 25. Své. Pavel vrátiv se
sjtřetí apoštolské cesty do Jerusalema, navštívil Sv.Jakuba s pres-
bytery až ,vypravoval jim podrobně vše, co Bůh učinil skrze něho
mezi pohany“. (21, 19_.)iPřítomní 'velebili za to Boha, ale upozornili
Pavla,“ že židé uvěřivsív evangelium, jsou všichni horliteli pro Zákon
a. že je ,mezi nimio Pavlovi rozšířena pomluva, jakoby Pavel židy
žijící mezi pohany íučil odpadu od Mojžíše říkaje, aby neobřezávali
svých dítekna nežili podle obyčejů židovských. Aby tatopomluva,
které ,patrně většina židokřesťanů V J erusatemě Věřila, byla »vy-c
vrácena skutkem, učinili Pavlovi návrh, aby vzal na sebe náklad
za čtyřikřestany, kteřı' chteli ukoncit slib nazireátu, i súfčastnil selo:
s nimi ve chrámu předepsané oběti, ,I poznají ~všichni_, že nepravda
jest, Go sli šeli o tobě, ale že také t j sám kıjáčíš zachovávaje Zákon“ 24 .Y j Y
A ktomudodává sv. ,Jakub s presbytery: ,Vi p ř íčin ě t ěc h
pohanů však, kteří uvěřil i, napsali jsme .jim po
úvaze, abyse vystříhali věcí obětovzaných
modlám, k.rve,udáveného az _Smilstvví°. je

ˇ Nelze popírat, že Verš tento působí při výkladu jisté potíže, ne tak
svým smyslem, ale- souvislostí S 'ostatním textem. Není předně zcela
jasno, proč sv., Jakub ono usnesení apošjtolského sněmulpřipomíná
a cotím chce odůvodnit. Mimo to »působí vypravování dojme/m,
jakobysvatý, Jakub sděloval Pavloviwněco nového, o čem tento
dosud nevěděl a o čem mávbýti teprve informován, ačkoliv ono
rozhodnutí bylo v.Jerusalemě schváleno 1 za přítomnosti Pavlovy
a s' jeho soublaseçjpřiz jednáních ijerusalemskýcht líčenýchľv hlavě
15. byl přece sv. Pavel jednou zhlavních a rozhodujících osobností.

Obtíž tuto řeší radikálně Sc h V art z a po něm P r eu s c he ni)
tím, že -Verš 25. proh_lašu“jí.„za nevhodný dodatek -- ein redaktioneller
Zusatz --_ pozdějšího .redaktora Skutků rap, který situ neuvědomil,
že ony čty_ři„kIauˇsule byly dle 15. hlavy stanovenysza spoluúčasti
Pavlovy a který je zdevkládá do úst sv.akubovi jako něco nového.

. _ I ' 7

P 1) S ohw art Z, Zur Chronologie desgÄp. Paulus. Göttingen 1907. Str; 271. --
Preuschen, Apostelgeschichte. Tübingen 1912. Str. 127.. jí 7  
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S opačného konce chápe se věci Weizsácker. Tento
autor Skutkůap položil ú sdělení .Iakubovo o čtyřech ustanoveních
na 1 Spirà V n em místě a dovozuje právě z verše 25., že apoštolský
dekret, jak je podán V“ hlavě 15., neodpovídá V této formě histo-
rické skutečnosti, protože čtyři klausule byly vydány mnohem

5. I-1 ~:-.` N‹ CD

pøzáèji. e 7       
z Dle Weizsáckera pisatel Skutků ap zacházel se svýmiprameny
zcelalibovolně a, jelikož žil v době pozdější anebyl svědkem líče-
nýchudálostí, zařadilmnohé Věci na nepravém místě. Na sněmu
V Jerusalemě bylo ujednáno pouze, že pohanokřestané jsou Svobodní
odzákona,Mojžíšova anicvíce. S tím souhlasí i zpráva svatého

- “ı. .

Pavlazv Gal 2, 6, kde dí, že mu jerusalemští apoštolé ,nic nad to
níeulo»žili“., Čtyři ony klausule vznikly V Jerusalerně později bez účasti
Pavlovya bezjehol vědomí. Proto se Pavel“ na něnikdy neodvo-
lává, jelikož „jich neznal. Snad to byl konflikt mezi Petrem a Pavlem
V cAntiochii“(Gal 2, 11-L-4-16), který zavdal podnětk tomu, "že je-
rusalemská církev stanovila ony čtyři klausule, aby takto ve smí-
šených obcích“ upI`avila.poměr mezi obrácenými židy a pohany.
Pavel se o tom .dověděl teprve V .Jerusalemě při návratu S třetí cesty,
kdežto autor »Skutků omy.lem,»ať úmyslným, at
n ei. úm ysl nlý mf, po áv á č ty ř il k 1 a uns u l e ij ako“ su sn es-
sen í .ap ošttolsik,-éíheior s>němu.j“  P .  „ P « ” 1

,ÝTe,to P theoriellWeizSác.kerov.y zastává se i H ar na c k V díle
. v.. _ _ _ _

fLuikfa”s Id e r A r Z tŤ H ol t má nn 1)“ a jiní; . 'č A z
_[ŤN,ež§takový hrubýnbistiorickiý omyl, jaký se tu u svatého Lukáše
èpředpokládá, byl by .možný-rn jen uautora, který jsa“ odkázán
poużeinaìlpísemnélj ,pram“eny_ mohl 1 události podati V nesprávném
chronologickém pořádku. íTěžko,_si však představit takové nedopatření
už Lukáše, kterýiíssie všude jeví jako dobrý a Svědomitý historik,
který. si Pavlem. .a ,ostatními účastníkyl jeručsalemskéhoysněmu měl
oˇsjobnístyky a který V době,“kdy se jerusalemská -jednání dála,
už sasitlžičllv.Antiochii.2) Byl' tedy Lukáš jistěfsprávně informován

tom,"co ,se V1; Jerusalemě u“dálˇo a co tam bylo ust_a“nov_eno. List
“p*o`slaný apoštolskýrn sněmem do Antiochie a Lukášem uvedený,

_ .. ›, i

Ě) Lukas ď'er..Aı“zt, Leipzig 1996. $tr..9'l-92.-`- H o lt z ma. n n, Apostelgeschichte.
. - . 1 ˇ = _- „

(iHandkomme11ta.r.)Tübingen l9'12. Str. l27. í ;
T2)f;Va.ria,nt. hlavníhoc zástupce Zápa,dního textu, kodexu D, ve Skut ap 11, 28
'ˇ' 'Ill' I I' ˇ li ˇ - V A' VV V vi V' z ı O`l1ZlVafli*žp_0pľVe, první osoloycmnozneho cisla.. Z Ochoz lze usuzova-t, ze autor Sšutku

. jf “ ` . ~ _ .

ap,-,i`t6(1lýŤ Lukáš, tohd.y'.L1ž V Antiochii žil. . s V =
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působí takovýms dojmemlbezprojstředneosti, že jej třeba považovat
za věrný opis dokumentu, jenž byl do.Antiochie poslán a tamjtaké
uchováván.; V i \ 7  1 .  ›

n Připustíme-li, že fautorem .Skutků ap je svatý Lukáš, pak nelze
si ani myslit,že byse byl Lukáš zmýlil ve věci tak důležité, jako
bylo usnesení apoštollskfého sněmu.. To dobře cítil H a rn a c k,
který ve spise Lukas der Arzt Lukáše uznal za pisatele
,Apoštolských Skutků; .ae následkem toho vz pozdějším díle názoru
Weizsáckerova se vzdal fluznávaje, že klausule .lakubovyz jsou sku-
tečně původní součástkou apoštolského dekretu, při čemž ,ovšem
hájí západní znění dekretu jako authentické, jak už bylo dříve šíře
vyloženo. P Ä Á ž _ fl s  c. »  

Není“ ani důvodu, proč bychom vinilisva_tého Lukáše z omylu,
atlluž V hlavě _15.,» kde referuje o usneseníapostolského sněmu,
ať V 21, 25, kde .svatý Jakub ona usnesení připomíná. ĹRozum;nou
a nepředpojatoiı exegesí dá se zcela uspokojivě vysvětlit souvislost
tohoto posledního' veršes ostatním textem. p ì P V

Nesmíme  ”z1apornínat,.Ťže^ spisovatel, líčí-li nějakou událost jen
stručně a V ,hrubých rysech, ísnadno vynechá nějakou myšlenku;
vzniká tím logický skok budícíu pozdějších čtenářů lehce dojem
nesouvislosti.'zf\O hovoru mezi Svatým Pavlem alakubem mluví
Skutky ap. jen velmi krátcelča nelze proto pisateli V zazlívat, když
vypustil nějakou myšlerìku, následkern čehož logický .Vstah Verše
25 není úplně zřejmým. .le třeba? si jen onu myšlenku doplnit.,
abychom si vysvětlili, proča z jaké příčiny svatý Jakub na usnesení
apoštolskéhovsněmu poukazuje. “  j n V _ V by

„Co tu fasi vynecháno, to dobře vystihl kodex D, hlavní ,zástupce
Západního textu, který podává i Verš 25, V tomto znění: ,Co se týká
pohanů, kteří uvěřili, n e mo h uj ni čr ei hoflř í cp i, n e jb o t S me
j im na pšslali po,~ úvaze, abysevystříhalì věcí obětovaných
modlám,  krve, udávenébo. a smilstvíf Iz když -M tento text, není
původním, přeceijen ukazuje cestu ke správnému pochopení a vý-
kladulveršes 25 Svatý Jazkubjžádá (po Pavlovi, aby klidnil žido-
křestaˇny tím, že se súčastní «oběti předepsané Mojžíšovým zákonem :-
tak uvidí, že* Pavel Zákonem nepohrdá a že pomluvy .o. něm lšířené
jsou inepravdivé.Ť“l\lež,to, co uspokojilo židokřesťany, .tomohlo zase
znepokojit křesťany obrácené az pobanství ca dáti podnět na jejich
straně k, ,míylným výkla;clům Pavlova p»o.čín”ání. Poh.anokřes.ťané
mohli se hjoršitienadtím, že Pavel sice. káže nezávaznostZákona,

Í?
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ale že j.e_'nedúsledným,a sám Zákon plní, nebo mohla u nich vzni-
knout domněnka, že zachovávání`zákonaje přece jen žněčímí-Älepším
a dokonalejším. Na tuto možnost poukazuje svatý Jakub ka praví,

„aJ{;ó je právě [ona vynechaná myšlenka, protože apoštolský sněm
vtéto věci už dávno rozhodl, když prohlásil, že pohanokřesťané
nejsou zákonem Mojžíšovým vázáni, akdyž jirnzuložil jenplnění
oněch żčtyř. klausulí: rozhodnutí to bylo písemně posláno dotyčným
obcím a jejim dobře známo, tak že počínání Pavlovo nemůže býti
sestrany pohanokřestanů nesprávně chápáno ia vykládáno! li
f;_Tento výklad, jehož se mezi jiným přidržuje. C a m e r l y nc k,
Zah n, J aquie r1) a jiní, je tak přirozený a nenucený, že není
nejmenší příčiny utíkati se koněm theoriím omylů, jaké raciona-
listická kritika Z onoho veršeV21, 25 vyvozuje. V V   V

~ˇ 5“ i _ `

kv - . , .

f”Proti historičnosti apoštolskéhoídekretu, a především čtyř .I aku-
bových klausulí uvádějí se též některá fakta a výroky Z Nového
Zákona, kteréprý jsouv Ifozporus tím, co apoštolský sněm domněle

ˇ “ ' ~- . - ` . ;

11stanovil.2)' a 1  VV V v  
Nejzávažneějiším je tu asi 'poukaz n nato, že:.svatý.,Pavel øv prvním

`V».,listě;ke`lŤKorinťa.nům :(8,1--Z-13,a 10,25±+--33) řeší pochybnosti vzniklé
mez_fliÍVtam;ními*I křjestanya o požívání. masa ,obětovaného ímodlám . a
přijjtomj nejenseena apoštolský dekret neodvolává, ale rozhoduje
p.římiVo  proti* němu: dekret zakazujelpoìžívání takového masa naprosto,
kdežtosvatý PavelfV je za jistiých podmínekpřipouští, když se tím
totjiží'nedává bliVžVnímu ipohoršenˇí.V--“-Z toho by plynulo, že ustanovení
apoštolského sněmu, buď nejsou historická, nebo že jejich smysl
jezcela jiný, než se za to obyčej   n V   _ c „53

'N‹BCD.QDv „Svatý .Pavel na více místech“u předpisy týkající seljídla
aì nápojů “ jsou naprosto indifferentnımi a tudíž nezávaznými, nebot
,království boží není pokrmem a nápojem“V .(P\ím 14,17), t., j.
kVˇdos,ažGIıíjkrálovství věčného . zachovávání, pokrmových předpisů

"Z1,Starél1oVZákona nijak ľIıe'přiVspívá. Vlndifferentním jei požívání masa

. erl yinck, Actus Ap0stolor`um..; Brugis VVV1923.. Str. 351. --b Zahn, :Apo-
Ť Leipzig l92l. Str. 738. -- J aq ui er, Les Actes des Apôtres. Paris

i928.íVsn-V; ose;  í i V  V  1    
. ' .I ^ " ' ~ ..‹› v `

3).”R e,sŤcVl1,; Das Aposteldekret nach seiner ausserkanonischen Gestalt. Leípzigí 1905.
-Ě SeeVber Š, Die beiden Wegeund das Aposteldekret. Leipzig l9}6. e
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obětovaného modlám -- nikoliv účast na pohanských obětních
hodechl -- neboť modla není .ničím na světě (1 Kor 8,4), a proto ,
i maso, .obětované modle nemění ,tím své podstaty a nestává se ne-
čistým nebo nedoVoleným.“VDle toho dává Korinťanúuı pokyny, jak
se mají V této věci zachovat: ,Vše, co se prodává V masných krámech,
jezte, nic se nevyptávajícepro svědomí, neboť Hospodinova jest
země ii plnost její. Pozve-livás někdo z nevěřících a. chcete-li jíti,
jezte všecko, co se vám předloží, nic se nevyptávajíce pro svědomí.“

Avšak požívání  takového“ masa může: se.státi“ nedovoleným a
hříšným, když, bychom tím porušili lásku k bližnímu a stali“ se
příčinou pohoršení nebopádu druhého! Láska je tedy nejvyšší zá-
sadou a dle níılmusí býti V V jednotlivých případech rozhodnuto,
je-li požívání takového masa dovoleno či nikoli. Proto píše sv-
Pavel dále: ,Jestli však“ někdo řekne: łToto je ,věc obětovaná
modlám, nejezte pro toho, jenž to oznámil, ta pro svědomí. Míním
svědomí nikoli tvoje, nýbrž toho druhého. Nebuďte k pohoršení ani
židům ani pohanům .° (1 Kor 10, V28-29.) ,Protož pohoršuje-li
pokrm bratra mého, nebudflu jístilmasa na věky, abych nepohoršil
bratra svého.°(1 Kor 8, 13.)  .   e ˇ in P

V tom,“ že křesťanská láska je rozhodujícím principem, :dle něhož
je třebaposuzovat dovolenost nebo nedovolenost pokrmů,”shoduje
sesvatý Pavel úplně s apoštolským sněmem. Neboti dekret sněmu
zakazujebpožívatímasa obětovaného nıodlâfm, krve a udáveného, ne
jakoby tyto věci byly samy vsobě nečisté nebo nedovolené, ale
proto, poněvadž křesťanská láska velí se jich varovat, ,aby se pře-
dešlo pohoršení nastraně lžidokřesťanů! `   “ A

Ze, pak  se svatý Pavel Vnedovolává fu Korinťanů apoštolského
dekretu, dá se prostě vysvětliti tím, že platnost dekretu, či správ-
něji řečeno Jakubových klausulí,_Ťbyla místně omezena: list sněmu
byl určen pouze církvím v Antiochii, Syriifa Cilicii a stanovil pra-
vidla , platná jedině pro tyto obce. Svatý Pavel prohlásil sice dekret
v*Derbe, Lvstře a lkoniu (Sfkutap 16, 4).Jinde však toho neučinil,
neboiaˇspoňjse do tom ničeho nedočítáme. Promulgoval-li dekret v Derbe
a sousedních místech, učiniltak sv. Pavel proto, poněvadžtam byly
pøáøhnè lpønflèevy jflızø v Anuóøhži, Syrii zn ciıiøii. Nønčiniı, høhø v ji-
ných místech aneučinil tak ani v“Korintě, protože tam vládly po-
měryjiné, pro kteréukládánílakubových klausulí nebylo příhod-
ným. Proto se V listu ke ,Korinťanůmlneodvolává na dekreta ne-é

OI
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žádáˇjehonplnění, nýbrž stanoví zásadukřesťanské lásky, ze které
Se.i_dá V konkretním případě vždy snadno vyvodit, je-li požívání ně-
jakého pokrmu či masa zakázáno nebo dovoleno. Nějakého rozporu,
is apoštolskýmdekretem tu není! A

x

_ , _ ,

“ R e S c hl p aÍS e e b e r gl) uvádějí ještě jiné výroky Z listů svatého
Pavla nadůkaz, že svatý Pavel neznal a neplnil ustanovení apo-
štolského dekretu a že tudíž dekret, aspoň V tom smyslu, jak mu
obvyklerozumíme, nezasluhuje historické Viry. --_- Texty onysice
učí, že rozlišování čistých a nečistých, dovolených a. nedovolených
pokrmů neprospívá k-dosažení věčné spásy a příčí se proto kře-
sťanskésvobodě., Než každému, kdo onyvýrbky V souvislosti po-
zoruje, je patrno, že sv. Pavelna oněch místech nemá na zřeteli
starozákonní předpisy pokrmové. ani židokřesťany, kteří je zacho-
Vávali, takže ona místa citovanáReschem a Seebergem nemají vůbec
žádnéiprůkazné síly a proti historičností apoštolského dekretu ničeho
nedokazujíl - V D j '_ ˇ  _  .

:Tak ve 14. hlavě listu Vk Řím a nů m píše sice svatý Pavel: ,Nic
není nečisto samo sebou, leč toInu,,kdoíse domnívá, že neco je ne-
čisto, tomu je to nečisto“ (V. 14). Ale celá ona hlava nemluvío za-
chovávání starozákonních-V předpisů, leč o takových křesťanech, kteří
se ,oddávalif askesi tehdy obecně rozšířené (na př. mezi Pythago-
`rejci,bNazirejci) Ťakteří nepožívali masaa nepili vína (14, 21). Svatý
Pavel této askese ,nezavrhuje,ale ovšemknínikoho nechce nutiti.

' ` . _ 1 _

Kázrá však ty, kteří'Vpodobné askety křivě posuzovali hřešíce tím
proti křesťansiké lásce. ›5“,KdoV jí, nepohrdej tím, kdo nejí, a kdo nejí,
H€0đSL1Zfljl‹Oho, .je-nž jí“ (V. ,Neboť zarmucuje-li se bratr tvůj

- ‹

prolpokrm, již nejednáš podle lásky“ (V. 15). 1 j
odobně.výroky svatého Pavla v listu ke K o los s k ým nejsou

narnířeny proti židokřesťanům, ale proti tamním bludařům, V nichž
právem vidíme počátkybudoucího gnosticismu. ,Jestliže tedy jste
s Kristem odumřeli prvopočátkům tohoto světa, proč ještě, jakoby-
fstežili ve světě, neoháváte si ukládat předpisy: Nesahej, ani neokou-
šej, ani se nedotýkej (toho), kteréžto věci jsou určeny samým uží-
vá,nímVVkev zkáze°. (2 20---22.) --- Ani zde nejde nikterak o starozá-
konní předpisy, nýbrž o falešnou askesi, -- đćápeıöíoć o‹í›p.oć“cOç (2, 23) ---,
kterou seibludařihonosili." j V t b _

,xs .

1) Vuvedených knihách Das Apos teldekret a Die be-ideu W'ege._
` K



'Q

_ ,ˇ ,, 4

 Dni. Hvsđeø.    v

i Ještě jasněji je“ patrno v pr v nioìmfs lis t u k T i In O t he o v i,
že svatý Pavel mluvi výlučně opraktikaoh gnostiokých bludařů. Di
o nich: ,Kteří braní se ženìti a přikazuji“ se Zdržovati pokrmů; které
Bůh stvořil, abyjioh S díkučiněnímjpoživaliìvěříoí“. (1 Tim 4, 3.)
O Sektě Enkratitů, založené Tatianem, žákeflnısv. JuStina,vırne, ze
Zakazovala manželství, jakož li požívání masa azvina. Všeoky tyto
vyznačné známkynalézámze už nawonom místě u sv. Pavla. Tedy
ani vv listu“ k Tiınotheovìnejedna se o předpisy Starého Zákona, ale
o hludařslçé názory, jež nazývá fsv. Pavel v térnže listě (4,i l)„,nať
ukarni ‹:l°“áhjelskýmsi*. si j A j je e ve “ j_ s t ě
_ Ještě doméně lze proti apoštolskému dekretuluetvá.děte_slova samého'
K ris t7Í a, jimiž hlâsa, želmravní dokonalostvzáleži _v čistotěduše
ai nikoli v plnění předpisů [jo ppokrmeoh a levitiokýoh Znečištěnioh.
,Nej oo vohazi do úst, poskvrňuje člověka, nýbrž co vychází ze úst,
to poskvrňuje».člopvěka°-.A (Mt 45, 1.1%.) Tato Slova Kristova jsou nami-
řena, proti' nesprávnému ooeňosvani  Starozékonnioh ppředpisůj“ u ffariseů;
kteří vjejiohpřesnémezaohovavanijviděli ideal rnravni dokonalosti. Vý-i
slovně ˇVšak»iK'ristuS aniž tehdy ani ľe-jindy předpisy ony neodstranil,
nýbržpponeohal to, jak už 'dříve poukázfláno, přirozenéınu“ ,vývojisvté
Církve. V době _ap0štolského*““ sněmu“dles~*slorVÍt svatého J ajkˇuha (Skut
apts21,20)vši“ohni židorkřesťanétí ony ěpředpisyiphprlivě plnili: to
bylo nemopžniým,kdyby Kristus jebylúplně“Zfavrhl. 'Nepříěi se proto
Jakubovy klausulenikterakjjtehdejširn nazorůmv židokř.esťanů'a ne-
přiět se tudižˇani nauofefv Krista iesarnéholf a i s ; `  

_ "' - ' ' - ` i ' 4 ` ` ' ; " -

.- . z , ,fl - . S _

j, j _ vı _ , Z .A _ _

 M Dle s mínění převâžné většiny exegetů Starýchinovějšioh1s)isvatý
Pavel v listu ke GalatSkým(2, 1-»-10) mluvíso udailosteoh,“koteré -se
sběhly na apoštolsklérn sně“nıu,~takžep ona peMrikopaV_je parallelní slí-
čenirn 15. hlavy Skutků apoštolských. Protože svatý Pavel tam
„Inluvijpjako očitý svědekaprotože to jeho pravdomluvnosti nikdo j--5
vyjrnafl extrémnítrad‹ikální,` holandské kritiky, jakojjsou L oi In an,

2 ` , _. ` . 7' N -_ j' . " z '

Ť) O vzájemném poměru „obou zpráv je celá, Llitera.tura.i.p Ze .starých sexegetů
totožinostooloou Zpráv hájí* Iren'eulSl,l Theo doretus » ap eJeron"yaIn,s znovějšíoh
k"a;to1iekýoh~ sučenoů p C ozrn el y, o P iö Iz 1, do h lat Í e r, ; nL azsg r a. esë aj i hlavně
AlÍ0ns` Stąąei.nInoavpIi n ve p spise; Die Abfanssuug des Galaterbıíefes. „Münster 19016.
- Nekatolíoi .jsou vesměs téměř téhož mínění: ĹBja.lueri,“ Zell 613 Pí llezid; ofıìer,
Holt zam an 11, xW ei ss, Cle men atd. Jména. jejiohvìz v Si e :Efe ret, spKo1nIneI”;,tar
zum Galaterbrief, Gvöttingen 1,899, str. §83; “ j i j e r g p ` s z as Ť j

_ . _ › r - , _ 4
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S tveek ---p se neodvažuje. pochybovati, jest Gal 2, il.--10 cenným
a důležitým pramenem, který historii apoštolského sněmu doplňuje
a potvrzuje.  “ s a of  “  ;

Stojíme :tedy na straně většiny; novozakonních učenců,když ha-
jime ii my thesi: G al 2, 1--‹-410 p oj e dn ava po téže u d al ost'i
ja ko S ku tky ap 15., až O b ě Z pr avy, k te ré se vzáj em-
nëđpplňsují, lze bez násilí textuuvésti ve shodu.

sD›říve, než se pokusíme své tvrzení dokázat, uvedeme zprávu
»svatého Pavla »V překladu. se ˇ  n e  e
si l. Potom po čtrnácti letech opětj semvystoupil
do Jeru“S.alema s Bar,n`ab;é.šern, vzav ssebou il Tita.
72,i,VyS1-, øulpiljsem pak na zakladězjevení a před-
líožiljsem evangelia m,které kažu mezi pohany,
zvlaště^(z.oćt°“Eôíoćv)pak <t_ěInz, kteří zaujímali přední
místo, zdali Snadnlladarmo nebělžím nebojsem
neběžel. 3. ,Ale ani Titjuzs, který byl semnou abyl
Řękem, ne byl donucen djatpirseobř ez ati.4.~Ale pro
vlojudivšírse falešné bratry, kteří se vplíž“ilì,-saby
vyszvdfěděli naši Svobodu, kterou Invámie V Kristu
Ježíši, abysnas podrobiliv otroctví: 5. kterýmž
js m el a ni na chv íline us topnou p ilip o d*d áníın se, ya by
pra vida zevan geliaz ůst ala u vá s. Old těch pak,
kt ř í jznaujíom al i Lpř e d ní mí s to, ja kým i ně k d yet b y i,
lnaitornjmi ”ne"zláleží; Bůh .nehledí n“aros,o.bu človeka
s-l-nmněs zjˇaj i sté «_t“i, k teř í* z au jím ajlí přední mís t;o,
ničeho nadto. neu l`=ožiIi (fltpoooçvétlsvto), 7. nýbrž naopak,
kdyžzpsuviděli, že jsem ,pověřen jevjanglpeliempınezi
ne.o‹březanýmzi,`jak,o Petr mezi obřezanými, 8. (ne-
b oýť “t e n, kt er ýŠp oII1ahalľP e t r oľvi př i a p o š t O l o v a ,ní
mezi “obřez-ą‰nými, pomà h“al.i mněmezi pohany)
9.,a,když poznali Iniloslìž Išteréjysemi dostalo: 'J a-
kub, Kefas a Jan,,kteří se zdali pbýtisloupy, pra-
_vicje`dazli tmne a Barnabašovike společenství,
ajbychommym ezi poha ny (šli), oni pak mezi obře-
zané; 10. pouze abychom byli pamětliviychudých,
Ýcožìtaké snažiljsem se učiniti. ~ r se
„'l`ato zpráva svatého. Pavla je hned nad počátku zajímava tím,že

veÍ slovech ,p o č t r n é. c t i le t e c h“ podavaurčitý c h ro n o l O-
gìck d a j,'kdy svatý Pavel onucestu podnikl. ,Bylo"to tři leta

5, _ . - _ :(7 _ _ ›
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po jeho obrácení -- tak praví výslovně Gal 1, 18 i--- kdy Pavel na-
vštívil Jerusalem, aby ,viděl“* Petra, t. j. aby navázal styky sním
jako is nejvyšší hlaviou Církve, jakož in se ostatními apošt/oly. Potom
po nčtrnáctiľletech opět vystoupil do Jerusalema, aby apoštolům
předložil své evangelium. xUdálo-liose obrácenípysvatého Pavla, jak
je Hpravděpodohno, roku 33 nebo3!±, pak tedy, připočteme~li ktomu
tři a čtrnáct, tedy* celkem sedmnácte let,-cesta, o níž je řeč Gal 1, 1,
spadá do roku-!5O nebo 51. Datumtoto odpovídá velmi dobře dobe,
kdy dle Skutkůpap seıkonal apoštolský sněm. Jak Skutky ap vy-
pravují, přišelsvatý Pavel do ,Jerusalema poprve jako křesťan, aby
se seznámil S ,apoštolysa byl přijat do jejich kruhu. (Skut ap 19, 26.).
Tato cesta, jak všichni přiznávají,Ťjest jistě totožnou js onouzmıně-
nou v ,Gal 1, 18, která. připadá asi do roku 36-37. Gtrnácte 'let
zbývajících dooroku 50--51,, tvoří přiměřenou ,časovou dobu,ani
příliš krátkou, ani dlouhou,'abychomvpni mohli vměstnat všechny
další událoSti,jak je líčí »Skutky ap až do apoštolského sněmu: P0.
byt ,Pavlův iv Tarsu, jeho činnost v`Antiochii ajehoprvní apoštol-
Skou cestu. Již tato-neshoda ak soulad v___chronologii nasvědčujeˇ, tomu,
že na obou místech, ,Skutˇ ap 15_asGWal 1,1 jedná“ seo jednu a [tu-
též událost. P ` P  1 1 “ J i ^ e

_ , “

Podnětetn cesty k apoštolskému sněmuù byly dle ,Skutků ap spory,
které Av Antiochii vyvolali judaisté, protivníci Pavlovi. Proto obec
antiochijská se jrozhodla vyslatipdo J erusalema .Pavlafs průvodci,
aby 'apojšttoléspornou věc zásadně rozhodli. ,Az jaký je podnět cesty
Pavlovy dle listuke Ga1a_tským?Pavelí 'chce předložit apoštolům
své evangelium,“ kterékáže iimezi pohany., (2, 2.) Evangeliiem .zde
rozumízpředevším onu nauku, kterou jeho protivníci popírali, že

.,__ v z

totiž pohané, .obrátí-liise, nejsoupovfinnií ani se dáti obřezati, ,ani
Ostatní Zákon plniti. Apoštovlům; chce předložiti toto ,evangelium°ni-
koli proto, jakobysám o něm pochyboval a chtěl si teprve zjednat
jistptu, že jeho "učení je “správnéÚa v souhlase s naukou ostatních
apoštolů. Svatý Pavel měl své ,evangelium“ ze zjevení samého Krista
(Gal 1,“ 12). a byl io,“ něm tak skalopevně opřesvědčen, že mophlfpro-e
hlásit: ,Ale i kdybych já nebo anděl snebe hlásal vámjakopevan-
gelium něco proti tomu, co jsem hlásal vám, budiž proklet“. (Gal 8.)
Jen proto šel do .Jerusalema předložit svou" naukuiapoštolům, aby
onitˇji schváliliia tím odňalijudaistům zdánlivý důvod, na který se

_ ı _

tito stále =odvolávali;, že' totiž apoštolové v Jerusalemě.. Zákon .plní a
tudíž ` nesouhlasí s učením, jaké hlásá Pavel! Užívaje svéhozooblíbe-

_ _ _ , _

\
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ného obrazu, vzatého zezávodů ve stadiu,dí Pavel, že šel do Je-
rusalema za tím účelem, ,zdali snad nadarmo neběží nebo neběžel“,“
t. j. .aby jeho apoštolské dílo, kterému v minulosti věnoval a také
nyní Stále věnuje všecky své síly, nebylo nadarmo. Kdyby se juda-
istům jejich podvratná práce podařila, tu byopravdu dílo Pavlovo,
vybudované dlouholetou činností, bylo nadarmo a bez výsledkuli

Jak vidět, po d n ě t a ůč el jerusalemské cesty jev obou zprá-
vách, úplně týž, jen že v listu ke Gal Svatý Pavel, což je ostatně
přirozeno, klade větší důrazna svůj o so b ní Zájem, aby apoštol-
Ská autorita spor o závažnost Zákona rozřešila, kdežto Lukáš jako
klidný aobjektivně vypravující historik dí, že to byl nejen zájem
Pavlův, ale rc e lé ob c e a n tio c h ij s k é, která Pavla s prů-
vodci do»Jerusalema poslala. i-- “ e _ _ _
' 'Podobnou shodu nalezáme i= v tom, jak Skutky rap a list ke Gal
charakterisují pr O ti i v n í k1y”Pavlovy. Skutky ap dí o judaistech,
kteří vyvolali spory v Antiochii, a proti nimž bylo Pavlovi bojovat
vi Jerusalemě, že jednali bezvědomí a schválení apoštolů (,jirnž jsme
toho nepřikáZali“),`že činnost jejich byla podvratná a zhoubná, ne-
bot ,znepokojovali a mátli° duše věřících (15, 24) a tím zdárný roz-in
vfoj církve v;Antiochii uváděli v nebezpečí. Zdali tato charakteristika
nehodí se úplně na ony judaisty, k vůli nimž svatý Pavel byl nu-
cen dleilistu ke Gal jítido Jerusalema a S nimiž se střetl před apoštolyP
Nazývá je tam ,falešnými bratry, k te ř í se vp l í sži l i, a b y vy-
zvědjěli svobodu, kterou máme V Kristu J ežíši,

\ ' ›' , _ .

abynás pod robilijv otrioctví (zákona). (Gal 2,4.)
Byli Ýsicetito i protivníci křesťany a tedy bratry, ale tohoto krás-
ného starokřesťanského názvu si nezasluhovali, protože jednali proti
křesťanské lásce: byli to bratří f a le š ní! A jako“ v y Z vě d a č i
vnikŤají” do nepřátelského tábora nebo do cizí země a vše tam vy-
pátrají, aby toho potom užiliproti těm, ,kteří je, ničeho zlého zne-
tušíce, přijali mezi sebe, tak i oni falešní bratří přišli mezi skře-
sťanyv Antiochii předstírajíce nejlepšíúmysly a horlivost o spásu
duší,ač vekoçskutečnosti bvli vedeni jiným úm-yslem: zlákati věřící,
_obrácené"z.pohanství pode jeho zákona Mojžíšova a tím přispěti
kuskutečnění svojich nacionálních židovských ideálů. Obojí protiv-
nící Pavlovi, jak ve Skutcích ap,  tak v listu ke Gal jsou jedni a ti-
tížlidé. J _ J _ _  J

1 ” leSkutků" ap byly v Jerusalemě konány celkem schůze tři.
Nejdůležitější byla schůze druhá, na níž apoštolé sami,bez účasti

 ,Hıiáh“f=“z_. J s “ r 20
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ostatních věřících  spornoufvěc projednaliz al rozhodli. Schůze ona
byla pohnutá a bouřlivá, jak naznačujesv. ,Lukáš slovy, že tam
vznikla ,nemalá rozprava“ či diskuse. (15, 7.) Také sv. Pavel v listu

_ ›

ke Gal jasně rozlišujedvojí schůzi, první ~a druhou, když praví, že
,své evangelium předložil zvláště -~ mat* âöíøćv --ż- těm, kteří zaujímali
přední místo“, t. j. apoštolům". Celý odstavec Gal.2, 2--_-10 zachy-
cuje dojmy Pavlovy z této druhé rozhodující schůzea z diskuse,
kterou měl při ní se svými protivníky. Nemáme zde úplného apo-
drobného vylíčení této" schůze, ale- jen letmo nahozené.vzpomínky.
Nebylo také třeba události jerusalemské křestanům galatsksým ob-J
šírně líčit, neboť je už Z ústního vypravování Pavlova (Skut ap 15,
41 a 16 6). asi znali, a svatý Pavel chce jim, jeflpouze uvésti naI

pamět. Než iz kusých slov Pavlových jest jasno, že s p orná tv. ě c,
o kteroui tehdyfšlo v Jerusalemě, bylaÝ“táž,_ jak jiudávají Skutky
ap. Jednalo se dle »nich (15,5) o to, zda je pro .pohanokřestany
Ěnutnoľk dosažení spásy, abyse dali Qbřezati a zachovávali Mojží-
šůvzákon. Hlavně jednalo se oobřízku, která byla Zevnějším ,zna-
menímvyvoleného národa,a~““kter_á južlívs sobě obsahpovaljai závazek
plnit celý Zákon .dle slovsvatého Pavla: _ ,Dosvědčujiopětka'ždém~u
člověku, který se dá obřezati, že je povinen celý' zákon plIriti°.l(Gal
5, 3;) V-_listu ke Gal svatý Pavel nedepfinuje Sice přesně J sporného
předmětu, ale nemůže “ býti _pochyby;”že se Äroivněž jednalo ,o obřízku

ř. v \ -.' .

Ta povi"nnost plniti Zákon. To bylo právě "ono ,ev«a'ngelium“, které
předložil apoštolům,“›žefltotižpohanokřestané nemoh“oui_býti nuceni
kplnění Zákona na tím méně ˇk obřízce. Z Pavlových slov: ,A le
a ni Ti tu s, k te rý b yl se mno u a Ře kem,~neb yl
do ln: uc e n .dj á t i" se O b řez a ti' vidíme, že spor o obříÍzku v Je?
rusalemě nevedl se pouze theoreticky.,  ale že jjudaisté vystoupili
s ,_požadavkem”,,aby Titus, .průvodce Pavlův a rozenýipohan, byl

A_ _ _ - _ \

obřezánl Svatý Pavel, který byl odhodlán uhájit,pravdu evan-
gelia“ za každou cenu, ,neustoupil ani na chvíli poddáními se“ a ne-
dopusti1,ia_by Titus byl obřezán.' Připustil na své druhé cestěv sice,
aby Timotheus,Ĺv jehož j žilách ~proudila pomatce “ˇžid»o_vská krev,
byl kvůli židům obřezán (Sk ap 16, Vi Jerusalemě však, když
se jednalo o obřezání Tita,nepovolil ,apovolit nemohl, ačkoliv
obřízka sama v sobě byla věcí indifíerentní., Šlo tehdy o zásadu,
neboť., judaisté pv obřezání Titově by bylividěli své vítězství apo-
rážku Pavlovu a byli jmělieknovýìagitaičníí prostředek pro šíření
svýchnázorů! í  ` Z _ P ” Í ` Z _ Z j (P. (1.) '

l . “ ' ˇ ` ,=`._ 7 _ “-.fl:, __
I



1~'7fl›'-`{-v`;*.›.;ˇ -`z '`,5n~ż!›`Ž.,_z^.~`H.f"ˇ'.._; v“. - Vl . ir' ;/ı' 7 '=.-*I“!Yf.;é“ z;5`,.-?`1.;I~_.- `“.~.-»ż_S\'.,-1., -, .;.
1

 K 283Posudky.

i Bo u g a u d, J e ž íš Krist u S. Důkaz jeho božství. Přeložil
Ant. Melka. Nákl. Ceskoslovanské akciové tiskárny, Praha 1927.
S.ż'72, 7`5O K. i r i  á  i
ĹPěkněeupravený spisek podává vyňatek Zestarší, ale dosud oblí-

bené apologie Bougaudovy, a sice důkaz hožství Kristova. Byl užpřed
lety vydán vei,,.VZdělávací knihovně katolıcké“, nyní vychází V 2. vy-
dání v „Populárně .vzdělávací kn1hovněÍ°, redigované Dr. A. Fuchsem.

_ V 'desíti j krátkých kapitoláchneodchyluje se Bougaud od obvyk-
Iéhøćpføstupu, V jakém se podávají důkazy- božství Kristova v ruko-
jetích zák-ladnírtíbohovědyz mluví nejdříve ocmravním charakteru
{{1ì~iS1;()vèj,,. o jeho všemohoucnosti, jevícíse zázraky, O jeho božském
Ýsehevědomí, 0 jeho Svat'ostivatd.› Tyto pravdy však autor nedokazuje
rozuimiově, nýbrž hledí je umělecky - a umělcem Spisovatel opravdu
jel. -i-Ä vykresli_tˇ`apředložit,as tak působit spíše na čtenářův .cit a
srdce,nežli na jeho rozum. Veskvělemja duchaplném podání zdá
se, že následuje vzoru Bossuetova, »kterého také často se zálibou
cituje...t,NepouŠtí sefjdor vyvracení všelikých nepřátelských názorů.
Vzroucíva překypující Sloh, nadšení aj obdiv pro božskou velelonost
Kristovu, spojený S upřímnou zbožnostízto jsou prostředky, jimiž
chce' Bougaujd čtenáře strhnout _a uch,vátit.Podáníľ jeho proto pů-

~sobíjčast`o spíše dojmem, kázání nebo rozjímání. V plynném a pěk-
ném překladu ìl\/Ielkově čteSe~spisekvelmi příjemně a jístěmůže
mnoho .dobrého způsobit. ji č j  jT.  

_ ‹ ' ,__ „-› , . l ˇ V v Í '

ijova nn iP a pfi n i, Ž iv otKri S t ů v. Přeložil Jar.Skalický.
3.ÍrVYdá”ní.jj.Nakl. L. Kuncíř, Praha 1928. S. 420, 30 K. K V
“Že Papi-ního* Život Kristův vycházíìv třetímjvydání, jest jìstěpro

knihu, obsahem čistě náboženskou, vdobrým znamením. A Papiniho
 Vknihaisittéto obliby plným právem zasluhuje. . ,   

í Mezi různými a četnými Životy Krista má Papiniho spis své Zvláštní
misto, které spisovatelájvpředmluvě objasňuje a odůvodňuje. Papini
sám' stal se z nevěrce věřícím, a to upřímným věřícím. Vznešená
osovha Kristova zaujala jeho umělecký“ cit svojí božskou krásou la
velehou. Chce získat nevěřící intelligenci znova pro křesťanství, a*
nejlepší flprostředekk tomu 'vidí v*tíoIn=, aby v ní ,vzbudil zájem pro
Krista .ai pro jeho život. Uznává, že -nedostižným ideálem života
Kristova jsou naše evangelia, ale chce je ,na pomoc zbloudijlým znova
ipřeložit' do moderního způsobu myšlení a vyjadřování. Kniha dle

l:,*sl01vjautorových_je ,psána laikemj pro laiky, kteří nejsou, nebo jsou
sotva na Loko křesťany“. ,ˇ . 1, Ť › .

Teìltos úkol, který si pisatel vytkl, vysvětluje originální ráz to-
hoto vylíčení Kristova života. Kristův život je tu podán vv řadě
obrázů,které bychominohli nazvattaké Ineditacemi, ovšem medi-
tacemi určenými pro moderního člověka. Autor .chce život Kristův

G, , . v ˇ1 j j ,,j20*.

==-
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učinit zajímavým dle é současného vkusu: zajímavým V nadpisech,
zajímavým ve slohu at zajímavým vpodání. Každá ' stat je ucele-
ným a 'umělecky propracovaným obrazem pro sebe, obrazem, V němž
je Vykreslena nějaká idea z učení Kristova nebo událost Z jeho ži-
vota. Autor V úvodě mluví si jistým pohrdáním o vědeckých dílech,
pojednávajících O životě Kristově, ale Z celého jeho líčení je patrno,

~ že moderní literaturu o životě Kristově dobře zná a ovládá, i když
jí necituje a s ní nepolemisuje. Snaha po zajímavosti a snadi jeho
básnické nadšení pro Krista zavedlo jej tu a tam trochu daleko,
na př. při výkladu ,neodpírání zlému°,. kde se jeví úplným tolsto-
jovcem, ač jinak S dogmatického hlediska sotvaimu lze co Vytýkati.

Autor jest umělcem,a sice umělcem italským, románským. Odtud
jeho záliba V nádherných obrazech, zvučných frásích, překvapují-
cích ,protiklÍadeoh. Leckdy se autor .pohybuje na samé hranici bom-
bastu. Více prostoty a více citu by se naší slovanské povaze lépe
zamlouvalo. Než přes to Život Kristův jako dílo umělecké i jako
kniha náboženská je nanejvýše pozoruhodný. Přejeme knize co nej-
hojnějšího rozšíření mezi našítjintelligencí.  ~ , T. H.

Prof. Valerij Pogo'rěloV, Iz nabljudenij V.obla-
stìidrevne-slavjanskoj literatury.„III. Opyt izu-
čenija teksta.SaVVinoj knigi. „Sborník filosofické fa-
kulty university Komenskéhojv Bratislavě“. j Ročník, V., č. 46 (1).
1927.' Str.`120.  V í Ť  
.  Tak ZV. Savvina kniha jest jeden Z nejstarších rukopisů církevně-
slovanské písemnosti, který dosud všemi učenci, zabývavšími se touto
památkou, pokládán byl za dílo XI. století. Ale prof. Pogorělov
Inaje na zřeteli četné opravy veformách slov, oddělené“ věty.a pod.,
vysvětluje, že: 1. tyto opravy byly ,udělány samým písařem, t. j.
že Sav. kniha jest autograf opraVoVatele,a 2. že opravovatel' při
své práci užíval hlaholského originálu, při čemž „opravoval V nej-
větší shodě se zvláštnostmi bulharského jazyka a literatury doby
bulh. cara Simeona“. Proto že je Sav. kniha rukopis, psaný něja-
kým z literárních činitelů Simeonovské doby, když vůbec byla pod-
niknuta Oprava -textu svatých knih, přeložených sv. Methodějem
a Cyrillem, t. j.,Sav.” kniha , pochází ze stol. X. Zajímavo jest,
že některé grafické zvláštnosti písma Sav. knihy jsou starší než
písmo ruských rukopisů Z XI. stol. as-jsou svědectvím přechodu od
glagolice ke cyrillice, t. tj. také doby X. Století. í ˇ i

. Kniha prof. 'Pogorělova nejenom rozřešuje otázky .o datu jedné
Z nejdůležitějších památek .staré písemnosti slovanské, alevmá význam
i methodologický, jako zdařilý doklad .moderního jazykového bádání.
Celá řada případných poznámek, zdařilá přirovnání, .důležité ůsudky
a poznámky, -- všechny způsoby, ,jichž užíváautor, činí jeho
práci Zajímavou nejen pro odborníky, ale vzdělaného čtenáře vůbec,
který by se chtěl seznámiti s moderními způsoby bádání V staré
literatuře slovanské. či š  Sergij Vilinslflìj. “



í

A ^ A i . Posudky. _ 285

Nikolavj Durn_ovo, Vvedenie V istoriju russkogo
j 3 z y ka. C a s tj I: 1 s t o č ni k i. „Spisy .filosofické fakulty Masa-
rykovy university vBrně“, č. 20. Brno 1927. Str.-XXXII + 266
a..-4 mapy. í _ `

 Skoro současně sp touto knihou bývalého professora saratovské
university N. Durnova byl vydán 32. svazek ,,Izvěstij'otˇd, r. jaz.
i slov. Akademie.-tvěd SSSR“ ,, kde nacházíme kriticky clanek A.
Seliščeva oˇknize téhož pv., Durnoya: ,,Očerk ıstorıı russkogo jaZyka“,
M., 1924. Clánek p. Selıscevaø ma význam především proto, že uka-
zuje na závislost knihy Durnovovy a vůbec jeho vědeckých názorů
na .kursech historie ruského jazyka A._ Sachmatova; nějaké odchylky
nejsou důležité; největsı rozdil ojmezı Durnovem a Sachmatovem
vidí Seliščev V tom že práce Durnovova liší se těžkým nevý-
raznými vypravováníni,nestálostí ve výkladech, ne'dd,st=atkem, pozor-
nosti přiužívání jazykovýchjfaktů a úplným zapomenutím na čte-
náře“. Přidati lzek tomu dlouhou řadu zcela slabých nebo dokonce
i chybnýchtheorií p. Durnova, četné chyby V_různých důležitých
případech a j. Přede 2--3 lety prof. G. Iljınskıj ve „Slavii“ (roc-
nlík _jV., 1925--6, str. 393--li) rovněž nepříznivě se o` práci D. vy-
sovı. v v í t

j 'Posudku p. Seliščeva bylo třeba vzpomenouti, jelikož „Úvod“
Durnovůvjest pouhým rozšířeným výkladem úvodní části ,.Očerků“,
a proto většina Výtek p. Seliščeva může býti opakována  když sou-
dímeo „Uvodu“ (na př. všecko, co se týká svědectví Konstan-
tina,Porlyrlogenneta a pod.)., . L   

„Uvod“ se skládá ze čtyř kapitol: 1. písemné památky, 2. dnešní
ruské dialekty, 3“.fruské prvky V cizích (níeslovanských) jazycích,

svědectví cizinců o ruském jazyku. A.   
. Nového l p. Durnovo Ve. své knize nepodává nic: všecko, co praví,
už jedávnoznámo každému, kdo se aspoň trochu zabýval dějinami
ruského jazyka. Vždyť-i Šachmatov i Sobolevskiji Budde ve svých
kursech řekli o pramenech dějin ruského jazyka totéž, co po. Durnovo.
Zdálo by se, že -- není-li tato ,kniha vědeckou práci, --- může míti
význam jako pouhá universitní příručka. Ale příručka musí přede-
vším odpovíd-ati .základními paedagogickým požadavkům, čehož tu
není. .lakýna př. účel má dlouhý Seznam starých ruských. manu-
skriptů (str. 32--62), když jest neúplný a nahodilý? Nač dlouhý
(str. , XVIII--XXXI) ,seznam prame'nů“ˇ autorových * když mezi
těmi prameny jsou mriohé, 'nemající skoro žádných vžtahů kději-
nám jazyka? Jaká je to příručka když k ní autor musel dodati
dlouhý Seznam (str. 211--2328) opřav, doplňků a poznámek?

P j7Všecko to ospravedlňuje výtku p. Seliščeva, že p. Durnovo vů-
bec nedává pozor na svého čtenáře, zapomíná na něho. Nepoměrně
dlouhá práce pi. Durnova svědčí pouze o tom, že mu nejvíce záleží
na různých drobnostech, maličkostech. Dějiny jazyka pojímá jenom
jakoůzké, mluvnické studium: srovnávání slov, studování pravo-
pisu, odchylek pravopisu, výslovnosti. A znovu nutno uznati spra-

, /` `



I
I

Í

I
Žš

I

I

l

I

I

lI

I
II
i

__.__._..„.~-„-.~+_„„,ìv__._

Ž1

I

I

I
I
I

f`

ø

286 Ž __ Posudky. W__ j H in j
.› _ . . I _›, v., \

v _ _* ,Vi _ __.

vedlivouvýtku p-Seliščeva: p. Durnovo „nic“ nemluví oiflvlastních
nositelích p řeči, o  osudech ,kulturně-historického na socialního života
ao tom, jak tento život se odrážel V životě jazyka; Při takovém
poměru. k jazyku není možno nakreslit“ celý obraz. historie jehoffé.
Pro p.. Durnova jazykflnení faktor duchovního života, nýbijž pouze
soubor ,písmen nebo zvuků, a V tomjje rozdíl mezi [ním a Sacbma-
tovem ij Sobolevským: tento nedostatek je na ujmu práci N. Dur-í
nova. 2 i ~ é P A Sergij Viltnskiij.

' ` _ _ “ 5 . ` ' - V

1 J an K a rn í k, Z á V e; Verše. , Vydala- Družina literárnía
umělecká V Olomouci 1928. S. 972 4   I “  é x P

(
C* l"'S< I-.is

 Pátá básnická knížka Karníkova doplňuje pěkně předposlední
jeho sbírku ,,Večery'u krbu“. Je myšlenkové stejnělzraláa hutná,
Výrazově jadrná a sytá, naplněna' .zdravým duchem [ i jakýmsi
intimním kouzlem, 'rodinného krbu, kde V závětříąnalézá básník
chvíle posvátnéhoi klidu, vykoupeného občasnými .údery těžkých
životních bolestí. Na.dto  jsou prozlaceny tyto chvíle novými ro-
dinnýmiradostmi dědečka, jenž může zpívati f,,rýII1y“ malémuvnuku.
Alei když ,,středem světa- stal se Venoušek“, rád se z vrací básník
ve vzpomínkách k .jiným milým bytostem, sfnimiž, jej poutaly přá-
telské svazky nebo s nimiž se setkal někdy nasvých, duchovních .
cestách. Teď“ na vrcholu života Vzpojmíná jich sláskou, ale bez
sentimentality.-,I když .návštěvu-jejmrtvé na hřbitově, kdyžjlvyvo-
lává Svéráznou postavu otce, hospodáře nebo umělce .lana Stursy,
když zpívá romanci o soudu nad ,duší školmistra Jakuba .lana
Ryby ,neb o náhlé smrti rychtáře na poli -ř--Vždy. jsou tato duchovní
setkání S mrtvými takovými sousedskými besedami up (krbu, kde
se vážný .hovornevyhýbá anizdravému .horáckému humoru ia kde
bolestný osten smrti: jestále zmírňován důvěrou V milosrdenství
boží, pevnou vírou vv další život a V ,konečné shledání si vyrovnání
pozemských protiv.”SteSk, který se żpřeceflčasem .m.ihne-ilduší, nedo-
vede nikdy docela? vzíti zbéásníku jeho slunný .životní optimismus.
Neleká sesmrti, ,ale také jí nevolá: jest si Vědom,,že“nezoral dosud
celé, líchyfPánem přikázané, í-že nestihl dosud flsvézti poslední .žatvu.
Bar zdá Semu, že snad „vězí ještě síla vpěsti jak V žár polední“,«
a.PI°oto prosí: « í I 2 í . - . ' Q Ť si i
I é 2 , f I „ z ÍDopřej Vlíd-ně sili času, Q ;  I o

“ é I I dnů mých :Vladaři, I :_ .I
j , ; až bych snopek zralých klasů S j _ s í .

-I  I ˇ složil (kl oltáři! z  I ` I   "
Č,,Závětří“ľjesttakovými snopkem zralých klasů f čisté poesie, ale“ `

doufáme Pevľlě, že ne posledním! v Ĺ Q .Ď I. .j 1 ”
. . . j ,zs ˇ ,' V fc z t

A.nnaIM atv 1 .zn T ils øh ø v rá, zıľá txnfl. Pøvááizy 1918--1927.
Praha1928..s..176.     í
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j ,_Soub,or 15 povídek, psaných jakobyna okraji velkých románů
„Stará r.odina“, ,,Dědicové“, ,,Hříšnice“_a ,,Ha_ldy“._ Spisovatelka
kreslí tu svým známým způsobem trochu ımpresıonıstıckým, trochu
naturalistickým sytě náladové, často velmi odstíněné obrazy zdnešní
společnosti, po případě- zachycuje jen letmo jdnotlivé výjevy a.
episody, jak byla jejich svědkem ve vlaku nebo _na ulici. Jako
rv, románech zajímá ji i zde především rozklad rodiny, a to stejně
měšt”ácké` z.Prahy jako proletářské z.Ostravska. ,,Zlou tmou“ na-
zvala případně úvodní a nejdelší povídku, líčící takovou hroznou
domácnostslabošského malíře, kde se tři ženské do krve sváří za
AstA,ál›ýeh .křiků ahádek. Ani jinde nešetří spis. žen, nezatajuje jejich
chyb,.ba často se sjakousi záliboudotýká i temných jejich sklonů,
projevujících _`se zvláště V pozdějším věku a vedoucích je tu ke
zločinům, tukftrapněsměšným situacím (Urousaná, Zlá, Perle,
K neodtržení).,V této oblasti úpadkových povah a rodin pohybuje
sefřínejbezptečněji,podobně jako tam,`jkde její hrdinové a zvláště
hrdinkžy},.trpí  osamocením, zklamáním a nesdílností. Oproti nim
skorozaniká“:t.akoVé ,,Prosté srdce“ ubohé rumunské stařenky, jež
jede S vlňákejm apeřinami do Ameriky hospodařit synovi opuště-
n[ém“u= nehodnouAA”žen'ou, nebo ,,Obět“ matky, jež zrovna drtí syna-
studenltali Svou, bezmeznou dobrotou. Proto také celek těchto dobře
životu odpozorovaných »a se značnou uměleckou kulturou podaných
obrazů působí na. čtenáře neradostně. Opravdu -› zlá tma! '

` 'Ť l' r ` .ev I `

-J iř í* M ařá n ek, K o uz je l n ý d e š t n í k. Groteskní roma-
netto. Praha 1928. S. 91. A I A I I
„Př'ede”`I dvěma lety vzibudil Mařánek pozornost tragikomickým

románkem „Utrpení pětihr'án“ného Boba“, kdevylíčil nešťastné osudy
fa“fůtrapyiijhranatého člověka' uprostřed normálně rostlých lidí. Byla
to velká, Ĺ 'groteska podaná zfilmoviouˇ formou za ironickým slohem,
kdevšak hodně va.dilaAjakási umělkovanost a schválnost. ,,Kouzelný
deštník`““jest,po tétostránce, již mnohem dokonalejší. .leto příběh

I -nekolika mladých ~. lidí, jak je vychovala dnešní společnost. Jeden
čtenář Mardenových knih op síle vůle a tajemství úspěchu je slaboch
neschopný -činu' :ai dříčj. zkomírající stále V podřizeném postavení.
Druhýzaseje úplný lenoch, hloupý člověk bezcíle a energie, jenž
dochází úspěchu a bohatství docela nahodile zásluhou A jakéhosi
stajrého zděděného jdeštníku' -_- vlastně lidské pflověrčivosti, nezměrně
hloupé r a chytře vykořisťované , třetími hrdinou Ítohoto příběhu,
obratnýmAajprohnanýmsvětoběžníkem Fredem. Autor dovedl vtipně
jzvparodovat honbu vyšší americké i evropské společnosti po zázračných
Ĺ-&1“iSm.a,n°ech, jež prý přinášejí štěstí, stejně jako vysmát se knižním
lidrem, kteřístudují americké :praktické filosoíy, -ale jsou bezradni,
jakmile překročí práh domu ajsou postaveni do skutečného života.
Vítězíjínaf konec takoví Fredové, kteří dovedouobratně využití
každé sit,ua`ce“a těžiti znamenitě, bez skrupulí, Z hlouposti aslabosti
đľllbých.-V úvodě a také vjedné scéně zafilosofoval si spis. o zá-



.._„...._._..-.........._..-.._..„._›.__-ż_.‹
II..I
I
ŠÍ

1

S
:É
lš
Ž
Ě

i

I
l

I

I
lI

I

I

I
I

I
I

I

I

I

I

I

I
I

I

I
l2
IIL

I

I
I

I

I
II
I
!

Ě

II

'-7~_

253 í í  I P°S“đkY- .  
I .'

pase Osudu s Vůlí, naznačil také Výsledek, ale Z příběhu samého
-- podaného opět zkratkovýrn, úsečným stylem, .s kapitolami roz-
dělenými, skoro pravidelně jako ve filmu podle hlavních jednajících
osob --I si čtenář V této otázce mnoho nevybere. Snaha o bezpro-
střední slohovou výraznost vede často k obrazům, jako jsou na př.
Zčervenal jako pečené Sele, Rozplácl se ve vagoně jako kobliha apod.

Jaroslav Jan Paulík, Arizona. Román. Praha 1928.
S. 163. .  O Ĺ  4  

Mladý spisovatel. debutoval asipřed rokem sbírkou feuilletonic-
kých obrázků z pražského předměstí, ze Žižkova a Vinohrad, jež
pro „pardálřské“ a všelijaké: jiné záliby některých vrstev obyvatel-
ských pojmenoval ,,Zadní Indií“._Zrovna tak metaforický jest ná-
zev jeho prvního románu ,,Arizona“, čerpaného Iz téhož prostředí
a z nejnovější doby, kdy jisté živly pražské zachvátila --O po sokol-
ství, skautství, kopané atd. i`-- nová vášeň: byly zakládány kluby
,,trampů“, kteří podnikali divoké noční výpravy -do okolních lesů,
tam tábořili přesneděli a snažili se napodobiti stejnojmenné ame-
rické , hrdiny románové jak Oděvem, tak všemi společenskými ne-
způsoby, hrubou řečí, hýřením, pitkami i loupežením a násilnostmi,
aby se pak ve dne objevili Zase v normální lidské podobě za pulty
obchodů, V kancelářích, anoi -- ve školních lavicích. Román líčí
právě jednu takovou výpravu, kdy po násilnostechtrampů musilo
zasáhnoutii četnictvo ai kdy jeden Z duševních Vůdců zaplatil své
dobrodružné touhy životem. Toť celý chudičký děj, odelirávaľjící se
na malebném, často velmi suggestivně vykresleném pozadí lesůi rů Z-
ných pražských koutů. .le to vše jakoľhra a sen, (hra někdy až ope-
retní se Zálety ivdaných žen, kterémluví S trampy při nočním ohni
O francouzských .dekadentech a naturalistechi o.-Ciceronovi, se svody
cikánek, pro něž professor chemie leze V noci dokurníku krást
slepice a básníci improvisují nejmodernější náladové Verše. .A Z této
operetní hry pokouší se spis. udělati tragédii tím, že se snaží pod-
ložiti celému trampskému „hnutí“ jakýsi hlubší smysl. Vidí V tram-
pech ,,zatvrzelé romantiky“,kteří mají jednu ctnost --- „prudký
oheň života' V srdci, bez kterého by svět nežil, protože by netvořil
'dynamiku elementárního pohybu., samoúčelného a nezbytného“ˇ(109).
A jejich vůdci, jenžjpotom padá, klade do ,úst vyznání: ,,Opovr-
choval jsem životem, ale žil jsem směle, a to V mých očích dodá-
valo životu ne-li smyslu, tedy aspoň jisté oprávněnosti a půvabu.
My, romantikové, nahradili jsme si ethiku jakousi divokou esthetikou,
a jedné věci V životě přikládáme velkou cenu: stylu“. (130).n Pro
tento životní „styl“ dává také spis. zabitéhovůdce hned po sklonu
pochovati V lese. . . Nový sport může se tedyradovat, že nalezl
tak záhy básníka, jistě nadaného, jenž vidí s krásu V divoké esthe-
tice :všelijakých poblázněných trampských amatérů,“ oddávajících
se z dlouhé chvíle -loupežení a Íneřestem. A ,I  É“ M

_ 5 -
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A _ × . Náboženský. A í

 Spolek šíření víry  A Í
měl V uplynulém roce příjmů 46.380.000 lir, asi o 5 mil. víc než
rok před tím. Italie poskytla víc O 59%, Belgieo 56, Kanada o 51,
Německo o 32%; skoro polo-vice onoho obnosu sešla se arci ze Spoj.
Států severoamerických, Z Italie přes 5 mil., Z Francie bezmála
5m., Z Německa bezmál'a21/2 m., z Kanady přes 2 mil.  

.Jsou to zajisté značné obnosy, ale vzhledem k ohromným úkolům
spolku, o nichž u nás' sotva máme ponětí, daleko nedostatečné. Na
přibližné srovnání budiž tu podáno několikzpráv o jp r o t e s t a n t-
ských ,misiíchA.(pfodle „Rivista dell” Unione missionaria del Clero“).
PřAedeSlati ovšem nutno, že mezi obojími misiemi jest n y n í pozoru-
hodný r o Z díl  i s hlediska h m o t n é h o. Jako dříve. u misií ka-
tolických (španělských, francouzských atd.) byly V popředí také
zájmy státní, kolonisační a obchodní, a proto misie příslušnými
činiteli, Státnímiza, obchodními, podporovány, což nyní Z většiny
odpadlo, takxjest uprotestantských misií teď: Sev. Amerika, Anglie
a‹o'j.statní protestantské moci mají nemalý zájem na pronikání do
misijních zemí a proto je štědře podporují. A A A A '

 sp.`-- Roku1815 dáno na protestantské misie asi 42.500=(franc.)
íranků,ímisionářů jejich, vesměsmužských bylo 175; škol neměly,
jen 2 nemocnice Vydręžovalyv. V A í

Roku 1925ìVynaloženo na ně100 milionů fr. .le V nicbv činno
25.000mužů, -6000 žen,AnečítajI“e pomocných domorodců. Skol je
35.000, nemocnic'700, sirotčinců a útulen 500. Ještě V r. 1903 bylo
činných 'misionářů jejich íjen 15.000. - A  

Různé misijní společnosti si mezi sebou příslušná území rozdělily,
ale na zvláště důležité podniky, na př. vyššíškoly přispívají spo-
lečně, (pořádají společné poradní a organisační Sjezdy, upravují sbírky.
:Hlavní pomůckou je dobře vyzbrojený tisk: ten stojí ohromné

obnosy, ale také je pomáhá sbírati. I j í
I V jednotlivostech stojí zatozpoukázati na př. na Brasilii a vůbec
Jižní Ameriku, kde do nedávna protestantismus nebyl Valně rozšířen.
Na několika Zvláště tomuto úkolu věnovaných sjezdechjtohoto století
V Sev. Americe stanovenytytosměrnice: šetřiti národních citů obyva-
telstva(románského), nepoužívati názvu ,protestant°, nýbrž ,evangelík°,
prohlašovati vždy protestantismus za jedno jednolité náboženství, zdů-
razňovati, že protestantismus (podle Známé, ovšem mylně doktriny) je
základemblahrobytu i národního povznesení, působiti hlavně tiskem na
nřrláždež. Taktflo- se V katolické Brasilii počet protestant; obcí V období
_1916--26 zdvojnásobil; mají 40 svých časopˇisůa novin a mohou ještě
podporovati protestantismus V jiných zemích. Že četné politické bouře
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V Jižní Americe nejsou bez souvislosti S agitaci severooamerickou, je
Známvo (Mexiko a j.). ˇ ` 0 j V Ť  j

V Cíně na zač; 19. stol. protestantů skoro ještě nebylo; ke kgnci
jeho bylo „jich tam na 80.000 a 1913 již 235.000. (O nynějšku V Cíně
Srv., co tu sdělenoanastr. 115). L A  V ' o
ÚV Indii bylo r. í«911 protestantů 904.000 (vedle 1,900.000 kato-
líkůjj), nyní jest jich přes í,900.000 (vedle j2,900.000 k.) i--- l
oPeníZe _a číslice ovšem j ještě nejsou všeckoz Sami protestantě

Smýšlejíoí nábožensky“ si netají, že veliké ony jejich úspěchy Zevnějšíž
daleko nejsou úměrny ani ohromným jejich obětem a "ještě méně
vlastnímu misijnímu účelu: Získatiduše Kristu. Koneckonců kromě*
Zevnější civilisace, O niž i protestanté mají ovšem ohromně zá sluhy
jsou výsledky naboženskyskrovné. Roztřištěnosti svouv tolik sekt
a odporem proti katolictví poškozují vlastnípràcijo vštípení ducha
Kristova: čímetěsnější budou [styky tamníchprotestantismu získa-
ných duší, tím spíše vyjde najevo nemožnost, ˇabyve všemi tom
sektařství by1KriStus, poodleapoštolského slova nerozdělený, nazna-
sledkem bude indifferentisrnus moderního světa Západního, jemuž;
ovšernjen jedno a jednot_né'katolictví může přinésti duchovníobnovu.

_ j,_.__ - _ . ' _ j ` 1 _ . _

- ' j l _ ' ,fˇl › I V l ` I 1 ._ _ _ ' , _ Í ` . , ` _ _

jHumunsko.úvť'  ii . či j J si
^ K dřívějším jzprávám; ježioponıěryn katolictví V tomtoľstátě líčily
dosti.temně,~ dlužnododati; co knimfl poznamenávadomâcí svědek,
kan.i[D›rl.;Nik. Brinzen (Lugoi), V č,,Kath. Kirchenztg“. 'Podle něho
Rumunsko není s-tateíam ná bo ženství nep řátell-
Sk ý Ačkoliv jeho státníci jsou takěze Západníškoly, koteraschce-
opostátniti »školu a jodloučitji stat od V církve, a nad to vyrostli 'V pra-Ă
voslaví,a tedjyvv nepřátelství vůči katolictví, nechávají V s t a r é in
(do nedávna misijním) “R um u n S k u katolické isoukromé Školy,
které jsou u Rumunů velmi oblíbeny ja tak .navštěvovány, že fna
př.“ letos V červnu sotva .již V jim 'zbylo Ĺvolných imíst; na příští
školní rok. o 0 s i z  »  i 0 0

_ j .. ˇ 1

= Vaúzemi p ř iv t ě 41 ve né m přejal stát katolíky se všemivzjávazky
dřívějších vlád; Pozernkovouijúpravoìu tu sicebiskupské statky
Ztenčeny, kapitolní a seminární vyvlfúastněny, což ovšem se stano-
viska jvlastnicklého je"st V jprotipr-ávníz, "iavšaki státní rozpočet dává
všem; postiženým přiměřenéfplaty, a jmenovitě? i kjonagrua, stejna
iu çkatolíkůj jako us pravoslavných, je tu Snad lepší nežli V jiných.
novýjjch státech. Oldosavadním církevním majetku podotýká Brinzen,
že ;,církev svým velikým majetkern nedocil_ovala» vždycky svých
účelů.“ Jako jinde! , pi  » i“  0 Q i V' V

0 Skolství V nový`ch[úZ_emich sice' postátněnol, ale nestaloú se bezi-
nálooženskýfmzi naboženskáijvýuka i naboženské úkony jsou Závazné,
soukromé vkonfesijní školy mohou za určitých podmínek 'nabýti
prava„veřejnosti.Není tedy. Zabráněno,aby se podnikalo, kl čvemuz
církev školním výchovem směřuje. A l o j “ “  

Ť.
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0 Hlavní úkol' katolictví (obojího, řeckého i římského) V tomto státě
jaesjj; póužíítiovšech možností, které sÍtát,„ velikou většinou 'pravo-
Słavný, dává, aby se náboženskévědomí prohloubılo a upevmlo;
lepší život katolíků budenojlepším prostředkem _un1e. --- _~ j o

Možno,že oípisaitel, aby škarohlídství-m nenarazıl a neztížıl beztak
nęsnaadné situace.-rozštěpené katolické menšiny, líčí ji poněkud pří--
zniviějíi- než [jaká ,Éľskutečně jest. yVj čem mu nutno dáti za_pravdu,
jest -#v;.kroII1ě'íuvedenýchí akt --.především to, že odsuzuje líné aj
šneplodné. k v “e ru l a nz t s t v í,„ ne nepodobné zdejšírnu '_or bývalých
poměrech. Docela Správně podctýká,' žeľnemožno čekatı od(pravo-›«
slajvné)=vl á dy; aby jkatolictvuneb dokonceunii nějak zvlášť na-
pomáhala: ľtot úkol vlastního přičinění (obojích) katolíků, především
činitelůecírkevních --.ti at konají svou povinost, jak mohou. V
„Druhá věc, na niž upozorňuje, jest,že mnohé stížnosti na ine-í
příznivéiipoměry vycházejí Z řevnivosti národnostní: přepjatý na-›
cÄ.i,onfa.l_is“m.u S ifzde zeslabuje katolické šiky a překáží zdár-
nému spolupúsobení. ~ si A “  x _ 0 í  či o

.  Vęljilçoýmˇ iúgpëøhem katolíkú jest, že «Zí chystaného Zákona o .ná-›
boženskýchvyznáních propadl ve "sněmovně~§ 455 jenž katolickou
ęairkęúv ątjřejjí ústavy neuznávalj za pr ávn í pod m ě t, Z. čehož
by Íbyloi lnásleoivalo, že na `”př. odpadem obcí by také církevní
majetekísbiyl pro katollíky .býval ztracen. (K o »nk ord át by
ostatně. jistě jnebyl »toho §“uZnal,. i ale jednání by setím bylo Zas
jen jprotáhlo). P ře S tu p y "zákonem tím u S na d n ě n é nejsou
sice bez nebezpečí pro katolické menšiny, avšak mohou jim" také
proispěti,«jzase, pod onou podmjinkaouj budou-lı katolíci a církevníci
konati svˇoupovinnost. je 'j a- i i i a  L “ V  e  

__ - , ý ` Ň j '“ ` ˇ - _ _ a j '
‹` , ,

Z Jerusalema. Ť  z L 1 0
.Ieště „jednu »opravu dlužno Z uvedeného týdeníku zaznamenati.,

Poletnicìchjse opětirozšířila_ skoro již stereotypní zpráva o srážce
katolických a pravoslavných, 'íˇn ni chú V t. lř. coŠenaculum`(iveče-
řadle Páně)zj Dìíııkel píše tedy o tom za Jerusalema: l 0 to
í .V 5. stol. iV.ystavěna.ˇnad `Večeřadlem. (na Sioně) krásná basilika,
která "V.šąkfl6l±i, od Peršanů spobořeìna; Zač. íl±.j_stol. zakoupil nea-
polský král Robert za 32.0000 dukátů toto místo pro .františkány
a kr['al`ovna Sanzia vystavělaj jim tam lklášter. Na jednom = místě
urozsáhlé stavby časem p'ředpokládánshrob_králeDavida, moha-
medány uctívaného mezi největšími proroky. Ti zač.v 15. stol. proto
flranfitiškány Z-jnepokojiovali aposléze vyhnajli. Na několik let se
mohlijírantiškáni tam Vrátiti; ale 1552 byjize Sionu vypuzeni do-
cfèla. Pozdfějiseojim dofvolilo na* Zelený Ctvrtek a O letnicích na-
Vštíviti S PI`ŮVodem[ večeřadlo as tain vykonati společnou pobožnost;
čtenoi přísl. jevangelium a vykonány fkrátkérrlodlitby. j 0 “

ve“`válceJ`erusalen1 jobsjazeřn Angličany, františkáni se po-
kuS_ili,o to. aby“ zase onéisvatyné nabyli. P. 'Dunkel praví, žena
Iłeštěstíspjata věc si polzitikou“--~ ,;m;an Wandteiisich an den
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König von ltalien“, r aby jako dědic krále neapolského se jí ujal.
Vláda jeho jednala se sultánem, který 1919 králi večeřadlo postoupil.
Tajné ujednání se však rozhlásilo, a anglická vláda, Správkyně
Palestiny, činila námitky se stanoviska mohamedánů, kteří se
Věci rádi chopili, místnosti vyčistili až pokryli koberci, hlavní prostor
zahradili mříží ai pro návštěvy křesťanů nechali jen jakousi předsíň.
'Letos O velkonocích navštívil Jerusalem italský korunní princ.

Když chtěl Vstoupitfi S průvodem do večeřadla, šejkové. žádali, aby
všichni návštěvníci buďto Sezuli neb obuli obvyklé přezůvky. Po
dlouhém. vyjednávání O tuto novotu dovolili konečně princi S je-
diným prúvodčím františkánem /do mešity vstoupiti. Dotud obvy-
klému .procesí ani katolickému ani pravoslavnému však toho již
nedovoliíi. '  ” ' či 1 V ,

“Pro`ti tomuto porušení dávného práva, pocházejícímu prý ze
štvaní protestantského, podali františkáni ui anglické správy protest.

v _ _-ik '

zlaponsko. “ 1 7 ›`i .  ,
1549 přistál sv. František Xav. .V Kagošima, a 'odtud šířiloitse

katolictví velmi ^slibně.fAle.: 1587 vydán prvý zákaz, 5. února
1597 ujkřižováno 26 katolíků na (nezjištěné dosud) hoře u Nagasaki
na 1638, kdy říše cizincům uzavřena, zničeny zbytky katolictví
jednak rpopravami, jednak vynucenýmiiodpady; jen Hollanďanům
ponechán na umělém ostrůvku u Nagasaki Omezený obchod --“i ti
však byli (lonuceni pošlapati kříž. 5 9, ˇ 1 1 a

Mnozí obyvatelé zůstali víře uvnitř věrni, křest udělován tajně
osobami na to ustanovenýrni, r učení katolické S“ modlitbami jakž
takž pěstováno.1858 ~otev`řeny tři přístavyzase cizím obchodním
lodím, ale misionáři nemohli v zemi nic poříditi. 1859 přihlásil se
jednomu ruskému archimandritovi Z admirálské družiny vida. na
jeho prsou křížítaké svým .křížkem pod šaty skrytým domorodec
asvěřil  se mu, že je ztěch Japonců, kteří si křesťanskou viru
zachovali. Rusové. člověka tohoüvzali is sebou, ale upozornění jeho
pobídlo misìonáře, jižnověe přijížděli, aby po ,těch zbytcichř kato-“»
líků pátralí dále. .1865'poSvěcen kostelík u Nagasaki a za týden
po tom, 17. či března, přihlásilo. se V. něm asi 12-á-15 domorodců,P.
Petitjeanovi, klečícímu před oltářem,.,,že jejichfsrdcejest jako jeho“;
byli“ z Urakami, kde-j prý skoro všichni mají takové srdce. Vláda
na tyto ajiné katolíkyupozorněna, pronásledovala je znova, až
r. 1873 pronásledování zastavenoł. Nepodařilo se však dosud všech
těch tajných katolíků získati. Snad asi 10.000 jich -- zovou se
hanare, t. j. jako odštěpenci, 'žije dále po svém: zevně 'chovají se
jako budhisté, V skrytě uctívají Boha, Marii, udělují si -- arcise
zkomolenou formou -- křest, postí se, Světí neděli a zpívají kato-
lické písně, jen že po něčem upadají do pohanství. ' 1
r`.laponsko“má (1927) 87.581 katolíků, nejvíce potomků oněch
tajných "vyznavačů 'své 9 víry; nově obrácených jest málo, nebot

. _\ jj g j
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jsou tu bezmála tytéž překážky jakou našich novopohanů, praví
benediktin Dr. T. Ohm, jenž poměry. japonské osobně seznal a
popsalý Diecese Nagasaki, jež dostala vloni domorodého biskupa
(Hayasaki), má sama 52.625, katolíků; město Nagasaki mělo 1925
189.071 obyvatel, několik katolických kostelů a i jinak prozrazuje
přítomnost četných katolíků, arcit namnoze chudobných, což Ohm
při,čiLà dříyějším pronásledováním. _ j A

, ,F _
1

f zz

K a pul c 1 n i . z a
slavili 3. čce Ĺ±00letí svého původu. Matteo da Bascio (Bassi, ,Ť 1552)
oìbnovoval V řádě františkánském, rozdělenémijiž 1517 v observanty
(františkány) a konventuály (minority), přísnější kázeňj zvláště co
do prostého způsobu života i bohoslužby; jeho stoupenci měli no-
siti ,(nepěstěné)w vousy a dlouhou kapucí (věci to. ovšem. pramálo
důležité, ale tehdy zajímající), po :níž později nazýváni kapucíny
(m.Lpův. ji,,františkáni-eremité°“).j 3. čce 1528 Klemens VII příči-
něníimlnudovicaida Fossombrone jako žadatele vydal breve „Reli-
gioniSs`zelus“, jímž reformní směr uznán, ale zůstaven pod pravo-
mocí generála konventuálů. Pozoruhodno jest, že i Klemens VII
ještě zdůrazňoval poustevnický ráz jeho, kdežto časem se rozšířil
po celém, světě. jako řád činný v duchovní správě..Teprve 1619
Pavel Vjej Osamostatnil. Nyní je vjehočele minister generalis
Melchior de Benisa, protektorem je kard. Granito di Belmonte.

8 I 1.1.' ._] › - _ ~ :

zM. Jeanil-lus.. ” ~ ˇ * j š `
 Vědecká práceíposlední dobou 'vykázala mu náležité, proti dří-4

vějšku hodně skromnější místo V dějinách české slovesnosti.. A také“
V dějinách: ,české osvěty vůbec.. Nábožensky není ani svým ctitelům
ničím, pokud„nagněmcokladného; ze záporu nelze Ižíti -- leda
plytkému, parasitickému liberalismu. blárodní demokracie, dědička
bývalého mladočešství, tua tam ještě Husovi zapálí svíčičku „jako
mučeníku svobodného. rozumu a svobodného svědomí lidstva“.
Pozor, prosím, na ty nesmysly: svobodný rozum, svobodné svědomíl
„Pr český národ nebyl nikdy =I-Ius kacířem a rebelantem, -nýbrž
obětí justiční vraždy“ -- takovou hloupost přednáší brněnský orgán
zcelafvážně svémugobecenstvu ještěkzletošímu 6. čci. A církev
římská prý~,,si netroufá řícinic jiného než tollerari (l) posse.“ Politika
tedy, duchaprázdná a nepoctivá politika liberalismu potřebuje tako-
.výclí,*,symbolů boje za pravduf“. ~ 1 , ` I V '

r .Nastává “Sfoum“rak, neodvratny soumrak. Prozrazujı to jiz obranne
pr0středk_y,f jichž se husovci chápou. , j 1 . A
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Ý r . . . r Vědeckýia umělecký.

i Nábože-nskéšíilenství `  
bývá chybně posuzováno zhusta itam, kde se právě nezamýšlí to-
hoto kormutlivého úkazu zneužíti proti náboženství. Chyba bývá
prgstě -V tom, že se Z am ěň uje n ás le dek s p ř í č i no u.

Sílenství vzniká Z různých příčin tělesných i idušev`nýcli, Z cho-
rob nezaviněnýoh, ale často také hříchem zaviněných, Z chorobuých
Vloh .ra náchylností, příliš tsnadnojpřístupnýoha poddajnýchí kč ne-
příznivým dojmům azažitkům. Chorobný směrcítěníjjiaiusuzování,
jenž propuká V šílenství, Z n et V oř u j e pa k i nájbož e n S k é
p ř ed stavy a promyrsıjl y, z7čehož[povstává zd_ání,ři-jakoby ony
`bylyflVlastním[obsahem a tedy původem šílenství,“ kdežtojsou to
jen pr ův o d ní jeho projevy; Kolik: duší jižjiž propadajících zou-
Íalství ' právě' náboženství zachránilo a k zdravému životu zase .po-
ťzvedlo, nedovedeme ani Z daleka ıurčiti! 4 Nejeden ,pathclogp al psy-
chiatr proto radí, aby, V `pří'padech' šílenstvíľm' řhrozících se místo rý-
,páni do náboženství raději pěstovala rozumná, prostá nábožnost, ja-
kožto více méně jistá, i .když »ne vždycky, ze všech okolností 5 ne-
klamnárzáruka duševného Zdraví. 1 V 1  7 “  Í í

Čím to Však, že se mezitakovými případy vyskytuje poměrně tak
často právě šílenství náboženské? -Prostě tím, že duše. lidská jest
xpřirozeněqnáboženská, Ťkterážto Vloha se Výchovem více méně roz-
víjí aurčuje. -V .živelném hnutí, jímž jest šílenstvíà nemocný vyba-
Vuje si nejspíše a nejvíce, co jej kdy nejmocnějizabavovalo, co bylo
_r1e“bo. ještě jest. jaksi jehonerjvlasltnějším,nejvniternějším živlem, a
přimyká se úžek těmto 1 pomyslům, které .nynější chorobný směr
jeho obrazivosti, . jak podotčeno,znetvořuje, jednostranně -stupňuje
a upřílišuje, tak že jej zaujmou .docela ačiní už nepřístupným
flopačnémunpřesvědčování -- jako iu ,kterýchkoliv jinýcht. iř. utkvě-
ăýchnvidin, fixníchideí. ...Duševní-choroby Z pravidla protrhávají škra-
boškufldenního .života,.,odklízejíVi tom onom směru jím vštípené zá-
vady samorostlého Vy,žívání,“vi našemj případě náboženské touhy,
která ,pak  se ovšem, projevuje V inesprávnéj, -znetvořenéjpodobě, od-
hodi`v§ˇsi i›“,,závady““1nauky správné,Qač-li tato "zde Vůbec' byla. _
j Psychoanalyse Freudova a jiných, je~,dnostranně,;_a proto nesprávně
.žpřivporuchách zdůrazňuje jen stránku _erotickou, ježfi jest vůbec ob-
.iíbenou oblastí bádání židovského. Psychoanalysef sprrávnái prohlédá
ik jiným :původu-im složkámrozvíjejícího se života, hlavně k složce
náboženské, která byt inebyla vždy prosta' prvků ejrotjickýjchf--j
ivždyti ty jsou přirozené ~-T12, -jest `pro;lidský_ život nejvýznamnějšjí
va rjpro. aetiologii ,nepravidelnostívšehovpozoru hodna. ,Při životních
flrozporech nebývábez V-inyjprávě ani nevěreckáivědal 1-Í jj. j

7 Mutatismutandıs podobně souditı jest. ao i t. ř_. ;n a b o ž en ské m
É a n a t 1.s In u. Pokud je to nadšení vj cıtech a ráznost V projevech,

~ `\
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sluˇŤsíl oni náboženství docela dobře, ba bylo by ho lidem nábožensky
Smýšlejícírn přáti ˇco nejvíce, ěfzvláště tá ráZniosti.y Ale přestal by

náboženským,jakmile byl seyzásadárnp náboženským vzpříčil.
Nejnovější přikladeček nalezají noviny ve vraždě Zvoleného,ještě

neúřadujícílıoě mexického presidenta Obregona, který -o mimochodem
ì'”ečenoip“-e- tolik vražd má na svědomí a sotva by se byl rozpakoval
vrlažditi dále jako Calles. Ale ikdyby bylo gzjištěno, že vrah jednal
V rozˇhořčeníi nad Zvířeckýrn pronásledováním katolíků V Mexiku,
._.;.y(;Qlž pokud víme zjištěno není --~, pohnutka pvraždy, tedy lana-
tismus jeho by náboženskýrn už nebyl, jakkoli pochopitelnéby
bylo-jjeho rozhořčení eau odhodlání. Ani vůči tyranům není soukromé,
nezákonně zabití dovoleno. V žalmu l2l±. se praví, že nenechá Pán
jčiiíplodlejiného čtení: necháj hole hříšníků nad osudemspravedlivých,
abyyenievˇztáhlilspravedliví k“ neprafvosti rukou svých. A _ l

.- _ _ ˇ -nm “ V _ “

j 4 _ . . ,

jjz'Űi,czhjr *an af ,přyedjs zlo čin ci 'Q Á  Ý i l
enkgros7& jen detail., V politice i V Soukromí, se .stává tím pochyb-
něyjšíjyičím 'méfněz se dbá sebeobrany v jakýchkoli přirněřených
lzp^ůSl'0bęøh, ìøbranfié _s V ě p o In O c i, a to hlavně praeventivní, j pro-
lfylaktjckréllsyl po [ i ;fl iˇ či ~ ; y

ašistëVŤ Itálii prohrlásiliyže nebudou dělati četníky těm, kteří
vbeznıeznémi servilisrnui naproti červené idemflagogii jsou Z velké
čálstìi odpolvědni za nynějšíopoměry.  Í   Í A  

V“*určitérn plřípìadě (kurfušerstvi) prohlásil jeden .vídenský soudce
(D«r'.lVaníčGkíSejmehujee-):i Soud není povolán, aby ch~I;`ánil lidskou
hloupostlr.  i ; l A  z j l y
4 ijVZdělání;i vzdělánliínlžllejaké? Kflojlikivżdělaných zločinců jeziplflkolik
tiěchjyprávěnejvětších zločinců padá na jejich vrubl“ v v l se l p

i hd. -i-,-ŤOhrslía_SŤZlIočinfc_ů. Ť _« ze i j j A ~ je
7Otiskyptiprstů jsoulspolehlivou pomůckou nejenom na vypátrání

zločinců ač-li ,,nepracovali““vzrukaívicícb, ale i“n_a Zjlišťovánílosob
vůbeclna př. v pasecb; V Arnericevnyní pomáhá policii f o no g r a f,
pokud _zachˇycuje` hlasy zločinců, arci ne při ,,“prà0i°í,t nýbpžjñvę Spn-
le`čDo~st1, tedylıdí podezřelých. Policejní archivy tedy budou míti
vedlesnìímků prstů plotny Zlojčineckýchohlasů. s A - i í  

. v , „_ `

K re vn í Zk ou š ka i ^ li
proiváydívái seívjsssnyní u soudů na" Zjištění; pochybněho oitcovstvíl
`yJdàyI<ÍŠSeA“pľ0Vádi,;l_„jest“ ovšem Illoderní, ale Inyšlenka Sama je stará
asp;oň'r700 rků.ípByla totiž už tehdylprováděna ke Zjištění po-
chyfbnehoo příbuzenstva u Cíňanů ja Japonců, V 121247 vydáno bylo
Ý yCı'ne_ctyrsvaZkŤové dílo, které podávašlo návod, jak vyšetřovati

L- " “ ›'ˇ^ l
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a objasňovati nepravdivá obvinění, za už V tomto- díle jest',řeč
o krevní zkoušce. z Také ve čtrnáctém století později byla vydána
V Cíně i V Japonsku díla, obírající se předměty .spadajícími do
oboru soudního lékařství, a V těchto dílech také byla probíráina
krevní zkouška. Ba ve východní Asii byla krevní zkouška poklá-
dána za tak neomylnou, že jí bylo užíváno ina tělech zemřelých,
kdyžose mělo dokázati, že někdo jest potomkzem' jistého zemřelého,
Že zkoušky ty nezaručovaly přesnosti dnešní, možno se ovšem
domyslyiti. . “ ˇ l Vi - "

ˇ 4%

.hd.~---Mallomocensvtví. ' “  i_ . ,
v V jHrozná tato nemoc, O níz nejčastěji slysíme ziBible (lepra, podle

Sušilova překladu prokaza, elephantiasis Graecorum), jest nyní
Vynašich -krajinácb velmi řídká. Na východě byla ai jest posud Velmi
častá. Ve Starém Egyptě bylayuž í5()O roků př. Kristem P. známa,
a Mojžíš Vydal O ní velmi přísné předpisy, aby přední zachránil
lidi Zdravé.*_rV pozdějších Stoletích bylo*malomocenství_..i vy Evropě
hodně rozšířeno. V středověku zřizovali pro smalomocné Zvláštní
nemocnice, a nazývali je .leproserieçi dosud zachoval se V některých
německých městech název Leprosenhaus. Králové Pipín al Karel
Veliký vydali zákony O 'sňatcích lidí, stiženýoh malomocenstvím, a
prohlásili lepru za překážku manželstvía zadůvod rozluky man-y
želstvíš, Nejvíce bylo malomocenství vEvropě rozšířeno ve třináctérn
století. Byl' to zajisténásledek výprav skřížáckých. Ode 200 let jest
lepra omezena V Evropě na jednotlivé ` krajiny, na př, baltickéruské
krajiny,p Norsko, Spanělsko. Vestřední Evropě se objevují zřídka
případynemocisem zavlečené. ' y A   , _ y

y Nyní jsou nacelém světě. asi tři miliony malomocných. Ztěch
jest jich asi 7754 opatřeno V katolických  leproseriích. Nejznámějším
milosrdným samaritánem, kterýse věnoval úplně malomocným a
sp nimi také zahynul, byl-katolický misionář P.fDamianna ostrově
Molokai V Tichém oceaně. V ' l í ~  V  

Při . léčení malomocenství jest velmi malá naděje na vyléčení.
Jako nejlepší prostředek proti této hrozné nemoci. jmenuje se olej,
kterýina východě jmenují Chaulmugra. Je to olej, Vytlačenýyjtze
semen Východo-indické rostlinyiGynocardialodorata. V indické
arcidieoesi Werapoly vyrábí jej katolická Inissijní Společnost la vy-
šetřuje také jeho účinky; dodává Všem katolickým missiím na celém
světě tento jinak drahý olej za polovici obyčejné prodejní ceny.

.Int'el_ligent'ní zviířyata  o j
se;občaS` pro .Sensaci lehkověrných lidívyskytnouja zase zapzadnou,
bez dědictví, bez tradice. »Tak zapad] iznovějších těchto geniů
V.OstenůV ,,Der kluge HanS“,' kůň, jenž počítal, násobil, ano"

“ l - _' _ ` n
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i odmocňoval, totiž klepalkopytem -- podle pokynů a posunků
acvičitelovýchl ---, tak zapadá i podobně nadaný pes Lol pí. Moekelové.
Vikt. Neumann totiž, aby jej vyzkoušel, navštívil jej se známým,
jejž mu ,hodně hlasitě představil: to je Ferdinand sa tiše dodal:
%Lotmar. Pí. Moekelové pak zase prozradil, že ten pán se jmenuje
Lotmar. Potom Lol zkoušenza klepal -- nikoli Ferdinand, jak byl
zřıetelněslyšel od N--a, nýbrž Lotmar, jakjej Zatím, byla naučila
paní.ŤTedy ze psí intelligence Zase nic! Ale ovšem V obojím případě,
konskéirni psím, div dressuryl Skoda jen, že tolik učeneckého dů-
Vtipu a tolik černě vyplýtváno na rozpravy o této konské a psí
intelligencil J “  .  . r VV . y*  .
.ıˇ

Něě,meckákultu_ra`uná.s. V j-J ě
Nedávno po-3 dny přednášel V Praze známý Vídeňský publicista

agšsatirikí Karel Kraus, vydavatel časopisu Die Fackel a autor yelké
tragédie ze světové války ,,Die letzten Tage der Menschheiťf. Ceské
ěobecenstvo' chovalo se k těmto přednáškám zcela netečně, třebas
jinak se; obyčejně předStihuje V okázalém pohostinstvívšelijakých
cizinců. Jan Münzer, který se obírá obšírněji osobností .Krausovou
vTopičov_ě ,,Lit. světě“, vidí V tomto zjevu také uměle prý ,roz-
šiřoVanou.mezer'u a,,blokádu německého ducha“ a upozorňuje při
tom na skutečnost, se kterouprýse dosud mnozí mezi Cechy ne-
mohou jsmířitiz že totiž náš poměr kněmecké kultuře jest ne-z
upřiímnýfi ř J l aj “ ` “ š f `  
V Češi, ukazuje autor' na příkladech, vědomě pomíjeli téměř všecko'
kulturníydění V sousedním,Německ_u, vúzkosjtlivěuhýbali před každým
výkonem .německého ducha, jenž by nutil kdoznání, že ne Všechno,
co .z toflhotoýduicha Vzniká, flje zaˇvržitelné .na iškodlivé._,Každý, kdo
oneehtěl .býti Bdáł-ni 'V klatbu jako zradce národnívěci, musil veřejně
vyznávat své pohrdání německou kulturou --i-J a zatím. bylo veřej-
.ným tajemstvím, že přes toto zevnéjší podceňování je náš kulturní
život organickyistále ovlivňován kulturou německou, zvl, veflvý-o
tvarném umění, V architektuře, ve filosofii a V divadelnictví. V po-
slední doběukázal to znovu nejnápadněji Haškův Svejk: jeho Vlastní
slávu u nás založila V .podstatě skutečnost, že byl aprobován ně-r
meckou lit. kritikou a provozován berlínským divadlem.. Potaji
uznává německý. vliv na nás každý --ě kromě několika nepolepši-
telnýeh, jimž Vilém II.na věky zůstane argumentem proti nesmr-
_telnostiÝgenìa Goetheova ' - -  š `

-Zdá se, že tento pisatelův stesk přichází, trochu pozdě. Dnes se
jiži zcela veřejně navazují styky mezi kulturními organisacemi
českými ainěmeckými,, na divadlech provozují se německé hry,
zt."nichžˇ některé by byly před válkou vypískány, a zvláště hojně
uvádějí se k nám V překladech díla německých básníků i romano-
pisců, klassických i moderních, jež byla dříve opomíjena nejen
,Z důvodů nacionálních, ale i proto, že zájemci hleděli si je přečísti

Hlídka. t “ o . . `  “ 21 J

' Š?
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ríˇadějiv originále. Pravda oVšemjest,,flž,e dosti často právě ten,
kdo! nejvíce deklamoval o bojkotu němeokékulury, Sám se napájel
z jejich pramenů. _ p . ˇ ~ r  

` x n

. n -.“ ' v _ ` ˇ.

~ hd".*-- Slovník jazyka anglického. 1,
“ V- posledních dnech-"měsíce .dubna 1928 byl ianglickemujkralı

slavnostně odevzdán poslední Svazek Velkého anglického slovní-ka,
jenž obsahuje veškeren poklad anglického jazyka, od prVopočátků`
anglické řeči až po naše dny. Obrovský tento slovník, o němž
bylo pracováno přes 70 roků, .mádvanáct mohutných svazků, .přes
15 tisíc stran o 46.464 sloupcích a obsahuje 4l8.825 slov s téměř
dvěma miliony dokladů“ Z celé literatury., ,r  n 1

Slovník čerpá Z mluvy lidové i.z”"b1ás-níků, Všímáz,so.bě poměrů
mezi Inářečími amluvou spisovnou, zachycuje zvláštnostistaro-
anľglickýchr balad lidových, zaznamenává obohacení anglické řeči
od;.slaVn'ých dramatiků, Z. nichžlnejslavnějším jest Shakespeare, ale
ìulV.ádí také Ínově utvořené odborné výrazy, kterých vyžaduje nej-
modernější mohutný. rozmach vědy, umění, průmyslu a techniky.
Takku př. písmeno Cgkteriým začíná 29.295 slov, vyplňuje jeden
celý svazek. Ještě objemnějšíf jest písmeno S, které ,zabírá se 57.11.28
slovy ,celkem 2408 stran. s  9 - V  o .

Poslední svazek, který byl  právě slavnostně anglickému králi
odevzdán, obsahujesëjenom druhou polovici. písmene VV.,Nejmenší
ob_j.em_V náslovích anglických má p›-ísmeno X, kterým začíná jenom
286qslov. O obšírnosti slovníku svědčíë .okolnost,„že ku př. sloveso

značící ,,postaViti,. položiti“,f fkterémál mnoho významů,
,Vypl,_ňu~j`e samo. 52 sloupců.[Ke korrektuře a tisku slov, začínajících
slabí-koupe ,,coŠ', bylo potřebídvou“ roků.  1 Ĺ V  9 P
--”~nO“sl~ov=níku pracovalo asi 'ì1300 učensců. Útraty spojené S vydá-
níˇmëslovníka páčí se asi na 250.000 'liber št., to by bylo tak asi
,Ĺ±0í"milionů- našich korun. Většina tohoto' obnosu byla sehnána Ve-
řejnými _sb.í,r,kami.  › ,V .Í V  

e Pro fr an O o u Z S k o u řeč, jest nejvyšší autoritou veliký fran-
couzskýi slovník, 1 který začala“ Vydávati V francouzská akademie
V r..1,694, a který vyšel V r. 1878 V sedmém Vydá_ní._- -1 N ě mici
mají j svůj Veliký slovník, který začali Vydávati bratří Jakub a
Vilém Grimm, 1852, .a který měl obsahovati veškerobohatství ně-.
mecké-ho jazyka ažpo Goetheho. “Byl rozpočten na 15 svazků. --›
P ol á jk ů mivydal Samuel Bogumil Linde podobný slovník jazyka
polského V šesti svazcích , V létech 71807- až 1814. --j A konečně
nelze ëzapomenoutina náš slovník jazyka če sk éíh o, který nám
J,0Sef,,ˇJungmann` Vydalľvjleitech 1835 až 1839 jako plod své ne-
ůjnavnéi třicetileté práce V pěti; mohutných svazcích, ana' zneuzná-
vaný. slovník Fr.Št. I§otta7(s dodávky 7 sv. 1878 --- 1893). Nový
slovník český chystá C. Akademie.  V  ˇ “  r

Ovšemže při vší-imonumentálnosti, důklad-nosti a Vědeckosti Ve-
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li-kých slovníků. nelze zapomínati,ico řekl francouzský lexikograf
Littré, totiž: Les travaux lexicograpzhiques n°ont point de fin, čili
že práce slovnikářské nemají nikdy konce, a Němec Meltzl: Lexi-
kographische Werke mögen sie noch so grossartig angelegt Sein,
baben das Vorrech't,‹ Lücken und Irrtümer aufweisen zu důrfen.

ut v_` i * . A /C ` 4

_ , . ..vı" v

m.j.-~ Největší na-klad ate list-ví světa. -Ť si
,Ieet "jim dnešní s t á t ní r u s k én a kl a d a te ls t V í, vjehož

ředitel A. B. Chalatov, rozený Armen, účastnil se nedávnaknižnsí
výstavy německé., „Pressa“ V Kolíně n. B. Berlinský týdeník „Die
lit-Welt“Ö(č. 23.) uveřejůuje nyní rozmluvu, kterou měl jehozpra-
Vodaj sflředitelem. Třebasnutno hleděti na ni střízlivě jako na
všechny podobné .projevy sovětových úředníků vcizině, jsou. přece
některé údaje' zajimavy pro poznání nynějších literárních poměrů
vR»usku.«  . ' ^

Chalatov'tvrdí, že státní nakladatelství Vydalo za poslední rok
neméněnež.-- 100.000 milionů knih, cožčiní asi 60°/Oivšechknih
a spisů, vycházejících V sovět. Rusku. Vedle toho V jednotlivých
sovětovýchrepublikách organisačně samostatná nakladatelství státní
vydávají spisy pro~své zvláštní potřeby, ve 100 neruských jazycích
a dialektech, jimiž se mluví V sov. Unii. Největší část (60%) stát-
ním; nakladatelstvím vydávaných spisůpřipadá na školní knihy,
dalších20°/, na literaturu vědeckou a populárně vědeckou, zvláště
na spisyihospodářské, Zbývajících 20%,' tedy 20 milionů svazků,
na ` e`llefl2Ifii.  “ l . l A
Š -V lb elle t rii s;ti“c”kiéliteratuře zaujímají první místo velcí ruští
spisovatelé ,19. ,stol.,ale 1. Vedle nich jeví prý se silný zájem také
0, cizí „klassiky -- tak právě nynívyšla ve velkém nákladě laciná
ljìdová vydání spisů Shakespearovýeh, Goethových a Schillerových;
Redit-el`”~však,,přiznal, že edté doby, co pcminula bouřlivá doba
revoluční,vzrostlataké V Rusku spotřeba literárně bezcenné zá-
żbavnés, lyitejraturyl a státní nakladatelství je prý nuceno se přizpůso-
bovati a Vyhovovati poptávce.  _ .  g ě . 0  
'_4Náklad jednotlivých děl dosahuje někdy značné výše přes sto
tisíc výtisků. Je tomuzvláštěiu některých přítažlivých románů, jako
byl na př. Gladkovův román] ,,Cement“. Na ruskousovětovou ency-
klopedii, rozpočtenou na 150(?) svazků, přihlásilo se přes 70.000
sub`skribentů. Souborné Vydáníspisů K. Marxanmělo dokonce 130.000
odběljatelů. Přitom zdůrazňuje ředitel. Ch. -- každému asi napadne
takové.pod“ezření._--, že. nedávají_“nic Zdarma. Ani státu ne. Celý
podnik jest veden čistě obchodnicky. .I propagační literatura musí
býti od státu nebo stranických organisací placena. Stejně je tomu
ŤS6 .školními knihami, které školní správa od st. nakl. kupuje, aby
je dávala zdarma nemajetnému obyvatelstvu. V  i

nakladatelství má 4- velké tiskárny: dvě V Moskvě ra dvě
4 .
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V Leningradě. Vydává také jasi 100 časopisů, ze nich alsi" 70 Vědec-
kých a populárněvzdělávacích. Soukromá nakladatelství jsou prý
podřadného významu. estjich asi 1,00 la specialisují se většinou
na vydávání překladů cizozemských ,kn-ih,hlavně *belletrie.č Z mo-
derních cizích spisovatelů jsou dnesnejčastěji překládání J. London,
Upton Sinclair a `Kellerman^n. Překlady vydávají se dosud bez
autorského hvonoráře--- V Rusku není 'ještě ochrany práv cizích
spisovatelů. '-Reditel uznal, že tento pohoršlivý stav musí býti brzy
změněn a Rusko musíse připojiti klmezinárodníkonvenci;  Zatím.
prý se postaral aspoňoto, aby se tytéž věci nevydávaly Současně
od' různých nakladatelů, jak se často stávalo: bylo ustanoveno zá-
konitě, že každý překlad musí býti nejdříve úředně oznámen. 1 J

Reditel Ch. nemluvil ovšerno tom, jak totosestátnění Vydava-
telské činnosti přispívá ,ke Z pp ol i t iso V ,áě ní ruské literatury, jež
beztak již předstihuje všechny podobné příklady V dějinách písem-
nictví. Mladý ruský spisovatel O. Brik napsal nedávno, že Vzniká
'zvláštní druh takových autorů, kteří nežněco napíši, pobíhaji po
různých kontrolních instancíchzč běhajíjdo úřadu tisku, do hlavní
správyoliterafltury, k redaktorům, ke sekretářům, *k jednotlivým sou-
d_rphům, -kteřívědí „co a jak“, a teprve, když dostanou všechny
možné; informace, Sesmolí .něcoprostředně průměrného, ,,stoprocent-
ního“. Získali thema a hlavně jistotu, že jejich kniha bude vydána
státním.nakladatelstvím J _ _ J 2  

KNII-Iorís. .  _ 
U. Pa d o Vˇani, Vincenze Giobertied il Cattolicismo.. Vita et Pensiero, cell/Íilanoø

S.522,r351.  v _  _
A. Sausdreau, La piété àftravers les ages“. Téqui,-1 Paris 1927. S.“.702,“l8 fr.
O. S c hi l 1 in g, Christl. Staatslehre u Politik. Volksverein, M. f Gladbachž 1927.

S. 178, 3'60 M. A S J  P ˇ P P 1 š .. _ . Ĺ
Mioh. Sobeski,"~Z 'pogranicza sztukii filosofji. Fiszer,\Pozna.ň. S. 268. _ tj _ .

_ Starzyıíski, Wspófllfšzesny '-ustrój]-, prawno-politicznyr Polski i innych
paıístw słoviaúskich. Jak“uboWski,_ Lvvów 1928. S. 288. _ , _ j

P. Tis c hle d er, Staatsgevvalt u. Gevvissen. Carolus-Druck., Frankfurt a/M.
1927. 256, 5 M. _ _ 1 Í V

L. Urban O, Einstein y' S. Tomas. Ciencia Tomistafl. ll\/Iadrid 1927. S., 240. J
F. 'W ag n e r, .der Sittlichkeitsbegrifiyin d. antiken Ethik. Aschendorff,`_MĹůnster

1928_.S.Íi91,7'95lV_[-liijin V ˇ to
Weilì, Der. Geist d. Christentums. Nazareth, Basel 1927. ,S. 201“-,, 4. M.

sDr. p J. B. Walz,. Die Fürbitte, der JI-Ieiligen. Harder, Freiburg 1927, S. 184, 6M;
Kaz. Wór-jj c i c k i, Walkana Parnasie i O Parnas. ,Materiály i opracowania J do

dziejóvv ipozyty-'Wismu polskiego. Gebethner, Warszawa.-~ SV. I, s. 234. s _
St. Z a nk ow. Das Orthodoxe L 1 Christentum des Ostens. Sein, ,Wesen A u. .seine

gegenwărtige Gvestalt. Furche, Berlin. S. 146, 6 M. _, ,'s  _ `, si _ o s
J. Z elliznger, Bad II. Bader in d. šaltchristlichen Kirche. Hueber, ~'l\/Iünchen

1928... S. 142, 4=-50 M. “ i ~
C[`a.‹1. Ziøıi nás hi, .sflføhıøs 1 jøhø hvvóx-,øzøšć lmgiøzne. Kxeıš. Spónn.vvya.

1928..s.49s. 1 V V ;     



v`° n .--\^:n“--\._ v„-áı.`ı:z~_§.à'

4)

ze7.?/Ĺ,-az,-.ç>i~`_\

A “.v='.v,\--.' lv -

.n~,

WC?

°"‹-._ .\ì‹'-flI..:v“_ \

i."›~,“-'‹`x~_.;ı'-:Ž`-=_ˇ-“; 3, ~
:'. ::`ˇ.ˇ,`_;›,~».\"-›*-Šk*--I.-.-.~ -›« “„-.»-_-. ~„_“v“, `

Ť Rozhled Vychovatelský.. _ 9. 301

 ,  _ J Vychcøatclský. ,
UčitelSkésjeZdy_, _ W V ~_

pokud jde o učitelstvo ,,pokrokov.é“, mimo požadavek rozluky -státu
a školy od církve (církví) lrekovaly hlavně o otázkách organısačních.

Co' do onoho požadavku, jehož není daleko ani strana národně-
demokratická a. ani tuze strana agrární, aspoňve svém vedení, plave
se docela V proudě socialistickém, tak jakou jiných „státotvorných“
stran, na př. legionářské. Potud je zde „jednotná řfrontaŠ“, i není
zatím naděje, že by chystané školské reformy, ježpodle všeho se
budou týkati jen formalií, Vnesly do našeho školstvílepšího ducha
Výchoviného. Zdá se, že tu není ani lidí, kteří by o to chtěli a mohli
pracovati -- Sjezdy, schůze, resoluce a komise pouhými slovy toho
ncsˇpraví. ;.  T W  _ _ . _ _ _

Co do učitelské organisace, která jinak, až na tento požadavek,
jest hodně niejednotná, usneseno Vf,Brně vytvořiti ,,Svaz`sloVan-
ského učitelstva“ a „Federaci organisací učitelstva národních škol
Všech národností V ČSR“. Byl zde, jelikož jest výstava, z Jugoslavie
jeden az Polska také jeden zástupce, ale mluvili zástupci politic-J
kých stran, i komunistů, na doklad, že škola' jest politicum..

.Mě š,t.anskáško=la. 1 1 1  s _l “
Ve sporu, co S ní, bylo by ,záhodno především vyšctřiti, jak a za

jakým účelemvznikla, ,ibylop by pakjsnadnější rozhodnouti, že Vedle
nynějšílobecné neboli národní školy,““řádně vybudované, a vedle od-
borných školpro živnostenský dorost, je zbytečná, a že docela ne-
zas_louží býti tak ,l`lavo_risoVI,ána,i_ jak jest. _ z ^ či _

_ _ ` ˇ l ~

_ ' V .

L _ - ' ^ _ _

 Pracovníškola."mr* V  « 1 P
'V dějináchškolství vzpomíná se nyní uznaleji Ferd. Kind e r-

m la n na (1ˇ740--1801), poslézetbiskupalitoměřického, jehož reformní
činnost V Cechách mnoho ku zvelebení školstvipřispěla. Jsa pře-
svěd'čen,Ťže obecná škola nevyhovuje požadavkům V ni kladeným
ani svému účelu, nenavádí-li. mládeže k p r a c »o V i t o s t i, zavedl
již1773 školu průmyslovou, .V níž by učení literní VhO°dn_ěse do-
plříovalo návodem k práci, tělesné, podle místních poměrů. V krajích
tkalcovských na př., kde hlavně působil,stál na tom,iaby děti,
i hoši, se učili přísti, šíti, zašívati; pak následovala práce polní,
zahradní, dokonce i hedvábnická, včelařská, domácká (Vaření atd.)
Nechut -.rodičů ke škole, V níž prý děti čas jenprozahálejí, byla
tím namnoze _ zlomena. V. této snaze navykati děti práci, vedlo
Kindermanna prý také vědomí, že ,,nejpŤracovitější (die arbeitsam-
sten u. industriösesten) lidéjsouíponˇıěrně také nejmravnějšít“ (die
besten .moralischen Menschen). V jeho pracovníchýtřídách se při
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práci vypravovalo, Zpívalo; psaní aj počítání věnov_ala se zvláštní
péče. Alexflv. Helfert školám těmto také přiěítá (1860), že Cechy
V průmyslové statistice tak vynikajía v mnohých odvětvích prů-
myslu nad ostatní země předčí. Kindermannovým přiěiněním_ se
stalo, že církevní l1odnostáì'“i ja po 'nich šlechta a města věnovali
víc než? dotud na školstvíçpražský“ arcibiskup na př..sám dal 40.009“
zlatých na stavbufavýhavu škol, kapitola a kláštery podobně..
Veřejné ,Zkouškybudily zájem' obyvatelstva. Ť _ _,

_ , - j _

* _

. ' 4 ' _ - ˇ

m. --- Návrh nového českého ,katechism“u.^ ~
Před ,časem přinesla Hlídka (1926, 434--435) Zprávu o novém

jednotném katechismu .německémz vypracoval jej podle .zásad
biskupských porad jesuita Theod. Mönnichs, biskupové schválili jej
pr., 1924 pro"celé Německo a r". 1925 začali také všude Zaváděti.
Neěekali tedy 'na léta již oznamovanýjednotný „římský“ či ,,světový°*"f
katechismus, kdežto u nás pohrůžka jímzarazila před několika lety
Skoro všechny opravné snahy a tím více pokusy O vytvoření noveho

é katechismového ,díla jako Zbytečné a marně“. “ je _ a a j
Teprve v posledních letech, když již anarchie v otázce nábož;

učebnic a nespokojenost všech svědomitých katechetů dostupovala
vrcholu, počalo se ,zase jednati aspoň olúpravěistarého rakouského
katechismu, a to obvyklou již u nás cestou: koinisemi, anketami,
články vi novinách atd. '-- cestou, jež pro různofst názorů a zdlou-.
havé jednání ani teď nevedla k cíli, ale způsobila leckde jen rozè
ladění, nechut ku práci a novou istagnaci.„_ Nakonec sezdá, že všechno
uvázlo na mrtvélm bodě, neboť ztoho, co přišlona veřejnost,jeSt
vidno, že takto ,,opravený“ katechismus neuspokojil by/nikoho a
jen by na celá 1 desítiletí snad zabrzdil. každou další úpravu. il

VNěmecku_ biskupové zcela moudře pověřili touto práci jednoho
odborníka, jenž podle jjejiieh směrnic uplatnil .ve svém díleljvišechfny
Obecně uznané opravné Zásady, po stráncezdídaktické i methodické:
zachoval otázky, ale snížil 'jejich počet více než o polovinu, _oSta_tni=
podal jenvolně; .zdůraznil všude azvl. vnauce o přikázaních pře-š
devšími kladné a ,činné stránky nábož. pravd a" mravních zásad a
přihlížel konečně“ vždy k tomu, íažeookatechismus má býti 1 knihou
školní, tedyvěcně i .jazykově přístupnou dětem. - ž;
' Všechny tyto zásady uplatnil také Václ. K u bí ve svém
nejnovějším díle, jímž ke konciškolního roku mile apil naši
odbornou veřejnost. ““Dal mu název „Vyb r a n é _ uj Č 1 ` s t ř e de-
ního katechi sm L1“ z chtěje tím asi zdůraznitie, žev celku na-
vazuje na tradici a pou vá všeho, co je vedosavaldním katechismu
dobré po stránce věcné stylistické, Ostatní pak zjednodušuje a
upravuje, 'nově vrozěleňuje, fpřemísťuje i doplňuje. A v tom právě
jestíobroviskiá .vlastní práceiKubíěkova, jjiž dovede každý oceniti,
jakmile jpojzorněl srovná aspoň několiknjpartií ze starého a nového

v-Í-'U<`›< ĚCP
FT'PT'
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âçatechismu --- ano, třebas toho autor sám nepřiznává' otevřeně,
:nutnobez rozpaků říci, „že jeho kniha není již jen ,,vybrané učivo“,
nýbrž, skutečně n o V ý k a t e c h 1 S m u s, “vyrůs~tající mládě a svěže
ze starých. zdravých kořenů! 1 1 4 . _

_ A není to snad jen obdoba neboldocela napodobení novéhoka-
techismu německého, třebas přirozeně v podstatě ,souhlasí S vše-
obecně také u násuznanými jeho směrnicemì. Původní jest již
Kubíčkovo rozčlenění látky ve větší početmenších uěebných jednotek,
čímž-~se stává celá kniha mnohem přehlednější a dětem přístupnější.
Ještě více původnosti by se objevilo, kdyby tu bylo možno srov-
návati stylisaci jednotlivýchkatechismových vět: zde právě je K.
uznaným mistrem, jak ukázal jižve „Svatém učení“{a v ,,Katol.
prvůouce“; o Znění základních vět ,,Kat. prvouky“ opírá se namnoze
také znění' pamětných vět nového katechismu, takže obě knihy tvoří
nyníorganický celek. Zmizely ovšem také těžké definice, předlouhé
odpovědii různé příliš abstraktní výrazy, zatovv poznámkovém
doprovodu poukázáno na -“množstvívěcí, jež ve starém katechismu
neměly niiísta, aj, znaněž přece dnes děti v životě stáleenarážejí,
nebona něž mají býti včas upozorněny; jsou tu na vhodných

spalování mrtvol, spiritismu aa fokkultismu, 1 rozvodu a rozluce,
^o1spolcích, apoštolátu sv. C. a M., missiích, duch. cvičeních, o četbě
a rodinné .knihovně, O bohoslužbách jinově'rců,fl mši sv. ,Z rozhlasu,
o fprfláci, svědomí, lásce k vlasti atd. Bohatstvim těchto ůpoznárlnek,

j likdje je vedlePísma hojně použito i našich lidových přísloví, písní
a .příkladů ze života, převyšujeůjistě Kubíčkova »kniha kterékoliv
podobné dílo„ciZí.; í P  1 l P “ il  l i›   ~

O, jednotlivostech ` možno ovšem různě souditii -4- autor sám před-
kládá Ízatím svou práci jako návrh k posouzení odborné veřejnosti
aľ hlavně' také povolaných ,,strážců na Sionu“.. Nepřistoupil k ní

l `,na jejich,vyzvání jakozP. Mönnichs, ale z 'vlastního podnětu, pø-
něvadžlsámlnejlépeˇ poznal.- její naléhavou potřebu; ale bylo by
opravdu škoda, kdyby snad proto bylo jehao dílo, zralé ovoce čtyři-
cetileté- prácefve škole, od rozhodujících' činitelů přehlíženo. Platí
sice také/O něm, coenapsal předseda Spolku německých íkatechetů
“Gö_tzel po novém katechismu Mönnichsově: „Složiti katechismus, jenž
byvyhověl všema přáním, není možno“. - ale dlužno také otevřeně
přiznati, že katechismus v úpravě Kubíčkově jediný Z posledních
návrhů vyhovuje oprávněným, obecně uznaným požadavkům naší
doby avyrůstaje Z dobrých starých základů jest plně života schopen.

Poněvadž pak svým rozdělením na 3 hlavní části se srovnává
podsstatně s německým, u našich Němců používaným katechisçmem,
znaınenaloj by jeho zavedení do škol i žádoucí jistě sjednocení.
n[ábož.__u'\čiva v "našich diecesích, národnostně tak fpromíchaných.
A při tomjbyl by přece knihou svým duchem i výrazem ryze českou!

místech na př. stručné výklady nebo poznámky to závěti, o hřbitově,-
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Í_ I _ j  j HOspodarsko socialni. 0 I  

Z Paleistiny.  i _, či " n
Od polovice re.“ 1925 na stalý pokles hospodářský jeví se také v umen-v

šeném přítoku lidí, peněz, vaúbytku staveb a j. podniků. Vláda se
snaží svým podnikánímumenšieti nezaměstnanost, jež ale přes to je
značná. Zmizela by snad, kdyby došlo k větším podnikům, na př.,
k zamýšlené výstavbě přístavu v Haifě. ' I é `  
=V r. 1926 bylo p říci st ězh o v a l c ů. ještě asi O 4500 víc než _vy~

stěhovalců, 1927 naopakbylotěchto' již o 3000 víc. Zdá se; že sám
zi o n i S mt u se pozbývá dřívějších nadějí j a. také podpor zvenčí.

Hlavní vývozní předmět, oran že, se letos hojně vydařil. Nej-›
více ho jde do Anglie. Qranžje Z Jaffy prý ;nále`z'~ejí-'knejlepším na
světě. H a ` _̌ a IČ* ‹

_hd._-_--ÍD,věi~velÍké lokomotivy.. _ I.
Podle novin převzala železniční správa na izačátkukvětna tohoto

roku první novou parní rychlikovou lokomotiva s tendrem, kterou
jako dílo své konstrukce, postavila ,firma Cesko-m'oravská-Kolben-
Daněk. Lokomotiva jeSti15 m dlouhá, 4 a_.půl metru vysoká, as jest
proto na našicholdraháchf čs nejdelšímf a nejvyššimi strojem. Hnací
kola lokomotivy .mají průměr 1624 mm,_tedy asi výšku prostředního
muže. Další objednané stroje tohotodruhu budou dodány ještě. letos.

Mnichovská; firma I Mjaffeir dodala pro anglickou kapskou
kolonií v Jíižní~Africe lokomotivu, která jest největší a nejtěžší loko-›
motivou., jež vůbec kdy byla v Evi:opě'postavena.ø Jejídélka, mě“-
řenáj mezi předními a zadnímęi nárazníky, _ je 26`5rm, váha 1860
mfetráků, výhřeyná plocha kotla, přístupná ohni jak horkým ,»p“lzynům,fl
"“ob,náš`í 33 čtverečných metrů, j rošt Sámjest' 5“5čtvereč_nýc`h.metrů
veliký. „Její průměrná rychlost ,dosahuje asi 85k m zahodinu., _
, Lokomotivy tohotodruhu zibudou jezditi Z kapské kolonie do Na“-

talu, ato po drahách, kte"réi,mají gmnoho zákrutů, a skroimlě toho jsou
tyto dráhy ještě úzkokolejné, ježto u nich světlá vzdálenostlmezi
kolejemi obnáší. jenem106i7 mm, .kdežtou našich normálně-k'olejných,
drahfjsoujkoleje  vzdáleny od sebe asi 1435ˇ`mm.[ Němečtí strojní
inženýři měli' těžkou úlohu, kdyžtěmělinpostaviti zdatnou lokomo-_

~t_ivury_chlíkvou pro dráhu úzko-kolejnou, plnou zákrutů. probíha-
jící krajinu hornatou. Ale překonali všechny překážky, a sestavili
stroj, který utáhne okrouhle dvakrát tolik jako těžké“ lokomotivy
německých říšskýchdráh. ,~ j “ Ĺ  I ^  _
_»;Zvláštnostíľtěchto lokomotiv jest, že hnací ústrojí není jen .jednoho
as j__a.ko . _u našich__Io1l=›vyklýeh _l_okomotiv` .um.í.stěn_o p_od-`kotlÍem samým,
nýbrž je dvojíz. jedno předkotlem, druhé za kotlem.jSt1`0j má totiž.
také dvojí tendr: zadní jakou našich StrOjzů__veze uhlí, ai druhýpřed
StrojeI'Iı,Ĺ S vodou, a mezi předním tendrem fa předníčástí kotla jest a
jednolıjnacíaújstrojí. aĹÍmezi zadní částíkotlaa zadním tendrem jest

/
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druhé ústrojí hnací. Tendry a hnací ústrojí nejsou spojena s kotlem
pevně a nehybně, nýbrž volně a-pohyblıvě, aby lokomotiva mohla
bezpečně projížděti silnými zákruty, v nichž by jınakvyskočila Z ko-
le"í.. .  „ _ , l 1
0 JV"každém`ústrOjí hnacím jsou jako na obyčejných lokomotivách
dva _válce,rv-nichž běhajípísty, které ojnicí uvádějí vpohyb tři
pàryhnacíchkol, pevně spjatých silnou spojnici. Para se přivádí
Z kotla do válců hnacího ústrojí předního i zadníhorouramì, které
při přechodu Z kotla do ústrojí hnacího jsou ohebné, povolné, aby
se při projíždění zákrutů poddaly. Krom toho má stroj ještě vpředıı
i vzadu na třech osách třı. páry nízkých koleček, tak zvaných be-
hounů, které běží po kolejích a pomáhají nésti ohromnoutíži .ce-
lého stroje. K. čištění roštu má topič, zvláštní mechanické zařízení,
kteréuvádí v činnost' jednoduchou pákou. Jeho práce jest mu tím
ulehčena, tak že může více podporovati strojníka při pozorování
tratě- a signálů. V _ „   é j I 1

0  Strojník, tedy dospělý muž, stojící na zemi vedle této lokomotivy,
vypadáíljako trpaslík, a ztrácí seúplně. . A .přece jest to duch to-
l10t0 malého, nepatrného člověka, který svou vůlí řídí tak ohromné
těleso.,     j z _   

hd.--Létadloaželeznice. ž_  1
--_-.Zeleznicímj povstali dva nebezpeční soupeři, létadlo a automobil.

Železnice jsou Ív nejedné nevýhodě proti těmto dvěma protivníkům,
 ra pociťujíuž namnoze hodně citelně nemilé finanční následkytohoto

soupeřstvlí. Možná jediná, ale ovšem hodně závažná .výhoda pro
železnice jest okolnost,' že doprava jak letadlem, tak také auto-
mobilem jestposud hodně- drahá, a zajisté ještě hodně dlouho
drahou szůiStane;.Od létadlalnad to ještě odráží strach. _  j

V .Anglii zařídili opravdové dostihy mezi létadlem a -železničním
vlakem.„_Zvítěziloí ovšem létadlo, které doletělo O dvacet minut
dříve na určený cíl. i j .  _
»Jedním závodníkem“ bylo létadlo anglické státní letecké služby,
kterej o desáté hodině před polednem opustilo s 21 cestuj-ícími na
paluběletiště v Croydonu u Londýna. V tutéž dobu -vyrazilz ná-
dražíf Kings Cross druhýzávodník, tak zvaný Flying Scotsman,
Lfet í c í Š k O t, nejrychlejší vlak anglických dráh, který vzdálenost
mezi Londýnem a Edinburghem ve' Škotsku, obnášející 642 km,
urazí bez zástavkyíokrouhle za osm_hodin. Oběma závodníkům
překážely stejnou měrou protivné větry a hustá. mlha, ale přes to
dole-tělo létadlo O dvacet minut dříve do Edinburghu než vlak.
Kevšemu neštěstí ,letcové na létadlo v boji s mlhou a slvětry
ztratili Závodícívlakjz obzoru, zmýlili se za pokládali nepravývlak
za Letícího Skota, a pustílise chybným směrem. Tím způsobem
se létadlo opozdilo.' Leč když konečně, ale jestězávčas, _ letcové
vyslídilísvého' protivfníka, plnou párou euhánějícího,  pustili se za

J
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ním,_brzy ho dohonili, předhonili, a dospělí dvacet minut před ním
k cíli.Ĺ_z ~  ` a W I “ _  

P L e t íc í Š k O t jest slokomotivou dlouhý 700 .anglických stop,
neboli 213`5m, má šest "vozů osobních jen --1. a“3. třídy,-dvajídelní
vozy,-jeden pro -1.? a druhý pro třídu,“mezi nimiž jest vůz S ku-
chyní, I která jest ovšem żařízena úplně elektricky.1V jednom
osobním voze jest zařízena místnost pro holičel a kadeřníky pro
pány i pro dámy, a -na konci -»vlaku jest Q vůz Íbrzdicí, který jest
všeobecně zaveden při anglických vlacích, němžpři tomto vlaku
jsou ještě místnosti pro vlakový personál a pro ereservní mužstvo
strojnické. _  í ^ I .  Q I  _

Zvláštnosti -tohoto vlaku je také t e n d r, který jest oipatřen
průchodem (korridorem). Jest iysicky nemožno, aby ,jeden strojník
a jeden topič mělzříditi vlak po celou značnou -délkupři šílené
rychlosti asi.80 km zarhodinu. Mužstvopřistroji se tedy střídá.
Mužstvo prácí ina stroji vyčerpané odchází, .a mužstvo; Svězí přichází
na stroj průchodem“ v tendru. Stroj vydrží .aj vykoná práci, jež se
poněm“ žádá přitomto vlaku; ale! nikoličlověk. Průchod z jest za-I
řízen na pravé straně- tendru, t. j. mezi zevní stěnou tendrua mezi
nádržkou na uhlí a vodu..Až na konci ,tendru zahýbá průchod - do
prostřed tendru, aby sejmohlo po můstku pohodlně přejíti do prv-
ního vozu za tendrem.“ Tím že napravé straně tendru jest prázdný
průchod, jsou ovšem osy tendru nestejnoměrně zatíženy. Tato nestej-
noměrnost zatížjeníl os vyrovnává se tím způsobem, že pod-prů-j
chodem fljest nádržka _'s vodou, Ikflteráj obsahuje l1[.1-27 litrů vody.
Kromtoho je tendr, ještě vyšší, než by měl býti, aby "mohlpotřebné
rnnožství uhlí a ,vody vézti sjsebou. Tendr obsahuje 90- metráků
uhlí -a 2271hl vody (kroměvody právě zmíněné). Ostatně si může
stroj sám načerpati vody při jízdě, totiž 'z korýtek, která jsou
umístěna mezi kolejemi, ae obsahují vodu,i jak to na některých anę“
glickýchldráháchzavedeno. I _ “ 1  _

hd.,--Load ní turbíny, poháněné .růtutíovými párami“.
_ Kterási petrol-ejářská= společnostv_Severní Americe rozhodla se
opatřiti loď pro dopravu.petroleje .novou turbínou O 3. až-4 tisících
koňských-sil, a ku pohonu chce užíti páry nikoli Z vody, [nýbrž
Z.ertuti. Turbíny byˇhnaly elektrické stroje, které bypak teprv otá-
čelyzlodníšrouby.1Pára ze rtuti má různé -výhody proti páře ~z vody.
Nepůsobí totiž- j tak ohromným. tlakem ,jakovodní páraína-stěny
kotla, zmenšuje tedy. neb_ez_pě`čízvýbuchu,-.otáčítaképjomalejitur-
bínu, jest proto méně převodů, než pohyb sesdělí l_odním šroubům,
obsluha Stroje a práce S,-tím spojená -jeisnazší a-poholdlnjější. Leč věc
má., takézsvůj_ rub. Rtuť je totiž- hodněfdrahá_,_Ia jedovatá. Rtuťové
p'áry.-nesmějí'.__ted~y naprosto' unika_ti,l"íabyheohrožovaly strojníků a
topičů. Po desítiletýøch pokusech, dospěli strojnífinženýři S. touto_tÍur_-

_, ' _ _ _ _

^ _ ' ' _ X ˇ 4 ' _ ,
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bínou tak daleko, že mohou býti spokojeni. Paliva se při níispo-
třebuje asitolik, jako při obyčejném motoru Dıeselovu. Ku všeobec-
nému užívání Senovšem tato turbína nebude ası hodıtı, poněvadž
lrtutizjest přece jenom málona světě. 0  Ť  _  l 0

` . v _ . __ _

lhd.. -'-- Úrazy v severo-am erickém. prumyslu.
ÍPřeS veškero ˇvychvalování severo-amerických poměrů, a přes

veškeren pokrok ve všechoborech lidské práce vždycky se poukazuje
nazarážející okolnost, že v Severo-amerických podnicích průmyslo-
vých, rvˇ dolech, tpvárpách, na łžeoleznìcích, atd. jest velice bídně

O

postaráno ço 'zdraví a zivot delmku a zřızencui. Sociálního Zákono-
dárství ve -prospěch f dělníků, jaké jest v Evropě zavedeno,“ Severní
Amerika nemá as nezná. Tím také se vysvětluje veliký počet úrazů,
kt,eré.1poS~stihují dělníky V tamních podnicích. Tak,ku”př.. bývá ročně
vŤSeverní_×Americeaž 25.000 úrazůlsmrtelných, 700.000 úrazů, které
Inajflílfzat následek více nežli čtyrnedělní neschopnost ku práci, a
alespoň 2,000.000 júrazů, po nichž jest dělník více než "den ne-
Schopen práce. Podle rozumu a výpovědí lidí, Zasvěcených do ta;
nqëjŠiøh,§,._poměrů, bylo byılze vystříhati se největšího dílu těchto
úrazů,“ kdyby bylo právě zˇákonitým způsobem postaráno o zdraví
al bezpečnost dělníkovu. Všude, kde byla posudpracovní doba sní-
žena *ęze»12 hodin na 10 nebo jako čtu, nás až na 8 hodin, všude Se
následkem tohozmenšil také počet Í úrazů. V Severní Americe ovšem
osmihlodilnové pr„ácenemají,'v Anglii také nikoli, ba V poslední .době
rozšizřovaly noviny zprárvyDZ'tAn,glie,j, dlenlichž se prý osmihodinná
práce hodí snad proljiné země, avšk nikoli pro „ Angliíra pro' její0g.}eľ,y9..,, j A p r j y A _ A
P C_aS', který byl následkeın úrazů pro dělníky ví Americe Ztracen,
udává se počtem 296,,000Ĺ000 dní. zPráci, která tím. způsobem -také
`oadpjadla,f.=m-ohl vykeonati l jeden ,milion dělníků, stále neZaI_něStna+
ných,k'lđlyž. počítáme" v roce“ 300 pracovnlíchl'dní., "

j [Velké Ztráty trpí dělnictvol v Americe také bez potřeby choro-
bami a né,mocemi.v Podle statistiky Z roku 1915 byl Z 30 milionů
p.“růmfiy“Slo.vých .dělníků Severní Ameriky'každý` jednotlivce průměrně
devět vodní nemocen.,Podle výpovědi prof. dra. Fishera, který tuto

[smutnou statistiku prozkoumal, dalo by se zjabrániti aspoň 40°/,z
všech chorob, spojenychs povoláním, jako jest ku př“. tuberkulosa,
o~trava?ol0,_vem atd., kdybyvbyli dělníci pravidelně vyšetřování, a
kdýľbyzdebyzla aspoň nějakázdravotní opatření protitěmto zhoub-
lI1ýCh`n_.emocem. č 4 0 “ ,  l 1 '
,7Ltečč iv Severní Americe se honí všechno jenoın za dolarem,
Zdraví a život dělníků se zdábýti věcí“ úplně“ bezcennou“. A" tato
.okolnSt neslouží Severní Americe ke cti. Amerikamůže nám býti
vzorem lpˇřičinlivosti, ale »chorobný její mamonismus přes veškeru
reklamu 1 u nás již bubnovanoubudıž nám. výstrahou.

ˇ . _

A , “ .
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A _ A co Politický. V
Finančníministři r r í “ ,Q

“v státech ne právě zazobaných cítívajínejlépe dobrodiníx t. Z. demo-
kracievve sněmovnách i v obyvatelstvo.. Žádá se vše možné ilľne-
možné a nelze-li vyhověti, jest ministr financí-~ neschopný. Můžet
ovšem demokracie, nebo i dernagogie tato býti i v diktatuře, jak
ukazuje Italie a její povážlivástahilisaceíliry. Diktatura politických
stran jako u nás není ovšem o nic prozíravější a méně nebezpečná:
co několik let bludných --- rudozelená koalice -- hodlalo a pohříchu
již provedlo, doba nynější koalice nezvrtla, jelikož nemůže; Nepornůže
poukazovati na naši-zahraniční bilanci -- správně jíbeztak ,ještě
neznáme! --, nepomů,že,r ano škodí nákladné podnikání všeho druhu,
když přece jenom životní drahota jest nepor/„něrná k příjmům veliké
části obyvatelstva. V Mor. Ostravě napočítal kdosi milionářů 6000
(není-li to chyba tìsku); kolik jest jich jinde ˇ--ialerjkolik jest kolem
nich nedostatku, třeba se ,zakrývá .rozìnařilostí všeho druhu! Náš
ministr financí ,odstoupil pro neshody s ochranářstvímagrární strany,
které ovšem ,nejtěsněji souvisí js cenami životních potřeb. I když
není všem sympathický, ani nenahraditelný, v tétověci sympathie
nezdají se klonitike straně přemocných agrární-ků. r r  

_ n _ . .

z Q - * .

Rakousko.  .ˇ  Q č
 Velikolepé vídenské hudební slavnosti na památku Frant. S c h u-

b e rt a (1797--1828), jehož krásnou mešní píseň.(,,Deutsche Messe“)
dosudi naši Němci tak rádi zpívají, mají ve světě odezvu, O níž
velikánr ten vp říši tónů, jinak ale v životě chudáček, ani sníti ne-
mohl: byla prý to demonstrace pro ,,anšlus“, jak naše noviny
psávají -- demonstrace ohromnou návštěvou Němců zl říšei řečmi

slavnostech ,takto vyložitelná. Politika francouzská jest rozčilena,
italská a malodohodová neméně. Státeček jen Z cizí milosti živořící,“
socialistypři netečnosti druhých stran rozrýpaný, ocitá se právě
teď O politických prázdninách vpopředí středoevropských zájmů.
Vláda jeho 'o anšlusu mlčí, vědouc, že onaho ani provésti ani Za-
meziti nemůže; Msgre Seipel,,který s nemalýmie osobními obětmi
vládní káru jakž takž drží . pohromadě a posouvá, veřejně neříká,
co si O tom ,myslí --- pařížský „Tentıps“ (podle zprávy čs. novin)
-však píše, že agitace pro spojenílřìakouska-S Německem ,,zdá se
býtipodněcována v zájmu velké náboženské politiky vysokými
katolickými vlivy.“ (PP) ' i  i l * j r t Q

Co- vlastně je? Nic jiného než t. Z. státnísebeurčování národů,
jež mírotvorci r. 1919 tak zdůraznili, ovšem ne pro své státy, ale
pro jiné; nebot běda, kdyby Cernochům v~Americenapadlo necítiti
se jednímnárodem S tamními Angličany neb Iry a žádati svůj stát
-›-- tu by ani deset Kelloggů nepomohlo! A V britském impšeriu jak
by smet!  i r . I l co l r  
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 zRuskádušeasjednocení církví.   
 Napsal ivz.1exłij viˇIi nskiij. i-- zí'xns1ąćhø rnhøpisú pžøıøžiı A. vrz (0.)

Í Rus přišlokřestanství do devět-_'stoletíl později_i nežl?`nlaiZá-
padtě. pro ně ,nebyla připravena, fakt přijetí “kř;esťanstÉví,
jak dokalzujínovějš bádání, byl do jisté ,míry inaho”dilý,m_,.p a

N< CDı-Nproto Íínení* divu,  nové“ náboženství -nebylo trvale osvojeno.
ŠPO-celou" dobu żažj do jinejposlednějších' dní na .Rusi ._byla_“i”,~jre-st
t. szv,,,,dvojvíra“,_ fj.Í sloučeıíıi" úředního Vyznávání ıpr_av.oslaví_. _
s tajným, skutečným, uctíváním pohajnskýchi; bohův is obřadůy. Tato
,,d_vojvíra“_° byla rozšířena mnohemvíce,žnež« sięmožno -myslit, --
ta_kÍj,_in“a,,přrÁ, Keltujalał)-ìpřipomíná, že v- XVIII. století v gubernském
měsltě Voroněži _ dochá_zelo každoročně ke klanění se połiˇanskému
-bohu ŤPerunovi, a »vládě ,bylo dokonce se' obrátit k ozbrojenému ná-
silí, by zazastavilo --tuto slavnost. Zbytky pohanské starobylostipv pís-
ních, obřadech, ip pověrách  žily do _ nejposlednějších časův, va.. to nejen
mezi Čeremisy a Mordviny, _ nýbrž i mezi Velikorusy a Malorusy.
Jýelmi často v nové křesťanské pojmy byl ,vkládán starý pozhanský

V _ _ . .-

,sIny;sll“a ,podíjropuškou svatých sedlácive skutečnosti se klaněli .sta-
ľým bollům, ,druhdy ani sami nejsouce si toho vědomi. Tak-“ jest pa-
trno,2) že jpřijetííjkjřesťanství nebylo anitrvalým, ani“-stejným pro

` _ Ű › H ‹.

1) Keljtjujala, Kurs russkoj literaturylisv. II._příl. k 0 - 0 je ' _ 0
ep 3) Podroblplěji* -řadou- svědectví a. historických dokladů dokazují ltuto` 0 thesi* ve
lmenovaném už člá.nku.íZaøjı'mající se oto odkazují přímo tam. V r  
 nır‹ı1zn.._ s l i s _  22č

_ - - . 'E' '
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í všecky vrstvy ruské společnosti' tato okolnost je snad-s to,7by_ 7 Ý

Z vysvětlila nám též ,pročˇ přes to, že pravoslavná církev byla podpo-
 rována vládou, nepodařilose vštípit ruskému lidu pevné a vytrvalé

 mravouky, která by mohla klásti odpor vlně bolševismupofdobně,
_ jak se to stalo na katolickém Západě. i L  _  

ˇ Ruská náboženská psychika nemohla býti tuze vytrvalou, neboť

l
lI
I

I

I
Š
I

I
x ‹- _
ł

 nebylo jednoduše dosti času, by křesťanství bylo poZnáno,'promě-
j nilo se v krev la pleť lidu. (Zaznamenavše totoslabé a nestálé, po-

měrně pouze ne tuze dávné přijetí křesťanství Ruskem, ukážeme,že
pí nové náboženství přišlo nám' době velmi; mocného kulturního

ze vlivu cholarského, jenž byl docela blízkým čistému židovství. V Ki-
 _ _ jevě bylo tuze mnoho židů. Novějším bádáním (Baratz, Jevrejskie
j 0 istočniki -russkøj lětopisi, d. (II. Berlin 1925) S velkou pravděpodob-

ŠI
1.
I

v

í
Ě
|.
lI
1

l
l
I
l

Ĺ  ností je dokázáno, že 'sestavovatel prvního ruského literárního úpa-I

l

mátníku „Pověsti vremennych lět“,_ důstojný Nikita (a nikoliv leto-:

II

_ pisec Nestor, jak se lmyslilo dříve), byl nejen Hebrejem podle pů-
vodu, nýbrž i při sestavovánísamé „Pověsti“ užil mnohých Ĺbiblic-~

j . `  kých motivů, přičemž sám pořizoval překlad Z pramenů hebrejským
 jaZykem._  _ «  ~  j “ ~j

l A tak už byly pohotově místní židovské vlivy. Křesťanství, jež
Z  jsrnepřijali Z Byzantia, nebylo rovněž bez jisté. příměsi judaismu.

- . Zlnámoť, že Cařihrad v IX.-"-4-XI.. století byl středištěm židovského

j přestěhovali íz_Malé Asie. Judaism\13_V,nikl též na Zapad, ale vliv
jeho měl jen krátké trvání a_0bjevil_se,hlavně4 v kacířství Albigen-

đövskë Vlivyr nepřetržitě priøházøıy Bnıhávflıfløni v pøáøhè I-,.zv.
‹ _ „bogomilskéhopkacířství“i.ˇ Ve' Pskovské,RusiQseItyto -vlivy vylily(_

' ` ˇ - _ .

 A ve-"formu kacířství,,Strigolnikův“_ a-značně později rozvily se V po-
 dobe Znarneho kacířstva ,,Zidovstvujících“,, již zachvátilis velmi .ši-

_ I roké vrstvy tehdejší společnosti. .le -to ovšem sporno, ale jábych
přece jen řekl, že pro,Ruskov tak charakteristická, zbytečná odda-

lI

il
.l. I

l

Ť H0“ k ÍBXÍU Í 0břadU› ›vPiSII1á0tVí“Ť, _,,morální si-1<,Íd.;110,eivsmus“, jenž se
i tak plně vylilšv učení -Iosifljanů O božím ,,př_el_stěni la ošemetnosti°_'

-- všecko to snad je závislým na skrytýchjlvlivech jud.-ąliSmn,il jenž
vložiàísvou pečeť na mladou dosudqnáboženskouflpsychikuiruskéhio
narou. » ›   ˇ _~ s _

,Třetí pr\Že_k, jenž také projevilnemalývlivna Moskvu, --5 tot Zá-
_ stupy reckych Innıchu, kteří; zaplavıli. Rusko vyhledáváním almužny

Ť ~ských,roZhodně a krutě potřeném_ mloudrou církví., K nám 'však ži- ,,
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Unix D“za chlebalzadarmo. 5Tito mniši,často bez níejseleímentár o boho-
ęsjoveçlkëłëıo vZdělání,1) vystupovali jako učitelé víry, i není-divu, po-3
fldařilo-liíse jim Zasíti žv Rusech nedůvěru' ke katolictví a ztížiti do-
gmlàniøký rozvojipravoslaví v_ takovéi mířeč," že dlouhou idobuzůstá-
valo fv bieztvárném aynepřesnémstavu".  I P ~ 2

Později flsežobjevil :ruskýscaesaropapismusr,-jenž ruskou pravoslav-
sıouľcírflkev. zbavil rrloci La, zskněžíz učinil -- úředníky. Nebudu se
~ą1'tl{i;oho podrobně zastavovat, jelikož myslím, že dějiny .pravoslavné
.Qi-rkve Ízfar -'posledníi dvěnstoletí.jsou dobře známy každému čtenáři.

A zčině přchlednýsoubor musím říci, že byly dvě skupiny pří-
na to, že charakter ruské Zbožnosti a vůbec „ruské

.đi;'lš_ęÍ;;r_°Ĺ_“ír~Is_‹=_,›__'uká'Za“lfta-k odlišným edobyčejnézápadoevropské šablony.
jsčledsiná-ist-rany_jeltojrřadlaj dočasných, přivátých dla tudíž porníjejících

vjpodobě vneseného judaismuabyzantinismu kom-
icafesaropapistickýmitendencemi ruských císařů. druhé

Iípfakvidíme velmi podstatnou okolnost v rysech už připome-
aíutiého;,,dětstv'í“Ťjruskéhorpravoslaví, slabého anedostatečného jeho
jgmřzjšì-řęn._ičíjv massách ruského lidu. Jsou to dva negativní momenty,

jjimvšaksodpovídají také dva positivní příznaky: pevnost v cněch
všekřesťanských pravjdách,_které přece jen byly osvojeny, za druhé
živlostr -ae svěžest ,mladého náboženskéhopřijetí země, jež relativně

' ` ' - Q I _

rteprv`ez_ nedáivnoí vbyflaš joibrácensal ke ' křesťanství. 'Tato intensivnost ná-
šflbloženskéhorecitšu nutí 2-nás očekávat, že Rusko, jsouc znova sjedno-
ceno s obecııouzr církví katolickou, idovede projeviti ,krásné skutky
izskutečné Zbožnosti. ˇ 0 P ” _ ` 0 n

ø ' “ ˇ “ ‹ '

Zde jest na místě formulovat rozdíl mezi 'Zbožnosti Západui Vý-
flchodu., Pečlivéljzpracováıní ˇrdogmatického učení a duchovní kázeň,
pěstovaná po staletí v'Evropě', učinilyto, "že na Západě zbožnost a
snad i svatost se staly majetkem 'nejen jednotlivých osob, nýbrž
taképfiširokých mass. Abstraktní dogmata víry snaží se proměnit
vživot spjolečnosti, reorganisovat `ji a,zdo-konaliti tak, aby nebylo
rozporu mezi všedním životerna křesťanským ideálem. Křesťanská
šethìka zvolna seˇvtěluje nejen v 'osobními životě jedn0.tlivcoVě,.ný-

1)l ĹKatolický missionář Mikuláš Rossi ve' své zprávě (ze dne 20. března 1“. 1638)
napraví, že musel athosským mnichům přednášet učení o svátostech, neboť byli tak
nevzdělaní, že mnozí _z nich neměli žádného pojmu O přepodstatnění sv. Darův.
O divné nevzdělanosti řeckých mnichů se zachovalo velmi -mnoho si ,ruských i ka-z

V tolických svědectví. Z těchto poukazují na knihy Jiřího Hoffmanna S. J. „Athos
e Roma“ (l925)ˇi „Rom und Athoskloster“ (1926). ._ A ` _

ˇ n ~ › -\ `
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brž v životě nár0,d_u V jako ceilku. J-inak łřečeno,jz“božnoSt Stává' se
tuextensivní. ìV ”   v c ;  

t_ V RuSku'iivšak,i jak plynecze všeho vyloženého, Zbo.ž;noS,.tl sejiflv
lézá na 'nižším Stąupeni l rvozvojezz jest vobmezeněz in t en S ivn í ob,

' A' j v _formách, lt. ačkoliv jednotlivé osoby jsou schłopıfiy ivęliløęjvznęgęzn
ných duchovních činů, přece vmassáchkdosud se nezakořenil Správný
pojem to učení Kristově, nençít dosud zdravý Smysl vložen v .rcalni

“ svazek náboženství. a„života.l Pouze nemnozi si úplném osvojili kře.-.z
› “ v ı

SĹHHSĹVÍ, IIIHSSY Však ŽS011 cizí . jeho, duchu, aleľtuízjecea etuzeí mnozíi
slučují ve dušisvé začátky tkřeetanstvíj S~eStar`oiu', nekřesťanskou mo-
crálkoul Odtud ona dvojakostyvzletůı Svatosti aj uStavičných.pádův,„
O niž tak mistľovsky mluvil ?hr.ˇ ÄS aıl ty k .0“v.Ĺ .Dojisté míıfyjjpakt
rozpory žijínv dušikaždéhlo RuSa,'nedoStatek duchovní kázně byt
příčinou toho,“ ženáklonnostke zlu, knekřesťanské morálce nevy-
mizëla Z duše ruského intelligeˇnta. Ovšemjaini“ina ùZltáj)adě nejeviseż
všude Stejnou,olměroucejblahodějné najsledkyl vychovánílnárodu,vevíře=

_,„` I - , . _ ,

kkřeStanSké,~,.ale“ na všechen zpiůeSob“jlZápa^d“je blíže dokonalosti než
Zcela jaodobnou dvojakost yinalézame na příklad

hiStQ0rickýchoSobnoStí" doby obrození a«Středověku.jDvanácté jstol..
v „Italii, quattrocento, Anglie dob lSha“keSpeareových zanechaly' nami
mnoho legenjdijja podáni,fVnichžn-alézámenemáìlolblízkého hrdinům.
1DoStioj2evSkého. RuskoSeľopozdilo ve csvém náboženskémj .rozvoji.)`
Kdybych Se neboálfžje Se llchýlirn k par-'aedoXůem»,c řekl bych, žeruský
náboženský, cit nyniise Snad nachazi přibližně v 'pravěéjzitackovérnzl

` “ z '. , .W

stavu, vi jakém se nacházelnáboženský cit době Kostnickéhíot sněmu .;
Zahrávat si historickými paralleilamii jesteivelmi nebefzpečno aıìpiroto-›
obm*e“zím_ se pouze na že označim tyto všeobecné rysy aczdržím.
se _zevrubnějšich srovnání. Ale opakuji Znova:;“RuSkozů$talo` pozadu;
za Západem ve svém náboženském rozvoji; jeho zbožinostjelživějši.
za mladší, ale téžìochaotičtější a beztvárnějši _V tom nutno hledati
vysvětlení zvláštnosti ,,ruskéiduÉš.e“. j ” už t j cl *     

i Velmijpříznačné „ je právěfe to, že většina badatelůviděla zasadni,
kvalitativní rozdíl mezi Zbožnostízàpadu a Ruska. [Je $tojÍ_zc"elazz
normalni, neboťjjn-ezvykajicefsi-a neuživajicevšestranně" historické“
methody, přirozeněicmuiselie přij'iti;perávě_ k? těmto zfavěrkům. Je i tu
různost typů.národníchcharaklterůvfivjem ìpoichopiłtelnor, že jest nej-ë~
nøjıøhčá  vyeSvèhıi“nii ťzøntø efflıflz pøtvrzønixn  ø x› ga i øjflkèi vúvznøstii zz
ih_ledat`j kořeny podobné různosti v „jakémsi zásadním rˇozdil'u, v enespo-
;“iiøınê øflııišnøsu. i AıøevęS1‹úe*nøčnøflh'i ihyıø  tn xnnøhøfn jøanøánššiz
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. mámeť možnostiiľsoulčasně ípoľzoropvatf in ik ol i  id v a je po d S t a ti, ně
_ __;.eQ_z1iči,n é' processy přijetí aiósvojeníi křesťanské kultury, nýbrž

 .,ez.,.izpí;~ávë, naopak -j-i--,dvě časověrozdílnáfjstadia zásadně Í toto ž-_›
_ hà i sh odn ý.c-hproceSSů.“ Rozdíl je pouze ve i“fasíchi toho_to
_ í,tg*0izvoje,í same rozvoj pvšeakfpokračucje .stejnými cestami, aj ovšempřijde

_ e 503,51-3 Stejným výsledkům. Následujícím příkladem čtenáři _- lehce
 R 1;`,“Si»v_y3vët1,i má Íhledisko: dejme žtomu, žei^současně_ by eXi_s`tovaly

.dvˇë,_,zíęměí__--»R jedne z nicht bylo.“ by żkatolictvi doby italského
,}qj;agLr±boe,ntai,í›,ťv druhéjpak ˇ katolictví,ř, řekněme .prvních křesťanů,
nebo ltřebas souča»snÍéz_náfmtí doby- Samozřflejmo, že divákovi bez
i,;ž];;jĹi_5,[-,àıììcképeirspíekjtivy by připadalo, že tyto í dvě 'formy katolictví

eięzıjıfiezzneınsajíspolečnéhomezisebou,.“že ijenemyslitelno je slučovat ia že
  l-øzáflíifnezi,íhixni_._ii‹=šSt -+zàSfldrıi; Tak také vnflšøm připadá Rusko

“ iizflbez. tohoto předeslání “histo"rismu nezbývá nic _  jiného, nežli
írzvláštnoS,t,ż' pruskéhpo ,_náı'bo,ženského, citu- buď `,,asijstvím“

_ Ĺwnýebou i“,,ruQskoStí“,“ ;a._ jednoduše ničeho nevysvětlit, kanonisovat sou-Ý
Íiż stav věcí. fVýsl_edkem pak, jestblogická 'slepá ulička: ruský

„citjeýsvéráznýe proto, že _SvéráZno°je samo Rusko,
 x}svéráznost ip'ak,R`,iRuska ž záleží ve svéráznosti  ruského l náboženského

Í ęcituul. `;Velmi fčasšto piodobní; ,,hiSto;rioSo,fi“ sami [cítí veškeru slabost
 aaflèpřflflvčdëivflsi Svćvh0‹łf11‹flzfl.fl1ø tehdy jim flifliiflëhflnflzbývá

;,_než;_Í utíkat se .of pomoc _k  chytře po spletene i slovefflsní ikrajcie, nebo
 

fj[  ;ajfikl*áS_ti,, 'tečkuÉe“n.ea,onom místě, j kde .,logická'slepát ulička estáváfse
   

Í je   se mně namítnout, že otázka dob R "etí křesťanství ne-
Í'ŤnÍ„f /uzníázna něj-ak_řlpodstatnou: R ani Ťna 'Západě sne-

(N<

\ăi

se"E-3. i.:'.Š :O Ň( CD

,żpřij§a›l>i,fjvšjìehni5niár.odovié„součas,,ně křesťanstvı az tudíž také tam,-měla
{ro`zličná1stadia“náboženskovkulturního rozvoje. Částečně tak

żtaíkéaííjestzi ine .všichni _náˇrodov;e«e Záp_adu_ se stej ným .úspěchem přijali
“ 5 _- ‹ v. _

,;.a_\Qoisv,ojiili_, si lekřesťanství, 'prote'Stantst`ví zprávě“ s potvrzuje 'moji
`”„thesiz;§ikr“omě, toho nelze zapomínat, že_naZápadě Z Ríma vycházel

Q,eýfląıstavičný podnět urychleníjidalšiího rozvoje křesťanské kultury.
doŠXVzIII.Století bylo odřezáno od vzorů Západu

papvšýìrokéi_masSy ruského i lidu jsou fakticky odřezány dosud. Proces
ií“iÍ.,eI§ľoZvoje 'náboženskéhoi přijetí ,může býti značně urychlen ustavičným

żšÍ.“ă.ntelle_ktuail,,nírıi spolupracovnictvím a snad za půlstoletí ukáže se
_j ony mezery, na jejichž vyplnění za ,starých poměrů

Šìýsifbylotřeba) staletí. ,Plánovité s vychování křesťanského myšlení

Í
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314 je Ý pVilinSkij: “Ruská, duše ~a. sjednocenícírkví. i V  

Viidi05PiÍV3ÍÍCÍm P,0kol6,ní,‹-- toť p nezbytno ke tomu, by SQ _ Rusjm,
I1&d0bI`_(> _Sl5lisžilo se ,Západ,-emżlkato.lickým.~ _ R __ É ` Q „

A tak iëkłlľečně je tento rozdíl* mezi „ìruskoufp duší“ ale ";,duší““

Západu- RQZd“íl tento záleží v tom; že eruskáiizbožnjostí sˇeí nalezáv
tVs›øÍ11ĹBHSlivníz-m Sflfiđiüii Svëhosarozvojc, zbožnost však katolického
Zä_P‹ť;-Mlu (nej celého katolického -Sivěta›i)ž{už Začala p_ì'›ęøhàzęt ve forme
,,eXel3eniset'Ť=*., _ocela nevhodno bylo Äby a,k1áfgŤtiÍQ1,áZi,1{,u, Ó ,_p0měrn},,
h_0d90těi=lĹ“ë,_I1l€bi Oľluë vđ0=-by: jsou toždvě etapy jednoho Ía téhožpro-
fľessui“ ,0s5_Y0LlQľ_IÍ~ ž=SÍ iPI`&Vdl KľlÍSÍ_0VýGh;Í,ic'enu emá -ípľoıìze proces Ťsám,
jednotlivá všakjcho s,tad2iaJ,; ipok-udžf si-edou ik“ jednomu oiIi,t;j9vi Ste.
nám stejně irovnocennýmfil aýfstejně'nevyhnutelnými; “ž ř 1 _,

' .x _

l3ˇ0đ0bľ1à ÚIBOPÍB sriárokemí na vysvětlení tajemství ,,ruské duše“
'ovsem musí A míti také nějaiké závěry; istranyl iotáízky ot Sjęđinøceeng
CÍPIŠVÍ' JSÖU R '°akQVÉi? TUŠkà“ ìífläíbiópžnůöląeuyni~se_ Íıacházejsícíf pouzeżf
ve středu ,cesty svého _rozvoje,'a=by”Se“rozvíla iidefinitŤ'ivně.ai_Správně“
pochopila zboží vůli, lmusíjíti `týi`niž_ cestami, kterými šel Zapad.
Všecko p-řiváté: _ biyzanitskíé nebo lj_iinéˇvl_ivy--É-Litoť je to,,iooodpadne1
časemąm Důležitá jest pouze ”“jedna věc: všekřesťalnskýízláklad. Ale

fl -jest n“ut“no jej správně rozvíjet. Cesty sjednocení s katolictvím budou
také cestami, ëjež spasí irusfký národ, daji harmonii? jeho duši.
ľ;§70ílĚ,1“,19Í_řŠÍIIl sply`nutíŤ',s Rímem“ bude podnět. ik; dalšímu ro”Zvoji,_
k extensiispľàvllě pochopenych základů Ĺkřesťanství, klextensibpravéf
'námžpľlostii-4 'D'0kUd.íPľ&V0S1&›VÍ HQVPIYIIB ve společný potok yšeolbecž
ného ,křesťanského”života, zůstàvat, hosté-mdiivęuv1a_ig4Ln1
Z@H11,sI1áb0ženStvím, ikteıjépvyznávají jenom nemnohé.Ĺ'osoby,fl nábo-
,ženstvím vyšších lkulturníoh tříd. Rídíc seppvšalk vzory, katolic~kými,.
Ce1`Pa1Í° _fl°V0“ S1111 zVélđH0h0Vni moci; rvskfëinábnžnost døvedøipřejits
od theorıe k,=pra_xi aifjpřestanoeuc být ma,ji'éĹ1{'ę1flj= ,j_ř1jemnQhýQ,hi,_ ggànęí

`- _» \-_ _- _

50 majetkem vvseoh, prajktickzou--denníˇ morálkouj jar ž_'1L,v~0ü{ věľoù
celehlo ruskeho národu. Ve- Sjednocení' ,církví tají se spasení Ruska;
V Jednota síRírnem_smíří~ se také všecky fnesoulady ruské duše

‹ ^ =` _ _ :\ ' ' ~:__ v ' ~ _ _ _ '

Š
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a .dělo se Diuohu svatému a nám žádného dalšího břemene na vás ne-

= Dr. T. Hudec: Apoštolský sněm. 315

 Apoštolský sněm.  
G P z V dNa„psal Dr. Tomáš Hudec. Ĺ jd.) G

Apoštolský sněm zamítl nároky judaistů; a schválil úplně nauku
3 misijní praxi dd svatého Pavla. Sv.,Petr (Sk ap 15, í()z) dí:_,Nuže,
eho“ pokoušíte Boha vkládajíoetna šíji učeníků jho, jehož ani otcové
naši ani my nemohli jsme nésti?“. A V dekretu sněmu čteme: ,Vi-3

vkládati.“ (15, 28.) --Stejně referuje ij list ke Gal o tom, jak spor
byl apoštoly rozhodnuti Ve slovech Pavlových : ,ni č e ho na ad t ofl
n ezu lo ž il i“ (Oůöèv flzpooavéfi-evro) je viděti takřkaozvěnu a oblasfl
slov dekretu apoštolského ,žá d n ě h po d ališíh O b ř e m en ei n e-›

nádJa.t`i.“» 'Nad toaa«poštolé.i viděli auznali milost, které se Pav-
lovi dostalo od Boba právě tak jako Petrovi, aproto podali Pav-
lovi ji Barnabášovi pravice na znamení, ,shody aj společenství. l(Gal‹

dle Skutkůjap ji dle listu ke Gal zvítězilo stanovisko
Pavlovo, spor byl rozbodnutjv bratrskéshodě a lásce, přátelský

. n

poměrmezi Pavlem a ostatními apoštoly pak nejen nebyldotčen,,
ale ,upevněni j _ ` A A í i . P a ~a

a Z řeěenébo lze viděti, že zprávy Skutků ap i listułke Gal o jed-
nání V slerusaleměe lze zcela dobře srovnati aže je mezi nimi bez
jakéhokoliv násilí ěiněného textu dobrý soulad. Důsledek toho ply-
nouoíjest: obě*zp~I'ávy~pojednvávají op jedné a téže
nááıøsı-,žı..+   

 sListÍ ke Gal. v nejedná příčině d O p l ň 'uj e“ vypravování Skutků
api.s,Vedle důležitého obronologiokébo údaje, o němž už bylo pož-
jedná__no,i kdy totiž oesta do Jerusalema byla podniknuta, dovídáme
jse, že mezi oněmiŤ,n ěkt e r ným i j in ý m i Z nfizo h“, kteří dopro-

. . 4 .

vázeili Pavla a Barnabáše, byl Ti tu `s.j Sv. Lukáš spokojil se tím,
že uvedly jménem 'obě hlavní osoby výpravy, Pavla. a Barnabáše.
Pavel však njmenuje hned na počátku Tita (Gal 2, 1), protože spor
mezi nímfa judaisty v Jerusalemě seľ otáěel okolo osoby Titovy a
protože Titus, nadějný pomocník a spolupracovník Pavlův, měl býti
ví Jerusalemě argumentum ad hominem, jak podivuhodně milost
boží meziobrácenými pohany působí, i když tito nejsou obřezání
aj Zákona nezaohovávaji. s i 1 _

Rovněž se dovídáme teprve z listu ke Gal (2, 2), že svatý Pavel
podnikl onu cestu do Jerusalema ,n a Z á k l a d ě z j e v e n í“. Ne-

. r _ 5

` v _ ›
‹ .__` _
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víme, jakého rázu zjevení to bylo, 'alejak izPa›vlových*listů (2 Kor
12, 1), tak především ze Skut ap jest známo, že nadpřiro.Zené-pro-

sje.j\flzy vůěles boží, tedy zjevení, bývaly pro Pavla  rozhodujícimia ur-
čovraly  přečasto jeho sjednání. Příklady toho jsou ve Skutcích ap

18, 8“. 9;  18, 9; 19,. 21; 20,21; 22,17; 28, 11; 27, 23. Tak
.tomufhylo tomto případě.ŤNeo«dporuje_ to; nikterak zprávě Skut-
ků je ap,l že to byla obec .ant,iochijská,“skterá Pavla a;.jeho.~ druhy do
Jerusalema poslala.Ť~. Poslání onofľbylro z“.oÍtivem zevnějším, Zjevení
motivem* vniterním apro sv. Pavla. .Iedenřçtivnevylučuje druhého.
Předch,ázel-to-livono zjevení usnesení křesťanskié obce,2”tju`:byl`to imožzná
Pavel sám, který .dal“p;odnět, a. návrh, aby“ sporná věc byla
łožena jerflusalemským apioštıolům. Dostalo-sli. ,Semu však .fonohozzje-~
vení pozdějìapak 2 se Pavel na jeho základěrozhodlipřijmouti poslání,
zkbeľýľľl IJO ŤkřGSlŠ&IlëQâI1ľøÍ,0Cl1ÍjŠ_ł,Í„p0VěřÍlÍ, ja dgijęľusą-Iemą, po

1 ˇ Skutky apoštolskěpiravílˇsice, že bylapři rokování ,jjefrusalemském j ,nej-›
malá rózpravafl, avšak mimoře'č“Petrovu a Jakubovu ničeho Z oné diskuse
nesdělují ja hlavně 1 nepraví, pokud É se jíjsvatý _ Pavel súčastnil a jak
se proti „Svým nepřátelům hájil. Cotehdy svatý Pavel v Jerusalemě
mluvil, to si ,můžemejsrspředstavit když neco doslov, tedy jistě.
Ícodo obsahu -- dle1druhéj~_.,a třetí hlavy ,listu ke Gal,“kterě› ohsa-j
hujíeiidogmatický důkaz, že ˇStaľfýizákonvëbyl jen`.vyc'hovate_l,em,j ke
Kristu (3, 24),[že smrtí“Kristovoubylzbavenaplatnostiaižejjfedìnosu
"cestou ospravedlnění jest.víra'“v Šležíšje Krista; 1Ohlas~“po^lemiky
Pavlovy s“ judaisty' máme pravděpodobně i ıv› oněch záha'dnýchÍ slo-
ĹVech_: ,jakými někdy byli, na to m mi nezálež if- B ůh
n `e h le d i n ao sìob u č l O věk a“ z(12,“ 6). .Iako častěji, tak i zde
sv.. Pavel se odchylúje od hlavní myšlenky ~a1 vkládá ` anzakoluticky,
do “h'lavní“'věty tuto ívsiuvkuä  Slova jeho "se ;j“istě^ vztahují na ty,
,kteří zaujímali* přední ,míSto“~, t. jd. na apošřtoly. "Ale stejně_*~jes"t jisto,
že nemohou mítiŤ'smys-l,'Í jakoby Pavel ìautoritóu apoštolů dpóhrdal
a si “ jí nevšímal: vždyť chcedzpráyěr dokázati iGalat*anůrnI, že jeho
eva'ng'elium` bylo autoritóuę apioštoldschváleno! ,Ti`,Í'kteří~.ve“slovech
Pavlových vidisnižosvánií1autörity1~jeruSa.lemš1ký0h apoštolů, › zapoj-“›
m'in“ají,~ že by' Pavel ^jeddnímrdeèhiemiautorityapoštolů Ťse dovolával

- , ~ r: - `

af“ současně ji G.„ironickyzodmítal!Í Takt ,`ne'*ciůsledíÍ7.ıýŤ,`sv.dl,,Pavel.-ainebyll
Z přečetných a přerůzných výkladů tohotoi místadjest asispráv;

n_ý1'ten,'kterého_ż“se přidržujei Lagrangel).1S_lova"íPavlova dle něho

La.gra.ng”6„ Epítrezaux _Ga;lates. Paris 12918. Str. 34z.” i ` G od
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Qbsghují skutečně ironiì,sj,kte1±à_;však “~není2 namířena proti apoštolůrn,
alejpjrot ii j u, d ais t ům-lz Tito se stáledovolávali jerusalemských
apoštolů a jejichautority, 'jakoby Pavel nebyljsisndičímlfl Proti tomu jest
,si sv. Pavel vědom, žen byl od samého Boha, který“ nehledína osobu
čløvëkla, přímo“ povolán z za apoštola, ač byl dřívepronásledova telem
a ničitelem. Církve ,KriStovy,za11že,,má „tedy _stejnáprá_va a stejnou
anı;ø.rit_uj,jako,j apoštolé;ostatní,.j D o_v,;o l á_vlá.n;,í se ju da i st ů,
jakýmibyli a jsou opsat atnzíj ap _o šıtolé. n_1aprost.o
neclbáazjnfzezáleží‹m,u.nva něm! z s  

1 Dalšídoplněk osvětlující jednání Pavlovo s apoštoly vlerusalemě
èoběsah“uje. Gal Í2,9. ìPav§el“tam vypravuje, jak.Jakub,~Petr" a Jan,
kteříihyli sloupy,Církve, uznali Pavlovuøapoštol.Skou hoddnostiapo-
.dali na Znamení společenství jemu. a „Barnabá_šovi_pravice.Ktomu
dodáván ,ab yc ho m ˇ m y e--zi po h .a_ì,I_ıjiy.,.(š1.i), so ni; p ak mezi
or. b ř e Z an é.°, Slova tato tvoří účelnou vět;u,_ ale; sloveso, nakterém
závisí, je zamlčeno a_ třeba si jez domysliti. Obvyklá* exegese dopl-
ňujze vynecbanou myšlenkuztaktoz “d toih O (I lfli aj sme s e m e zi3

` v Vjs eb o uf; abychom my, t. Pavel a Barnabás,.sli. hlásflat evangelium
mezi pohany, onipak, t. j. Jakub, Petr a-.Ianjmezižidy. ,Dle/toho
stalaì se mezi Pavlem a-azpoštoly úmluva,„při níž si apoštolskou čin-
nost rozdělili .tímu způsobem, že Pavel sl, Barnajbášem měli jako dosud,
tak iidálej pracovat mezi pohany, ostatní,jerusalemštíapoštolé, rovněž
jjakrdotud činili,,měli ,pů`sQ,bfliti1.mezi. židy. Byl to plán misijní,prác,e,
kflteréísejoběj strany chtěly jv nejbližší době, věnovati.1l\jIikterak však
neměla; touto 'j dohodou -býti. m~ezi»ob_ojí doménosu, mezi żidovstvem
a“pohanStvem, utvořena přehıirada, “~jakoby „Pavel nesměl kázatži-
důmla, Petr S ostatnímizapoštoly ,zassejs-pohanům!Žejdojednání ono
nebylo tak míněno, je vidno ztoho, žieezsvatý,Pavel»i,,poZději kam-
koli přišel, vždy nejprvenkázal zžidům, protože jako vyvolenýnáıjod
měli _ pryní nárokf na rzmesiášskou spásu. (Řím jí,-4.16.) _jTak_ činil
nej-en v ,}Solunif a ,vs Korintě,l ale i jako ,zajatec zvi ; Římě, kde
povjolal „ky sobě; “Pd`I'Ť13Ídáky › židovské 1 apokusil seskázat. jim Íevanv
gelium. ,(S_k ap 28, 17). Rçoz d ězl e ní a p ,ożš_t,o lż S jk é p rá c e
u j ed na n éí v J eír-usa, lem ěmě lo býďtsi p ou ze sp._I:.ostřje dv
k em,_ab~yl K rist o vote v a n;g,e liuflm amžo h lo abyftis vět-
ším úspě chem,a,uč_i_nněji_po celém světě mejzižidy
i_`Íp.,o_hxa'n.y_h.lásá no. ˇ 2

Ĺ To jest obvyklýrvýklaed onoho místa. (Než, mn,ozí,eXegeté el se r,
S t ein m sa n n, W i c ken h au S e r a j.) __nevidí›zve slovech Pav-
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Ý DI“. T. Hudec: _, ,_

lovýoh na_značenou}ìdoho“d›už,--kterou“ sili apoštolé mezi sebou rozdělili
náıjodnostněrnebo zeměpisné pole misijní činnosti, anedoplňují
tedy před onou-z anakolutiokou větou » sloveso ,dfo h to dl ii ' j s m e
se“, nýbrž chápou, souvislost jinak.~Hlavní a dominujícísmyšlenkou
dle nich jev celém, verši  sp Ole če n s t v í, které apoštolé mezi
sebou 1 konstatovali a~ uznali. A odfv myšlenky S p o le č eínst v iz
závisí, ne sice gramaticky, ale logicky, i ona věta :  ,abychom smy
mezi pohany, oni pak mezi židy.“ 'Je tu tedy łvyjádřena jednota
a společenstwrí, které všechny apoštoly pojí, i zkd yž »P ave lj
S Bja r na b á šem žb u d ou jd á lze p“ů›'s ohi tl., m e zdi zpo h a ny
a Petr sostat,n_ími mezi židy! _ é' “

' A ještě jednou zajímavou podrobností doplňuje svatý Pavel zprávu
Skutků /ap „o sněmu jerusalerlıském. Když“ byl Galaťanům sdělil, jak
Inu jierusalemští apoštolépodali pravice ke společenství aë jak s si
vzájemněrozděliliapoštolskou práci V židovském a pohanském světě,
tu dodává, že apoštolé připojili ik tomu. žádost: ,p o u ze a b y-`-›
chom byli p aímětlivi“ cvh udýc*h,„c ožľ takésnažil
js em, se učí ni ti.ż“ (Gal 2, 10). Nebylto žádný přísnýzávazek,
který tu .apo2štoíléjPav1ovi uložilšlř,“ 'ale jen prosba, by svými vlivem
působil 'k tomu,“aby zámožnější `pohansko-křesťanskéj obce, přispí-
valy ,almužnou chudým t. js., jak-'ze šsouvislosti rvyplývá, chudým
křesťanským obcím" v Palestiněa především vé Jerusalemě. Podpory
takové bylo skutlečně třeba, jelikož křesťané palestinští Iıáleželi
chudším třídám, a mimo to nevěřící ,židé pronásledovali aisociálniě
utlačovali nenáviděné m i níím, jak Talmud. židovské=křeslša1ny na-
zývá; dosvědčujetoi sv. Pavel “(í=ThŠesls;2z, 14)' svatý Jakub (2, 6)“.

Než ony almužny mělyještě 'hlubší význam. Byly současně; prak-
tickým projevemhvzájemné ,ik ře s`ť1an“sf`ÍK é, lásky, jež měla;
všecky `křestanyjpojit mezi »sebou ae hlavně s dosavadním středem
všeho křesťanství, Jerusalemem; A nadto byly výrajzeíjm fv d ě č-
nostik ,mateřské církvi jerusalem1ské1),~jodkud /světlo ^eva`ngelické
pravdy ezazářiilo pozhanskému světu, jak tojspravíůsvatý Pavel V listu
k/Řím 15', 27: ,jsou (pohano-křesťané) jejich dlužníky; nebpt jetstliže
sepohane stalıjúčastni duchovřıích statků jejich, jsou - povinni po“-
sloužitijim také statky .těles-nýmif.“'  1 2- V  2  

_ j , _ Q _ . _ _ V ‹ _~\ -

1)Bø1ęør, Džø “sø1bStvøxtøidignng des hı. 1?fl,ı;1úS im éoaıøręxhfiørø. Freiberg 1.314.
1896. ,StI'. 80: ,der Tribut des 2 Dánkes . . , “ vvelchenl. die Gomeinden aus der Völker-›
Welt der Mutterkirche, und gevissermassen dem jMutterla.nde schuldenf “ v 1 ,j
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l ˇ j “ Apoštolský sněm.

'  Svatý ,Pavelsvědomitsě hleděl p-lniti slib, který taehdyfliv' Jeruslaaleniě
apoštolů'm”dal., Už dřívepřinesl dof Jerusalema S r'IBarnabášern=` al!-
mužny, když byl prorok Agahus v Antiochiiipředpověděl hlad, který
nastal zfløisflřø Kiandifl. (Sk ap 11, .3os.)a_Tfl1‹øvê Shsirky pøráđtzn
i jindy, hlavně však, 1 když sezvracel Z třetí apošto1ské~=cesty1*do1
Jerusalema. Tehdy vzal S sebou do Jerusalema takéizástupce hlavních
obcí, které byl založil sa které značnějšímz obnosem k almužnám
přispěly. ,(Sk ,ap 24, 17; Íìím 15, 25-_-27, 1 Kor 16, 1.---4; 2 Kor
2, 1--5,.) iMohl ,tedy plným _ právem napsati ke Galaťanům: ,což
také snažil jsem seučiniti.“ -ę-‹- -.- 1 _ 1 z 1 1  2

» I když hájíme .rozhodně názor, ‹ že obě Zprávy, Sk .ap 15 a Gal
2, 1--j-10 se vztahujík jedné za téžeudálosti, nechceme tím nikterak
popírati, že mezi obojí. zprávou jsou některé ro Z dí l y. Na roz-
díly onyj se odvolávajíti, ,kteří totoižnostjohojízprávy nechtějí při-
pustiti. Rozdíly ony, odezíráme-li od (formy a celého rázu podání,
jsou .většinou negat,ivního» rázu a záležejí pv tom, že jednak sv.
Pavel nezmiňujese op věcech,,o kterých referujef svatý Lukáiš,,naf“
př. neuvádí .apoštolského dekretu sv jeho klausulemi, jednak zase'
Lukáš přechází mtlčením některé události; Známéinám izzlistuiekae
cflı., na pr., xx-ažızn nflęzi,Pflvıøxn al Pøhvøxn v Anhiøøhii.(Gfl1 2, 1.1--14.›ž
Než] rozdíly ony, které ,se,[pod_staty_ .věci netýkají, vlze přijejstřízlivé
exegesi dobře srovnat adjıddvysivětilitg v Q , j 1 j .
 Svatý Pavelpíše nedlouho po apoštolském sněmu“ a Stojí ještě
pod bezprostředním dojmemtoho, co v Jerusalemě zažil.. _ Lukáš
píše mnohem později, _a protože sám tehdy v Jerusalemě! nebyl-,
čerpá iz vypravování, druhých;,pramenem,jeho byla patrně, tradice
uchovaná v církvi,antioohijské.' ._   2 1 G   4

1 Vedle různosti, pramenů jestanoviskosvaúčel, ,kterýfoba pisatelé
sledují, naprosto jiný. P  _  .  z 5    2 s _ V

Lukáš pohlíží na událostizjerusalemské S ,hlediska časově zvzdálże-
nějšího a jedná se mu jakojzhistorikovi o to, aby seznámil. čtenáře
s ,hlavním resultátem jerusalemských jednání, kterýbyl pro další
rozvoj' církve tak významný a blaho_dárný: tím bylo usnesení sněmu
obsažené, sv ,apoštolském dekretu! Vše ostatnílíčí jen sumárně a
v hrubých rysech. Pravísice, že byla_vJerus.alemě ,mnohá rozprava*
‹--t-G 7c0),x)\“ì1,ľ;Ý,“rı‹j<:ø-L; í--, ale z oné diskuse ._ne,uvádí_ ničeho. Nepovažuje
za vhodno ony sporydo_podrobno~sti, vypisovat. Vždyť to byly ,věci
dávno již zapomenuté ta ~jejich líčení by málo přispělo k poučení
a povzbuzenízečtenáře,,ao_které§se1mu- ví prvni řadě “jed›ná. '  

4 j “
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G §Í_Svatý Pavel ` naopak 1 nechce líčit-historický průběh sněmu, je ale
jBho~ązpIPáva je tí polemiky psané proti _galatskýmˇ judaistům, la
to polemika psanavnejvětším duševním - rozrušení. Do ,křesťanských
obcí založených Svatým Pavlem v, Galatiivnikli zjudaisté, kteří se
snažili 1 otřásti sautoritou Pavlovoui“ a přiměti ,Galat'aniy- kflplnění
Mojžíšova zákona. Práce`Ĺse jim da“řila.“Gala“ťan“é' začali kolísat, za-

Cà‹_
\vQQ*

C0

chovávali už židovské svátkya byli skoro hotoviv se dáti i obřezat;
“Takě_se" celé apoštolské dílo Pavlovo iocitlonebezpečí!~Svatý hněv
as ,n_ej_vyšší__ rorzhořčeıil ,` kterým 5 byla  ohnivá duše Pavlova proniknuta,
_m_jluví° z každé řádky listu ke Gal; `Je'ito patrno Z celého slohu,
z 1trhianýChvět,2 Z Ínapovězených as ne'dokončen»ých poukazů, na věci
La fak_ta,která usvědčovala judaistické"pro-tivníky znepravdy: slova
dtaklořka' _svatérnu Pavlovi nestačí sledovat prudký let jeho myšlenek!

ˇ ,, v ˇ _ı- _~ _ _ _

“ Proti jud~a'is_tů_m, kteří/jse stále odvolávali na jerusalemské .apo-4
štoly, chcelPavel v oné části listu , ke  Gal _“(2,*`1--10) poukázati
z»na__«.efakzt, že `~práv;ě oni apoštolé při íapoštolském sněmu jeho misijní
_pr'ax_i“sch~váľl'ili. a ničeho mu_,naĹd to' zne_uložili“(.' Vše,“ictoljPavel tam

' . ı ˇ . * :

napsal, 1 je P jistě spolehlivé, *  celkový, jobfirazf událostí ů je _ zcela řsprávný,
_alesd__n6ĹSmí nás přelkvaÍpit,"že  Pavel “v iobniaihojěetlockterou okolnost
opomenul,  as že tedyfjiehoifld líčení je “v smínohém bodu neúplné.

__ S Nyechce lfľí č,it~ podrobně 'jerjusalemskée události, P alej“ chce je' spíše
Gêlaťaínůmi fp ř i p o m e n o u t, jprotožle je (čtenáři _ pi`"avděpodobně_
znali_._Zna_l_ité`ž`usn`esení apoštolského sněmu, jak 'prá"vem_ můžreme
ansnzqvflt zøísknuzúflp 18, 14, Içdę  se áøčitámø, že Pflvøı na _‹zıx~nhè
C_6S,tě,V kterou podnikl, nedlíoiuhopo apoštolském sněřnu as při níž
prošel krajinu S agalatskou, _ tamnímzvěřícímf ,sděloval ' ustanovení
vydaná od apoštolů fa“ starších, kteří hyiitsvi .I'erusale_mě, aby je
zac_hovávali.°_ (ífš, 4_)*Lze se tudíž, divit,'ž:e jvfe svépolemioe Pavel
fnepoukazuje na a_poštolskýIÍ dekret a želhlavní -_ důraz klade"nav“tfo,
jak ıfapoštolé rukoudáním jej“ uznalii za fro_vno"pr_ávnéhlo apoštola as

1 ' .›-jak' jeho misijní praxi, jeho ,evangeliudmí Íschválili? _ . " Í _ 2
_ __, v _

z _ _ ` _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _

Různé pramen,y,“ různé ,hledisko a drůzný účelů obou zpráv vysvětf-
 i~lujínáIjn„s dostatek rozdíly mezilíčeníľm Pìavlovým a Lukášovým.

T o*tÍo*ž_ n'o.”s't_ to b roľ dzpr á v ij e _ m' o ž_1nÍ_o_ sova' ž ov at za
vč di=”e“=c"*k y (jii'st'o“u, ij a'ˇk1lt,ad-ké v ě tvš i na _kŤa“t. click ýc h“
âfľifns e ka t `ol“1'ck y jh“”ejXŤde g edit ů Í `u"z'n á"v*á*'. Na idotvfrzení iuvá Á- ˇ
dírríe slova ivynifkajícího ”učence'ŤT heodůora~ Z_ahn7a1)i: id,E.s1`bleibt Lalso

_ . _ Q _ _ _ _

7 _ “ “~ _ - \ z - _ ˇ _ _ _ “ _, _; _

 1; T h. Zshn, D31- Bxiøfi des Pø.n1ınø.n eaiøsdoøtıøxsr. Løipzigıoos. sťx~.v1oe.
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ñur übrigj was auehedie„vorherrschelnde Meinung Seitalteęter Zeit
gewesen und gebliebeniSt,AdasSv Gal 2, 1--10 “ auf die AG 15, X13
lerzâhlten _jEreigniSSe sich' beziehti: und 'daran xx ürde keiìnaZjWeifel
aufikommeııijjkönrmn, wenn auch die ji Verschiedenheit beider Darsitel-A
liungenwviel erheblicher Wäre als Sie ist; Unter billiger Berücksiehtiť-
igúng des-ÍUnterS‹3hiedestzwisehendemvon viel Späterem Standpunkt
Ťverfasisteen Berieht deS.H»iStOrikerS ıinedvder polemiseh apolojgetisehe-n
Beleuchtung des vor inichtevielmehrf als einem Jahr ina Jerusalemi
dm-ęhgekàmpíten Streìtesi,Welehet der Führer der einen Partei aus
Ánlaisie zieinfer Ť jErneí1eI'ung desiKampfe'Sz geboteiı fand, mussajman sich
viee1riıelir` vìiübeľ A die, bei V voller .Unabhânigigkeit deska sp äterena Berichtes
v0riıÍ ~derˇav.iel älteren Urkunde vorhandene grosse Ůbereinstimmùng
ee*vvund“ernj!°ijt  Ť 1 Ť t  n

Můžeme se póSléZe.ÍOdvOlat na ianalogieký j I' pad, as jakým se
‹setkâvâme uj ,evangelií Synoptických. Také u tři  prvnich evange-
”1ii51f,ů, vse ìv hlavni věci úplně shodují, eavyskytuje se niemeéně
řaadaìıëůzjıìojsití, které iněkdejżse zdají býti dokonee i Odpory. Vysvětž-
lujejsetopirostě i'tím;, žejkaždýjz Iìieha líčieživot Kristův S jiného
jhliediíska, žejsleduje jinýiavıúčel, žeìıiěkteré Okolnostipomíji kmlčením

ˇC5
<

„í`

iiaçjiiıjéa zase uvadi* atd.vTýtO arůziıesti ve věcech vedlejších njejenome
jnečiníievangeliajj nevěrohednými, ale zflnabpak působí? že jejich Sou-
Ťhlasìıéai ~svědeet„vi [ve věci pedstatnev je tim jìstějšil 4-- A takový

imeziøběmafeezpràvamì vejSkuteapj15 a Gal;2, 1--10. --‹
Ani Vzdejte rOZŤdi1y, [kterej »Se daji ;dObì'ře vysvětliti a vylOžitei,fneII10h011
„ıivésatìı v ipeehyibr”ıOStehl avní exegetieký irejsultât,` že Setotiže tu jedna
A0 jednu aait-ntêžndá1øSt.e›    ~  

-.
2 v ‹ “ ' - “ ,' \ . _, l _ › ,_ W

1' .v › _~ . _ F . _ A _

..‹` ‹ ai

j Jak A užidřivee podotknutoe, je mezi exegety, atéžj katolickými,
řada atěohi, kteřijtotožjjnostj obojiařečené zprávy nepřipouštějì.  _
Ť] jnjovějši  době Stojí 'iiivjejich „čele Va 1.A W e e r, „který Svůj
Odebylný nàázorjhâjilđčetnýmí články uveřejňovanýmirhlavně vča-

<S0pìSe Der? Kathelik, aj který výsledek svých Tdljouholetýoh `Stud.ií
. _ _ _ ˇ uv _

v ;jdíle,j ej,eD_ile`A_b Í a jse S un gj des. Gala t e rab Ifieflfle S
Vl0“aeaľf10aľI1aAPfl0Stelk“0n2il3) i  A '  
 ıflı - ' A ' _ `- _ ~_ x » - j . - . › _

. ` " ., V ' ` ›

Ě) Ň ~Vja. lie 1*ı t i n e bi e 1*, v~ÍDi'e jAbfaSSu.ngj des Galaterbriefeevor dem Apojstelkonzilj.
fflavensburg 1900. Proti Aněmuj hájit dosavadní názor A 1 Í On S te i n m a n n

'Die Abfasljıng des jGazlaterbriefeS.i Münsterj lide W. 1.906. a d i A “ i i j L
i a D

` v ,“ É _ ' '
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,~z_~,,P“odkLad, nalakterém' íWieher'“buduje svůj důkaz, je tento.
Dle listu ke Gal navštívil sv. Pavel ,Jereusalempo svémobrácení

-do`té7doˇhy, kdy list byl napsán, po d va k r á t e: Ípo prvé tam'
přišel třiléta po obrácení, aby ,viděl Petra“ (Gal 1,18), po druhé
pakípio čtrnácti letech, jak vypravuje. ve Gal 2, e  y L í

\ . z v -

Podle“Sk_utkůap však cesta jk apoštolskému sněmu, o níž rnluví
_ 15., .byla ,po ,obrácení Pavlově cestou .ne druhou, "ale už

jtř e t Po ,prvé tam byl, aby se ss apoštoly“seZnámil(Sk ap;9, 26),
podruhé tam Zároveň S Barnabášem Zanesl Z Antiochiejalmužny
sebraıné -vesprospěěch jerusalemských chudých ,(Skut ap `ll,'30),“ po
třetí pak šeltam k apoštolskérnu sněmu. j P s ˇ  T

Nuže, praví V. Weber, je nemožno, že by byl svatý Pavel v listu
ke Gal některou ,cestu do Jerusalema pominul mlčením. Vždyť tam
dokazuje proti...judaiStůIn,,ože nemá svéievangelium od lidí, ženeměl
analmožnosti ani příležitosti nauěiti se mu od apoštolů.,Kdyby,
byl jednu jerusalemskoui cestjuf zamlčel, mohli byjej právem, pro-s P
tivníci viniti Z neptravdyli j  f Il s s  A f

. / _ j -

Tedy cesta .zmíněná/P1Gvalˇ-2,71 nemůže býti cestou kiapoštolskému
sněmu, neboť to bylateprveˇ cesta druhá, kdežto cesta ke sněmu
dle, jasného udání Skut ap nebyla druhá, nýbrž třetí! t u A  
,Jveitofprjotíocesta táž, kterou podnikl Pavel

s Barnabášem, aby dofllerusalerna zanesl Z,Anti-
»O ch ie T a lm u žny: ,Gal 1, »1--1,0, líčí"událo_sti, P které se tehdy za
pobytu Pavlova v Jerus'alemě“ Sběhly, a nikolivudálosti při sněmu
.apoštolskéml -- Tak usuZuje'Val.' Weber.. ii í ,
Í Kdyby toto tvrZeníÍbylo pravdivé a“ kdyby je bylo lzedokázat,
tu by bylo třeba v mnohé věci pozměnit .běžný obra,Z,,jaký má
dnešní exegese oi dějinách 'apoštolské doby.  Poněvadž .v listu ke
Galt není ještě Zmínkyo, usnesení [apoštolského ˇ sněmu, tedy by
.Zl toho plynulo, že list tento je napsán ještě p ř e d apoštolským
sněmern a;_že je tudíž nejstarším námdochovaným listem Pavlovým.
Církve galatské, jimž A jen ělistv,iadre`sová;n,,i nen*ıohou býti církve
v Galatii vlastní, nýbrž církve, které založil Pavel už na=první cestě
vi, jižních končinách Malé Asie. A konečně spory s judaisty vzpla-
nuly vprvotní Círflkviuž n1nohemdříve,,,t.i jýokolo _r. .44.,a trvalo
tořadu let, než byly na apoštolskémsněmu autoritou .apoštolů roz-
řešeny.Ĺ-- To jsou důsledky these hájené Val. Webrem. A také

T ,_

Ť-àìì
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skutečně Známýexegeta B e ls e r,1) který se dal argzumentací We-
berovou získat, ačsám dříve hájil totožnost Skut ap 15 a Gal2,
«1..._.1Q,,vtŤomsmysluzpracovalisvůj Úvod do Nového Zákona. “

-Už před Val. Webrem racionalističtí učenci, hlavně t. ZV. nová
školatubinskás F. Chr. B au rem v čele, dokazovali Z nesrovna-, , _

żlostí mezi Gal 2, 1-.-10 as Skut ap“15, žeobou zpráv nelze uvésti
Šv soulad. Poněvadž. o pravdojıfnluvnosti svatého Pavla v listu ke
Gal nelze nikomu pochybovat, vysvětloval Baur a jeho stoupenci
odchylky Skutků feprod líčenísvatého Pavla' tendencí, jakou byl
pisatel..Ski1tkůi apveden ve svém spise. Autorem tím nebyl ovšem
svatý Lukáš, nýbrž muž' žijící teprve vdobě poapoštolské. Nepřá-
-±,ę1Sł“,vi,.. jaké vládlo mezi judaisty za universalisty apředevším mezi
jejich vůdci, Pavlem na jedné straně, Petrem a Jakubem na straně
druhé, dotýkalo se nepříjemně. citu tehdejších věřících-,kteří v době
apoštolské viděli 'náboženský ideál křesťanství. A tak ipisatel
Skutkjů, vyhovuje . této idealisující' tendenci“ asnaží sezamlčeti a
zastřiti vše, P00 by ono, nepřátelství projevovalo: proto rnlčením
pomíjí antiochijského konfliktju, proto stavívěci do falešnéhjo světla
nebo je přímo. Inění;_,líčení, apoštolského sněmu a hlavně apoštolský
dekret není než tendenčním falsifikátem!  1 .  

. ' `

,I moderní rationalistická kritika, na př. Harnack, odmítá celou
tu-to tenden.čn'í'theorii.- aj V - _ V P

A Val. Weber_stotožňučje*Gal 2,1--10 scestou svatého Pavla
e almužnami Skut ap 11, 30 a'“m'íní, že tím, jednak ,Zachrání vě-
zrohodnost Skutků ap,“ jednak zase že odstraní všechny exegetické
potíže vyplývající ze“ stotožňováuí Gal 2,1--10 a Skut .ap 15.
Neboť v tom se Val. Webclř shoduje S tubinskoiı tendenční školou,
:žerozpory mezi těmito zprávami pokládá za nepřeklenutelné.

Hlavní důvod, Z něhož 1/Veber vychází G a na který jsme již po-
aıkázali, zní: Svatý Pavel nemohl .v listu ke Gal pominouti mlčením
flcestu sp almužnami, kterou' s Barnabášem podnikl do J erusalema.
A proto ona cesta vykonaná po čtrnácti letechnení cesta ke sněmu

G 1) B e ls e r, Einleitung in d_aSN. T. Freiburg i. B. 1901. Str. 170: Die Identitát von
Gal 2, 1-10 mit Apg 15 galt mir selbst als sicher; ich habe in meiner Arbeit in den
Biblischen Studien „Die Sebstverteidigung des hl. Paulus“ eine Lanze eingelegt
:zur Verteidigung der bezüglichen These. Man wird begreifen, dass es mich eine
ungewöhnliche Uebeirwindung gekostet hat meine ursprüngliche 1 Auffassung aufzu-
geben, und doch haben mich in kurzer Folge die schwerwiegendsten  Gründe dazu
genötigt..° 1 ' ` '
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324 P Ž P 1 Dr. T. Hudec. Apoštolský sněm. P P po ,_

apoštolskému,“ nýbrž cesta .S almužnami. (Skut jap 11,130.) Třeba
připustit, že tento důvod má svou váhu a -že A je v tom jistá exe-
getická potíž, chceme-liflvysvětlit, proč se Pavel lo tétorcìestě ne-1

“ _ v v _

zmínil, mluví-li vGal 2, 1 opravdu o cestě sk apoštoliskiéınu -sněmu.
Racionalisté (Wendt, Weizsáckerl) prostě 5 popírají, že tehdy Pavel
přišel do Jerusalema --G' snad tam. šel .sáml rlšarnabáš.--afzprávu
Skutkůap 11, -30 prohlašují za -omyl pisatjelův. Obojí, Weber či oni
racionalisté, vychá-zejí“Z» nesprávného ípředpokljadu, že Svatý Pavel
v Gal 2,1 pokračuje tv .onom .thematu,,, které tvoří P obsah první“-
hlavy -zvlistu ke Gal, že .totiž dále provádí důkaz, žesvé evangelium
nepřijal od Ĺapoštolú, a že za tím účel-em jvypočítávájv š e c' k y své-
cesty do Jerusalema. A ` n   1 _,  1 _

 Toto však“ je nesprávné! o “ r e V  ji A
_ -ø' ,V druhé hlavě“ svatý Pavel. Začíná- d ru h ý 1 bod své apologie

proti judaistům a brání se nové 'výtce svých nepřátel. .Iudaisté
tvrdili Galaťanům, žePavel svounaukou odporujeostatnímp apoš-
tolům, kteří Zákon zachovávají as názory ,Pavlovými nesouhlasí;
Proti tomu hájí se svatý Pavel pooukazern nato, jak právě, ti apoš-
tolé, jichž se judaistéjdovoláv.ají, jjehiosučení Ťa jeho postup plně
Šchválili, ničeho ,mu ,nad toŤneu1ožili° ja podali 'mu pravici .nazna-

i G -meni“ -uznání a“ společenství. A tento druhý bod Pavlovy-› apolˇogie
je připojen kprvnímui slovy: Potom po čtrnácti letechopět jsem
vystoupil do Jerusalema.   V Ĺ _ Ť P  i(0.p.)“

Ň 1) Kn a b en ba u e r, Commentarius in Actus Ap. Paris 190,101 str. _ 207 , vˇyvrací
ž Ĺ ,tyto názory, které popírají historičnost Pavlovy cesty s almužnami. ._ . A

A , 5 . , _

_ P V _ 54 _ › _ _

' O prava.,Na s. 274, ř. 11 zdi. má býti: nenfiohou.

^ n ` - ,- _
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Posudky. _

 Posudky. r  
' P olim ěr s pokrokového člověka ke katoli.cis-ž-

am n, V-Brně.__,1927, S. 136. - ii -  [   - _ P
” Pět ze 7 těfchtoi přednášek pochází od univ. profesorů, dvě' od.
učitelů. Konány vloni -os svátcích velikonočních v Brně přičiněním
Ústředníhospolku jednot učitelských. V-první jedná prof. dr. Tvrdý'
ornáboženství a církvi. Není tomu tak dávno, kdy se u nás očeká-
valo bud úplné zhroucení církve katolické _ nebo aspoň její zai-
tlačeník bezvýznamnosti.. Církev .nebyla zdolána, ano „dnes zna-
mená katolictví ve světě 'zase tak, mohutnou kulturní moc jako-
před válkou", ne-li rnohutnější“ (7.) Ukol náboženství trvá iv nynějšíz
době a nesmí se říci, že lidstvo je navždy si náboženstvím hotovo. Ze
,,Světové`revoluce“ Masarykovy cituje se: „Náboženství spojuje lidi.
mocně, ale to spojení nesmí býti vnucené, nýbrž svobodné. Moderní
člověk chce náboženství souhlasné .srozumem a náboženství svobodné*

G va individuální“ (12.) Hlásá-li však náboženství pravdu, je přecelkaždý
člověk povinen, aby se mu podrobil. Vůči pravdě nemůže přece býti
nikdo lhostejným.z Na náboženství -,,svobodné._ a individuální“ může
pokrokový svět ičekati celouvěčnost -- marně.   ~ 1 »

Ve státiíoi kladných hodnotách. katolicismu píše Tvrdý, že jako
,náboženská světová organisace znamená,ohromnouspolečenskou

a kulturní sílu, která vždy imponuje a bude imponovati těm, kteří
měří svět podle vnějších úspěchů“ (`17).' Ivvynikající 'myslitelé byli
prý st-rženì, zk obdivu`katolicismu,řn. př. Caadajev, Solověv a jiní.

 Lze ,církev “katol.; nahraditi? ',,Málo lidí,,to si musíme upřímně
doznati,“ je schopno tvořiti si v nábožťenství jasno“ (17). Proč ne-
uvádí prof. Tvrdý aspoň je d i n jé h O u čie nc e_, který si. ujasnil.
náboženskou azáhadu la mohl býti proto vůdcem pro druhé, jak
se mají obejíti bez církve? U Všech učenců, kteřístáli mimo církev'
a zsnažili -se v náboženských otázkách“ dopátrati sepravdy, nacházíme
mnohé osudné bludy. „Katolické náboženství má neobyčejnoupři-
tažlivost estetickou. . .ě Církev imponuje svoudogmatickou určitostí“
(18). Člověk lehce““~upadá do skepticismu, který je pro delší dobufl,
nesnesiìtelný, a proto touží po ucelené soustavě náboženské. „Celkemz
dlužno .uznati, že katolicism má velmi mnoho cest a cestičekk mo-
derní kultuře a jedině pevfnýě filosofický názorstavějící na 'moderníz
vědě a důsledný ve myšlení. staví mu 1 nepřekonatelné překážky“ (19).
Můžeme prof. Tvrdého klidně ujistiti, že v tom ohledu nemusí se
církevfničeho obávati.-Tisíceletí čeká se na takový ,,pevný filosofický
náZ0r°i;kde.le? P _ je ě' ~ _ i 1 ì _ `

 ““'Příl-iš odvážnýmje tvrzení Tvrdého, že církev 'přišla do konfliktu
s nejlepšími náboženskými = lidmi. Mini-li reformatory 15. a 16.
-století, pak je idealisuje přespříliš. Církev prý přišla do konfliktu
s`lidnıi ,,v .pravdě morálně, tvůrčimi, tedy nejlepšími“'(20).' Proč
neuvádí se ani ,jediný ,,morálně tvůrčí člověk“? Protiobčanské_mo-
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rálce zaujímá církev odmítavé stanovisko, stěžuje si Tvrdý. Ale
má snad církevzaujmouti příznivé stanovisko vůči úžasnému zmatku
různých etických soustav, které se shodují jedině v nenávisti vůči
víře v jednoho Boha a jiného pojítka nemají? Jenom bezmyšlen-
kovitost nfrůže toho žádati. J . _ , _. _

 Positivním programem nynějšímu lidstvu má býti „moderní de-
mokratický laický stát“ a základem V. něm má býti „autonomní
občanská morálka as věda, z níž vyrůstá nový iilosolický názor,
který si musí ,moderní člověk vytvořiti. a propracovati do všech
podrobností, tedy také nábožensky s ohledem na věčnost“ (22).
Dosud tohoto názoru nemáme; lidstvo, které se odklonilo od církve,
bylo tedy bez tohoto potřebného základu životního. Přiřknouti
každému právo, .aby si vytvořil světový názor, znamená dáti sankcí
dilettantismu, který již natropil imnoho zla v životních otázkách.
Bezradnost lidí, .odhodivších víru, je veliká; to uznávají: i upřímní
nepřátelé církve. ,,Právě dnešní chování inteligence ukazuje nutnost
tohoto iilosofického úkolu“. Klidně můžemek tomu dodati, žeúkol
ten nebude nikdy vykonán l Pohodlní lidé přikloní se k takovému

/názoru, který je jim vhod, --- většinou k materialismu, který byl
novějším učencem nazván „naboženstvím blbství“, a pri tom se
budou chlubiti, že jejich názor odpovídá věděl * A 0 .

Prof. dr. Bláha probírá problem náboženské _a_ laické ivýchovyz
Katolické mravouce vytýká, že dle -její nauky rozlišení mezi dobrem
.ai-zlem je dáno jen vůlí boží. Každá větší příručka katolické mra-
vouky mohla jej poučiti o pravém stavu věci. Dle Bláhy je mo;-1
rálka světská, laická nejstarší morálka světa. Historikovévědí, že
u všech. národů byla mravouka .úzce spojena s představami
náboženskými. 1  i “ i

Základ ıˇnravnosti vidí Bláha v „živočišnosti dítěte“ (30.) O tuhém
boji, který se ,vede o hlavní pojem v rnravouce, o pojem mravního
dobra, neděje fse zmínka. A přece, Záleží vše na tomto pojmu.
Bláha radi: ,,Nechte děti dělati dobré skutky a láska etická přijde
za nimi“ (30). Jaké „dobré“ skutky nechá dělati stoupenechedo-
nismu, surového egoismu astoupenec humanismuP Proč se zavírají
oči před těmito obtížemi? Ci má snad stát sám diktovati mravouku
humjanistickou? ,,City lidství nedají se nakomandovat, naučit_“,
dí Bláha. O nynější společnosti nemá valného mínění. „Podívejte
se na naši sp-olečnost,“na naše společenské prostředí. -Obnažené pudy,
_vášnivost._ĹNaše děti nejsou humanisovány, naše děti jsou zezví-
řečtovány, animalisovány“ (31.) Nejvyšším, stupněmˇmravnosti je
.prý ,,racionální morálka“. Každý hlasatel .zvláštnížho fetického sy-
stému tvrdil, že nauka jeho je ,,racionální“,že„odpčovídá rozumu“.
Ponechá-lise každému učiteli, lat se rozhodne pro ten který system
etický, dostane se tim sankce modernflímu zmatku. 1 c
_ _ Prof. dr. Bednář pojednává omyšlenkovýchproudechevropských
a církvi katolické; píše otevřeně O „kladných .položkách -positivní
práce církve katolické na poli. kulturním“. _-„Vyhovuje (církev)
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' ,astetice a uchvacuje dnes tisíce lidí vysoké inteligence“. (35.) Ne-
ızavrhuje vědy, ale podporuje ji. ,,Tento stav umoznuje cırkvı, aby
„podala zastancům imoderního života jakési průkazy své životnosti
Qatoho, že se moderní proudy a církev katolická nevylučují“. Vy-
.loženou nepravdou je, že církev koncilem“tridentským` odmítla
vyšší náboženský život, jak prý .jej hledala reformace. Dle svě-
èdectví nezaujatých dějepisců, i protestantských, ba i samého
Ĺuthera .nastal V mnohých krajích, které propadly reformaci,
:úpadek náboženského života. Že Koperník narazil ,,na odpor
zceléi tehdejší církve“, neodpovídá skutečnosti. V kritice. díla
Drtinova „Úvod do filosofie“ upozornil jsem r. 1916 str. 724,
jaké stanovisko církev původně k této nauce zaujala. Zavrhuje-li
»církev 1 vynikající díla, ví každý jen poněkud zasvěcený, že se to
vdéje jen pro bludy, které taková díla vedle objektivní pravdy hlásají.
Bednář cituje Syllabus Pia IX, že se římský papež nemůže smířiti

às pokrokem svobodomyslnostı a moderní vzdělanostı, coz pry zna
enená ,,odpo»r proti tomu, co lidstvo. vybojovalo v dusledku svobody
-ducha od reíormace a francouzské revoluce až dodnes.“ (51) Co
.rozumí ,,pokrokem, svobodomyslností a moderní vzdělanosti“ zed-
:-znářská. vláda ve Francii, cojimi rozumí Calles, bolševici, tuctoví
-čeští pokrokáři a jiní zásadní nepřátelé církve? Nenahlíží Bednář,
jak nejasný jsou tyto pojmy?  _. _  1 i

Planou frási, jak ji lze. slyšeti na husitských oslavách, opakuje
prof. dr. Bartoš v pojednání „Katolická církev a český národ“, že ,,hu-
sitství šlo směrem oddané služby pravdě“ (58). Kde byla pravda
---~ u Kal.išníků,Táboritů nebo u jiných? Svědomitýgučenec- je po-
vinen 'říci fpřímo, co je nevývratnou pravdou v husitství. Proč jse
toho .tak mnohý -ctitel Husův leká? Inu nechce se blamovatil Ze
řád jesuitský dovoloval „zřejmé nemravnosti“, může jenom tvrditi
»člověk takové ; vědecké úrovně jako Bartoš. Vyloženou nepravdou,
:Za kterou by se ujjiných národů opravdový intelligent styděl, je,
že týžlřád hliása.l zásadu -- „účel posvěcuje prostředky“. Zdá
zse, že ui nás jsou lidé, kteří mermomocí chtějí udávati tón aspon
o padesátlet pozadu, i .když mají plná ústa pokroku. Nadšeně píše
Bartoš O osvícenství. ,,Vůdčí duchové přinášejí .. . . nový světový
aıázor. . . V-írujiv zázrak nahražují radostnou věrou vevšemohoucno-st
lidského rozumu.“ (64). Znamená světový názor doby osvícenské
skutečně, jednotný ucelený názor založený na vědě? ,Který učenec
se to opováží tvrditi? Všemohoucnost rozumu dokumentují nejlépe
diějjíinly novodobé filosofie, zvláště (filosofie pokantovské. -- Boj proti
Bímu je prý ,,životním iúkolem a nezbytnostínárodaosvobozeného“
*(71). Dle Bartoše senikdo z nás konce tohoto boje nedožije. Církev
:stála u kolébky, ale též u hrobu mocnějších nepřátel, než je Bartoš
a .jel10 přátelé. j j 1  ' _ j  
.Ĺ PV pojednání „O vědách přírodních a církvi“ píše- známý nám
,_již,Schacherl'potupně o“ středověkémziIny'šlení, že se disputovalo
osměšných věcech jako O šatech andělů a' jejich zažívacích ústro-
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jich. To je vše, co Sch. O středověké filfosjofiilvi? ,,Iive Stìiedověkısx
žije moderni duch“, piše Verweyen, učenec,;který nestojí na Stano-_~›
visku positivniho křesťanství., (Die Philosophie V des cl\/Iittelalters.
1921, str. 74;), učenec nazývá Alberta V., Witela ra_ Rogera.
Bacona ,,přirodiOvědeckým trojhvězdím“. Že sevesměs 'zkušenostič
iopovıžhovalo? Verweyen cituje Petra "Aureoliı ,,Je“SIneěšnýIn plopirati
Zkušenost. . _, tv,ıŤditi_protiízkušenosti Znamená neřici nic“. [Neef
jinaksoudili jini. f ^ o j i “  i

Že vývojovou' theorii 'padá nauka' co Adamovia Kristu ,Vyk,upiteli,_
můžeľ tvrditi jenom pokrokář plytkého vzdělání., Reinke, Wˇasmann,
Romanes a jiní učenci, kteřiepřipouštěji evoluční, theorii dojistých-
mezi a maji mnohem větší autoritu vel'd»ecko11 ,_ než Sch”acihe'rl,i,jsou
opačného náZo1`u.Q Kristus prý nechtěl učit dogmatům! Nač je tedy“
proııášel? Dleů;Scha,cherl_a bude chrám budoucnostizasvěceni čistému
lidstvi. Všude, kde nastal odklon odpositivnich nauk křesťanských

7“

ukazuje se ;,,čisté _iidStvi“Ť vltakové podobě, že Ívšichni r upřimni.
přátele lidstvaděsi Se_budoucnoSti.s  1 « jj v   j

i_1\/Irázkovifl (Stát a církev) naskakuje husí kůže, že by u nás_mO_h]y
nastati podobné poměry jakov Bavorsku, kde na některých uni-~
versitáoh musi být aspoň jeden profesor čÍ'illosofie,“ který, stoji „na
stanovisku katolickém. ˇNejen _ na dvou bavorských universitáczh,
nýbrži na některých jiných ,(,T,übingeo, j Vratislav) majíik_atolì‹`żi
takové právo. Dle MráZka_Iná býtinauniversitách,nap-irosstá.volnost,
pro všechny systemy; jenom křesťanský theism má býti: v„yloučen.~

Roupcovou_přednáškou ,,Skola a ˇ" ciˇrkev°f°Í nelze se po, stránce
Ívěd,ecké .vůbec Zˇabývati. Na jakérnj stupni vzdělání stoji, očpcznátme
Zněkolička Inálo'”uk,áZek.,„Název katolická“. tçfj. obecná, _ukaZuje-,_
.žecíj I“ ke v ta t ot c h c en v š e,- že _ se nespiokojiis málem. Ť(l07v.)~
-Dle Boupce je boj zmezi školou a církvij,,nu`tný“,l ,,ZákonitýŠ*“, „ne-
vyh`n,utelný“,,"Shoda mezioběma není možná. „Je-li kde, shoda,
pak je učitel buďmálo schopný aimálfoj Svědomitý, anebü je chytrák,
člověk pružnéhoĹcharakteru, uhýbajici dle větru, který vanez faryzt
Anebo na druhe straněje kněz málo Svědomitý se stanoviska svých
povinnosti, ijkteré Inu ukládá církev“. „Ne ut r a li t a škol yl
n e niz ,m O ž jn a, leda by se škola Z dfa l a“ ni efljsiv la se tn ě j4
šihoęsvéhoi úkolu, ._ _ .“ ,,Při rozen ým S t a v em V In e Zi
učit e l em as 1 kin eze mjv e ' š k, o lie jest dle čvˇseho, co
bylo řečeno, vál ka.f Nepkř i r od Zen ým ąstavemi je _shoda“ˇ._

Svůj(l) úsudek.“ Jeto snad úkolem učitele, vésti "děti k tomu, by
_si_udělsaly_ sv ů je úsudek o lásce ak vliasti,,z lásce -k“ rodičům, svůj,
úsudeki~o ,pofvinnoStech›čk› celku? vNemusifl“ka_ždému na tom, Záležeti,
aby si děti utvořily S p rá v n ý úsudek? o y  “ i A e ;

“Cirkeve,s_nuitno epotìrat, protože nevedeádětiktomu, aby siudělalsyi

Věnovalijsmejtetoučitelské pavěđěidaleko víc; mista, nežli Qza-
slouží, abychom' ukázali, jaká vědecká světlaučitelstvo vedou.  
N _ i _ A W j _ JOSef‰Vrchcveckýj.
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_ Dr. Josef Kratochvil: Nové filosofické essaye
“ˇ*l928." NáklademzMatice cyrilometodějské v Olomouci. S. 49. ˇ

Spisek obsahuje pět filosoiických pojednání a chce býti příspěv-
kf filosofii českého novoidealismu. Prvni pojednání objasňuje

..,ča50vé pojmy svobody svědomí a náboženské snášelıvostı. Veliká
:řada lidí s průměrným. vzděláním. zaměňuje svobodu s lìbovůlí, a
Zaměna taková je mnohým osudnou, neboť člověk, který chápe svo-

z autor, že musí býti ve otázce náboženské “ snášelivým, vyhýbá se
však otázce, jak se mástát chovatì na př. k sektám, které odmí-
“tajíl_vojenSkou povinnost; 1 jinak ovšem staví se vnekterých věcech

ii”“fž5zbodu› jako llibovůli, stáváse jejím otrokem. O moderním státě dí

mroti státní autoritě. j l í “ a `
s“!Předmětemdruhého pojednáníje mravníproblem naší doby. , Pře-

"`ı I v v `r' r I vr v 3kotne a ćchvatne resenı otazky mravnıznacıjvlastne bankrot mov-
fl~»derní“etiky 1 dnešní ,vládnoucí české filosofie“ vůbec, neboť nutí

fl  j,přecházežti ,is Pole theoretického, vp němž má býti vlastní základ, na
 i_;pole, nčiře' praktické a tam hledatiijzákilad v theorii nezdůvodněné“ (15.)

i__Positivism natropil v té příčině u nás mnoho zla. _ ˇ ˇ j r
 t Pojjednání O nesmřitelnostiíduše V dnešní věděrozepisuje çseorůz-
e'ıý_c_h,psychologických naukách a jejich stanovisku k nesmrtelnosti
flzzduše. ~,,Uzna't1; nutno, že dnes ještě nemáme přesně vědecky zjiš-f
ttených fakt zkusenostnıch k potvrzenı these O nesmrtelnosti duse,
žxnýhrž že dostatečné ,ověření nalezáme pouze v souhrnu pozorování,

ˇ ,jež konána s různých,stránekzkušenoestních“ (28). _ t _
ÚO .novoide,alistick.étiì_ hnutí u nás í(v závorce se uvádí Mareš,

Hoppe, Vorovka, Pelikán, Malý) praví, že jest _`,`i,h,odně rozrůzněné,
neznačí jurčitoul soustavu tfilosofickou, nýbrž jen',směr“, který

odmítá positivism a materialisrn, ^ l Dr._J0S8f Vrchovccl-tý
_ _ ` ` ,ø ' _

`I.zsvěs,ti-jaotdělenija,russkogo jazyka i sloves-
sn ost iAk ad e m ii Na uk SSSR. 1,927 gýˇSv. XXXII. a poslední.
rLÍGniingrađlí“192,_7. Str. IV+330._ _ ,Ĺ “ P  i _ n j  `

Q Smutný, obraz představují“ ,,Izvěstizja›...“ v době posledních
i9'--,-1O“1;I[et`: časopis tento, založený v r.1896 při II. třídě. Íruské
».a“kad.e"míe věd, dlouhou řadu let bylzvzhledem ,jk svému vědeckému
významu~vÍ čele ruských filologických časopisů. eMezi svými spolu-
pracovníky měl s`korovšechn.y_ ruské šfilology -- od členů akademie
věd do nejmladších soukr; docentůi ,a kandidátů ˇprofesury. Vy-
~›~chá,zel éskrát ročně, aj každá kniha (obyčejně 400---60() str.) ,přinášela
.mnoho zajímavých článků, _oˇbsahujících« výsledky bádání a vědecké
mjavtperiályi, jako vydání. literárních textů a pod. P   c

A ,Za válkyfa revoluce, když tiskové výlohy značně stouply, ,,Izvě-
filıłlaf“ přestaly vycházeti pravidelně, místo 4 knih vydávaly se za
.rokpojuzep 1-2; jelikož články se tiišknou po řadě vzniku, stáviáíse
častô, že jdedo, tisku -staťpsaná před 3--či roky a někdy i zasta-

j šžraláz. Konečnědnesvidíme, že sv. XXXII. jest označen jako l po-
zslęđˇnı. Avšaktoto ,,poSlední"“ je zaviněno tím, že druhá -třída aka-
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demie věd SSSR (třída 'ruského jazyka ja sloyesnosti) odr. 1928 již“.
neeXistuje, byvši spojena s_tř_ídou I II. (fılologıckou). Mozno đoufatı,
že snad podjiným jménem bude se pokracovatı ve vydavanıxpraci,
Z oboru slovanské a ruské filologie, ačkoliv nejednou už se v SSSR
vyčítalo, iževědecká. činnost akademie věd má málo ~l`spole_čného_~
s marxismem a drží se stranou běžných zjevů života.. c _ z t

Svazek XÍXXII. obsahuje 5 vědeckých článků (str. 1--275) a ,G
kritických statí (str. 276--330). in l  A j

Na prvním místě -j-4 článek A. J. Sobolevského: „Názvy řek a jezer-
ruského[severu“. Analysa těchto/názvů. přivádí autora kzávěru, že
V zeměpisných názvech podél Volhy a Kamy a V severní části
Ruska,,mˇáme slova jediného indoevropskéhoĹ jazyka, který patřit.
autochthonujìvýchodníf a střední Evropy a značné, části střední.
Asie, dolichokefalnímuskytskému národu.“ Závěr tent'o,Íkterý A.
Sobo;levskij_ .dostal _ cestou, jazykových b.ádání,r jest. podporován ně-A
kterými důvodyz 'anthropologie a“ ššzeměpisui a zdá se dosti věro-“
hodnýmj ačkoliv sám, autor uznávájej zatím pouze jzajhypotihesu..

Pro ceskehoctenare byl by zajımavymclanék B. M., japunovax
"O vědecké činnosti prof. Dra Václava Vondráka, kdyby nebylo knıhy
Dra M. Nohy ,,Dílo Václava,‹Vondráka“ (Brno, 1926), ktere take“
podává obsáhlou í charakterjistikučinnosti Vondrákovy, ale vykládá,
ji mnohem jasněji a soustavnějı r nežli spletıty vyklad Ljapunova,
zatíženýněkdy množstvím zcela zbytečných drobností. í Q

Z ostatníchzčlánků vyniká stať S.”D.jBaluchatého: K,`historii~z.
textu a komposice'Élraímatických' výtvorů Cechovaçj je to rozsáhlé“
(str. 119-š-176) pojednání o dramatu“ ,,Ivanov“. “ Autor vykládá-
historii textu „Ivanova“ a řadu. okolnosti, týkajícíchse nejen pře-
pracování tohoto textu, ale i obecných otázek dramatického umění..

Clánky M. Speranského (o slovanském písemnictví XI.-‹-XIV.
stol. v Sinaji sa V Palestině) a V. Gancova* (0 jazyku Radzivillskéhov
opisu letopisu) mají zájemjen pro odborníky- Poznamename pouze,
že jazykověda neztratila by nic, kdyby práce Gancova vůbec,nebyla~__
tištěná' jeto nějaký starý (autor psal jejxpredČl0 lety) studentský
referát, psaný splnou; důvěłrotu in verba magistri(prol. Šachmatoya) an
S jediným důsledkem: autor “správný.mıu_z;.iı(ava poSUdky A. Sach-»A
matova O Radzivillském‹=letopisu.í I ˇ P A  Ĺ P š ,_

› ,Kritické články  jsou od A. Stepovìče (2 články), A.íMichajlovla,_
S. Rozanova, Karského a A.“ Seliščeva; předměty jich jsou:
jubilejní sborníky, věnované prof- Dr. _ Jan"1_1JMàchalovi` a prof. Dr.
V. ZıfltflrS1<èxnn,p±á»øø v. Pøìëetøfl ø ,,s1ęvè øpIn1‹n1g;,ç›vjøy_ø , 1‹,nrx~_.,t_
historie ruského“ jazyka N. Durnova a jj. _ c' Süľgıj Vılınskıj. s

' _ x _

` › _ x

 A d re sá c í'rk,,vve` ik a t O 1 i c ké ov 're p u b li ce č e sko-4
svl O v ei n é. V Sestavi_l_S t a ni S l a v B e n e Rok l9`27f8. Nákl..
Cesko,slov_&I_.1ské akciové tiskárny,`‹Pr`aha. ,S.r'Sl±4, 50 K. ' ý  _

po 'Adresářp tento nastoupil po dřívějším “,,Schematj“ismu katolickéhofl
duchovenstva“. Kdo trochu Zná nedostatky naší dosavaidní ˇstatiëè

4 _ 4

4
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stiky, rád uzná velikou práci uloženou v této příručce, při nížlépe
než posuzováním se poslouží určitými opravami chyb .dosud ne-
vyhnutelných. Rozdělení jest obvyklé: napřed diecese s farnostıni
a duchiovenstvem, pak řehole, pak abecední seznamy duchovenstva.
Nejedno -opakování je tu ovšem nezbytné. Snad bylo lépe hned na
začátku pozměniti Zvláště tyto poslední seznamy a seřaditi je Vůbec
podle jmen v jedno, neboť .hledá-li někdo nějakéjméno, nevěda na
př. jde-li to kaplana či katechetu, našel by tak všecko snadněji. Ale
ovšem v každém způsobu sestavení najdou se nějaké potíže. l “

Jak pjˇisestavovatel, tak vydavatelstvo zasluhuje za toto “_dílo«±
uznániahojnét podpory. l  A _  í *

' _ ‹_ " '› _ _ `

<“BenjaminKlička, Muž,`který chtěl ABCDE..
Praha 1928. S. 67. -- Týž, Pe S t r é O s m e r o. Novely 1920--1927..
Praha ,1928. S. 63. _ l

j V obou svých posledních knížkách“ zůstal Klička daleko za svými
nedávnými velkými romány ,,Divoška Jája“ a ,,Brody“. První..
zinichje nezdařilá groteska o ubohém dobráku, lékaři nemocenské
pokladny, jenž chtěl pět věcí,“ -dobrých věcí, ale nedokáže vlastně
žádné a nakonec žalně ztroskotává: věnuje se lékařskému povoláníz
v ,chudé,čtvrti, ale tak, že mu nezbude času ani schopnosti, aby
byl dobrým manželema otcem: chce přechodit chřipku, ale podléhá.
jí ja odkazuje svou pošetilou ženu nezaplacenému šoférovi jako od-
~škodné.A lidé,“ za něž vlastně obětoval svůj 'život a své rodinné-
štěstí, ho ani nelitují, poněvadžnevìdíjtakjeho dobroty jako .spíše
trapné nechápa-vosti,a hlouposti.. Ani ve čtenáři nevzbudí tento
ubohýhrdina nejmenších sympathií, zvláště když autor sám stíhá
jej povrchními, někdy až banálními vtipy. _ _ i `

ˇ Není lepší anidruhá knížka Kličkova, obsahujícížš drobných
povídek, pestrýchvíce svými tituly než náměty. Nejlepší jest ještě
,,Exekutor“,zachycující význačnými flrysy bolest starého muže, jenž.
byl nucen zapečetitbyt vlastní dceři. Jindejsou to rozvedené
anekdoty nebo skoro kalendářové Sentimentální příběhy, korunované
poslední povídkou „Zkouška Izraele“: bohatý židovský obchodník
zamiluje se v lázních do chudé křestankya. když pak jeho matka
svolí ke sňatku jen spodmínkou, že nevěsta vystoupí Z církve
a do žádné. jiné nevstoupí, tato hned „jako fascinována“ volá:
,,Ano, tak sestanel“. ,,A v zápětí obdržela s políbením i těžké,
ale usmířené slané slzy své příští tchyně“. Dojemné, nenínli pravda?

F. V. Krejčí, Dům v rokli. Povídky. Praha i928. S. íl67.
“ Bývalýkritik .,,Lit. Listů“ a Pelclových ,,Rozhledů“,ve své nynější

celkem málovýznamné belletrické činnosti těžístále ještě zdojmů“
své poválečné, skoro úřední cestyk čs. vojsku do Sibiře. K dří-
vějším knihám j „U sibiřské armády“,_,,Veliké dobrodružství“, „Jaro
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'lvi J~aponsku“, ,,Poslední°Ť, ,,U proti_nožců“ druží se ~Yše_chny tři po-

Vvídky tvořící -poslední knihu hlavně“ ,postavami legionářů, _zachyce--
znými ve chvílích. rozchodu seVSıbıří nebo ve vzpomínkách na exo-
tické kraje a prožité tam příběhy. Ve .všech jde zároveň šo mravní
rozpory, jaké za oněch poměrůnebyly jistějvzácností: český intel-
zligent zabývající se dříve se zálibou východním okkultismem, ne-
může se ve Vladivostokıiřvyprostiti Z démonického vlivuz nějaké
prohnané rumunské 'židovky,fv níž ve své zaslepenosti vidí kněžku
indických kouzel a tajných věd; muž, jenžse těsně před odchodem
na bojiště zpronevěřil své ženě, trpijvýčitkamiz v cizině iprozraze-
xním- po návratu; a jiný, umělec, jenž V Japlonskuìzanechal neman-
želského syna avzítijej chce pak k sojbědo Cech, dovídá se z novin,
šže poslednívelkézemětřesení v Jokohamě mu znemožnilo napravitij
tpoklesek. 4-- Povídky Krejčího, zvláště druhá, trpí značně rozvláčností
některých míst a .ukazují spíše autorovu rutinu a výmluvnost než
vyšší nějakéju-mění. či S V _ ˇjj z Aj _,

_, Z.d. V. P ři bí K, N a p o k r aj ir áj e. Kapitoly k romá*nuˇ.›
.Praha 1828. S. „127.  Í 2 _ ' “ í z _ -
j Již vpr_vníˇ své básnické sbírce „Srdce azvony°,° (1923) opěvoval

básníkvyšlý zřejmě ze školy Wolkerovy radostně slavnostními obrazy
různé jevy přírodní, zvláště pak rád zamýšlel se nad stromy a lesy.
Poslední jeho kniha prós jest již přímo oslavou lesa, jenž se mu
:zdá pokrajem ráje, ,nejstarším chrámem světa,,nejlep`_ším lékařem
nerv-ů, divukrásnou hádankou, nej podivuhodnějším útočištěm zneklidi
zněného srdce --»a kdož by konečně .spočítal všechny ty obrazy a
projevy citů,“ jimiž básník. často hod;ně.mn,ohomluvně obdařuje místo
svých ,vzpomínek Z dětství «i občas-ných prázd~ninových záj_eZdů.”Sá"rn
se na, jednom .místě (50) obává, že pro tuto svou, lásku „bude
=svázán do uzlíčkuflz opožděný-ch ľromantiků“, jeho slova že budou
.nazvána starým lyrismem ajeho nadšení že bude posuzováno jen jako
bloľuznivá làyrickáíijmprovisace, jako strašně nemoderní lyrické hara-
blırdí, ježse nehodí do dnešního světa -- ale nechce. prý svou knihou.
žnic jiného než krásu, kterou nalezlzv lese, přiblížitisrdci sa životu.
Nutno "př-izn“ati,› že v některých. _ kapitolách se mu- to opravdu po-_
fldařiloí--ęnejlépe, asi v pěkných obrázcícho zvířatech a V, názorných
íigurkách různých lesníchvlidí. ,Nejslabší jest tam, kde se pokouší
filosofovati ol lese, O životě_~i náboženstvízítakovérozbíàedlé úvahy,
přeplněné výkřičníkya všelijakými citovými výlevy, nejsou jistě
žádným objevem a tímýméně-`,,kapitolam,i k románu“. Zdeopravdu
přiléh“á ~leckdyjebo=-vlastní výraz: „strašně-nemodernífl.lyrickébara-
burdľfi  ctí tl jj =' j`i _ T

“ \

H e len a Mn is zk o Wa, P o Z d ě. Z polštinyrpřeložil Václav
Kredba. Nakl. A.,Neubert, Praha 1928. S. 163, 10 K. * j P

novém tomto svazku zařaděno 10 -různorodých drobotin oblí-
benéspisovatelky. V titulní rozhoduje se mladík, jaksi octlývtlupě

~ “ _ _, '
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Ťınpiø právě chystané přepadení, jež se chystá, bude poslední,
jehož se zúčastní, íže po něm tlupě uteče; zatím v něm usmrtí svého
flotceav zoufalství sám sebe. -Srdcervoucí jsou výjevy z pronásledování
katolíků od pravoslavných, vlastenecky nadšené Z první doby Košci-
>usz«kovy. ' _ _ A _ “ i t .

<

.G0Q ĚQ< CD

cN o V á po e S ie ss il ov e n .es kfá. Vybral, -úvodem, poznám-
kami, a -slovníčkem opatřil Dr. J. Men š í k. Nakl. Jan Laichter,
Praha 1928. S. 144, 15 K. Světla, výbor souvislé četby školní,ířídí
.Jan Čeněk, sv. _ z  či ,

Krasko,  Jesenský, Roy, Rázus, Lukáč, Smrek -- jsou; u nás,
v ,,historických zemích“, sotva známi podle jména, neřkuli podle
:svých básní, jichž výbor proškolní četbu ve této knížce podán.
Ačkolichválou překypující úsudky páně. vydavatelovy třeba značně
omeziti, -nespornojest, že tu máme lskutečně pěkné ukázky poesie.
Cold do obsahu často se V ní hlásí stesky na mad',ars__ký útisk, arci
nevždy bez zasloužené sebekritiky, co do výrazu vrozená slovenská
retoričn'ost.^ Potěšitelný jest pokrok v úpravě slovenského verše,
jenž dokazuje, že S. Hurban Vajanský na Hviezdoslav nepracovali
O nějnadarmo. _ c ~ í › Q __ P o

Elen o r e M e herin o tv á, „Č i k i“, zlaté ptáče. Román.
.Přel. zl angl. Růžena Charvátová. Praha). S. 373.. j ~  Ĺ

'R Krásnádceruška jedináček nezámožných rodičů v americkém městě
je tip,zmamzelkou.ve ivelkém_závodě. Seznámí se .S úředníkem, jenž
pracuje_vzávodě naprotipřes ulici.Vzíti se nemohou, necítíce se
ještěhmotně zajištěny, majítedy pouhou známost, vz románě hodně
ze široka__vylíčenou, s výlety, zábava_miiatd.iKdyž se u děvčete
zukäžeínásledek,_nastalojiž jakési odcizení,děvče..zmizí kamsi -na
západ ja má ještě opletačkyse soudem, jakoby bylo zavinilo Smrt
svého robátka. í š ˇ. A _ P t 1 _ ~ `-_   

1 .Děj románu jestaž na to rozvláčné líčení myiljostných“ výjevů.
zskutečněízajímavý, ba napínavý, osoby rázovitějvyličené. Opravdu
nevinné ale v lásce slepé děvče, obdivované mladíky hod-ný_mi_i ne-
žhodnými, skoro všechen čas mimo svůj úřad, bai v něm prožívá
v milostnzýchipletkách, rodiče do něho zamilovaní nijak ho neve-
-dou a nechrání, inápadník použil obapolnÍé rozmrzelosti Z dlouhého,
jakoby beznadějného čekání a bohatě se oženil s jinou. í z _.

Román.se,-V ženském světě prý hltavě čte.  Mohl by působiti
výstražné a vzdělavačnë, avšak čte se asi-víc pro smyslná líčenínež
pro své mravně jádro. 1 1  « _ 1 ~
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P a pře ž S itmíâzt. »_ ._ z _ t ._ ij _
_ Je to článek víryľkatcolické, dělící zevně nápadnějı než kterýkoliv

jiný Ostatní křesťanská vyznání. Mluví-li se tedyo unii, jest přiro-
zeno, že se mluví také a nejvíce o něm. Nyní po válce, _v níž pa-
pežství ukázalo nejednu svou přednoflstnígstránku ive světovém afl
světském dění vůbec,1zájemjo primàtní otázku ještěvyrostl, jak
u kritikůhistorickýcjhtak biblických. P _ ~ Ť _ ._ P
"Tito ìmají na íslstazrostiı (především Mt 16, 18. 19 (Ty jsi“ Petr Ía;

naité skále .'-.), ojkterémž -místětu před lety (1921)důkladně_po-
jednal prof. Hudec (,,Tu .es Petrus!‹“). _"Protivníkům jeho katolického
výkladu ve prospěchlprimátu náležídokázati, že jest. nepravé.nebo»
že znamená něco jiného.. Dosud. se jim to nepodařilo, ,a tedy Sotva.
kdy podañ.í  _ 2t_z=t Ví i A “ _.\j ‹I   A ~

Ale i kdyby se to podařilo, nebyl by tím primát ještě odbyt, neboli
neopírá sejen o toto místo biblické, nýbrž i ojiná, ale co hlavního
-- jelikož) není všecka Íkatolickápˇravda' výslovněia zřejmě~ulože_naŤ!
jen v Písmě, ę-- O živou nauku 1 círk,ve, sledovatelnou až »k Začátkůrní
této, podle čehož i nejnovější 'protestanský j badatel O primátu
(Caspar, Primatus Petri, 1927) vy_znává,s že ,,primátu__historicky vy-
vrátiti nelze“.:' ač máme o něm jen 1,,trümmerhafte IUberlieferung“.°,
již vprv`ní_m listě “`“sv.* Klementa zíšpapeže, žáka obou římských
apoštolů, se skutečně projevu-je. Třebas C..myslí, -že 1 ve l2z prvých.
stoletíchj'výkla'd1onohomístaa skutkovérlpřednostzní' nároky řím-
ského? stolce jdou' různou dráh)ou“c`nezáv_isle vedle sebe  a teprve
u Tertulliana v Africe kolem konce 2. až zač. 3. stol. se nalézá‹ _ _

,,sp'ojov-ací most Ť “mezi oběma (ecclesia-Petri propinquaa j.) nemohl
by popříti,z`že tyto a .podobné názory Tertullianovy aj jeho žáka
Cyprianaí_ (cathedra Petri, primatus' Petri, Petr“ prvýmfl biskupem
římským). nebyly jejicjhosobními ˇvýmysly, nýbržohlaselm církev-
ního okolí,tedystaršímfpodáním. í ` A _ V 4 ' _  

Kdo se theoreticky touto a jinýmiotázkami církevní nauky ve
starověku zabývá, nesmí zapomínati na rozdíly mezi úřední jp ra x í
a ve If o n a- na u kl o u. Tato jest V pořadí -časovém poslední: viní
výslovně teprv dodatečně, po př. příležitostná; vyjádřento, co se vě-
řilo a uznávalo, po př. úředně provádělo, aniz bylo jasně V poučce
vysloveno a hlásáno- Jinaknedostaneme se k rozumnélmu výkladu.

Totéž-platí o používání p r a om el n ů. Tübinský prof. Adamtvroz-
boru vývodů Casparových(Theol.Quartalschritt 1928, 256):Prvý jasný
výrokjo vztahu římskéhoepiskopátu kč Petrovimáme u Tertulliana,
Cypriazn prvýuvedl primatus a cathedra Petri, v podstatnou sou-
vislostìs jednotouˇ církve. Pokud historickýmiprostředky zjistitirnožno,
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nikoli papež Kallist (217-`-222), ale Štěpán (254-,_-257), současník
Cyprianův .(*l“ 258), prvý, použil l\/It 16, 18? za biblický důkaz par-
pežského primátu. Přípomínajíce však známou zásadu: Quod non est
in actis, non est mundo, musíme se slušně tázati: jsou p í s em n ě
doklady jediným a vyčerpávajícím pramenem đějinných údajů? Právě
tv jevech společenských, jako jeprimát, nutno odstoupitiod takové
heuristickě methody, jakoby ti, kteří tento ,jev jakkoli, thetıcky
nebo .polemicky zaznamenali, byli také prvýmı, kteří jej znali a tedy
v nauku církve vlastně uvedli. Stačí to uvážiti -ż-.vedle příležitost-
ného, nesystematického rázu, dále  možných 'a pravděpodobných
ztrát s-ì--, stačí to uvážiti, abychom uznali,že takto "v bádání o Staro-
.vèku postupovati nelze. Začátek, kdy ar jak poprvé byl primát
jakožto zjevená pravda na u k o v ě, theoreticky vytčen a zdů-
vod níěn, náleží (podle Adama) k nejzadrhlejšíın otázkám dějin
dogm~ea,tu,ale že primát vykonáván na věřen, jest něcojiněho a poměrně,

-j. za značného nedostatku tehdejších pramenů, in v vědecky ne-
pochybného, jak tu na začátku zmíněno. ~ “ ~ Í ~  z

|` I _ ›

íjK-a"Ťn t Ían kľře stádia n ství. či il, “ ~ .
-Na str., 73 Zaznamenáno tuněco Z Kantova názoru o Bohu 8.

náboženství. Znalec tam' uvedený, B. Jansen, v témžfl časopise
(Stimmen d. Zt. 1928 květen) vrací sek věci, aby určil poměr
Klantůvi přesněji ke křesťanství. Poměr ten jest podstatnězáporný..
Myslitel jinak Boha postulující a k pietismu náchylný asi od pade-
sátého svého roku utkvěl již docela ve svém apriorismu, v rozu-J
movémaímravním autonomismu. Nemaje smyslu pro starší cizí
názory ani pro jiné dějinné skutečnosti, posuzuj.ePísmo ikřiestan-
ství“ jenjpodle Svých kategorií a požadavků: co jim vyhovuje, uznává,
co jest nad ně, tedy Zjevení, nadpřirozeno atd., Zamítá, zcela ve
smyslu běžnéhoľtehídy deismu a osvícenství, jehož vývoj; Kant podle
Jansena uzavírá, ač je z části p`řelko,návsá. Ačkoliv, jak jeho dů-
věrník Borowski svědčí, právětheologie byla mu oborem, jejž nej-
méně sledoval, vydal se v '" poslednich jspijsech svým způsobemi na
pole theologioké, na výklady Písma, které dopadly docela rationa-
listicky, na rozumováni o církvi, modlitbě, svátostech atd., které
se nese docela směrem ,,domácké\filosofie“, jakji pěstovali bludaři
všeho druhu. Jádro jest venkoncem to, že nauka Kristovajest čistě
rozumová a 'příkazy jeho prostě výrazem kategorického imperativu;

[vztahů nadpřirozených k Bohu ani prostředků k jejich osvědčování
- I - › ˇ i ._nezna- , M í í.  s - , i 4.

Í ˇ Že byl Kant nazván Ífilosofem protestantismu, možno ,vysvětliti
vrationalismem, jímž se Shoduje s liberální protestantskou theologií.
Že však byl naopak zase nazván sfilosofem katolicismu, možno vysvět-
liti jen povrchností, která ulpívá na některých př~ílež~itostných vý-
rocích a vůbec důležité otázky náboženské ledabyle od bývá; Kdežto
v hlavních spisech jeho možno se učiti přísně kázni rozumçvvéi mravní,
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stařecke rozpravy jeho O věcech náboženských potvrzují jen .staré
pravidlo, že pouhý rozum lidský, zvláště tak doktrinářsky zaujatý,
jako byl u Kanta, ve věcech božských nic kloudnéhonesvede. B ylo-li
někdejší chvilkové heslo: Zpět ke Kantovil v ve filosofii- vůbec nutno
nahraditi jiným: Dále přes“řKantal, v náboženské filosofii může
pzlatiti jenom naprosté: Pryč od Kantal  

Misijnítisk' r e - _ “ 0
v nebývalém 'bohatství a souboru vystaven nyní v Kolíně n. R.
=(,,Pressa“.) K-německému tisku domácímu podotýká zpravodaj
,,Kath. Miss.“, že ačkolipozorovatele 'těší toliké bohatství,“ přece
zase íbudíjobavy, aby tato 0 horlìvost v tiskovém šíření 'misijních
myšlenek asnah ne`ivedlajktř.íštění podniků a k plýtvání penězi,
jichž by se lepe použilo- pro misie samy. r r  í _ 0  _ _

My zde Lv <středoZemí, uzavření nemáme, jaktu minulej podotčeno
(str. 289), tolik." přímého zá.jın`i1 na" zámořských misiíoh, ale ona
poznámka mutatis mutand-is platí též u nás. ---   » 0

 Mimochodem budižpodotčeno, že .ti s k á rn a P r o p a g a n d y
-»(r. 1910 spojená svatikánskou polyglottní) v 18. stol. tiskla věci
ve 44 cizích abeciedách, r-1873 ve 180! V i  _

,J ap o n c ij měli před příchodem misionářů tiskárnu S dřevěnými
plotnami. Pohyblivé písmeny a písmolis přinesli jesuité koncem 16:.,
stol; 1591 vydán prvý spis takto tištěný (legendy), v němž prove-
dena i ta smělá novota,“ že japonské. Ihlásky _ přepsány latinkou.

' ]TiSkárně františkánů v Tsinanfu daroval císař František fJosef 1878
prvý písmolis; vloni vytiskla 50.000 svazků. j V j 0 í _ v

~Z pravo„slaví., i s z , j j
^Sofijský"proí. Štěp. Cankov přednášel v Berlíně o ,hlavních ,rysechs

východního-` pravoslaví, za něž* označuje: pneumaticko~InyStický fráz;
zjevne vědomí církve jako těla Kristova,Íčistě kultickyz utvářenou
zbožnost, základní eschatologický směr, viru ve zbožňovánfı. Libe-
rální theologieCankova hledí Se přizpůsobiti protestanské,“ ale vy-
znává: „S římsko-katolickou. církví jeví „pravoslavná-itolikou »příbuz-
nost, že by se mohlyobě uznati za jednuíajtouž: církev, nebýti
ideje papežstv=í.“.“ Jiné.odchylkyflpozůstávají spíše v tom, že se vý-
vojfnauky nasvýchodě zarazil, nežjve vědomém odštépení._ Í -

C. praví, že primát je=s_p-ravoslavím neSlučitelnýˇ,,ale jak vyří-
diti-.palčivéı církevní otázky dneška, zvláště po zhroucení. patri_aı1chátů,,i
a po vzniku -itolikanautokefalií, -neukazuje.,Poslední a. jedinou .mož-
nost, obecný koncilpravoslaví, právě ,nyní shledává krajně nesnad-
nou;f“v pravdě možno říci, že jest, 0 nemožná.. Tím také řečeno, že
základníchyba jest,v ,pravoslavnem systemu, a že ř.í-msko-katolická
flcírkev' setubírala správnou, po lidsku jedině možnou cestou sou-
středěni._--

‹ _\ j _ _ , ˇ' _'
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s (Mimochodem 'bu,,diž poznamenáno, že výraz ,,o r th o d O X, ie“
t. j.: Správné mínění, zdá se v theologn zaveden již starými Oriiky,

0 jež O. Korn zove »nejstaršími cestujíoími řečníky, Wanderredner“
starověku). _ ů _  _  “

_ _ - v _ 4;

:--Náboženštísocialisté “ V: _ j l
(-srv; zde s. 33) z_Německa, Rakouska, Nizozemí a Svycarska měli
jschjůziv Mannheimě, 150 účastníků. :Dobrá snad vůle)-některých,
smířiti“marXism__us S náboženstvím, sotva všechny stoupence přenese
přes zásadní rozpor mezi náboženstvím ducha a materialismem. Ně-
kteří nechtěli ani _uzna_ti„B_oha za objektivní realitu. Předsedající
pastorůvaroval ode všeho Společenství S(katolickýmsolidarismeml

, “` ' 'Q \

,:N-áboženství velkých hudebních skladatelů.
č“Za-slavností Schubertovych ve Vídni dána tisku příležitost
ii otomto předmětěíse zmíniti.  Schubert byl člověk věřícíjako
mnozí jiní jeho druhové v říši tónů. Hudba byla odjakživa spjata
si--náboženstvím,v obřadech náboženských senejlépe uplatňovala,
ai-vynikající. skladatelébíledali svou chloubu právě- ve skladbách
náboženských.-É (Bach, Handel, Haydn, Beethoven, (Mozart, Verdi,
Gounod, Dvořák atd.) ,Ovšem nedokazuje to samo ještě, že slova
takových skladeb jsou také přesvědčením skladatelovým, jak bylo

jmenovaných, .takže ůsudek za samých skladeb na smýšlení
skladatelovo by byl ukvapený. Tohoto měsíce zemřelý Leoš-,Janáček
ná př. byl 1`étaregensch`orivjklášterním kostele -fsjtarobrněnjském,
uměl pro -svou--varhanickou školu, jež 1ov›šem_slou,žila :hlavně službě
lšostelní, zaujzmouti oírkevní*h_odn`ˇoStáře aj ústavy, ba _na,kone*c složil-
i ,Í,,glag:olskou mši“, ale Íkdýž -jej jeden relferentfza ni nazval věřícím
starcem, kterýjtouto skladou jaksi ” vyjadřuje svůj; náboženský
vztah,odepsal skladatel zlostně: (,,žáden Stařec,)“žáden 'věřící!“.
A vtomto 'mluvil pravdu. Lidé js tak přespříliš vyvinutým sebe-
vědomím nebývají ar nežijíjako věřící. A ' , ˇ   

› ` ' _ '
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In.---Ozásadáchpřekladatelských. e
V posledních měsících vedla se v_některých literárních listech živá

diskussevo starém., ale dnes, kdy se Iu nás vydávvá tolikjpřekladů,
zvjáště casovem thematu: jak se ma vlastně prekladatı. .Pražský
„Kmen“ zahájil o, tom celou anketu, kteréfise súčastnilo ası l0 vý-
značných našich překladatelů hlavně z řad mladší generace. Na hlavní
otázku, má-li se.překlá_datij :volně či doslovně,“ veršem či prósou,
odpovídáno různěa nejednou. i protichůdné. Většina ovšem se vy-
slovila proti překladu doslovnemu, ale dává přednost překladu věr-
'ŠémukpĚedBvłgllným. Jłakoznak ălěrného bpřekladu“'ťozn'a‹Ěuje na při.

, asnı r. 1 , ze Zac ovava ry mus, o razy, vnı ernı ormu 1 ce -
kovou intonaoi originálu; ale není třeba vyhýbati se zcela t. zv.
,,štěrku“, když jest někdy nutno vhodným epithetem, jedním dvěma
slovyidokresliti, lépe vyjádřiti autorův obraz. Jako vůdčí požadavek
věrného překladu-sestanoví, aby vystihl dobře rythmus díla, a to
nejen, básnického, což jest přirozeno, ale i románového; ve výběru
slovního materiálu' připouštíse za to-z tím větší volnost, čím mohut-
nější jest překládanýautor. “ _ j _ ` _ š _
e í Opačnou zásadu vyslovil dříve; Jar. Zaorálek," který vydává právě
překlad velkého románového cyklu Prousto-va,,,Hl_edání ztraceného,
času“ 'la v něm_ ji také uskutečnil: překladatel ii má prý věrně za-
chovati všechny zvláštnosti slohu autorova, i kdyby tím utrpěla
českost 3 jazyková správnost překladu. Tato nesmyslná zásada není
ovšem nijak nová a jejím důsledkem v praxi jest, že takmnohý
dnešní-překlad/ je čtenáři napolo nesrozumitelnsý -- nedovede-li si
náhodou ,,přeložiti“z“ překlad do originálu! ” ~ j

ů Na otázku, má-li se volba :překladu díti podle potřeby kulturní,
či podle osobního zájmujpřekladatelova, prohlásila většina ,mladých
účastníků ankety_,že se-překladatelnemá říditi nějakými praktic-
kými a oportunními ohledy,ale že i při volbě díla má sevprojevo-
vati jeho osobnost. Oproti tomu jiný správně poukázal,že se u nás
nyní ,málo překládá z literárně-vědecké a kritické literatury, tak jak
äoršıur bryljol pšedt válko(ıíı.b,,l'\}l1aprałvi1j;j' dtentpc nedostatek, to by byl
ory učo, usojny ore opreaanı. \ P
Několik účastníkůdotklo se ve svých projevech také překladatel-

ské činnosti ,Ja-r. Vr c hl i c k é h O, j a to většinou s nemalou úctou
a uznáním. Hodně střízlivěji rozhovořil se o ní v Toípičově ,,Lit.
Světě“ Ot. Fischer, nový ,překladatel „Fausta“ a celého básnického
díla Goethova. Třebas také vzdává plnou úctu velkému dílu básní-
kovu, doznává, že jest .naší době již velice vzdálen a zvláště že
nemůže býti vzorem, překladatele. ,,Měl jsem nejednou příležitost
obeznamovati se větu za větou s methodami Vrchlického-překladatele,
nikdy jsem nezapíral úctyk jeho slovní a rýmové virtuositě, ani
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jeho jinakému průkopnictví, nikdy jsem však ani jeho praxe, ani
jeho zásad nebral V tlumočnictví za svůj vzorl“ Poznal, že V. šel
.na různé hádanky a hlavolamy těžkého originálu ,,se svou povšech-
nou básnickostí“, a to tak, že jim „proste ulámal hroty“. Chvat
á/ˇ. vyvrcholil podle Fischera v překladech z Calderona.

' =l=

/v vı ° rv v'

m.--- Jan Gebauer ornarecı a Spısovne reci.
 Dcera učencova, zatím již také zesnulá spisovatelka Marie Gebaue-

ıèrova, připravila do tisku „Rodinné vzpomínky na Jana Gebauera“,
lìkde vypravuje také mnoho zajímavých podrobností o,,soukromých“
žnázorech svého otceo jazykových otázkách. Tak tvrdí, že „přímo
žnadšenou láskou miloval nářečí“. „Spisovný jazykvšak chtěl mít
zzčistý, bez dialektu. Jak přísněrozeznával krásu spisovného jazyka
a krásu nářečí, jsem poznala,když v letech devadesátých řídil ko-
z-misi, kteralpracovala na sestavení Pravidel českého pravopisu. Na-
šžříkal si mi nejednou: „Musím být jako policajt nastráži,“hned by
_zninta-m vpašovali moravismyl“ ' _  

Ale na druhé straně prý G. také přimonenáviděl t. zv. ,,pražské
češtiny“. A protivilo se mu, když někdo v obyčejném hovoru užíval
-češtiny spisovné. Když dcera Julínka, přičichnuvši ve škole kmluv-
nickým pravidlům, začala doma ,mluvit spisovnou češtinou, aby
:udělala tatínkovi- radost -- že jsou stromy zelené, jablko červené --
vysmál se jí: ,,I dej pokoj, stromy jsou zelený, jablka jsou červe-
“-flný-To by se ti každý vysmál, kdybysmluvila tak, jak píšeš ve
zškole. Psát, to jsou sváteční šaty, mluv_it,tojsou všední šaty.“ Zle
Qhuboval, když dcery přinesly ze školy nějaký „vybroušený“ kaz,
.ale nikdy jich neopravoval, když se v domácnosti užívalo dosti často
zkomolených německých l výrazů, obvyklých tehdy vnašich městech.
Ba G. sám jich" užíval a říkal na př. ha-usmistr, forcimr, jarmara
apod... íjl j í * _

m.---Prakti-ky:,,biblioíilské“. n l _
Z .Bibliofilie stala se v posledních letech světovou módou, a tak
rnení .divu, že ji pěstují častoji takoví lidé, kterým jde o všechno
.možné více než o zájmy literární. A přirozeně najde se zase dosti
ipodnikavých, chytrých lidí, kteří dovedou z této módy, ba u mno-
šzhýchi opravdové vášně náležitě těžiti. A ne_jsou“meZi -nimi jen
vydavatelé, obchodníci, ale i spisovatele sami. Nedávno jeden náš
zpřední básník na dotaz, proč vydává svá díla v tak drahé, obyčej-

wzným smrtelníkům nedostupné výpravě av tak nepatrném počtu
výtisků, odpověděl upřímně, že dřívější jeho spisy vydané v obvyklé
vúpravě `a ve větším počtu zůstaly neprodány na skladě, kdežto
_,,bibliofilská“ vydání jsojıhned rozebrána. Získá taknejen' finančně:
pro další nějakou stovku zájemců vytiskne se hned druhé vydání -
za dílo má ,,úspěch“, autor je ,,hledaným“, třebas“ knížka 'leží klidně,

ı

'Ú
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většinou nečtena,.ve vitrinkách zanícených ůbibliľofilů, kteří ji berou
do ruky sami jen V rukavičkách, aby se potěšili zvláštním druhem
papíru, typů a ,grafickou výzdobou nějakého „mistra“ --- po případě
jen vědomím, že mají tisk, jakého nemánikdo. ze známých..

Chytří lidé také u nás“-těží již z této záliby: asahají k různým
praktik-ám,»jaké, v cizině nejsou vzá~cností._ Mistrem jejich může se
nazvatifproslavený moderní básník a filosof francouzský Paul Va-
léry. Tento dává Vydávati. svá díla umělecká i filosofická dvojím
způsobem: jednak pro bibliofily vmalém: počtuvýtisků velmi dra-
hých, a to ještěkaždé vi různých způsobechlaívšemožných kombi-
nacích --_ jednak -pro širší veřejnost ve velkém počtu výtiSků,ale
tak,_že jediná stať nebo tři básně se prodávají samostatně za-20 fr.,
ačiúplný svazek s několika Studiemi nebo -scelým souborem básní
bystál normálně nějakých 1:2 fr. Levnéhovydání svýcbspisů Valéry
nedovolí. Kromě toho siipomáhá ještějinak: vydá na -př. 13.000“
číslovaných výtisků, při čemž každý tisíc jest číslovánii vždy znovu
od jedničky,takže veřejnost je „v domněiní, že jdeonějakých 13
samostatných vydání. ,Alezdá se, že se V.`brzy přepočte ve svých
praktikách -- odbytjeho spisůzačíná již kleSat.L0statně až seikniha
vrátí ` ke svému _ právému účelu., pominou , také výstřelky dnešnif
bibliofilské módy; Z i  “ Z ů _ ' Z

,m.-- Jest možný .u nás dobrodružný román?
Z posudků, naší belletrie-i je známo, že sedu nás 'dějírv posledni

dojběfpokusy.opůvodní dobrodružný román. Pokoušejí se oň hlavně
spisovatelé, které .válka ůzaneslaz do cizích li zámořských krajů, nebo
kterým válečné zkušenosti-poskytly několik vhodných námětů. Ale
již .nyní je vidět, jak lehce se tyto.námět_ý -vyčerpávají a jak často
se opakují. Vtíráse tu otázka: má u. nás-tento; druh“ románové
tvorby vůbecnějakou budoucností? = _ ^ z

 Touž otázkou obírá se ve známé německé revui „Neue Rundschau“
kritik a essayista:Fran-k Thiess. Vzpomíná nedávného eXpressioIlÍSmu,_
který vydal heslo. Pryč od věcí, předmětů --ia skončil, tv bezpřeđ-*
mětné poesií, vfníž věci by.lynahrazenyz visemi, halucinacemi, chi-ˇ
merami. Ale ovšem k tomu závěru jeStNěmec prostě predisponován._
Francie má oceán a zámořské kolonie, Amerika má obrovská teri-
toria,R-usko tajůplný asijský sever>-_- ,Německo má jen svouduši.
Není tedy: divu,“ že chybí-li, možníost rozmachu v prostoru, chybí-li
"živel ,,horizontální“,_ nemůžetsedařiti dobrodružnému románu, jenž.
V Německu odjakživa živoří jako obor mimo rárnec] pravého umění,
jako ,povrchní akýčařská Zábava širokých mass. Ale pro dobro-
družný román: chybí - rozhodjněıijta záliba ve věce_ch,, faktech, .zku-
šenostech, jakou projevují na AngličanéůaAmeričané jen
Z nich' mohl vyrůsti takový Stevenson, London  nebo“ Curvood. . .

_ “ . x
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Všech“ těchto předpokladůs ke dobrodružcnému románu nedostává
se ovšem také »nám,.zproto sotva njocžno. čekativ tomto oboru uzfnáss
nějakého význam`něj.šího Vý;v0je.»z ˇ p . * z

lak. --ž- Estonská bellvetrie v 1311927. . „ t po v
Za neobyčejně plodný, na krásnou prózu estonskou lze prohlásiti

rok mi-nulý. “A zajímavo, ževětšina jí vyšla Z péra mladých eston.
spisovatelů, ano začátečníkůz. rMéně potěšitelnýmz však úkazem je,
že se zálibou volí si za náměty svých práci n eng at iv ní stránky
žìvotìú až že se jim líceňfl až ,charakteristik-a negati_vn›ích „typů j lépe
d'aří,, kdežtoˇpodání positivních stránek životních" a typů je bledě
al .n.e.životı,_1é.' N=ejpřednější estonskýc měsíčník či ,,Loomin.g“,c kolem
něhož se kupí a do něhož přiSpívajíLvšichniˇ čelnějšíestlspizsovačtelzé
a nad.ějnéitâalenty,. poctil cenami, prvními dva romány, jejichžto
hrdinové téměř do jednoho končí ts e b ev ra ž d O u. První .cenou
vyznamenánz dvoudílný. román Ann g. J a k O bsfon a „V a est e-
pjatruste ale vf“ '(po česku: Městys bídných hříšníků). Dějištěm
skutečně chudobné, špinavé hnízdo nedaleko továrny. Obyvatelé.
toho*Iněst'ečka znají jenom hrubou, namahçavou práci, chlast, ne-
cužd4nos"t,. pomluvu, klep as závist. Duševních, vyšších zájmů, nemají,
io ně nestojí. A jestliže se v některém ztlmladčšíchl jeho obyvatelů
podobná touha! ozve, bývá brzinko nepoohopením lprostřęedíz potla-
čenaí, nebo jednotlivec mermomocí po něčem lepším, obsažnějším dychs-
tícífìbýváz-l-ęi zdrcen,vzničen;Í Ač všichni fobyvatelé, toho  městečka
jsoutov. dělníci, přece. panuje mezi čnimiveliká nesnášelivost,
jeden druhému závidí; větší k`raj_íc chleba, ij hledí* všemožným způ-
sobem O nějzho připraviti, j;emu.uškodi-ti. Ženskézase nasebe ne-
vrazží;n“e.í tak pro vý-dělek`,f jako spíše pro přízeň, jíž. se její družka
uš mužských těší, podezřívá ji z nejhorších mravních poklesků a do
nejčernějšího pláštějji obléká. Dívky ještě nedospělépholdují, ne-li
všecky skutky, tož slovy, řečmiia v žádostech ,smyslností ,Samo-ˇ
zřejmo, že zmanželstvíotce opilce a ženy .mravně ítělesně Otu-
pflěléz mohouvzcházeti jenom degenerované děti. Autor předvádí
čtenářům ve svém románu takovou typickou irodínu, rodinu.Lüüneovu.“
tecprostý továr. dělník, pití floddaný,matka, pocházející z rodiny

alkoholiků, práoíla starostmi otupělá a předčasně sestaralá ženská.
Mají 6 dětí. Z nejstaršíhosyna vyklube 'se zloděj, ač rodiče v tom
ohledu jsou p0ctivi;. otec syna proto Z domu vyžene, syn pak klesá
hloub a hlouběji,až V .jakési pračce ho zabíjí. Dceru Kláru pro
účast v komunistickém hnutí odsoudí“ k patnáctileté nucené práci.
Druhou dceru, Lili, mravně velice pokleslou, ,pojme za ženu polo“
Íblbec a surovým zacházením připraví ji předčasné do hrobu. ,Syna
Arna, jenž už o patnácti letech je pověstnýopilka a rváč., zastřelí
při jakési srážce is policií.  Dcera Marta, devčevelice nadané, pro
krádež dána do polepšovny. Nejmladší pak syn, Valdi, je tělesně
mrzák. Než c kroměptěchto zákonitých dětí je tu nemanželský syn
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Rüdle. Hoch nadaný, jejž teta (pěstounka) posílářdo škol, kde
prospívá, než pojednou probudí,-,se v němirvášeňi' alkoaholickája ne-í
pochopitelná náklonnost druhým 'blížit a škodit. ,Proto vyloučí ho
ze škol, Rüdlepracuje napřed nějakyčas v továrně,ípaksevdobro-
volně dáfk vojsku, kdježwpostoupí za důstojníka. Než zčistajasna
nechá vojanštiny, --Totci praví, že* jej lpropustili pro ztýrání
jednoho vojáka, - a pracuje V továrně,. kde hledí svoje druhy
vzdělávat a nabádati k hájení práv Stavovských. Naráží však. na
nepochopení a podlost. Byvz práce propuštěn chopí se podkop-
nické práce ještě 'cs .několika Stejně, smýšlejíoími druhy. Vyvolá
stávku, jíž použijí komunisté. k tzjev»ném1u*odbojiˇa vzpouře“ proti
stávající č vládě. Vzpoura potlačena. Mnoho dělníků ano i»n__ı'ěšťáků
v` boji svojskempadlo. Za nastalé pak p persekuceí šaz odsuzování
skrývá se Rüdle ode všech opuštěn, duševně zdrcen ` tv lesích, až
konečně) zatoeuživepogbývalých kamarádech oběsíseajedné noci ne-
daleko hrobwpadléhošdruha. a _ _   í
' Podal jsem poněkud ”obšírně`ji obsah tohoto 47 archů (tisk.)sil.-

ného románu, bychídoložil, co i jsemi ,borec řekl `o charakteristice
eston. mladšíchispisovatelů. Nedá íseupříti, že  au-tor při veškeré
jednostranostií látky podal zajímavé typy a že je postavil ,v různé,
živě- vystižené situace, že nutí -k v_ážným úvahám hospodářským,
než coctoíšplatno,  když nadevším tím vznášíse c oparaipříšerného,
mravně  schátrašlléihoščprostředí, L íkolektivismu. „V Estonsku román
přijat kritikou jednak .SŠ velikou chválou, jednak s o1,dsouzením.«z Vy-
týká se ,mu nedostatečná komposice, jednostrannost typů; al Püđání,
nedostatek .uměleckého jemnocitu. Ale všeobecně se tusztínávásž-ivost,
svěížest fa osobitostľ řeči, jakoži bohatost látkyza (děje.
“ Druhou cjenoul poctěný román podal začátečník y Reed Mor n,
,,Andekas parasiit“~(po“ česku:,,Nadaný parasita). Hlavní”hrdin~kou
románu je studentka? Ellallľìomeldì, nespokojená se životem.“ Jednak
Z přirozenosti, jednak následkem' pochybného, nespzrávného ,vycho-
vání vyvine se vční ,vzdorovitášhrdost spolus náklonností kalep-
šímu životu, jež jí brání, by svéschopnosti- a síly rozvinulavf práci
a činnosti užitečnéa plodná. ~P~řı"všísečtělostií a učenosti nedovede
či nechce »Svých schopností ,využitkovati iv každodenním eživˇotě.

š Tráví í svoje dnı na loži sníc o nádhernějším, .skvělejšímż světě
asi os lid'ech`i,,démonickýrn vzdorem“ jobetkanýpch. Nějaký časlpůsobí
na venkovějakoučitelka, než p,ráce›ta1brzoľ.ji omrzí, fli nechá jí.
Potom 'se vdá, než ani manželskýyživot jí neusìpokojí.. Jek z muži
nesnášelivá, nechce ni nejmenší oběti přinésti, vždy a všude staví
do popředí své ,,já“.Brzo nají" se manželského iživota- a;-i- zastšřelí
sent Román napsán způsobemvědeckého;pojednání, suchoparně, styl
autorův bezbarvý.  Duševní život, hlavní hrdinky J do nejınenšíchs po-ů-i
drobností rozpitván. č j Ř u r  V ~ t Ĺ g “

Jinámladášspisovatelka dalaeflrıomán ,,T~uulearmeuke`«“v (do-š slova:
Milka větru, zřetelnějiż-V Zamilovaná do přeiludu). Zpovykaná, ner-
vosní chovanka konservatoře Lea Rinova miluje áplatonicky vdovce

_ _..v _ A (ˇ
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đ0kt0ra~Andersena. Představuje a si ho, .maluje si ho jako nějakého
prince zz' pohádky, aj zatím se ukáže. a že to člověka nejenom zcela
všední, nýbrž i hodně zkažený. Román vyzní. neutěšeně -P--~ hrdinka
sestoupíáaž k močálu a patří do ponurého obrazu. Osoby románu
neživé .a šablonovité. Vypravování lehké, prosté, zamlouvajícíýsen.
Zkrátka román tak pro příjemné ukrácení dlouhé  chvíle. Jméno
autorky BettiVAlver., j P A „  

Zcela“ novýje také Ar tur R o.o_s, jenž napsal román : „Krysí
peloch“. Hlavní hrdina zovese Aug. J onaas. Je totiskařský dělník,-
chlap skoupý a majetku lačný. Jeho ìdeálem životním tyto- dvě
věci: .břicho a pohlavní požitky. Pro něco vyššího, ušlecbtilejšího,
duševního nemá smyslu, oi nějakém soucitu S blížnímá a jeho bědami
ani řeči u něho; jen když on se dobře má. zA třebas že jest už
hezky starý a kl tomu neduživý, ženské lepí se na něhojako mouchy
na med. Hrdina podán jšťavnatýmibarvami," kdežto ženské typy
jsou bledě aneživě vylíčeny. Psychologie lásky (P) povrchní a ˇmělká.
Vypravováním probleskuje místybumor. l  ~ j č

V .románě J a a n a P e r t a „Cerveżná lilie“ a líčen život- studenta
Teerbata. Román vyznačuje. se notnou porcí sentimentalnosti a naiv-›
nosti,łfko=mpoSice_ slabší.    Q e 4 č

Ý_ee t V a l il a k, autor dvou jsbírjek povídek „M us tri s tl“
(z.-.= Cerný kříž) a „Ajude mass“ (-“= Vzpoura rozumu) vydal román
,,Hulgus“, (Tulák). Hrdinou' jeho Mat. Vilart, revolucionář
s temnou minulostí, jenž po odtáhnutí „červených“ v lesích se
skrývá, potom však Stane sepořádným občanem, ožení se, začne
hospodařit, ale když na gjevo vyjdou jeho dřívější (za revoluce) ne-
pěkné skutky, ,opustíženu a hospodářství a uteče do ˇ-i Ruska.
.Jako všichni Vallakovi hrdinovéi ,tento vynoří se neznámo odkud

a zase ,tak zmizí. Pudí je jakýsi“ temný, neznámý osud..;Líčeným
o.sob`ámÍ a událiostem přiměřený jest autorův sloh,zvláštně težko-
pádný aa fantastický. Famule románu zajímavá, možná jej pokládati
skoro za t. zvcpkriminalní román. ,  ` ` c c ,

PR i c h. o 1 a t- a román „Země“ jepokračování dříve vyšlého již
románu (od téhož autora) „Močál čápí“. V románu ,,Země“~v.ystu-
puj_e a mnoho osob, ale hlavní děj točí se kolem Gust. Krinka a
jehofVženy,Jçjiž vší silou snaží se nabýti kousku .své půdy a také
ho konečně přese všecky překážky dosahují. Román dotýká se otázky,
která .u nás agfjinjde po ,Světové válce mnoho zlé [krve = nadělala,
totiž zabírání-půdy velkostatkářské ajejího rozdělováníipřidělo-
-vání. l Autor zemědělcenpříliš idealisuje a vynáší do nebes jejich
úsudky a názory, jakož icpráci, a nespravedlivě odsuzujeapotírá
míflnění jiných společenských tříd. Na ujmu románu je nevšude a
nevždy lehké rozplétání fabulehodně zamodrchané a spletité. Z ro-
mánuvanedech, půdy. , í d j . l i ,

M'ja»rt ,Rau d v románu,,,Videvikust varavalgeni“ (.-: Od souę
mrakudo ůsviztu) ,líčí příhodu venkovské dívky a její myšlenky a
úvahy za večera (Sprá,vnějiřečeno za noci), co čeká na ženicha, jenž
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jest" opilec fa“ za něhož se proti své -vůli má vdàát. Hrisnkar horuje
pro př`írodu,* činí si prudké výčitky, při tom se potácí fnerlozhošdně
mezi „mám či nemám krok ten učinit“ a zcela flneočekáflvaně za ne-
odůvodněně bere si život. sT;řebas "łse vypravování místy vyznačuje
velice živým asvěžím dialogemapěknými postřehy, přece 'jednání
hrdìnky(Helmy) psychologicky neodůvodněno. , č v d A

 O s k a r L ut s vydal delší povídku ,,fUčeň Walter“, již možná
nazvati skoro románem. Luts volí za hrdiny svých práci vždy lidi
zzcela prosté, obyčejně eis jejich malými trampotami č a radostmi lííče
je lìsvelikou; láskou. povídce naší vylíčen nevinný, "nezkažený
hoch venkovský, jenž dostav se do města za 'učně .ke zámečníìkovi
pojednoulocítágse před mravní zkažeností tam panujíc ,jakož i bě-
dami vezdejšího -života, a jeho mistr, Pür, jenž už zmořen .klesá
pod tíhou osudu azloby spolublížních. Clba hrdinové vylíčení tak,
že se zrovna v pamět vrývají. Román končí optimistickým akordem.

Jako Lpovídkáře jmenuji ještě II. La p p ‹- as (Noorus “-- Mládí),
I. P a r i jeg i - o (Plavčíkovi dnové), O. IR. o o d - a, J. L od li g a,
již “ však se nedodělali žádných ěpozoruhodnějších úspěchů. Na poli
n ov ely patří palma starším, před mladými. Tu třeba uvésti

hiä

l .chvalně jižznámé: M ai t M e t sancu r k - a, A l by .. K .iv i k --ca,
Aug. Gailíiit-,a„ alak. Mändmelts-aa. Metsanflurk
(pravým jménem Ed. Kuubel) skupil ve, sbírku] ,,Vümne páev“
(“-.± Poslední .Soudný den) svoje práce zl left 1905--è192§, ,tedy za
ìI.“9ilet. 'Rozdíl časový patrný iv jednotlivých novelách. Cím mladší
jsou data, tím jsou živější a záživnější. Ze všech vyznívá odpor
a "nespokojienost S nynějšími společenskými poměry a řády. M. przoà
hlašuje totiž,ˇže všechna slavená .kultura a scivilisacef Evropy je naè
prosto.,cztrouchnivělá, prohnilá. Na jedné 'straně podporuje zotročo-I
vání ia utrpení celých národů, na druhé pak straně Snaží se to
mírnita napravovat dobročinností a humanismem. Nazpř. ve válce
vrhá n”jai.=lidi smrtící plyny, pumy atd. -- a hned potom rány čistí,
sublinıáty ,vymývá Z nich kde jaký prášek a séšívá je; .ˇ Totéž
pozorujemei v každodením životě. _Í,,Pos_lední den“ dotýká se mnohých
palči'vých'jiotá-zek společenského Š života a pobádá k přemýšlení a
ˇůvalhám., Všemi ponurými obrázky probleskuje všakautorůvsopti-
imismusa důvěra v lepší a humanitnější zařízení příštíhoˇSvěta. ”

Ji., Alb.“ K izvi kl -a lsbírka novel „Punane ja valge“ (Cervený a
bílý)Ijfle rovněžprotestem proti nynější společnosti. Jsouvté sbírce
sebrány povídkyi ze světové války az revoluce V ruské oblasti,
-v I nichž vystupují malí prostí lidé, kteří" za velikých událostí jeví
se ještě nicotnéjšími se ësvými 'starostmi  vo ikrajíček vezdejšího
chlebaa .svým pudem sebezáchrany. líěíobjektivné, neidealisuje
ani neodsuzuje“ nižádnýchtřiíd a stoupenců téľkterés strany, všude
hledá jenom.--,ˇ člověka S 'jeho přirozenými (zví,řeckými?) pudy.
Práce jeho nejsou suché moralné poučky, ale všude cítíte“ velikou
humanìtu ,a přítulnost ke všemu lidskému. NOVely vyznačujízse
realistickým avěcným, ale spolu sugestivním slohem a pěknou

\ ‹ ^ ›,
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lčomposicí.“ „Červený a bílý“ patří k lepším e prozaickým knihám
minulého roku. Z dřívějších prácí K. je pozoruhodný román „Jüri
päev“ (±== Sv. Jiří). _ _ _. p _ l
. Au g. G ailit lıbuje sı ve fantastıckém. Jeho hrdinové obdařeni
âsønęfnęøbyčejínými, divnými vlastnostmi, osudy jejich rozvíjejí se
zvláštním způsobem. G.  nnepracuje ~s r.eelními lidmi a problémy,
nýbrž' sp loltutkarni svého výmyslu, ponuštěje při tom své obrazivjostsi
,znaprolstou volnost. Dokud jeho obrazotvornost nezalétá až přespříliš
.«;‹§l_al.eko jza hranice skuvteěrıé ŤInožnosti,j tu unáší a pře_svěděuje větev-
;náře.Sice lze Sc těšiti pouze Z jeho bohatě květnatá .mluvy a la;h§cd-
ného vypravování. Jeho lonivydaná sbírka ,l,Ristišoitj~a.“ (= Křižáci)
může, odezíráme-li od jeho fantasie, --- zajímati také čtenáře chtivé
.dnešní sensačnosti.  j e  j

i MJ ja k. M än d In etzs píše už několik desítiletí novely. Lonská
,siflrk„a« jeho povídek „Ždarovištěm“ i( =---i Läbi uudisma) však nepodává
nic nového ani formálně, ni obsahově. M. píše trochu Staromodně,
nepouštěje se do psychologických hlubokostí, poněkud sentimentálně,
než jeho spůsob vypravování čtenářům., najmě prostějšíín, se Za-
mlouvá. e  i e ~ l  s ' ~ i

Také básník J o h.. S e m p e r pokusil se loni oz novelu. Vydal
pak hned dvě sbírky povídek „Sillatallad“ (Mostní pilíře) a ,,Ellinor“.
V vpovídkách., jinak co do fabule slabých, vpleteny zajímavé popisy“
za vtpevahokresběl četné drobné odstíny, -- po ınanýře francouzsksél,
neboť. Semper pobyl leta ví evropských střediskách kulturních.
Širšímu publiku sotva budou se novely ty líbit. k H

„Vana kübar „(== Stará čepice) zove se sbírka novel a feuilletonů,
již vf novinách otištěných, “ Os k a r a Lut sˇa,i obsahu, až na pár
povídek, lehěího významu, jenpro Zkrácenídlouhégohvíle. j  a

Z mladých jako nejnadanější zasluhují zmínky M il o k el S
J 'ürn a,  A u g.. ál k a potomaještě 'Snad E. K ru st en, E.
.Oj..a~aJ.Vorms..  ~. i í .

Koněe tento struěnýptřehěled nemohu se nezmínit O velikém ro-
mánu A. T a m m S a a r e - ov ě, jenž třebas že vyšel již ‹-ż- aroi na
samémi sklonku rv. 1926 .- patří po jeho „Korbojaském hospodáři“
k nejcennějším věcem estonské krásné proZy.`NáZev románu toho:
„Tode ja öigus“ (c.-.zz Pravda a spravedlnost). V románu tom vy-
líčen mistrným perem život estonského zemědělce Zápasícího Sine.-
-fiđostatkem a přírodou často nevděěnou, S jeho klopotami a radosvtmi.
.Zvláštní předností toho románu jest vylíčení dětského života a
podání dětské duše.  s e í p l l a

v (Podle studie v lotyšskémz měsíčníku ,,Daugava“, jižxnapsala;
E1Ina«Zälìt~e.) i - i .   í b  
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34.-6 t . Rozhled ívychovatelfiký. V e 4

 Vyflhvvaľelfiký- as  
_ _' _›‹ 'søønh .s  - z b   í í    

(Skaut) znamenáj pův. v angliěině evýzvědného, muže, Ívyzvˇědaěe
(lat. auscultare), nyní také/člena známých' družin (mládeže), jež
Němci Zovou. Píadfinder. Psáno ^LuŤj`o nich, O jejich světlých ei xstinë-
ných stránkách“ jiždříve +- mezi stinnými zmíněny tuatam se
vyskytující sklony a příležitosti, ke nezřízené erotice, i homosexuelní,
mezi polostinnými jakýsi ěásteěnýsápor .života civilisovaného, ídejme
tomu. i.fpřecivilisovanéhoça jak pozorujeme i v jiných ,podobách
moderního naturisrnüzivdivoišské hudbě, v kultu nahoty, v nadšení
pro“ zápasy všeho druhu, přinichží. se sice. mluví “o otužování, ale
nepamatuje se, žezápasemz(t. j. rvačkou podle pravidel) několika
cvičenýchdýojic neotužísze »přece tisíce, kteréíse na .ně dívajílfp

. Vychovatelé našeho-Stanoviska 'pohlížejí na skauty. různě: starší
namnoze nedůvěříivě, imladšís nadšením. z-Kdo není přímým svědkem,
sotva si dovede utvořiti spravedlivý úSudek.j.Prot[o nebudiž anizde
pronáš9I1, »jenom něco z, jej ich .pr az vid el žmíněno. v e a

í Naprostá -ěestnost, na niž možnoebez výminky spolehnouti;
tedy pravdomluvnost až poctivost. . í í p  cp j í  i

a Věrnostk ohu, k církvi a vlasti. Původce toho hnutí,jangl;
generál m. S. Baden-“PoWe1l,cseznavší ve válce pburské (ostatně
pro Anglii ne tuze 7čestné)'různé stránky chlapecké povahy, jako
ctižádìost na odtud ,prýštící podnikavost, jež se ve Skautstˇví má vy-
pěstiti pa Zužitkovati, jest" věřící anglikán a žádá erozhodnpě, aby
výchov mládeže byl řízen nábožensky. Skauti našeho sıněrul tedy'
na př." V neděli nebo pv zasvěceený Svátek nevydávají seľdo přírody,
aniž ,vykionalii Své náboženské ,povinnos`ti,čehožejinak u Iněstskýüh
,,l~l1flìáků'°` bohužel nebývá. 1 i A e i c  ” “ p

Ochota pomoci, kde pomoci možno,ap;o,třebí-- zaěínajeezdvoři-
lostí a c jí přiměřenýmiíslužbiěkanii, až ek obětem vinebezpeěích
vše jen Z blíženskzé lásky, Kristeın,blavnímyvůdcem, zdůrazněné,
bez odměny. Tedy zdravý bj proti sobectví.,j i   

L,ask”avost k lidem, bratrství vespolek, ochrana slabých, po pří-
padiěoi Zvířat: arostlin. ?  = je v v c * Í Ý “

eNaprostá' poslušnost k rodiěůrn ia vůdcůim, která roZ,kaz`y, plní
ochotně a cele ~ n  l  ; í N j * ~

Veselá mysl iv nesnázích. “  e A p
ępořivost co do výdajůınéně; potřebných.  v
.Ciflıøtnê Sn1ýš1øniajednáni.-   i s  r    o t

~ "Je ìzřejmo, že ítupotřebí dvojího vedení. Podklademjest vedení
duchovní, náboženskoee mravní,'l ii na němž Ostatní lze budovati..[Oo"o~
bezeítívšííppochybíy připadá duchovním správcům (katechertúm), toto
Vůđcům laickým. Po" stránce náboženské dobře jestlvedle napomínek
neskrbliti. Zaslouženìým uznáním,,_ale nesmí se zabíhati do obvyklé
chyby, jakoby toto byli nějací ,,eXtrakatolíci“lVúdce laické však
kdo nalezne?  Í e Í i e c z  t í . e c ł .



` - x ,

- i „_ c ,R›°2hIe<L1ł°§P0đàřSlř°“S°°i* lilie   3478.

í J a z HOspodářskovsocialni.
a hd.--(Výroba cukruize dřeva. .A

Prof. Bergius udal návod ke zkapalnění uhlí, apřiz pokusechza
*`tímtoeú,ěele[n.napadla mu myšlenka, zdaliby se nenechaly dřevnatél
části rostlin, kterých žaludek z největší části nemůže ztráviti,
chemickým .nějakým procesem proměniti evgcukr, jímž by ,aspoň
dobytek mohl býti přikrmován,kdyby ho už nemohlo býti použito
kflvýživělidstva-  c Qv p › “. . či ,

 .Věc ,je potud významná, ze cukr zkrmený jdedobytku dobře
ek dubu, dobytek cukrem aspoň, přikrmovahý dobřeprospívá. V našich
gkrajinách užívá se v tomto sIněru,nanejvýše~ .melaSy', neúhledného
fldpadku při výrobě řepného cukru v cukrovarech. Leč ,toto množství
melasy, od cukrovarů dodávané, nikterak nestačí při nynějším
rozvoji dob`ytkářství. Bylo by proto výhodné, kdyby, bylo lze vy-
rábětiz dřeviny aspoň krmný cukr. j ' , c i A r i
. ,A na ldruhéçstraněljnaše topenídřevem je velmi únehospodárné,
poněvadž. velká, část tepelné energie, spalováním dřeva vzniklé,
uniká. niezužitkovánaekomínemidofvzduchu.  l a  

Podařilo se sice už před roky vyrobiti Z icellulosy pomocí ,Solné
kyseliny cukr. Leč“ nebylo možno, tímto způsobem vyráběti cukr
z- cellulosyfl ve velkém, ,poněvadž kyselina Solná rozežíráe všechny
kovy, iseikterými přijde do styku. Zničilalíby proto všechno tovární
zařízení, ,které přirozeně, bývá“ jenom kovové. Na nejvýšeçpřístroje
a nádobí fikameninovév  by iobistálo přede žíravým -účinkem kyseliny
Ésolnéle Leč jckamenina zasesrozvádí.špatněiteplo, tak jže také není
možno užít jí při této eV.ýIř0.bě. Avšakz prof. Bergius pomohl sobě
velmi 'obratně těchto roz'paků..Neroz'ehřívá zkapalněnou cellulosu
přímo, nýbrž, stříkái doní vřelýi olej, jemně rozprášený. Tímgse
ìcellulosaj rozehřeje na potřebný stupeň tepla, a kyselina Solná se
vypaří. A tím jest púčeludosaženo. l   , z A '
iV,,e, větším závodě, který ve Německu zařídili podle návoduprof.

Bergiusa na výrobu cukru .z cellulosy, vyrobili ze zpracované cel-
lulosy asi 70°/Qt cukru., a i  l i “ -

Nyni  nięschází “ už nicvíce, leč výrobu tuto tak zjednodušiti ia
výrobní .vydání tak Snížiti, aby cukr takto vyrobený mohl soutě-
žìti js. jinými dosudjužívanými krmivy.  1 i _ ` . »

Ť íLidStvo_ se může těšiti, že mu stromoví av lese .rostoucí bude
v budoucnosti poskytovati .ještě mnohem více věcí denně potřebných,
než „mu poskytuje už dnes. Vždytuž.dnesvyrábí se .Z Jbuničiny
papír, dále velkémnožství umělého . hedvábí, jehož. výroba ia spo-i
třeba velmi rychle stoupá, nyní začíĹná.Se-.vyrâběti Z buničiny cukr,
zatím iovšeim jenom jako„kr,Inivo..pI'.o e dobytek. Alena tomto bodu
výroby selidstvo zajisténezastaví..  M r  V ,s  _ f Í
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hd.-Pohonželezni hlokomotiv. ~ ˇ
Zezdravotních důvodů každy dal přednost pohonu elektrickiérnľır

před parním. I hospodářské by Z části byly pro onen, máme-li na
mysli, že jiskry i kouř Z komína lokomotiv zapalují neb aspoň
poškozují rostlinstvo podél tratí. Hrlavně' však tu rozhoduje, který
pohon“. se lépe vyplatí, po přip. snáze uhriadzíz. lElŠektr-ìický“ pohon se
vyplatí. jen ta~m“,z kde jcsouıfl bohatá* ložiskfa uhlí poměrně lacino* do-»aľ
bytného, čehož nyní* už nienílsflskıoro -f .,;'de,v anebo kde jsou vydatné
vrodníz síly u.potřezbitelné k vcýroběl elìek\triokéholž proudu. l s

. Elektrický pohonomaji“na železnicíchtyto Státy vtěchstoiprocentechz
Německo, Anglie aFrancie ani ne 8%, Severní Amerika. 5:71, Italie
6'6, Švedskoo 7'52, ,Rıakouskžo 8`66, vycarsko celých.. 60%. ;
; ,Vs Němeoku=zvpomýšlejíł Zavéstiš. elektrický pohon nˇapředí na tratirı
zf Pasovaı přes Bezno, Stuttgar't, Karlsrľuheidostanice Kohl na Rýně,
na pravém břehu Rýína“ proti Strassburgu. Troufpají sobě tímto  způ-›
sobem čeliti soutˇěži Rakouska as Švýcarska, krterénžtov země. zavás
dějí na s.vých.d”ra-háoh elektricksý”pohon~veo většími měřítku“ nežájiné
země, a naınáhají se, aby proud cizinců az `cestujícíchJubíral se“ po
jejich fldrahách dorakouských alpských zemí až do Švýcarska.

Lokornotiva elektrická se rychleji* rotzjížodi, rychleji jezdi, přolıodl-‹>
něji zınáhá stoupání dráhy, aì nekouři.“ Ale zato stoji Samavo sobě
dvakráte.. tolik] jako rlok_omotivar” parní, ai jeji* provozf jeste aspořa
oz jednu pětinu dražší:  *  r .  l Q V  '

.Kdyby v .Něomecku chtěli zıavéstizi elektrickýpohonf na všech říši-~
ských“ drahách, bylo by kol tomu účelu třeba inves,to“vati» asi .deset
miliard říšských íInarek,~ to jest asi 80s miliard našich 'korun<.~ To
jest ohromný kıapitál, který by se ví dnešním Něrnlecku nesehnal.
Poněvadž by .byfllolpotřeba tuto ohromnou" jistinu úrokovati 7 ažlä
procenty, 'nemohlyby seřonìy investice vyplácetì.“ “ “  V

Vybudov-áni elektráren stojíi`mnoho penězi tam, ıkde majípo
ruce ipadající vodu, jako v krajinách hornatých. Ve Svycarskuaseàf
odhodlalizs lehkým Sridcemzavésti elektrický pohon, jelikož nemaji;
svého uhlí, které bylo třeba brátiz ze ciziny; Ublí Samo bylo drahé,
doprava byla také drahá, as tato vydání, plynoucedo ciziny, zatěž-
žovala tíživé domácí rozpočet. Zato maji dosti padající vody, kterázv
obstarává práci v elektrárnách. »  s f c .. Á A a

* [V Rakousku se pustili sice savelikou chuti do zaváděníelektrickésho
pohonu, ale prozatím ustali vfadalšírn .rozšiřováníelektrickýohsití,_;
poněvadž parní pohon jest -i jiınlješté lacinéjší, ačkoli asvéhouhılt
mají' málo. l a  c J je ˇ.  “ “ . = »r

V pohonu parním hledí se tedy z“dľoko~nalováníIn strojů dosíci co
největších úspor, “o.~nichž.`tur již byly zmínky; např. vytápisse uhelným
prachem., pístové zařízení nahrazuje se turbínovým a j. Při těchto
zdokonalených lokomotivách také pára, která svouprácifl už vyko»
nala, neuniká. ven, ale sráží serlsznovu ve vodu. aa jest ,vedena do
kotla k výrobě páry. Také se pracuje o~ to, aby kouř byl .Stravo-
ván už uvnitř stroje a neunikal ven a neotravoval vzduchu. Kromé

\ø‹ U"'C5“<"""

O
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toho všeho má lokomotivasparní ctu velikou výhodu, že ona si při
jízdě vyrábí hybnou sílu sama,nevní.závıslou. naflžádném vedení,
nemůže sochromena býtı poruchami, ístávkaını, atd.“  a  
“ .Zařizování elektrického pohonu seidoporučujev nanejvýše v horna-
rtýchjkrajinách, kde mají dostatek padající vody,“jako kuli př. ve
Švédsku, Norsku a ve Švycarsku. Ale i ve Švedsku, kde ,mají dost
vodní síly a všechny potřebné suroviny, Ya všechno potřebné zaři-
zovali ap dodali ze svého, zařízení, potřebné k vyrobení jedné
koňské síly, sto marek, asi 800 našich korun. Ve Švýcarsku toto
vydání. stouplo na dvě stě marek, a v elektrických závodech, po-
háněných vodou jezera Walchensee v bavorských, Alpách, í obnáší
toto vydání až 1.700 marek čili, i3.600Kč. rU nás v dohledné době
sotva možno železnicím pomýšleti na pohon elektrický. l  

. . , .

Ĺ X* _ ` .
x v

ahd.-- Přeprava železničních vlaků na prámech
přes řeky nebo přes mořské užiny jest inašim cestovatelům známa.
Zajímavý takový ,,trajekt“jest na cestě mezi .Německem a Ko-
.-dani. Železnice jede do ,Berlína přes Rostock do Warnemůnde na
baltském, pobřeží. Tam čeká práın, nanějž vlak vjede a přepraví
se do stanice Gjedser na danskérn ostrově Falster; vlak jím projede,
„aby znova na prámě přeplavalmořskou užinu k ostrovu»Seeland,
na němž .jest Kodaň. r Ť `  í o V
f §Tutodopravu přes baltské užiny obstarávaly od r. 1903 dvě ně-
fnıeckéa dvě dánské lodě prámové. V první době dopravily přes
snoře za rok asi .75.000 cestujících a 80.000 _tun zboží.,iV poslední
.rok před světovouválkou stoupl počet cestujících na 137.000 osob,
a zboží bylo dopraveno 237.000 tun. Dnešní doprava cestujícíchuž
żse pomalu vyrovnávárdopravě předválečné, kdežto doprava zboží
jest už větší. je  á ` 4 s    

 , Ze dvou původníchněmeckých lodíbyla jedna opatřena dvěma lod-r
aíímiıšrouby, kdežto druhá byla poháněna lopatovými koly. Onaçob-
starává ještě dnes převoz, kdežto tato byla v poslední době nahrazena
flznovou lodí, vybavenou nejmodernějším zařízení[n.Ona stará loď na-~
ızývá se Mecklenburg, tato nová Schwerinì a má tyto rozměry: je
106 rndlouhá, 16 In široká, při plném, zatížení potopí se 4°lr0 In ,a
vytlačí při torn 3.600tun vody. Na první pohled nelišívse tato loď
od jiné dopravní lodi.ÍJ,ejí zvláštností jest, že přepravované železż
niční vozy ,vsunou seúplně do vnitřních prostor lodních, jsou taın
aíplně kryty před nepohodou, a cestující mohou podlelibosti vozy
buďto opustiti anebo zůstat v nich. Loď může pojmouti do svých
sitrob buď osrn velikých vozů rychlikových, tak zvaných D,_-vlaků,
anebo s 18 vozů nákladních. Vozy jsou zároveň na kolejích tak připev-
něny a zajištěny, že i při 'nejtěžší bouři a vlnobití nemohou byti
a kolejí vyhożeny a poškozený. 0 r  ˇ A
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,Cestujflícímprvní ,az druhé třídy jest přístupna celá promenádníž

paiuba, ve které jsou také moderně z zařízeìnévmiístnosti společenské,
jako jídelna pro7'l00 osob, pokojfpro kuřáky a jiný pro nek'uřáky..
Přední část ,tétozpaluby jest uzavřena a opatřena ípleteným nábyt-
kem, takvjžeýposkytuje při pěkném počasí cestujícímsapěkný pobyt,
venku. Loď . jest poháiněnas ,dvěma parnímiizí stroji, každý o,220d
koňsjkýichjsil, a mvůže jeti __rych~lostí í5`5~-mořských mil' za hodinu.
Jedžnaamořská míle má, _jak-_známo,_ l85“5.m. Těleso lodi jest rozdě-

_le_n.o“; na;,12 neprodyšných, vodě nepřístupných oddělení, zeikterýoha
by se přivnějakém neštěstí nebosrážce dvě .ınohlavnaplniti vodou,
aloď by přece senepotopila. í   p ij  _ ‹ „

,Námořní cesta Z Warnemünde do Gjedseru na ostrově Falsteru,
kterou' železniční vozy vykonávají na prámové lodi, obnáší asi“ 45,
km, a pak ještě, jest mořská úžina mezi- ostrovem Falster a Ťmeziż.
ostrovem Seelandem, která měří asi 5 od km. .  «, v ^ jj í  

Ovšem že .prámové lodijsou také opatřeny všemi bezpečnostnímiz
zařízeními-  v l _ ši _ í_ _ _ __\ ř _.

jhdp.-4-l-z-.A ut ołg ar á ž e' o 23Ýp,oscIh od ích. _  ř z
,Stavební místalv.1něstech jsou velmi drahá.. AbynezabíraliSta~~

vebních míst_garážemi,vzali to V Chicagu z fundamentu, a.post_avili:z
garáži ov 23 poschodích.kt"erou opatřili všelikym modernímizařízením..
Vlastní garáže. jĹestVnitřní částí velkého obchodního domu, jehož věži
dosahuje výškyí60 In.  _ pi V ' zż _ . l 0 l i “   
fVe. čtyřech r[ozích`_vlastní budovy, tam kde začíná věžovitá n-`ad~

s;tavba,rjjj,sou ,č,tyři,věžky“,i vysoké 15 m, v nichž jsou umístěnyčtyřiž
nádržky navodu, která se odtud rozvádí do poschodí níže polože-
ných. Mís.tnosti,,jležící 've věžovité nadstavbě, dodávají vodu Z Ĺná-
drže, která jest umístěna ve vjěžní kopuli.  Í l ._ í _ A
Ť Qarážeflsama může pojmouti najednou2550 automobilů. Za minutuš
mohou ,čtyři auta buďto vjeti,_“nebio vyjeti. Manipulacet jestovšem.
přesná a rychlá. Všechno obstarávají stroje a elektrický proud. Uvnitř
garáže“*nesm'í se auta pohybova‹tifvl~astníIñ“ pohonem, aby místnostiz
nebyly naplněny kouřjemi as zápachem. Veškeren pohyb“ uvnitřçbudovyľ
konají šikırıélplochy. Garáže má čtyry vytahovadla, která [dopra-
vují auta do pfatřičnéhot poschodí. Auto vjedzek vytahovadlu, stiske-
nutí elektrického knoílíku vytvoří pod ním šikmou plocflhu,.s,ečkteré›
auto sjedexdo ,vytahovadla,'které hned vytáhne, auto do ~~příslušného›
poschodí, kde už mechanickyiotejvírají se 'l dvëře místnosti, do které
auto právě patří. Elektri“`ck"ým_ proudem“ vytvoří se p'odau'tem šikmáľ
plocha, se které auto samo zase Sklouzne do určenémístnosti.Dveře
se paksamyìzase samočinně zavrouf, a nenechají se otevříti jinak,
leč až majitel oautaylzastrčíklíč, jemu vyjdaný,'do“ patřičné ,klíčové
dírkyv prkně, .upevněné iv' přijímací kanceláři dole.'člAuto pak zase
'Vjede po šikmé ploše' ÁdoĹvyŤtahovadla, to [dopraví auto do příz*emí,j
auto po ošìknrlé ploše vyjedelz “vyt“aho“vadlÍa, a, jest zase volné. _

_ _ . 4 A _

- i-ıı. ' l `
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in 27. lsrpnapodepsal amer, státní tajemník Kelloggpooyozlatýmnëjpérern,
S ostatními zástupcci ,velmoci v Paříži mírovou úmluvu: kletbu válcel

Severní Amerika se totiž hospodářsky usazuje v. Evropě, li, hledí
podniky tyto Zajistiti, aby jich nezničila válka, která Skoro na
všech hranicích flhrozí. Než tato ,,~paX americana“ bude moci_Evropěą
byti oním průmyslem nadiktována, poslouží Snadzatím Kelloggův
pfl1‹‹›.- c    
č i Německý minorita Ohlmeier ve varovnémrspisku proti válce vy-
bízí k zakládání mírových spolků, aby seobyvatelstvo vychová-
vvalo V pokojném smyšlení. Až na ty Spolky, jichž už nás nebe
račiž ušetřiti, hlavní myšlenka jesprávnázc Svárlivost' mezi občany
i bez války jest neštěstím obyvatelstva --i ovšem noviny a řečníoi
i ,,nejpacifičtější“ jicpfěstují nejvíc; Taktodalší vývody šlechetného
minority  mají svou Slabinu `v tom, že podle ,známého básníkova
výroku ,,nelzežíti v pokoji, kdyžse zlému sousedů ne1íbí“.'Píšet:j
„Ke“ sp"orunáležejí'vždycky aspoň dva. Nikdo Senemůže se mnou
pustiti do sporu, když nechci já, když sedořněho nepus_tí'm,já:
tak nemůže ,žádný národ os námi válčiti, když Sesamizdržíme
každého válečného činu.“ Avšak právě ik zachování míru náležejí
vždycky také dval. l y j z  i l “ , l  Ĺ

, _

iluigoslavie. cv, si . in i `
co Křivolaká politická dráha"Stěpána Pxadiče ukončena S dráhoug
životní Smrtelným "zraněním ve sněmovně. Jsou to nové methody
politického boje, které kéž Se nerozšiřujíl Radič, po převratě vůdce
chorvatské Selskéstrany, byl proti připojení Chorvatska k Srbsku,
0ht.ělChorvatsko Samostatné. Ale tu selsrazilis politikem podobný_ch«
násilnických Sklonů, Pašičem a Sp. Dali jej; prostě Zavřít. Když
pak volby 1920, vynesly Selské straně 48 mandátů, nezbývalo než
Radiče propustiti, který hned potom zavázal oslavující r jej“ Shro-=
máždění slibem na chorvatskou, republiku. Proti Srbsku' brojil,
nejenom. Z této zásady, alei proto, že vláda l bělehradská dávala
Chorvatům makavě cítiti rozdíl mezi vítězem aÍ poraženým, mezi
vládnoucími at opposičníky, vŤ daních, .ve školství, vec správě vůb ec;
bylo tedy k opposici příčin dost, ač také možno, že tato pozapo-vs
mínala,^kolik nákladů vyžaduje obnova zpustošených krajin.

Q Boj Radičův nab“ýval~rů`Znýchpodob. Ještě jednou byl zavřen,
ale pak se stal až--“ miniStI'em«,? uznav jugoslavskou ústavu za Zákon-
nou. Kdysi byl proti královskému dvoru, pravé, že je to pro malou
zemi, jako kdybyste sedláčkovi dali slona: Vyžere jej; bezpochyby

O
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neuvážil, že presidentské dvory nestávají tuze méně, leda jsou-li
zdržány jako rakouský. Po čase Radič králi -- políbil ruku!

Co do smýšlení byl Radič nasáklý pražským~ pokrokářstvím,
.ačkoli se nerozpakovalkdysi přednášeti dokonce ve vídeňské Leo-
gesellschaft. Proti chorvatskému episkopátu aduchovenstvu jeden
čas, bojoval zbraněmi --i inu radičskými, ač moha vˇěděti, že takto
nepřispěje k chorvatské jednotě ca kl ivzítězství“ chorvatské samo;
správy. .Byl chudák poloslepý tělesně i politicky.  s í

0

-. n _

Čína. A že j c A A.  
p Dobytím Pekingu a Tientsinu jest válka podstatně ve prospěch

národní strany proti bolševíkům,;rozhodnuta,ˇ které ovšem bude
nutno i dále míti ilně na zřeteli. Nezávislost Cíny na cizìněa řádná
správa mohlaby Ěínu v dohledné době učiniti nejsilnější .mocí
v Asii, ba snad na světě. Zatím nutno čekati, neporvsou-li se tři
vítězní .generáli teď mezi sebou, nebo nebude-li Čína, y dříve nežli
se poněkud zotaví, Zapletená do války sněkterou velmoci, zvláště
s nenáviděnýmlaponskem, y jehož boycott. zvláštěcmládež bouřlivě
hlásá a provádí. Mluví se o tom,žehl_avním,.městem se má místo
Pekingu státi Nanking, podle něhož se .nynější vláda zove.  - .

Pro násjest pozoruhodno, že této nankinské vládě sám Pius, XI
blahopřál ke sjednocení ˇCíny, kteréž blahopřání apoštolský delegát
nařídil předčítati S kazatelen.  _ j `

,Vládaitalská za to protestovala protilljednostrannému zrušení
dosavadních. mezistátních smluv, jež cizím státům a jich přísluš-A
níkům poskytovaly mimořádných .práv na čínském území. j '

Kaľtolickémisie ztratily válkou aíhladem asi 25.000 lidí
prýutraceno jen 5 (P) zůstalo 3l31.`,.Iinak přibylo katolíků za ro
1926/27 skoro 50.000. Hmotné ztráty činí na ll milion liber št.,
tedy daleko víc než“ roční příjem spolku na šířenívíry aľ sv. Dětství.
Alekatolíci, jak cizí tak domorodí, 'chápou se čile práce, aby
iıtrpěné rány co nejspíše zahojili. Peking as okolím má 289.000
katolíků, tedy mnohem více než např. daleko lidnatější `Londýn.;

“ P ro t e S ta nit Š t íí misionáři se Z části vracejí. .Nesnáze vzni-
kají o to, pokudspráva jmění, škol a j. ústavů máˇbýti „jen
-čínská“ či s cizinci sp“ol~ečná. o Jaká ,,tolerance“,se tu provádí, uka-

W'Š.
WĚ'-Í

zuje na př. to, že při svatební slavnosti jednohoz oněch tří generálů,
Ghıangkaıshek-a, kterýse smanželkou roznešela má“ více žen, před-
sedal předseda YMC-y! Přes .to snaží se protestanté zavésti jednotný
název. _,,křestané“ jen pro sebe a své sekty. A , 5

` X

J-
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Svatyně sv. Barbory v Brně na Petrově.  
ˇ. ˇ J A  A Jan Tenora. “ « í ~ ;-

_ \

Až ku ,podivu málo vědomostí zachovalo se o k ap l i, vlastně
k o s telu, S v. B a r b o r y au dómu na Petrově. j Teprve r. 1846
byl kostel zbořen, a Z paměti nynější doby i s okolím vymizelfl již
úplně. Ani 0 místě, kde stával, seŤpřesně'nevědělo,tím méně O jeho
rozměrech sa' dějinách. _ ~ _ ˇ ~ ~

V o ljný v prvním A svazku .Své C í rek e vn T O p o g r afie
d ie c eseio .b r n ě nás k é Í vyšlém pr. 1856 praví jen (str. 62), že
kaple sv. Barbory teprve v poslední době byla úplně zbořena, a že

J _ _

stála nasamém Petrově těsně. u“ bytu dómských vikářů;, že byla
r.j`1'723od kapitulníhoděkana Frant. Lefflera a~ olomouckého .kaš
novníka .lana Felixa Želeckého svob. pána Z Počenic vyst_avěna, la

- \ - _ 1 . .

že`21. srpna- 1733 brněnskýˇměštan* a zemský účetní~Augustin Janf
Kavánek učinil nadaci za tímúčelem, aby o slavnosti sv. Barbory
12 kněží (éfrantiškáni, 4, kapucíni a 4, »jež určí kapitula) tam mše
sv. sloužiloa četné kajicníkyzpovídalo. 2 A , z

i Dr. Š uj a n ve svém tnejnovějším D ěj e p is e B I' n a opakuje
poněkud~zkráceně tyto údaje`Volného dodávaje, že kaple sv. Bar'-“
bory naPetrově byla zrušena rá. 1789 (str. 320, 355). i _
_,To je skoro vše, co se vnaší literatuře o kapli (kostele) zacho-

valo; je toho věru málo a není to ani přesné. Nejsou však, jak za
to mám, bez zajímavosti a jisté I důležitosti podrobnější .zprávy
o tomto kostele, pročež .pcdávám je tuto ~po_dle“praímenů vkapitul-
ním “ archivě brněnském.  _   `

Hlídka. 0 25
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3-že ~  Jan Tenorazr

' ˇ v'“ ı 'r_ Na Petrově byla sv. Barbora od nepaměti uctívána; prıpomına
se, « že o l t á ř sv. Barbory byl v kollegiátním kostele r. 1455do-
tován. Ale již na nejstarším obraze Brna Z r. 1593 (podle dřevorytu
J ._ Willenbergra) viděti v blízkosti kostela petrovského Zvláštní k a pli
íflšv. Bflvhøry; na pèknê x~yhinè,Jiřflhø_Hnfnflgıa z r.1617 xøvnèž je
dobře vidna. Zústala-li potom za švédského obležení Brna bez po-
hroymyjcnebo byla-li zároveň S kollegiátním kostelem zničena,
o tom není p ých zpráv. Ale jako kostel zůstal zříceninou a
jen pomalu povstával Z trosek, tak podobá se, že týž osud stihl
také kapli sv.`Barbory; když za druhého obléhání r. 1645 všecky
dřevěné části domů v Brně musily býti strženy, zajisté neobstála

l"1<šw

anistřecha u kaplesv. Barbory, která byla jistě jen šindelem kryta.
Nepochybnépakjest, že Začátkem 18. Století tato kaple sv.Barbory
ležela _v troskách: byla opuštěná apobořena (deserta ac diruta).

Tato kaple stála bokem na sever od kollegìátního kostela ne-
daleko u nynější budovy íarního úřadu, (itam asi, kde jsou poboční
dvéředo místnosti v přízemí pod farním úřadem, vedle nichž se
schází Biskupskou, ulicí do města. _  ”  ' 1 1

j Velikým ctitelem sv. Barbory byl r. 1715 Zvolený kapitulní děkan
Frant. Xav e r Le f fl e r. Rád stavěl: u vchodu do kollegiátního
kostela zklenul prázdné místo na kapli Všech Svatýchjana kapli
Dušiček, v kostelepostavil oltář sv. Kří bnovil oltář P. Marie
s Ježíškem a sv. Václava. _A_když lítostn pobořenou kapli
sv. Barbory, 'pojal úmysl vystavěti na tém místě" novou kapli,
aıebospíše větší kostel. V tehdejších dobách, kdy opravdové nábo-
ženské smýšleníve všech vrstvách lidu se projevovalo, našlo se

dílu Zamýšlenému hojně dobrodinců; od li. prosince 1720 do 7.
září1'723. sešel se na darech obnos 1391 Zl." 13 kr. (Z toho nejvíce

N‹ CD

CD‹Q;

N<5Ò

Qø QD II-'I

daroval Jan Felix Želecký svob. pán Z Počenic: 534 52 kr.), a
ipotom“ scházely se dary dále.I) ' A _ 2 Z 1 in

Smlouva to stavbu stala se. v únoru 17218 mistrem Zednickým
Frau-tiškem Klíčem, jenž slíbil také přispěti tím, že na svůj náklad
obstará dlažbu' kostela černýmimramorem Z Mokré (na panství ka-
;pitulním.2) Ještěflnezačalo ani jarol1721, a již Začalo se pracovati:
napřed od 3. března šest robotných poddaných Z Bohunic odváželo
trosky bývalé kaple sv. Barboryapotom k nim, přibyli dělníci

, › ' _

1) Kapitulní archiv brněnský, III. j _ 1 1
2) Potom však poznamenáno, že kamennou dlažbu daroval Jan Klíčník, měštan

brněnský ia Zednický mistr. i ,Z A ~ 0 ˇ _ v _ i
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Ó V V V
jj QŤKlí_covi a vyvázeli rum ze zborené kaple. Paknastala .práce Zed
mická; toho roku byla poslední výplata 27.'listopadu a Za celý rok
rvyplatilo se Zedníkům 72 zl. 34 kr. a nádeníkům 52 zl. 31 kr. 3 p.1)

1722 Začala práce Zednická 5. dubna a pracovalo se až do zimy;
.-.aby stavba přes zimu lépe se uchránila, byl kostel 19. prosince
;zatímně pokryt křidlicí; Za tento rok se“ vyplatilo Zedníkům 164 zl.
.A0 kr. anádeníkům 98 zl. 43 kr. 2 p. Stavba Zhruba dohotovena
ëbylar. 1723, kdy se nejúsilovněji pracovalo; poslední výplata byla
'18. prosince, a za celý rok se vyplatilo zedníkům 186 Zl. 539 kr. a
mádeníkům 109 zl. 30 kr. Úplně byla stavba dokonána r. 1724, kdy
koncem března Zedníci zase u kostela Začali.“ U stavby, samé byly
ito dodělávky; jen uvnitř vkostele prováděla se nová práce: dělala
zse hrobka (krypta) již 8. ledna až přes duben, kromě toho upraž
“vovala se ze sklepenímístnost, kde by se uschovávaly drahocennější
.předměty kostelní (thesaurarium), a vylamovala se tam Skála toho
froku i příštího; r. 1724 dostali Zedníci 78 zl. ,58 kr. a nádeníci 33 Zl.
.37 kr. a r. 1725 _Zedníci 30 zl. 24 kr. a nádeníci 22 Zl. 54 kr.; cel-
kem tedy, jak si to sčítali, při celé stavbě činila mzda zedníkůrn
533 Zl. 15 kr. a nádeníkům 316 zl. 13kr. 1 p..Vápna se v ta-leta
_-koupilo za. 145 Zl.. 41 kr. 1 p., za cihly se dalo hotově 116 Zl. 48“kr.2),Í
,za vypálení cihel a za dříví flk tomu dalo se 186 Zl. 31 kr., vozkům
:za dovážku cihel, písku, vody atd. zaplatilo se 217 zl. 57 kr. 2 p.
lšromě toho daroval převor kartusie v Královém Poli Václav Valentini
z4000 cihel i s dovozem a abatyše Z Králové kláštera 3000 cihel.-- Ka-
flrnenickou práci Zhotovil mistr brněnský Jiří Kerner za 146 Zl. 30 kr.

, Zdříví na stavbu potřebnéhofldaroval Z Rájecka od Šošůvky 198
.kmenů hr. Rogendorf, desky a latě byly koupeny od mlynáře Martina
.Pořízka Z Osik za 86 zl. 3 kr. 2 pi. Tesařskou práci dělal mistr Jan
ľeldl, jemuž bylo Lplaceno 130 zl. 48 kr. Střecha bylakryta křidlicí
.a ,korýtky od hrnčíře Zvláště dělanými; tato práce stála 24 Zl. 30 kr.
_Nad_ kostelem věžka byla kryta plechem; za plechapráci při tom
ìbylo, zaplaceno 286 zl., Na vrcholku _ věžky byla pozlacená báně, jež
vážila 131/4 libry; za ni dáno 9 Zl. 42 kr.; ve věžce byl zavěšen Zvon
~darovaný měštanem Leopoldem Flaumem. » Z i

7 Kovářská práce a Zámečnická li se železem stála 301 Zl. 23 kr.
”2p.; vy tom byla také železná vrata; ještě pak na 30 centů železa

z

1) Zedník dostával denně 24 kr., ale většinou 30 kr., a nágdeník 13 kr. 1 ~ 1
2) 1000 cihel bylo za 4 Zl. . Z ' _ , j 1 1

_ A v ~. Ý ' , _ 25*
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356,; _ 1 Jan Tenora: “ Á

bylo darováno Z hutínai panství N“o“voměStském,i Kunštátském, Blau-9
ském afj. Na zasklení oken dairoval" opat žd”árský,Václav Vejmluva
2000_kol_eček a od zasklení sezaplatilo 50 zl. r- c 1 mi i 1

Uvnitř byl kostel zdoben štukovou práci, kterou dělal JanšBullaž
ze " Špilberka; smlouva 'S ním byla učiněna nag50 zl. la sádra stála;
ještě 2 zl. 207 kr. 1 pí. Řezbář J an Jindřich Stanggastinger Zhotovil
tabernákl  za 20 zl. aj novou, dřevěnou sochu sv. Barbory na oltář
také za 20 izl.,”a Antonín Riga. dělalze dřeva sochu sv. Kateři“nyľ,_
která stála po boku oltáře, za 15 Zl., jiná řezbářská*`práce stála;
ještě 6 Ťzl. 25 kr. Stroilařskfou práci dělali mistři“ Linhart fSchachtl,__afl

_ A-‹.›=›

Matěj Kerner; dostaliíazairni 107 zl. 18 kr. Zlatníku Filipu Stophovi
dalo se za práci ve iStří“bře`a za 7 pozlacení 20 zl. Kostel vymalovalšj
malíř; Frant.«Ant. Höffle za 76 fzl. 6 rkr.“; za pozlacenílłbáněi na věžiž
akříže pv průčelí dáno malíři 10 zl. 30 kr.“;z-- do r; 1725__čítáno«›
však do stavebních účtů malířské prácegza 77 Zl. 30 kr. _L'aÍz__a-s
sklení obriazuP.ìrMariena_ oltáři čistýmsklem platilo se 5-zl. 53 kr.,
rozličné práceyjby-lo za 51, Zl.57“kr.,Ía“ ježto se [ještě č_í“talzo““ rytcům.

byli to: Leopold  Konopický,zJan» Krištof- Leidik aJakub Vilérn
I,-Ieckenauer Zarytí do mědi;_obrazú4zpjro_ členské lístky německé
ičeské uzbratrstva sv.“ Barbory 22 zl. 13“kr., obnášeldo r. 1725“
.výdaj nazstavbu kostela 2949 zl. 59 1 p. Ainebylo tuvšecko
uvedeno a dalšími výdajir.,Í1j725*a 51-726i_náklad* ještě' vzrůstial;uhraì-
zoval. sedalšími' dary. dobrodinců Le_ffl_er prosil kardinála bis-v
kupa Wsolfgangaí Schrattenbachał za p_ří`srpělve_kj A-4-, ačeho se j ještě
nedostáìvalo, doplatil sám›;Le.ffler.. Také později_dost_ávaly_se_kostelu;
dostič«etn~é odkazy.I) z _  A A in _i „[  s _

_ Náklad' na stavbu -kostela byl na tehdejší řdobuz_značný” na pouka-
zuje na poměrně velké rozměry nové stavby. Neštavělaí se malá'
ka ple, jaká ˇ tu bàývala, nýbrž prostrannější kostel; potom se ímálokdyˇ7
již mluví «o> kapli .Sv. Barbory, nýbrž »skoro vždy lo kostele (eccle-
sia s.Barbarae), jen potom, byl už zavřen, Zaseseì někdy .jrnenuj je
,,kaple°Ťf nebo. ,,kostelík“. Presbytář vněm byl dlouhý 6 sáhůž
(11'4 m), široký 2 sáhy.»2 stopy (4'42 m), loď A měla délky 10 jsáhůfl
(18`97 'm),` šířky f4fSáhy 2 Stopy (8'22m)i; byl tedyľtak asi“ Zapolo-
viěku _đ.ómu.nıai Petrově. Pro tento kostel nestačilo bývalé místo po
kapli sv: Barbory, nýbrž loď _ko'stelní byla prodloužena pol úboči
petrovském; skalnatý' terén musil býti vylamován a upravován..

_ . n. ' ˇ ` _

až 7___ř_ _, mm, ___ - “ ` n ` _ _ ‹ _ ` '
_‹ ø
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rřresbytář- byl obrácen ke koollegiátnímu kostelu, ale loď byla prodlou“
ıženažke kanovnické zresidenci 267, jež Stálav Biskupské ulici proti
vresidenciyııyní č. 7, ż-- proti-residencì 267. byl hlavní vňchíodl de
äšosltelaolrsiv. Barbory. V Í  1 ' zfl  Ť I "

Ĺ .Kostel měl osm oltářůs: hlavní“ byl Pz Marie Čenstochovské a sv.
íBarbory, po jeho bocích byly ,Sochy sv. Markety, Apolonìe, Cecilia
sa Kateřiny; poboční oltáře byly: sv; › Ondřeje apoštola, sv. Bartolo-“
àrněje ap., sv. ìValentina, sv; »Jana Nepomuckého,  Nejsve. 2SvâtoStŤì

ı .

«oltáì'“n`í (Božího Těla), sv. Kříže, JanazSarkandra`rnuěeník-a. V kostele
flbyltaké kůrsproy hudebníky S pedálovým poslíivem o šesti rejst-řících.1}
l Kostel byl hotov r. 17424; tehdybylo Benediktern Xlllprohlášenlo
j“lubi»leeurn= obecné, jež z se V Brněľzačalol slaviti dnˇeÉs27. Srpna, o 12.
neděli., po sv. Duchu. lPr,ávě ; tento den byl zvolen za denf [posvěcení
ąbenedikcee)kostelajsv. Barbory. VV kollegiátnímIëkostelebylo 'dvojí
kázání, německé a če,skér,~ probošt Jan Matyáš, íhr.fThurnl~sloužil
żpontifikaslnímšijsv., po níž se vedl pflrůyod'domem~vikàrským khlav-‹
žnímu .vchodu do kostela fl sv. Balrbory až olomouc“ký» kanovník Jan

eˇliXleŽeleckýŤšŤÍ,svob.pan-Z Počenic belnedikflrosvalltentovkostelgpotorn
zpíváno s,Te iDeum, bylo ,německé kázání, Íıožehnání fat líbání ostatků
zsv.ìBarb,ory.2.)"ì r e v. r . v v _ I ` r

Un. kostela,“ Íjejž dobře viděti- na obraze, Brna Z` r;fí736 ›(p`oŤdle ry-
?tiny>.l'íanarMat. Steidlinalibyrlo zřízeno hned obrat-rstvor sv. Barbory
ızaršťastnou hodinku smrti, jež se velmi.rozsšíÍřílo;e tıˇskemflse vydávaly
členské, lístky, litanie“ as Seznam, zemřelých členů," a ~Sv€-'ızeanél knížky'
se rozdâvallyf na Svatekfsv. Barbory, jenž bylivelmìısl“'aven. ,Již před

 žním yodpoledne o 3. hod.lbyilyÍ nešpory alitanìeo' sv. Barboře před
Velebn0'ujSv.átostí S požehnanírnç na sv. Barboru vy kollegiátním kostele
íflsloužila se oi 6, hod. <roratní mše s Sv.., po níž byla ranní V kostele
żsv; Barbory, ~Za1níž Sleyystavila Velebnâ Svâtrost, p`31çfl zpívaly se
v kollegilátnímkostele hodinky ;, před' 9; hod. se Zvonilo, a -V kollegiátním
kostele bylolčeské, kázání, pofněm zvonilose na zpívanou velkou
~›r*nši^sv.”v kostele SV. Barbory' S p,o»žehnáÍním; potom bylo tarnže
anèmecké kázání, Odpoledneoż. hod. bylo zase u sv. Barbory německé-
kazyâní a po nění“ nešpory“ až litanie oi sv. arboře'Sxpo-žehnaním.
V, nejbližší volnýden byla pakj<uls_,V. Barbory“ Zpívana mše sv. za
,Z”emżřeléi'člženyflybratoızstva; Duchovní správu V kostele, sv. Barbory obsta-
lvráwfalnl jeden Z vikâřůljgetrovských, ale u kostelabyl ustanovován také

x,,.1g,ę,p1flnrniiav0hiv,I1I.B;III.o. I    e I W w  
_2)flTa‹mže, III. E". 5 I B
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358` Jan“ Tenora.: Svatyně sv. Barbory pv Brně na Petrově. _

zvláštní beneficiát. Účty kostelní byly vedeny pro sebe a »skládal je
kanovník kustos (Sacrista maior). Kostel měl svůj vlastní majetek,
měl ipřebytečné Stříbro,1) od tohoto kostela sv. Barbory vypůjčovalš
si také kollegiátní kostel, když se podnikla jeho oprava. U Sv. Bar-~
borybyly také zřizovány nadace; do r.”íˇ765 bylo tam nadačnícls
peněz 6400 zl. .I  = V 2 _ 4 ` r

4 Kostel měl svéjvvlastní bohoslužebné předměty; tři stříbrné pozlav-
cené kalichy byly, darovány(vdovou .Zuzanou Neudlovou, paní Že-»
leckou, hrabětem Michalem Althanem), pozlacenou monstranci, .po-
zlacené ciborium zdobené českými V kameny a dvěma koralemi (dar
panen Marie Teresie aAnny Marie“Teutschmannových),` stříbrný .pa-
cifikál, S českými kameny, dvě.-Stříbrné, kaditelnice,e9 párů_ cínovýclr
svícnů; kostelu náležel  starodávný stříbrný relikviář gs ostatky sv.-
Barbory, dol dřeva, zasazený relikviář Sl ostatkyfsv. Ondřeje, do.

' ~ mědi pozlacený relikviářSflostatkysv. Františka Xav. Prostřed kostela.
visela darovaná mosazná lampa, do stěn kostelníoh bylo upevněnov
12  železných svíonů aa v u tabernáklu byly také dva. U oltáře by la~
kožená, sedadla pod červeným sbaldaclìinem, inahlavním oltáři byly“
eu P. Marie čtyři ěežrvené závěsy; baldachzins ě_erve.,ným~i”Záívěsy byl také“
nad P. Marií Pasovskoua uvchodu do kostela byly jvelizkérčervené sou-«
kenné závěsy. Poˇstěnách bylo mnoho obrazůzjsv. Jana Nepomuckého.,
P. Marie Dubské, sv. Ctností, Dušiček voěistoi sv. Teresie, sv. Antonína _.

1 7
sv; Karla, sv. Rodiny, Bičování Páně (pod kůrem) a jiné malé obrázky;
visel tam kříž a byla Soohasv. Floriána. V Sakristiibyl kříž, kulatý
obraz“ P.-Marie nadřevě malovaný, obraz Sv. Františka Xav'erSkého,_
Ježíš ukfřižovaný na podním  P5. Mari`e”Svatořtomská, obraz sv. Frau-ž
tiška Serafinského, Sv.”.Iosefa, Neporskvrněného Početílzisa V ko-
stele byla zpovědnice a na oratoři skříně na paramenta: dva pluvialy'
5 a_flınnflıi1<flxni zz 17 1‹øSnıi vøzıičnýøhhflvøv;ríżflsnıi če-x~nón áflvøvflıaz
paní Želecká, červenou kanovník Želecký, černou děkan Lefíler. Ko-2“
stelżníhołprádla bylos dostatek a mnohobylo Ĺdarováno. je - Ž

 kostele sv.. Barbory byl pochování budovateljeho kapitulníš
děkan Frant. Xav. Leffler; když r. 1744 Zemřel. Po něm bylo okosteř
pečováno i dále; 4. ,července 1.778 byla yvisitayce kostela a~všeckjo**
vněm shledáno vdobrém pořádku. I ~ V , Ĺ '  ^ l(0.p..)  

\ n.\ ' - j

1) __ R. 1746 prodal 24 lotů stříbra za, 24 zl. Téhož ıoku dělal Zlatník Schneider“
pro kostel, Sv., ,Barbory stříbrný hladký kalich (za 81 zřř) a lavoir .S konvičkou (zaëfl
130 zl.); dostalna. to Starého Stříbra. za 77 zl- 28 kr. V2 sp. Zlatník ,Fischer dostab
za .pacifikál 42 zl. ; 2 v , V z " V

“„
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Dr. T. Hudec: Apoštolský (sněm. jen 4 359

_ Apoštolský sněm. z  
č , 2 Napsal Dr. Tomáš Hudec. (0.3

Otázka, odkud. Pavel svoje evangelium má, mohla se vztahovati
jen 4 na p r v n íjleta jeho apoštolské působnosti. Pavlovo evangelium
bylo od počátku jedno ap totéž a proto nebylo ,myslitelné -- a ani.
judaisté nemohli tvrditi, že by byl pojsdlouholeté činnosti. nějakou
novou nauku nebo zásadu ke svému učení odjinud převzal a při-›
pojil. Proto sv. Pavel, když hájí původ svého učení od samého
Ježíše Krista, mluví jen o p rvních letech svého apoštolátu a.r. .

jenom se zřetelem na tato p rv ní léta prohlašuje, že byl po svém.
obrácení v Jerusalemě pouze jednou, a to pouze na kratičkou dobu.
Byl-li v Jerusalemě ještě později akolikráte, to nemělo žádného
významu pro jeho důkaz, že své evangelium nepřijal od lidí, ale-
od samého Ježíše Krista! Není a nemůže býti jeho úmyslem vy“
počítati všecky cesty, které po svém obrácení do J erusalema podnikl.-
Duševní vzrušení a spěch, sljakým list ke Gal. psal, vysvětluje
dostatečně, ženeučinil zmínky o cestěs almužnami, která ostatně
projehoobranu neměla žádného významu. _

Když Pavel a Barnabáš přinesli. do J erusalema almužny, byla
tamní církev následkem pronásledování Agrippova v trudném po-
stavení. Jakub Starší byl popraven, Petr po zázračném vysvobození
ze žaláře odešel ,na jiné místo“. Za těchto poměrů Pavel a Barnabáš.-
prostě splnili příkaz jim uložený, odevzdali almužny açvrátili se-
domů, aniž se v Jerusalemě déle zdrželi. ---

Další důvod Webrův zní takto. Spor mezi Svatým Pavlem a Petrem,
jak jej líčí Gal 2, 11---14 neníjmožným po apoštolském sněmu.
Tam bylo přesně stanoveno, kčemu pohanokřestané vázáni jsouı _

a k čemu nejsou. Když tedy Petr (Gal 2, 12) se vrátil k plnění
Mojžíšova zákona, tu jeho počínání nemohlo vyvolat u nich žádný
zmatek a žádné nedorozumění. Proto onen antiochijský konflikt
sběhl se p řed usnesením apoštolského sněmu, čili jinými slovy,
v Gal 2,1--120 není řeči o apoˇstolském sněmu, ale o události
drivèjši. _    r  

Nepředpojatý výklad oné perikopy listu ke Galbude nzejleprším
vyvrácením tohoto tvrzení. Webra a jeho stoupencův. Její text Zní
taktozlj ,11. Když pak přišel Kefas do Antiochie, do očí jsem se

n

, ._
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jemu opřel, protože byl vinen. 12. ,Nebotdřív-e' než přišli někteří
od Jakuba, jídal s pohany; ale když přišli, stranil se a odlučoval
se boje se těch, co' byli obřezání. .13. A S ním“ _přetvařovali,_se
i Ostatní židé, takže i- Barnabáš byl stržen' k_ jejich přetvářce._í4.
Než když jsem viděl, -že Ínekráčejí správně. podle pravdy evangelia,
řekl jsem Kefovi přede. všemi: Jestli ty jsa židem Žiješ' popoıhan-
zskémz_způsobu_ a~ne požidovském, kterak nutíšpohanyžíti po 4 ži-
zdovskémšrzpůsobu?“. --2 j as _ 2 4  č č   _ Í

Spor obou apoštolů, který je vylíčen,  udal se nedlouho po
z-sněmu apoštolském aj to dříve, než svatý Pavel ,na,stoupilfd-ruhlou
Ĺapoštolskou cestu, neboť“ tehdy* BarnabášeOpustil  Antiochii a
.odešel sf MlaI'ke[nčna,zìCypr (Skut >apr15, 39),.kdežto V době .onoho
sporudlel .le_ŠtěvčAntiochii. Ý ' z “ -

jj _

Nelze říci, co přivedlo Petra 'do Antiochie. Jako dříve “ nfavštěvovalz
nově založené křesťanisképohce (Sk ap“ 9, 32), tak i nyní odebral se

Antiochie, aby zgvlastníhojnázoru se přesvědčil opodivluhodném
úspěchu evangeliaf7vQpohÍanském světě, o kterém Pavel tolik vy-_
jPrajVOval. 2 'V 2 J I _ V 2 r

. . ~ nv ` ˇ

4 Antiochii žil sv~atý Petrč,poí pohanském způsobu““t., j. neza-
chovával. starozákonných předpisůpo jídle. Činilatakljistě většina
židø1‹ť›,øSťz.xnú Anıziøøhii,pvøtøžè  ' ê v diflspúøshyıi xnnøhøxn
laxnější_v, plnění Zákona, Í a tak " ipžidokřesťané antiochijští se

N‹ ı-I Q-

v této ,věci snadlnoj jpřizpůsobilifvět _ obrácˇené Zl`.poˇhanství~. Šlo
tu především o lzach_ováv“ánˇí Zákonaljpři společných hodech lásky

U:‹9-I n"JCD‹

S “č_ili pagapáohl, které předcházelyl ,slavení Eucharistie, ia, nikoliv ol ho"-
5ŤÉÍÚY_V d 0ľľ_1lQ0h Soukromých. A Ť 'I P

Tujlvšak, přišli _do.AÍntiĚochie ,někteří od .Jůakubafl ˇZněnítextu“
zdá- se nasvědčova“ti,jtomu, že tojnebyli pouze ,židokřesťané 'Iz ìok l í
Jakubova, ale že ,byli přímo. od,'něho,,poi,s.l á níi,ač ,nevíme Z jaké
zpříčinyzísas za ›jaký,Inlúče+l`em“r“. ,Je zbytečno_lvjtétojvěci vyslovovat
jakéškoliv; dohady.. Jen tolik . jeůzřejmo, že tito. poslové, Ů zvyklí z~ do-4
Ibova na `_ přísné plnění., Zákona, horšili se nad počínjáním Petra “a
ostatních- antiochijskýpch »žiídokřevsťapnů a že patrně P dali_ projev svému
rozhořčení tíII1” nebo íjinýmf ,ZP1ůsobem. j-Petr, ,na to počal opětŤ4ží'ti`
po c ,židovskémzpů sobu“ì a.,jeho, příkladua následovali ijiní, bai sánı
Barnabáš' _ r 2 V  = ; Ť '_ _

. _ \Abychom porozuměli tomuto ,Straněníz sefla odlučovánífl“j,Petrovuj,
musíme uvážiti dvě okolnosti.“   ' ~ × “ č -

.S
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n 4 4 je jí Apostolský sněm- ,_ Ň ˇ36.l_

Í Naapoštolském sněmu byloučiněno .rozhodnutí pouzeø P0-
hanecb, kteří uvěřili. O obrácených židech nebylo, niczvýslovně
stanoveno. Když byla prohlášena svoboda od Mojžíšova; zákonapro
pohanokřestany, tu se mlčky předpokládalo, že židokřesťané budou
i nadále zákon Mojžíšův plnit, jak bylidosavìad' zvyklí. Ze zásadního
rozhodnutí plynulo ovšem. jako  logický důsledek, že ani obrácení
židé nejsou Zákonem vázáni, že je tudíž i pro ně lZákon'věQcíf‹ˇindi-
ferentní, které 'dle .okolností se[mohou,„ ale nemuSejí“<,.‹=Podříditi.
Djůsledek tento _ vyvodil si Pavela též Petr v Antiochii, ale .většina
lprostýchí věřících jerusalemských, která od_rnalička»s,eˇ_Z,ákonem
srostla, Ipěla dále na něm al na jeho _p-ln`ěnÍí, Petri jako.: rozený žid

ˇ e okolnostmi,`jednal
i vAnti“ochii. _. ~ „ Ífl P “
mohl a nemusil plnit Zákona dletoho, E. Q.. CD< U2

. 2. Svatý Petr hlálsal dosud-evangelium především mezilžidy až, jak
Ýz Gal I' 2, `9l patrno, hodlal“ pro nejbližší dobui nadále "býti I zdeččin-
ným. Musilo mu na tom záležet, aby“ jeho 1 prácemezi židy měla
úspěch co největší. Když poslové Jakubovi se horšili nad jeho' neč-
zachováváníml Zákona,«tu byla oprávněna obava, _ že .jej „mezi židy
v Paliestině ajinde rozhlásí jako nepřítele Zákona. Pomlfluiva 'taková
byla .by našlajmezižid-y vPalestině a jinde z úıfüdnou Ýpůdu =a-bÍyla

; _ ‹ \ _ .

žby. předemznemožnila apoštolskoupráci Petrovu mezi ,ž.idy!l~Pro'to`
Petr, aby zabránil onomupohoršení, »třebaneoprávněnému,ustoupil
raději lvů An_tioc'=hiií`- od dosav_adního způsobu „života ar- vrátil se
k zachovávánív Zákona. Bál se, jak .čtemef'GalŠ 2,12, těch, kteří byli
obřezání; bál se však nikoliv jeji`chosob,&ale měl bázeří »az starost
o“ .úspěch evangelia mezi židy, _í kde právě. Ív nejbližší době hodlal
přiložit ruku dílu. Měli tedy sv. Petr pro svůj postup velmi zá-
važné, důvod~y."Aže_ tyto důvody byly opravdu dobře uvážené,4tomu
znasvědčuje i to,že muž jakoBarnabáš a jiní' antiochijští". křesťané
čnásledovali PetIŤOv"a_ Příkladu. I s   4 ' 4 2
` Než sv. (Pavel na druhé straně Í dobře postřehl nebezpe kteréO< p-|\

Q0

tkvělo ,ví počínání* Petro,_vě.r“íPráveím' etuˇšil,“,žesí bıIdiouc'nočstí' evangelia*
je mezi pohany ˇal »nikoliv mezi židy,' Petr ; pako svým' chováním
ohrožoval zdárný postup evangeliarvýpoanském .světě.Antiochìjští
ípohanokřestané, kteří viděliafl uznávalipvPetr_ovi› nejvyšší nábo-
ženskou autoritu, byli jeho chovánímuvedeni ve zmatek. Nemohli
;pochopit,proč se jich Petr najednou straní, jfajkebyjdával za pravdu
_,p[říc_hozím“judaistům žádajícím odelvš_”ech“plněnĹíMojžíšova zákona.
Dobře vědělsv. Pavel, že příklad _a, mravzníÍ~vliv.Petrův jsou pro
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pohany obrácené ke křesťanství rozhodující. Ne slovy, ale příkladent
a vlivem ,nutil Petr pohany žíti po židovském způsobuí. lPohano-
křesťané mohli snadnodospěti k přesvědčení, že plnění Zákona,
i když není ke spáse nutným, je přece něčím lepším, dokonalejším
a proto žádoucím. ~Tak mohlo býti mezi obráceně pohany plnění
Zákona, i když ne de jure, tedy de facto zavedzeno. A toho právě-
chtěli judaisté docíliti. (Tím však by bylo dílo Pavlovo uvedeno
v nebezpečí a šíření evangelia vpohianském světě by bylo zatíženo,
baznemožněno _ (_ e - _  J

Měl tedy Pavel ještě vážn ˇ důvody, když veřejně přede všemiflCD< tn-I .W
§ııQJ\

ve shromáždění antiochijské _cırkve opřel se Petrovi a jasně Inufl
vyložil, proč jeho počínání neshledává správným. I ů 2  

Sv. Pavel, v listu ,ke Gal, asi do verše í5., přechází v dogma-~
tickou úvahu a nepraví náin nic o tom, ˇ jak onajsrážka S Petr_emze
skončila. Tolik však ,můžeme bezpečně usuzovat, že sv. Petr Pavlovy“
đůÝ0đy' uznal a jemu ustoupil, protože by jinak sv. Pavel nemohli
v listu ke Gal uvésti onu scénu jako nový doklad, že jeho evan-
gelium bylo apoštolskými autoritami prvotní církve uznánol _ _

ŽB' SV. Pavel při své ohnivé povaze užívá v listu ke Gal ostřej-.
h SloV,jak0 na př. ž_e{_Petr ,VineÍn° (`/ıoctej/vtoouěfvog ^ř1v),nebofl~

_ počínání Petrovo a Barnabášovo označuje jako ,přetvářkufl jest;
VySVěl51ìteln0 právě toupovahoua obavami O evangelium. J _ A

; V zásadě Seoba, Petri Pavel, jako dříve ta~k_i»nyní shodovali.
Pro svůj postup měli rovněž oba Závažn.é`paSt0_r_ální důvody. Šlo

N‹(IK cn5-“._,`_

í jen .o« to, který postup je se zřetelem na stav věcí a na okolnosti
správnější. -Že tu. mezi oběma apoštoly vznikla různostnázoru,
Ilemůže nás překvačpovati.“-Ta_koV,á různost, nikoli vzásadách,.ale>~
v praktických oftázkách' může -~n,ąstat,i mezi největšími a nejbystřej-

ø z.._ . _

šími duchy. ~ í ,_ ˇ _ _ (_ ke _ ˇ _, I
_Tento výklad antiochijské srážky vyplývá přirozeně SZĹ textu az

ukazuje užjsám sebou, jak je nesprávno usuzovat, že byz se spor
antiochijskýlnebyl mohlvudát po. sněmu apoštolskéml Ti-, kteří tak
tvrdí, ypojímají nesprávně usnesení apoštolského sněmu. a nedo-
Veđüul se vrnyslit“ do psychologie prvních věřících Obrácených Z po-
hanství.1)r Vzpomeňme sijen, kolik i Lzpři jiných; zákonech a usta-

1)“S i ení' f e r t, Der Brief an die Galater. Göttingen 1899. Str. 132: Dass aber der ganze
_ _› I V . _ _ I . V

Konflikt des Petrus in Antiochien nicht mehr möglich gewesen Ware, wenn die
Dinge- so ůgeordnet waren, Wie es im Dekrete' Apg _ 15, 23 enthaltenvist, kann I man
nur von einer falscllen Auffassung des letzteren aus `beha.uptcn. " _

' x _
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__ __ Apoštolský sněm.  363

noveních církevních v době pozdější vzniklo leckdy pochybností a
nedorozumění! A něco úplně podobného přìhodilo sei tehdy v An-
tiochii. _   “ _ z _ ` _
* Bylo už dříve dokázáno, že slova_Pavlova ,ni c mi nad to
neuložili“ nijak neodporujítomu, že sněmčapoštolský uložil
obráceným pohanům zdržovati se některých věcí zakázaných v Moj-

, ě zákoně. I když sněm tyto tak zvané Jakubovy klausule
"Uuž -'JŠm‹ Q-ılıO

4

ala schválil, mohl přes to svatý Pavel plným právem říci, že
mu nebylo ,nic nad to uloženo“,~ protože svoboda pohanokřestanů,
o kterou se jednalo, byla úplně uznána, a poněvadžzzony klausule
byly pouhým disciplinárním zařízením omezeným místně i časově a
určeným V první řadě jen těm křesťanům, jimž byl apoštolskýlist
adresován. Neprávern proto nazývá VVeber 1) slova ,nic mi nad to
neuložili^_ z d í, která se staví proti možnosti stotožnovat Gal 2,
il-10 sapoštolskýın'sn“ěmem! 0 _ J

Jako tyto důvody tak ani ostatní, které Weber uvádí, ale které
mají podřadný význam, nemohou učiniti pravděpodobnou thesi, že
Gal,2, í--10 nejedná o apoštolském sněmu, ale želíčí to, co se
stalo při cestě S almužnami. _, J I _ 4 Í

Jak vratké jsou základy, na kterých onathese spo ˇ ” _
vysvitne, uvážíme-li obtíže, jakéjse staví v cestu stoto
í--10s cestou s almužnami. (Skut ap lví, 30.) W  '

Jsou to předně potíže chronologické. ~ I

na535 ,vz<l O2*5.__
CD

F3.gęfC)cm PiŠ.
O

„NCD

Cestu salmužnami podnikl Sv. Pavel, jak plyne ze Skutků ap,
ještě před prvnírˇapoštolskou cestou. Cesta ona měla za účel po-
moci chudým křest'anům_ jerusalemským v době hladu, který vy-›
pukl za císařeKlaudiaa kterýlv Antiochii předpověděl=proroksAgabus,
(Skutap íí, 28.) Cesta ona je ve vypravování svatého Lukášeco
nejúžeji spjata S pronásledováním jerusalemskéj církve za krále
Agrippy, o_ kterém mluví hlava 12. Teprve po zprávě O smrti krále
Agrippy (12, 23) zmiňuje se pisatel O tom, že se Barnabáš a Pavel
vrátili do Jeruslema. Protože Herodes Agrippa I.”zemřel_r. 44., proto
nelze položiti cestu S almužnami obou apoštolů do doby pozdější.
Nefli dříve, tedy přišli do Jerusalemanejpozdějiv roce 44.  

I I

' _ _ x _ ˇ

1) Web er, Die Abfassung des Galaterbriefes. Str. 38.: 1_\Íicht nur das Still-
schweigen desselben (des Galaterbriefes) von den Klauseln ,ist auifallend, sondern
Wie eine Man er Stehtj dem Dekret ent-gegen das' Wort“ des Apostels, dass
die Autoritaten zu .Jerusalem ihm niohts Jhinzugethan haben. j  

^ ø
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V V ľ I ł

Ú
jDle listu Ĺke Gal ,byl Pavel v _JeruSalje_[nef tri leta po Svemobražv

cení .azzp„afk opětně po čtrnácti, letech.~Každ1érnu nezaujatému čte“-
náři Se vnucuje, že oněch ětrnácte let Sv. Pavel počítá nikoliv od
sv=éh“o“fl obrácení, ale od posledníholpobytu V Jerusalemě, takže cel-
kem“ rnjeoziv obrfláceníjm a onoujcestou znıíněnou" Gal 2,1 uplynulo
Sedmnactvloet. l l 5 A ›  `

Poněvadž omezil obrácením Pavlovýfm na cestou Síalrnulžnamíolsedin-
ťnjácìt*letnaprosto,ubjěhnout nemohlo, prjotoejsou Weber za Ostatní zas-
,taìncivjehoxtheorie nuceni, počítat l0n;ěch ětrnlácte. let *oĹd„ o h rá ce ní
zżPavl=ožv,a, jjakoby chtělÍPavel říci: Povprvé jseın' byl Jerusalemě
zvtřífxllěta z po svém obrácení až pakěopětně větrn-ácte let lupou oblrváceníj.
Nep“řjiroíZˇen.ojStltohotovýkladu je zřejmá; l v

Než ta-kovjěnı případě, poněvadž 'cesta' S á “alrnužn'ami připadá
ęnejpozdějìjvdovt rokue_-44., musilo byjobrácení sv; Pavla Ťse ˇudátiej dle
toho v roce 80! Aledle 'souhlasnéhononázoru jexegetůljobrácení ono
nernohnlfoselstátlťtdřívvejínež v roce 33.}neb1o34.Rokj30. jako rokv
“obı;ácenˇí Pavlova; l hnědá-,l se xuvésti  Souhlas l S nostatníi chıšonologií jeho
živoáta. Wę'be_í`l=íprotto fhledí;í;Ce“Stuˇ S nalmužnamoi» povsunoutií do doby
co nejpozdějšíj až do roku 46.v.,ca odvoláváí“Se.jpřllátom na Josefa
-Él§avia,pvdleçněhožn zopnen hjlljaovdnızjuífjiíelev Jz,udS kuŤZa epjrokuıfatora Cusnpidàn
jFada, ěktae_I'ý_á_ zasjtávalj jsvůj, úřajdc v jjletjech? 44+--46. Aleto fZř1Se odpo-
ruje líčení Skutků ęfap., ktereflícestn onu uvádějí ve Spojítostív se
smrtívHeroda Agrippy! A \ ˇ 4 od Š j j Ý

T to “°ˇc“›hronolo ìckéa ne,Sná'Ze 'sou o ravdovoıı azd í,Ž,zkterá” nárn
, \n __ ` . h I; -. › . -. ~ “ vj _ _

s;tot_ožI`í_ovajtí Gal S cestou S Palmužnamij (11, 30;) o  
TA i@'štëđaIŠi Pmtìđůvfiđyi        

jjfGal , A [ předpokládá Inì m o řád nléí lú S p"ěˇc hy apo-Ť
štolsokěSv.1_PavlaLÝ_Těchtoíjúsppěćhůjdosáhlj avšak Pavel“ teprve na
'spvéfprvníjjápóštolské _ceSŤ“těj.j fMohljjIı&ll?Yt0 íúspěchyll poukázat, když
přišel lapoštolskému snětíıu, nikoli však, když př_inesl s`ˇBaI?na`-›
bášem doJeruSÍalema al[nužny.[BylXtehdy síce _j už činnýınpřes rok
pv4jAntiochiíííanepochybně přispěl taín rnnoho k »lrozšířeení n.evangelia,
alejzpaujímjal odo'Ťté đojbylv církvi ještľě podřadné rnístoz, Sk_utkyjhap to
jasněxíá ~n[aZna.ču-jí ,[ když je ìpří cestě l S3 almužnamio jínefnují stále 'na -prvním
místě B`arnabáše'Ťajˇ po něrnjłtíepjrvje P`av`la. Tehdy přede-prvni„fapoš-
tjolskouáeestou Sotva by byl Pavel mohlříci oi Soběp S. oprávněným
sebíevědoınímjj že l,je `Svěř'eno ;jevangel_iuIn« mezi, n_eobřjez`aným_ì°.
(Gal 2,„tf7.)oj-- to“'je_velmižíízáfvažný důvod ,proti~ťÍstotožníová'ní_
Gal f2, 1--10 eso cestou a'aImužnaIni«!.Q e “ A l ;   

_ \

` ' ı

Jv-
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Avposléze po In ě r y, jaké, Barnabáš a Pavel nalezli v Joe ru-,vs
sa l emyě, když tam přinesli almužny, vylučuje možnost takových
jednání s apoštoly, jak nám je líčí Gal 2, 1-P-10. Jakub staršíbyl
popraven, Petr odebral se ,na jiné místo“ (Sk -ap 12,17), f pronásledo-
vání viselo nad jerusalemskými věřícími. Kterak si představit, že
by mohli apoštolé la sv. Pavel za takového“ stavu“ věcí projednávati
vniterní církevní záležitosti! Sv. Lukáš nějaká taková jednání nejen
nijak nenaznačuje, ale je přímovylučuje, když píše (12, 25): ,Bar-
nabáš pak a Šavel vykonavšeslùžbu svou a vza.vše llsisebnou Jana
přzíjmím Marka vrátili se Z Jerusalema“. Tedy Barnabáša Pavel
odevzdali prostě almužny, jak jim bylo .uloženo, a opustili Jerusa-
lem, aniž se tam déle zdrželi.. n 1 l n G   

P Uvedené důvody ukazují jasně nemožnost stotožňovati Gal 2, 1-í--10
s' cestou s almužnami (Skut ap 11, 30) atím více potvrzují, že
Gal2, 1----P10“ a„Skutky apií ôjsoudvlě parallelní
zpráv.y,fkterě se odnášejíktéž událostí, t.rj.
k apoštolskému sněmu akteré senavzáj em do-1
"C5 *,:5‹ CI

Ĺ ` > . _ Ý * l ` ` » Ů ł = _. _ ,

. “ ‹ , _

l30kuSili jsme se V předešlérn objasniti pr ciny, průběh a usnesení
Š

3-ıs

<

apjoštolskéhojsněmu, pokud je to _možno na Ťpodkladjě obou; zpráv,
jež, se nám dochovalyš totiž s,Skutků' 15. a Gal 2, 1--»10. když
obě ony izprávyl jsou ažlpřílišnstručněa vzleckterém bodu nejasné,
přece jen nich vysvítá, jak důležitým byl apoštolský sněm pro
osudy .al rozvoj prvotní Církve. « j .  4 o  ' ˇ y  
_í Hlavní rozhyjodnutí sněmu, že totiž obrácenípohanéj nejsou vázáni
předpisy Starého Zákona, třeba nazvati dílem neobyčejně prozíra"-v
vosti amoudrosti, jakou tu apoštolé, ovšem vedeni a řízeniDuchem
Svatým, dalif najevo. „Rozhodnutí ~ to zasluhuje tím P více l obdivu,
poněvadž všichni vapoštole, od nichž vyšlo, ` byli vychováni avy-
rostli v tehdejším židovskémvpředsudku,žetotiž Mojžíšův Zákon
jest jedinou, nezměnitelnou na věčně platnou normou pravého ná-
boženského.. života. Svým usnesením sněm“ uvolnil .dráhu evangeliu,
které osvobozeno' od pout mosaismu, nastoupilo vítěznou cestu
řecko-římským světem. a brzy jej jako obrozujıcí kvas proniklo-

 “"Také.drnhá část apoštolskéhodekretu ---› Jakubovy klausule -v-
byla kompromisem, jaký“ odpovídal tehdejším po4měr1Í1m., Vyjímaje
smilství, jež je zakázáno samým zákonem přirozeným, klausule ony;
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366 Dr. T. Hudec:

měly za účel  šetřiti citlivosti a zakořeněných předsudků jak židokře-
čsťanů, tak židů, aby nebyli bez potřeby od křesťanství odpuzováni,
nýbrž aby byli získání a vychováni pro vyšší ideály nauky Kristovy.
 oKlausule ony byly, jak jest V nadpise apoštolského listu jasně
naznačeno, omezeny místně na obce, jimž byl list adresovánsa kde
žili společně obrácení pohané a židé. Byly však omezenyi časově
a ztratily důvod Svého bytí tehdy, když přestaly poměry, kterými
by.ly.vyvolány. To se stalo po válce židovské. Tehdy Církev se
úplně odl_oučila od Synagogy, a nebylo už třeba míti Zřetele na
židokřesťany: tito buď splynuli s Ostatní obecnou Církví, nebo se
odloučili jako malé a bezvýznamné schismatické společnosti, které
nějakou dobu v Zajordání a v Syrii živořily, dokud úplně nezanikly.

 [Alepřes to .klausule udržely se ještě dlouhof některých částech
Církve jako zvyky zachovávané jenom vlivem setrvačnosti církevního
života._ To platí hlavně o zdržování se krve aj udušeného. Neboť
maso obětované modlám, jež bylo za dob sv. Pavlaindifferentní,

,f

přestalo býti takovým za pronásledování, kdy požívánítakového
masa bylo považováno za výrazˇjjodpadu od křesťanství. Proto Svatí
Otcové co nejdůrazněji požíván takovéhoamasa věřícím. Zakazují,
při čemž vedle jiných důvodů se odvolávají na apoštolský dekret.

gnnnıx

,To trvalo tak dlouho, dokud křesťanství nezvítězilo nad pohanstvím.
Ve čtvrtéml as pátém století, kdy pobanství začalo mizeti, ztratil
Zákaztento všechenvýznam. l z

Co do 'požívání ,krve a udušeného se v různých částech Církve“
vyvinula různá praxe. A Q S k j . 1 “

Na Z áě p a d ě . Zákaz krve a udušeného masa j zůstal většinou.
neznám. .len tak si lze vysvětliti, že tu mohl vzniknouti a uplatniti
se apoštolský dekret v tak zvaném znění západním, kde ,výraz-
,udušené°ýje vynechán a zákaz krve má smysl jzákazuvraždv. Kdyby
zákaz požívati krve byl na Západě. obecně rozšířen, tubyvpůvod
onoho variantu vapoštolském dekretu byl nevysvetlitelny. “

Jestliže přes to se -na některýchmístech na Západě setkáváme
v Církvi søtímto zákazem, tu jsou topouze zjevymístní, které třeba
pravděpodobně .p i vlivu cíckvíavýchodních. "Tak T e r t u 1 li a n
dosvědčuje pro severní Afriku“ zákaz krve, když v Apologetiku
(hl. 9.)jhájí křesťany “ proti. obvinění, že požívají lidského masa
--- tak zv. thyestovské body -- ,těmito slovy: ,E rubescat error vester
~Ch.ristianis,. qui neanimalium quidem sanguinem in epulisesculentis

I"'$< hıi0 C)< H“U2. Q-P

habemus, qui prope quque suffocatis et morticinisabstinemus. . .“
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Í=Eusebius v Historii Církevní (V. 1, 26.) vypravuje, jak v Lugdunu
--;- tedy na Západě ~ž- při pronásledování mučenice B y b li s hájí
se při výslechu: ,Kterak bychom jedli děti my, jimž není ani do-
voleno požívat krve nerozumných. zvířatf  M inu t i u S ` F e l iX_,
_jenž byl římským právníkem, píše v Oktavianu (hl.30.) ,Nobis
thomicidium nec videre ías nec audire, tantumque ab humano
sanguine cavernus, ut nec edulium pecorum in cibis sanguinem no-
"Verimusf Byl-li tento Zákaz v, době Minutìa Felixe v Římě prakti'
Iıkován, tedy jistěbrzy upadl zcela v zapomenutí, jak dosvědčuje
list Nøvfltiflnúv De øihis jnáfliøis z ıøt 251--258.1)   

Jinak tomu bylo na V ý c h o d ě.. Zde zákaz požívati krve
a udušeného zůstalv platnosti skoro všeobecně, i když v praxi leckdy
nebyl zachováván. ,Přispěla k tomu kniha Skutků Ap, která byla
všeobecně užívána a uznávána jako kniha kanonická a která v' de-
“škretu apoštolském, tak jak zněl ve východním textu, výslovně
»obsahovala zákaz krve a udušeného masa. Mimo to pohané obvı-
ňovali křesťany z thyestovských hodů,t. j. z požívání lidského masa.
Pomluva ta nebyla nežli zmateným ohlasem křesťanské nauky
o Eucharistii obsahující Kristovo tělo 'a krev. Než křesťané, aby
.každou záminku této pomluvě odňali, vystříhali se i požívání krve
żzvířecí, jak viděti? Z oné odpovědi křesťanky Byblis“ v Lugdunu.
tí těmto pohnutkám přistupoval asi u některých východníchnárodů
starý zvyk a zvykem tím vypěstěný odpor k požívání zvířecí krve.

l Otcové východní, aby zákazkrve odůvodnili, odvolávají se jednak
ma apoštolský dekret, jednak poukazují nato, že Bůh už Noemovi
zakázal“ požívání“ krve, ja uvádějí také ještě jiné důvody. Tak
“-Or i* g e n e s (Contra Celsum hl. 29-30) vychází ze svého zvláštního
ønázoru, že démonové mají jakési tělo a že potřebují protoněja-ke
żpotravy, za kterou jim slouží výpary ze krve a tuku. Potravní tu
zzsi opatřují hlavně při pohanských krvavých obětech, alei při každém
..prolitíkrve. Tak člověk požívající krve dostává. se do styku
zs démony. a tím do sféry jejich zhoubného. vlivu. j

. Staré východní památky pojednávající o církevní kázni, jako
áłomiliae Clementinae, Recognitiones Clementinae, Testamentum

N. J. Christi aj. obsahují zákaz krve a udušeného.2) P j
Z' )“Böcke;n_hOÍf, Das apostolische Speisegesetz in den ersten, fünf Jahľhunderten.

Íľaderborn 1903. o '
2) Testamentıım D. N. J. Chi. z poloviny 5. století (2, 17): Nemo suíìfocatum

.aut ídolothytum gustet. . _ j P

V,
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388, . Ä “ Dx-. T. I-In Iøz Apøštøıský flnênn._ 4a  . a a de r
rjsynoda slavená iv maloasijském městě Gangrai) v druhém kanoně

vyslovila anathema nad těmi, kdožrlby požilio krve-a udušeného.
Jako jiné kanony této synody, j tak itento zákaz byl v pozdějších
dobách převzatj~do právních sbírek. různých vychodních církví
a udˇržoval jsev“ nich po dlouhá staletí. Bulharský biskup Le V
Z O c h r i d y zvlistu .k biskupovi .lanuf Z Thrani ještě r. 1053 vy-y
týká 'latinské církvi, že požívá krve na udušeného. Totéž činí M i c h a e 1
Ca e ru la ritu s v ,listuk Petrovi zfl Antiochie. Latinícive svých
polemikáchztéto doby hájí se proti zvýtkám, že neplní apoštolského
příkazu, když, požívají krev. Staré armenské ,Ecclesiastici sanctorum
apostolorum canones* mají. toto ustanovení: ,Si quis episcopus aut
presbyter- auızdiaconus aut omnino ex syll-abosacerdotali mandu-
caverit carnem in sanguine ,animae suae vel quid _ a żferis lacerum
vel morticinium,deponatur; id enim.le:ç quoque prohibuit. Laicus
vero si fuerit, segregjetur.“ I když tentofkanons dnes nemá kv armenské
církvi platnosti, přes to”Armeni po^krmů_připravjených Z krve nejedí
a požívání krve vjjakékoliv formě sinoškliví.2)› 7 _ o I .

Vše; to jsou jakoby vlny, které ještě v pozdních stoletích vyvolala
událostpro Církev tak významná, jakou byl apoštolský sněm. ,

z

1 ) Viz Böckenhoif, Das ap. Speisegesetz- Str. 78. s ~ I , I s Z S
I 2) Vydal kardináll Pitra: Juris eccl. Graecorum Historia e't,Mo11ume;n.ta. Romae

P1864. Str. ,68.Ť-.- Ny'.nější~ praxi I armenské c:iI`kve jsdělil mi ústně mecbitarista
Oskiaľ'-Hˇamazaspj Z Víđľlě. I I . í  S . Z . j ~
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Posudky. I  
Ph. Dr. J. L. Červinka, Slované na Moravě a říše

Vel kom o.ravská.ˇČást I. Brno 1927. na I a- I
 V historické části pojednává p. spis. stručně o původu Slovanů,

zo jejich jméně a o sídlech Slovanů západních. Veliký početkmenů
.západoslovanských nedovolil mu sebrati ja zhodnotiti úplně všechny
zprávy o nich nám- zachované. Podává spíše jakýsi kritický přehled
jejich sídlišť.  j _ . . e   

 Nato obrací se k vlastnímu thematu. Kreslí obraz říše Velko-
nıoravské, jak se celkem tradičně ustálil u velkévětšiny historiků,
oplývá však bohatstvím vzácných topografických poznatků. Jméno
Moravanů .odvozujeod hlavní řeky jejich území. ,,Mouriberg Silva“
překládá „les Moravské hory“. Hranice jádra říše zakresluje od
Manhartského lesa po Malé a Bílé Karpaty, k Bezkydám a Tatrám
.ažk řece Teplé (lpole) na východ. Jižní hranicí jest mu Dunaj,
kterého nepřekročuje. Názoru svého nedovedevšak vždycky dosta-
tečně podepříti. Zabývá se též záhadným poměrem Moravanů k Ava-
rům. Vypravování mnicha Svatohavelského O avarském hrinku' ne-
.umíí vyložiti a pokládá je za -nemožnou bajkul. Praví-li, že „archeo-
logicky avarské tábory nebyly dosud ani povrchně ohledány“, není
to sice úplně pravda, ale ukládá tím naší archeologii nejpřednější
nkol, prostudovati, pokud lze, aspoň některé Z avarských pevností,
.a srovnati je s hradiští starých Slovanů na území našem.

ˇ Vlastní část archeologická zabývá se staroslovanským osídlením.
Zbytky sídlišťtřídí archeologicky na 1. předvěká hradiště ůtočištná,
;2.,grady z doby velkomoravskéga 3. hradištěz doby Břetislavovy.
Zjbohatého materiálu více méně prozkoumaných sídlišť vyjímám
zvláště Děvín. Věnována mu pozornost největší, neboť p. spis. jej
považuje za hlavní hrad říše Velkomoravské. Důvody, které podává,
vneobstojí. Označení „in illam ineífabilem Rastiízi munitionem et
omnibus antiquissimis ydissimilem“ nemůže se nikterak vztahovati
~naDěvín jako na hlavní hrad říše. Přes svou výbornou ,polohu a
znamenité opevnění zůstává Děvín přece jen pouhá „quaedam civitas“
a nelze jí stotožniti se starobylým městem Basticovým ,,urbs antiqua
Ptastizi“. Přes to, že „Děvinismus“ našel nadšený ohlas po Slo-
vensku, zvláštěv' oslavách cyrillomethodějských, byl a zůstaneDěvín
ina dále pouhým strážcem ,,portae Hungaricae“, hlídajícím spolu
s protilehlým hradiskem po pravém břehu Dunaje u Karnunta po-
dunajskou cestu k* východu do nitra staré Moravy. O bývalém stře-
disku staré Moravy nerozhodne „rýč“ ani lokální Ipatriotismus ani
snad náboženský enthusiasmus, nýbrž další studium všech pramenů.
Ve vykopávkách ve Starém Městě u Uh. Hradiště vidí autor po-
hraniční pevnost, teprve .z. doby Břetislavovyl Myslím, že ne vším
právem. Nazývá ji Hradiště.Velovo--Veljgrad. J j .

 miska.. „ 28
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B Kniha Zakončena jest popisy mnoha hrobů, k nimž přidáno jest.
velmi mnoho zdařilých illustrací. Velké bohatství nestejnoměrně“
zpracovaného materiálu ukazuje, jak mnoho práce tu naše archeo~
logy čeká. .  RI-8.

D ěj e p is B r n a. Do Vlastivědy moravské napsal Dr. Fr. Šuj a n..
Brno 1928. S. 609 48 K. i _  _  _  
.Pro vhodnou centrální polohu vzrostl po převratu význam Brna

měrou neobyčejnou jak na poli hospodářském, tak zvláště kulturním.
Jeví se to v jubilejním desítiletí naší republiky brněnskou výstavou
soudobé kultury, k níž druhé vydání Dějepisu Brna jest pořízeno.
První část knihy shrnuje krátce dějiny hradu Špilberka, druhá ohírá.
se městem Brnem. Výborná jeho poloha učinila ho odedávna předním
opěrným bodem pánů moravských. Sbíhají se tam četné důležité-
cesty Z rozryté vysočiny ěeskomoravské do nížiny ústící. O prvenství
však zápasí Brno po celá století se Starobflylejším Olomoucem. Politické
i hospodářské Zájmy I-Iabshurgů napjaly konečně kratší spojovaci.
tetivu mezi Prahou a Vídní přes Brno, a Olomouc Zůstává takto
bokeın, zatláčen jsa stále na místo druhé. _ ›

 Do ustálenéhorámce našich starých dějin kreslí p. spis. Začátky
města, jehorozmach za Lucemburků,nejìsté jeho osudyza různých..
panovníků století patnáctého a šestnáctého a dobu prvních Hahsburgüv.
až po Bílou Horn. Dobu Střední (1620-1848) nazývá '-- nevím proč
-- dobou úpadku. A přece V této době stalo se Brno tím, čím nyni je..
Od I“. 1642 stává se hlavním .městem Moravy. Soustřeďují se vněni
staréi nově se vytvářející úřady. .Iako prvotřídní pevnost osvědčuje
seve válce třicetileté. V osmnáctém století vyvíjí se v nejčilejší
průmyslové město střední Evropy. Sám p. spis. uznává, že uměnív
stavitelské, malířské, sochařské, štukatérské, kovotepecké a jiné slavílo
tenkráte svůj Zlatý věk. Až' do převratu bylo Brnu čekati, kdy se
mu Zase dostalo jeho vysokého školství. Neboť již r. 1778 mělona
krátko svou universitu, pak stavovskou akademiii kněžský seminář...
Snad bychom. mohli Zvěděti O Brnu ještě“ více krásných věcí Z této
doby ,,temna“. Doba nová(1848--1925)dých`á svěžím .životem obro-
Zenským. Mnohdy líěena příliš Zeširoka, 'jindylívsunutjy hojné udá-
losti patřící do světových 'dějin nebo zjevy Z dob popřevratovýchz
všeobecně Známé.  ; y 1 1 . - “ P z

 Kniha poskytuje nám hojně obrazů ze života. městského, Stavů,..
cechů i Zeměpánú se týkajících. Vkusná úprava knihy doplněna
jest řadou zdařilých snímků a půdorysů. hradu i města.  Rk.  

B Leon K ellner, Anglická lit eratura doby nej-»B
novější od Dicke n se až k S havvoˇvi. Přeložil Dr. Jan.
Krejčí. Nakl. Jan Laìchter, Praha 1928. S. ±19, 49 K. 1 ‹ ˇ

Mohutná anglická slovesnost období vyznačeného jmény Dickens
Shaw, t. j. v letopočtě 1737 (rok Pickvvickovců) 1901, kterýž.

rok ovšem neznamená v životě‹posledně'tu probíraného spisovatelep
4 ,.-
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B. Shavva, nějakého zvláštního obratu, an Sh. píše svým směrem
dále, avšak za mezník zvolen asi proto, že se jím začíná nové století.
„Anglická literatura let, 1837---1901 jest obrazem ,,společnosti, která
duševně vyšla Z rovnováhy a marně se namáhá najíti novou klidnou
p0lohu“, praví Kellner. Spojitost literatury se společností politickou
ivědeckou málokde se projevuje tak jako v Anglii. Takto literaturu
.tuto K. také probírá. Podrobné životopisy spisovatelů v rámci a
odrazu doby jsou podány samostatně, ale jejich údaje poukazují
k rázu děl, a naopak. K., znamenitý ironik, obšírnějise zabývájen
„králi“ v říšiliteratury, totiž čelnými spisovateli, ale v nich celkem
přizléhavě líčí ducha celé doby, jejích snah a zápasů, které -.- tot vý-
slední dojem --- dosud nekončí spokojivě; spíše naopak. Problemy
duchové se kriticky Zahrotily. j

Bohaté jsou v knize seznamy literární a pramenné, tyto kromě
angličiny také Z frančiny a němčiny. z

í 1 í ale *  Jrí ır

Fr an t. Ky selý,vM a t k a B O ž í. Legendy. S. 109. C. 27 K.
Vydalo nakladatelsví Ceskoslov. akc. tisk. v Praze 1928. ~ ^

Své rozsahem nevelké básnické dílo dovršuje Fr. Kyselý velmi
šťastně souborem mariánských legend. Tento útvar, dnes již tak málo
pěstovaný, odpovídá nejlépe jeho povaze a Zůstane již spojen s jeho
jménem. Má proň pravý epický klid i vzlet, ale takéíjemný cit.
.le toho všeho třeba zvláště vlegendách ze života Kristova a Matky
Boží, kde je tolik nebezpečí profanace všedností i nasládlostí. Básník
vyšlý ze školy Vrchlického, ale vzdělaný jistě také mystickou poesií
Verdaguerovou, vybudoval svůj veliký cyklus na skrovných zprávách
evangelií a na tradičních, církví přijatých a také v poesií mnohokrát
již zpracovaných námětech, jež doplnil nebo pozměnil někdy dosti
podstatně vlastními invencemi neb aspoiínovými pointami. Tak je
tu zbásněn vlastně celý život Matky Boží od jejího početí až po
nanebevzetí. V “době_foržmální anarchie poetické zaslouží jistě zmínky
také poctivá snaha básníkova o dokonalost rythmu i rýmu.“ 1

4 . .

.lan Petrus, Barevné Střepy. O dětech apro děti. Str.
98. Praha 1928. --.- Tý ž, Ži vo t e m Z r a Z e n i. Crty z valašských
hor. S. 252. Olomouc 1928. l  

Obě nové knížky valašského povídkáře rozrnnožují jen početně dosti
již dlouhou řadu jeho spisů pro lid i pro mládež. První obsahuje
19 črt ze života valašských dětí, hlavně ,,ogarů“. Některé Z nich
jsou zcela pěkné, vystihují dobře povahové dětské rysy a mají i hlubší
mravní jádro, třebas spis. nemíní jistě moralisovati. Jiné však značně
trpí chybou, která se objevuje také ve druhé knize, stejně jako
v knihách dřívějších: mnohomluvností a únavnou rozvláčností i sklo“
nem k sentimentalitě. Spis. dovede dosti výrazně kresliti figurky
valašských Staříků a strýců, lakotných, umíněných i jinak chybujících,

  e re*
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udřených a životem zklamaných žen i zrafzenýchxa nešťastných“ dívek,
al dovede také své kresby oživiti častými rozhovory podávanými
valašským nářečím, ale tyto drobné, hluboké postavy venkovské
se již leckdy u něho opakují, což působí tím jednotvárněji, že pří-
běhy samy jsou většinou příliš“ jednoduché: nejsou to vlastně po-›
vídky, ale spíše v obrázky aˇčrty P zachycující hovory jednotlivých
osob v určitých situacích. Ze při těchto povahokresbách katoličtí
kněží dopadnou obyčejně nejubožeji, není ani u Petrusa nic nového.
Vylíči]-li v první črtějiaráře jako potměšilého udavačeza války,
zalichotil se ve ,,Ftáčku přelet-avém“ učitelům tím, že je postavil
jako protějšek lakotných a požívačných farářůl „Pá-ni rechtoři“ .prý
ještě pamatují, jak je zle chudým lidem, pomohou jim, ale faráři
,,už sú moc. vyžrani, moc sádlem zalétí, už sa im o bídě nihdá nesní
a tož tu člověka vyháňajú dycky ze Svoí chalupy bez grejcara jak
prašivú ovcu a též se žandarmem jako jedna ruka dycky bývávají . . .“
Celek knihy působí neradostně a jaksi mdle. _ i  M.

Marie Kyzlinková, Ro zvedená. Román. Láska
v y c h O V ia t e l k o u. Povídka. Praha.. S. 336. í Z

Děvče donuceno otcem as macechou k sňatku. se zhýralcem,
se s ním rozvésti, opustí jej a stane se společníci šlechtičny, jej
syn se do ní zamiluje; minulost její se jim prozradí, až když jeji
manžel se ívloupe. do jejich domu a pak se ve vazbě oběsí. s

V ději jinak dosť pěkně vypravovaném napadají nezvyklé řeči
mladého, velmi dobře vychovaného barona ke společníci matčině.
Zemuž byl ze služby propuštěn, dovídá se jinak na str. 6/± než na
str. 70. Při řeči o nerozlučném manželství sepíše O „křesťanských“
církvích; je pravda, že by pro nešťastná manželství bylo záhodno
v právě vymysliti nějakou sanaci tak či onak, avšak rozluka podle
ženských rozumů jí jistě není a nebude, to již viděti všude. -ę-

` V povídce zachrání lékař děvče, jež se chtělo utopiti, vezme je
do domu a vida V něm vyhejčkaného jedináčka ze zámožné rodiny,
který jen ze vzdoru, že se otec podruhé oženil, utekl z domu, z Plzně,
vezme je do kázněz zaměstnává je jako služku, aby je vyléčil
z jeho zlozvyků, a zamiluje se do něho. y

Příběh málo pravděpodobný, ale s~nadněkterémuděvčeti prospěje.
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Rozhled
V v I ,Nabozensky.

`Náboženství a osvěta. _  
Právě v době, kdy se tolik jednáo hodnocení a hodnotách, pře-

souvá se u člověka jejich měřítko. Přeceňuje se, co kdo ví neb
umí, podceňujerse, co a jaký jest. Naše' náboženství nás učí, po-
užívati o věcech i lidech měřítka správného: máš tolik ceny, kolik
jí máš před Bohem. A ta jistě není jen vzrozumu a v dovedno-
stechl  1 “  

Církev jakožto ústav náboženský, ústav spásy, nemá za úkol
zprostředkovati poznatky vědecké vůbec, nýbrž jen potud, pokud
znamenají ~ vědu spásy, t. j. poznání a uctívání Boha, poznání a
uznání nadzemských, věčných hodnot. Náboženské názory kdysi
nahrazovaly vědu. Ale i když se časem obojí odvětví oddělilo, na
vyšinách poznávání setkalo se opět -- věda ovšem jen jaksi tápavě
a tázavě, .křesťanskézjevení S určitou jistotou: naprostou hodnotou
jest jen Bůh a cokoli jest božské, t. j. podle Boha, nevyjímajíc
osvěty. Avšak jako vůbec není poznání sobě samému účelem, ale
skutek, a jako v Bohu nespatřujeme jen původ jsoucna, ale dobra,
tak by ona věda. spásy nebyla docelenou, zaokrouhlenou, kdyby
v ní nebylo spasného, božskéhoživota, kterým člověk svou onto-
logickou bohopodobnost nejen poznává auznává, ale i skutkem
osvědčuje. Teprve to jest názor a směr náboženský, křesťanský, a
člověk podle něho teprve celým člověkem.

 Zjevení to dáno podle Slov Spasitelových po přednosti ,,maličkýrn“.
Z jinýchslov' jehoi Z výkladů církevních víme, co to znamená.
Není vyloučenavěda ani umění ani jakýkoli pokrok ve snažení
lidském, ale vše to jest jenom jaksi na cestě za pokrokem hlavním,
za ideálem snahy lidské nejhcdnějším, za ideálem dobrého, Bohu
se Zpodobňujícího člověka. Co tomu se v osvětě íčí, jest vadné
a pechvalné. _ í V y 9 z či

_Casto se opakuje výrok (Hertlingův), j že jeden katolický vědec
llaik) nahradí několik apologìí. Tak jak se obyčejně Soudívá, ano,
i je docela chvályhodna snaha, světu takto soudícímu předváděti
vědce, umělce 'a~j. průkopníky osvěty, .kteří katolicky smýšleli af
žili, jakož i předváděti vymoženosti, které církev, t, j. její čelní
ůdové nebo představitelé osvětě lidské zjednali, ve vědě, v umění,
ve společenských potřebách všeho druhu. Ale nám se toto měřítko
nesmí státi posledním anejvyšším. Hledejte nejprve království boží
a spravedlivost jeho,tato slova ,Spasitelova platí i v tomto případě;
nikoli ve velikolepých vymoženostech kultury a civilisace jes,t_,a
bude chlouba církve a církevníků, ale v hodných, ctnostných, veše-
stranně „zbožných“ lidech. Gožkoli tedy. se v náboženském očbjoiriu

"'C5ı-5‹
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podniká, má cenu jen potud, pokud nějak Slouží tomuto nejvyššímu
a konečně jedině potřebnému účelu. Jinak by se naše náboženství
se svým úkolem rníjelo.

=l=

AthosaŘím. _ í  í

_.`.

vžęęžräië,
3

áflnťęzz,__
4?
5:se

l

I V łZe spisku Hofmannova takto (ital.) nadepsaneho, cerpaneho Z ar-
chivu vatikanského, Propagandy a jesuitského, se dovídáme: Innocenc
III píše r. 1213 klášterům athoským a bercjevochranu apoštolského
stolce (proti Turkům.) Mniši tamější byli na koncilu florenckém
1438/9 a podepsali unijní bullu. 1611 a 1620 objevují se také mniši
jako žáci jesuitů. 1627 se ubírá Vaispolo, bývalýjžák řecké kolleje
v Římě, zrozkazu Propagandy na Athos, aby tam působil pro unii,
a Propaganda žádá rusínského metropolitu Ruckého, aby Zkoumal
a, hlásil smýšlení na Athosu. 1628 tajemník Propagandy lngoli píše,
jak důležito jest pro unii získati mnichyathoské. Téhož roku píše
Canachio Rossi Z návštěvy na Athosu o tamních stavbách, ostatcích,
rukopisechatd., soudě O nadějích v unii příznivě. Z jeho popudu
tam založena katolická škola, jižvedl jeho synovec Niccolo Rossi.
Na Athosu byla 1636---41, kdy přeložena do Soluně, aby uniklfa;
tureckému Zdanění. 1646 měla se vrátiti na Athos, ale po smrti
N. Bossiho upadala, až zanikla. 1646 byli tam _ poslání 3 františkáni,
o jejichž výsledcích nic není známo. Jesuité častěji se pokoušeli tam
působiti, ale marně. 1669 a 1706 navštívil kláštery františkán Bracon-
nia a byl vlídně přijat. Od té doby neví se nic o stycích Ríma
s Athosem.  _ 4 ~    

Ten byl a z části dosud jest ústředím pravoslavného mnišstva,
Z něhož, jak známo, se vybírají hierarchové. Je tedy na bíledni jeho
význam pro unii, třebas už není toliký, jako by byl býval. --

M. d* Herbigny ve své zprávě o rozmluvách s (ruskými) Tychonovci
(1925) píše m.j., že jim jest .unie pouhým snem: papež prý musí
napřed činiti pokání! ,  _ _

_ . 1 B 3 _

Japonsko. __ _ "J ' i
Divné Zprávy čteˇme z_dalného východu o převratechv náboženském

smýšlení. Kromě Cíny, o níž tu byla několikrát zmínka, Zajímá po“
litický, ovšem daleko pokročilejší soupeř její, Japonsko, které kolem
polovice 6. stol. po Kristu začalo svoje prastaré náboženství šinto
(2 cestabohů), směs uctívání přírody a předků, slunce a syna slunce
(mikada), vyměňovati s indským ačínským budhismem, až se revoluce
1867 pokusila nastoliti místo něho zase šintoismus.  s '

Pokus ten se v podstatě nezdařil, ale probudil stoupence budhismu,
za tisíc let sice Zakořeněného, ale v policejním státnictvíz Zbahnělého,
k usilovnější činnosti v. jeho prospěch, a to namnoze způsoby odv
koukanými křesťanským missiím! Dnes znamená jen budhismus silnou
moc v_Japonsku, kterou na př. ukázal, když před 5 lety zamezil
Zřízení japonského vyslanectví u Vatikánu, anebo zmařil -~ bohudíky,
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praví ,Zpravodaj ,,Kath.Mis_s.“Š-vloni přijetí náboženskéhopjzákona
.předloženého vládou. Přesto troufá si týž Zpravodaj (Gagı-ię1)na-
psáti, že posledních 60 let vytvořilo v Japonsku ,,krestanske ovzduší“,_
zpodotýkaje arci, že by se ,Japonci ve styku se Západem (na studiích
_atd.)bylí ještě více Z křesťanství naučili, kdyby se Západní lidé
sukazovali lepšími křesťany.  y  í “

 Staré náboženství v Japonsku znalopomysl „Pána uprostřed
“v nebí“, totiž prvého Boha, časem však slovo „Kami“ (Bůh) zname“
znalo vše možné, jenom nic správného. Dnes aspoň vzdělancí vědí,
ženám to znamená Stvořitele a vládce světa; katolíčtí katechíste
žpoužívají ted' vůbec japonského názvu Kamísama,“ Pán Bůh, místo
čínského, Zvlášť utvořeného Tenšu (Pán nebes). Zákonodárství ja-_
ponské jeví četné rysy křesťanské. Aristokratická povaha japonská není
křesťanstvím odpuzována. Bádání v dějinách japonských, kde se před
300 lety křesťanství tak slibně rozvíjelo, rovněž budí znacny zajem.
Jiný Zpravodaj (Lutterbeck) tamtéž praví, že protívníkemprobuze-
ného budhismu jest křesťanství, které ,,znenáhla a jistě svými myšlen-
kami proniká celý veřejný žívot“ v*Japonsku, a vyslovuje nadějí,

ćžže“ ,budhismus nápodobou křesťanských zařízení přispěje spíše k jejich
rozvoji a k svému skonu. ~  _-  '

Katolíků jest v Japonsku přes 80.000. Actío catholica má tu velmi
ˇvděčnou půdu. ' ˇ í

0.

`_Drobnosti. 1 P _
Amsterdamské p r o t e S t a n ts k é duchovenstvo podalo královně

“Vilémín'ě (ovšeřb protestantce) rozklad, žena rozdílení cen vítězům při
ř. olympiádě neměla býti volena n e d ěle. ---   

.Pr a v o S l a v n éi duchovenstvo srbské se na 9. sjezdě (Vršac)
nsneslo působiti k tomu, aby o b č a n S k ýi _S ň ia t e k byl v říši
.ız;I`Íııš_en a od v d o v ě l í 3 d u c h o v n í aby se mohli opět ženıtı. ---

svědectvíz p ovědníků rozhodl německý' říšský
łso_ud,l že mohou je odepřítí nejen  co do obsahu zpovědi, nýbrž

v otázce, zdali v tu dobu Zpověď vůbec vykonána. --J Í
.E ucharistický sjezd v Syd ney, při němž posvěcená

'nová kathedrála, vydařil se velmi pěkně. Ve čtvrtek6/9. bylo 30.000
flolětíu sv. přijímání. Předseda spolkového' ministerstva, Mr Bavín,
.syn protestantského pastora, vystoupil po apošt.legátu Cerrettím na
_lçaz`ate,lnu, aby jej Za“ vládu přivítal. jj 1 j

` I . . \

Pověravesportě. _  _  
Snad všechny dovednosti mají svá šťastná í nešťastná Znamení --- ty,

které pracují 'v přírodě, nejvíc. Tuhle bylo čistí o jedněch dostízích
automobílních, jakými amulety byly opatřeny některé vozy: opicí,
harlekýnem, scškou Budhovou atd. Jeden zpravodaj zove to metaíy-
zsikou -- aroi prapodívnou, -_-- která tu obestírá techniku. Jedna
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Angliěankase před závody ptala, uvidí-li tu také nějakou Srážka*
nebo nějaký úraz. A uviděla, přes tyiamu1ety!Tragika? Jistěnovéf
pokusyo pokrok vyžadují si obětí, S nimiž nutno míti tragickou
soustrast. Ale v četných případech --- mezi něž beze sporu obyčejně
náležejí dostihy -- nelze mluviti než o bezúěelném, svévolněm .po-
koušení Pána Boha, .kdy nad obětí šíleného sportovnictví se vtírá.
jen myšlenka: dobře mu tak! i   i j

Nejsmutnější jest, že při té sportovnické Sháňce po okázalosti*
mizí úcta k opravdové, .mravně cenné práci! --  c

Veliký is b o r n í k o p O v ě r á c h` německých vůbec začala. vy-
dávati Dr. Phil. & Jur. Marianne Beth; Handwörterbtuch ,desz
deutschen Aberglaubens. Nebude~li `v .něm ,názorů jednostranně
protestantských neb nevěreckých, může mnohoipřispěti k náboženská
iidovědě. s I ` c ˇ ˇ

* ' .

L Móda ve věcech náboženských.. i '
„ Základní rys naši církve jest přirozeně konservatìvni, tak že známá

,,nil innovetur, nisi quod traditum“ se mnohdy obrací i proti reformárn..
správným a potřebným. Ale rozěilení; nové“ doby ve chvalně jinak
snaze probuditi dřímající síly náboženské a zaujmouti pro nábožen-

s skou obnovu, nejednou ipřestřeluje, domnivajíc se, že novými pouě- ˇ*
kami, novými pobožnostmi atd. se náboženská vroucnost roznítí az
rozšíří.Zapomíná se, že i tu může nastati v prostýoh myslích, tedy
u velké většiny přetížení a Zmatek, nehledě k tomu, že leckterý“
nápad není odůvodněn ani Písmem ani tradicí a opírá se buď o pra-
:menynepravé neb jen o t. ř. mystický výklad výroků pravých,
který jsa velmi subjektivní může snad pouěku jinak exegetickyt
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r vvı Šodůvodněnou v pojetí a zprostředkování zkrášliti a lidskemu cıteni“
přiblížiti, nikdy však theologicky založiti. Zmiňuji se tu znova o novo-
tách v mariologii (na př. Maria mediatriix omnium gratiarum, cor-.
redemptrix a pod., pro niž vedené důkazy dogmatik B. Poschmann;
v Theol. Revue 1928, 263 nazývá absolut unzulänglich), v hagioìogii
(na př. přemrštěnostì V úctěisv. Tadeáše), ano i V christologii, kde
nejnověji komusi snad ze sociálníchˇdůvodů napadlo usilovati o svátek“
Christus ----i operator (laborator). Ze se hnutí exerciění a liturgické,
zvláště toto, hodně přeceňuje, to jen mimochodem. Non multa, sed“
multum -›-- prohloubiti a upevnitìi, se av Starém, zvláště po stránce
mravní, na niž se tuze zapomíná - toť úkol doby.
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Filosofii patristickou s cholaıstick ou,
v poměru ktheologii charakterisuje bonnský prof. G e y efr v~1l,vy`d,
2. diluUeberWegova nárysu dějin filosofie souborné takto: ,,File-v
Sofie doby pa t r i s ti c k é liší se od středověké a novější Ipod-l
statně tím, že anizásadně ani skutečněifneníoddělena od křesťan-
ské theologie a od křesťanského náboženství, ano samo křesťanské
náboženství bývá v té době označováno za pravou filosofii“. „Středa-›,
věká filosofie liší se od patristické hlavně tím, že se V ní filosofie
uznává za vědu od theologie odlišnou, na vlastních zásadách a me-
Ťthodách založenou. Soulad obojího způsobu poznání se při tom; před-,
pokládá a křesťanské věrouce se přisuzuje normativní význam i pre
myšlení filosofické. Středověká myšlení přes zásadní uznávání filo-
sofie jako zvláštní vědy jest jak ve svém východisku, tak ve svém
podstatném zájmu určováno nábožensky“ --, což ovšem nějakon
měrou bylo, jest a bude u každé filosofie,~pokud toho názvu zaslouží.

‹ ‹ .v _ “'

m. Směr,y"v's_oučaslléslitevské literatuře.  
Ve.varšavskémlslměsíčniku „Drozga“ (Cesta) otiskuje známý polskjoę

litevský spisovatel“ a kritik J. A. Herbaczewski delší studii po novém
litevském písemnictví, jež jest u nás tak málo známo. Zestudie vidno,
že současnou lit. literaturu ovládltake již kult nových levicových
směrů literárně-uměleckých, zvláště pak expressionismus a futurismus.
Kritik to vysvětluje nenadálým osamostatněním národa, jenž se dříve
odvažoval jen snít ,oi svobodě-a dosáhnuv jí reviduje s bezohledností
mnohdy až brutální svou vlastní historickou tradici. i z r

Dávná, předválečná, romanticko-sentimentální, ibázlivá literární
Litva zvolna umírá, rodí se Litva nová, a mladí bouřliváci opojeni.
svůdnými hesly světových velkých literatur ivědomím neočekávaná
svobody tančí na hrobech otců umělecké fox-troty. Nechtí snít al
vzdychat, pohrdli kultem mučenictví i messianismu a zato vyvyšují
kult síly fysické i duchovní. Vypověděli boj „upíru minulosti, který
se chce galvanisovat krví živých“, a hlásají se hesla o volném
umění a volném životě. c  a t

4 Podle Herbaczewského došlo todnestak daleko, že i spisovatelé-._
a básníci k n ěž í, kteří před válkou vlastně vedli a ovládali celou
litevskou literaturu, „odhazují sutany a »chtějí býti s v ě t sk ými
spisovateli“. Celý duchpoesie a literatury se prý zbavuje ,,Seminárni,
ideologie“; A podobně také litevský jazyk osvobodil prý se z otroctvi
pedantů-linguistů, kteří hledaliv lit. dílech především mluvnických
chyb, na dána mu možnost rozvoje podle zásad živého ducha a ne
mrtvých formulí. r 4 s j í
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Zápasí tedy spolu vlìtevské literatuře- dva směry: směr starý,
historický, který mluví to tom, jací Litevci byli v minulosti, a snaží
se zpopularisovati velká knižata litevská v duchu novověkého patri-
otismu; směr moderní, který chce líčiti Litevce tak, jak jsou, bez
okrašlování a idealisování. i s ˇ Í - a

Vydavatelský ruch v Litvě začíná značně oživovati. Žalobyjna
společnost, že nechce čísti, ukázaly se lichými,~jakmile se objevily
podniky, které vydávají Iaciné knihy. Ze litevský lid chce čistí,
toho důkaz vidí H. V tomto faktu: lidový týdeník ,,Musu Ry-
tojus“Ť (Naše jitro) snížil značně předplatnéaa ,dosáhl v krátké
době rekordniho počtu odběratel- 96.000. Vůdce skupiny mladých
básníků expressionistů K. Binkis, osmělen tímto příkladem, začal
nedávno vydávati illustrovaný týdeník, ,,l\/Iusu Dienos“ (Naše dni)
a doufá, že získá zakrátko 60.000předplatitelů. š *

Il!

hd.-~Uchovbojiprotizločinství. a  ,
O t i S k y p r s t ů, podle nichž jest možno vystopovati pachatele,

přestávají býti vodítkem, když se pracuje v rukavicích. F o n o g r a-
f i c k é plotny, jimiž zachycen hlas lidí podezřelých, osvědčují se
dosud, kde jich lze použítí. Po d ob k yse osvědčují též, ale vy-
žadují velmi bystrého zraku, jelikož podobu obličeje tolikerým
způsobem lze měniti. Zvláštní znamenít (bradavice, jizva, Zkomo-j
lenina atd.) rnohou zločince prozraditi,. pokud se nenechají snadno
utajiti.  “ l l ^ *

 Podle vídenského lékaře doc. dr. Po I l er a má každý člověk jistou
známku, která jest .jenom jemu vlastní, a tojest uc h o. W t i

Dr. Poller jistí, že není dvou lidí, kteří by měli zcela stejněutvov,
řené uši. Ani členové též rodiny prý nemají stejně utvořenýchboltců
ušních. Nápadné rozdíly lze pozorovati hlavně na okrajích boltců.
Okraj jednoho boltce jest úzký a plochý; také křivky, které tvoří
okraje boltců, jsou různé, a poměr celého boltce ke spodnímu laloušku
jest u každého ucha jiný a každému člověku vlastní. . .  

Popis nebo fotografie ucha, 'přiložená po příp. k zatykači, nestav
čila by ještě ku zjištění zločince. Proto začali při Vídenském policej-
ním ředitelství zhotovovati Odlitky ušních boltců zločinců a 'lidí
podezřelých, a sice v přirozené velikosti. Policejní president vídenský
Schober poznal ihned důležitost této novoty, a dal okamžitě zařiditi
laboratoř, kde se tyto Odlitky pořizují.  

 Podle prvního, původního odlitku lze ovšem, poříditi, libovolný
počet jiných, které vmohou býti přiloženy jako příloha ku každému
zatykači. í “ t  p  r
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Vychovatelský.

Náboženství ve škole i  » ˇ.
potkává se nyní S mnohýminesnázemi, nejen od učitelstva, ale i od
děti. .lakými prostředky jim čeliti? Především aroi vychovatelskými,
an i mnohý učitel ve svém odporu protináboženství jest jen a chová
se jako nevychovaný, nevycválaný klacek. Pokud možno, budtež to
u takových prostředky n á b o ž en S ko-výchovné, slovem i příkladem.
Jde-li o zaryté schválnosti, nezbude ovšem než dovolávati se úřadu;
ut ınımıcos ecclesıae Tuae humiliare digneris, není-li jiné lschůdné
cesty. 3 Ý S 1  , č_l 1

U dětí obdobně. Ale jelikož i u nich nutno vždycky předpokládati
víc nerozumunelžli zlé vůle, budiž u katechety přísnost a trest mezi
nápravnými prostředky jen docela vzadu, jmenovitě trest za „ne“
umění“ učebně látky. Účelem vyučování náboženství nenívcepo~
vati ,dětem katec-hismus, nýbrž jeho přiměřeným podáním, buditi
lásku k náboženství, která by se v srdcích pevně zakořenilaf a časem
své ovoce- přinášela. .Láska pak se nevštěpuje přísností a`tresty,
v nichž neprobleskuje právě láska, láska otcovská as pěstounské,
nýbrž jen vztek a krutost. Poena medicinalis -- poena vizndicatival
Hlavně nikdy ne tresty lnespravedlivéçjty se vrývají hlubotce do duše
a nezapomínají sel Jak často by trestu, který. stihl. žáka,&zasloužilz
vlastnějneschopný a nedbalý učitel!  _ 1

Vůbec nemístné jest ve školách, jež tu máme na myslifurkatefl
chety chladné professorování. Spisovatelské vzpomínky ze školních
let bývají ju těch, již naboženstvíneınají V lásce, často zbarveuy,
příliš a ne vždy docela spravedlivě zbarveny do temna; arcit nejen
co do katechetů, ale snad převahou. Bohužel by mnohý Z nás, kteří
jsme si lásku k náboženství zachovali, nemohl tuze jinak psáti
o katechetovi a jeho neštastných způsobech či nezpůsobech vyučo-
vacích a vychovávacích. A i jinak: ,,všecka církev byla v kanceláři . . .“,
napsal jednou na psaná slova úzkostlivý Sušil. `

Rekne se: .ah ano, ono se to hezky přednášía píše -- ale kdo
sám zkusil . . .Pl Zcela Správně: praxe jest něco jiného než theorie.
Řeholníci na př., již u nás exhortativní stránku v řeči a písmě
hlavně obstarávají, sami chodí do školy jen Z části, aby dovedli
posouditi, S jakými potížemi je tam katechetovizápasiti. Ale stejně
pravda jest, že nejeden katecheta svou nedbalostí a nešikovností
potíže ty jenom zvětšuje, a to bohužel nejen sobě, ale v důsledcích
celé duchovní správě a samému náboženství. Volati po konfessijní
škole jest oprávněno, ale nebude-li tam lepších katechetů, bude
tím hůř; vždyť liberalismus a pokrokářství nevzešlo jen ze škol svět“
ských! -- 1 _ 2  

ÝA nade vše: příklad!  
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fm.--ˇ-Dnešní studenta literatura.  
Znacna_ cast fnasich nejmladších spisovatelů moderních směrů

rpatříífmezı vysokoškolské studenty. Zdálo by se tedy, že se moderní
literatura těší .zvláštnímu zájmu dnešního studentstva. Že je však
tomu Ť ve Í skutečnosti hodně, jinak, ukazuje vposledním čísle „Bibli-
oíila“'j svědek nadjinépovolaný, brněnský knihovníka básník Jiří
Mahenrna základě statistiky knihovny pražskéhoAkademického domu,
jenž patří k největším studentským knihovnám v republice,“ i na
základě vlastních zkušeností. Podle číslic patří k nejčtetnějšímautorům
lmezi akad. studentstvem) Šrámek, Vrba,i_ˇMachar,Baar, Havlasa,
Čapek-Chod, Böhnel, Medek, Skružný, K. Capek, Jirásek, Svoboda,
“l-lerrmann, Dyk, Klostermanna Sova; z cizích pak London, Balzac,
Zola, Dumas, Maupassant, Wells, Hamsun, Haggard, Leroux, Bret
l-larte, Chesterton, Averčenko, Poe, Tolstoj, Dostojevskij, J ókai atd.,
na posledním místě pak Gogol.  č

Naši universitáni, poznamenává Mahen, čtou (tedy ještě jako ně-
jaké zjevení ze světa, do kterého dosud nepronikli, Vrbu, Skružného,
Svobodu, Klostermanna, Jiráska, ano i Dumasa, Haggarda, Lerollxe . . .
„Dobrý znalec generací může s klidem prohlásiti, že tato četba
znamená ohromný krok zpět a že tvůrčího, ducha je v nílpramálo.
Ruští autoři patřili kdysi k nejčtenějším. Před 50 lety nebyl by
vzal český student, který patřil k lepšímu průměru,“ Tři mušketýry
do ruky, poněvadž věděl, že kvantita znamená literární ubohost ve
velmi mnohých případech. Gogol na posledním místě pak je věc
takového kulturního. významu, že by všechny zemské školní rady
měly dát hlavy dohromady a přemýšleti o tom, _ co se to děje na
.středních školách, že mládež, není informována ani o nejskvělejších
zjevech literatury evropské. Skoro tovypadá tak, že studenti čtou
.zahraniční literaturustejně jakoprůměrný občan: nejsou informo-
váni, jména znají náhodou, autor znamená jim zálibu, záliba pak
je diktována naprosto 'neurčitou potřebou; Kde je literární výchova
středníškoly? Kde je touto výchovou vzbuzený opravdový zájem
o hodnotnou literaturu?“ .  « .

Vedle střední školy vidí Mahen důvod tohoto zjevu také ve změně
vnějších poměrů a různých činitelů ve studentském životě. Student
před válkou měl velký zájem politický na* osudech národa -- pře-
vratem tento zájem důkladně ochabl a dnes chytráci organisují se
již na studiích v určitých politických skupinách, aby spíše udělali
kariéru. Studentz předválečné generace měl velký zájem o umění
ta literaturu -- dnešní universita vyrobí na sto doktorů ze socio-
logie, ale ani jednoho člověka, který má prudší poměr k literatuře.
Student kdysi studoval za těžkých podmínek, dnes je tu plno pod-
půrných institucí, kterých dříve nebylo, studium jest ulehčeno ve-
likým množstvím různých knihovniček po seminářích as ústavech,
a přesto" konstatují velmi často dnešní .universitní professoři, že
průměr není nesen vyšším zájmem o studium. Faktum je, že na
íilosofických přednáškách sedí velmi často mezi 12 posluchači
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8 posluchačů neakademických a možná ani jeden student. Kde json
ti všichni nastávajícidoktoři a professoři, politikové, a vědciì. . .

Nebylo by ovšem spravedlivo posuzovatì podle zájmu o literature
a Zvláště podle četby vypůjěované Z knihovny všechno dnešní stne
dentstvo. Možno tu pozorovatì i různé dobre stránky, jakých
u dřívějšího studentstva nebylo: není tu třebas takové Zàlibyv ne“
plodném debatovâni, a není takového přepiatého ìndividualismn,
jaký vyznaěoval studentské generace na sklonku minulého stoieti..
Naopak: dnešní generace přivykly relativninıu nazírání na všecky
události na tomto světě, nebojuji proti prostřednosti a pro indiviv-
dualitu, nechtějí býti nějakˇcharakterově výraznými, jsou krotši a
uznávají klidněji ,,vůdce“. Ceský moderni student povoluje nátlakn
a dává se trpělivěji hnísti než Studenti před 30 lety, kteří se tvrdo-›
šíjně brânili tomu, ahy je vytvářela cizí ruka. Tehdejší , Student,
nemohl čistí Klostermanana, Herrmanna, Dumase, poněvadž hledal;
'u svých spisovatelů výboje lidského ducha, ale dnešní mládeži je
ěte. Všechno je na pohled klidnější, ale pod tim povrchem je velký?
kulturní Zmatek.

Největší university..  
› Před válkou mivala Sorbonna nejvic posluchačů, 16--17 tisic,
herlinska universita 14.000, moskevskâ. íl0.000, videnskaa petroe
hradskà 8000.
i Nyni mívá newyorskà (Columbia) přes 32.000, pařížska 22.000`,.,
po ní je devět amerických, mezi nimi katolickav kanadském Mont“
realu s 2í.000.š Berlinská ma' 12.000, bukureštska 11.000, moskevskar
a videnska 10.000, mnichovská 8000. ˇ j
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Sociálnípojrištsění.     
Novellovaný zákon o sociálním pojištění konečně po dlouhých

tahanicích ve výboře, které ovšem již málokdo sledoval, odhlasován
ve sněmovně. poslanců. Kdosi řekl, že Z vládní předlohy nezůstal
kámen na kamení, a měl skoro pravdu. .Vípodrobnostech šlo o to,
kdo a kdy má býti pojištěn, o výši příspěvků, pokud je má platiti
.zaměstnavatel či pojištěnce atd. V zásadě šlo o nápor občanských
stran proti Zvůli socialistů, jehož úspěch ovšem závisí na tom, kdo
v pojišťovnách. poroučí. Pro socialisty, již tam, dosud poroučeli, byl
to boj o dobře placená místa, na kterých mohli býti usazování tajem-
nícì, redaktoři atd., tedy agitatoři Strany, aniž jich“ strana potřebovala
vydržovati. Měl tedy občanským poplatníkům býti zajištěn --- všude
jinde Samozřejmý --›-“ vliv na vedení pojišťoven a na správu celého
nařízení. V této -4- hlavní -- věci občanské koalice prohrála, nebotř
vliv jejich příslušníků bude skrovný, třebas možno předpokládati,
že dozor jejich -- bude-li bedlivý -~ zamezí bezměrné zneužívání po-
jistných peněz k jiným účelům, než na které jsou určeny. Ĺ

Ze při sněmovním jednání socialistické strany rámusily, ačkoliv
jim .zákon vyhovuje nejkrajnější měrou, náleží užk demokratickému
parlamentismu, zvláště když je před volbami. v

$ " ,

hd.--ìleskoslovensksádoprava po Dunaji. l
Dunaj byl mírem St.-Germainským zmezinárodněmttotiž nepatří

oněm národům, jejichž územím protéká, anebo jejichž hranici tvoří,
nýbrž jest úplně volný a přístupný všem národům. Toto zmezinárod-
nění má za následek, že může kterýkoliv národ po vodách dunajských
převážeti zboží ze země do země, jen když není při tom potřeba
zboží překládati.

Ovšemvi válečným lodím všech národů je dovoleno, aby vody
dunajské brázditi mohly. A také už se stalo, že přijely tři malé
anglické -válečné lodě až k Vídni, po nich tam přijela italská torpé-
dovka, a pak dva francouzské monitory. _  

Dnes protéká Dunaj, území sedmi států. Jsou to: Německo, Ra“
kousko, Geskoslovensko, MadŽarsko,. Srbsko, Rumunsko a Bulharsko.
Ku vlajkám, podkterými jezdívaly ,lodě před válkou po Dunaji, a
které Vídeňáci znali, přibyly .dvě nové, a to červeno-bílo-modrá
vlajka srbská, a červeno-bílá samodrým trojúhelníkem, totiž česko“
slovenská. Srbská paroplavební společnost byla před světovou valv
kou jenom malým a nepatrným podnikem, jehož lodě se ,sotva kdy
dostaly ažk`Vídni. Po válce však byly Srbům přiděleny v důsledku
reparací lodě poražených nepřátel, ostatek si zbudovali samı, tak že
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dnes mají Srbové už dostatečné a modernězřízené loďstvo pľodunaš.
ské, které dosti často dojíždí až k Vídni. y  

Leč nejvíce se vzmohlo dunajské loďstvo československé, které
jest vlastně Benjamínem mezi loďstvy dunajskými, zrodivši se teprve
po převratě. Základem československé státní dunajské plavby v Bravz
tislavě byly lodě, přikázané naší republice na účet reparací Z loďstev
poražených nepřátel. Společnost tato postavila však ve svých vlastních
loděnicíchv Komárně nové moderní lodě, takže dnes jest co do
lodstva dobře zaopatřena a .vybavena  a začíná se starými jinonárodfl
nimi společnostemi podunajskými silně soutěžiti.  í

Vsídenští Němci pozorují s překvapením a s ůžasem rozvoj česko-
slovenské paroplavby podunajská, a maří tento rozvoj obratem zboží,
které prochází bratislavským přístavem. Byl sicezuž před válkou
v tehdejším Prešpurku dunajský. přístav, leč jeho obrat zboží byl
pranepatrný, obnášel sotva 50.000 tun zboží do roka. Přístav vídenský
byl příliš blízko, a přístav prešpurský nemohl se proti němu zmoci.

Cs republika pozvedla nejenom město Bratislavu, nýbrž pozvedla
také její přístav. Jeho technické zařízení bylo rozšířeno, rozmnoženo
za moderně Zdokonaleno, vlakové spojení zlepšeno, železniční tariíy
byly tak upraveny, aby doprava sama bratislavskýpřístavvyhledá-
vala. Tím se stalo, že obrat zboží v přístavu bratisla vském netušeně
stoupnu«l a stále stoupá. Z 50.000 tun předválečných stoupnul obrat
v roce 1925 na 447.000 tun, al v roce 1927 už obnášel 543.000 tun.
Ve vídenském dunajském přístavu, tedy o 60 kmvýš, obnášel obrat
zboží v roce 1927 celkem í,768.000 tun.

Před čtyřmi nebo pěti roky přetřásána veVídni vp odborných
kruzích otázka, zříditi na levém břehu Dunaje u Vídně velký mo-
derní svobodný přístav, avšak otázka usnula. Zato na začátku září
í928 byl V Bratislavě slavnostně položen základní kámen k bratislavv
skému svobodnému přístavu, který má býti co nejmoderněji vybaven
a opatřen vším potřebným zařízením, aby v každé příčině vyhovoval
požadavkům naň V budoucnosti kladeným. Vídeňáci se možná prá~
vem obávají, že tento nový svobodný přístavbratislavský má účel
strhnouti na sebe transitní dopravu, která se posud ubírá přes Vídeň.

Bratislavský přístav skrývápro Vídeň ještě jiné nebezpečí, možná
ještě větší nežli s svobodný přístav, který se už buduje. Do jara M29
má totiž v Bratislavě býti zřízen nový přístav pro dopravu a sklá-
dání petroleje, jehož nádržky mají pojmouti až dvatisíce vagonů pe-
troleje. Tento nový petrolejový přístav poškodí podle všech 'známek
vídenský přístav mvnohem citelněji než budoucí svobodný přístav, pofl
rněvadž celé jižní Cechy a Morava odebíraly posud potřebný petrolej
a benzín Z největší části z Vídně, Z té jednoduché příčiny, lponě-=
vadž ve Bratislavě posud petrolejových nádržek nebylo.  

Jest pochopitelně, že čs státní dráhy podporují bratislavský dufl
najský přístavtím způsobem, že povolují pro zboží, které posud
k nám docházelo z jihu přes Vídeň, výminečně nižší tarify. Zboží toto
jest ovšem dopravováno nyní přes přístav bratislavský, který ná-

* _
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sledkem' toho už nyní soutěží nejenom as přístavem vídenským, nýbrž
i s přístavem lineckým, hodně vzdáleným. Ale ovšem se nedá upříti,
že čs státní dráhy na toto íavorisování bratislavského přístavu silno
doplácejí. Můžeme směle říci, že se vede skrytý, tajný souboj tariíový
mezi Vídni a Linoem na jedné straně, a mezi bratislavským přístav-
vem na druhé straně. Tento boj vyhrává zatím přístav bratislavský.
Ale nedá se také upříti, že to vypadá jako vyhánění ďábla belzebubem.
Neboť jakmile se snížily dopravní poplatky ku př. pro mouku, ihned
se objevily na kolbišti parní mlýny budapeštské, .kterým tyto snížené
poplatky dopravní přišly velmi vhod, a které ihned zaplavily Cechy
i Moravu svou moukou, a vytlačily z domácího trhu mlýny slovenské,
pro které tyto snížené tarify ovšem vneplatí. Hospodářská škoda jest
tedy větší než vytoužený prospěch. CS státní dráhy jsou ovšem dosti
dlouhé, aby na jiných stranách Zase sobě nahradily škody, které jim
vznikají favorisováním bratislavského přístavu. Ale konec konců lze
tyto škody vynahraditi přece jenom tím způsobem, že sedopravuje
jiné zboží za hodně vysoké sazby dopravní, ku př. uhlí, dřevo atd.
Proto trpí v jistém smyslu celé čs hospodářství, aby se pro loratislavfl
ský přístav opatřilo zboží, které bylo posud z velké části dopravo-
váno k nám přes Vídeň a Linec..B.akouští národohospodáři sobě
dobře povšimli této okolnosti a prohlašují, kdyby totopoškozování
jejich přístavů dunajských mělo Zůstati trvalým, že bylnemohli jinak
než chopiti se nějakých opatření odvetných. Lečbylo by prý nejlépe,
kdyby se - těchto nemilých a nepříjemných zkušeností bylo vzáfl
jemnou a sousedskou dobrou dohodou vyvarováno. .  

. ' \

. xp ,* .

Vysvědčenízaměstnanců. v 0 - .
*Šiml takových vysvědčení, jak známo, jest: N. N. byl zde tak a

tak ,dlouho jakožto . . . zaměstnán, konal práce své vždydovedně,
pilně a svědomitě, choval se vždy slušně, tak že jej můžeme každému
doporučitì. Místo své opouští na vlastní žádost.  

Toť ještě šiml docela krotký. Mnohý zaměstnavatel používá výrazů
pochvalnějšíoh nešetře superlativů. Když 'pak se ho ze známosti
pod rukou zeptáte, co je to za člověka, dostanete snad odpověď

V . .

opacnou. ,  _ . í
[To se vůbec ví, a proto rozumný zaměstnavatel na tak psaná ia
kolkovaná vysvědčení nic nedá.  , _

j Učel vysvědčení je tím jaksi mařen. Podle §39 o obchodních pomoc-
nících a j. pod. jsou ve vysvědčeních nepřípustny poznámky, jimiž
by zaměstnanci bylo“ ztíženo dosíci nového zaměstnání. Důvod tento
jest jistě blahovolný a často, kdy lze doufati, že zaměstnanec pro-
puštěním ,potrestán se na novém místě lépe osvědčí, i doporuči-
telný, ačkoliv jinak,,na př. na školních vysvědčeních, se ho nešetří.
Mnohému zaměstnavateli bylo leckdy lkrušno, když propouštěje ně-
jakého darebu musel jej ve vysvědčení za všechny kousky ještě
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pochváliti, nebot pouhé potvrzení o druhu a době zaměstnání, jako
bývalo v pracovních knížkách, nepokládáno za dostatečné. Brněnský
živnostenský soud 20/8 1925 však zamítl žalobu úředníka, který
se domáhal pochvalné zmínky na propouštěcímvysvědčení: zaměst-
navatel není ,k ní zavázán. i  r

í Jiná obvyklá lež: ,,N. N. opouští místo na vlastní žádost“ Zatím
ještě zůstává.    , í

3

Náboženská maticevˇMadfarsku W jí
je spravována sborem, jemuž předsedá primas a jako druhý přede
Seda některý čelný laik, dříve jmenovaný králem. Jako Sborová
správaobyčejně, jest i tato těžkopádná. Podle vlivu _ té neb oné
osobnosti vydávaly se příjmymatice na účely s jejími určením
nesouvisléga zvláště osobnostipolitické uměly to využitkovati pro
své stranníky. Tak na př. reforma pozemková, v Maďarsku ovšem
nutnější nežli kde jinde, připravila matici o mnohé příjmy, jelikož
nájemníci zhusta zůstávají nájemné dlužni, které, anot se v rozpoč-
tech napapíře vede jako příjem, přivádí čím dál. větší skutečný
schodek ve výsledcích a nedostatek peněz na úkoly matiční. í í

ohd. ---O starozákonním malomocenství
bylo zde psáno na str.296. Do Evropy bylo zavlečeno asi výpra-
vami křižáokými. Objevuje se viEvropvě už jenom zřídka v baltic-
kých krajinách ruských, v Norsku, Spanělsku, Francii, ale zato
ještě dosti často na východě, apak na ostrovech Tichého oceanu
a na jeho pobřežích. Bacillus, tuto hroznou nemoc způsobující,
objevil sice lékař G. A; Ha n S en už před časem, tak zvaný lepra-
tbfacillus, ale vyléčiti tuto hroznou a zákeřnou nemoc seposud vědě
lékařské nepodařilo. Olej chaulmugra, na východě proti této nemoci
užívaný, jí aspoň posud nevyhubil.  í  r t

l Tu přichází Z Estonska, státečku na březích baltického moře,
vykrojenéhoz tělaruského obra, radostná zpráva, že tam prof.
P al dr O ck Z dorpatské neboli jurjevské university, obírající se
výhradně zkoumáním a léčením lepry, dosáhnul velmi příznivých
výsledkův, když užil proti malomocenství tekuté kyseliny uhličité
a nějakého přípravku zlatého. Podařilo se mu vyléčiti tímto způ“
sobem úplně Zatím aspoň čtyry malomocué. Byli na konci července
t.r. jako úplně vyléčení ,propuštění z leprosoria na ostrově Oesel,
který uzavírá vBaltickém nıořizátoku, na níž ležíasměstoílìiga, a
sám patří, k Estonsku“. Je to jasitprvní případ vp dějinách lékařství,
žejjse podařilo úplně vyléčiti a rzachránítilidi Stižené touto. hroznou
aposud nevyléčitelnou nemocí; _ y  Ý * r V s  í '
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 l ` Politický.
U, n á S. A  r ' ' , a

 Hromadné návštěvy brněnské výstavy, pokud pořádány poli-
tickými stranami, zavdaly podnět k ostrým přestřelkám mezi tě-
mito, ke stížnostem, jak severbovalo, jak se v Brně chovali k té
či oné straně za pod. Agrární straně, jež ovšem vládne prostředky
jiným nedostižnými, zpytováno při tom svědomí co do pozemkové
reformy, zbytkových statků atd. Leckdo si při tom aroi' pomyslil:
což seto ví teprve ted? a takové straně svěřeno hlavní místo ve
správě Státu? -+5 či   z . je  

Snahy o utvoření společného klubu katolických .poslanců bez
rozdílu národnosti, snahy ovšem více kruhů mimosněmovníchnřežli
sněmovních, jak o nich píše pražský duchovenský Věstník, nevedly
»dosud k žádnému výsledku“. Vzhledem k tomu, že rozhodným bo-
jištěm O politická práva a kulturní statky jest nyní sněmovna, a
nikoli sebe 'četněji navštěvované Sjezdy, schůze atd., tím méně pak
noviny, bylo by nutno, aby ti kteří straníci naléhali na své po-
slance, chopití se jedenkrát opravdových počinů. Sice se bude venku
rámusiti, lid štváti a rozčilovati, a sněmovní, po př. vládní mlýn
bude mlíti svou dál. -_-- P  P i  1  a
“ K 10. výročíčs samostatnosti znova a někdy dost ostře se pře-

třásá, zda hlavní zásluhu o nima odboj zahraniční (desertéři,legio-
náři, nár. rada v Paříži atd.) či domácí ,(nár. rada v Praze atd.)
Tisk pravice zdůvrazňuje více tento.  P 1  ˇ ` ˇ

Pravda jest,že za cizích mocnosti, jež tu mohly rozhodovati, jen
ac .ar ské R u Skızo, vlastně. car a nejbližší jeho rádcové přáli čs
samostatnosti, zpracování byvše čs činovníky. Snaha o. tu samo-
statnost velice dobře zapadala do rámce ruské politiky: zeslabiti
»co nejvíc, po př. rozbíti Rakousko; Předčasněsplněné: kdo jinému
jámu kopá ; . ., arciť vyřadilo cara Z rozhodných činitelův, ale ně-
jaké účinky přece zůstaly. Záp adní mocnosti na rozbití Ra-
kouska až do poslední chvíle nepomýšlely, s čímž ovšem zahranič-
nímu čs odboji bylo“ počítati, dokud senálada nezmění. Odboj
:pr až sk ý, usnadněný lhostejností cizího vojska, vytvořil hotovou
ıudálost, jež ovšem bezpřejnosti velmoci by nebyla obstála. . «

_ ' - . . z ,

B alkán. P “
Albánské království pod ochranou Italie, přátelská smlouva této

~s Řeckem, vážné rozmíšky mezi Chorvaty a Srby, opětovná nedo-
rozumění Jugoslavie S .Italíí i s Bulharskem (Macedonie) P zdají se
věstiti vážné změny v politice balkánské; Vliv vzdálené Francie
fustupujeritalskému, ackoli má Italìes Reckem ještě nevyřízené
účty, na př. stran Dodekanesu. Přibereme-li do rozpočtu také se-
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verní sousedy Jugoslávie, Rakousko a Madarsko, neubráníme se
obavám o zdar slovanství na Balkáně. Ovšem ne slovanství jako
národnosti, ale jako kulturního i v lepším smyslu politického činitele.
Představujít balkanští Slované jaksi ještě dětskou dobu národu, svéz
ráznou, zdravou, plnou skvělých možností v rozvoji, byť zatím zaflv
nedbanou. Politická rozháranost Zeslabuje nejen mocensky, ale ii kulfl
turně, dusíc vzestup k vyššímu v samých rozbrojích a půtkách, jež
vyčerpávají, ale neplodí. P

C h o r v a ti po odchylce od Starčevičova čistě chorvatského pro-=
gramu -- ZS. října 1918 v Záhřebě a í. pros. téhož r“. V bělehradské
skupštině se-v tehdejší sjednocovací horečcefl rozhodli pro myšlenku
jugoslavkou, Z níž se však vyklubala velkosrbská --- po té odchylce
se vracejí k myšlencechorvatské samosprávy ~a jsou odhodlání si
ji na,B_ělehradě vybojovati. .lsout kulturně vyspělejší, ethnologicky
jednolitější než promíchaní Srbové a finančně oni hlavně vydržují
Jugoslávii. Neštastnou náhodou právě slovinský kněz Dr. Korošec
ootnul se v úloze obhájce Jugoslávie, t. j. převahou pravoslavnéhov
Srbskanaproti federalistickým snahám převahou katolických Chor-=
vatů.  4 í

>l= ._

Volba presidentaSpojenýc_h Států amerických,
má hlavně osobní a stranický význam, nepřímo teprve hospodářský
apolitický. Jelikož s novým náčelníkem vlády vstupují do ní a do
úřadů také noví lidé, mění se ovšem. poněkud také řízení státu:
jeden jest ochranář, -druhý volnoobchodník atd., a podle toho se
fiměnívá chod vládního stroje, který však celkem vždycky se pohybuje
za cíli pl ut o k r a t i ok ý In i. Toť hlavní trest každého možného
programu; kdo by tuto chtěl promísiti kvasem opravdu lidovým ,aż
sociálním, jest radikál, proti němuž se pozvednou všechny mocnosti
tiskové, sloužící plutokratii, a jest odbyt. í ˇ i

Názvystranż demokratická a republikáns ká nemají
zvláštního významu politického neb hospodářského, leda že snad.
ve demokratické jsou více zastoupeny zájmy pozemkové, v republi-
kánské více přímo finanční, městské; ale výlučně to jejich znaky
nejsou-Ani k u l t u r n ě nejsou nějak určitě odlišeny: katolíci na
př. jsou v obojí straně. Názvy ty mají význam spíše historický,
ač ovšem straníci sami mají ve smyslu nahoře zmíněném různé
názory na zájmy hospodářské af politické, a podle toho postupují.
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_ Svatyněsif. Barbory V Brně na Petrově. 
, 8 A J J _, O Javniıľenøraıøł _ :A

UÍply=nulo však sotva 60 let od postavení kostela sv. Barbory ita
trvání-í* jeho bylo ohroženo. Zacísaře Josefa II i „osvícenství“ ,začalo
prováděti své dílo. _Zabouře_ protiklášternípa protikostelní
zapomenuto ani na kostel sv.. Barbory;z, bylo určeno zrušiti jej/ či
piouž'iti_mí;sta~i. materiálu ve prospěch náboženského fondu. Ale bi-
skupfhr. Matyáš Ghorinský podal '127. listopadu, 1784 prosbu, 'aby
byl tento kostel zachován at 'to proto, aby "tam mohl udíleti. svěcení,
aby ›se=5fłv něm mohly 'sloužiti tiché_mše sv., .aby se tam mohly konati
ústní jzko-ušky_ až kázání, při fa`rním§ konkursu .af praktická cvičení
v duchovní správě pr.oalumny.11) Cíle _ svého biskup dosáhl; výnosem
guhernijním›z,l20.Í.jdubna 1785 byl Ěkostel ponechán biskupovi pro
uľčelyz jím, naznačené _al ponecháno .kostelu 'takéifijeho jmění vlastnil
senlvším“ nářadím.. Byl tedy i nadále kostelxotevřen a bohoslužba
v.nè=nxı‹cn“ánfl.; i S P    . _ x  

Než po? smrti biskupa Chorinského (Ť 1786) byli kostel r. 1788
zavřen=;hotové peníze, jichž bylo 24  zl. 48 kr., byly dány dómskému
kostelu; rovněž tak monstrance a kalichy (na jednom byl nápis: ex

_ _ . .„ . . v _ _ „_

jl Í) Tehdy totiž nebylo v Brně ani studia bohosloveckého ani domu Ĺ kněžského;
obojí bylo přeloženoj/lvl.'listopadu 81872 do Olomouce, kdejjbyl: potom. r.1783 gene-

„irázlní seminář; samostatný diecesní .seminář spolu s ústavem “ theologickým byl
vi Brně zřízen až 1“. 1805- e a  v a ` Ý

- x
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890  Jan Tenora.:

ecclesia S. Barbarae.1) Ostatní zařízení kostela zůstalo zatím tak, jak
bylo. j I 1  

Začátkem r. 1790 bylo však ustanoveno kr. krajským úřadem,
aby se do kostela sv. Barbory ukládaly proviantní zásoby pro vojsko.
Musil tedy býti částečně vyklizen a upraven; v kostele mezi prev
sbytářem a lodí byla postavena příční zeď ataké vchod byl přemífl
stěn. Zednický mistr Josef Zeisl odstranil kamenné schody, přesadil
kamenné ostění u dveří (lutra), zazdil dveře i dvě okna nahoře
v oratoři.2) Tehdy také začaly se prodávati předměty z kostela sv.
Barbory; prodány byly varhany (positiv), jež koupil farář ze Starče
za 120 zl., kamenné Schody koupil p. Rotter za 10 zl., pět dřevěných
soch (za 10_zl.) a zelenou starou záclonu (za 2 zl.) koupil Fr. Novák,
majetník domu č. 266 na Petrově, kus oltářního kamene za 3 Zl.
mistr Zednický Zeisl, zvonek u sakristie za 1 zl. a obraz sv. Jana
za 5 zl. 40 kr. Jakub Bakalář, kapitulní úředník, 2 křížky a biret
za 47 kı. fryšavský farář; utržilo se celkem 152 zl. 27 kr., z čehož
seplatilo vydání na zedníky, kameníka, zámečníka i jiné práce jak
u kostela sv. Barbory tak iu dómu, až zbytek hotovosti 4 zlĹ 46 kr.
byl r. 1801 odevzdán kostelní dómské pokladně. Mezitím r. 17912
ještě se u sv. Barbory něco strhovalo a něco stavělo nebo spravovalofi)

Z, kostela potomna žádost faráře v Komárově r. 1793 dovolila
kapitula dáti dva poboční oltáře do kostela v K.omárově;4) dvě
mramorové kropenky od sv. Barbory zazděny pak r. 1801 na domě
u hlavních vrat. L P  '  

Opuštěný kostel přestal potom po válkách býti vojenským skflafl
dištěm, ale stal se skladištěm kapitulníma kostelním; byl dán do
něho kapitulní archiv a rozličné kostelní nářadí. Ale opravován nebyl,
ar. 1814 potřeboval nutně opravy: zatékalo tamla z vazby byly
trámy vyřezány. Kustos rytíř Václav Urban Stufflerzpravoval o tom
kapitulu a_ ta žádala 13. července biskupa knížete Schrattenbacha,
ježto prý jemu oprava náleží, nebot: kostel byl ponechán biskupu
a ne kapitula, aby jej dal opraviti; rozpočet byl na 357 zl. 48 kr.

ı=v _

1) Kapitulní archiv, III. B, III. O. 1 _ 1 P 1  
2) Kapitulníl archiv, III. B. - Dostal za.. všecko i s materiálem (1500 cihel, -“~

za; 1000 i s dovozemse platilo 7 zl. 12“ kr., r-- 12 íůr písku po_18.kr.,_ fůra_vPáfpRx3=
za. 4 zl.) 99 zl.; P- polirovi platil zimní mzdy po 24 kr. a. letní (od sv. Josefa)
po 33 kr., tovaryšům zimní po 24 kr. a. letní po 30 kr., ná.deníkoviPpo 10 a 12 kı`.;
při tom dva. granátníci pomáhali 2 dni a. po druhé čtyři 3 dni. _ A

3) Tamže III. B. _ K P I P
4) Kapitulní protokoly z r. 1793. 7
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Než biskup odmítl úplně il. srpna dokládaje, že kostel náležel k dómu
.a zůstal příslušenstvím dómu, je tedy kostelem "korn_,endátním, jejž
aıdržovati ipovineniten, kdo ho i'poiužívá" akdo Ťudržovati má;
ššıapitulaje patronem dómu,a tedy také kostela k němu náležitého,
.-+ biskup tam jen své úkony konáa konati může, ale není zavázán,
.aby přispíval na jejich udržování. V kostele sv. Barbory ani biskup
Éflhoirľinský “ ani Í Lachenbauer žádných úkonů nikdy; nekonali . a nijak
žbo neužívali, nýbrž 'byl' používán od kapituly: klíče měl vždycky
„kapitulní kostelník a v kostele .byl kapitulní archiv a rozličné nářadí
zzdómského kostela, a tak celou řadu [let kapitula stále si poěínala
jako vlastní majitelka kostela a kostel byl pod kapitulním dozorem,
--- biskupovi nebyl nikdy odevzdán, aniž ho biskup potřebuje.
zBiskup končil svou odpověď, žedává kapitule na vůli, chce-li si
ăšostel opraviti nebo jej zbořiti. ž A _

Kapitula vyžádala si sice dobrozdání o této argumentaci biskupově
.nd svého právního zástupoe,;żale- na konec z-usnesla se, že náklad
zna opravu převezme, aby snad náboženský fond nezabral kostel,
ào nezbořil jnebove dražbě neprodal, fla aby potom nebyl snad na
tom místěnový dům postaven, což by bylo kapitule nemilo.1) Po-
*tom „vsak poznamenáno jen, že kapitula učinila jen nejnutnější: dala
àojpraviti ovšem jen jak tak - střechu kojístelaiijosv. Barbory, což
żstálo 12 Zl.“-2)  ' A I . I pl Ý j  Ý

“ Kostel stál zavřený dál nemaje pro náboženský život významu,
.za ještě se stále poukazovalo k tomu, že přístup na Petrov je velmi
aělsný; neboť hned“ naproti kostelu Sv. Barbory by-la J kapitulní ho-
spoda ,~,U, fajfky“ _a tři kostelní domky,a vzdálenoStÍmezi'nimi
flakostelem sv. Barbory byla jen 4:11 m, 5j6, 5'69 m. Sám guber-
snátor hr. Mitrovský vyslovil b-iskupovi přání, aby prolepšipřístup
na Petrov byla zbořena hospoda* „U fajfky“ a s ní spojené tři
domky, a že by pro ubytování lidi odtud mohl byti adaptován
âšostel sv. Barbory. Kapitola zprvu nebyla docela odtohó; ir. 1822
aolzhodla se,že kostela sv. Barbory použije na byty pro duchoven-
žżstvo při domě apro služebníky kostelní. Předložila 10. dubna 1824
fflzstavební plán zemské-správě adoprovázela jej přípisem, že jenom

»při takovémtpoužití kostelasv. Barbory bude kapitule možno dáti
fibyty služebníkům kostelním až nynější jejich budovy po fněěem
Šopraviti, nebo podle okolnostía byly-li by některé z nichřpostra-~

V) Kapitulníparchiv, III. E. p A Ý B ~ s
3) Tamže III. B. B o I ř s
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392 j Ý  Jan Tenora.: A M Aj, Ý p

datelné, snad je úplně, zbořiti; při tom že musila by se i hospoda
„U fajfky“ do nové budovy' přeložiti. Ale náklad na přeměnu kostela
v budovu byl rozpočten na 14.428 zl. 24kr. a kapit,ula,,se"obávala,_
že by jistě ještě vzrostl, ja jižˇjse ozývaly hlasy, aby. se nebořilazpanàż
hospcda,'která' má výborný sklep, ani domky kostelníka, ředitele
kůru a vikáře,'nýbrž”aby se opravily, pronajaly a obnosem odtud;
vytěženýml ` aby se zamýšlená přestavba kostela uhrazovala. s

.Ale gubernium 23. května 1824 opět, doporučovalo, aby ohatrná
hospoda "byla úplně odstraněna a aby bylo těsné misto trochu
rozšířeno, al dalo zhotoviti k lepšímu přehledu situační plán; potorn
21. června poslalo jej ,kapitule si přípisem, že Z plánu jasně vysvítá,
jak stísněnosti' se odpomůže, odstraní-»li se beztak prý chatrné domy
č- 276 (hospoda) a č. 277, 278 a 279 (domky kostelníka, ředitele
kůru a vikáře) apřestěhují-li se odtud lidé do upraveného pro ně
kostela sv. Barbory a do domu č. 268 (vikářský dům). Zemská
správa vymohla si také vyjádření biskupovo, jenž 26. červnal82!_s
se vyslovil, že se lze obejíti bez kostela sv. Barbory, a že by bylo
žádoucno, aby tato budova bylaupravenaův byty pro dómské du~
ehovenstvo a pro služebníky, kostelní. L  c “ I  

Kapitola po mnohých poradách odpovídala 26. července guberniu,
7

ale již se páčila apoukazovala, že ode dvou let poměry se změnily:
že musely býti nepředvídané a neodkladné stavby na panství ina
Petrově provedeny, jimiž byl fond sbíraný na přestavbu vyčerpán,
a že příjmy Z panství pro vysoké daně a pro malé obilní ceny
nedávají žádné naděje, aby seýkapitula bez nepřekonatelných ˇObtíži
a nemožných obětí dala do stavby. Ale že za poměrů jen ma-
ličko změněných, najdou-li se nové příjmy, by přece přestavbu
uskutečnila za jistých přeůdpokladůł) ' r

Nedošlo k tomu. Budova kostelní zůstala jak byla sešla, a7 3

chátrala dále. Uvnitř byly ještě nějaké oltáře a sochy andělů, na
stěnách viselo ještě mnoho obrazů, u oltáře Jana Sarkandra zbyla
ještě cinová lampa a nad oltářem baldachin. Časem však bylo viděti
pořád více, že kostel je na spadnutí; zejména střecha byla shnilá a zeď
do ulice se vydouvala. Kapitula 12. června 1838 oznamovala povážlivý
stav kostela biskupu Gindlovi. dodávajíc, že nemůže V té věci sama
nic činiti, ježto se proslýchá, žekostel byl prý brněnskémubiskuv
povi přenechán, afl-proto kapitula, aby neměla odpovědnosti, prosila
 

1) Kapitulní archiv, III. E a Kapitulní protokoly Z r. 1824. .B t s fl
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flfbfiskupi-ˇa,1 ia-by zařídil, čeho by bylo třeba. Biskup vyžádal si ještě
některé zprávy“ o kostele, 'alejpak 12. září odpovědél, že když na-
stoupil čbiskupství, bylkosteil již sešlý akapitula užívala ho za
skladiště, tak že si myslil, že je kapitulnímmajetkem, zvláště .když
-se neuvádí mezi budovami biskupské mensy a není ani na biskupském
ępatronátě; pročež než““další krok učiní, žádal kapitulu Qvyjádření,
činí-lina tu budovu nějaký nárok, nebo chce-li ji, jako bývá u uza-
vřených kostelů, přenechati náboženskému fondu, ajaké byly příjmy
aàmajetek kostela sv. Barbory, z čehož by se mohlo stopovati, kam.
se ten majetek poděl, ai může-li býti prokostel vymáhán, aby.
potom mohl býti kostel zase k bohoslužbě upraven, nebot se
přece může státi, že by bohoslužba na domě nějaký čas nemohla
býti konána.  

. Kapitola odpověděla 25. listopadu 1839 biskupovi, že si nečiní
žádných nároků na kostel sv. Barbory, leda  jen takový, jak 10.
dubna 18231 vznesla na zemskou správu, aby totiž z něho byly
upraveny byty pro duchovenstvo sa služebníky kostelní; podávala
.pak některá data o jměníkostela, jakpo dlouhém hledání mohla
nalezena býti, a dodávala, že kostela sv. Barbory není pro boho-
službu potřeba, protože v nepředvídaných případech, kdy by boho-
služby' na domě nemohly býti konány, ,mohly by býti ve filiálním
kostele u sv. Michala.1) 1  

8 Tehdy k dalšímu jednání už nedošlo. 2
Potom když jednalo se o místo, kde by se mělo vBrně postaviti

gy m n a siu m as hl avní š k o l a, psal 11. listopadu 1841 kraj-
ský ůřadz konsistoři, že se poukazuje také na kostel sv. Barbory.
Ale i tento úmysl se školou byl opuštěn. A ze schátralého kostela
padaly křidlice; tak se stalo, na štěstí beze škody, že za průvodu

_ , Q 'ˇ

3; května 1842 dvě křidlice spadly mezi děti. Městská rada na to
upozornila a kapitula dala vyšetřiti stavbu stavitelem Jacobem, ip
shledalo se, že zdi majíznačné trhliny až žejuhnuly o kolik palců,
tak že klenutí jak V lodi tak v presbytáři velmi popukalo a dále
puká a hrozí zřícení. Vazba byla ještě ucházející a mohlo se za-
brániti zatékání, kdyby se vtáhlo několik latía střecha křidlicová
kdyby se opravila. Dne 20. června 1842 dopsala kapitulazase bi-
skupovi, Schaffgotschovi, že-kostel sv. Barbory byl odevzdán do
vlastnictví biskupovi Chorinskému, a dotazovala se, dělá-li si biskup
ještě nárok na kostel, aby byl nějak upotřeben, nebo co s ním.

I) kapitulní, aføháxv. III. E zz. Kapžtnıni pføtçıxøıy xż. 1838 ø. 1839.
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394 ÝÝ Jan Tenora: Ý Ý_ Ý

Biskup odpovídal 6. července, že kapitula zajisté sama nahlí
že se kostela sv. Barbory nemůže k žádnému oírkevnímu nebo du“
chovnímu účelu používati, a že se neví, odkud by mohl se uvéstif
do stavu, aby se ho mohlo užívati. Za nynějších změněných poměris
připojuje se úplně k projevu svých předchůdců, Z nichž biskup
Schrattenbach odmítl opravu kostela, biskup Stuffler sevyslovil, že
nic nenamítá proti tomu, aby kostel byl upraven na byty pro .due
chovenstvo a služebnictvo kostelní, a biskup Gindl osvědčil, že nev
činí nároků na jmění kostela sv. Barbory, a že ponechává kapitule,

fiłëť Ý 'Ú

aby s ním činila, co chce; jen biskup Schaffgotsche žádal, aby se mu
dala vědomost, jaké návrhy učiní kapitula o kostele.

< N mw "'$< Unıs l-5'842, zase podával zprávu stavitel Jacob, že se klenuti
rozestupuje; bylo to sice pozorováno již několik měsíců, alejteď se
to ještě značnězhoršilo; stavitel dodával, že se musí klenutí i se
zdmi zbořiti, aby sepředešlo neštěstí. Ale ani tehdy ještě nepřikro-
čilo se k tomu; tehdy, jak se podobá, chtělo se kostelu pomoci?
tím, že se klenutím protáhly železné pruty. Bývalá sakristie byla

PV

tehdy již připojena k .souseđflímzu vikarskjému domu, a Z oratoře-
byla 'upravena světnice pro vikáře; zbyl tedy sám o sobě presbyfl
tář a lodŤ.1) 8 A 1 t

Než 13. května 1846 bylo opět V kapitule připomenuto, že by
se mělo státi opatření o kostele sv. Barbory, kde je střecha velmi
špatná. Bylo usneseno, aby pokryvač prohlédl střechu a podal rozv
počet, jenž by byl prozkoumán; pak většinou hlasů rozhodla kapi-›
tula, aby se stala porada ještě sdruhým stavitelem o stavbu kofl
stela,a kdyby nebylotolikého nebezpečí, že střecha spadne, aby
se stala domluva S pokryvačem o opravu, anáklad aby se zaplatil
Z _kostelního.,` Staviteléaprohlíželi Opět kostel a 13. června podal
stavitel Jacob dobrozdání a sním se shodoval druhý znalec stav-1
vitel Karel Heinrich, že hlavní zeď do ulice je vyduta uprostřed
sedm až osmi palců, tím že se také klenutí ssedlo, tak že je očekáfl
vati, že kostel spadne; železné pruty, jimiž bylo 'klenutí stáhnuto,
byly již rezemi strávený' as klenutí značně, popukáno; aby se kostek
co nejspíše Zbořil, jinak že by to Ýstavitelé bez dalších odkládá
musili úředně udati. ˇ  i  í

Na takové ,dobrozdání nejednala kapitula již s pokryvačem a
usnesla se 22. července na tom, aby byl kostel zbořen, ale aby

1) Kapitulníi archiv, III. a Kapit. protokoly Z r. 1842. 7
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při tom přece ještě ostalo 6 z něho místo, kde by se" kostelní věci
uchovávaly. Vrchnostenský kapitulní úřad oznámil to krajskému
úřadu,=jenž nařídil o tom komisi na 14. srpen. Tehdy však stavební
komise shledala, že kostel je tak na spadnutí, že se jeho zřícení
může očekávati každé hodiny, ježto. hlavní żdi na mnohých mí-
stech a zvláště tam,kde klenutí na ně tlačí, velmi uhnuly, takže
v celém kostele jsou mezi klenutím a zdí díry, .také na mnohých,
místech byly trhliny od klenutí skoro až dolů. Proto ihned při
komisi bylo prohlášeno, že je neproveditelno, aby z kostela něco
zůstalo, kde by se mohly kostelní předměty ukládati, a na tom
trváno, aby se celý kostel bez prodlení zbořil a pak prázdné
místo upravilo; při tom že může zadní podélná hlavní zeď ko-
stelní, která je přistavěna ek výše ležící zahradě vikářského domu,
prozatím ažk 4 úrovni této zahrady Zůstati; potom zboření ko-
stela a rozšíření cesty na Petrov nařízeno bylo gubernijním de-
kretem Z 20. srpna, a ještě krajský úřad 30. srpna naléhalna
rychlé provedení. Kapitule se nepodařilo získati podnikatele, který
by na jejíúčetzboření kostela provedl, a proto byla dána vyhláška
o dražbě na materiál kostela a rozboření fdo časopisu Brünner
Zeitung. Dražba byla 14. září 1846 a lvydražitelem byl stavitel
Josef Werner za 461 zl. konv. m. S kapitulou učinil smlouvu, a
kostel hned potom bořen. (Krajský úřad vzal 1. října zprávu
o začatém hoření kostela na vědomí, přál si brzkého ukončení a
upravení získaného prostoru.1) ^ r j r

Některé věci, které ještě zbyly lev kostele, byly dány jinam, nebo
rozdány. Obraz Krista na kříži dán do jižní předsíně domu, dva
staré oltáře darovány na žádost Františka JanaBobrovského, č.
kanovníka afaráře v Opatověj, nově vystavěnému kostelu Opatov-
skému. 1 , A o j

 Koncem října 1846 hoření' blížilose ke konci; tím se vskutku
docílilo lepšího příchodu i, příjezdu na Petrov. Krajský úřad při
tomnaléhal, aby kapitula, jak již r.“182~4 o to jednala, odstranila
také hospodu „U fajfky“ a přilehlé domky, ale kapitula Ý9. listo-
padu odkazovala, že to není možno, ježto tamní sklep; do skály
tesaný je nepostradatelný, a budova sama že je dobrá ~a trvanlivá
a potřebuje jenomítky, tkterá se na .jaře pořídí; aby kapitula jiný
dům místo těchto domků postavila, že převyšuje její síly. _

1) Kazpit. archiv, III. E, III. B a› protokoly Z 1“. 1846. i t t
, _
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Obnos 461 zl. 9 . . z materiálu kostela sv. Barboryzískaný byl
dánvlastnímu jm kého kostela. Byla ještě komise krajského
úřadu 19. prosince O zboření kostela a o úpravu ›místa po něm,
--Ýa kostel sv. Barbory náležel již“ minulosti. v  ~

Po jeho zboření zbylaz něho jen zeď, která držela zahradu domu
vikářského, nynější farní budovy; ještě teď viděti na spodku
cihlové zdi, když se vystupuje z Biskupské ulice na Petrov, kaz

ĚÍW QjäO\B ÚQ

meny ze stavby kostela sv. Barbory. Od .té doby, co byl zbořen
kostel sv. Barbory, změnilo se úplně také .celé'jeÝho bývalé>ok'olí':
zmizela kanovnická residence č. 267 (potom .Biskupská čí. 8), jež
byla zrovna pod tímto kostelem a bylakapitulou prodána za
56.000 K a pak zbořena r.1907, kdy na místě jejím a sousedních
domů postaven byl 9' 1 dům č. 4 v Biskupské ulici, zmizely
.i budovy, kterébylyv přes úzkou cestu zrovna naproti kostelu sv.
Barbory: kapitulní hospoda „U fajfky“ a kostelní domky kostelníka,
ředitele kůru avikáře (dřívější čísla 279, 278, 277, 276, novější
č. 9, 11, 13, 15 v Biskupské ulici); na nátlak městské rady, která
tam stavební čáru příliš omezovala, tak že tam kapitula nemohla
již žádné budovy istavěti, musila býti tato čtyry čísla r. 1888 pro“
dána za 8000 zl.; byla tam, kde se nyní rozkládá trávník do troj-
uhelníka ohraničený až ke schodúm na Petrov zPetrské ulice. i

Pnovněžstarý vikářský dům č. 268 ustoupil r.41874=n,ovostavbě
nynější farní budovy t(č. 9 na Petrově), která do sebe zabrala
bývalou sakristii u sv. Barbory. Potom ir. 1890 na dvoře farní
budovy . postavena zvláštní ještě budova prokostelníky a kostelní
služebníky; na úhradu tohoto Stavebního nákladu bylo-použito také
oněch 6000 zl. utrženýchza tři kostelní domky č. 276, 277 a 278.
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 Sv. Prokop a. tradice ÝVelkomo.ra.vská.  
' 1 Dr. Fr. Robenek. .

,O Osobnost našeho tak typicky Slovanského světce svatého Prokopa
má pro posouzení dávné minulosti Ývětší výz_nam,nežnse jí posud
dával. V jeho osobě „ob,rážíÝ se kus naší staré Moravy se Slovanskou

Je známo, že sv. Prokop pocházel ,Z ,Chotúně „nedaleko ot
Českéhoi.Broda“.1). Poněvadž byl nadaný, poslali- ho; jeho slovanští
rodiče do hradu vyšehradskéhoš) nastudie. V místě tom zkvétala.
tehdy proslulá škola ,slovanská.3) Tam prospíval Prokop nejen ve
vědách, ale stal se vzorem též svou , zbožnos_tí,~-› pokorou a kázní.
V,městě Vyšehradě -- svatopisec nazývá Vyšehrad městem! -- bylo
při .chrárně sv. Petra kollegium kanovníků. Titovidouce vzorný
život nadaného mladíka, přijali ho mezi sebeìa učinili ho kanovníkem,
ač se ze skrolľlľıosti zdráhal.4) Kanovníkem byl vzorným:Nžon enim
ut Ýalii canonici proprium Ĺcommodum querebat, sed ab ecclesiadie
noctuque non recedebat.5) Žil přímoživotemmnišským: Nam omnes
alii presbyteri hunc . non canonicum .putabant, sed ~monachum.6)
Seznámil se s jakýmsi mnichem benediktinem, a ten splnil dávné
jeho .přání ca obleklho V minišské rouchopsv. Benedikta. Jako be-
nediktinský mnich vyškolený na slovenském učení ajako kněz slovan-
skébo“ obřadu navrátil se pak do své vlasti, aby tam v samotě Bohu
sloužil.7) Našel si poustku na Sázavě, ž vzešel náš přední a
věhlasný slovanský klášter sázavský. ,  ˇ

N D pn-|\

I 1) Legenda. veršovaná. O sv. Prokopu FRB I. 11349 násl. 4 ~
2) . i. . .commendaveruntreum in castro rWissegradensi rmagistro liberalium litte-

rarum studiis. . . . Zivot sv. Prokopa FRB I. 361.  .
3) . . . ubi tune famosum studium slauonice lingue uigebat. ibidem.

veršovaná. legenda: . . . Kdež słavné učenie bieše, .
I v slovenském jazyce ktvieše. . O

4) I-Iac itaque laudabili conuersacione, can onici í predicte urbis beatum
Procopium uidentes incedere, ipsum, ,licet renuent-em ex nimio. humilitate, in ecclesia.
sancti Petri, apostolorum principis, elegerunt in .canonicum et ordinauerunt. Zivot

I-3Cbfl EK

sv. Pr. 361. '
5) ibidem. _ t
6) żhiaønn.   j l  . l í   
7) Int-erea. in mentem suam uenit, qualitér relinquens mundum et_ ea., que mundi

sunt, libere uacaret deo; propositum suum diuina. reuelacio admonuit, ut monaf-

xnzž-;„±-7Í=Ĺ!Í:Š'é7_I.ÍŽSj ž̂ "" Í“ '~ /zz-žg*'“`,ˇ'.-_. .› ˇ“
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s Ustálil se 1(tuším) vůbec názor, -- pak-li se O tom vůbec kriticky
uvažovalo, ---- že sv. Prokop nabyl Svého vzdělání na Vyšehradě
pražském. Leč rovněž i tu stojíme před Zásadně rozdílným pojímàz
ním celé.. otázky _Velkom0I2avs`ké. ,Líčení Svat0piSc.ov.o , nepřiléhádobře
k Vyšehradu pražskému. Spisovatel nemohl by ho V té době nikterak
nazývati ,“,urbs“. Slovem tím označují se jen ˇ' sídla, hlavní
místa celého kraje. Nic nám není známo O nějaké proslulé Slovanské
škole na pražském Vyšehradě V prvé polovici ííl. století. Pokud

4 (D‹ :_-FU2 I-I

historie ví, zavedení tam byli kanovnícì teprvepo r. 1070 nemalým
přičiněním Vratislava II.1) Vyšehrad, učeliště sv. Prokopa, ležel nefl
pochybné daleko od jeho vlasti, nebot sv. Prokop vracel se Z této
ciziny „ad provinciam suam“.2) Provinci-a Znamená více než pouhý
pražský neb kouřímský kraj. J e to celá Země jako politická jednotka.
Jeho provincií byla Bohemia, proto také hagiograf píše: Procopius?
nacione Bohemigena. V

Není tak nesnadno uhádnouti, kde Prokopův Vyšehrad byl. Když
byli sázavští mniši Z Čech Spytihněvem vypuzeni, .utekli se do Uherfit
Odtudbyli zesesVratislavem Ýpovoláiniľ“Z-p~ět.4) “V` Uhřích našli tedy
porozumění a Snad i bratry stejného smýšlení, kteří je k sobě pří“
jali. Naše styky S Uhrami byly tehdy velmi čilé, ap životopisec sv.
Prokopa případně oznamuje založení kláštera sázavského rok po
smrti sv. Štěpána krále UherSkého.5){ t  '

chice conuersacionis habitum sumeret. Itaque propositum suum firmans, a quedam
religioso monaoho ordinem S. .Benedicti assumens, et ab eo dili-
genter instructus secessit ad prouinciam suam, non ut parentes suos ııidere
uellet, sedzflut heremi secreciorem locum expetens, deum expedibiliter diligeret ae
secure laqueos satane euaderet. Zivot sv. Pr. 361. l

1) V. Nøvøhný, Česká Dějiny I./2 142ná.S1.
l >

2) Legenda veršovaná.: Potom jide do svého kraje,
tajně sobě bydłasptaje, . . .

3) . l s Vitoš opat s bratřií se shłuče, j
Svatému Prokopu sě poruěe, a z
i jide do uherského kraje, l

P P a velikúžałost jmaje. é Í
4) Qui (Wratislaus) missis ilegatis ad regem Hunnorum, de exilio Vitum alobatem

ˇ ˇ -

et fratres eius cum i honore reduxit, et in loco suo decenter restituit. Zivot sv..
Prokopa 366. i P P po “

5) Hec autem ordinacio facta est post partum b. Virginis gloriose anno domini
MIXQ temporibus Henrici imperatoris Secundi, qui post Ottonem tercium regnum
Romanorum gubernauit, anno sequenti, quo* beatus Stephanus, rex Ungarie claruit

ìł ›

sub jprefato duce Bohemorum Udalrico. .Zivot sv. Pr. 362.   
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Tam V Maďarsku na ohbí středního Dunaje po jeho pravém břehu
tyčí se vysoko na skále zříceniny starého Slovanského Vyšehradu.
Ještě za sv. Štěpána i později byl hrad střediskem komitátu Vyše-
hradského.1) Komitáty byly zvány, jakvíme, dle svýchhlavních
hradů. Doplňujitímto současně výklad vypravování mnichasan-
gallenského po seskupeníavarsko-moravských županátů.2) V kolenu
Dunaje povstává takto skutečně drobná mosaika tří malých župa-
nátů: moravského, pilišského a vyšehradského, který jest mezi oba
vklíněn. Vyšehrad podunajský nebyl pouhé ,,castrum“,3) ,nýbrž též
,,civitas“, jak čteme V listině sv. Štěpánaz r.1009. V městě bylo
odedávna prastaré opatství osazené řeckými mnichy. Udrželo se
tam až do pr. 1221, kdy na rozkazvpapeže Honoria řečtí mnichové
s obřady slovanskými měli býti nahrazeni mnichy latinskýmifi)
Tenkráte Slovanská sláva. jeho dávno již pohaslara klášter živořil
V bídném úpadku. _   ~

V tomtopannonském kraji byla dána sv. Prokopu možnost Se-
známiti se s mnichy loenediktinskými. .Anastasius-Astrik, benediktin
'Z českého kláštera vBřev;nově, později první arcibiskup ostřihomyskjýi,
zavedl na pannonskou Horn břevnovské a montekassinské mnichy.
Není se tedy proč diviti, že sv. Prokop se s nimi seznámil, Vždyť
viděl V nich pozdrav ` ze svého dalného domova českého. .Četné
pásky, které poutalyBohemii s tebdejšímì Uhrami, bývalou to
Starou Moravou, udržely se, jak viděti, ještě celá století po jejím
rozvratu.*)   t ' z č ~  a . ˇ

*) CDH I. str. 289 listina Z r. 1009 ,, . . .in comitatu Vissegradensis ciuitatis . . .`“
Srovnej V. Chaloupecký, Staré Slovensko str. 215 a 260. p

i 2) Hlídka.ťI1928 Morava . . . odstavec: Moravský hrad avarským hrinkem.
3) . . ; castrum, ubi Ladislaus tregem Šaloınonern retrusit (chron. pict. c. 62.)

s 4) Hlídka. 1928 (Møx~ø.vø.) str. 10, pøzn. 8. "  t  
*) O vynikíajíjoímšpt v`ýZnamuz~ sv.jPro-kopa, .votá-z,c.e,j cyrillomethodějské hodlám po-

drobněji promluviti v příštím ročníku Hlídky V pojednání O lliturgii slovanské.
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400 l Jan Tenora;

K dějinám Brnav nejstarsıl době.
Jízda biskupských kornisa 26. června 1293.

Jan Tcnora.. a

<

l"Š<go

K. mému článku V „Hlídce“ 1928, s. 16--25 zaujal Dr. B. B r et“
h ol Z své stanovisko V „Zeitschrift des Deutschen Vereines für die
Geschichte Máhrens und Schlesiens“ (XXX, 3, 19284- také separátì
článkem: DerBrünner Ritt vom 26.Ju'ni1293. Dotýká
se jen tehdejšího rozhraniče farnosti sv. Petra a sv. Jakuba a
trvá na svém dřívějším známem výkladě, že projelo se městem od
Brněnské brány skoro přímou čárou -- dnešní Starobrněnskou“ ulicí,
Zelným trhem, Orlí ulicí -- až k Měnínské bráně, a co bylo napravo
od této hraniční čáry, mělo, náležeti k sv. Petru, co nalevo, k sv.
Jakubu. Vykládáfzase jen jedinou listinu Z God. dìpl. Mor. IV. č.

U
WhII"`

320, která na pohled mluvípro jeho názor, dotýkaje se ještě ně-»
kterých dokladů Z mého zmíněného článku. Protože věc je skutečně
pro nejstarší dějiny Brna důležitá, vracím se k ní,omezuje se na
to, op čem článek Bret-holzův jedná.  “ . ˇ

Ve svém článku uvedl jsem zprávu rukopisu „R el ati o d e
ec c l e si a c O l l e tgi a t a“ na nepřímý doklad toho-to, že brněnský
hrad byl na Petrově. Tam jsou slova: „Fuit haec ecclesia omniuur
prima . . . eratqueľquasi sedes marchionum et ecclesia illorum' pro“
pria, quam in quotidianis officiis frequentabant.“ Dr Bretholz má
prý však skoro opačný dojem; vadí mu slůvko,nqUasi“, kostel byl
jakobylgleichsam, sozusagen) sídlo markraběte; vnucuje se mu
prý otázka, kde bylo tedy skutečné sídlo, naproti náboženskému,
chce-liˇse tomu tak rozuměti, sídlo světské? ę--- Než,myslím, že
jsou to dosti Zbytečné starosti., Pisatel nemohl přece říci: „haec
ecclesia erat sedes ›marchionum“, kostel nemohl býti sídlem markrafl
běte. Sídlem jeho byl hrad, alenebylo hradu bez kostela; markrabě
byl na hradě doma, ra v kostele byl jako doma, -- tak byl spojen,
Sloučen hrad s kostelem, že kostel byl jakoby sídlem markraběte.
Tento kostel předpokládá tedy hrad v bezprostřední blízkosti a
souvislosti. 1   

Dále Dr. Bretholz vytýká,“ že jsem .neocenil význačné Zprávy
V R e l atio o vystavění kostela před více než 440 roky neznámým
markrabím (,,l'uit . _. . amarchione Moraviae, cuius nomenignoratur,

- _ "D
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ante quadringentos etiquadraginta ampliusannos aediíicata“); do-›
vozuje-Z toho, že“ kostel sv. Petra byl vystavěn 11.50, na každý
způsob V 12. stol., azdůrazní-li se, že „markrabě“ kostel vystavěl,
dcbereme prý se toho, že . náleží založení a ustanovení sv. Petra
farním kostelem do doby teprve po r. 1197.. Z toho Bretholz bere
důvod proti kolonisační' theorii a používá této příležitosti,“aby si
udělal posměch ze Slovanů: ` ,“,Slavvische Bevölkerung* seit ‹--~ an-
geblich --- einemhalben J ahrtausend festíund allein ansássig, mit
einer uralten Kirche, undlálšt sich so ohne Weiteres eine iremde
Deutschengründung mit eigener P Kirche gefallen? Wie rückstándig“
in jeder Hinsicht, nicht nur Wirtschaitlich, mülšte dieses Slawentum
gevvesen sein,um?ei.nen derartigen Prozelš leinigermalšen möglich zu
maohen.“ --› U této „význačné“ zprávyheze všeho přiznává'm,, že
úmyslně nevěnoval jsem jí ,žádné pozornosti; tak 1- nteurčité` zprávy,
vnichž se mluví o letech neurěitýchalo markraběti neznámého
jména, zůstávají jen nejasnou ,anepřesnouj reminiscencí, ze které
se nic dedukovatiza dokázati nemůže, a nejsou'-schopny, aby byly
podkladem historických ůsudků.  V  i

Ale jádrem článku Bretholzovaje ,,zřejmý, nep_opíratelný“ (deut-
lich, unanfechtbar) důkaz, žetjízda komisařů 26. června 1293;.byla
ulicí Starobrněnskou, Zelným trhempřímo k Měnínské bráně; běží
o slova: ,,per plateam inferiorem, quaeiniorum antiquum tenditur,
per dir`ectum ad portarn, quae Menesensium nuncupatur.“ Povšiměme
si blíže těchto slov. Jelo se per plateam inferiorem.
Která to byla ulice? At“ odpovídá Dr Bretholz sám. Ve svém spise
,,Geschichte der Stadt Brünn“ str. 190 dí: „Dominikánská ulice,
která až do konce 18. stol. sluje Dolní Brněnská ulice, náleží ˇtě
docela k terénu Brněnské ulice, jejíž domy mnohonásobně
Dominikánské ulici probíhají. O klášteře Dominikánském praví se
výslovně, že leží V Brněnské ulici,“ takže jméno Brněnská ulice
musilo označovati nejen rovný kus od Brněnské brány na Zelný
trh, nýbrž také druhý k starému Bybnému trhu. Rozdíl mezi Přední
a Zadní Brněnskou ulicí není ve 14. stol. ještě obvyklý, důkaz to,

lııılı

Škg 'Ň'

že nebylo ještě třeba takového rozdělování.“ Ak tomuv poznamce-
cituje: ,,Stadtbuch, iol. 1. in platea Brunnensi, in qua situm est
claustruın Predicatorum,“ aj dodává: ,,Starší jméno brněnské ulice
vyskytující se r.l1293 je platea inierior. V. CDM IV, p. 409.“ ,

Zde Bretholz zřejmě praví:.Brněnské ulice byly dvě: Brněns
ulticebyla nynější Starobrněnská,-la" Brněnská ulice byla nyněj
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402 Jan Tenora:

Dominikánská, a tv této ulici klášter Dominikánský. A ještě
praví: lDominikánská“ ulice až do konce 18. stol.sluje:.Dolní-Brněnská
ulice. Na tomto podkladě můžeme zajisté usuzovati: nazývala-li se
Dominikánská ulice. až do konce 18. stol. Dolní Brněnská ulice,
nazývala se jistě již od počátku Dolní  ulice, --- zrovna jako tomu
bylo na ,příklad uSedlářské uliceztato se jmenovala, ještě V 19. stoi.

ınnnı CD S< CD flnnnú

Sedlářskou ulicí, a také hned V první zprávě o ní jmenuje se Sedlář-›
ská. Z toho bezprostřední, nutný závěr jest: nazývala-li se Dominifl
kánská ulice D olní ulice, nazývala se Starobrněnská H o rni
ulice. D  P

Na otázku, kterou pak tedy Z těchto dvou ulic označuje V listině
z r. 1293 jméno: platea inferior, musí býti zřejmá, nepopíratelná
odpověď:Dominikánskou ulici. Ý r ˇ

 Dr. Bretholz cítí, že se tu něco s jeho tvrzením nesrovnává, a proto
poučuje, že přehlížím, že od Brněnské brány vycházela ještě třeti
u‹lice,....k~te,ná-»zvedlaflnsavrchťk-asv.:Pe“tru“:a“ odtud zase dolů najlZel.ný
trh, jako ještě podnes. To prý byla plateasuperior, Horní, a na
přirovnanou k ní dnešní Brněnská slula Dolní.  _

Pozorujeme, že tu nevadí Bretholzovi, co sám praví ve svém
spise „Geschichte der Stadt Brünn“. Nastr. 191mluví o Biskup“-
ské ulici, ,,že r. 1356 také . se již připomíná, praví-li se o domě faráře
Lutka z Hunkovíc, že .je vkoutě.u městských hradeb v uličce,
která vede dolů od sv.petrského hřbitova k Brněnské bráně, nebo
1368 farář Jan ze Strážku a kanovník u sv. Petra získal dům
v koutě u městských hradeb, kudy se od Brněnské brány podél
hradeb ke sv. Petru vystupuje“. 0 Petrské ulici, která by vedla
ze Zelného trhu na Petrovˇ, neuvádí však Dr. Bretholz ani ve lfi.
stol. žádného dokladu (srv. ,,Geschichte.“ 207, 208), -- není tedy
ani pro 14. stol. žádného. dokladu, že by se Petrska .ulice jmeno“
Vala platea Superior, -- a tím méně může tedy r. 1293Biskupská
a Petrská ulice pojmenována býti platea Superior.

Podle posledního článku Bretholzova byly tedy u Brněnské brány
ulice tři: první nynější Biskupská a Petrská, která prý slula suv
perior, Horní, druhá nynější Starobrněnská, která prý slula inferior,
Dolní, a třetí nynější Dominikánská. Aby to Dr.Bretho1z svým
čtenářům ještě názorně ukázal, přidal ke svému článku v „Zeit“
schrift“ mapku. Na ní označil Petrskou ulici jako platea Superior,
Brněnskou ulici jako platea jinferior a třetí ulici označil jen názvem
Dominikánská ulice. Této ulici nedává ani .její staré jméno, která
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bylo ,~platea_;. Brunnensis, --- a dodejme, žetoto staré V její jméno
vzhledem k horní ulici Brněnské bylo -platea inferior Brunensis,
když se jí tak až na konec 18. st. říkalo.  

Nebude na škodu, srovnáme-li stouto mapkou Bretholzovou plán
města Brna ze 14. stol., zhotovený r. 1910 L. Masurem (,,Ge-
Søhiøhw“ ah. V.) zajisté “pø“á1ø  údajů“-Bvøhhøızøvýnhz nêxn ny-
nější ulice Starobrněnská označena jako platea Brunnensis --
Brünnerg., ulice 'Dominikánská označena Brünnergasse, ale ulice
Biskupská a Petrská neoznačeny vůbec žádným jménem, --- zřetelný
doklad, že mají sicejve 14. stol. jména ulice Starobrněnská a. Do-
minikánská, ale že neníznámo, jak se ve 14. stol. jmenovaly ulice
Biskupská a Petrská, že tedy nemohou se nazvati r., 1293 platea
Superior. _ _ -1 P

Nad tím se pozastavuji a to jemi na pováženou, že Dr. Bret-
holz za svým účelem též bere ulici Dominikánské její jméno platea
Brunnensis, a že ' fjúlicì“_ì_Biskupské:1“až“žP“etrské*=-fíjméno^ platea
Superior, které odnikud doloženo není,--opravdu tak si důkazu
,,absolutní jasnosti bez veškeré pochyby“ nepředstavují, a takové
,,nevývratné skutečnostřf uznati nemohu. Podleskutečnosti, podle
prokázaných ulic a beze všeho násilného výkladu nezbývá nic než
uznati, žev listině z r.1293 platea`inferior je. ulice Dominikánská,
a že tudy, Dominikánskou ulicí, jelo se r. 1293 na Starý trh, na
Forum antiquum. _ M  ”

,Tento směr zároveň ukazuje, kde hledati forumvantiquum.  `
 Dr. Bretholz tvrdí: .,,Starý trh V Brně r.1293: může býti jen
Zelný trh a nikdy Velké náměstí.“ Přiznávám, že toto Bretholzovo
tvrzení podle jeho známé německé nacionální theorie je mi skoro
podivnoz jak to, když' Němci byli V-Brně odjakživa, že nezabírá
Dr.) Bretholz pro Němce ksv. J akubu forum antiquum a pone-
chává ho jako na Zelném trhu zaostalému, bezvýznamnému slovan-
skému obyvatelstvu u Petrova? Vždyť, tím uznává staré slovanské
osazení Brna, --- či snad byli čeští obyvatelé, kteří měli svůj český
kostel u sv. Petra, ,od starodávna Němci? Tvrdí tedy Dr. Bretholz,
ale důkazu nepodává, na mně však á. důkaz, žeStarý[trh
byl Vełflkét náměstí, --- jinak -pry?-Iiıˇıínění me, že hranice farnosti šly
přes Velké náměstí, již na tomto bodě ztroskotává. Já zajisté také
bych _-mohl--žádati od Dra Bretholze, aby dokázal, že r. 1293 Starý
trhbyl Zelný trh, -- ale marno je takový đůkazočekávati, pro který
není přesných pramenů.
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Nynější Zelný; trh jmenuje se poprvé 1 roku 1368 forum Superins,
Horní náměstí, a nynější.Náměstí,svobody ěiliVelké'fnáměstí sluje
r.. 1387 forum inferius, Dolní náměstí. Kde je fvšak”forum antiquum?
Že ve l3. stolø skutečně bylo ,forum antiquum, ví se bezpečně
sám Dr. Bvøhhøız v ıfltøøh 1252-»1271(,,oøSøhiøh±ø“, 70 71) nvásż
Konrada, WolVila.,, Fridrioha jako svědky de Antique ioro. Ale
myslím, že se dá nalézti ještě více. Také u Bretholze (str. 18%)
najdeme: forum ,antìquum equorum jako trh V místech, kde je nyní
Justiční palác, za Herburským (Jesuítským),kostelem až -ke hrad-zz
bám, Tu se nám ozývá forum, antiquum iv části své pojmenovaná
equorum, což zřejmě naZnaěuje,„,že forumz antiquurn mělo ještě jiné
části, na nichž se konaly trhy. A povšimněme si rozdělení Brna
ještě V 13. století. Bylo Brno,‹,zoivitas, (farní obvod sv. Petra až
k sv., Mikulášiypa BurguS„Brunensi2s (farní obvod sv. Jakuba od
kostela svý. Mikuláše na sever). Forum antiquum equorum ležící až
za nynějším Jesuitskym kostelem naznačuje, že až tam«sahŤale
forum ' antiquum.-š odjdělovalo, jak za to mám, Brno od Burgn
brněnského, a ive Čl3. stolz. ještě Zabíralo prostor od kostela srt
Mikuláše až ke hradbám za kostel Jesuitský. l 4

Tam tedy na forum antiquum dojela komise r. 1293, a odtud
jela per direotum k Měnínské bráně. iNejmenuje se
tu žádná ulice, nejrnenuje se ani ulice Měnínské, o které by se snad
přece zcela přirozeně zmínka stala, kdyby se jí bylo Zelným trhem
k Měnínské bráně jelo. Z toho lze souditi, že prostor, kudy seze
Starého trhu per directum kl\/Iěnínské bráně jelo, byl ještě nezastafl
věny, Odkud, Z kterého místa komise ze Starého trhu jela, na to
odpověděti určitě nelze. Ale zase naskytuje se kousek pravdě“
podobnosti. Mezi Brnem a Burgem na území ještě Brna byl kostel
Svr Mikuláše jakojhraniěník --'- kdyby Se odtud per directum jelo
k bráně Měnínské, »znamenalo by to, že by podle nynějšíoh ulic
jelo se dolním koncem Velkého náměstí, krajem Poštovské ulice
(od Kobližné), pod Minorìtský l kostel zk Měnínské bráně. Mohlo by
se tak přímo jeti, protože tam domů vedle sebe -- tedy ulic W
nebylo.. Komise ,mohla Však zajetí také ještěldál na4Starý trh, M
třebas až k potůčku, který tekl Z nynějšího Náměstí svobody Ko“
bližnou ulicí, vždyť tak ,často bývaly potůčky přirozenou hranici,
--- aodtud mohla“ pak přímo jetik Měnínské bráně, --v při tomto
směru jízdy ještě méně by vadily domy aulioe, aby se imˇohlo jetl
per directum ke bráně Měnínské.
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Srovnáme-li všecky tyto j zprávy, vidíme, že jízda komisařů Z r.
1293 není ani podle mne tak pravoúhlá, křivolaká, ohýbaná, výslovně
,,ìndirektní“, jak ji zakresluje na mapce Dr. Bretholz;-v od Brněn-
ˇskłébrány Dominikánskou ulicí na Náměstí svobody, ja odtud třebas
přímo k Měnínské bráně není r. 1293 tolikerých ,zátočin,.zvláště,
když není jisto, že byl stary kostel Dominikánský sáhal tak daleko
jako nyní, aj ani jaká byla tehdy ulice Zámečnická. Mapka Brethol-
zova je dělána podle nynějších náměstía ulic, a podle tohoto stavu
určovati půdorys městaík r. 1293 nezdá se mi přece přípustnołj

_ Dr- Bretholz končí slovy, že kolonisační theoriemate duchy as
,drží je v zakletí a nutí je vykládati prameny, jež jsouv úplném-
odporu S doslovným zněním, -- ale připadá mi, z jiná theorie,
Bretholzova, zavìňuje daleko ody jak celkovým názorem tak
jednostranným výkladem podrobností. Utkvělá tendence vykládá si
všecko jen tak, jak a pokud se jí hodí, a přezírá zjevy, které po-›

‹
CD

<!®‹ c."'I°m< flıJ\ Uı< W

sloužiti. mohou li jinému, Správnějšímu poznání. Tuto snad stačí
jen připomenouti, jak to, že byl farář sv. Petra hned spokojen,
když byl jemu ir. 12934 přidělen ,,tak nepoměrně menší farní obvod
nežsv. Jakubu“, ajak to, že již po třech letech, r. 1296 stal se
proboštským, kostelem český kostel sv. Petra, kde bylo, jak se
Dr. Bretholz posmívá, slovanské obyvatelstvo tak zaostalé, anikoli
německý kostel Sv. Jakuba, když jen Němci svůj nacionální ráz
městu vtiskují?  l “ f

Jen mimochodem dodávám, že v polóvici 17. století dovozovala
kapitula u sv. Petra, že také dům Kounicův na Velkém náměstí
dříve náležel k farnosti sv. Petra. l í i l

1) Dr. Bretholz na mapce na Velkém náměstí chybně uvádí kostel Sv. Michala
místo sv. Mikuláše. lUpozorřıuji pak, že ve svem clanku napsal jsem jenz. „Jízne
od nynějšího Náměstí svobody po dle všeh o činil hranici mezi Brnem; a
„burgem“ brněnským řpotůč-ek, který protékal nynější Kololižní ulici“Ť. l
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Posudky.  
Dr. Jan .Michalský, Duch i Nevěsta. Svědectví

z prvního věku patristického o církvi vůbec a její svatosti zvláště.
Prostějov 1928. Nákladem vlastním. Str. 232. i _

Naše literatura.. patrìstická jest celkem chudičká. Máme Sice ze
sv. Otců některá díla přeložena (Sušil, Vojáček, Vlček, Desolda,
Kuffner, Stříž, Levý), ale spisů čerpajících látku výhradně ze sv.
Otců jest poskrovnu. A přece je to obor nad jiné důležitý. Proz-
testanté jej ovládli a zneužívají ho proti nám. Proto je S radostí
vítati dílo p. Dra Michalského, který shledal ze sv. Otců místa
jednající o církvi a zvláště o její svatosti. Tak dílu Dra Jos. Pofl
spíšila: „Co jest Církev“ (Brno 1925) dostává se pěkného doplnění.

P- spis. omezil své pojednání na svědectví sv. Otců Z doby před
sněmem Nicejským. V úvodních statích pojednává o pojmu svatosti
vůbec a o svatosti církve zvláště. Uvádí důvody, pro které církvi
tato známka přísluší. Systematická rozdělení pojmu svatosti mohlo
býti V textu podáno přehledněji. l . .

Poukázav pak na ty, kteří Svatost církvi upírají, přechází k jádru
prace.. _

V části I. shrnuje svědectví o kladné svatosti církve. Sv. Otcové
mluvíce o církvi užívali hojně obrazů a přirovnání Z Písma sv.
jak St. Z. tak i Nového. Přirovnávají církev k Evě, ženě Lotově,
Rehece, Rachel, dceři faraonově, k Ethiopce Sefoře, k Rahab,
Jahel, Anně. Předobrazem církve jest jim: Měsíc, ráj, archa Noe-
mova, svatostanek, oslìce Balaamova. I v N. Z. .nalézají dosti
věcí církev znázorňujících. Obrazem církve jest hora, na níž seděl
Pán Ježíš a učil, jeden Z pěti chlebů, město, loď, tunika Páně.
Církev jest nazývána v N. Z. rolí boží, vinici boží, nejčastěji
však tajemným tělem Kristovým. e i

Píšíce ccírkvi sv. Otcové S oblibou užívali některých názvů,
které vyjadřovaly její Svatost. Nazývali církev tělem Kristovým,
pannou neposkvrněnou a čistou, nevěstou. Kristovou, ženou Kristu
podřízenou, matkou, která Bohu tolik dětí, svatých zplodila. Přífl
davku „svatá“ užívali of církvi od dob sv. Ignáce a sv. Polykarpa.
I V nejstarších vyznáních víry byla Svatost jako známka církve
zdůrazněna. j `

V části II; zpracována jsou Svědectví o záporné svatosti církve,
která se projevovala hlavně v životě křesťanů. chránících se hříchu.
Ze svědectví těchto možno si utvořiti pěkný a jasný obraz o stavu
prvotní církve, která ,právě svatosti svých členů tak rychle se
šířila. Uvedena jsou přirozeně svědectví příznivá, než při tom je
také poukázáno na výtky, jež se činily křesťanům, nezamlčují se
vady vyskytující se již v prvních dobách. Vysvětlení těchto zjevu
a výklad příslušných svědectví podává p. spis. pro každého při“
jatelně. “ V ˇ  
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doslovu pojednává se o svatosti církve za dnů našich. Po-
nkázáno na misionářskou činnost církve, na světce z posledních let,
na karitativní její působení. ,  

Celé dílo jest výsledkem vytrvalé a trpělivě práce. Bohatého
materiálu, který je“ tu snesen, dá se využití jak v dílech /čistě vě-
deckých tak i při kázání a katechesi. P. spis. měl i tento praktický
tíčel na mysli a proto příležitostně upozornil i na náhledy hájené
v české literatuře. Přesná- citace umožňuje kontroluía případné
dalšípátrání.-j Rozdělení látky jedobré, ač v tisku není důsledně
provedeno. Na př. v Dodatku pod titulem `,,Misionářská činnost
církve“ je psáno o Sv. zpovědi, o mučenících, o světcích, o zázra-
cích v Lurdech. Překlad jednotlivých svědectví dal jistě mnoho práce.
V takovém množství pak lehce se stane, že se leccos přehlédne.
Na př. Poněkud odchylně přeložen týž citát z Tertulliana ina str.
..?›7,a str. 106, citátz Origena na str. 82, v pozn. 25. na str. 84 a
na str. 87. Heslo na str. 125 ,,Se Svatým Svatým budeš . .ˇ.“ je
sice doslovný překlad z latinského (Zalm 17, 26), ale v Zalmu
samém má jiný smysl. Hejčl překládá: ,,Nebo ke Svatým se chováš
svatě . . .“ Podobně i Mlčoch. V citátě Z 1 Thes 4, 3--5 nelze slovo
„nádoba“ Ztotožňovati se slovem ,,manželka“,v ježto u exegetů není
~o tom, jednoty. Sýkora ve velkém vydání B. C. klade místo toho
v textu „tělo“ a v poznámce náhled ten odůvodňuje. -- Zkratka
pro evangelium sv. Marka obvyklá jest Mk, ne Mr (str. 179).

Titul nebyl volen šťastně. Je to přece dílo vědecké, ne román,
.a tu. titul má pokud možno jasně vyjadřovati obsah díla. Bez pod-
titulu sotva by někdo hledal v knize pojednání O svatosti církve.

Tiskových chyb jest poměrně málo. Na str. 22 rušivě působí,
že několikrát místo ,,sva`tost“.se píše ,,svátoSt“. -v- Uprava knihy
jest pěkná. . .

Doufejme, že dočkáme se od p. spis. i jiných práci z patristiky
:stejně hodnotných jako jest prácetato. . ně.

Alex a n d e r S p e S Z, Dr. phil. ettheol., professor theol. Cas-
soviae. Summarium philosophiae christianae.Ma-
rietti Taurini 1928. S. VIII.a 371, 12“5O 1.

Jak spis. v předmluvě praví, má tatokniha býti příručkou pro
studium křest. filosofie v -zjednoročním kursu filosofickém nebo
repetitoriem v kursu delším na theologických ústavech.

Není síce nedostatek kompendií křest. filosofie, ale přece tato
nová příručka není zbytečná. Probírá celý obvyklý kurs filosofie
(logiku, kritiku, ontologii, kosmologii, psychologii, theodiceu a ethiku)
ve formě přísně scholastické (syllogismy, námitky, scholia). Kniha
je místy až příliš stručná na ujmu jasnosti a úplnosti, takže při
přednáškách bude nutno některé i delší části přid,at,,jež v knize
nejsou vůbec probrány. „ 7 l

V otázce De conscientia "v odpovědi na obiicies 10 se praví, „quod
error potest esse in iudicio immediato“ (str. 54), což není správné.
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Definiceˇvš'e"'obeonéhoe ojmu'(Str 64) ,, uod de luribus raedicatuel

ıvnšălı'

P 'iq; P .P.
je neúplná. Nutno doplnit slova: „unıvoce et d1v1s1m“.„_ Byl-lies
Roscellinus skutečně „celeberrimus nominalista“ (str. 65), neni
Zcela jisto. Zdá Se, že byl a jiní s ním jen odpůrcem přehnaného
realismu. (Viz: De Wulf, Histoire de la Philosophie médiévale, nn;
144-=-147,ěLouvain 1905.) i V i l ~ j

Ontologie je příliš stručná, ač je přece velice důležitá. These:
„De distinctione inter essentiam et exsistentiam“ mohla klidně odfl
padnout, (mimochodem se ptám, jaký je rozdíl mezi „essentia
realis“ et „essentia actualiS“), za to však nutně mělo býti podrobfl
něji pojednáno de substantia (dehypostasi et persona ani zmínka
seneděje, ač je věc tak důležitá), de qualitate, de relatione, de-
actu et potentia. Důkaz pro separabilitate quantitatis a Substantia
(str. 112) je víc než Slabý. Arg. “I. (str. {l44)jpro stvoření v čase
Z toho důvodu, že „multitudo actu infinita in se repugnat“ je příliš
nejistý a těžký, než aby mohl čtenáře přesvědčit. Totéž platí(str„
149) O důkaze pro relativa infinitate mundi. Evoluční theorie mo“
nofyletické (str. 173) bych. neodmítal S takovou jistotou, nýbrž
řekl bych jen skromně: „non videtur esse admittenda“.  

Pro jsoucnost boží podává autor obvyklé důkazy: eX motu, eX causisì,
ex ente contingente, ex ordine, eX consensu. U důkazu ex consensu
mělo býti použito nových výsledků ethnologických W. Schmidta.

Citováníje často neúplné a Z druhé ruky. Filosofie Donátova
oitována dle starého vydání. Neúplné citace: Str. 292: Est autem
gloria „clara notitia cum laude'Ť (S. Thomas) +--- vynecháno: 1. Z
iq. 2. aj. 3. Písmo sv. cituje autor vypisováním: ca p. V. Na strø
295: psáno ,,BcetiuS“ místo správného Boethius. Str. 296. I. pr„
se praví, že „beatitudo perfecta est Status, .i . . includens etiarn
persuasionem de nunquam amittendo hoc statu“.* Místo persuasio
má stát certitudo, poněvadž persuasio je něcosubjektivního.

Přes tyto výtky neváhám nazvati tuto knihu cennou, přehlednou
příručkou křest. filosofie, jež Zajistéusnadní studium filosofie v na-
šich theologických učilištích.  Pik.

ı. -
‹ˇ„ - `

Jaroslav Durych, Ejhle člověk! Kritické Statě. Nakli
L. Kuncíř, Praha 1928. S. 223, 30 K. I. kniha Akordu.

Jsou to státě známész Rozmaohu a Z Akordu, známého v Duryv
chova břitkébo, bezohledného úsudku, jiskřivého vtipu, žíravé ironie
a neproniknutelných mnohdy paradoxů. Nadpisy statí jsou: Svět
Karlaíflapka, Dobrý voják Švejkfl- český pomník, Antonín Sova?
êsìmilace Františka Langra, Jindřich Vodák -- anděl kapitalnía
Ceská intelektualita (O. Fischer,“ Fr..Gellner, Jar. Hilbert, Jos. Čapek,
A. Tilschová). Ă v i  

í Kritické státě kritìsovati je nevděčná práce, zvláště když jake
u pDurycha nevíte, mluví-li vážně či ironicky. Leckterý citát a
leokterý úsudek, (na př.ve stati o Vodákovi) nemilé Zarazí, ale
Z příčiny právě Zmíněné nelze S nímfl,poleınisovati.  si l
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Ji Li anský ()zvěna“ věků' adní Poznámkyio Palestině,
Gyprua mnišské republice athoské. Barchov-Veselí 192.fl7.,§. 140...
 Knížka nejasného nadpisu obsahuje velmi pěkný ;cestop.1s.:x' Salz-
zburg--“-Benátky--t-.B«ělehrad -Athény“-Cyprus-+Malá Asie S Palestinou
-Ť-v+Suez.--á-Atheny--`-Athos--Soluň.:Vyznamenává se předně tím, že
tnžedp›=iÍsflı;1jeı»›. mnohoz 1ů1da.jů.,i.fl.ale“-.podává osobınírzažitky, ještě více však

l .Ĺtyto; ıžvyhledati. a›.výrazné Z nich vybrati. »Na př.
-o místech palestinskýchfl máme již zdařiléıpopisy, ale popisy této

.zfJzctelá“idobře vedle tnichı}obstoj“í.f“O Athosu Zde“ máme zprávy,
k.ter'ých;j.u n.šáSQfljinde‹.nenajdeme. vše i-psáno s porozuměním i pro-

`Vedle chyb tiskových ““měly býti ořprraveny také hrubší chyby
,jazykovéçChazbozrakým ztěžuje* četbu drobný tisk. p e

“t ~ „ ›x‹ = fl=x< .j y

j  Ftr..,K.r..o p á č, Bfll ázn ivıýím ěs í cv. Příběh podivného domu.
Praha 21927“. 159. --`- Týž,=f“P ropa S t. Příběh sedmi nocí. Román.
Praha 4928. í S. 215. -- Týž, P O s e d li í.- Román- Praha 1928. S. 233.

Mladý a,.i.řekněme hned, nadějný prosaik . omezil se ve svých
prvních třech knihách na kresbu poválečných běd a mravů pražské
periferieazhlavnějejích 'nejspodnějších společenských vrstev. Že
tím neobjevilzněìjsakého nového“ území, .jest ovšem jistc. Natdiizmnohé
jinésvé předchůdce vyniká, aspoň v posledních dvou dílech, větší
mravní opravdovostí.“ isnahou 'o hlubší psychologické pochopení
=přerůzných těch drobných postav“ ze světa alkoholiků, dělníků,
tuláků ivšelijakých dobrodruhů.. V „Bláznivém měsíci“ učinil tak
ještě hodně zmateně a roztříštěně: položil tu vedle sebe Izicela libo“-
volně.. příběhy několika lidí,“ kteří se náhodou sešli jako nájemníci
as chvilk-oví podznájemníci ve velkéms-činžáku napředměstí a v jež
diném' měsíci projeví tu“ tolik nejnižších vášní, že je čtenáři hnusno
fi smutno. Proti tolika postavám zopilců,.zločinců i prostitutek stojí-
v .knize jediná čistá bytost, vdova. poarchitektu, která však se
svou láskou k Pavlu Prouzovi nedovede rovněž vyjasniti :mučivých
záhadpo marnosti la bezcílnosti života, ovšem, takového rozvráce-
ného ja výstředního života, jaký vedouobyvatelé „podivného domu“.

Není O mnoho lepší ani prostředí druhých dvou románů, ` až na
to, že je tu snad více bídy než hříchu, více neštěstí než zločinu.
V „Propasti“ sleduje spis. zase osudy několika lidí,.vlastněcelých
rodin, jež bytová nouze 'vehnala do jediného bytu. Zde přestává
již rodinný život, domácí záležitosti stávají se předmětem obecných
sporů, hrubých hádek i krvavých výjevů, od nichž se pak prchá
do zapadlých výčepů a všelijakých heren. Spis. ,se na jednom
místě naivně utěšuje, že se takovým chudákům pomůže, když“ se
o jejich nouzi aspoň píše. Myslí zřejmě"na sebe a, na své romány,
jimiž.Í,,odhaluje“ s nepopíratelným pozorovatelským talentem pro-
past dnešní mravní i hmotné bídy. Pomůže to asi stejně, jako když
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kdysi naturalísté chtěli odstrpašiti od neřesti podrobným jejím líěev
ním.. Jemnějšího íčtenáře. zarazí tu spíše autorův pessimisrnus,
k němuž se již otevlřeně přiznává ve zidealisované postavě medíka
Vlacha: tento při pohledu na všechnu tu zaviněnou i nezaviněngou
bídu filosoluje .v dlouhých hovorech s poctivým řemeslníkem o lidv-
ském životě, O zlu ve světě i O boží spravedlivosti a přichází
k zouíalému závěru, že Bůh neexistuje, že světem i lidmi vládne
jen tvrdý, nelítostný osud. v

Týž fatalìsmus je podkladem třetího románu ,,Posedlí“, kde spis..
vyličuje osudy dvou předměstskýchllrodin, rozvrácených pijáctvírn,
žárlivostí i jinými vášněmi. 0d těchto „upírů“ osvobozuje se jen
jedna ženská postava, právě ta, o níž by se toho čtenář nejméně
nadál, ale je to také jen nedokonale ajen načas. Ostatní jsou
jen bezvolnýíni a bezmocnými loutkami v rukou jakéhosi neprofl
niknutelného „osudu“ a jeho démonů -- lidských náruživostí, jež
činí život „posedlých“ pravým peklem na zemi. y A

Po stránce formální není vlastně žádná z těchto tří bezútěšných
knih Kropáčových skutečným románem. Jsou to spíše volně vedle
sebe kladené příběhy, spojené jen místem nebo nahodilými vzájern-=›=
nými styky, bez jakékoliv pevné vniterní stavby dějové. M.

Carlo Goldoni, Vzhůru na letní byt. Veselohrao 1%
jednáních. Přel. .Bohumil Kyselý. Nakl. Jos. Birnbaum, Brtnice.
S. 67, 6 K. Lidové divadlo 43.

Podařený tento-žert ukazuje, že v italských městech uprostřed
18. stol., jakmile jaro a léto zvalo do přírody, býval podobný shon
jako nyní u nás, zvláště Inezi ženskými (O šaty atd.) V příběhu
Goldoniho hraje kromě toho přední úlohu řevnivost mesidvěma
nápadníky jedné slečny, kterému se má při jízdě na venkov dáti
přednost a tím naděje úspěchu. Nastalým zasnoubením -se otázka
rozreší. 4 í

Překlad je zcela plynný. Hra se bude -- snad po nějakých škrtech
-- jistě i na ochotnickém- jevišti líbitı. .

4
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Rozhled
NáboženS7ťý. . j

Zmystiky.j A .
Dvojí hlavní názor o poměru mystiky. k theolorgii udržuje se stále.

Doufejme, že pro samou mystiku, která se řídí nebo má říditi apo-
štolovoú zásadou: maior auteflhorum est caritas (1 Kor«_13, 13),
nevzniknou nelaskavéspory.  i `

Mystikou zde rozumím n auk u O stavech a jevech mystických,
nikoli jich samých. Zmíněný dvojí .směr viprojednávání mystiky
jest -- arci S rozmanitými obměnami -- tento. J e d en mystìcké
jevy zaznamenává a probírá především s hlediska psychologického
a fenomenologického jakožto skutečně dané dění v omilostněných
duších, jež nás poučuje o cestách přímého působení božího za úče-
lem zdokonalení. Stoupenci tohoto názoru, jenž má vůdce vefranc.
jesìuitovì Poulain-ovi, nazývají v tomto smyslu mystiku přímo vě-
dou zkušenosti, vědou nadpřirozených zážitků neboli prožitků, jak
zní oblíbené moderní a módní slovo. Pokud jsou na stanovisku ka-
tolickém, neodlučují vědy té od jeho dogmatiky, avšak“ jistí, že
dogmatika má tyto duševnézažitky bedlivěji, nežse Z pravidla děje,
u mystiky stopovati, úsudky osob mysticky založených, úsudky to
zkušeností nabyté výše než dosud hodnotiti ja ve svých rozborech
prostředků spásy, tedy zvl. v nauce O milosti (charitologii), zužit-
kovatir, mystik, praví nejnověji dokonce jeden ze stoupenců toho
směru, ,intuitivním postřehem ihned rozpozná, an mluví ze zkuše-
nosti, zdali dogmatik správně líčí vyšší milostimodlitby mystického
života! 1 l  e c e s

l Názor ten jest provázen domněnkou, že mystické zážitky jsou
v duchovním životě čímsi mimořádným, jako skutečněinositelé a
nositelky jejich se jevívájí jako osoby od průměru zcela odlišné,
jedinečné, (bez příhany) abnorrnální, zvláště u svých vzdálenějších
životopisců, kteří ponechávajíce své fantasiì volného letu líčí myš
stické hrdinya hrdinky v podobách nadlidských a tím --- mimo
svůj úmysl ----»námje jako vzory křesťanské dokonalosti spíše od-
dalují než přibližují. 1  . š t .  

Dr u h ý směr, stoje na zásadě.theor.eticky vůbec uznané, že Zje-`›
vení v podstatěnaukou Písma a apoštolského hlásání) zakončeno a
církví se všemi orgány, jichž ona používá, jen ve výkladě může ał V

na

smí dále býti vyvíjeno, zdůrazňuje, že O milosti může spravne po
učovati jen totojZjevení, v Písmě a tradici uložené, .a žádná zku-

~ šenost, žádný prožitek pozdějších osob, bytlsebpe světějˇsích. .
í Je“ to ,stanovisko vědecké theologie, která i asketikui mystiku

podřizuje theologìi anemůže* vedle svých vůbec uíznanýrcht pramenů
-- Písma atradìce -- uznati onoho osobního pramene,z”mystických
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prožitků. Nová tato theologická noetika, jež prý chce jaksi vypl-
niti mezeru v daném Zjevení, anot prý o „zvlášztním mystickém daru“
nic nepraví, jest nejen celé vědecké dogmatice cizí, ,ale obnáší ne-
bezpečnou zásadu subjektivismu, jejíž důsledky pro naši věrouku
jsou nedozírné a velmi povážlivé, jak ukazují dějiny všeho sektářství.

Mystická nazírání a____Inystický život není tedy podle toho směru
vesvém ,původě a průběhu nic. mimořádného, nic mimo pravidlo
.duchovního ˇživota vůbec," dokonávajícího  se V lásce k Bohu a
“k=b“ližnímu.ˇ Ze mystikové, [mužského ii ženského rodu, nejsou tak
četní, jak bychom podle toho mohli usuzovati, nerozhoduje. Předně
daleko nevíme O všech, již tímto životem žijít“a_žili.[Dále psycholog
»bere ví úìvahu rozdíly osobností, f”"ů_rozdíly ve vznětlivosti, v obrazi-i
i`v-psti., `ve fˇvroucnosti,“ jakou ta kteráčpvovaha odpovídá k slyšenému
“n?eÍb,of'flčtenému slovu ak podnětům) milosti boží. Zkušenostitmysti-
c"ké1“t'sjšou, jako“ duchovní život vůbec, tajemné. Indukcez nich po-
ukailzujeovšem na jakousi zákonnost, jako indukce psychologická
vůbec: o nadpřirozené stránce »al zákonnosti odtud- vedle zdravé
theologie ,usuzovati zdá§se””příliš rodvážným natot vyvozovati
odtud nové nauky !fZvroucněrií,Ť zvniternění náboženských poznatků
čerpati mystikyljesti ovšem žádçucíznpoznatky samy však v_ˇm_y-1
stickélm prožívánílsenameítající nutno vždy měřiti danou naukou
theologickouy ^ 1 __ 1  '“ “ `

 V; čem vlastně mysticky zažitek a požitek pozůstávyá, čím jest,
sotva možno někölika slovy vystìhnouti, ikdyby tu“ nebylo, toliké
rozmanitosti. Je“ toľstupňované af Zvroucněnéi vědomí přítömnosti a
působnosti boží ev duši, při _čem_ž přirozené i nadpřirozené světlo
v ní“ se zostřuje ja obracíf“ takto její všímavost »k jevům, obrazúm
a podnětům zl* duchovní oblasti, jinak bez povšimnutí míjej'1cím.
Zivotní důsledky,mají í pak" vyplývati samy sebou“. E. Dorsch“ dopo-›
ručuje tento výměr (do češtiny těžko přeložitelný): „Mystìk istdas
zum- 'Bewulštsein gelangtev und erfahrungsmálšigíwahrgenommene
Gnadenleben“. Možno-li si odtudiutvořiti aspoň“ přibližně jasný
püjem, nevím. li _ í` y po ` 'pv .J

Q . _ 4

Katoílšíciiv`Pla*“lestině. _ ._ “
Podle“ 'nejnovějšího výkazu (Statistique générale., Le .patriarcat

latin de,_Jérusalem. 1928, 2M.) je pvjerus.“lat.”patriarchátě 25.218
lat. katolŤıků;ër.l1i650 jich bylo 218, 1700 -4- 1199,Í1800 -f-- 3100,
1850 z-- 4270, “1`900 -í-- 16.170, 1925*-22.940.V celém patriarchátě
lat. jest jich ,,Ĺ±1l.147›: v Palestině 31.000, “v Zajordání 7347, na
Cypru`2800.i' › , >  1 Ĺ = F 1 4 í _ í
/Ku-ěžíje44, tedypouze vzhledem na počet-z katolíků, nehledě
na jejich “ roztroušenost, ne flprávěıjrnálo,zvláštěľkdyž jim po boku
pracuje' na 1500 řadových pomocníků až pomocnic. Ale ov;šem.fjest,
jak větu již poznamenáno,katolická práce mezi ldomorodcivelmi
nésnadná.'Z“da“li“íSée kronáltéž~účelně? « e “ * “ Ý
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Z konsulů jest 8 katolíkůz. francouzský, italský, rakouský, polský,
Španělský a československý, jakoži oba čestníg k.:v madlarskjý a
belgickýp, . y ' ř s , o sp L ~  Ý j a

/. z , n . 4
. 5 ,-. v , _ _ _ z _ y _, .›_|_, _ . ,

~DnøllhnsøSti.  v   
V.  Klofáč, vůdce národních socialistů," k oslavám svých šedesátin

napsal íeoípříštích smčrnıcích strany In, j.: „Nározdˇně socialistická
strana . . . bude si také 'vědoma toho, že je třeba kladného í poměru

náboženství, které není 'odbytou věcí. 'Bude proto revidovati do-
savadní methody protiklerikálního boje; stojí na zásadě plného re-
spektu ke každému nábožens`kému přesvědčení, 'a proto s tím větší
'silou bude potírati zneužívání náboženství k cílům politickým,“ --

 ,,I m m u _n it a je opakováním středověké n e o mj yl n o s ti pa-
p“ežské“, napsal jakýsi,národnědemokratický trulant V brněnských
„Národních novìnách“, jodsuzuje ylomoz a poškozování nábytku
v posl. sněmovně při hlasování co sociálním pojištění.--í i "A

V M a d' a r sklu sotva se Začali katolíci pod kalvínskou nadvlá-
dou trochu býbati, již mají na talíři výtky n e V l a S t e ne ctv í.
Protestantismus ,mohl se tam za stálého odboje proti Habsburgům,
Zachráncům Maďarska od Turků, a proti katolické restituci„poho-
ídlněji zakořeniti a ovládl veřejné mínění i dějepis ve svém smyslu;
podobně unás.-- ,i ,j j _ j _ l ,_

Je u g O S 1 av S ký ok o nk or á t na své" těžko schůdné cestě
aspoňfzas odvalil jeden balvan. T. ř. kollej sv. Jeronýma M1453
bullou Mikuláše 'V „Piis fidelium Votis“ zřízená pro chudé poutníky
Z Dalmácie, Istrie, Slavonie, Bosny a Hercegoviny Z příspěvků zá-
Ĺmožných Chorvatů, za Sixta ,V spojená sobnovenýmjkostelem Sv.
Jeronýma, stala se posléze, když původníúčelutulny pro poutníky
Ukázal se zbytečným, ústavem chorvatských bohoslovců v Římě
studujících. Italská vláda jej ve válce zabrala a teprve 1924 jako
„odškodné“ za Rjeku vrátila jugoslavské„vládě, jejíž Zástupce
Smodlaka.,bezohledu na vlastního správce, papeže, majetek ji bu-
dovu zabral. Teprv letos 18, čce oboje svému účelu vráceno, totiž
łstudiu chorvatských bohoslovců, ya také to zvláště sporné věci, o
národnosti představenstva, zda Vlach či Chorvat, docíleno asi do-
hody;rlnyníljmenovˇaný rektorjjest, Chorvat. V r  
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p Vědecký a umělecký. .
L. N. Tolstoj.
Umělec i člověk po zásluze svlavený, ale snad až příliš plativši

daň pravidlu, že nic dokonalého pod sluncem, že tedy ani v
ani v onom směru ho nemá bezvýhradně býti následováno.  Pani
B o u r g e t nyní za příležitosti jeho oslav píše o něm, že málokterý
umělec měl jak on dar umělecky individualisovati, t. j. postavy a
události v jejich zvláštnosti pojmouti a podati. Ale chybí mu dar“
komposice, jednotné hledisko, odhalování hlubších příčin a souvi-
slostí dějstva. j

Tato jednostranná záliba pro jednotlivo, konkretne jej také na
konec svedla k vyštěrbování“Evangelia a k výkladu jednotlivých
jeho výroků, jaký v celkové souvislosti jest nemožný. j

.Ílednostranné zdůrazňoˇvání osobního svědomí vedlojej k ,_
která je vždy zvláštní formou egoismu. Jeho konečný neklid -«
votě prozrazuje nedostatek ipokory a hlubšího poznání.

ˇ-e4li: .ÉÍÍto

$

-+»Hřích,masa. L
V 2. sešitě letošího CCH dokončuje p. Dr. Karel Stloukal své pfls

jednání „Počátky nunciatury v Praze“. Na str. 260 líčí tehdejší
poměry meziřeholníky. Nuncius Bonhomini shledal, že . . . ,,přísna
visitace řeholníků je nejvýš nutná, nebot vskutku žijí se vší s v
b o don m a sa. Ze dvou žebravých řádů usídlenýchlv Praze, dev
minikánů a františkánů, téměř všichni do jednoho jsouposkvrněni
h ř í chy In asa, až to budí veřejné pohoršení.“ Slovný překlad
svede asi některého čtenáře mysliti na maso a zákazy postní, kdežto
vmluvě církevní ,,libertas carnis“ není nic jiného než nevázanost
a ,,pec_cata carnis“ hříchy proti 6 přikázání. l

D. S'3<

l j s za

nv Útèk ì'~ødAkfldemiim. jp j .. ˇ  
V posledních letech stalo se IV. třídě C. Akademie několik trap-»z

ných jistě případů, že nově zvoleni členové nepřijali členství. Bylo
v tom asi nejednou hodně uražené ješitnosti (na př. že nebyl Zvolen
všemi hlasy) a snaha učiniti velké gesto, třebas pro veřejnost
omlouyáno odmítnutí skromným prohlášením, že nemůže -- jde
o K. Capka -- přijmouti pocty, pokud se jí nedostane jinému za-»
.sloužilejšímu básníku -èfl-vp v 'tomto případě Fr. Srámkovi . . .

. .Aby se neopakovaly podobné nemilé příhody, bylo vAkademii usneš
seno, že každý navrhující člen musí se předem vykázati písemnýni
souhlasem kandidáta, jejž navrhuje, že po případním zvolení toto
poctu také opravdu přijme. Přes toto opatření stalo se při posledni
volbě. znovu, že odmítl členství“. Fráňa Šrámek, volený asi proto,
aby se skromný K.. Capek přece jen mohl čestně dostati do Akade-
mie. Srámek to odůvodnil pro veřejnost potřebou básnické samoty.
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Plražský tisk, pokud si ještě. všímá literatury, přetřásal ovšem se
zálibou tyto ,zjevy.'. jedni si dělali žerty Z důvodů odmítajících kan-
didátů. jiní uvažovali o reformě Akademie, jež prý již nevyhovuje
duchu a potřebám dnešní doby. Jar. Hillbert přišel docela s myš-
le_nko=u, že by měla“ býti jakási mladá ,,experimentující“ Akademie.

Celkem nejvěcněji obíral se těmito otázkami V. Dyk v úvodním
článku lit. přílohy ,,Nár. Listů“. Požadavek Hilbertův zdá se mu
paradoxem: Akademii sluší jistá zdrželivost, proti všemu novopeče-
némua experimentujícímu, mládí přísluší naopak výboj aexperi-e
ment. Utékˇ před Akademií _ je mu dokladem, jak málo si u nás
ìceníme literární tradici. Zákon rovnováhy káže, aby proti revoltu-
jícíľľill mládí stála tu zralá tradice. Akademienebude ovšem nikdy
něčím ,naprosto dokonalým,ale stačí, bude-li pokud možno nejdo-
konalejší. Af tomu se nedojde  ůtěkem těch, kteří by ` ji mohli
obroditia oživiti, před křeslem akademiků. Členství Akademie ne-
ubíjí toho, V kom je skutečný život, aneoslabítoho, v kom je
skutečná síla. Mladost tvůrčí, jež není totožná s jmatrikovou, a
schopnost vývoje a vzrůstu dokazuje Se dílem. Uznání Akademie
neznamená ovšem důkaz skutečné hodnoty a její neuznání důkaz
skutečné lménécennosti. I Akademie při volbě nových členů může
se zmýliti, zrovna tak jako se často mýlí kritika i soudobé publikum.

Názorným dokladem tvrzení Dykova může býti hned poslední
volba, kdy zároveň s Fr. Šrámkem byl zvolen -~ dr. Jan Herben.
Před křeslem akademika, pokud je známo,“neutekl. í

l :rd _ __ _ P

m. --› Po změně fronty v moderní polské pcesii
volá již také v literárním orgánu mladých (Wiadomošci lit. č.“2_37)
publicista Stan. Wygodzki. Přiznává, že žádná z dnešních lit. Sku-
pin nezasáhla svou tvůrčí__silou do hloubky a nepřinesla dani myš-
lenkové ani formově něco podstatně nového a trvalého. ,Vyčerpávaly
se u většiny bojem o různá nazírání na formální hodnoty, ale žádná
nedovedla živě zosobnitiz idejí ovládajìících poválečnou společnost
polskou. Mladí básníci pomíjeli skoroeúplně problém národního osvofl-
bození, nedotkla se jich téměř velký duševní přerod, vývoj mravních
otřesů ani krise v hospodářských poměrech. í_

Neučinila tak ani nejvýznečnější Skupina soustředěna k.olem Ska“
mandra a vykazující, řadu opravdových talentů _(Tuwin, Slonimski,
Iwaszkievvicz, WierzyI'ı,ski); “ Skamander 'sám“atím více jeho napo-
dobitelé libují si v metaiysických nejasnostech, uzavírají sev těsnou
skořápku vlastních zážitků, hrají si s náladami, city a dojmy a
utíjkajis před skutečným životem, jako by setuneměli číminspirovat.

Tak neužitečně může si hráti Snad několik jednotlivců, může se
í3.0Ťb9ztľBstně,_ trpětì snad n.ěj'ak,ý TOIŠ, alehraje-li si tak celá bás-
nickágen_eı`a».ce již 10 let, a to zprávě takových let,„ kdy národ a
lidžstvol prožívá jeden ze svých historických prřer.o.dů› -4-~5 nutno żjiž
otevřzeněříci, že je._nemo-žno jíti“ dálefltouto cestou. Nikdo nechce,
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aby básníci odborně luštili časové otázky sociální, hospodářské a
politické, ale čtenářstvo má právo žádati od svých 'spisovatelů nové
myšlenky, průbojnost aobsažnost a nemůže se spokojíti nekonečnon
hrou s formami a formičkami, jež nikoho neZajímejí,nebo svariz
etním žonglérstvím se slovy, jež jsou namnoze jen přemílánírn
starých hesel. “  í  l P

Z velké částiplatí tyto výtky také našim poetistům. l
‹“_ ` _ _ ' _ _ z n _

_ łV_.; 'V' .. \

* _
A _ 4 _ z ,». --- _ , _n ˇ- ~.: -. vv , - ' _

_ _ ,S , . . _. „._. _ _ , __,

V-rhd. ra mio fo“nÍbseì Z“ k on c e.í v 7 z“
ŤKdyž bylo za›vŤáděno“r`ìzrad_io,~Ja obecenstvo .sobě polibovalo víradin
hudební produkce, zdálo'“se“,iž“e hrající gramofon bude jako zastaralý
afntespotřebný nástroj odložen do starého železa. .Tato obava j sene-
'vlyiplnila. Gramoí`on..zůstal, baljest ještě více rozšiřován a zdokoìinafl
líoŤváìn.1" Líbivzý hudební kousek V rádiu nelze opakovati, zato Lgrafl
inofoln námľposlouží, kolikrìát_sobě přejeme; Nelíbivý kousek hudební
v radiuf třeba vyslechnouti do konce, anebo Vypnoutsradio, na grafl-
fmofozinzu si ho“*vůbec nedáme ani zahrát. 'Gramofonjest námneustále

sluìžbám radio jenomifvˇìljistou“ˇhodinu, které sobě nemůžeme
sami určití. Jediná snad nemilá vada u gramofonu jest přestávka,
když třebaflèvymíěňovìati plotny. 7    l í V ˇ “ ” “z

 PsTomutfo<7ë"né`dostátku-É'jest užoldpomoženo. Společnost Grammophone
Company sestavila až d.ala1 do prodeje gramofon, který dovede obe“
hráti bez přestávky e~zdvacete.ploten, které sobě sám' vyměňuje. “Po-
sluchač nemá přitom jiné práce, leč posloucbati a Věnovati se
hudebnímu požitku. V _ _

Gramofon tento jest poháněn elektrickým ímotorem, který lze
připnouti ku každému elektrickému vedení a má ovšem také podv-
ložku s čípkem uprostřed, kam se kladou plotny- Leč vedle jest
ještě jiná podložka, na které se narovná třeba až dvacet ploten,
které .gramofon obehraje po sobě bezpřestávky.“ Mezi těmito dvěma
podložkami je totiž kovové mechanické chapadlo, které samočinně
bere plotny zĹ narovnané hromady, a klade je na podložku, která
se otáčí jako na obyčejnémlgramofonu, a jehlou se vyluzují zvuky.
Když plotna jest obehrána, pak mechanismus ji nazvedne .Z pod“
ložky, a šoupne ji do vedlejší, níže položené prostory, kam plotny
po sobě padají jako do propadliště. ^ j

' Produkci lze ovšem takékdykoliv přerušiti anebo zahrátì také
jenom jednotlivé plotny, jako na obyčejném gramofonu. P r i
Í › ' . - _

nv _

« hd.-- Ang l fsvě t "ová s»í1Š„fbe Z drátové t e l ąe g ra lie
'el te-lefolni e. ' S  _ j l _  - P; ~

 Angličanům velmi na- tom záleží, aby Svoje ohromné panství, po
celém světě rozložené, drželi pevně pohromadě nejenom politicky a
fvojensky, tedy zevně, nýbrž“takě` vniterně ia duševně. V2-minulosti
užívali kl ítomutosìlkncci telegrafiekábelové,která mohla ovšem je“



š..›

"';ł«„1\`ˇ;' .v'.;,x.›»-,\'. ._.‹-'_ ' -v ' Q `
Ifšv ˇ “

»x7gn,..z , - .
Št, .Éx_;z›.-_, ,

ą „-.“.;z.n“ “` . v V

5;-=fl`“' ˇ_-Aza-:'x'='‹.‹~,.‹.:.~*.'ˇz.v ;“._-,,. .
'“'Š7z!É'ˇ=L“..`v`

:Ž'v`.”.*„~-?'ˇ'fvz'.,1f

'an

32

'Ĺ Ť.-Ě`“.',ø_“~ı›:,»“
:;ì.=-,`ì›,;`-. ^

ý.‹,„.v“v.

/

nf'

M.,

T

ý\V

\ .

`“-‹

ˇífl

st'

'x-„L ˇ -- “

_--.z

,„:>.== ` `

‹,.

ı
„E,..ìn _,

'ˇ-I.

_É'.7'Á '

ı_«g_i “

.:.;›

._ _'

.‹'

‹›;ı

/Ív

vn-_.

-s

_ z

._ _.

5
Žıˇ'

vn-/. .. _

Ĺ.

Rozhled vědecký ťa. umělecký. Ň 417“

nom po etapách dodávati zprávy do nejvzdálenějších oblastí an-
glického panství... Nyní nastupuje na místo telegrafie kábelové
telegrafie a* telefonie bezdrátová, která bezprostředně, tedy bez pře-
kážek a bez zastávek .víže a poutáanglické kolonie k zemi mateřské.

Nová tato sít telegrafiea telefonie bezdrátové slouží Angličanům
nejenom v oboru politickém a vojenském, nýbrž Í slouží ti vydatně
v oboru ho`spodářSkém,.. a poskytuje také občanům zv nejdalnějších
koloniích všechny statky kultury duševní, které jsou občanům v ma-
teřskéfírzemi bezprostředně přístupný, ať už jsou to statky všeobec-
ného vzdělání, nebo požitky V oboru literatury, umění, zvláště hudby.

j Především třebapoukázati na sport, který v životě anglického
národa má tak velikou důležitost, a' který v novější době těší se
namnoze většímu zájmu nežli všechny ostatní obory veřejného života.
Tato ,Zpravodajská služba, vykonávaná. sítí bezdrátové ˇtelegrafie"
v celém ohromném anglickém panství, Vnuká všem občanům pře-
svědčení, že jsou občany největší světově říše, na jejímž blahu a
rozkvětu jim zcela jistě musí záležeti. A toto jest“ právě ideální a
nejvniternější účel tohoto moderního zpravodajského prostředku.

ˇAngličané pracují na vystílacíchiˇstanicích S krátkými vlnami, a
užívají ještě ik tomu. zrcadlových anten, které působí asi tak, .jako
dutá zrcadla Voptice. Krátké vlny spojí se zrcadlem ku společnému
výkonu, .a k tomu je třeba méně energie, než by bylopotřeba pro
dlouhé vlny, vysílané do tak ohromných vzdáleností. Ustředí vy-
sílací jest ovšem v= Anglii, leč jest už také postaráno o bezprostřední
dopravu mezi jednotlivýmivelkými dominiemi. p ” i r

Nejdříve byla zahájena ,bezdrátová telegrafie mezi Angliia Kana-
dou, ia to v říjnu 1926- Rok nato, lv »říjnu 1927, užfbylazavedena
bezdrátová telefonie. Přijímací stanice jsou město Cupar ve Škotsku,
severně od Edinburghu a v Kanadě město Houlton, v Novém Brun-
švicku, severovýchodně od Nového Yorku. Obě stanice byly voleny
úmyslně ,a schválně hodně na severu, poněvadžtam méně překážejí
atmosferické poruchy při přijímání zpráv. Ostatní velké kolonie
anglické, jako Jižní Afrika, Indie, s Australiea Nový Zelandčbyly
pojaty do této sítě v roce 1927. Celá služba“ zpravodajská v těchto
koloniíchjest zařízena tak, ževšude jest jednavelkáj ústřední sta-
niceflvysílací a přijímací, která pak další dopravu obstarává sama.

;fV_ dubn\1,í927 bylo poprve bezdrátovětelefonováno z Anglie do
Australie. Uspěch byl dokonalý aradost az toho veliká. Bylo také
Z čeho se radovati. Vždyť, vzdálenost, kterou bylo třeba přeraziti,
obnáší 'asií8.()00 km. Na podzim téhož roku 1927 byly už vysílány
z_L_on,dýna do Australie koncerty, a to bezprostředně a přímo, které
bylo možnovyslechnouti nejenom “v městech, nýbrži v nejzastrče-
nějších samotách apustatinách. Každý australský osadník měl ten-
týžpožitek, jako jeho je londýnský spoluobčan, ale zároveň, cítil se
občanemflohromnéhoianglického impéria, O ,němž se může vším prá-č“
vem říci to,že, co se říkalo kdysi to říši císaře Karla V, že v nítotiž.
sluncenezachází. A í r .  “ j - . čí

. x
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m. -- Ušlechtilá řevnivostmládeže dívčí a mužské
měla ,býti také jedním z očekávaných výsledků ko ed uk a ce.
Zklamala ovšem zrovna tak jako většina ostatních. Ukazuje to pc-
.drobně v delším článku „České Revue“ (říjen íl928) prof. Side
Volfová, jež se tu na základě četných zkušeností i ze zásadních
důvodů vyslovuje proti koedukaci. Ona oslavovaná „ušlechtilá řevfl
nivost“ uskutečnila se dle ní jenom v nejvzácnějšíoh r případech,
neboť duše dnešní mládeže ve svém celku není tou měrou žízniva
po vědění a poznávání jako duše generací předchozích, jimž bylo
mnohdy velmi těžce zápasiti o nejnutnější potřeby po dobu studií.
Čím více se dnešní mládeži cesty upravují, čím snadnějšími formami
se jí různé nauky podávají, tím jest pohodlnější a apatičtější, vyfl
čerpávajíc se přepiatěfavorisovaným sportem a vší tout. zv. tělofl
výchovou. ,,U nás holdujeme extrémůmznejdříve nic, sotva trochu
prostocviků, a najednou zase nic než sport, hry, výlety, skauting,
camping atd. V hrubém těle nacházíme teď častěji i hrubou duší,
neboť jsme došli k jednostrannému oceňování zručnosti a síly těla
gnaˇúkor ducha, citu a charakteru.“ O

Pıevní-li mládež, mužská i dívčí, řevní na rekordy v přerůzných
sportovních závodech. s

O Q

sUniversityvSyrii.  ě
í V Bejrutě jsou dvě, v Jerusalemě jedna, všechny ústavy soukrofl

mé. Tato vznikla teprve nyní pod vládou anglickou. Zove se vý-‹›
slovně lh e b r e j s k o u. Dosud sloužila jen badatelským úkolům,
nyní však na schůzi ředitelstva v Londýně usneseno, »vybudovati
ji v obvyklý ústav učební, napřed S jednou fakultou (filosofickou
neboli filologickou), později s další o předmětech mathematicko-pří“
rodnických. Studium je zdarma a přístupno každému S imaturitním
vysvědčením Z osmitřídního gymnasia. t

1866 založena v Bejrutě vysoká škola, jež byla napřed prote-
flstantským misijním ústavem a r. 1919 dostala název a m e r i ck á.
u n iv e r sit a. Má dvě fakulty: lékařskou a filosofickou (of arts.
and sciences); amerìckákollej připravuje na vstup do university..
Přednáší se většinou anglicky. Studentůi s kollejí jest přes 51000,
většinou křesťanů (protestantů a pravoslavných), asi 400 mohame“
dánů, 80 židů a j. Knihovna má přes 28.000 svazků, Z nichž jen
1700 jest arabských. Akademické hodnosti se udělují pod dozorem
státní university newyorské. Ustav tento měl a má veliký vliv na
osvětu blízkého východu; mnohé čelné jeho osobnosti 'studovaly zde.,

1875, kdy ještě dlouholiberalismus nebyl francouzským vývozním
artiklem, založena v Bejrutě proti americkému vlivu universita
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ra n c o u Z s k á, svěřena jesuitům. Má 3 fakulty: lékařskou, práv-
-nickou a inženýrskou; přičleněn jest bohoslovný východní seminář
a kollej. Studentů je též přes 1000, ale vlastních universitních po-l
.zsluchačů jest méně než na americké, která za to má méně chovanců
v kolleji. I na jesuitské universitě mohou studovati příslušníci všech
národův a náboženstev; jsou tu však většinou syrští křesťané.
Knihovna má 30.000 svazků, z poloviny arabských. Vydávají se
tu: francouzsky Mélanges de la faoulté orientale a arabsky Machriq.

'i Obě tyto university mají po velké nemocnici.  
_ I *

Z čínského a japonského školství. .
,Čínské školství je prastaré, od nepaměti; Cíňan jest vědychtivý.

-Ale jako .vše v té zemi, i školství ztrnulo: učitelstvo se stalo kastou
lidu cizí, učení ve všech školách až nahoru pozůstávalo v memoro-
vání starých učebnic. 1  a ,

Styky se západem a nové potřeby života vedly ke změně. Mladý
císař 'Kuang-su se ujal oprav od tohoto kořene. Pozbyl proto trůnu
i svobody, ale protivníci jeho Sami 1905 jeho myšlenky uzákonili:
školství přetvořeno, napřed po vzoru japonském, 1911 francouzsko-
německém, 1922 anglo-americkém. ”  A 1
^Učitelstvo jest ovšem ještě hodně pozadu amúže „přednášeti“

jen to, co mu v knize vládou vydané předepsáno. Ve vládě však
sedí lidé obeznalejší v zásadách lože nežli v zásadách zdravého
vychovatelství. Ti pak předpisují sezuamovati mládež s původem
člověka Z opice, se socialismem a bezbožectvím; šetří se úcty k ná-
vodním zvykům, jimž ale se dává přednost před náboženstvím, jak
je hlásají missionáři. 'Tedy volná škola, vlastně atheìsticky nevolná,
jež hrozí státi se výlučnou školou státní.  “

Zřejmý je tu dosud vliv- Francie, která V Pekingu vydržuje
frankočínskou universitu v tomto duchu, v Lyoně a v Paříži má
»ústavy pro čínské studenty; sv Charleroi (v jižní Belgii) je_,,,sociali-
stická universita“, Z níž také vycházejí budoucí Vůdcové Cíny. Na
katolické škole jest obzvláště nyní, kdy peněžní tíseň vládě ještě
vadí proraziti ve školství svými choutkami, P upevnitvi ještě více
:svoji oblibu v lidu a rozšířiti se co nejvíc. .lsout i v Cíně prozíra-
vější lidé v čele, kteří vidí, že ,nynější veřejná škola k blahu vlasti
nepovede, kteří tedy náboženské škole nejsou nepřejní. '   

O zařízení k n ě ž S k é h o s e m i n á ř e iv kongregaci božského
Slova (V Yenclıowfur) dočítáme se V ,,Kath. Miss.“ dále: tři roky
učí se hoši (asi 9--12letí) základůrn náboženství, písma, počtů,
zpěvu. Pak studují v malém semináři 8 let čínštinu, náboženství,
počty, dějepis, zeměpis, přírodopis atd., ovšem také latinu. Poté
vstupují do velkého semináře, kde napřed po 2% roku studují filo-
sofii, exegesi, katechetiku, mathematiku, fysiku, chemii, fysiologii;
v četbě čínských klassiků se pokračuje. Dříve než přistoupí k vlast-v
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nímu studiu theolcgie, bývají 1%/2--z-v2 roky se staršími missionáři.
vysílání za katechisty a učitele do kraje, abyseznali život missio~
nářský a vyzkoušeli se, hodí-li se k němu. Kteří se osvědčí, vstufl
pují pakdojtheologie s obvyklými předměty; filosofie adogmatika
sepřednáší latinsky, v čínštině se cvičí dále mimo školský pro.gram.
domácímiiúkoly nebo dopisy.  r _ g

Povážíme-li, že to vše zdolati mají mladíci, kteří z pravidla ne“
přinesli do ústavu žádného školního vzdělání, uznáme snadno, že
to pernápráce pro učitele i žáky.i Zajímavá jest poznámkaotělo‹››
cviku. Dokud jest jim novinkou, účastní se rádi tělocvičných her.
Ale zájem brzy ochabne -mi na procházkách se nejraději posadí
někam do stínu a vykládají si. Připomíná to starou anekdotu, jak
jeden čínský hodnostář v Paříži, o jakési úřední slavnosti, na níž.
se také tančilo, prohodil, že toto unichobstarávají osoby slu“
žebné. í ` O  j
vv J a p o n e c si celkem hledí vyššího školství víc než dosavadní
Cíňan. Co však nazýváme náboženstvím, stává se pokročilému Ja“
ponci cizím, nebot ani šintoismus ani budhismus ve svém drobení
ho nemůže uspokojiti. Křesťanství poznal zase teprve v nově, a to
také v různých sektách; zvláště pak to, že ke křesťanství se pojí
hnutí so cialn í, v Japonsku ovšem až příliš ěasové, odpuzuje
vyšší třídy od křesťanství. “ l

Každá náboženská výuka je ze školy úředně vyloučena. Za to
zavedena týdně hodina mravouky, jež přes to, že Kant jest v Ja.“
ponsku vysoce vážen, neznamená mnoho víc než nauku o slušnosti.
Jinak učitelé na západě vzdělaní holdují každý podle své chuti

atd.  g ' ,
Přístup k povaze japonské, v jádře vážné a uctivé, jest možný

jen hlubším školským vzděláním' v základních pravdách filosofickofl-
náboženských. t g ˇ

Haeckelovu monismu a materialismu nebo Nietzscheovu hedonismufl



. Rozhled hospodářsko-socialni. 421
 _ 1% __,5`r_;_`;Yˇ;__ V ˇ J,ę,,,,:_;.`,_____ ,___ f z; ,, ~ ,mk ___ _F„±“3zgpııııąı ,  ıíi' 

HOsp Odářsjlco-socialni. _

B Výstava soudobé kultury V Brně c
po nádherném letním i podzimním počasí v pol. října uzavřena.
Návštěva její podle povuhých číslic byla slušná; 4 Z Cech prý měla
býti daleko četnější. Ze bylo mnoho vstupenek bezplatných nebo
snížených,šrozumí se samo sebou. Že bylo sahati také ku všelijakým
atrakcím pochybného druhu, rozumí sef také samo sebou, vždyť
,,soudobá kultura“ má všelijaké květy a plody! Ovšem jest Brno
co do kulturních dějin a památek chudičké: . dlouhou dobu bylo
slabším soupeřem biskupské Olomouce a bez kulturního. vedení,
městem továren a obchodů, městem bez historické šlechty, v 2.
pol. l9..stol. „předměstím Vídně“, k níž tíhlo a o niž se opíralo,
politicky a národnostně až do nepříčetnosti zaujatýrn, tak že
ušlechtilá soutěž tu byla nemožna. a ani sami němečtí lidé vyvi-
nutějších vloh pod hospodářstvím negramotných a kšeftařských
veličin nemohli se uplatniti. Nyní sice nastal příliv české intelligence,
ale s ní povážlivou měrou i příliv mravníhobahna, jež brněnské
kultuře nevěstí nic kladného.  “

Soudobý národohospodář se nebude ani pozastavovati nad schod-
kem, zcela pravidelnými to výsledkem každé větší výstavy. 1Po-p
čítátì se takto: pozemek koupil stát neb obec, je tedy jeho (jejím)
majetkem; budovy zřídil stát (obec) anebo jednotlivíVystavovatelé,
atd. Jaký prý tedy schodek? Takto-li se počítá, ovšem nevyjde
schodek, aspoň ne Značnější za pro ručitele výstavy. Jiná však jest,
počítáme-li s tím, že stát a obec dalyjen peníze cizí, t. j. poplat-
nické, a to ve výši, jež se dlouho neuhradíl i

Hlavní Stavba výstavy vyniká, jak se píše, nade .všetoho druhu
v střední Evropě, ačkoli rozčlenění. její“ (půdorys) tak nepůsobí.
Výstava sama byla na Svůjúkol dosti bohata. Jednostrannosti
V jednotlivých oborech bylo asi těžko se vyhnouti. Až budou v Brně
řádně vybudována odborná cmusea, nepůjde se S mnohými věcmi
na výstavu všeobecnou, jako tentokrát. --~ r

Mimochodem budiž tu Zmíněno něco op brněnském dómě, jenž
polohouji stavbou Brnu vévodíva jest mu největší ozdobou, jakse
zvlášť ukazovalo za nočního osvětlení. Sotva by kdo řekl, že město
Brno na ,tuto svou okrasu -§-- naniž jakýsi kantor Z venkova,
ukazuje ji svým, školním dětem, neviděl nežli Zbytečné dílo děl-
nických mozolů ---, * že na přestavbu její, provedenou nedávno od
kathedrální kapitoly velikým nákladem ze sbírek, dalo celkem 4000
zl. Podle sdělení p. kan. Tenory stalo se to takto.V letech 80tých
m. stol. biskup Dr. Bauer, jemuž brněnské zastupitelstvo Skoro až
do konce dělalo opposici, dal podle návrhu archflprof. Prokopa
upraviti a (snad Zbytečně?) zgothisovati presbytář staré domské
budovy. Město požádáno O příspěvek -~ neboť pomýšlelo se Stále
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na přestavbu dómu -vůbec --,” povolilo 4000 zl. Povolilo, ale ne-z
vyplatilo, až když před 20 lety došlo .k přestavbě V nynější podobu,
a město bylo o onen příspěvek upomenuto. --- Ý   

Věnovali jsme letos Brnu víc pozoru, nežli snad bylo vzdáleným
čtenářům milo, právě také za příčinou Výstavy. Avšak jsme V Brně
as snad většinu čtenářů našich Zajímají Věci tu projednané, o nichž
se jinde nedočte. ,   i

=i<

hd.z---Bojprotikouři. i ji
Moderní průmysl as doprava naplňuje vzduch nebývalým způsofl-

bem odporným zápachem, p r a c h e In a k o u ř e m, který není
jenom nepříjemný a odporný, nýbrž přímo ohrožuje Zdraví obecenz
stva. Mluví a píše se sice už dávno o stravování kouře, který vyfl
stupuje Z komínů továren a železničních lokomotiv, ale posud nevidět
nějakého úspěchu a výsledku těchto snah. Moderní průmyslová města
jsou .Zvláště V zimě téměř neustále pod ohromnými avneproniknu-
telnými mraky kouře, které nepropustí do městských ulic ani jedi-
ného slunečníhopaprsku. « j  ` ”

Americká společnost inženýrů protopení a větrání se touto zále-
žitostí důkladně obírala a vydala nyní na Veřejnost výsledky svého
šetření. Neudcává sice, také nijakých prostředků, jak by bylo lze
odstraniti ze vzduchu kouř a prach, ale sděluje aspoň Veřejnosti,
vv jakých rozměrech kouř a prach znečištuje Vzduch, kterýjest lid«
stvo nuceno pak dýchati.V Severní Americe se Vždycky rnyslilc,
že Z amerických měst má město Pittsburgh vzduch nejvíce Znečiz
štěný kouřeměa prachem. Pittsburgh byl proto nazývánměstern
kouře nebo městem zakouřeným. A není to pravda. »Pittsburgh jest
až na třetím místě V této lokaci. Inženýři vyšetřovali množství
prachu a sazí v krycblové stopě Znečištěného“ vzduchu Z každého
města, a dopočítali se těchto Výsledků: Krychlová stopa vzduchu
obsahujeprášků nebo sazí V St. Louis 17.600, V Cincinnatií6.770,
V Pittsburghu 16.100, v iDetroit 15.300, v_Clevelandě 13.840, ve
Philadelphii 9.880, V Novém Yorku 9.700, ve Washingtonu 7.800,
V Novém Orleansu 6.600, v San Francisco 6.580 a V Bostonu 5.360.
Ze jmenovaných jedině V St. Louisu se namáhají povolání činitelé,
jak by se zbavili obtížného kouře. Byly zařízeny odborné kursy pro
majitele domů a pro správce velikých budov, jako jsou ku př. školy,
hotely, úřady, kde jim bylo praktickyukázáno, jak třeba úsporné
a. hospodárné uhlím topiti, aby se tvořilo co nejméně kouře. Správy
měst doufají, že by kouře ubylo aspoň O 800/0, kdyby se vevšech
domech ruhlím podle udaného návodu topilo. V Pittsburghu konali
taképiokusy. ,v tomto oboru a dosáhli svými ovšem .nedokonalými

i aa nesoustavnýmiflpokusy aspoň jakéhosi úspěchu a zlepšení.
» V .Americe se domnívají, že by bylo povinností státu vůbec, ale
zvláště měst, aby se staraly městské správy tak pečlivě o čistý a
Zdravý vzduch, jak se starají o čistou, .zdravou vodu a zdraví ne~

MÉ'
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  r  Pmhľeđ h°SP°đářSkQ-fi°°i&1ef-  r  
Ĺškodné potraviny. Ohčanu V ,St."Louis to prý nemže být lhostejným,
když jest přinucen každý denvdechovat se vzuchem velkoulžici
prachua sazí, nebo občanu V Novém Yorku také se to protiví, i
když na něhopřipadne denně jenom malá kávová. lžička této ne-
čistoty.  “ z .  j ~ '  n

“ Vždyť dýchání jest tělesný výkon, který nemůžeme podle libosti
na nějakou dobu přerušit, vyřadit anebo zastavit jako jídloa pití.
Není naprosto nápadným, žeonemoonění letních ubývá, kdežto one-
mocnění zimních stále přibývá. Jednou zhlavních příčin tohoto
povážlivého zjevu nemůže býti leč vzduch, V zimě velmi sazemi
ipromísený. Neboť sazemi se přenášejí bakterie, aneboalespoň dráždí
se sliznice, na nichž se pak mohou pohodlně bakterıeuchytıtaroz-
množit. Přitom američtí inženýři pro topení a větrání jistí, že
většina sazí a nečistoty ve vzduchu aspoň V amerických městech
nepochází Z továren, V nichž serozumně. topí, aby se co nejméně
kouře vyvinovalo,~n.ýbrž zesoukromých domácností, [V nichž se ne-
rozumným a nehospodárným topením vyvinuje více kouře, než je
třeba.  '  . A. * j 4

yhd.--PıuskýledoborecKrasin, y
který se tak význačným způsobemzasloužilvo zachránění výpravy
generála Nobile k severnítočně, vrátil .sena začátku měsíce října
do Leningradu, kde byl s velikou slávou uvítán. Slávajeho rozlétla
se po celém světě, a rozvířilaiotázku, jak se to vlastně .s těmi ledo-
borci má, a jaký jest vlastně jejich účel. Je to loď na to stavěná
a Zařízená,-abyzbořila ledy a uvolňovala V severních moříoh cestu
lodímj obchodním. , B `  i j V  V.

Ruští .ledoborci pracují hlavně v. tak zvaném Karském moři, které
se rozprostírájmezi ostrovem Novou Zemi (Novaja Zemlja) a polo-
ostrovem Sarnojedským, při ústí velké, sibiřské řeky Ob do Sever-S
ního ledového“ moře. Ledoborci tam dělají uměle a násilně v za-
mrzlémSeverním ledovém moři cestu pro výpravy o-bch.odních‹lodí,§
které ruská vláda odnějaké doby vysílá do Karského moře, aby
tímto způsobem a tímto směrem mohlo býti dodáváno zboží do se-
verních končinSibíře, do nichž. dráha nevede.

V Carské vlády namáhalyj se přes dvě stě let, jak by zařídilyob-
chodní spojení přes ledové moře k ústím velkých řek sibiřských
Obu 8. Jeniseje. Leč pro technické překážky a meteorologické- po-
měry na nejvýšˇnepříznivé nepodařilo“ se dos-áhnouti nějakého úspě-
chu. "Až když v posledních létech povětrnostní, poměry- v oněch
oblastech byly lépeprozkoumány, a až Rusko bylo mírovými smlou-
vami oloupeno o své bývalé důležité mořské přístavy, na př. v Bal-
tickém moři, tu teprve sovětská vláda/ivzchopila se ck činu a. rázně
provedla to, co se dosud nebylo podařilo.  i, “ .  a
 Cesta Karským mořem je totiž jedinou možnou obchodní cestou
mezi Evropou a mezi severníıni .částmi Sibiře. Sibiřská dráha, pro-
 B .  je  l 80,,
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bíhající jižní částí Sibiře, nemůže zásobovati severních oblastí sibiř-
ských, kam žádná dráha nevede. Zato veliké sibiřské řeky Gb a
.lenisej ovládají se svými přítoky ohromné území pět a půl milionu
kilometrů, aj-sou i s přítoky splavny V délce 23.000 km. Na tomto
velikém území jsou možný různé druhy výroby hospodářské i pršÍi‹-
myslové. Jsou tam totiž úrodná pole, pastviny, lesy, ložiska uhlí,
různých rud, zlaté doly, asbest. Na březích řek leží velká města,
jako Omsk, Tomek, Tobolsk, Semipalatinsk.

Od roku 1920 vypravily sovětské úřady už několikrát obchodní
loďstvo S evropskými výrobky do ústí řek Obu a Jeniseje, kam jim
ovšem jeden nebo dva ledoborci napřed cestu v zamrzlém moři
uvolnili. V ústí jmenovaných obou řek Obu a .leniseje čeká pokaždé
už jiné loďstvo, sestávající Z menších vlečných lodí, které za příz
znivé roční doby dovezly na sever sibiřské plody a výrobky. Tam
sobě obě loďstva své náklady vymění, jedno plave do Evropy
s plody a výrobky sibířskými, af druhé veze proti proudu obou řek
zase evropské výrobky do vnitřní Sibiře. Evropské loďstvo, plující
do Karského moře, pluje podle pobřeží norského, objede Severní
mys, zamíří k Nové Zemi, mořskou užinou dostane se do Karského
moře, až dosáhne Bílého ostrovu, jenž už leží před pobřežím sibířfl
ským v ústí řeky Obu. První dobu bylo ovšem ledoborcům vyko-
nati kus perné práce, než se jim podařilo dosáhnouti vytčeného
cíle. Cas a zkušenosti poučily plavce, že od 10. Srpna do 15. října
jsou v oněch končinách plavební poměry nejpříznivější. V tuto dobu
totiž dělá nejméně obtíží zamrzající moře, a také lze nejméně ne-
bezpečenství očekávati od lodních ker, volně v moři plovoucích.
Lodi, V tuto dobu do Karskéhn moře plovoucí, také posud ani jed-
nou neutrpěly vážnější škody. Ze mořeplavba do těchto končin jest
už dosti jistá, lze také usuzovati z okolnosti, že pojišťovací prémie
klesly z 5 na í..“250/0 a ze 7 na 250°/0.

Čokoláda ˇ
'se vyrábí z těsta sušených a oloupaných zrnek kakaových, -smíchafl
ného s cukrem, vanilkou a j. Dříve přidávána i paprika. Jméno
pochází Z mex. kakahoatl.

Není třeba poznamenávati, jak chutnou a oblíbenou poživatinou
se stala čokoláda zvláště mlsavému národu. Výroba cukroví, bon-
bonů, dortů atd. se bez čokolády z velké části ani neobejde. Ale
přece snad by nebylo nevhod-no ve škole a v rodinách V případě
potřeby upozorňovati také na to, že velmi často zaviňuje nebo spolu
zaviňujezvláštì u ženské mládeže tak rozšířenou a pro tělesný vý-
voj nebezpečnou obstipaci. . i.

Psává a mluvívá se na př. proti (grnkové) kávě a j. poživatinám,
nemluvě o alkoholu, nikotinu a pr. Cokoláda (kakao) se jen vychva-
luje; pravda, je chutnái živná, ale ne každému organismu zdravá.

Éií

MRA
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„NgN.spanĹ“ j  
, Lázenské období je Z větší části ukončeno, období ovšem hlavně

těch, kdo mají peníze, ale konečně, kde jsou blahovolné úřady ne-
movcenských pojišťoven anebo štěd-ří dobrodinci, i jiných.

Ze veřejné lázně nejsou právě školou slušnosti a studu a stávají
se jimi čím dále tím méně, je známo. Nedávno linecký p. biskup
ostře odsoudil nemravy říčních lázní ve svém sídelním městě a byl
za to ze všech dotčených stran napadán. Ještě horší však jest, co
se děje V bytovém pozadí. Lázenské výkazy zaznamenávají mnoho:
,,N. N. s paní (se ženou).“ Stane sevám snadno, že náhodou toho
pána znáte, a tuhle čtete, že je V lázních se svou ženou, ač víte,
že je svoboden, anebo že žena jeho S ním“ není.. í

zlšonkubinářství namnoze provází nynější lázenský život. Totéž
platí ovšem o mnohém letním pobytu.  _

=i=

Inventura olomouckého arcibiskupství.
Jak známo, jest majetek „mrtvé ruky“', nflovitý i nemovitý,

pokud není osobní, podroben státnímu dozoru, a inventura se koná
za účelem výměru dávky aequivalentní při změně držitele obročí.

j Pozůstalost olomouckého arcibiskupství, activa a passiva, nebyla
docela projednána vlastně od smrti kard. Bauera (25. ,listop.,1915).
Vysvétluje se to snadno tolikou rozmanitosti majetku toho (pole,
lesy, budovy, závody atd.) a také okolnostmi válečnými a pováleč-
nými. Nyní po 5 letech od smrti arcib. Stojana ukončena podle
novin inventura také po tomto hodnostáři, který vedle mnoha chval-
ných vlastností odjakživa vynikal jednou nechvalnou -- bezohled-
ným děláním dluhů. Kdo V jeho charakteristikách poukazují, že se
to dálo za účely šlechetnými, pozapomínají na zásady ji jim jinak
samozřejmě o vlastním a cizím majetku, o jeho správě, odpověd-
nosti atd. Převezme-li dědic také dluhy předchůdoovy (jak u obročí
takových bývá) a chce je zplatiti, rozumí se samo sebou, že nemůže
šermu V takovém mecenášství rovnati. Stojan tedy předložil olo-
mouckou mensu 16 miliony K, ježse nyní splácejí Spolu .s nedo-
platky Z dob kard. Bauera a Skrbenského.  

S vydluženými penězi nucen teď pracovati, kdokoli něco většího
podniká, tedy i podniky dobročinné a lidumilné, jako V onom pří-
padě. Avšak: sunt certi denique lines, az, strecke dich nach der Deckel
Zazlívá se nám .tu a tam, že se někdy" zmiňujeme o nesprávnostec-h
v duchovenském hospodaření, zazlívá však neprávem. Kdo do věci
vidí aspoň tak jak pisatel, a rozumí-li čemu, jest nucen dáti mu
za pravdu, že nepořádky ty nikdy a nikde nepřinášejí užitku, na
nějžbona ecclesiastica a ,beneficialia jsou určena. Odvahy jest po-
třebí V každém takovém podnikání, ovšem. Odvahy, alei rozvahy!
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 Politický.  
hd. --- Anglická-základna na východě.
V Ženevě se evropští a mimoevropští státníci a diplomaté radí

o zmenšení Zhrojení, ba dokonce i o odzbrojení, o odstranění a zne-
možnění válek, o zajištění míru a o jiných podobných zajímavých
věcech. A mezitím Angličané ve vší tichosti a bez hluku dopravují
po moři do S i nga p u ru, města a přístavu V Zadní Indii, jižně
od poloostrova Malackého, největší doky, jaké kdy svět viděl. Ve
východní Asii se totiž něco chystá, při čemž se bude rozhodovat
o panství nad Velkým čili Tichým oceánem, o panství evropských
uchvatitelů nad asijskými domorodými národy, a přitom také
půjde o kůži `a měšce anglických světlonošů. Angličané se tedy na
to chystají už zdaleka, aby nebyli najednou překvapení. Budují
tedy V -Singapuru námořní základnu, ze které by mohli pozorovat
všechno, co se bude díti ve východní Asii a V Tichém oceaně.

Na prostoru dosti-malém bude tam umístěno vojsko pozemní,
námořní, vzduchoplavci, pro jichž potřebu budou zařízený silnice,
kanály, železnice, skladiště, kasárny, loděnice, letiště, těžké dělo-
střelectvo. Angličané ovšem jsou velmi skoupí naslova, "když se
jedná o tento jejich podnik. V jejich zájmu jest, aby se o tom co
nejméně mluvilo,aby ti druzí důvěřiví lidé na to nepřišli, jak loni
ten mír a pokoj mezi národy připravují. 5

Zvláště zajímavá je snaha Angličanů, aby všechny důležité body
byly zde co nejvíce ukryty předzraky ,zvědavců jak přátelských,
tak zvláště nepřátelských. Protobudou všechny tyto body masko-
vány tak, aby jich nebylo vidětani zpevniny anizmoře ani z lé-
tadel. Vtéto příčině posloužíAngličanům velice tamější, nad míru
bujná tropická vegetace. ˇ

Než bude tato námořní základna vybavena a opatřena. vším,
čeho jí bude potřeba, uplyne sice ještě několik roků. Ale hlavní a
nejpíotřebnější část budovanénámořní základny, na které Angliča-
nůmtaké nejvíce záleží, jest už naceště. Jsou to ohromné lodní
doky, to jest pevně stavěná nádržka, ze dřeva zbudovaná a na vodě
plovoucí, určená ku správce poškozených lodí. Doky samy jsou 260 m
dlouhé a 52 m široké. Doky byly ovšem rozloženy ve dvě půlky,
ajsou právě touto dobou dopravovány po moři do Singapuru. Ta-
kovéohromné těleso nebylo zajisté posud nikdy po moři dopravc-
váno. První část doků j jest dlouhá 141 m a široká 52 m, druhá
část jest dlouhá 119 m a široká rovněž 52, m. Každoučást táhne
spřežení čtyř silných lodí vlečných, které mají asi 5000 koňských sil.

Dvě ,hlavní lana, kterými jsou doky na vlečné lodi uvázány, jsou
Spletena Z pevného manilského konopí a mají průměr 50 cm. Každá
část doků jest opatřena dvěma kotvami po 50 tůnách a na dopravu
dohlížejí dva potápěči a potřebný počet odborně školených dělníků.
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Doprava nemůže býti nazvána rychlou, poněvadž celé toto ohromné
těleso-ujede za hodinu sotva tři míle. První část doků vyjela Z Anglie
V měsíci červnu, druhá čtrnáct dní nato. Obě části měly se ,Spojiti
nakonci srpna v Port Saidu, na začátku průplavu Suezskéhoa měly
za sebou přejeti průplavem Suezským, aby nepřekážely dlouho ostatní
dopravě v kanálu Suezském. Doprava doků průplavem Suezským
jest také nejnebezpečnější částí celé dopravy. Průplav jest totiž
široký jenom něco přes 60 m, doky jsou široké 52 m, takže není
pro ně v průplavu mnoho místa. Proto jest pochopitelně, že doky
pojedou průplavem celé čtyři dni, kdežto jiné lodi projedou lprůpla-
vem za 15 hodin. Celý průplav jest totiž dlouhý na 160 km. r

Až obě části doků dojedou do Singapuru, budou složeny dohro-
mady ai budou tvořiti nádržku 260 m dlouhou a 52 m širokou a
23 m hlubokou, Nádržka by se rovnala asi stadionu, do něhož se
vejde na 60.000 lidí. Na vybudování doků bylo potřeba krom dřeva
20.000 tun ocele a tři a půl milionu železných nýtů. í

A Až ibudou doky sestaveny a celý válečný přístav v Singapuru
podle plánů vybudován, pak budou Angličané moci se chlubíti, že
mají zde základnu válečného loďstva, jaké ještě nebylo. Největší a
přímo nezaplatitelnou výhodou pro anglickou námořní správu bude
pak okolnost, že bude moci i své největší válečné lodi východně
od Suezského průplavu spravovati, jímž mohly posudtyto lodi býti
dopravovány jen S velikým nebezpečím, že budou V eíněmítak po“-
škozeny,“ že se stanouk další službě neschopnými. v 0 A

 Tato základna válečného loďstva anglického bude zde asi tak
uprostřed veškerého panství anglického, mezi Kanadou, Anglií, Gi-
braltarem, Suezem, dále Inezilndií, Bìrmou, Singapurem,Australií,
Novým. Zelandem, a na druhé straně končí toto světové panství
anglické Zase na břehu kanadském, totiž na západním břehu Se-
verní,Amerikfy. A s   ,'Ť

Podleorozumu anglických budovatelů bude Singapurská základna
nepřístupná anedobytná. Angličané budou tam seděti jistě eat pev-
ně jako pavouk v úkrytě,,a budou pozorovati všechno, co Sebude
díti v jižní, Asii, na dalném východě, V Cíně, v Japonsku, na Ti›
ehém oceáně, aby nebyli překvapení událostmi a aby do nich podle
Svého zájmu a ve svůj prospěch mohli Zasahovati.  

Leč přes veškeru anglickou prozíravost i toto anglické panství
jestlohroženo. Anglická nadvláda na »moři začala roku 1588, když
mořské bouře zničily tak zvanou nepřemožitelnou armádu španěl-
skou; Pamětní peníze,vydané tenkráte na památku této události,
nesly nápis: Afflavit Deus, et dissipati sunt! o l A

Po illa po 10 letech.   
A Světováválka bylavlastné válkou anglo-německou. Rozbíráním
podnětů (vraždy rak. následníka a j.), záminek, začátků a jiných
podrobností se toto jádro jen obaluje a zakrývá. Rusku, jehož vá-

5
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lečná pověst od jakživa, nebyla veliká a jehož poměry anglickyną
státníkům bylyvíce známy než Samým ruským, mělo se znova
pustiti žilou, aby Anglii V Asii nezavazelo. Ze Anglie vstoupila do
války teprv až německá hloupá zpupnost porušila (domnělou)
utralitu Belgie, byl též jen takový obratný tah V politické hře
Anglie, jež se vyznačuje hlavně tím, že ráda dává druhým t-ahati
za sebe kaštany Z ohně a sebe vydává za záštitu práva a vzděla~
nosti. .

Válka musela býti ukončena až americkými Spojenými Státy,
jež odtud ovládají Evropu. Nestačila ani anglická převaha. .lak
střední Evropa v mírovém jednání traktována, ' je známo. Jako
Bismarck se v 12.1871 domníval, že republika ve Francii bude
méně nebezpečná než monarchie, tak v r. 1919 pohlíženo na střední
Evropu; je divno dost, že přes to zůstaly monarchie bulharská,
rumunská a jugoslávská, nemluvíc o imaginérní í madi'arské“.l' Jako
kdysi ultrademokratická Francie byla Spolčena s ultrareiakčním Rus“
kem, tak nyní Iutvořena! z dvojí monarchie a Z jedné republiky
MaláilDohod'a<, jíž se sicepodařilojzardousiti posledního habsburfl
ského, císaře, ale jinak přirozeným chodem událostí odsouzena k bez“
významnosti. Konec písně jest, jak řečeno,nadvláda severní Arne-
riky, chorobný strach Francie před vzmáhajícím- se Německem,
jež; ovšemani nám nemůže .býti lhostejno, a -›- bolševictvi.

.Á I :Š _

Mexiko v - e r“ -z ů
pomalu vypadá Z pozoru světa, který zásluhou drakonských opaë
tření Callesových i přejnosti států severoamerických beztak málo
pravdy isfleeidověděl. By-lofto ajest opravdové „spiknutí k mlčení“~,
jakv Piùs XI toto chování tisku a jiných veřejných  č.iÍnitelů nazval.
Nynípo zavražděni nástupce C'allesova, ježlby tento také byl rád
uvalil nad katolíky, ačkoli sám jest obviněn Z účasti na jiné vraždě,
zdá se fhlížiti nějaké dorozumění. Katolíci podali kongressupetici
o_ změnu ústavy a církevnostátních zákonů, Í jež ovšem jenijejieh
netečností zavinąěny. ~ v o . tí l 4 A  

V našich pokrokářskýchi listech seitakéstranilo Callesovi, že prý
jen důrazněji hledídaným zákonům zjednati průchod. Je to divné
nazírání na stát až na zákony. Což když zákony jsoušpatné, ne“
spravedlivéil Nemáme u nás O tom žádných zkušeností? Í A

nràıfià
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 Úvaha A o českém uiiionismtí.. › „

L 0 l)r.lVa,l.erij,i`t7ilinskij.I í ~ _

~ O Velehradě lze nepopíratelně mluviti jakoo viditelněm symbolu
české unijní myšlenky. Za sjezdů se vám zdá, jako byste byli V sídle
sfltarobylého cyrillomethodějství. i Mluvíme-li, o českém unijonismn,
nutno míti stále na zřeteli Velehrad, _a maně vybavuje se v mysli
vzpomínka naˇminulost S ůvahou o soudobém stavu a o.budoncnosti
unijního hnutí. Pro to je příznačnoiı praXe`velehradská,zponěvadž
obě jsouvýplodem českého katolictví. Jsou to dva pojmy,zjež`možno
nejen Sbližovati, ale takořka stotožňovati a zaměiíovati jeden s drujhýrn.

i Mluvímeąli otevřeně a věcně bez výbavy všech krásných, ve plod“
statě snad správných, ale někdy přepjatfých slov,jak bývá zvykem,
nutno si přiznati, že .budoucnostčeského unionismu vnucuje neč-
strannému pozorovateli jisté oloavy. Nechci tím říci, že nastal již,
tak povážlivý stav, -který by ohrožoval zdar celého počínání. Pro-»A
zatím, bohudík, jest ještě příliš brzymluviti o krisi, ale nutno si
včas učiniti jasný přehled celé věci. A  í   

Českýunionismus byl vždy těsně spjat si-myšlenkou slovanské
vzájemnoisti.,A`či úpadeki této podstatně neohrozil cyrillo-methodějsk é
ifileeisjednocení, nezůstal přece bez jistého zhoubného vlivu na dalšiz
její rozvoj, který zeslaben je také tím, žev poslední „době zmenšit

« a sÍé“0poč'ethojrliivých a opravdových__p,ra.QOVI1ìlíů- SRUPÍUU ČBSIŠÝQĎ je
rncravských pracovníků O unii tvoří? skupina kněžstva, ve které

 aıžeızn..  _  t in
. ` ‹ ,
- I , _
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vtfllì Dr. Valerij Vìlinskij :

Ě;

jsou zastoupeny asi dvě generace. Jsou to vrstevníci zesnulého arci~
biskupa Stojana a jich žáci. Mezi nimi byla a jest celá řada lidí,
iiteří se věnovali ne-li výhradně, tedy z velké části činnosti ve
prospěch unie. Ze zemřelých byl to předně sám arcibiskup C. Stojan,
dále katecheta Adolf Jašek, arch. F. Snopek. .lnnéna žijících jsou
vůbec známa. V

Mnozí pracovali a pracují ve prospěch unionismu nepřímo; píší
totiž o.Slovanstvu, překládají ruské spisovatele do češtiny a tírn
udržují V národě a v kněžstvu sympathie k východním bratrůn“š.
.le to práce stejně důležitá a přinášívá mnohdy i větší 'výsledky
než přímá práce pro Unii. Mezi pracovníky tohoto druhu patří v prvé
řadě vdp. Aug. Vrzal (A. G. Stín), který přiblížil českému národu
ruskou duši ajjsvými překlady vzbudil snad zájem u nejednoho
rnladého bohoslovce kterýˇse pak věnoval práci unionistické.

9

Z.králka: obě skupiny' tvoří řadu jmen, kterými se může chlubiti
honositi český národ a které známe a vážírne si my, Rusové.
S lítostí však vidíme, že generace kněží --- horlitelů neodchovala

dorostu, který by někdy převzal a pokračoval ve jich odkazu.
Dříve byli čeští kněží dojisté míry znalci Ruska, dnes však

tento ůlšol přechází do rukou různých legionářských listů; zda tento
.ulflıaz jest pro český unionisrnus příznivým zjevení?

Dalším nemilým úkazem je to, že snaha po unii mezi českýln
fkn~ěžstvˇeni dosud nezobecněla v mnohých případech omezuje se

zbožné přání a občasnou ná
ni^nrtím, přeložením neb nemoc

4'

v--flgmäìi ššľì

<`3ˇ elehradských sjezdů. blaždýni
erěho pracovníka vzniká v jich

eř`a.€l.áclí mezera, která se nedá tak rychle zahladiti. .Vidíme-li dále,
lv jedné generaci unionistické nadš jest v plném rozkvětu,

v ' J
ť Ódruhépak ze jen S námahou zakotvi vzbuzuje tento stav jiste

obavy. z
flržjŇ<

co

0:zs
5' k-JŘ

'U EE C'Z)< Iıı-J0 'C3Znám celou řadu schopných vysvětliti a omluviti tento
stav. Po válce Zjmenšil se počet kněžského dorostu, revoluce přifl
nesla jistou nechutk Rusku a k ruským věcem dále určitý vliv

7

rzeialisníus, který též nezůstal bez následků na smýšlení ducho-
venstva. Duchovní správa zabírá tolik času, nelze mnohdy uči-
niti pro unii více než přečísti si denně krátkou modlitbičku přede-
špsanoupapežem Benediktem XV, nebo řícis kazatelny 'někdy ně“
żlroliçk sl-ov o tomto předmětě. Spolková práce a karitativní činnost

ˇ ˇžadují velké námahy, a není proto divu, že odvrací pozornost od
a zsjzednocení. Dosáhne-li actio catholica ve svém rozvoji takového
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v jakém skutečně rnábýti, pak ovšem zbude pro unionisfl
mus ještě méně pracovníků, leč by byl sám také do ní pojat. Vše
to jest však správné, přirozenéa omluvitelné., ale je též oprávněno
míti v tomto případě jisté obavy před blížící sekrisí. l

V historických zemích, pokud mi známo, krom jesuitů málo který
řád zajímá se o práci ve prospěch unie. Potkáváme se S řadou
dobrých, laických katolických spolků, avšak mimo kroužky A. (LM.
není žádné organisace podobné 'belgickému i,,CercleDames de l”Union“',
jehož členové modlí se denně za zdar sjednocení církví. Ceský venkov
velmi málo jest obeznámen S problémeın sjednocení, a právě zde
dalo by se mnoho učiniti. ě  j i j

ě Přehled činnosti velehradských sjezdů vnucuje též jisté obavy.
Tyto Sjezdy vytvořily si vlastní tradici, až směrnice jejich lze vy-
jádřiti takto: vědecká a irenickápráce ve prospěch sjednocení církví
jako celku. Výtka. proselytismu je Sjezdům docela cizí ,a v tomto
ohledu jsoutyto úplně bez hany. r

V poslední době vlivem přebytečného realismu v některých státech,
hlavně však v Polsku, je směrnice tato zanedbávána a hlavní zřetel
obrácen jest ku zvětšení počtu konversí jednotlivců. Tím zapomíná
se však, že práce pro unii jest předepsána Sv. Stolcemľ) a že kon-
verse není totéž co unie. Praví se, že je to práce reální, jejíž náv-
fsledky jsouividitelnéj; snaha po sjednocení celého Ovčince pod vládou
jedinéhojpastýře jest pak něco ideálního. K tomu stačí pozname-
nati, že není přec úkolem církve stůj co stůj starati se o práci
reální. ,Církev jest především institucí čistě idealistickou; zapomíná-li

É cD< ›-z‹ ...n €-ı- FT' „QD

se na to a jeví-li se snaha po upev ˇ í amerických a praktických
zásad v církevním životě, nedocíli se tím ničeho. Ovšem i domnělí
„praktikové“ zapomínají., že nemůže býti větší illuse než mysliti,
že cestou jednotlivých konversí možno obrˇátiti na víru katolickou
130 milionů ruského národa. Tím nechci odsuzovati snad každou

C3 ve D

konversi, neb sám vážím si upřímných konvertitů, ale tvrdírn, že
práce pro konversi není ještě prácíľpro unii. Individuelní obrácení
.jest konečně věcísvědomí každého řádně poučeného jednotlivce,
ale nelze jedině na tomto základě č budovati očekávání budoucího
celkového vítě zství Kristova. í

Velehrad i český unionismus šťastně se podobným chybám vy-
hnuly, a S velkou radostí lze Vítati, že Sjezdy zůstaly jakékoliv krise
uchráněny. A r
C1 

1) Viz enc._ ,,A1:na.ntissima.e Volur tatis“ a .,Aposto1ica.e Curae.“

r  l . 31*
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CJC |....ı\ <"‹Qžh Inn.-flı pınlONespo však skutečné nebezpečí v tom, že upřímná snaha

neva

v

českých ˇunionistů nachází pouze nepatrnou ozvěnu u pravoslavných?
Rusove laıci- neucastm se prace kongresni, ve Vetsíně připadá
zašlou pouze své blahopraní a tím. považují věc za vyrızeuou.
strany pravoslavného kněžstva cítiti pak jistou, neodůvodněnou sice

_ 5ale silnou reservu a předpojatost. Zásada činnosti je správná, ale
dosud práce tato není korunována viditelným zdarem -- proč však?

Zdá se, že odpověd musí zníti takto: není správně volen postup.
Rusové vědí jenivelmi málo o činnosti A.. C. M. Jejich představa
sjezdů jest ve většině případů opletena bájek a nesprávnýchU3 ı-nás C4“ Inn-hn

předsudků. Obrací-li se kongresní výbor pouze na ruské hierarchy,
ve většině případů nepřátelský smýšlejících s unií, jest samozřejme,
že předsudky „i na dále zůstanou takovými jako dnes. Nelze však
mluviti o tom, že mezi pravoslavnými není lidí, kteří cítí S unií.
Množící se konverse jsou důkazem opaku. Určite Skupiny zůstávají
sice i dále pravoslavnými, ale projevují Zájem o sjednocení. .le to
především skupina časopisu ,,Kitěž“, Rusové udržující styky
s Amayským klášterem benediktinů, a určitá část t. zv. ,,Studen‹›
českago dviženija“. Tito pravoslavní současně S konvertity tvoří
zvláštní ideový směr, který dosud má ještě neurčitý útvar, ale den
ze dne se přibližující k typu ruského filokatolictví. j

Proí. Grivec ve své knize „Pravoslaví“ napsal: ,,... Rusové
narazí na tak důležité církevní otázky, že budou nuceni sáhnouti
vážně zpět do prvních křesťanských století před řeckým rozkolem;
potomnarazí na otázky o poměru ke katolíkům. Tou cestou nastane
v ruském pravoslaví snadno vážný katolický proud. . . . .le tudíž
pravdě podobno, ' že se bude pravoslaví podobně jako anglikánství
na jedné straně rozpadávati v duchu protestantském, racionalistickěm
a agnostickém, na druhé straně však bude se obnovovati v duchu
křestanském a tím přibližovati katolictví . .. nábožensky vážnější
a hlubší vzdělanciposílí směr křesťanský a katolický. Katolický
směr má v největším ruském mysliteli Vladimíru Solovjovu veli~›
kého předchůdce a vůdce. . . .“'

Mám za to, že ruský filokatolický směr Začal se již tvořiti,
prozatím hlavně mezi pravoslavnými laiky. Papežský orientální
ústav v Římě správně pochopil situaci a otevírá dvéře pravoslavfl
ným, aby zde mohli doplniti své bohoslovecké vzdělání, aniž by
byli nuceni" přestoupiti do církve katolické. Bude~li tento směr pofl
sílen, doufejme, že strhne za sebou i konservativní klerus. Nutno
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pamatovatì na to, že v pravoslaví laický živel má
více vlivu nežli v ka`tolictví, proto je třebavěnovati
tomuto hnutí největší pozornost, a pak zajisté uvidíme na Vele-
hradě stejný počet pravoslavných ` jako katolíků.

4 Úloha českého unionismu spočívá vi tom, by převzal organizaci
tohoto proudu. Učiní-li tak, bude poslán Velehradu splněno a
nebude lze mluviti o možnosti nebezpečí, nýbrž jen o zdařilém
výkonu poslání. “ A  

Ve skutečnosti není a nebylo dosud né krise. 'Vznikly prostě
novéúkoly,které nutno* rozřešiti co nejdříve. Minulost Velehradu

Iıınılx
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jest zárukou toho, že český unionismus nikdy nebude se vyhýbati
nově vznìklým překážkám a potížím, nýbrž že odvážně chopí se
práce a rozřeší vše Správně, tak jak bude vyžadovati potřeba.

Ú

O
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Petrov či Špilberk
 Dr.FI`.Šuja.n. . V.

Přípravy k výstavě soudobé kultury v Brně vyvolaly čilý ruch
také v historiografii brněnské. Oživl dávný spor O brněnský hrad.
Poněvadž jsem r. 1928 vydal druhé vydání Dějepisu Brna, vi němž
trvám na původním přesvědčení Z r. 1902, že hrad od nejstarší
doby stál na tom místě, kde stojí podnes Špilberk, musím uvésti
důvody. Jedná se mijjen opravdu historickou. í .

V časopise „Hlídce“ r. 1928str. 16 atd. pan kanovník Tenora dovo-
zuje, že původní hrad knížecí byl na Petrově. Mínění to bylo často
projeveno již dříve, ale vždy bez důvodů. Pan kanovník T. uvádí
důvody jiných i své. 0 3

K 1. Důvody Bretholzovy1): a) že jméno Špilberg uvádí se poměrně
pozdě, Ď) že podle analogie S jinými místy hrad ja nejstarší kostel
uzcespolu souvisejí, la c) že špilberskýjhraidvznikl teprveve 13. století.

Aá as Jxnênø špiıhflvk nvááisø pøpvvè v. 1279 v ıishinèiøhflniiú
brněnských, kterou vyznávají, že mají V Brně kostel mateřský (sv.
Jana) pod horou'S p ilb e r c h (C. D. IV č., 162). Špilberkem tedy
nazývala se hora a jistě tak nazvána byla od německéhorcbyvatel-›
stva brněnského, které se vzmohlo v Brně teprve ve 13. století,
proto jméno Spielberg uvádí se poměrně pozdě. Do r. 1300 jméno
spiıh ø vn h piøšıø již tahá na hrad. Lisiinønzøjánøjze-hiøzna
1300 král Václav II právo patronátní ke kapli sv. Jana Křtitele
n ah r a d ě Š p il b e r k u s příslušnými vesnicemi Řečkovicemi al
.lundrovem propůjčila řádu rytířů německých v Chelmně v Prusku
(J. Eniıør, Røgøflifl Ivč. 1918 a 1917). o 1-,êızø kapli jøáná již listina
z r. 1277 (C. D. IV č. 144), která praví, že král Přemysl II. vybu~
doval kapli a daroval jí dvůr v Řečkovicích se.6 lány s příslušen-
stvím a vesnici Sulostovice (r. 1300 již Jundrov zvanou) na výživu
kněze při kapli. Udělil ji svému kaplanovi Jindřichovi, proboštu
doubravnickéınu. Listina praví prostě ,,capella nostra Brunensis“,
ale iz pozdějších událostí lze bezpečně Souditi, že to byla kaplena
hradě. KráljJanl r. 1331 daroval kapli sv. Jana Křtitele na hradě
Špilberce špitálu sv“. Prokopa na Starém Brně, jenž patřil Králové
klášteru cisterciátek u P. Marie na Starém. Brně.

1) Geschichte der Stadt- Brünn, 1909 str., 8.
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Ad b) Analogie s jinými místy, že hrad a nejstarší kostel úzce
spolu souvisejí, ' pro Brno- neobstojí. Zprávy nejstarších kronikářů
českých z let 1029--1197 jménem uvádějí na Moravě jen hrady
Brno,.Olomouc, Znojmo, Podivín aVranov1).VOlo-
mouci nejstarší kostel sv. Petra nebyl na hradě, nýbrž v předhradí.,
Na hradě kostel sv. Václava začal budovati údělný kníže Svatopluk.
ˇaí syn jeho Václav jej dokončil. Až do dne 30. června 1131 farním.
(biskupským) chrámem byl chrám sv. Petra V předhradí. Teprve
toho dne biskup Zdik přenesl sídlo své od malého již kostela sv.
Petra k nově dostavěnému kostelu sv. Václava na hradě ĹCDB il.
č. 113). Ve Znojmě farní chrám byl V podhradí uisv. Mikuláše. Na
hradě teprve počátkem 12. století bybudoval kníže Lutold kapli sv.
Kateřiny. V Bělině v Čechách hrad stál na vrchu a pod hradem
dole rozkládalo se podhradí, v němž měl kostel úředník Mstěj před
dvorem svým (Kosmas 94), 22). Analogie mluví tedy pro mne. Hrad
byl na vrchu brněnském a v podhradí byl chrám sv. Petra, před
ním hospodářský dvůr knížecí, jejž markrabě Přemysl daroval klán
šteru Tišnovskému, který r.. 1333 z nouze prodal jej za 10 kop
pražských olom. proboštovi Svorovi (pozdější dvůr biskupský CD
W467)-  í     

Ad c) Žef hrad špilberský vznikl teprve v 13. století, pro to tvˇfrš-
zení není žádných dokladů. 3 . ě

22. Nevím, kdo v ,,Popise města Brna k soutěži na regulační plán“
1926“ pozměnil tvrzení moje O hradě brněnském na Špilberku, ale
ohradil jsem se proti, tomu v Lidových Novinách dne 6. prosince
1926. Redaktor ,toho Popisu p. vrchní stavební rada ing. Peůáz
ihned se mi omluvil Z nedorozumění. Není v mé moci zabrániti dalv
šímu nedorozumění. 4 z i 1  3 3 .

3. Vědomostí pana prof. Vladimíra Fischera si velice vážím, ale
nepodaříse munalézti na Petrově zbytky knížecího hradu, poně~
vadž je to prostě nemožné. .I kdyby původní hrad byl býval na
Petrově, dnes každý marně by tam. po něm. hledal zbytky.  Á 1

1 Hrad brněnský po prvé, připomíná Kosmas k roku 1091 ,,du:š;
castra metatus est iuxta urbem Brnen.“ (143, 18). Tehdy hrady u nás
byly většinou ještě dřevěné. Kterýkoli byl zapálen, shořel obyčejně
až do základů. První kamenné hrady u násvznikaly za doby Kos-
movy, a tonejspíše po první výpravě“ Čechů do Italie na pomoc
císaři za knížete Vratislava r. 1081. Byl tedy 'nejstarší hrad brněn-

3) Dr. Erz nt. Šujan, Vývoj hradů na Moravě vi letech l029--1197. Vi Brně líltlí.
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.fský ze dřeva, proto rnarno je hledati po něm Zbytky. Vždyť r. M35
teprve Praha »výhrad i podhradí) Začala se obnovovati po způsobu
měst italských, t. j. Z kamene. (Kanovník Vyšehradský" 222, 27).

K uvedeným důvodům cizím uvádí p. kanovník T. své:
1. „Špilberk byl od původního Brna příliš vzdálen a sráznými

ůbcěírni oddělen.“iPrávě výhodná poloha kopce se sráznými .úbo-
čirni rozhodla pro Založení hradu Z důvodů strategických. Kdyby
r. í09l hrad byl býval na Petrově, nebyl by Vratislav musil hradu
ebléhati, nýbrž byl by jej snadno vzal útokem Z roviny od nynější
ulice Husovy. Kostel sv. Petra nikdy nebyl kostelem nebo kapli
hradní, nýbrž od prvopoěátku střediskem . velkofarního obvodu br-
něnského, čehož důkazem byl hřbitov kolem kostela, na který se
pochovávalo až do r. 4350 (CD VIII ě. 54). ,,l\lejstarší brněnský
kostel na Petrově Zrovna předpokládá hrad také na Petrově.“ Ne-
bylo tak v Olomouci ani ve Znojmě, namusilo tak býti ani V Brně.

2. Dále uvádí pan kanovník T. tradici. Listina biskupa .lana Z r.
i306 praví jen, že kostel sv. Petra Stojí na místě slavném a vě~
hlasném (in loco tam solemni et famosO)i --- nic více. Listina kapi~
tulniho archivu brněnského Z konce íô. století praví O kostele na
Petrově: fuit haec ecclesia omnium prima aamarchione Moraviae.--~
aedificata, eratque quasi sedes marchionum etc. Když byl chrám
sv. Petra Založen, markrabat na Moravě ještě nebylo, a slovo ,,quasi“
povídá, že tam markrabata nikdy nebydlela. Že stavba hradu na
ssžihflflzn pršpfláá áø ávnhê pøıøviøø ia.,Shø1øtá- jøšiè níšíıçáø nžčżm
nedokazoval ani nikdo nedokáže. Je však pravděpodobno, že Pře-
rnysl il starý hrad na Špilberku přestavěl a Z kamene vystavěl
takˇékapli sv. .lana 1277 ( CD. IV č. 144). P

Dr. Šebánek v Časopise pro dějiny venkova, Praha 1928, str. 25í,
kloní se k názoru kanovníka T. a posiluje jeho názor listinou pa-
paže Pavla II. Z rj. 1464 (v městském archivu), ve které se praví,
že Petrov je místem, na kterém knižata Zemská sídlivala (ubi prin-
cipes illius patrie interdum residere consueverunt).i Pisatel listiny
neznal topografie brněnské, žil V době daleko pozdější a slovem
,,“interdum“ Sám svědectví oslabil. P  zfl-

Trvám' na přesvědčení že hrad brněnský od pradávna stál na kopci,› .
na kterém stojí podnes (na Spilberku) Z těchto důvodů: í

í. Pro výhodnou polohu. Nejstarší hrady naše byly dřevěné. Hle-
dali tedy naši předkové Z důvodů obrany .místo prohrad od pří.-
rođy nejvýhodnější. Kopec brněnský (293 m) s příkrými úbočími



"ť

 4 , „ „Peter ëi_-Srí“srk?   4   43?
poskytoval více ochrany než Petrov od severní strany Z roviny
přístupný (2439 7“/L). I .   

2. Hrady Z pravidla zůstávají na témže místě od vzniku do Zá-
niku. Tak bylo i V Brně. O přeložení hradu Z Petrova na vrch br-
něnský (Špilberk) není nejmenší stopy. a

8. Pro hrad na kopcirbrněnském (Spilberku) svědčí denáry mo-
ravské. Zachovalo se mnoho. denárů moravských Z konce 11. a
počátku ĹI2. stoletíl). Znojemské denáry Z doby Litolda (í992-M12)
na líci mají legendu LYTOLDVS, na rubu S NICGLAVC, olomoucké
Z dobyfšvatoplukovy (íO9í---íí_O7) na líci ZVATOPLUC, na rubu
VVENCEZLAVS, brněnské Z doby Oldřichovy (1992--í1í3)_ na líci
S OLDRICVS, na rubu SGS PETRUS. Obrazy na denárech jsou
nr-jasné. Lze souditi, ževe Znojmě legenda S NICOLAVC připomíná
farní chrám sv. Mikuláše, v Olomouci VVENCEZLAVS chrám na
hradě se právě stavěl (starší sv. Petra, farní, byl v předhradí) a
v Brně SCS PETBVS, farní chrám sv. Petra na-Petrově.` Zacho-
valy se také soudobé denáry s legendou na líci SCS PETRVS, na
rubu,SC.S IOHANNES. Ani na Znojemských ani na olomouckých le~
genda SGS IOHANNES se nenalézá, jsou to tedy denáry brněnské
a značí, že tu byl chrám sv. Petra ichrám (kaple) sv. Jana, který
r. 1277 (C. D. IV č. 144) a r. 1300 (Regesta IV č. 1916 a í9l7)
nacházíme na vrchu brněnském Spilberku. Vrstevníci Svatopluk
stavěl na hradě Olomouckém chrám sv. Václava, Litold ve Znojmě
na hradě kapli sv. Kateřiny, která je tam podnes, ta v Brně na
hradě Oldřich neb otec jeho Konrád kapli sv. Jana, která je tam
podnes, ale od 7r. 1693 podjménem sv. Trojice. Jsou denáry Zno-
jemské, olomoucké i brněnské ještě S legendou sv. Václava, ale ty
počátkem 12. Století ve Znojmě i v Brnějsou projevem všeobecného
kultu sv. Václava u nási jinde. Nestvořil jsem kapli sv. .lana na
hradě já, nýbrž hledám ji tam pomocí denárů. Vím, že denáry ne-
mají takové zprůkaznosti jako originál nepodvržené listiny, ale i
podvržené listiny i denáry mohou povídati pravdu historickou.

4. Analogie. Je zjištěno, že v Olomouci nejstarší chrám sv. Petra
stál v předhradí. Byl to chrám farní, od r.“ 1063 chrám biskupský.
Teprve kníže Svatopluk Začal stavěti chrám sv. Václava na hradě.
Rovněž ve Znojmě nejstarší chrám farní sv. Mikuláše stál v pod-
hradí. Na hradě vystavěl kapli sv., Kateřiny teprve kníže Litoldz

1) J. L. Červinka, Mince a. mincovníctví. marrkrabství moravského. Časopis
Matice l\/lÍora.v.ké 1896. i '
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Podobně bylo v Brně. Farní chrám sv. Petra stál v podhradí, na
hradě kapli sv. .lana vystavěl buď kníže Oldřich neb otec jeho
Konrád. I

Burgus brunensis.
O významu „burgus brunensis“ bylo popsáno již mnoho papíru.

Pan kanovník Tenora v „Hlídce“ 1928 slovo burgus považuje Za
osadu bezjbližšího určení. Následkem toho pojetí pak velice rozcháží
se S názory mojimi O vývoji města Brna, poněvadž já slovo hurgus
pro celé 13. století pokládám Za ů Z ei mí po d ř í Z e n é h ra d n
b r n ě n s k é m u. Dr. Šebánek v recensi mého Dějepisu Brna v Čav
sopise pro dějiny venkova v Praze 1928dáváZa pravdu kanovníku
Tenorovi, vytýzkaje, že moje pojetí v Brně selhává. Neselhává. Po-v
jetí své odvodil jsem právě Z vývoje města Brna. Všechny naše
historické prameny do konce 12. století pro hrad užívají názvů
castrum, castellum, oppidum, munitio, urbs, civitas a arxľ). Ve 13.

.století setkáváme se S novým slovem hurgus (hrad) proti civitas
(obec). V listině ozaložení kláštera Zábrdovického (C D II č. 48
a»49) čteme, že Zakladatel Lev daroval klášteru ves Zábrdovice
s příslušenstvím, totiž S kostelem P. Marie a všemi. nálešžitostmi
(cum suis appendiciis in burgo Brunensi ecclesia S. Marie et omnibus
adiacentíis). Kostel P. Marie v Zábrdovicích stál přece na iom
místě, na ,kterém stojí podnes, proto již před 30 lety „in burgo
brunensi“ překládal jsem „při hraděbrněnském“. Při jiném významu
musilo by v listině státi „in Villa Zaberdovvicz“ imísto „in burgo
Brunensi“. I ˇ í  

Lokálně byl mi pojem jasný, ale právně dlouho jsem mu nerozuměl..
Zrovna tak při listině biskupa Roberta Z r. 1231, kterou klášteru tv O“-
slavanech potvrdil patronátní právo ke kostelu sv. Jakuba ,;in burgo
brunensi“ (C D II č. 213). Překládal jsem ,,ke kostelu sv. Jakuba,
který stojí pod .hradem brněnským“, poněvadž kostel podnes stojí
na místě, na kterém stál r.1231. Teprve dlouhým studiem o imu-›
nitách dospěljsem k poznání, že všechny obce (civitates) 'byly pod
mocíúředníků na hradě, dokud nedosáhly imunity2). Tedy kostel
P. Marie V Zábrdovicích ještě r. 1209 i kostel sv. Jakuba v Brně
ještě r. 1231 stály na půděpodřízené hradu brněnskému (burgus).

_ 1) Dr. Fr. Šujan, Vývoj hradů na Moravě v 1. 1929-1197 v Brně 19.16. Otísk
Z ČMMZ. str. 13--O-16. P í

2) Dr. Frant. Sujan, Nejstarší Zřízení Zemské na Moravě. Brno l9.?.6.

._ _ (__.
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Doklad pro své pojetí ˇslova,,burgus“ našel jsem v listině velehrad-
ské (CD II č. 186 aj. CDB II č. 321 a 380), ,ve které interpunkce
„W elihrad civitas primo, mode burgus“ mi nevadí, poněvadž inter-
punkce naše není ustálena podnes. Význam je nesporný (VV. civitas,
primo modo burgus). Já se vývodů kanovníka Tenory nedotýkám,
ale vývodymoje v Dějepise Brna jsou oprávněny.

Dr. Sebánek neprávem tvrdí, že moje pojetí O Brně selhává. Píše:
„O kostele sv. Jakuba se přece mluví“ opětovně, že je ,,in burgo“,
ač byl na půdě německých kolonistů, spravujících se vlastním prá-
vem a nepodřízaných hradu“. R. 1231 kostel sv. Jakuba byl ještě
,,in burgo“, byl podřízenještě hradu, poněvadž město Brno (civi-
tas) teprve se vyvíjelo a právně Z moci hradu bylo vyňato teprve
r. 1243 menším privilegiem krále Václava (CD, II č. 33). „Stano-
víme, by nikdo Z pánů nebo ze šlechty Zemské neměl moci nad
obcí brněnskou, ani v ní právavýkonného, ani by nikdo nepohá-
měl na soud bez dovolení a posla městského soudce.“ Nicméněi po
r. 1243město Brno (civitas) podléhalo hıadu (burgus). Ještě r.1342.
markrabě Karel nařídil Konrádovi Z Bíteše, purkrabímu na Spil-
berku, by odstranil, co v Brně zavedli ,řezníci a pekaři na škodu
obecenstva (CD VI č. 449). Dále Dr. Sebánek vytýká mému po-
jetí: ,,Staré- Brno jmenuje se „burgus“ ir. 1293, ač tehdy patřilo
klášteru velehradskému a zase tedy ne pod správu hradní.“ Ano
patřilo. Klášter velehradský měl. už sice imunitu, ale jemupatřila
jen část Starého Brna. Kromě velehradského bylo taml ještě území
Johanitů od sv. Jana (Antonína) a území zeměpanské, jehož část
r. 1312 připadlo klášteru sv. Anny (CD II č. 58). Vše to podří-
Zeno bylo hradu. Moje definice slova „burgus“ je tedy Správná.

Ano v můj prospěch svědčí i Glossář Du Cangeův proti mému
pojetí uvedený. Slovo „burgus“ vykládá zaskupinu domů mimo
zed' městskou (crebra habitacula constituta seu domorum congrega-
tio, quae muro non clauditur). To je právě to, co já tvrdím.V Brně
tvořilo' „burgus“ vše, co nebylo pojato do zdi městské. I A

 .Pro své pojetí slova „burgus“ uvádím už jen listinu Z 2. červen“
ce 1293 o rozdělení far sv. Petra a sv..Jakuba (CD IV č. 320.)
Opat velehradský „přibrav opata žďárského avyzovického i faráře
Jakuba (od sv. Petra), Theodoricha (od sv. Jakuba) al mnoho ji-
ných Z duchovenstva `i lidu, projeli celé podhradí (brněnské rozlo-9

žené podél hradeb městských, a zjistili O každé ,ulici, O každém
domě ii pozemku, ke které faře patří. Potom ve městě uvnitř hradeb

. ` ‹
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urěili hranici od brány Brněnské naproti hradu, který ,Staré Brno
sluje, přes dolejši ulici, která vede na staré náměstí (Zelné) přímo
ku bráně, která Měnínská se nazývá, nedbaje toho, že dveře domů
otvírají se do jmenované ulice, nebo na řečené náměstí; co na
pravo bude, ke kostelu sv. Petra, co na levo Stojí, jak lidem tak
ulicemi a domy ke kostelu sv. Jakuba po našem rozhodnuti a roz~
braničeni stále bude náležeti.“ To rozhraniěeni je jasné. Dole

ęıíO

<Cfl( Ň|.`;š~Ađ'\»ulici rozumi se nynější ulice Starobrněnská, Hořejší byla nynějsš
Peroutková. Našla tedy hranice ulici Dominikánskou, do které šly
.Zahrady Z domů ulice Dolejší. Dominikánská ve 13. století vždy
sluje „apud St. Miohalum“. Název Dolejší brněnská pro Dominikán-
skou objevuje se až V 17. století. _ ,

Účelem těchto řádků není vitězství mých názorů, nýbrž chci jen
zjednodušiti dnešní Veliký Zmatek a přiblížiti se co nejvícepravdě
bistorioké. Burgus hrunensis do r. 1243 Znamená všechno uzemi
pod hradem podřízené úřadům na hradě, od r, 1243 jen územt
mimo Zeď městskou (civitas -- burgus).

>l<

ø

K oběma článkům p. Dra Šujana dovoluji si přičiniti jen po~
známku, že nikterak nevyvracejí důvodů mých o nejstarším hradě
brněnském na Petrově a o významu Slov „burgus brunensis“ uve-
denýohl ve Hlidce 1928 (Str. 16--25 a Lfız0O--405 ---t k této posledni
stati Dr. Šujan nepřiblížel), a proto upouštirn od polemiky. Take
mně běží O pravdu historickou, --- proto připomínám, že Zde V citátě
listiny Z r.. 1293 u Slov „na Staré náměstí“ uzávorkovanáyložkaž
,,(Zelné)“ není V textě listiny, nýbrž je jen výkladem a vysvětliv-
kou Dra Šujana. Že je veliký Zmatek, pravda: na příklad, aby se
jen nemusilo přiznati, že platea Superior je nynější Starobrněnská
ulice, hledá ji Dr. Bretholz V Petrská a Dr. Šujan V Peroutková
ulici. r J an Tenora. ě



ů WW ,__ _“ M W Posudky. _ _ M t ečlzí

Posudky.  
zFr. WI Foerster, Škola a charakter. Ze lži. vyd.
přel. Frant. Autrata. Nakl. R. Promberger, Ulomouc 1928. S. 423
32 K.    i
Základním tónem knihy Foersterovy jest: škola vůbec a předefl

vším škola širším třídám přístupná, tedy obecná a střední, má si
více hleděti mravního, povahového výchovu, byt se to mělo díti
snadi na ujmu odborných vědomostí, jimiž jest mládež zbytečně
přecpávána. Vysoké školy, na něž nyní vstupují mladícilnamnoze
ještě nedozrálí, nejsou ovšem také této povinnostiprosty.

Foerster, jenž jinak sám velmi mnoho mluví a káže, správně
zdůrazňuje, že tento výchov povah se nebude dařiti, bude~li záležeti
vp pouhéno. hlásání životních_pravi“clel: čeho především třeba, jest,
aby Samo vyučování, totiž celá školní práce byla podle toho zaří-
zena; mat i mathematika a exaktní vědy vůbec svoji ethiku--« jen
ji najíti a vštěpovati! j .

Jako všecky F-ovy spisy, u nás až přeceňované, tak i tento má
mnoho pěkných myšlenek o potřebných opravách nynějšího školství
a vůbec výchovu. Bylo-li dříve bojovati proti formalismu a jedno-
stranněmu ,,dření“, třeba nyní se postaviti proti výstřelkům sportu,
koedukace, t. Z. pracovní 'školy atd. --,-›  ˇ ~ .

Spisů toho druhu je V cizině Spousta. Všechny opravné myšlenky,
byt/ sebe lepší, narážejí však na nezbytné reglementování školy a
učby, od činitelů, kterým škola podléhá, tedy hlavně státu, který
však ji řídí zase jenlidmi tohoneb onoho názoru a směru, před-
pisovaněho též učitelstvu, tak žeani zfoersterovaný jednotlivec tu
mnoho nezmůže; ,,volná škola“ pak, po rozumu těch kterých uči-
telů, stala by' se, jak nás pouěily zkušenosti po převratě, cirkusem,
nikoli reformní školou. Tu tedy třeba nasaditi, páky, a soukromá
školy by tu měly příležitost i státním inspektorům ukázati, jak se
to dělá!  t ˇ  j

Poslední stat jest věnována náboženství, pro něž F. mívá sice
slova uznání a doporučení, jež ale právě u něho tak neurčitě líčeno,
že účinkův od něho očekávaných míti, nemůže. Rozpravy mezi
F-em. a katolickými spisovateli, Kieflem a j., ukázaly, že F. jako
jinde, tak zvláště Zde rád pracuje také platnými frazemi. Ale itak
může tato kniha našemu učitelstvuz býti velmi učitečnou, nebot
ono tak vážných slov málo slýchá. '

Přeceňovány zdají se býti poměry americké. Bylot módou po-
hlížeti na anglosaský západ S úctou, jíž nezaslouží, a Z níž nás
právě novější ,Zprávy O tamním úpadku mravnosti už mohou vy-
léčiti. `, l '.

9“
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lKurie a pravosla vný východVletechl609›--1651i,

Napsal prof. E. Šmu rlo. Nakl. Orbis, Praha l928, S. 8 3612 + 26,/í,
70 fr. Publikací archivů ministerstva zahraničních věcí řada I. č. li.

Pilná práce podává napřed samostatný přehled událostí ve vy-
tčené době (rusky), pak poznámky a doklady k jednotlivým`_jeho
místům, pak francouzský stručný výtah Z něho, ia V druhé části
příslušné listiny a dopisy V originále. Jazykové je to tedy kniha
hodně pestrá. j V  

V době, kdy střední Evropa byla ničena rozkolem protestíantfl
ským aj třicetiletou válkou, vyjednáváno čile mezi Rímem a slofl-
vanským východem o sblížení, o unii Kongrepçace de propaganda
lide právě tehdy rozvíjela usilovnou činnost. .Unie rusínská prožífl
vala tehdy vážné i osudné dny. Snahy však její hierarchie ani
pracovníků polských o unii nevedly k trvalým výsledkům, ano po
nějakých nadějích následoval z různých příčin, hlavně politických,
tím hlubší úpadek a rozdvojení. . ~

P. spis., dlouholetý vyslanec petrohradské akademie věd pro bá-
dání V archivech římských, volil situ vděčný předmět vědecké
práce a svého nesnadněho úkolu zhostil se Zcela čestně. Dílo jeho
třeba znáti, každému, kdo pracuje ovdějinách unie zvlášť, a Vůbec
do stycích slovenského východu s Rímem, jež právě tehdy byly
tak četné. í i . s r

Karel Lutislav, Život dítek božích. Promluvy
a úvahy op milosti posvěcující a pomáhající. Nákladem Cyrillo-
Methodějského knihkupectví Gustav Franol V Praze. S. 'l78, 950 K.

V Zôvpromluvách probrána tu nauka o milosti, jejíž pochopení
al správné ocenění je nutné, aby lid se naučil více Vážiti a pak
také přijímati Svátosti, prostředky to milosti. Jen tak připraví se
půda hnutí euoharistickému, které i unás se slibně počíná šířiti
a na jehož důležitost pro obrod společnosti sám p. spis. svým spis-
kem „Euobaristie a mládež“ (Brno l928) poukazuje. Promluvy pra-›
covány jsou na základě, spolehlivých pramenů, slohem jasným. Pří-
klady vhodně voleny a užito i zkušeností Z denního života dneš-
ního člověka. Citáty Z Písma sv., Zvláště Z listů, jsou někdepříliš
dlouhé a potřebovaly by aspoň kratičkých vysvětlivek. ›--- Neříká
se ctnost víra, naděje, láska, nýbrž ctnost víry, naděje a lásky.

nc.
Dr.Ant.K Pojem setrvačnostiavývojeve

ii lo s o fi i P la t o n o V ě. Otisk ze XXIV. výroční zprávy stát.
reál. gymnasia ve Strážnici 1928. S. 72.  

i Rozprava tato má předmět v řeckém starověku soustavně ovšem
neprobíraný ani .tolik nevyzdvihovaný jako V novověku, ale přece
myslitelům doby té, nikterak cizí. Přirozená zvídavost, mythos
a kosmologie bezděky se jím obíraly, pozdější studium člověka, spo“
lačnosti a jejich zařízení ho nemohlo pomíjeti. Platonova filosofie,

I'$< tııııłs N<
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směs historismu, realismu a mythologie na četných místech vyvo-
lává k němu pozornost; celkový ráz její, vztyčující směr k doko-
nalosti, sám sebou otázku o vývoji a setrvačnosti. nadhazuje. Űvšem
má tu slovo vyvoj širší význam, než se nyní obyčejně do něho
vkládá: není to jen vývoj vvkosmologicky a biologicky pojimaný, ba
ten vlastně méně, nežli společenský a ethický. j

P. spis. ve své pečlivé studii .zabral hodně ze široka: máme tu
daleko víc, než nadpis její slibuje, máme tu vlastně stručný a hu tný
obsah celé filosofie; Platonovy. Methodickya prakticky snad to
není s Výhodou, vývody p. spisovateìovy třeba čísti velmi po“
zorně, aby neodbcrný čtenář poněkud vnikl i do těžko proniknutel-
ných houštinPlatonových. Ale jinak obsažná studie tato jest cenným
příspěvkem k našemu odbornému písemnictví a za to zaslouží všeho

I I »uznanh i . j l ˇ č
í=ı= za .czs

Zdeněk Kalista, Italský skicář. Praha í928. lS.l4è3.
l Zd. líalista proputoval vímilostivém létě Itálii a po třech letech

Vydává V knize soubor Statíjo dojmech-ztéto své cesty; Všude je
vidět, že je psal básník, který má takéživýsmysl pro dějiny avý-
tvarnjá umění --- kniha [přináší V přílohách i řadu pěkných reppo-
dukcíméně. známých uměleckých děl. O jedné stati (,,Dobytí Plí-
ma“) reieroval jsem ,tu V době, kdy ,vycházela V pražské revui.
U většiny není tak Zmatených pojmů,»ani takprotikatolicky Zahro-
cené tendence," ba autor na jednom místě přímo prohlašuje, že se
nemíní přiblížit ,,zbabělym_ augurům, kteří hlásají prázdný boj proti
Plímu“ (84). Ale přesto V posuzování různýclizjevůa zvláště v po-
známkách, jež chtějí býti vtipnými a originálními, proniká dosti
často česká vynášivost i skepse, spojená" nejednou is nehorázností.
Rímští žebráci př-ivedou jej na př. k úvaze o ,,katolicismu a že-
-bráctví“, kde ironisuje i dnešní úctu sv. Františka z Assisi a líčí
jeho postavu: ,,Dlouhé slepené vlasyí byly plny vší, jeho oči ne-
byly pranic krásné, spíš velké, vyboulené, obličej zuhrovatělý špínou,
nebezké rupe byly plny hnisu . .í .“ (”lO'l)_. Vzpomínka na pobyt Lu-
therův V Rímě Vnuká í mu docela rouhavou imyšlenku. O Kristu:
Luther prý Vůbec nerozuměl ženám, protože se oženil S bývalou
jeptiškou, která nebyla pranic hezká. ,,To je ovšemchyba. Kristus
volil Marii-l\/Iagdalenu . . .“ Básník učil se patrně také bibl. dějinám
››--- Z románů nebo filmů. l . i `  .

‹

č V o j t. R o Z n e r, J e d. ov a tý ře Z. Sloky nactiutrhačné. Epi-
gramy, satiry, sarkasmyía- ironie. Praha 1928. S. 88. f+-%- Týž,
VZ pou r a c li al up. Román, Praha 1928.. S. 25í.  ˇ l l

Mladý, sotva23letýmoraVský spisovatel upozornil na sebe ,dvě-
ma sbírečkami epigramů a sarkasmů, formou hodně ještě začáteč-
nických a kostrbatých, ale obsahově někdy až vyzývavě útočných
a nemilosrdných.- ,,.Iedovatý řez“, druhá jeho knížka, tepe Zvláště
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dnešní mladé literáty, basníky i kritiky: lìr. Goetze, A. C. Notfa,
P. Fraenkla, 3, B. Capka., lvl.. Hutteho, K. Storcha atd. Vytýka jiai
nesmırnou samolihost, velikašstvi, klikarstvi, zalibu v nejasnostech,,
schválnostech a různých absurditach, povalováni V kavarnach a pod'
Talšovýrn „Jedovatý řez“ způsobí ovšem zase na chvíli trochu vztufl
chu a Zlosti., literární kavárny pražské maji opět o čem Inluvštl
„zřezaný“ autor to někde oplati, a svět se bude točit klidně dat

Trvalejši cenu bude míti třetí kniha Roznerova, obsáhlý roinašš
„Vzpoura chalup“. .le sice také ještě hodně začatečnický, jeho stavha
je značně neúměrně, ale přesto celek svědčí o nesporném a zdravém
talentu vypravovatelském., Spis; se pokusil učiniti hrdinou ronoann
chalupy Slovácké vesnice, které tn reagují na válečné i přewatově
události, trpí známými útrapami a osnuji vzpouru, projevenou pak
viditelně utvořenirn „zeleného kádru“ Z vojenských zběhů a různých
dohrodruhu. Celkem dobře vystihl autor ducha našich dědin a jefl
jich náladu za“ valky„ Z jednotlivých postav vyniká zvl, nehojé_cnj;ìÍ*
vůdce „zeleného kadI`u“, syn polanskeho mlynaře, jenž se stava
svém kraji hlavnim ěinitelem při převratu.. Výrazově čerpal mladý
ľomanopisec hodně Z lidové řeči; Ď M.,

„lø L.Topol, Ze zápisků policeiniho psa. Brno 1921
S. V119. s

Cztenář bude čethou trochu Zklaman, očekává- li v těchto zâpiscich
hodně ,,připadů“, totiž policejních, v nichž původce zápisků Zakľofl
ěoval, .le tu poměrně velmi malo policajtstvi, za to hodně psioyì,
pouhé psiny, hlavně ve věcech pohlavních, naražek a Srovnání s eho“
vaninn mladých lidi, srovnání místy málo jemnocitných, aroi bohnže
pravdivých. l M

p,-xnııvı'

Vlasta Pittnerová, U Rochlenů. Nakl.. R.yPromhergenš
Olomouc M928. S. 198, M K. Sebr. spisů sv. 22.

.le to prostá kronika rodiny Z venkovské usedlosti až do třetího
či čtvrtého pokolení, prostá, Zaznamenávajíci Skoro již jen všedni
události, práce 'a zvyky selského venkova, jak bývaly ještě před
nedávnem; svatby, křtiny, dělení majetku tak ľozvětvené rodině
se ovšem opakuji, popisy lidových obyče Umělecká stránka
ustupuje lidopisné silno do pozadi. _
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Rozhled 
_ C Náboženský. Ě

\ _

Kultura a C'írkev;f C
Otázka o tomto poměru bývá častějipřetřásána, již vzhledem.

k antice, jejíž kulturu prý křesťanství zniěilo -_- při čemž se zapofl
míná, že antická „kultura“ sama zničilasvé nositele, Roky a Ři-~
many í--ve, ale i vzhledem » k nastalému rozvoji kultury u národů
podle jména křesťanských., í "ř _, ,

Co kultura (vzdělanost, osvěta neb jinak pod.) jest, není ještě
přesně vymezeno. Rozlišuje se jednak od pouhé civilisace, ale iod
techniky, obchoduatd., ač ovšem S nimi souvisí a na ně působí.
Máme při ní na mysli hlavně vzdělání duchovědné, jež působí" na
člověka a na obrat Z něho příslušné plody osobních vlastností i
vzdělávacích výtvorů vyvodí. j j , j

l mezi katolickými vzdělanci jest jakási svatá nespokojenost s tím,
co stoupenci Církve pro kulturu vykonávají, jmenovitě s jejich bel-
letrií, jež, ve vzdělávání lidstva bohužel Zaujala nejpřednější místo;
avšak i s práci I v jiných oborech. V Německu mluví oni horlivci
.o vyhnanství katolictví co do kultury, o jeho ghettu, Z něhož třeba
vyniknouti, ne posléze proto, aby Církev svými pracovníky zase
zaujala čestné místo jako nositelka kultury, a vzdělanci vůbec pro
ni byli Získávání (ačkoli zase někteří tohoto „lapání duší“ neschvav
lují) a v ní se cítili jako\doma. j j j .

V Ztschr. f. kath. Theol. (1928, 412 dd) innslorucký prof. Mitzka
se O tom rozepisuje a vytyčuje tyto zásady: l 1

pl. Učelem Církve přímým není kulturu vytvářeti nebo pěstovati.
.lestit čistě nadpřirozený, kdežto kultura znamená výraz duchovna
na hmotě, buď živé (život mravní, socialni, politický). neb neživé
(umění, technika), tedy oblast přirozeného původu a přirozených
úkolů. Pokud by se Zde postupovalo proti“ nadpřirozenu, jest. po-
vinností církevních stoupenců takových vymožeností kultury se
vzdáti, t. j. .podřizovati nižší vyššímu. j  í

2. Církev zásadně není spjata se žádnou určitouformoukultury,
třebas na ni ,působila a působí, ja tyto formy na formy její, NB na
formy, nikoli na zásady.  “ `

3. Církev může a musí jednotlivých vymožeností kultury použí-
vati za prostředek svých nadpřirozených úkolů. . c é

A. Pokrok Církve jest nutně spjat spokrokem kultury, jejížłnej-
vyšší oblastí jest právě náboženství, život podle náboženství.. Upa-
dek jednoho činite'le_“souvisíl vždy' .s úpadkem druhého, na př.
přeceňování pouhé civilisace,  techniky,“ .úpadek .sociálního cítění ta.
żmravního atd.  , j ‹ . j i ~ .

Hlídka. s 32
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^5. Kultura nesmí Církve používati ke svým účelům, na př. poz-
litika neb umění. „Zesvětštuje“-li --- možno dodati --- umění náměty
náboženské, dosahuje snad u jistých lidí účinků líbivých a dráždi-z
vých, ale nepracuje čistě umělecky. “ í . í í  . j ,,,   

Unitéalatiníciv_bývalém"l\/ladarsku. ,
V poučných rozpravách salzburské ,,K. Kirchenztg.“ o nábožen-

ských poměrech v rozšířeném Rumunsku, Z nichž i zde již něco
vypsáno, dočítáme se zajímavých Zpráv O otázce národnostní, obřa-
dové, školské atd., pokud zasahovala do rozkolu, nebo srniřování
náboženského. . . . z

í697 k církvi se vracející rumunští rozkolníci postavili si podfl
mínky: obřad a bohoslužebná řeč .zůstanou jak byly, řeckorumun-
ská, po př. řeckorusínská, taktéž zvláštní jurisdikce a kněžské sňatky.
,Takto obojí církev trvala vedle sebe, aniž se spolu sbližovaly. 1853
znova zřízena rumunská hierarchie, a tím splynutí obojího směru
latinského a východního spíš oddáleno než uspíšeno. Jak liturgie
tak národnost jest mu na překážku, a t. ř. lit u r g i c k é h n u tí
.mělo by s tím počítati: není to jediný příklad V dějinách národů,
že zvyky zevnější, tedy pro podstatu náboženství vlastně mimotné
o něm bohužel rozhodují! Srv.. husitství atd.

č Málo známo jest, že tehdy v 17. stol. katoličtí kněží a duchovní
uznaných protestantů měli v Maďarsku výsady šl e c h i ck é,
jichž se tedy dostalo i kněžím unitským. Zakořeněný zvyk, že sy-
nové rozkolných .kněží se také stávalí kněžími a dcery se vdávaly
za kněze, Zůstal ji v nové unii, aby kněžští .potomci nepozbyli
šlechtictví, jež ovšem bylo jen osobní,*ne dědičné. Takto měla unie
vždycky kněží dost a farnosti jejich přibývalo nad potřebu obyfl
vatelstva, kdežto u latiníků tomu tak nebylo; náboženská matice,
založená ze statků latinských (za Josefa II), dávala podpory na
nové farnosti jen pod výminkou, budou-li míti aspoň po 800 duší,
kdežto unitské .zhusta jich neměly než asi 400-500. Odtud vznifl
kaly také nesrovnalosti co do kongruy. Výtka, že latinští hodnostáři
svého jmění nepoužívali vždy nazakládání nových farnosti, je_zde
i jinde oprávněná, av té věci záměry Josefa Il S náboženskou
maticí. byly jen chvály hodny,třebas mnohdy nechvalně prováděny.
V l\/Iimochodemspodotýká pisatel posledního článku v č. 47 (y), že
Stěpán ,Tisza za své druhé vlády (1913---1917), ač vrchní inspektor
kalvinismu, Z ohledu na smýšlení Františka Josefa Ia na podporu
katolických hodnostářů učinil pro íkatolíkyrnnoho, čeho poskytnouti
katolič,tí„státuíci se byvlir.ozpakovalil V i j A  j j

. . - , . ' ˇ

_, . _- v,

ni. --- „Vždy věrná Polska“ a sektářství. v
 ' Rostoucí propagandu ›sektářství pokládá P. Jan Urban (Przegl.
Powsz., listopad 1928).za jedno z nejhorších nebezpečí pro polský
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katolicismus. Odsuzujeoblíbenýżnazor, opírající se o pochvalnéísslovo
papežovo (Polonia sernper fidelis), jako r by.P,oláci .již svouxpovahou
byli nějak Zvlášť odolni kacířství. Nebylo toınu vždy_a_nı„v minu-
iosti, jak ukazují dějiny reiorrnace. Zůstával-11 pozdějı lid ve svém
celku věren církvi, nebylo to tak Z hlubokého přesvědčení, jako
spíše Z duchovní bezrnociz vedoucí vrstvy šlechtické byly vychova-
vany katolicky aj ztratily-li víru, nepokladaly za vhodno brâti .ji
iidu. Že v nové. době odpadlo k Sektě mariavitské asi'200.000lidí,
znemožno klásti na vrub jen podpoře ruské vlády. Kdyby aodpadlýgh
kněží bylo více než 32, byl by jistě vzrostli počet Sektâřů.. Zje
jejich počet nynírklesl asi na 50.000, způsobila vniterní rozklad
vůdců, vykořisťovaní lehkověrnébo lidu všelijakými finančními
zoperacemi a koinečně nernravnost“ projevené v t._Zv.., „ınystıckých
šnanželstvích“ rnariavitských kněží. A mnoho těch, kteří opustili
sektu, nevrátili se do církve katolické, jež ani neprojevila činnějši
lmissionářské snahy zo jejich Získání, nýbrž rozptýlilose' po..jiných
sektach.z .  .; r že A ,;_„

A těchto nových sekt,blavnějprotestantského av amerického půj-
vodu,ístál~e přibývzá. Pracuji turnirnojiné také agitâtořipolitických
stran, vedoucíchboj skatolickou církví: geografie sektařskě propa-
.gandy kryje se a-žpodiv`uhodně S geografií vlivů radikalních stran
selskýcha dělnických. Sirokě vrstvy; lidu .zůstávají při církvi". n;e
tak Z vědorné  naklonnosti a, ze Znalosti kat. dogmatu, ale ve značně
míře Z duch. nehybnosti, setrvačnosti a proto, že k nim ještě. ne,-
pronikla nepřatelska propaganda. ” i 0 i 0 l

Proto autor důrazně varuje vedoucí kruhy církevní, aby nespo-
iéhaly příliš na „tradiční věrnost“ polského lidu, na jeho „hlubokou
víru va Zbožnost“,a tím méně na pomoc se strany státu. 'Proti šíří-
címu se sektářství musí se brániti katolicisrnus sám. Musí předevšírh
odstraniti nedostatky a chyby, které valnou měrou přispívají ke
vzrůstu ' sektářství mezi lidem.. Na .prvním místě vytýká tu P.Urban,
že se polskérnu lidu' davalo malo důkladných dogınatických vědoì.
mostí o povaze apodstatných vlastnostech církve, o jejím božskérn
původu atd. Také "populární náboženské písernnictví hřešilo velmi
často tím, že podporovaloľ přílišně rozrnanité pobožnoˇsti, ale Zane'd-
bavalo odůvodňování věroučných' pravdy. I jinak se málo pracuje
oto, aby se v“ kat. lidu budil Zájem íozásadní nâboženskéotázky,
a přestává se jina pjovçrchní Zbožnosti, jež Ťnevydrží útoku bludu,
objeví-li se v podoběíjodůvodňované pravdy. Takévrnimokostrelrnínı
styku s lidem vesnickýma dělnickým přílišése ještě počíta se Stai-
rýıni, dnes jižnedostačujícírni ,Inethodarni a přehlíží Se, že ,dávno
již minul patriarchální 'poměr mezìipastýřem a 'věřícími, otravova-
nými zatím soustavně tiskem a strannickou propagandou. j A  
. J ak vidno, začíná náboženský a církevní život v Polsku prožívati
podobnou krisi jako u nás av jiných' ZeIních.j Prostředky, které
tu P., Urban uvádí k ochraně proti sektářství, jsou ovšem tytéž,
jaké se osvědčily jinde: důkladné. vzdělávací prácejiıâboženskjâ mezi

t ` 32*
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lidem, neomezující se jen na kostela podepřená také činnou práci.
pro jeho časné blaho. . P i . “ .

_ zz _ .

lKatolíeivSrbsku . ˇ . - v `v A
mají 6 farnosti. V Bělehradě Krista-Krále, kníž patří i Sabac,
Valjevo a j., sv. Antonína S územím podunajskýmaž do Gracky,
íarnost borflskvou S farským. sídlem v-~Bělehr,adě, kam přísluší Rtanj
a Bogovina. Ctvrtá fara jest vˇe Smederevě S územím směrem k Pe-
trovci, pátá v Kragujevci s územím směrem k Bosně, šestá v Niši.
Katolíci, kteří se O ně přičinili, jsou hlavně dělníci Z Dalmaeie,
Hercegoviny a Slovinska. A .  

V Bělehradě pracují hlavně assumpcionisté za assumpcionistky
Z Cařihradu a františkáni,z nichž jest ii arcibiskup Rodič. S okolím;
je tu 36.000 katolíků.  j A fl A . ~ i

Katolíci j i ž n íh o S r b S k a mají svého biskupa v Prizrenu
(tit. Skopljej. Diecese ta má 25.000 katolíků, z nich 16.000 Albánců.
Zvláštnosti jsou tu t. ř. L ar a m a n i, křesťané, kteří kdysi pro
strach turecký Zůstávali zevně ve Spojení s Turky, ale .uvnitř si
křesťanskou víru zachovali a zachovávají: chodísice do mešit,
svoje nebožtíky dávají pochovávati po turecku ai jiné obyčeje
turecké zachovávají, ale při tom se dávají sezdati po katolicku,
děti po katolicku křtíti, chodí ke zpovědi a k přijímání, ano “žá~
dávají iposledního pomazání. j A l

I
,, ,

 CarAleXanderI ii A z í›
bývá líčen jako náchylný k mysticismu a ke katolictví. Nejnověji,
za příležitosti papežského okružníku ze září o studijním ústavě pro
věci východní --A mimořádně se dovídáme též o spolupracovníku:
p. sbiskupu d7Herbigny a následující opravy jednoho í chybného
údaje v něm se opět píše, že Alexander poslal generála Michauda
de Beauretour k Leonu XII, aby mu důvěrně vyřídil, že car se-
kloní ke katolictví a že by v něm rád byl ˇvyučen.,K úkolu tomu
byl vyhlédnutjako zprostředkovatel kamaldulák Mauruvs Capellari,
jenž se studiem ruských poměrů pilně zabýval, pozdější Rehoř XV I.
Avšak zatím Alexander zernřel. Jsou prý svědectví, že u něho při
smrti byl katolický kněz. (Jinak jsou v životě Alexandrově po
stránce 'mravní také četné stíny.) A  A 0 í
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" j _   Vědecký a umělecký.
Stáří lidstva.. l z é ˇ “ A

“ Je vlastně divno, proč se lidé, t. z. širší obecenstvoltolik zajímá
ve otázku, jak staré je lidstvo, -- zajímá teprve V nejnovější“ době,
kdežto lidé -předešlých věků tak málo se o to starali a pokudznali
Písmo, spokojovali se číslicemi odtud vyčtenými, třebas nejistými,
4000--6000vlzet. Geologie a s ní souvislé vědy způsobily tu převrat,
jenž biblisty .tolik překvapoval, jelikož nebyli naň připraveni a
iz Písma četli víc, než ono říci chce. Povšechně řečeno, zbytky živo“
čišstva spolu se zbytky člověka poukazují na to, že geologická ob-
dobí, v nichž onen člověk žil, nemohla nám býti tak blízká, jak
se mylně domníváno, jelikož příslušné převraty nemohly se v tak
krátkých dobách přirozeně státi, i kdybychom tu a tam předpo-A
-kládali převraty jaksi násilné, katastrofální. v r

 V,,Stimmen dí. Zeit“ (říjen 1928) za`bývˇá se souˇborně touto otázkou
Rob. Köppel, sám odborný badatel. Ze člo v ěk žil v d o b ě le-
dov é, jest nyní jisto. Nejisto jest, jak" dlouho trvala, kolik bylo
jejich období atd. O jejích příčinách jest prý 36 různých názorů,
.a tak i O jiných otázkách toho oboru. Neshoda ta však nepodvrací
souhlasného přesvědčení, že jsou to doby velmi dávné. A když se
z nich aždosud našlo- 1420 nepochybných zbytků Z tehdejšího člo-
věka, před něž ještě třeba klásti čelist homo heidelbergensis, není
možno neposunouti začátek lidstva o mnoho nazad. _

Qkolik? u j  r
Köppel praví: dnes musíme počítati aspoň' s tolika desetitisíci

jako ,dříve si tisíci let; l A ,
:V apologetickýzch rozpravách rády se Zachycují čísla-ice menší, jak

jetu a tam ,uvádí některý spisovatel, pokládaný za odborníka.
Podle všeho Skutečný odborník. již tak mluviti nemůže, i jest 'nejen
nesprávno, ale inevhodno takových výroků se ještě dovolávati,
také jako by ovšem bylo neprozíravé každou domněnku toho neb
-onoho odborníka hned .přijímati za pˇravdua ji v theologii nebo
~v exegesi zužitkovávati. . A t ~_ j

, ii!

J

hd. --fl- Přib tý váníil id sftva.- v í , A-
Důsseldorfský prof. Dr. H e n n i g se domnívá, že kolem r. 1800

bylo na zeměkouli asi 900 milionů lidí, nyní jest jich asi 49412
rnilionů, tedy dvakrát tolik. Denně přibývá prý asi 50.000 lidí, tedy
ročně asi 18 smil., tak že by -se za 4.20 let lidstvo zase Zdvojnáso-
bilo a. r. 2200 by se počítalo na 8 miliard, nejvyšší prý to počet.,
jejž by země mohla uživiti. Hennig této poslední domněnce ozdpo'-„
ruje, anat prý Země fldovede' uživiti ještě víc. « j ~ l
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` Zajímavo jest, jak málo na celkový počet působíi sebe větší
pohromy, jak přírodní (zemětřesení, sopky, povodně a p.), tak mimo-
přírodní (válka, nemoci atd.) Světová válka zkosila prý asi 35 mil.,
ale přece zastavila vzrůst lidstva jen na 2 roky. Proti nemocem
jsme léky daleko lépe vyzbrojeni než naši předkové, ale nejsme
přirozeně tak odolní jako oni; nad to nepřirozený a nemravný
život koná také své dílo. ,, jj ~ ‹- z
V Udaji těmito budiž poojpraveno, co se v tisku častěji opakuje,

jakoby totiž lidstva ubývalo. Na některých místech snad ano,.ale
celkem ne.  1 ~ 2 ,  A v

z

vč. +-- Kyjevský hlaholský missál a naši sv..
bratřísolunštt iné  . ..„
"V nedávno vyšlém svazku ,,Atti della Pontifícia Accademia Ro-

mana di Archeologia“ (Serie III),_Memorie, vol.2°,`Roma, Tip.7Va,-_
ticana, Anno 1928, in --- 40, str. 324;, XL graf. příloh -- je na po-_
sledním místě obšírnéa učené (jak, praví římská Civiltà Cattolica
ze 17. XI. 1928, jejíž zprávu pro zajímavost a důležitost věci
zkráceně podáváme) pojednání: D. .C ui n i b e r t o M o h l b e r g,
Il Messale glagolitico di Ki-evv (secolo IX)ed il suo prototipo rož
mano del secolo VI-VII (114 stran s IX graf. přílohami)- _.

A Kodex kyjevský,_o nějž tu jde, slavné hlaholské Zlomkykyjev-
ské, nalezené r. 1874 V Jerusalemě, je sedm malých listů pergame-
nových, zlomek staroslověnskéhomisálu as obsahuje text modliteb
(sacramentarium) k deseti“ mším. Má tu pozoruhodnou Zvláštnost,
že prefaci mše o sv. Klementovi a šesti úplným mším. na všední
dny adiomnes dies totius anni. nic neodpovídá vsžádę-
ném z tolika Sacramentarií nyní známých a velmi dobře probádaných.

' 'V posledních dobách se P. Mohlberg, známý svými pracemi odě-
jinách liturgie, jal pečlivě studovati známé starobylé Sacramenta“--
rium kapitolní knihovny v Padově, a pátraje po jeho. pramenech a
příbuzenstvu viděl s úžasem, že také v tomto kodexu je preface
mše o sv. Klimentovi al šest mši na všední dny, kterýmnic neod-
povídá ve všech známých latinských liturgických textech. ,,Poně-
vadž co scházelo, bylo stejné, byla nasnadě myšlenka, že jsou stejné
i texty, ia také skutečněbyly. Exemplář, zí kterého byl přeložen.
hlaholský misál kyjevský, ovšem nebylo právě Sacramentariurn
padovské, ale předloha onoho byla nepochybně velmi A blízko pří-
buzna s předlohou tohoto, jestliže vůbecnepocházelyobě z téhož
archetypu. To ještě zvětšovalo, cenu nálezu“ (str. “ 213, 2). 1
7 Pečlivou analysí -Sacramentaria padovského dochází Mohlberg“
k určení,1že jeho erchetyp je ,,z doby 'vzdálené pouze Éo jednu gefl-
neraci od sv. Řehoře Velkého; to jest, dostáváme se k jeho Sacrav
mentariu,_.v jehoauthentické formě“ (str. 222, 1) - a dalším po-1
drobným, a pečlivým historickým a literárním bádáním, s .četnými
soubornými tabulkami na srovnání odpovídajících známých kodex“-ů

n:_
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dospívá k závěru, že,,redakce prototypu Sacramentaria padovského
je tedy za roku 595“ (str. 258, 2).  M
jDůležitost kyjevských zlomkůpro dějiny římské liturgie záleží

tedyv tom, že v nich nacházíme' přímý“ authentický zbytek úředního,
Sacramentaria římského, Lib e r S a c r a m en to r u mi R o mfa-»za
n a e E cz c l eˇs i ae ze Vll století, které zdravá ,,kritika musí při-
psati papeži Behořovi Velkému“ (str. 247, 1). _

 Mohlberg tedy jistí o hlaholském textu misálu kyjevského: „Všecko
vede souhlasné k úsudku, že překladatelem byl jeden Z obou apo-
štolů slovanskych, a to Konstantin (známější jakožto sv. Cyrill),
mladší z obou bratří, filosof, jemuž_Methoděj~ vždy ustupoval. A
s veškerou pravděpodobností byl překlad od něho pořízen v Bímě,
krátce před jeho smrtí, v letech 868-~869“ž i(str.,223, 1). „Není
pochybnosti, že Cyrill a Method vzali za základ svého překladu
liturgie exemplář ritu římského. Potvrzuje toi fakturn, že hlaho-
lismus dalmatskochorvatský rovněž převzalod nejstarších dob zřejmě
ritus římské církve; připomínáme zde jen zlomky jiného římského
Sacramentaria (hlaholského) ze stol. XII., tak zv. Zlomkyívídeňskié,
vydané V. Jagićem“ (`"str.i282, 1). -- „Listy kyjevské nejenzjsou
nejstarší z liturgických památek hlaholskýcb, nýbrž, jak jsme již
ukázali, zřejmě ukazují derivaci liturgie slovanské z liturgie řím-
ské“ (str. 286, 1). - ' _  

- Tu derivaci dokazovalo již také pozorování historické. V dlouhém
aivášnivém boji biskupů německých a ve všech jejich žalobách proti
Methodějovi v době od r. 870 do r. 885 seani mimochodem nepo-
ukazuje k odlišnostigvíritu, ale vždy a pouze k odlišnosti V litur-
gickém jazyku (str. 224, 2.; 181, 2:, 300, pozn.). j 9  A

` Na sedmi graf. přílohách se podávají fototypie sedmi hlaholských
listůkyjevských aj na dvou dalších hlaholského textu zlomků vívr
deňských; jiné přídavky přepisů a parallelních textůumožňují pře-
zkoumání výsledků, ke kterým Mohlberg dochází.“ _ j ^

‹ ' .

_ y j s i »r _ . j ,

r m. --- Nová polská kritika ,oč díle St. P\rzyb›y,~
szewského- in za   Ĺ i _ ,l ._Ý
 S nové, dosud málo ipolskoukritikoupovšimnuté stránky po-›
suzuje, literární dílo Przybyszewského ve varšavském týdeníku
,,“Wiadoı'nrcšci»lit.“ [Známý ,překladatel románských literatur Boy-
Znelenski.3Rozebí'rátotiž; ja Z y. k O vo;-u„ stránku jeho mluvy a úsudek
dopadá proautora“,,Satanových_ détíf“ velmi uboze. Jak známo,
dobyl si P. nejprve slávyv Berlíně, kde jej nazývali „der .geniale
Pole“. Oslňoval tehdejší německou veřejnost svou osobitou notou,
svým zvláštním stylem ai celým ovzduším svých prvních románů.
Vnich bylvlastně již tehdy celý P.: v tom, co psal pak 30. let
dálev Polsku, nepřidal již skoro nic nového kesvým ˇ německým
začátkům. _) r .  _ i ' _  7

ø
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v .Kritické srovnává podrobně jeho díla psaná německy a polsky a
ukazuje, že P. jako polský. Spisovatel projevil úplný nedostatek
jazykové ukázněnosti, velkou nekritičnost iledabylost. Svých ně-
mecky psaných románů nepřekládal do polštiny sám, nýbrž pone-
chával této práce zpravidla několika překladatelům, kteří ji konali
obyčejně -- přivodce. Polská kritika prý si dosud ani nepovšimla,
jak se tyto románové práce .Zrovna .hemží pravopisnýmii_mlu.v-_
nickými chybami a všelijakými broznými nedopatřeními. A Pgsám
byl nv těchto věcech .Zcela lhostejnýi tam,Í kde sám polsky tvořil.
Němčina 'eho S isů Zní mnohem krásněˇia Z ěvně'i než olština:P .V němčině dbá přecejisté úměrnosti, střídmosti a souladu slov,
kdežto v polštině kupí bezohledně přívlastky a superlativy a užívá
banálních i triviálních výrazů. .Jeho romány jsou (dlpeýíeleóského)
romány člověkajkterý neměl pojmu `o světě. Jejich četba jendrážtdí
čtenáře: v takovém. dusném ovzduší „horkého napětí“. nemožno
déle žíti. Proto“ také není divu, že divadelní práce P., jež budily
svého času jistou sensaci, dnes se již nehrají na žádném polském
jevišti.  c l ' . a  i

; ' A _ Í ' * z _

 hd.--Světová řeč. Ĺ  i  „
Rozmnožené styky mezinárodní pořád naléhavěji vybízejí .ustal-z

noviti se na nějaké mezinárodní dorozumívací řeči. Pokusův. o nrovou,
umělou řeč je Z í9. stol. několik, např. volapük faráře Scbleyera
vŤKostniciaaesperanto ruského žid. lékaře Zamenhoffa. Ostatně,
již Descartes a Leibniz, kteří se mnoho stýkali S cizinou, přemítali
o této otázce. Volapük se neujal, snad›pro.to, že bylod katol. kněze,
sn/ad také proto, že přebíral mnoho Z angličinya nebyl dosti- snadný;
Esperanto opírající se, „jaknjiž název (spesl) naZnač`uje,› vícojazyky
románské, je prýjednoduššía příst.upnější;-přejí mu Zvláště Fran-
couzi, ačkoli. právě jejich řeč byla jaksi světovou; řečí diploma»~.z
tickou (jen po světové válce právě hlavní mír”otvorci›Grey a Wilson
jí neznali) ---čeští učenci velice si jí hledí (ne snad Zbytečně?)a
české slečinky taktéž (item). Dřívější světová řečtkřestìanstva nemá
již naděje se jí znova státi, rovněž ne kterýkoliv jiný živtoucíjazyk.,
jelikož všechny jsou pro nynější rychloživé pokolení příliš nesnadné.

I V katolickém hnutí se esperanto velice doporučuje; vídenský vele-z
činný kard. Piľfíl je doporučuje svlémuikněžstvu jako řeč budoucna.

. Filologové jsou celkem proti esperantu jakožto výtvoru  Zcela
uměliémuflievylrosjtlému organicky Z duše lidstva; stoupenci národního
svérázu V. řeči ovšemttím více.  ` l . . „ f

Zdokonalené esperanto (ilo a ido) se ta ale ovšem půsoflbí=
Vijadách esperantistů také Zmatek. č 4 a ~ Ť j _ n

Casopisů a jiných tiskovin fesperanta jest už velmi mnoho, na
číslici pozemského obyvatelstva" arciť ještě tune málo.. Ostatně i. jel:_ıoz
výslovnostbude se asi měniti podle ~národů(Cíňanr nemá r, Japonec
lt, anglická výslovnostˇcizích jazyků je přímo hrozná), tak že tdoroz“
umění či Z té příčiny bude nesnadné.  ^ r '
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Vychovatelský.  
VVMaterstina ve vyučo vání nábo ženství.

Italská vláda nařídila,zve všech veřejných školách jižního Tyrol~
ska i náboženství vyučovati jen vlašsky; soukromé školy i soukro-
mé vyučování“ jsou podpřísnou dohlídkou Kněžstvo se obrací na
tridentskébo biskupa, který v tě věci snad nic nemůže nebo nechce,
obrací se do Řílma, kde ovšem také nic nezmohou. Tuýgener. vikář
Brixenské diecese dalrs kazatelenkostelů. 6 německých děkanství“
předčítati výnos, že vládní postup se příčí smýšlení církve, a že
podle výslovného přání Pia XI mají duchovní správcové vyučovati
náboženství podle národnosti dětí, nemožno.-li to ve škole, tedy
v kostele nebo ve faře, a že rodičové jsou »povinni své dětinatoto
vyučování pravidelně posílati. ' ř a “ l “

l O německých dětech V bývalé irredentě se tedy dovídáme pravdy,
jelikož se otom píše." Co však je se slo v an S k ý mi dětmi
vnyní italském Přímoří, O tom se nedočítáme; jistě se jim lépe
nevede než německým. i j   7 ˇ, n  

Náboženskývývojmladistvých. .
j Na základě 40 deníků soudí 2 psychologové ~+- nekatolíci -ve-
Frisch a Hetzer: v t. ř. negativním období,  jež ur děvčat končí
rokem ílr., ui chlapců 16., zahlubujese značně, život náboženský;
příčina je v tom, že dětitoho věku mocně cítí potřebu duševně
pomoci. Kolemljr. íl.6.,i rozumová potřeba pudí k otázkám nábo-
ženským. Mezi 16. aj 17. rokem se ozývají nábožensképao,c.h§fb.y,a a
v 17. dosahují vrcholu. Ve 20. nadchází jakýsi.kl.id: buďto ovládly
staré náboženské představy' a zůstávají, .anebo nastupují za ně jiné
hodnoty. í .I . . “ .  I . z

Okolí prý ve vývoji mladistvých neznamená poměrně tolik, co
činitelé. kořenící ve vlastním jejich nitru. --- Možná, že se vliv
prostředí ,vůbec přeceňuje, ale že jestveliký, uzná asi každý. Názor
právě vyslovený, že rozhoduje přece hlavně, co vduši utkvělo,
přes veškeru' různost přirozených vloh, sklonů, závad atd.,~zdůraflzňuje
správně, že dítě třeba i vésti a vychovávati, ~ t. je-. Založiti v něm
správné zásady as upevniti je proti všem možným nárazům budoucna,
což právě zamýšlí náboženské vycbovatelství, vystříhající se pouhého
mechanismu, ale i předsudků, že dítě může býti .ponecháno .samo-
volnémuvývojfir. i r l, , r na ~ ì z “ . 1
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HOsp Odářslťo-SOcialni. p . Ý
hd. ---- Evropa přestává. býti středemsvěta-
V Německu vydal R.„Hennig knihu Ge o p ol itik-, ve které

se obírá touto věcí, a poukazuje k tomu, že Země, které dosud
dodávaly suroviny do Evropy, zpracovávají tyto suroviny dnes
Z velké části samy, takže shrábnou užitek několikanásobný, totiž
za suroviny, za zpracování a za hotové zboží. Dříve dováželi
evropští národové suroviny do Evropy, v Evropě je zpraoovávali,
a pak zase hotové zboží rozváželi do celého světa. Zámořské země
celou záležitost ve svůj.. prospěch Zjednodušily, ale Evrcpětím Způ.-›
sobem uniká několikeronásobný užitek. r .  ‹ a i »

. Tak ku. př. Severní Amerika dodávala kdysi, ještě těsně před
světovou válkou, velkou část svélb a v 1 ny do anglických a něfl
meckých továren textilních. Avšak za války zvětŠili_Amerikáni
počet cívek ve svých továrnách na zpracování bavlny na3.4 miliony.
Celou ,polovici bavlny v Severní Americe vypěstované už zpracují
doma, a nikterak se netají S úmyslem, že míní veškeru -V Americe
vypěstovanou bavlnu doma -zpracovati. A odtud tedy horečná snaha
Anglie, abyve vlastních koloniích, na př. v Sudanu, vypěstovala
tolik, bavlny, kolik pro svůj průmysl bavlnářský potřebuje. Ně-
mecko pozbylo veškerých svých kolonií a jest odkázáno na dovoz
bavlny z. ciziny, ovšem za drahé peníze. Proto Němci se namáhají,
jak by se vymaniliz této Závislosti na cizině, la doufají, že sefljejich
chemickému průmyslu podaří vyrobiti Z domácích surovin uměle
náhražku bavlny, snad .Z konopí nebo Ze' lnu. Vždyť užsobě po»
mohli stejným způsobem při barvivech, při drasle a při petroleji..

 Co se týká výroby ž e l e Z a, předstihla Severní Amerika už dávno
Anglii, která po dlouhou dobu měla prvenství v tomto odvětví
průmyslu. .Převaha Ameriky V tomto oboru bude pro Evropu, a
hlavně ovšem pro Anglii ještě osudnější, až také Brasilie začne vy-›
ráběti železo Z nesmírných zásob ž.elezné~rudy,kteráse ještě skrývá.
pod jejím povrchem na ploše nejméně 5.'700čtverečných kilometrů..
Brasilie dodává také 70% veškeré kávy pro světovou potřebu,
mohla. by však plochu, .kávovníkem flosázenou, zvětšitidle potřeby,
vícenež padesátkráte. i f ii ˇ  „  r s i ,
z Velké -Zásoby australské o v či vln y,~které~..se -předválkou“.sivé-
tovouvyvážely do celého světa, ~ Zpracují .ısez nyní Z velké části
v Austrálii samé. Ba io bu v nic k é výrobky,łkteré Australie před
světovou válkou dovážela "zl ciziny, vyváží nyní 'do ciziny, .íovlšem
že při tom napřed hradí potřebu vlastních . občanů; Víanglické Indii
zaveden v  Iosledních letech průmysl t e X t il ní, žel e zá ř s ký
a O c elář ský, kryjící domácí potřebu, a dováží svoje výrobky
aždoEvropy. as   » až í ..

 ` Jižní Afrika hradísama svou potřebu tka nin, zboží oc el o-
v
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v ého ap »o b u v n ì c k é h ol, Jižní Amerika rovněž nepotřebuje již.
evropských tkanin, zboží ocelového a p a p í r u. Jíhoamerıcký stá-
tečekf Uruguay láká podnikatele tím způsobem, že slibuje každému,
kdo tam. zavede nějaký nový průmysl, 'devítiletý monopol. 9

Dle Pamětního spisu o výrobě a obchodu, který vydalo hospo-›
dářské oddělení spolku národů před krátkou dobou, stoupla výroba
poživatin a surovin v Evropě od roku 1913 do roku1925 jenom
O li a půl procenta, zato ale na celé zeměkouli o 17%, rv Severní
Americe o 26%, a v Jižní Americe dokonce o.70%. Vývoz Evropy
se od 1913 do 1925 zmenšil 06%, ale v Severní Americese o37°/G,
zvýšil. n . A 9 A ; v

Také ch em i cký průmysl, který byl dříve jakobysmonopolem
Evropy, a zvláště Německa a Švycar, pozbývá po světové válce
svých starých odbytišť vcizině. Spojené státy severo-americké do-
vezly pv roku 1913 za 44 miliony marek lb a rviv z Německa,
vi roku 1926 už jenom za 7 milionů marek, vzato ale samy vyvezly
za 65 milionů barev do světa, a soutěžily už velmi, citelně S evrop-›,
ským chemickým. průmyslem na jeho starých odbytištích.Od 1913
do 1925.zvýšily svou výrobu barev anilinových ze 12`6'milionů.
na 168 milionů marek, a kryjí už vlastními výrobky 95°/0 své vlastní
spotřeby. Jenom některé, zvláště kvalitní barvy jsoudosud tajem-
stvím Německa, a nemohly býti posud v cizině napodobeny. Kanada
sama zařídila sobě už 63 továrny na barvy, a Japonci Svou výrobu
barev tak zdokonalili a zvětšili, ,že už nyní hradí vlastní výrobou
polovici své- spotřeby. í . . l   a Í 1 ^

V oboru fi n ančním stávají se Spojené Státy pomalu, banké-»
řem a věřitelem celého světa. Podle soupisu Američana Bowmana
investovala Severní Amerika v latinské Americe asi l±.040`milionů
dolarů, v Kanadě a na Novém Fundlandě asi 2.450 milionů dolarů,
v Evropě zatím asi 1900 milionů- dolarů, v Asii a vOceanii asi
690 milionů dolarů. 9 7 a s j  ˇ

Krom toho .ovšem ještě 16 evropských států dluhuje Severní
Americe pakatýlek 12 miliard dolarů. Evropa, bývalý vládce a vě-
řitel celého svèta, aovšem iSeverní Ameriky, stal se vdůsledku
světové válkyzdlužníkem a otrokem téže Severní Ameriky v oboru
finančním- Vládnoucí -v Severní.Americe auri sacra famesnepřipustí
nějakých lidských, sentimentálních neb ethických hnutí. O nějakém
prominutí nebo jenom snížení válečných dluhů, O. němž se před
nějakou *'dobou= v některých evropských státech psalo, nemůžeprý
býti anìnřeči. Neboť čím, více Evropa upadá, tím lépe pro Ameriku.
 Při tomto soup`eřen`í na poliíhospodářském, finančním a Průmy-
slovém jeStAmerika vůbec, ale zvláště Severní Amerika; proti
Evropě vienvelikél výhodě. Mát Severní Amerika ve Své vlastnízemi
všehny suroviny akovy, pro .světový průmysl .a obchod potřebné,
a má je „proti Evropě fvnepřeberném množství. ---V Evropě už se
začíná počítati, jak dlouko ještě vydrží ložiska uhlí ku př. v té nebo
.né zemi. .Břehy Severní Ameriky zhlížejíse ve vlnách dvouohrom-
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ných oceánů, které umožňují volnou plavbu směremvýchodním i
západním do celého světa. Severní Amerika jest už nyní nejbohatší
Země, bankéř a věřitel celého světa, který jako ohromný“ polypsvými
chapadly strhuje všechny státy do sveho nenasytného jícna.

V Americe jest na prostoře -42 milionů čtverečných kilojmetrů
jenom 18 států, jejichž hranice jsou namnoze dlouhé, jednoduché az
přímé, jako podle pravítka dělané. V Evropě však jestna 9 mılı-
onech čtverečných kilometrů 28 velkých a prostředních států, krom
několika malých a nepatrných; jejich hranice jsou namnohýclí
místech nepřehledné, nepřirozené, divně zakřivene, státy pak mezi
sebou jsou nedůvěřivé, žárlivé, závistivé, nespřejne, a uzavírajícífise
proti sobě navzájem jako čínskou zdí celními závorami. in 1

Mezitím co se evropské státy mezi sebou škorpí a navzájem se
poškozují, SeverníflAmerika zatím jako tertius gaudens Zaplavuje
jejich bývalá odbytiště svými výrobky, a bezohledně jevytlačuje
ze světových trhů. Leč severo-americkým národohospodářům už se
rozbřeskuje, že jsou našpatné cestě, ajžeto S jejich průmyslem
skončí tak, jako s evropským. Jejich epigonové už se totiž objevují
na světovém kolbišti, až dokážou časem zcela jistě severoamerickým
kořistníkům, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, a že čím
kdo zhřešil, tím i“ trestán bude. 1 1 ~ " S

Latinská Amerika totiž nemá chuti položit hlavu na severo-ame-
rickýšpalek, a myslí, že se může vyzouti z područí severo-americ-č
kého průmyslu zrovna tak, jak se vyzul severoamerický průmysl
Z područí evropského. Severo-američtí národohospodáři. totiž už
hodně důrazně domlouvvají -státům. latinské Ameriky, aby dobro-
volně zarazili dosavadní slibný vývoj sveho průrnyslu,,a aby raději
se. spokojili s tím, že budou dodávati do SeverníAmeriky sve suro-
viny atamodtud odebírati hotové tovary. Však toto sever-americke
domlouvání, ba už přímé vyhrožování nezdá se mítižádoucího
účinku. Aspoň Argentinie, nejpokročilejší a nejmocnější stát l latinské.
Ameriky, postavil se při posledním panamerickém- sjezdu Spojeným
Státůml silno na odpor. Ostatní menší státy latinské mají dobrý
příklad, podle něhož se budou jistě říditi. Ani severo-americké stromy
nesmějí růstido nebe. . »  a 4 .  

` hd. --Zelerzniční stí. ` nr .
Obyčejná příčina srážky b že buďto výhybkář postaví špatně

výhybku, anebo že strojník hlédne výstražné zn'amení, hlásící
mu zastavit, a on' jede dále., 1 E A

 Někde zavádějí světelná Znamení i ve dne, a tato novota, na
první pohled divn~á,,velmi dobře se osvědčila. „Světlo bílé jest při
tom ovšem úplně vyloučeno, a užívá se za tímitofltúčelem světel
barevných. Světlo červené znamená, že dráha není volná, a že třeba
zastavit. Světlo zelené znamená, že dráha jest volná. Světlo žluté
znamená, že třeba jeti pomalu a opatrně. . i i 1 Ť í
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1 V Německu pak spojili ještě znamení světelná se zvláštním zaří-
zením, kterefuvede v .činnost na lokomotiľvě jedoucího. vlaku. brzdu,
když strojník přehlídl znamení, hlásící mu, aby zastavil, a když
jede“ přílišnou rychlostí, která »jest muvlastně zakázána. Stávají se
totiž také často neštěstína dráhách vinou strojníkovou, když totiž
projíždí ,menší stanice a zastávky příliš velkou rychlostí.

Ze světelného stožáru vrhá se dutým zrcadlem mohutný proud
světla na lokomotivu přijíždějícího vlaku, na níž jest mechanismus,
opatřený buňkou selénu, prvku to velmi citlivého, když naň působí
světlo. Působení světla se pak sesilovačem promění v sílu hybnou,
která už samočinně zatáhne brzdu bez přičinění strojníkova.

1 Zařízení toto bylo v obvodu ředitelství státních drah bavorských
v Mnichově vyzkoušeno ve více než 4000“ případech, a neselhalo
ani jednou. .Má také tu výhodu, že nepříznivé poměry povětrnostní
na ně nepůsobí rušivě. 1 T 1

hd..--.Plynivprůlmyslufla domácnosti.
R u hrs k é ú ze mí v západním Německu, obsazené zatím ještě

od Francouzů, chce zıásobovati celé Německo ply-
nem na pálení a topení v domácnostech iv prů-
mysl o vý c h p O dn ic ich“. Těžba kamenného uhlí v ruhrském
území trpítotiž už delší dobu vleklou krisí odbytovou. Zásoby uhlí,
asi 100.000 tun, to by byl náklad asi pro“ 10.000 vagonů, leží na
hromadách, a nelze jich odbýti. A jsou to právě lepší druhy uhlí,
kterých se nelze zbýti. Zvýšená mzda, požadovaná. od horníků,
způsobila ovšem vyšší ceny uhlí, dlouhá stávka u rýnské paroplavby
'přispěla také nemálo ku zvýšení krise, a v poslední doběvýluka
vícenež 200.000 dělníků dovršila katastrofu. A Němcům jest ob-
zvláště nemíle a nepříjemné, že anglické a polské uhlí jim vevvlastní
zemi zabírá odbytiště a vytlačuje je Z domácích trhů. Smýšlení
mezi majiteli uhelných dolů jest v ruhrskěm území hodně Stísněne.

Proto pomýšlejí 52 majitelé uhelných dolů a oceláren,,_ .sdružení
v Ruhrskou plynovou akciovou společnost, tak zv. Ruhrgas-A. G.,
financovanou ovšem americkým kapitálem, vyráběti plyn a rozvá-
děti jej potrubím 'spo celém Německu. Mají flv rukou na 90% veške-
rého průmyslu v ruhrskem území, la proto sobě zmohoutroufat.
První potrubí bylo položeno z města Hamm v ruhrském území do
Hannozveru, a bude prodlouženo do Berlína a do Štětina. Druhé
dálkové vedení povede přes Bremy, Hamburg a Kiel na pobřeží
Baltického moře. Atřetí vedení bude -položeno Středním Německem
přes Lipsko a Drážd”an.y. V Rýnské, provincii jest už husté vedení.
položeno, Ťa má býti prodlouženo až do území Saarského naì hrani-
cích francouzského Lotrinska.. Jiná vedení budou opatřovati plynem.
Bádensko, Wůrtembersko a Bavorsko až po švycarskou hranici.,
Poněvadž se”l.p`lyn*bude hoditi na pálení a topení ,i v soukromých
domáonostechì v.lprrůmysl~o'vých» podnicích, .proto doufají podni-
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katelé, že setímto způsobem zbaví obtížné a nebezpečnékonkurence
anglického uhlí avytlačí je zvláště zdomácích trhů na březích
Baltického moře. í r do  i  Í

Výrobcové ocele, pak zboží skleněného a chemického nebyli by
déle nuceni stavěti svoje Závody v blízkosti uhelných dolů jako
posud. - l í í

Vždyť dostanou Z ruhrského území plyn na pálení a topení na
jakoukoli vzdálenost za tak laciný peníz jako nikde jinde na světě.
Plyn bude proto tak laoiný, poněvadž lze jk jeho výrobě užíti i
nejlacinších, méně cenných druhů uhlí. Největší část plynu ruhr-
ského se ovšem spotřebuje v ruhrském území samém, poněvadž jeho
ivýrobcové budou zároveň jeho nejhlavnějšími spotřebiteli ve svých
ocelárnách a na svých uhelných dolech. Leč plyn může býti do-
-dáván na každou vzdálenost, a proto už nyní í hlásí se i vzdálené
německé Země ,a německá města O jeho dodávku. Podnikatelé po-
čítají, že v polovici roku 1930 budou dobudována všechna, plynová
vedení, která jsou nyní už V práci, anebo která jsou toho času
navržena. A pak už bude tato společnost, plyn na velké vzdálenosti
dodávající, největší na celém světěn ~ r  i

Boční vyroba plynu může, býti zvýšena až na devět miliard
krychlovýcli metrů; Prozatím byly uzavřeny smlouvy o dodávku
§00 milionů krychlových metrů plynu. Prozatím se kladou potrubí
pro dodávku půl druhé miliardy 'krychlových metrů plynu ročně,
Toejesjt asi polovička dnešní německé spotřeby. Jednotlivé roury
vedení jsou vyrobeny podle nového způsobu uz ocele, jsou asi 17 m
dlouhé, a jsou tak důkladně dohromady spojeny, že nezůstává mezi
nimi naprosto žádných mezer, kterými by mohl plyn unikati. Roury
jsou obaleny jutou, a pak ještě opatřeny silnou vrstvou asfaltu, aby
-samy nemohly škoduutrpěti, jakož mi aby plyn .neunikal.”Podni~
katelé počítají, že V nejbližších letech se spotřeba plynu v Německu
aspoň zdvojnásobí, ne-li ztrojnásobí. Í V j a s

. 45 , ›

hd.š-»L--N‹'iagarsky vodopád j  
chlouba Severní Ameriky, jest v nebezpečí, že vezme za své.Bude
zabit moderním, technickým pokrokem. Na blízku jsou totiž zřízeny
veliké = elektrárny, V nichž padající voda vodopádu vyrábí elektrický“
proud. Odváděním padající vody ".do“elektráren zmenšují se stále
spoustyvod, padající as výše do hlubiny. Budou-li se dosavadní
elektrárny rozšiřovati, í a nové ještě zakláidati, pak jest obava, že
místo nynějších hučících a hřmějících spoust vody zůstane několik
-nepatrných, krotkých a klidných pramínků vodních, jako připo-
mínka někdejšího velkolepého přírodního divadla. ˇ j i

V Americe už poznali nebezpečí, které hrozí se strany průmyslu
tomuto přirozenému divu světa, Spojené Státy aKanada jakožto
majitelé vodopádu už také uzavřely mezi sebou jakousi smlouvu;

á
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podle které jestdovoıleno~ odebírati vodopádu na nejvýše 4800 kry-
chlových metrůvody vsekundě. Toto množství obnáší asi 37%
padající vody při nízkém stavu vody. Celková spousta vody, pada-
jící za jednu sekundu do łhlubiny, obnáší asi 11.000 kryphlových
metrů vody. V přítomnédobě odebírá Sevodopádu normálněasi
í600 krychl. metrů vody za sekundu. Už toto množství zmenšilo
velkolepost vodopádu. v r j 0

Byl také učiněnnávrh, aby se vodopád poněkudłsúžil, tím Způso-
bem, že by se vystavěla nahoře, v místech, odkud vody se vrhají
dolů, hráz; Vodopád by se sice poněkud zmenšil, ale měl by aspoň
dostatek vody. Návrh tento neprorazil. Vodopád působí právě svou
šířkou.. 0 e  

Jiní navrhovali, aby se skály, přes které vody proudí dolů, poť-
kryly těžkými kamennými balvany, anebo aby byly zajištěny -be-
tonem. Leč takovým způsobem bylo byzasahovánonásìlnou rukou
do díla přirozeného, a velkolepá původnost vodopádu by takto
zmizela. í   jr y 4 *

. . _ v

_hd.-Elektrickédráhyvměstech i í
nastoupily koncem minulého století po ,,koňkách“ za místy, na př.
v Brně, po parostrojích.flMají své výhody ii nevýhody; Z těchto je
nepěknézadrátování ulic Na náměstí, hlavně však ta, že dopravují
sice dost rychle a někdy ipohodlně,  ale jen v určitých směrech.

. Světoznámé lázenské město W ie sb a d e n (přes 100.000 obyv.)
dostalo od pruské vlády dovolení, svoji elektrickou dráhuzrušiti.
í. dubna 1929 nastoupí místo ní službu autobusy, jichž město zatím
objednalo 70. . ` t    _ p a

Možná, že jinde budou následovati. 0 r

v 0 *

Taképramen výdělku.  
Jeden pán dostal odvydavatelstva měsíčníku, který ročně stojí

celých 12 K, upomínku na 63 K za něj. On odepsal: „Víc jsem
nikdy neobjednaljak . . (jmenovánčasopis pro děti, který ovšem si
platí dětisamy). Měsíčník onen jsem nikdy neobjednal.,Ležív mo-
jím bytě, a proto že jsem jej musil opatrovati přesvcelý rok, žádám,
abystemi zaslali 70 K, neboíímůj byt není skladištěm.“ , j

.Pán ten snad už také přednášel nebo bude někdy přednášeti
oz ,,potřebě a_ podpoře dobrého tisku“?. On sámfvíc .neobjednává
çnež-časopis pro školáky .í . . ‹ i r “ .z
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v popředí__zájm_uL jsou volby, jež místybudousnadjjiž vykonány,
než tam „HL“ dorazí, volby dozem'ský`ch ízastupitelstev, tedy jaksi
nás,tupců,,bývalý_ch,, zemských sněmů_.,Záje,m nejeví se však na veřej-j
nosti tolikým, jak býÍValĹ-'- ačkoli jsou to p r vé volby do nově
upravených správních těles jednak že se volí zase podle* V á Z a-›
nýiiicihl listin polìtických;Stran, Z nichž ne každámohlasehnati
několik«těc.h, .desí.tek_.t,isíc K na volební listiny, a sou'Stava,,tato~
pochopitelně ubíjí ši *zájem o výběr kandidátů, Íčiníc Z voličů ja-›
,kési_volel:_›rıíí, stádo,jednak že nynější trestní zákon víc nežli
dřívější omezuje p~io~,su o v ávn í 0 O S O zb n í, které ` ,dříve bývalo
nejostřejším,“z kořením volebního boje ao nejsilnější Vzpruhoujzájmu

l Teď se víc píše,amluví O stranách. než o jejichijijednotlivých
kandidátech. Jakýv tom, pokrok pro ,obecnost,.,může1sissnadno vy-.
počísti každý sám: osobní špzijnıěniiíissice bohudíkpřestalo, ale nenastal
lepší, výběrosob podle schopností; a přece, strana jakoveřejný
č'ìni'telQn`ení `ničímvším”jsou`lidé, oz nichž ona s~está,Vá. Výtky pro
to stranám činěné pocházejsí někdy zjiných stran, jsou tedyaagitační,
někdy Z vlastních ,řa_d," jsou tedy kritické, a to buď oprávněné, buď
neoprávněné. Dělnickým" stranám na př. se vytýká,žedávají tolik
Iľllst nedělníkům, t. ř. intelligenci, lidové“straně Se vytýká, že lec-
který ” zfjeřjeíích kandidátů má keçkatolictví ldostidaleko pro děl-
nickéstrany je příměsek-intelligence posilou, pro lidovou nedostatek
lidí. náboženských zeslabovánjím a na venek ostudou. --› 1 '

 F_in,anční ministr r Dr. Engliš,  odstoupil, vlastně diod agrárníkův
odstzoupen, jelikož jim dost nevyhovoval; ostatně prý i jehopoměr
k předsedovi lidovéstrany anyní zástupci Svehlovu byl ne tuze
přátelský. Znalci praví, že ve finanční správě nastalo za E. mnoho
zmatků, kterétřebajodkliditi. Jelikož odstupování jehotrvalo tro-
chu déle než obvyklo af nebylo první, .aı za něj ustanoven pouze
správce toho ministerstva, soudí se, že není odtud sodstaven již

F1_ C124 I-.js
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Čs. pruopagaııdra vei'Ví“dni;-“  » a 0 j 0
Noviny ,,Stunde“,* „Der Tag“ ja ~,,Morgerı“U-- pracující vesměs

projsocialpí demokraty ---jsou f,,závislé“““na čs. min_isterstv_u zai-
hraničí. Cást akcií-papírnyi`Steyrermühl a. ąsp- dostala, se prý do
českých rukou* a tím. také nějaký vliv na její rozšířené noviny
,,Oesterr. Volkszeitung“ a ,,EXtrablatt“;“-  r je _ s
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Jan EV. Purkyně (l787---1869).
 Dr.)Ka›`relZá.va,dský.“ A _ _ i

Na vyšehradském ,hřbitově prostá mohyla, která »zdobí hrob
Purkyiíův, . oblá věžka Z .hořického pískovce tyčí. se tu velebně
a přece mile, dobře charakterisujíc slwomniostiíavelikost Purkyňovu.
V bronzovém reliéfu mramorová deska nese jméno, vyryté bez všeli-
kých titulů, ale se životním heslem zesnulého: „Pokud a kde*B"ůh
žíti ovelí buď věrenvlasti víře říteli“_' v obrubě hořeˇšiiikolemP z  , ,_ _ , J
dokola hlásá ná ıs: ,Omne vıvum ex ovo“ t. vše co 'e živé_ _ 1 __ 9 H 7 8
vzniká Z vajíčka“, že tu odpočívá Purkyně-fysiolog, který se Snažil
prozkoumati 9 původ života na, Slepičím  Vajíčku. v Í

Význam Purkyňův pro fysiologii ocenili 'odborníci všech národů.
Němec: Dr. H ei d en h ai n vir. 1889 jej nazval, „reformátorem

-rííysiologie, _ zakladatelem avybudovatelem histologie, původcem i vy-
budovatelem prvního fysiologického ústavu“ (ve,Vratislavi). D u bo i s-
Re y m o n d souhlasí S Heidenbainem, až norský životopisec Dr.

h o m S e n r. 1919 „sesklánípřed veleduchem českým, proslafl-
veným tolika objevy v oboru fysiologie a histologie neméně než
před, jeho šlechetným úsilím ozvelebení národa českého“. `Tu se
nedivíme, že také hlasy české o světovém významu Purkyňově
mluví s hrdosti a radostí. Již za příležitosti úmrtí ohlašuje spolek
českých lékařů výstižně: „Jan Ev. Purkyně, slavný fysiolog, muž
o vědu a vlast velezasloužilý, zemřel. 28. července 1869 ve stáří

Hlídka. ˇ _ _ s . _  e 33



f

/

462 Dr, K. Závandskýz V
_ Ů~_.__._ __ zzzzz ___ _- __ _ ......._._„.._.^7 _ _ .__ __ zzzzzz 7 _ _ __ V _z_z z __ z 7 __ _zzzzzz ______m _„.__.____ __ ___ __ˇ

82 roků. Velkoryse a na věčnou památku všem věrným Čechům
jz-azil Purkyňůvi medajlon prof. Dr. Sy l 1 a b a. _ _ '  

ˇ „Purkyňova osobnost,“ pravil, ,,tím, že sdružuje V sobě vědeckou
geniálnost, světový rozhled, nesobeckou oddanost Věci malého ná-
roda a ušlechtilost povahy, stává se českému badateli zjevem symbo-›
lickým na všechny časy.“ _ _ 7  

 Ku stému čtyřicátému výročí narozenin Purkyňových vydala
r. 1927 Ceská akademie věd a umění Souborný obryspůsobení jeho
pro rosvoj české kultury, který napsal stařičký prof.eDr. K. Cho-
dounský, bývalý asistent P--ův. Ztéto knihy čerpá naše črta
zprávy o životě adíle P--ě.. _ 1 _ t i 1  

I A . .

Purkyně V Libochovicích  a V Mikulově (1787í--1807).
P._Se narodil 17. prosince r. 1787 jako syn hospodářského správce

panství V Libochovicích. Otec Josef P.byl studovaný, měl latinské
zškoly V klášteře oseckém, odkud si přinesl latinskou knihu asketickou
Viléma Stanihursta o_ posledních věcech člověka. P. ji choval jako
drahé dědictví, nepraví Však, zdali V ní čítával. Otec odešel náhle
s tohoto sVěta,když P. chodil ještědo školy libochovické. Ovdovělá
matka Rosalie, roz. Šafránková, ze selského rodu, Vystéhovalase
-zezámku do města a starala se pečlivě o vychování dvou osiřelých
dítek, Jána a Josefa. 1 ˇ či - či _« ˇ t  7.

V“Li'bochovicích V desítiletech P. ,,seznal tolik češtiny a takovou
zásobu slov li pojmů, že Všechno pozdější poněmčování nebylo sto,
jádro české docela vytrhnouti sa jeÍ'německým nahradi.ti..“ (67), Toto Vy-
svědčení dává P. svému dětství sám.I) Ještě neuměl čísti, když
obdržel darem „Orbis pictus“ Komenského, zněhož pozdějise učil
Veškole.“ _ č  . t . ' » -  7

Vedle pilnéčetby S matkou o životě Krista Pána, pozdějiz knih
íšrameriových, učil se hošíkjzpívati, housti na kruchtě, malovati,__
V čemž si získal značnou dovednost. U matkyměl Velmi praktickou
školu,na kterou V autobiografii rád vzpomíná; zato. na školu
obecnou zbylo mu Velmi málo vzpomínek pro tehdejší její jedno-
tvárnost. V domě matčině nechyběla ani metlave výchově čiperného
Honzíčka, který na jistou výplatu nemohl dlouho zapomenouti,

1) Vlastní Vzpomínky P urk yňo vy vyšly V Živě; 1“. 1861 V článku „O zřízení
flsiročinců chlapeckých.“ (67.) V . V í _

í

~„›.znn.vfl›flv‹‹ø‹fl.~.nøx.vx.››nzn-„nn..;,,_,,,,4§ıv'›ř

v

Š
Š
š

Š

l

ii
1;

líı

ž

l

54
I
lı1i
l,_
.

l

1

1

l
j.

»_

=š,_

~ı



M Janě EV. Purkyně. _ ,_ flíůdv

mrotože podle jeho zdání byla nezasloužená. ˇCharakteristický rys
anatčinnecht vypráví Sám P. _ _ . _

_,,Jednou, vypravuje P., jsem se škádlil s dceruškou nájemnice,
±ťzavíral_ji do chlívku; ona však žertu nerozuměla za matce na mne
ıžalovala. Když jsem se pak domů vrátil, ohřálaˇvodu, strčila do
mi metličku, já se na to díval nevěd_a,. co to znamená, nejsa sobě
`vědom žádného provinění; pak mi kázala se svléci až na košilku.
Bylo mně asi osm let, i či byl jsem či jak řečeno Velmi citlivý. Tutí
Vyňala metlu z hrnce a notně Vinné vyšvihala; pak ke mně měla
vsermon, že chudým a sirotkům nemáme ubližovat; já se omlouval
vs p'láčem,, že to byl jen žert, avšak již bylo Vykonáno. Mně ale
aa událost utkvěla hluboko V mysli, zvláště slovo ,,ubohý sirotek,“
,jak nás matka sama někdy jmenovala.“ (Str. 75.)  

Od matky se naučil národním písním, které ho po celý život
vi V cizině utěšovalyç naučil se všelikým příslovím a průpovědím,
jškteré matka opakovala při každé Vhodné příležitosti. Užíval jich
nad i ve stáří, dokládaje: „lak moje nebožka matka říkávala“.
LZ náboženství však se. od matky málo naučil. ,,Byla nábožná Pro
vflsebe; ctila_sVatou Trojici, Pána Ježíše, Matku Boží, několik sv.
Qpatronů českých a světic, sv. Annu, babičku Ježíšovu. Měli jsme
-zobrázek V rámci, kde“ (sv.,Anna) učí holčičku Marii čtení, což mne
“Velmi dojímalo. Choval jsem zásobu sv. obrázků, bylojich už asi
fldvacet. Dostával jsem ten neb onen od .pánů páterů a ukládají
'V obálce papírové u matky, jež mně někdy dovolovala je zpro“hlédati
.a leccos mně o vlastnostech ai pomocech svatých Vykládala.“ (76.)

Matka --»- jako každá dobrá Češka byla ctitelkou Marianskou,
íkterá ráda navštěvuje milostnéobrazy, chodívala do blízkéhoflhotě-
~“šoVa, obětovala Matce Páně těžce nemocného Jeníčka, který se
żnato také pozdravil. Později často chlapce brala ssebou, ale malého
Jeníka to málo zajímalo, nerozuměl citům a představám matčiným.
Větší porozumění a mocnější soucitjevil Jeníček při společné četbě
:života Krista Pána, zvláště při jeho umučení, kdy ,všeliké city,
jpolitování, zanevření proti jeho soudcům, katanům, proti luze

_ f `

židovské se jich dotklyl až k slzám. Jinak Však V náboženském
:životě se příliš neutužil. ,,O církvi totiž,“ praví, ,,jsem se ničeho
aıedověděl, ač snad Ve škole O ní bylo učeno.“_

Pro celý. život si Z dětských let zachoval víru V nesmrtìelnost
“ “ø _ 1 , ˇ `,rv trvání ducha a osobnosti po smrtı. Pohnutkou této „dětské Vero-

arědy“ bylo vypravování matčino o zemřelém bratříčku Emanueílkovi Ť

 ss*



§64 p Á, Dr. K. Zavadský: np,

_ 2 ˇ '

že se stal andělíčkem V nebi, že si tamthraje Í pod
ochranou Marie Panny. Matka často; mluvila také to zemrelémotoi,
žeje obchází, že všeohno ví, oo činimea myslíme, nad dobrým se
raduje, nad Zlým, se horší. .le to .velmi účinný výohovnýprostředek;
zbožnýoh matek. P. S pobnutim naň. vzpomíná. „Nebyl jsem nikdy“
sám,“ píše, „ale vždy v přítomnosti milovaného otce, jehož památku
tím více jsem zachoval. Kdybyoshptenkráte byl umřel, byl byohzz

. ,.

U2 Š-I (D
<Ší

(fi< W''Š

.zrovna letěl do matčina nebe.“ (76).   f ~, e . j
Myšlenka na duši nesmrtelnou těsně souvisí ,S myšlenkou na smrt..

Tése P. jako dítě bál. Později se spřatelil se Smrtí,^kdyl‹[oliftrpěš
omdlením. Ale po dlouhá léta napnizapomněl, ani na ni nepomyslil.
Teprve ,v,stâří se obnovila vzpomínka, ba Zvědavě na ni čekal. =

Za svého ministrovaní Liboohovicíohpoznal svou neobratnost,
nikdy to nepřivedl  tak ydalekd, aby mohl býti , na pravé Straně.
„Tato nemotornost v pnohybeohna obřadeoh předepsaných mne sledo-
vala poáoelé mé živobytí,“ doznává sam Í P. Protose nehodilani
k tanci, ke ,hrám na divadle, obsluham při stole, a k jakékoli malé
služebnosti, ačkoli svou povahou byl velmi milým společníkem. Než;
v odměnu Za' ministrovani odnášel si P; modlitební knížečku v perga-~
menovév vazbě, švabaohem tištěnou, kde vyloženy byly časti mše
sv. Pa jiné obřady. Milé , jsou vzpomínky P--ovy na kaplana P..
Emanuela Sohiffnera, který Z něho ,učinil ministranta, na děkana-
Brixiho v Budyni, kdepo prvé se mu dostaly do rukou Krameriovy
noviny. Budyňské děkanství, na kterém matka při slavnostech vypov-
mahala, _b_ylo”pro P. dobrou školou, přispělot nemálo k zušleohtěnfa.

øø' . . ' - .

ducha jeho jednak knihami, jednak společnostmi; o i  P'
PV d'eS.átém roku seP. rozloučil s_Liboohovicemi í a odešel až' dofl

Mikulova, kde v knížeoím semináři u piaristů měl studovati gymnafl-›~
sium a. býti zároveň zpěvákem ve chrámě piaristském. Před odjezdem
se V Slaném u pìaristů podrobil zkoušce ze zpěvu; ZaZpívalv,,Bene-
diotus“ se dobrým Ěúspěohem. Jako ohoralista studoval na fundaoi,
takže vrohnost. v zăımku, ktera tento obrat zp,roStI'edkovala,se matce
velmi_ zavděčila. X e č „ e  , ” \ o ˇ Ť

Srovnávaje pobyt na obecné škole české v Liboohovioíoh spo-~
bytem,vMikulověa užitkem zestudiigymnasijnioh, při'náší,tentlo«
aúsudek; í v ,  í . P  .. aľ ř“  , _č-

ą,,.,Neml,uvě ,Oh tom, čeho jsem se v naši liboohovioké české škole
až dotilřdesatéhon roku, byl neafučil (byloť toho poměrně enejvíoeí), pak
,přenesenp ena; cizí, němeokou_půdu doMikulova na Moravě,ikdež›
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.Tan EV. Purkvně, 4“ìì=í

jsem postupnému germanisování podivržen byl, jak při vší pilnosti
.dareınně jsem se bylnapaichtil, "abych iv osmnáctém roceiwsvého
drahého života jakýs takýslatinský ,heżäametr nebo několik rýmoë-
rˇvaných strof německých vysmolil, všecko“ za nic a ok ničemu atd.
vatd.-.-z a pak_v třiadvacáitém. roce láskou žzahořev k učení přírodo-
vědeckému, musil jsem se státi opět chlapcem na lézti po skalách
vdivoké Šárky, lsbírati tam rostliny a loviti brouky, motýly amouchy.,
,jež jsem pak musil bez rady a návodu podle knihy pracně určovati,
kdežtoduchvmůj po .vyšší r činnosti filosofického roizjímání toužil.
Není div_u,že. jsem., tehdáž takové".dětinské pokusy brzy zaivrhl

va. svou píli cele abstraktním ľnaukám, filosofii a mathematice
věnoval.“ (Str. 83.') i   Ý . É
. íP. ve svémlposudku správně vytkl, že sbírat rostliny a brouky
třeba již vútlérn mládí, chce-li někdo býtibotanikemˇnebo broukařem;

l 'I v 1 V ' v' ' ' ° v' v°v:zapomíná vsa ,i ze pozorovatızıvot rostlinný 1 ,zıvocısnýimůže :zase
jenom oko vyškolené. Vždyť. P. sám nezastavil se u abstraktních
věd,pro které jako akademik horoval, nýbržoddal se cele pozorování
íysiologickému na těle lidském in zvířecím. žlehopofzdější idea“

flo učenících saiských, idea to zřízení školek pro pěstění ,geniů pří-
žrodovědeckých, převzata Z básní Novalisových, uskutečnila se Z části
zavedením reáliek. Jeden postřeh P. jistě zasluhuje největší pozor-
žnosti, že by totižjdítě jižod šestého roku měli vychovatelé pod-
žporovati V jeho zvláštní náklonnosti, či at k hudbě nebo vědě nebo
fřemeslu, aby takto pozvolna nabylo virtuosity -- ,mistro.vství. _

Dokončiv gymnasium vstoupil P. r. l804 k.piaristů'm, pobyl
ii nich třiroky, .rok noviciátu veStaré Vodě na Moravě, dva roky
jako klerik učitel, rok ve ,Strážnici“, druhý rok V Litomyšli, pak
41807) odešel do Prahy na studie další. Vstup do řádu a vystoupeni
Z něho P. odůvodňuje velm`i zajímavými postřehy. č l i

l Do řádu pudila ijejčistá toubaílpopvědeckém vzdělání. Neznaje
.kromě mikulovských škol vyšších ústavů vědeckých, vyhověl touze

vyšším životě duševním tím, že vjstoupil do řádu svých učitelů,
'v nichž spatřoval vyšší pozemské bytosti, hodné následování.. Ale
ftatáž touha byla pohnutkoupozdějšíhorvystoupenílz řádu. ,,Poznav,“
píšeš P., ,,čtením. poněkud stav ,novější literatury v' Německu a
v jiných kulturních zemích a obdivuje výtečníky jejich, poznav
též osudy stárnoucích mých kollegůlklášterních, namáháním škol-

›osudu.“_  l ž ž l ‹ * 1 č
ským záhy vysílených, zhrozil jsemse podobného i mne 'očekávajícíhov



___,__ _ Dr' Závadskýi A j Ý,

Více než tyto obavy před budoucností brzkého vysílení působilo
seznámení s filosofii Fichtovou, zvláště Fichtovo zdůraznění svobody“
ducha lidského. Počal rozmýšleti o jiném, blaženějšímstavu života,
cítil jv sobě dostatečné síly, aby si zjednal ve světěsamostatnéfl
postavení, ba „slávychtivost silně mne pudila i svou vlastní dráhuvz
nastoupiti,“ (54). ` y ˇ

„Nebylo to,“ zdůrazňuje P. opět, „Zošklivení sobě chudoby, k níž.
by mne byl vázal slib řeholníka pauperum Scholarum piarum;.
neznalť jsem chudoby, neznaje bohatství; aniž celibát, neboť neznal;
jsem lásky pohlavní, _-- spíše Vzpoura proti stálému = poslušenstviz
vyšším představeným,~jichžto vážnosta důstojnost mně vždy nebyla
zjevná, a jenž nebyly k tomu u_děl,á~ny, aby zastupovaly u mne“
důstojnost a rozum. Snad i příklad 'mých spolukleriků,z nichž..
mimo mne ještě dva Z klášterayystoupili, .mne popudil k násle-
dování.“ (Str. 54). 7 _ S '_ 7  , i 7

Cestuz Mikulova“ v srpnu r., 1807, přes Litomyšl, Vysoké Mýto,:.
Přelouč a Prahudo Libochovic --" celou pěší a z velké části boSo~
líčí P. podrobně; zvláště vděčně se zmiňuje o pohostinství farářů.
Shlzedání s matkou v Libochovicích nebylo radostně. P. našel matku.
chorou, následkem prý zimnice, která léčena byvši chininem způsobila.
ztvrdnutí sleziny a` hypochondrii. Matka neschvalovala Janova vy-s
stoupení z řádu, a její starostflo budoucnost, synovuse stupňovalazż,
až k trudnomyslnosti. P--ji nezbylo než těšiti matku, Seč mohl; ujišťovalfć
ji, že se na studiích. uživí sám, ba že bude matce ještěposílati.
Ale marně ji těšil aujištìoval. Byly to trudné prázdniny pro matku»“z
i syna. Ani u svých dřívějších Spolužáků nenalezl pochopení, vlastně“
on neměl porozumění pro ně apro jejich zaměstnání, nebotllljako
studovaný jinoch nemohl se vpraviti do prostýoh maloměstskýchz
pom ěrů. Sám sobě vytýká tehdejší neshovívavost, která bývá známkou.
mladých, vzdělanců, ještě nedospělých.. k . - . ' j

Upřímného přítele' však P. nalezl v libochovickém děkanu B,čhmovi,Ť.
u něhož každou neděli stolovial as nímž si [dobře rozuměl. Byl to“
pán mnohostranné vzdělaný, sám kdysi.řeholník-jesuita, pouze-P“
jako novic, až do zrušení řádu jesuitů r.1773; podle úsudkw
.P--a byl smýšlení svobodomyslného, někdy příkře ,posuzovali pol-4“
rněry státní iycírkevní. V rozhovoru byl děkan P--i,vítanýIn..
zdrojem poučení; na kazatelně .však  nedovedl, rozehřáti poslu-
cbače ani formou ani obsahem, ,mluvil bez přípravy, jak mu cov-
napadlžo/« “" _,  .  7 I Ĺ
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Kromě děkana stýkal sečasto s měšťanem Leníkem, znalcem
Voltaira a Rousseaua, jenž však pro nevůli S děkanem nechodil. do
kostela. Málokdy docházel do zámku, kde za jeho dlouhéne-
přítomnosti se bylo mnoho změnilo. Pouze matka udržovala styky
se zámkem. P. tam zaskočil někdy, aby obnovil milé Vzpomínky
na své dětství. ˇ V i č

_ Prázdninami r. 1807, ztrávenými po dlouhé přestávce zase .V Libo-V-›
chovicích u matky, končí se první oddíl P--a života do dvacátého
roku. Deset let dětských ztrávil pod .pečlivým dozorem a pod ráznou
rukou zbožné matky; deset dalších let dlel na studiích a V řeholi
piaristů V Mikulově, u nichž v řeholním svazku pobyl tři roky;
odtud se do rodiště svého k matce vrátil všecek změněný. Ne-
vrátil se snad mravné zkažený, ani V srdci zraněný, ale vrátil
se jsa zlákán a váben vědou. Jeho náboženské smýšlení zůstalo
spíše na povrchu, nikdy nevniklo hlouběji do srdce, ani v mládí.
ani V pozdějším věku. Kdyby V těchto prvních dvaceti letech se-
byl naučil žíti opravdu nábožensky --- příležitostí a příkladů měl
s dostatek --, nebyl by ve své autobiografii psal o „mythu“ matčině
se zřetelem na smrt otcovu. 7

„O Zemřelém otci,“ píše, ,,byl matčin mythus zas jinaký. Nevím,
zdali si ho myslila v očistci nebo V nebi, neboť se horlivě modlilafl.
za spasení duší V očistci.“ (76.) V P

Vzdělaný »katolíkzná katolickou nauku O očistci a české matky
katoličky vědí, jaký význam mají' modlitby za duše V očistci. Prosta-
matka lépe vycítí podstatu, obsah i dosah této nauky než ,,osvícený`
rozum“ vzdělaného Syna. `  

Nedivíme se tomu, že mládež, tehdejší i dnešní málo Vyniká do
smyslu věrouky křesťanské; Vždyť překáží hlubšímu porozuměnízfl
těkavost mládí vůbec, ale ještě více zdůrazňování, až nezdravé,
výuky rozumové a nevšimavost vychovatelů k zušlechtění srdce.
Dobré semínko zbožnosti,zaseté zbožnou matkou, se po čas studiíz
středoškolských dusí zmechanisováním úkonů náboženských, věrou ka
a mravouka se hodnotí jako mathematika a fysika, t. j. jsou pouhými
předmětylvyučovacími, málokdy výchovnými. Na universitě pak,
kde se věda pěstuje bez Zřetele k náboženství, ba často beznábo-
ženský, nebývá příležitosti, aby akademik žil životem nábožným,,
životem svého otce nebo matky. ' V .ž  

9
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Purkyně V Praze a Vratislavi (1807-+1849). A  
j ,Na začátku universitních studií Pýnebysl si ještě jist o svém
budoucím povolání. Začal filosofii, mathematikou, pokračoval V pří-
rodních vědách; třiadvacetiletý chodil doSárky botanisovat a sbírat
brouky, mouchy a jinou A“ havěď; při tom se ; staral r o náklad na
studie a tak se stal domácírn ucitelem V rodině barona Frant,
Hiıápvnnáta v-Bıfltnè. Tři ıèha (øáv. 1810+-1818) žiı na zámku
V Blatné jako učitel mathematiky a přírodopisu jeho syna Ferdi-
nanda, jemužnvštípìl“českévědomí. A, _ , z 7

A Volný čas svého učitelováni P. , Ztrávil četbou Vychovatelských
spisů Pestalozziho, římských klassiků a nejnovějších knih filosofických,
ale také přírodovědeckých,kterému Dr. Pohl, mineralog a botanik,
zároveň vychovátel mladého. Colloreda, milerádpůjčoflval. Vyhlídky
do budoucnosti byly slibné. Hr. Hildprandt z zamýšlel zříditi huť;
protoměl mladý hrabě ,S učitelem jíti nas, hornickou školu do
Šťavnice,'_ pak,proh.lížeti po celé., dva roky různé ,hornické závody.
P. byse tehdy lecčernu přiučil.“ Ale politické události skřížily slibné
plány. Mladý schovanec šel na vojnu proti Napoleonovi, P... se vrátil
do Prahy se štědrou aj trvalou plodporou svého šlechtického příznivce,
ale nyní již na fakultu lékařskou. Na prázdniny býval zván . do

- n - ‹ - ~ ._. ._ ` .

Blatné, která se stala jeho druhým hřejivým domovem. Baronovou
podporou a pobídkou._P. nabyl V Praze: doktorátu rj 1818. Čtyrletým
studiem k medicíny, zvláště anatomie ; av íysíologie, p~oložìl základ
k budoucí věhlasnostiżsjvéjako treformator fysiologiei Jeho disertační
spis „Beitráge zur Kenntnis des Sehensin subjektiver Hinsicht“
získal , Inu přátele. a příznivce také vzahraničí, zvláště básníka
Goethea ai Dra Busta. Byl tištěn V Praze 11819 I. sv., ve Ber-i
líně 182311. sv. P- “ je A 2 ` í  l `

n.. ` .ví “ n

Maja po doktorátu voliti mezřiestudijnís cesvtouipo 'ústavech ana-
tomických a .zvěrolékařSký0l1 .v..Evrop'ě žnasútraty; pruské -vládyj S
a mezinabízeným jrnístem' asistentským VPraze, rozhodl se,~pro
Prahu. Dr, Rust, generální chirurgpruské armády, jemuž P. lákavé
istipˇendium pruské odmítl," se nikterak neurazil; naopak přislíbil
přízeň pro budoucnost. V ž  V    y  j    

_ Uplynula čtyři léta' (1818--1822,), která P. jako asistent profesora
anatomie a fysiologie prožilv Praze, l léta nadšeného průkopníka
české kultury; Vzpomeňme, že r. 1821 vPraze` byl založen český
časopis Krok- Není-li P. duchovním otcem Kroku, j jistě jest jeho
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spoluzakladatelem. ˇ Podle Vlčkatotiž se Jos. Jungmann* považuje za
původce časopisu, Chodounský však mázato, že .Ian Svat. Presl
a .Ian Ev. Purkyně jsou jeho, zakladateli. Jméno dal P. Casopis"
měl býti všeobecně. vědecká revue česká; proto P. zamýšlel mu
dáti jméno =,,Slovansk.á akademieíz rozhodl se však pro symbolické
pojmenování Krok. Krok byl P--ovi „symbolem rozumu vystupu-
jíeího do žzevnějšíhosvěta čili symbolem filoSofie“.r Krokovy dcery
żměly býti představeny v theologii, lékařství a v právech. Z původ-
ního plánu o všeobecné hlídce všech věd sešlo, Krok přinášelfzprávy
a články ponejvíce Z oboru přírodovědeckéhos v širším slova smyslu:
Z přírodopisu vlastního, anthropologie, chemie, fysiky,ílékařskérvědy.,

_ Ř .

Zeměpisu `a astronomie.. t v as A p z s r
t „Krok podal prvnípříklad mluvy české přísněvědecké, chtfěje

*tím~dokáZati l nepřátelům našeho jazyka, že neméně než jejich
je schopen k vyslovení všechtabstľaktních pojmů a k vyznačení
vlastností přírodozpytných podivuhodnou tvořivosti obdařenr-Také
zfse mělo dokázati .mocím vládnoucím, že kdyby  toho potřeba kázala
.a my vedeni býti měli k rozvoji vyššího duševního života, i hotovost
k tomu byesenašla v jazyku národním, i že by také pro skrovný
.Začátek nebylo nedostatku sil učìtelských. Byl-li to omyl, xbylt'

.- ø - '. -

.zajisté Z nejšlechetnějších.“ (24.) A  r z ,
n Z tohoto prohlášení P--r-ova je Zjevno, že zakladatele Krokav Sebe-

ˇvědomí českém mířìli vysoko. Učinili slibný Začátek. české ency-
flšlopedie, pro niž názvosloví vědecké sami tvořili; zvláště; vynikil
“v nísfPresl,. Ír_eda`ktor a -nakladatel Kroka, který se tiskl v 300
exemplářích. Skoda,-'Ze P. jenom :na krátko se toho 'podniku účastnil.

l Dal se,FF píše P. 111856* ,,ciZinouÉZlákati, jakodruhdy rytíři77 9

čeští ptulující se po .cizích dvorech, .aby sobě tam získali slávy.,
fla pak teprve uznání ve vlasti.“ (25.) v l í .  

 Tato lpotulování ŤP-i--ovo netřeba zbráti příliši trudné. P. sám ne-
ëpřìznává se ve své vzpomínce snad -k lítostí nad nějakou. Zradou
žčeskélvěcij ba naopak napovídá, že jeho dlouholetýpobyt veñVrati-
~slaŤlVi`osla'vil jménoxj české. Úsudek Chodounského o tomto“pobytu
vystihuje skutečnost, že ,,P. při úžasněivelké a výsledkem překva-
flpují-cí práci věkecké rozvinul působeniˇstejně obsáhlé ta. prohloubené
'veprospěch povznesení kultury české ie slovanské.“ (27). l  

Jak l se P.dostal do Vratislavě? .A proč opustil Prahu i společnost
nadšených p pracovníků českých, _ Seskupených kolem “Kroku? Po
žčtyrleté asistentuře lv Praze P- zamýšlel? odejíti do .Bla_tné' jako



ší-70 lDr. ŽK. Závadský: _

vrchnostenský lékař.. Byl totižve svém ,úsilí o profesuru Zklamán..
R. 1820 ucházel se op,rofesuru^ v Praze, později v Pešti, ale marně..
Proto odcházel Z Prahy, kterávsice uznalal jeho schopnost k činnosts
akademické, ale přisoudila mu 'méně schopnosti k učitelskému  po-
volání..Ž,iva1883, str. '132.' Než vté době přišla přátelská a pi-lnáž
nabídka Dra Busta, o němž -tuýjiž byla řeč, aby P. se hlásik
o uprázdněné místo profesora fysiologie. na něm. universitě ve
Vratislavi. Poněvadž bude mnoho konkurentů, 'radil Rust, aby'
P. osobně zajel do Berlína, fkdefl se Rust u ministerstva přimluví..
P. tentokráte. přijal; přátelskou radu a místo obdržel.. Také Goethe
usiloval O PÁ--ovo povolání. Zato se mu P. odvděčil týdenní ná-»
vštěvou ve.Výmaru, kde se seznámil s mnobabásníky a učenci,
zvláště, V Jeněn Goethe dal mu odporučující list berlinskémts
íysiologovi Rudolphimu, Z jehož rodiny si P. později ,volildružkuž
životní. . . l ` i i  

Habilitační lspis P-L-ův pro universitu vratislavskou pojednává
o pokusech S odrazem světla. v oku (Commentatio de e'Xamine»~
physiologìco. organi visus et systematis cutanei. Vratislaviae 1823);
Práce tato obsahuje řadu fakt základního. významu, která se v po-
zdějších letech nově ,,odhalOvala“, poněvadž se na objevy P--yi
zapomnělo. Tak na př. Francouz Sanson _r. 1837, tedy čtrnáct let.
později, prostě popisuje reflexníobrazec, vznikající odrazem od ro-
hovky a čočky, zatím co P. svého objevu využil' také k měření;
zakřivení rohovky, čímž vlastně založil moderníoftalmoınetrii. Kromě
toho P. objevil a vysvětlil již nr. 1823 světelkování oka lidskélio,
což doporučoval ik diagnose očních chorob, ale teprve dvacet jčtyři
roky- později učinili týž objev Brücke a Erlach.. Obrazec cévní
je všeobecně známý pod jménem zjevu .P--ova. V prvních letechz
profesury vratislavské vydával spis za spisem, tak analysoval sne-
všední přesností a fjasností závrat a jiné Zjevy v oboru smyslů,
dotud neprozkoumané. P. tedy nezklamal pruské mìnisterstvov jeho
nadějích. Přesto nebyl na universitětvratislavské,  alespoň na za-8
čátku příliš laskavě přijat. Fakulta lékařská bylša uražena, že nebyl, ,
povolá_n.jejíkandidát,, ještě více pak tím, že povolán byl Čech
Z Prahy, -dotřetice poslézetím, že P. opouštěl fmethodu dogma-
tickou a .ucil veždu pokusnou. Proto nepřálaˇ P-i tra zamítalajeho
opětovné žádosti o samostatný ústarvfyosiologický. P. si vymohl
kýžený ústav přímo od vlády r. 1839. Bylto ústav prvníltoho
druhu ve Německu vůbec." n í o' 4 t
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Abychom alespoň, stručně načrtli další práce a  objevy P---vy
V oboru fysiologie a histologie, budiž podotknuto, že P. téměř všem
částem těla lidského věnoval pozornost, O oku afsmyslech byla už“.
zmínka. Mozek, jehož gangliové. buňky líčí jako útvary centrální-›zl
,,hromaditele, vyrábitele a vysílatele nervového činitele“Ť; srdce
as cévy, v srdci růžencovitá vlákna pro automatické stahování ko-ů
mory, ssání srdce diastole (rozšíření k,omolr)l; stálý pohyb míhavý,
nazávislý na vůli, i jeho všeobecné rozšíření ul zvířat; žlázy zžalu-
dečné, že se v nich kyselina Solná vylučuje vlivem nervovým; známý“
zárodkový váčekvajíčka slepičího, jehož prozkoumání bylo základem
embryologie; potní žlázy, stavba kosti, 'výŤV0l zubů atd., to vše“
bylo předmětem pilného a bystrého studia P--l-,Ova va jeho žáků na
ústavě fysiologickém, kterýP. vlastně založil. v - » . .

P. se svými , prácemi proslavil jako „nepomezený badatel, od
nikoho nedostižený, bez předchůdce a bez následníka, jako samostatný
génius“ (úsudek Tomsův). Právem jej Němci, Francouzi atd._nazývajíflz
reformátorem fysiologie. Pro nás Čechy třeba zdůrazniti to, co N ěInec~<
Heidenhain zdůrazňuje,žetotiž P. první (dva roky před Schvvan nem)zfl
založil theorii buněčnou, a poznal rozdíl buňky zvířecí a rostlinné.

Již současníci nazývali P. po Koperníkovi prvním slovanskýmfl
učencemco do významu světového. Srv. S._PodlipSká v Osvětě“
r. 1871, str. 65.  _ . “  

n , 4 v

Než P. se ve Vratislavi neomezíl na ústavní laboratoř. Byl“
činný V osvětovýchi spolcích jak přírodovědeckých tak filosofickýchz.
a filologických. Jsa Slovan, snažil se V něm. městě býti mostem..
slovanské vzájemısosti. Informoval Němce o novinkách literatury
slovanské, přeložil do němčiny Holého „Svatopluka“ a lidové písně
litevské, do polských časopisů napsal několik vědeckých pojednání,
do polšt_iny“přeložil písně Čelakovského, naopak zase českou literaturu
obohatil krasocitnýmpřekladem zlomku „Osvobozzeného .l`erusalema'r“-
Torquata,Ťl`assa a_básníSchillerových.«R. í836 založil slovanskouz
společnost akademickou ze studujících Poláků a Čechů ze Slezska.
I_-Iorlivě pátral po písemných památkách Komenského, jehož ruko--›
pisnou Didaktiku českou I) v Lešně koupil pro Prahu. Tamtéž.
,objevil v církevním archivu sbírku, listů Komenského, latinsky
psaných, kromě toho rukopis jeho ,,Sbírky českých přísloví“. C._o~
,nemohl skoupit, dal opsat, na př. rukopisnou ,,Kroniku iPřib`íka.

1) Vydal ji ,V. V. Tomek 1*. 1849. ~
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Pulkavy z Radonína“,` nalezenou ve Vratislavi, ,,žaltář Z r. 1396“
uchovaný ve Slezské .Olešnici.1) s t [   5  l t

 O jeho rozsáhlé korespondenci soudí vydavatel sebraných spisů
P-ých“vDr. Lhotáktaktozi ” 1 í '   1 '

,,P-V-al korrespondence přesvědčuje nás, že jsme vi něm ztratili
prvního světového representanta, jehož tvůrčí hranici nelze vy-
meziti prostě jeho učenýmipspisy.. . .V ní vidíme,“ jak velké“ místo
V jeho životě Zaujímaly otázky všeobecně kulturní, umělecké, filo-›
sofickéii náboženskéi. r Jeho lneklid živelně jej vede odproblému
kl problému, nejen" v přírodovědecké práci, ale též' v otázkách
evropské vzdělanosti, morality, českéhouměni fa významu české
práce ve světě.“ . V 1 l il  1 j j  t v  l

' ˇ `; " vf. ' . , Í ˇ ' v _ ' '

“ Ve VratislaviP. založil domácí krb, oženil se s Julií dcerou univer-
si'tníhol`pro'fesora” Rudolphiho v Berlíně. Byla to Němka alebrzy

I
v I 8 lse "naučila ' česky. _Krátkéˇ',všakllibylo toto šìťastnéemanzelstvı; trvalo

jen ,od"I`;- 18274-›l'3l5., Ze čtyř dítek zemřelý obě dcerušky vtýž den
_spálou, ze synů Karel se věnovalmalířstvi, Emanuel přírodním vě-
dám; oba sevrátili Ťs 'otcem do vlasti ir. 1850. Sňatek P--ův s Něm-
kou se nelíbil jeho stařičké Šmatce, která krátce před svatbou odjela
do Vídně. Ale když se dověděla, že se pani naučila ,česky,vrátila
se doíVratislavě.i l '  V    1

P.byl'v cizině opravdovýmž vlastencem. Je to patrné Íz jeho
osvětové činnosti všeslovanské, najmě české; ˇ ale ještělvice. plyne
to fzí touhy“po návratu do vlasti. Sám P. ve vzpomínkách vyznává;
,“,NeSmím říci, že bych" při svých snahách již byl celezapomněl na
vlast; dal jsem toho, dostatečný důkaz, že jsem se r. 1835 po smrti
fysiologa Rottenbergra, losvůjxnávrat do Prahy pokusil.“ (87). Prviıí
pokus“ [r.1885 se rozbil, neboť vláda“ rakouská nechtěla mu zapo-
čítat léta, ztrávená v cizině.. Druhý pokus uè příležitosti sjezdu
příerodüvědeckéhoëv Praze r. 1,837“_seí také“ nezdařil, Po třetí
zavítal .doPrahy tv bouřlivém roku 1848 k sjezdu › Íslovanskému
a nalezl pro sebe půdu vhodnější. Již  následujícího roku 1848
vrací se do .Prahy nadobro, kde! od velikonoc r. 1850' zaujímá
stolicifysiologie. se e I 1  j J 1 . 1' Ť _   

1.) Je to t. zv.. ,,,Žaltá.ř Poděbra.dský“, jejž V Č. akademii l 1“. 1899 vydal Ad.
Pateragí rkp. se dostal do král; knihovny drážďanské..  j
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l Ň,,_,_, Jan.Ev. Purkyně.. __; j 4.73

n Purkyně v Praze (1849- 69). j  
“/l Uvažme, že P--ovi bylo tehda 63 let. Neodešel na. odpočilnek,
nýbrž ujal se nové práce na milované české půdě. Veškerá činnost
P-“-Ova v Praze, ať na německé universitě, ať ve veřejnémruchu
osvětovém mi politickém", směřovala k zvelebení a povznesení českého
ducha. “ 1   8  

Vizme, jak Dr. Novvakowski, jenž za života P---aj y první .napsal
životopis P.-šův (Zycie i praca náukovva Jana Purkiniego, Varšava
1862) píše O té době: ~ A 5 V 4 í

,,Od r. 1850 zaujal P. tíkathedru fysiologickou v Praze a od té
doby vliv jeho na české poměry Stalose výraznější. Ihned vybu-,
doval a zařídil ůstavfysiologický a od 1853 vydávánepřetržitě-
se spoluredaktorem J. Krejčím časopispřírodopisný „Živu“ spří-
lohou „Domácí lékař,“, již řídí Dr. lPodlìpský, která směle se dá
porovnat s každým jiným podobným listem evropským -- P. náleží“
dnes (t. j. r. .186'2)4 vedle Palackého, Stulce, Riegra, Zapa kmužům
nejvlivnějším =al nejmilovanějším, nejen. pro jeho vysoké postaveni
ve vědě, ale i pro jeho povahu nade vše milou.“ (90). 8 V l

 P. si svoje království ve fysiol. ústavě zařizoval, jaksám za
dobré uznal. Kromě povinné přednášky německé zavedl záhy před-
nášky české, neohlížejese ani na vládu ani na své kolegy, bude-li
jim česká přednáška vhod. Vjlaboratořích mluvil česky i německy.
Ačkoli tehdejší ovzduší politického absolutismu a zostřené germa-5
nisace nepřáločeskému živlu, přece nikdo se neodvážil, aby P-Jovi
to počínání zabránil. Chránila jej sláva světového jména. Bohužel
byl to slibný pokus, jenž brzy selhal. ,,Po několik. půlletí“ vzpo-
míná P. r.1860 npřednášeje pred dosti cetným' poslutchačstvern
o předmětech fysiologických prostonárodně (=ê- česky), pozoroval
jsem, že čilost posluchačů ochabovala, an okolnosti jinamsváděly,
ibylomito vykládáno za separatistickou tendenci a zle pozna-,
menáno. ““Učinil jsem tedy konec tomu pokoutnému* pěstování české
vědy,“ kdežto  zatím se příležitost naskytla, jinde a vydatnějšími
způsobem dosáhnouti téhožzáměru“ (38). Bylo to Museum české
s vědeckými odbory; Než od r. 1861 začal. opět přednášeti českv.

A ' Zvláště usilovnou činnost v národním duchu. P. rozvinul při Museu
českém. R. 1852 byl jeho přičiněním zřízen sbor přírodovědecký,
zajehož předsedu P. byl zvolen. Aihned následujícího roku vydává
Matice česká prostonárodní časopis přírodovědecký ,,Živu“, narkteš
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a“ou byly překřtěny původně zamýšlené ,,Zába`vy přirodovědecké“Ť.
V Zivě chtěl P. pokračovat V tom,_ co začal r. 1821 v Kroku; chtěl
:Zj»ednea1t~,‹,svo`bod'né pole českým přírodozpytcům ku vzdělání písem-
~nické!m-iu všelikých odvětví pří»rodOvědy.ŤŤ (Z proslovu ,jk VII. ročníku.)

Myšlenkela o národníevědecké akademii české zrodila se v P--‹ovi.
již vletech dvacátých. Víme,že se ,,K_I4ok“ měl nazývati „slovan-
skoufakademií“. Nedivímez se tudíž, že P. vrátiv se do vlasti Svůj
‹/důvtip a celou ,energiivěnuje uskutečnění Zamilované idey.,,Sotva
:že počal se V Praze rozvíjeti a řešiti český ruch vědecký, tu již
-Purkyně se smělou odvahou počíná české vědě vytyčovati nejvyšší
vmety, k nimž současníci očí Svýohipozdvihnoustižani se neosmělili.“
“«(Chodoun.sk_ý, str. 41.) P. publikoval Své velkorysé plány O akademii
vůbec v Živě“ ir. 1861" a 1862, O akademii národní pak yr. 1863.
,Budovaíemělastáti na Karlově ináměstív-podle nárysu P-ova. (Živá
1862, Str. 41.) › J V 1 _

Nebude snad čtenářům Hlídky nevítaná stat Z prvního článku
»(1861), nadepsaného „Pohled nazpůsobybytování vědy v církvi
va. státu“. Z ní simůže každý doplniti charakteristiku P-+vu“ se
-zřetelem na křesťanství.  7

,,Přistupme k počátku doby křesťanské. V národě, opovrženém
"tehda celým světem, 'uhněteném římskou zbraní, vlastními dějinami
flıpřestárlém ap vysíleném, narodil se v okolnostech, Zahalených. po-
svátným rouchem, nejskromnější i nejvyšší kněz a prorok Boží,
Adam lidstva, které se mělo Znovuázroditi. Již Z mládí byl si
flflosvojil, coemoudrost východu, co učenost západu podávati mohly;1)
.ná čeho nepovídaly, nalezl ve vlastním srdciĹBožském: lásku k Bohu
.anade všecko, lásku k bratřím, Synům otce nebeského. a  s

° Jeho učení nebylo slovem, bylo duchemlmluvícím ohnivými ja-
çzyky. Stal se tím Zánět celého tehdejšího řimskéhosvěta, kdež
tyranskou nadvládou vysušena bylabodrá síla někdejšího bájeslov-
zného pohanstva, aby tím radostněji. se poddala nové víře ,a lásce
.ga novozkvétajícím nadějím,. Ještě ten Božský ohníček ve prvotním
.zárodku nemluvňátkaiukryt byl, a již Se staral, věštci poučen, král
_›národa judského, aby jej ututlal. Jen tři léta bylo fimudáno hlásat
žblahé poselství národu svému a celému lidstvu. Obkličen vyzvědači,
“`vykládal věčné pravdy v podobenstvích.ˇ Již viděl blížitise dobu

1) Odkud by vědomosti čerpaøl. syn tesaře V Zapadlém Nazaretě, nelze nijak
.aóløžiizà 1  “ '  “
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aıkončení svého úřadu, i zařídil dědictví své, aby zachováno bylo
veelému světua neslo úroky na zemi i na nebi bez konce. Umřel
.za mladých let co Zločinec. ukřižován ľohavnouí smrtí. Slavilavítěfz-
zství rota starokněžská radoval se dvůr královský, místodržitel císaře7

ířímského umýval si ruce, výskala luza jeruzalemská, šklebily sečety
vojenské, je-ž byly domučily člověka nevinného. Všechny zloby byly
aıkojeny, ale nesmírná bolest se rozhostila V srdcích učeníků opuv-›
zżštěných, někdejších jeho miláčkú. Tzut zavzněla zvěsť: ontě Z mrtvých
vstal! i přebývá mezi námi as přebývati bude až do skonánísvěˇtazv“
riViz Živu r. 1861,' str. 221.) A . i p . ~ i ~  

ˇ Čteme-litento vzletnýzlomek o zakladateli křesťanství, tumaně
yzpomínáme dětských let Purkyňových, kdy při četbě o životě
žëíírista Pána zahořelo srdceiíđětské láskou .k 'Spasiteli světa. 1

Třebas P. sniljiž r. 1821, kdy zakládal Kroka, o Slovanské aka-
-fldemii, přece se r. 1861 nehlásí ke svému snu jako původce akademie
žkterou založiti usiloval ve stáří. Naopak úvodem píše r. 1861
vo „prvních navrhovatelích a přispívatelích na akademii 'Slovanskou
“v Chorvatsku a v Čechách“ takto: j  

A „Divná to okolnost, že Skoro tfím samým časem, -- tam av troj-
jediném království charvatském světlý arcikněz, vysoko postavený
žúřadem afl Slovutností - tu u nás neznámý, skromný, kaplan, oba
flčlenové církve katolické, velikou myšlenkou akademie slovanské
zzajati, položili“ teni on ensilám svým. přiměřené oběti na oltář
vlasti i celého slovanstva, aby tím učiněn byl í počátek velkolepé
jakési budovy akademie všeslovanské a snad ivšenárodní,bereme-li
flohled J na. nynější vzbuzenost myšlenky národnosti.“ (Živá 1861,
zstr. 97.) 1 y J a  í

Než úsilí P--O se potkávalo častos neporozuměním. P. chtěl
:získati lékaře k odborné práci české; začal proto r. 1857 při ,Živě
vydávat jako .přílohu „Domácího lékaře“, ale po čtfyrech letech byl
zznucen Zastaviti dalšíłijeho vydávání. Naříká si r. 1861, že „nelze od
znynějšího pokolení očekávati, abynaše lékařské obeceanstvoikaná-
žzrodnímu jazyku přilnulo. Lékařství české ločekávámfle tedy od nej-P
iblíže příštího pokolení -- až budeme míti na universitě úplně české
.ifkursy nauk lékařských, o čemž pochybovati nelze.“ 1(lı3.), P s

Byla to P---ovi kapka útěchy při nezdaru „Domácího lékaře“,
ikdyž se téhož r. 1861 na ,podzim malý kroužek“ českých lékařů
zsešel, aby založil spolek a časopis lékařský. Deset přihlášekidošlo
aıa první výzvu, k nimse doiroka přìdalo ještě pět jiných, takže
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476 i " Dr. K. Zázvadský: P ~

V ustavující schůzí 16. července 1862 patnácti členy přítomnými
bylěza předsedu zvolen P., jenžjim zůstáliaž do smrti. Poskromném
začátku -- vždobě, kdy se poshroucení rakouského .absolutismu
české duše probudily -1-spolek rostl aj moh_utněl;'do konce prvního
roku mělčjuž 138 členů, v druhém roce 818 členů., Dušíí spolku a
a .čilosti jeho byl P., kterýypředsedal všemi schůzím av přednášel
29kráte v pěti letech Z bohaté pokladnice své.XP". dosáhl' po čem

Qtolik toužil, založil řídilčeskoui akademii lékařů.“ Neohlížel se na
nepřízeň vlády, která žehrajíc právě na tentospolek českých lékařů
hledalacestičky, aby P. bylfpensionován.ŤAle nepodařilo se jíto.
P-j-l-Ova činn“o"st organisačnía osvětová nebyla omezena založením
ařířízením.významných poidniků“vědeckých,Ťt. sboru přírodovědec-
kého při Museu českém aspolku lékařského, nýbrž, obsáhlataké
ostatní instituce avspolky j národní. P. stál u kolébky Svatobora,
Sokola, Hlaholu, f Umělecké besedy, Národních listů,, Nár. divadla,
první ,průmyslové školy.. á a í 1 z 1 _v ` , I ˇ 2

'Co znamená[P. v zápase ojčeskou universitu! Z toho, colspidosud
v tétozčrtě bylo pověděno, jest každémuyčtenáři jasno, j.ak_P.łtouž,il
a usiloval po zrovnoprávnění  alespoň  lékařské, fakulty, neboť po
císařském Zaručení »stejného práva všem národům zaváděly se-již
pozvolnaoněkteré české p“řednášky_na fakultě theologické a právnické,%
na technickém iústavě.-e Filosofická a lékařská fakulta však vzdoro-
vala všem pokusům. y i 1 i ~ f 1

Když P. ve sboru doktorůfakulty lékařské se Zastalpetice českýcb
medikůř(120), aby zavedenybyly přednášky české Z oborůpraktic-.
kých, ukázal na křiklavou křivdu, která Ťse českému národu děje,
řka: „Když i V Tureckumohou míti fakultu's.mateřským jazykem,
proč bychom toho neměli my požadovati? Výčitky, jako byřeč
česká nebyla dosti pokročilou, jsou bez-podstatné; mámeť názvosloví
fysikální a ma-thematické,  lékařské' a přírodních věd vůbec, máme
časopis vedecky lék“arský, dosti dukazů statečnosti řeči `naší.“,Než
sbor praktických lékařů pražských, většinou Němců, ínepíovolil; ne?
povolilo ani iministerst`vor.1_864přes petici, podepsanotu.26,j4 dok-
tory; Teprve na českém sněmu r. 1864 byla petice přijata většinou
hlasů. Na to bylapovolena česká přednáška .os soudnírn' .l“ékařství,
ustanoven' k tomu*proí`eso_r Dr. Popel,-který češtiny..dostatečněne-Ý
ovládal. Proto spoleklékařů,ě, vněmž hlavní slovo ,vedl i_P.,ì znovu
r. “186'7buší na dveře Sboru ífakulty lékařské; ia vlády vídeňské,
ale zase marně. Ještě iv posledním roce života P--ova çzůstalafa-
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kulta, lékařská nedotknuta VB svém německém rázu. Ze 44 předná-
šek,“Á~ohlá_šených na r.“ 1868/69, byly pouze“ tři české (Purkyně,
E;iselt,Quadrát). 1 ~ r f '  

“ _ ‹ , .

Pokud P. 'zasedal ve sněmovně, užíval své“ vážnosti vytrvale la
neústupně k hájení českých práv, ale bohužel při druhých volbách,
r. 1867 nebyl již za okres Slánský a lounský zvolen. Podle Cho-›
dounského se V pražském volebním výboře nevražilo na P. prý
pro jeho svobodomyslnost; P.však ,sám J sepřiznává ,Í,k malé své-
účasti* V poradách klubovních, kde jistí pánové prováděli svou
králku.“ ,,Myslím“, píše P., „žel jsem toto odstrčenízasloužil, jal
vynasnažím Se, abych toto přidělení času na některý jiný," vlasti
prospěšný způsob _vynaložil.“^(52.) á 5  . V' á 4

Že' P. pro svoučinnostnárodní usvých kolegůněmeckých nebyl
rád viděn, je samozřejmě. Ukázali svou nechuť k němu při oslavách
jeho osmdesátin ir. 1868 a při pohřbu r. 1869. Fakulta" lékařská
sice vydala ohlášení o úmrtí  P--ové, ale na hřbitov Vyšehradský
dostavil se ze sboru profesorů pouze Dr._Treitz, Z Němců nikdo.

Závěrečný soud Chodounského O významu činnosti P---ovy v Praze
dotýká se všech stránek světlých. y  J t Q  "A

5 ø,,Z vyleíčené činnosti P--ovy po návratu Z Vratislavě do Prahy
dá se vytušiti jeho význampro naši kulturu, neboť) se mu podařilo
uvésti V život i_nstituce,které umožnily vznik arozvoj české vědy
přírodní v nejširším slova smyslu, jakož ivěd .lékařských theoretical

, j 1.

kýchi praktických. Byl toho všeho průkopníkem, zakladatelempa
fedrovatelem. Vedle toho stál V čele ,akce pro zřízení české univer-›
sity, jejímž také byl skutečným předchůdcem, neboť byl jediným
vysokoškolským učitelem, který již od r. 1853 bez dotazu k vládě
a proti sborům profesorskýmá konal řádně české přednášky v rozsahu,
postačujícím k absolutoriu z disciplíny povinné.“ (51.) , .

 _Črta naše nebyla by úplná, kdybychom) nic neřekli .OP--ovis
jako osobnosti soukromé. Chodounský, bývalý-assistent,P.-ův,
oitiskutjae vesvé knize nejednu, cennou vzpomínku, at. již svou
vlastní nebo cizí, na př. Vzpomínky J. Novvakowského, jeinžynapsal
(polsky) první větší , biografii. ir. 1862, dále vzpomínky Ivana_ Hálka
ve Květech,r.__1869. 4 _ i i . i

._Vs›tu“pme. nejprve Novvakovvskýmzż dobytu ~Pj-ova~ ve- Spálená
ulici!..V domě fysìovlogickézho fúsfltavuìęmiá P.~by»t= skromný, ale origi-v
inální. P-1-.-i je“ 744 let (r. 1861). i že 4 1 ˇ 4

 h-šipka.. 1   i  si
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 při Qěfl60 Svěêtlëhflrakveivfł třilflelflflrflëfı
zhlavu, íjalšıü .,§ní,b, _ -.;»scıhýle.nou ,n.a,d;..^,ż.k;ni},LQ.u,. xzČasi;t

jsme zastall Pi---i ,ležícího na širokém divanu, čtożucçízbzo. Yešjzžd-eżzlëì
kdokoli., iihnefd jpovstává, .ia ,S obvysklou svou ,_,Zdvo.ř.i.l,o,stí ,;vítá. Pře
<lìý€\.I1€II1iisto,j_í _s,tıÍ'1l .zasitře-ný ,p0;krýv.kou a na něm ~n.ěkol«ik fys.i.k.áln=íc.h,
pří,s.trojů, Jik-teré ábý~Vaj,ívap,0.đle ,páoľtřebvyYjymiěňozvány. D;żivan je užmíistěn“

,samýchskříníchknihovny, y kolem stolu několik židli velmi .s;fkr.o.m,-
ných ,av na nich .při;,hr.ádky S, různým nářadím. Stěna naproti za-
kryta je skříněmi, na,plně.„ný_mi knihami až ke St.r_ypsu.--J 1a,YÍBđl,e
nich příruč_ná fllaboiratoř schemická.  Blíž kupředu vviľdíme áorigiinálníj
stůl na Ĺčtyřsech nohách, tvaru ,_kuželovitéh_o, při konci izelacenýclzı,
na kterém leží dřevěná deska Is l,a.hv,ič_karni,jj_kelimky,. s .přerůzným
náčiním chemic`kým,ianatomickým in S j_př.ístI`oji lékařskýrni., Nejori-
Éginálnějšíř věc pv pokoji jest ymalinký druhučeného. Purkyně, Vjjaedinár
jeho zábava, s kterým hovořívá. J e to sysel, tak ochočený, že na
zavolání ,,syslíku“ ihned* přiběhne k svému pánu. Tu vítá jej usmě.
vavá tvář učeného starce a zvířátko hvizdem dává svou radost na
jevo. Qbyčejně se začíná jejich rozprávka tímto pořadem: „Syslík
tu . syslík nemá mléka . . . ba ha . . .“ aj sysel piště hned vy-
běhne 'zpod skříně, pobíhá hbitě po pokoji, tu postoji abystře hledí
voči filosofa, jako by sšleadoval proud jeho myšlenek, tu zase se
schová pod .skříňa baví se kolem svého brlzohuív lmalé klece-i,tvžd_y
otevřené,',a'by volnost majitele sv ničemnebyla ornezeina. v .  j i ,

druhém pokoji spatříme uprostřed Ohromný “bílý“stůl, pokrytý
atlasy,mapam~i a jviným"i' vědeckými předměty. V rohu stojí piano,
na němž občas .brává dceraCelakovského, zemřelého r. 1852.

,jiném rohu nese sloupek ;krás~nou iskìříňku skleněnou, v ní se skví
sádrovy odlitek ruky --i ruky 5 velkođušniého příznivce a přítele

--,-ova, .barona Hildprandta żzía Blatné. ,,Přechovávám ji s úctou
pro věčnou pa=mátku“, řekne nám Stařec si výrazem ,šlechetné
vaèčnøsu.   .       

Á V třetím a rpo-slednímpokoji üř-\1éZáme.velk›ou knihovnu, uspořá-i
závažnosti podle jazyků; kromě, toho jsou na sloupiech postavená
velikágloby g.e.o›grnafické,. yastronomické, ,-teleskopy,. ev “okn“ech pak
překrásná .akvária . . y y 1 „   i r

O veselosti a žertovnosti P---ově, ještě vstáří vpovkroíčilém, svědčí
teto aeipisođa. Dne 5.1 srpna 1860111 příležritostiĹosıného vvsročí Smrti
Fr- Čelakovského Sešvla se četné česká obee.flpsražsk~a, zvláště
studentstvo, na Vyšehradě k výročním bohoslužrbtám., P.ře.kíràSnýt.y§f
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toho dne pohled na Przahu. ,Tu peoznamenafl P., ížejlze tutéž lšrajìml
ještě krásněji vidět, ale musí se umět Ínani kouknout. Aby vyhověl
Zvědclavým =otâzkám okoloStoÍjěíciíc`h,ˇ P. se obrafti`l týlem  kl městu,
prundece se ohnul, sklonil' hlavu až k zemi a také Se' chvíli dívali.
šichnibyli uđìveni touto ěilostí a žertovnŤoS“tí starce tìřiasedmde-

eeä=tile'tého. Ale nikdo se nepokusil napodobit mistra, nebyl by
avpedl. P. totiž cviěil každého rána po Snìídauí činkami a na bradleeh“.
Byl postavou urostlý, širokých plecí, vždy ujasneěnépptvářea vykra-
cˇoveařl Si svěže, bez hole, trochu Sehnutý.

Jako profes-orhyl vpřednáškáehp ohratný; třehasppřednesem ne-
strhoval, přece byl jasný a přehledný. Zkoušel S velikou zmírnoslfżflíìp,
kazdou reprohaci kandidáta odstonal, nemluvil, sedel zladumánve
svém pokoji, hlavu maje složenou na rukou. í P  

KfdyS`i po přednášce v Umělecké hesedě posluchači, překvapení
byvše úch.vatnými aforismy P-ovými, mu nezatleskali. P. chvilku
eaké .Seděl tich, ale .pak Se_ota.zal: . „Líbilo se vám to?“ Všichni
řekfli: ,,LíbilO“. „Tedy mi Zatleskejte“. Hřmotuý a upřímný potlesk
byl odpovědí k neobyčejné veseˇlosti všech. P. sám se poněkud thea-
trálně na vše Strany uklàněl, děkoval a pak prohodil žertovně:
„inu línä" huba, holé neštěstí.“ A opět Zahřímalpotlesk, ještě
bouřlivějši. P Á P í P P od P

Rad vykládal, jak objev měchýřku vaječného pokazìl celé rodině
ve Vratislavi žaludek. Po tři měsíce kupoval P. kde kterou slepicí,
rozřezal, vaječník prozkoumal a pak ji dal do kuchyně. Brzy však
nemohl ani en -ani jeho rodina cítit, když se slepice vařila. '

P. se rstrojˇil tak prostě, že to budilo leckde posiměch. Jednou bylľo
ostré S`lov=o_, ŽP--ovo o polžitice doneseleeneo osobě jiného smýšlení. Ta
poznamenala nflešetrněˇ: „Co P. docftoho mluví? Ať si raději koupí
nov.é boty.“ Na to P. vti“pneě odpověděl: „Mám k tomu Svého ševee,
co .se mu ipletou do řeeemeesloai“ P A  ' p  e í “ to ˇ

Z±anžedbvalfa»-li sjlužk-a něco, P. vytkl jví to šetrně Slovy: ,,Zouvé.k
mi povídal to a to . . .p je-li to“ také pravda?“ V masopustěslvužka
odskoěiíla na ztaneční zábavu. Ve fs*p“ěehu “vš“ak panovi neođestlala.
P. fcìhtěje ji Zato , ,..vytreSt“a#ti, ovl=ož=iil flohâvaný Zouvák pod peřinu
složce. Ta se všeck“a vyděsila a íustìlialía si .té noci na podlazíe. P l

. ~ v .

Dříve než navštívíme P-i nernozcnéího, vzpomeňme ještě radostně
chvíle, kdy V předvečer před prosincem 1868 se české Spolky
sešly ve “Spa`lené ulici, aby oslavily řeˇěmi i zpěvy o.SmzdeSé.tiny
yž-ivota ap pađesátiny doktorátu P---ova.. P. vyšel na balkon ai

` 24-*
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promluvil stručně a dojemně svym způsobem, nejvýš charaktieri-J
stickým:  P “ j __ y e e

. „Dnešním dnem dal mi ,Bůh dosáhnoutivěkuy, jakéhojen málo
komu popřáno. Od desátého roku jsem bloudil mezi národem cizím,
po 27 let jsem byl v Prusích, e ploval jsem tam V moři velikého
národa, avšakneutonul jsem v něm. Dopřáno mi, že jsem Z něho
zase šťastně doploval do lůna vlasti milené va zde --P snad mohu
to o sobě říci -- jsem jedním Z těch, kteří udržují náš národ. A
jak Mojžíšovi po mnohaletém putování přece konečně popřáno bylo 7
aby alespoňuzřel svou vlast, tak is mně dopřáno jest zříti naši
vlast opět krásnou, žíti apůsobiti s ní a pro ni.  A jestli`Mojžíš
přivedl svůj lid až ik zemi zaslíbené, dejž to Bůh,sabycl:í ijá přes
hvflniøiprøšøı.““`(1oo.)i“  ě        

s V slavnostní den však deputace přistupovalyk lůžku nemocného,
_ \ ›

nebot už od čtyř let trpěl P. žlučovými kamínky. Když Umělecká
beseda“ přinesla adresu, S potěšením ji P. přijala skromně podotkl:
,,Leccos je tu přemrštěnoa leccos pravda; ale básnickévyzdoheníz
musí každý“ takový list míti. S tou nesmrtelností jména nesmíse
to brát tak doslova; možná, že za sto let málo kdo bude co vědět
o P-ovi. Ale to nevadí, my také nevíme, kdo vynalezl .pluh, P ale
proto přece dělá dále službu' člověčenstvu.“ p .j  ‹ “

A pak se žertovně, ptal: „Copak jtoestálo? Mnoho-li ,musím při-
V GCplatit, neboť jsem také clen. ,”,Jžežíšku,t to je hezkél“ dodala počal

sí pomlaskávati jazykem jako dítě. (92.)  j s ˇ
V Praze přímo zarážela neůčastuniversity při kulturním svátku

tohoto dne. Žádnáze čtyř fakult ani rektorát nebyly zastoupeny
a nezaslaly ani písemné blahopřání, zatím co cizina zaslala zvláštní
adresy. s Vždyť ,před tím zvolilo jej za člena víc než padesát
učených společností ,doma i v cizině. Jedině sbor doktorů-lékařů,
samosprávný to stavovský spolek, vyslal deputacipjs pamětnímpe-
nízjem. Půl rokupozději fakulta lékařská, sice oznámila .úmrtí svého
člena; uvádí tam všechna 'vyznamenání~_P--í_-sova Z cizích universit,
ba chválí na ,konec jeho nevšední lásku kvlasti (singulariipatriae
amore excellentis), ale spíšez pouhé slušnosti, nikoli zúcty ae lásky.
Neboť“ ;z_ členů sboru .profesorského pražské fakulty lékařské dostavil

D _ ` ' - 7

sesrornačhřbitoy vyšehradský íjediněprof. Treitz, který " tělo P--ovo
také zbalsamoval; Z Němců 'však nikdo. j' .  či P ‹ .
Ř “~Ja.ns«-EV. Purkyně od konce' roku 1868 až do 28. července 1869
neopustisl lože; zemřel tiše ve stáoř-í“.811/zroku.'Pohřeb se ,konal3l.

._ ,‹. l . , _ - j _
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července do 6.,9hod. večerní za ohromnéhoúčastenství obyvatelstva
pražského na hřbitov Vyšehradský. Čtyři bývalí asistentì, Dr. Frič,
Dr. Grégr, Dr. Novotný a Dr. Chodounský. spouštělì k 9. hodině
večerní rakev svého učitele do hrobu, když probošt V. Štulc vý-
stižně promluviv o významu P-ově, j jménem všech se byl se ze-
snulým“ rozžehnal. ,Diplomem Z415. července 41869, tedy dvě neděle
.před svou smrtí byl P. i S rodinou povýšen do stavu rytíř-.
ského.     í

Odhalení náhrobního pomníku, pořízeného Svatoborem, konalo
se l. listopadu 18,76. Průvody Sice byly tenkráte policejně zakázány,
než ctitelé a známí P--ovi sešli se V hojném počtu' na hřbitově.
Ještě téhož r. 1876 V říjnu bylyostatky P-ovy přeneseny z hrobu
Íprozatímníhodo hrobky, ve které dosud odpočívají pod životním
heslem: ˇ e í 7

„Pokud a kde Bůh. žíti povelí, buď věren vlasti, víře, příteli.“
,. Vděčné pokolení české uctilo památku P-ových stých narozenin

r. 1887 postavením pomníku ve rodišti P--Ově, v Libochovicích.
Česká pak universita oslavila tuto památku zvláštní slavností, při
které .prof. Tomsa promluvil o významu vědeckých práci P--Ových,
jichž se počítá 138, pro vědu biologickou. “ 7
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 v  Posudky.     
. u st O pečsko. Domovopisný sborník 192. 8.353. z  '

e Sborník tento vypracovalo učitelstvo okresu hustopečského “ jažkof
letošní jubilejní spis Z podnětu a péče okresního školního dozorce

SvaldaBaráčka. Obsah spořádán a rozdělen na šest hlavních od-
dílů: zeměpisný“ přehled, Z pravěku a dějin kraje, národopisné po-
měry kulturní asociální poměry, místopis, přehledy Obcí, okresů as
statistické tabulky, š- a zpracován ve zvláštních statích. více méně
souvisle k sobě se pojících. Přispívatelé snažili sepodati úplný a
všestranný obraz okresu, a vskutku celkem se jejich snaha `apI`áce
zdařila; popisy jsou pouč-né a obsažné, dobře si všímají .důležitýchfl
ar významnějších věcí a správně informují. ,Podávají vhodný přehled
celkový, jenž u. některých statí přechází. i _v podrobnévpřehledy
'ss přesnými daty. Do hloubky však všude nezabírají, -- platíž to
zvláště u d ěj in okresu, kde bylo by si přáti hodnotnějšíhos vy-
psání vývoje ifprůběhu událostí dějinných. Zato správně, národo-
pisné poměry jsou vypsány obšírnějiía živě, a .rovněž svou cenu
mají .popisy krojů mizejících a vymizelých, obyčejłů pa písní národ-
ních; názorně předveden také kulturní život av zajímavém obraze
ukázáno školství. Veliký pěet přispivatelů do sborníku je příčinou,
že spis není jednotný, ucelený a Souměrný, ale celkem vzato,
sborník osvětové své poslání vhodně vyplní; za přednost pokládati
také jest, že zachovala se V něm přece jistá .Střízlivost a nestrannost
v úsudcích.  . t s

íU Ignáta Wurma jest nesprávno jmenovati biskupa Gindla, nebot
odešel již r. 1841 Z diecese; neopraveno -zůstalo „ze Salmictř

místo ,,ze.Sa_lmu“ (251), „Z Kupí Hory“Ť místo ,,KapíHory“ (301);
omylem jest mluviti os bojíchMatÍyáše S Rudolfem _II k r. 1595 (299),
Abtsdorf(310). jest Opatov; ve starém rejstříku (316) dlužno asi
čísti:.Sobautovic a ne Sobantovic; Začanský rybník (316) patří.
biskupství brněnskému;,nestejně uváděno u Roberta příjmení Flo-
rent, Florentin, Florian.  ' “ r í  
^ K dobrému a úpravnému spisupřídána pěkná mapa. J. T.,

Valerij S. Vìlinskij, Ruský národ a sjednocení
cí r k v í. . Nakl. Apošt. sv. Cyrilla a Methoděje. Olomouc 1928.
Cena 7 7 3 s   s   

Články pravoslavného spisovatele V různých časopisech uveřejněné
a zde v jednu knihu Spojené chtějíčs katolíky obeznámitisnábío-
ženským nazíráním pravoslavného Ruska a buditi- zde zájem o unii.

:Ve stati ,,Význam unionistické otázky“ praví p. spis., že in mezi
Pıusy jest již posunuta 9 S mrtvéhobodu, že i tam se tvoří filokato-
lické“ hnutí jako v Anglii. Unie ovšem neznamená jen spojení Ruska,
s katolickou církví, ale přes to je zatím na předním místě, a
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spis. Správně zdůrazňuje, že Sloveanům zde náleží přední úkol;
o benediktfinech v Amay sur Mouse* prjaví, že* otázku sjednocení
kladou tuze široce aj blíží se“mimod“éějk-. pancehristianismu, odsouze-
nému okružníkìem „Mortalium animzższ“ (31).  

Primát, bez pochyby hlavní překážka unie, nebude jí prý už
dlouho, jelikož půda bude psychologicky“ připravena vědomím o po-
třebě jednotné autority. V té mi v jiných otázkách mluví veliký
optimismus, jehož ovšemf tu mnoho zapotřebí. Zajímavější jest, čím
náspoučuje O ruské duši v náboženství (38), O jejím mysticismu
o sklonech“ k unii“ mezi Rusy samými. K názoru p. spis. o je dno-
tšlivých konversích a un ii hr oma dn é, jíž prý jednotliví
konvertité mezi Rusy nemohou tolik prospěti, jsouce tam již po-
važováni: za cizí (45), nutno poznamenati, že s hlediska celkového,
jaksi politického, možno snad přednost dávatimethodě, která pra-
cuje právě O unii hromadnou, unii církví,jež by pak uniijednotlivců
snad snáze provedla, avšak S hlediska nábožensko-psychologického
přednost má právo i povinnost jednotlivce, jakmile se o katolické
pravdě přesvědčil, také sek tomu přiznati.  p

Statě, poměrně stručné, ovšem probírané“ otázky víc 'nadhazují
než vyřešují a mají takto cenu víc nabádavou než naučnou. 1 A. S.

La d. Vl a d y ka, B a r El Gb a zal. Román. Praha 1928.
S. .308. -- Týž, Po u Z e t ě l o. 3 Román. ,Praha 1928. S. 165. ---
.Iiří O. P a rm a, Rado S t jih Román lásky z námo
Praha 1928. S. 120.  ř

I"'$( in-‹.\

8 t Nutnopřiznati, že L Vladyka dovede neobyčejně rychleiobratně
využití ke svýmrománúm nejnovějších časových námětů, zvláště
pokud se týkají různých záhadných úkazů, jimiž se právěíob'šrá
sensacechtivá široká veřejnost. V románě ,,.lá v něm“, o němž jsem
tiu. vloni referoval (s. 412), byly to pokusy O přenášení vědomí
ze osoby na osobu, v posledním románě ,,Pouze tělo“ zasadil pak
obsahově nevelký děj do rámce spirìtistických pokusů pověstného
media paní Silberové, jež asi před rokem tak rozvířily i zostudily
pražskou -sp“ol.ečnost.“ Spis. sám hledí na ně ovšem jako na podvod,
stejně jako na padání kamení a podobné „okkflultní“ Zjevy, jež jsou
V. jeho románě pražským paničkám la jejich dcerám i složkám jen
příležitostí k záletům a milostným útokům na jediného muže; tento
se milkuje .současně se .všemi třemi, nalézaje všude „pouze“ tělo“
ai nejvíce snad tam, kde se zakrývá maskou duchařskýchsklonů.

1 Román „Bar El Ghazal“ jest“ podložen zase jednak sensační
aférou se zabavenými statky a .lesy na Slovensku, do níž je Zaple-
teno několik ˇ pokrokových poslanců, jednak pověrou O stěhování
duší, vlastně O ,',opakování formy těla, do které duše vstupuje“.
Vzbudí ji písařka v pražském Sekretariátě politické strany zapletené
do oné aféry, mladá paní, která má nápadnou podobu si postavou

...„„...`„.,-_...-„~v..n-.„.~„.,‹ıS.
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reliefu v chrámu Isidině na ostrově .Philae a při svém příchodu
šn‰z__ona.místa prý si uvědomuje, že“ tam žila skoro přede. dvěma.
šitis;ı';c1le.t,ími. j Spis. aspoň ke koncinaznačuje, že i tu jde o omyla
fpođvod, že hrdinka stala se jenpředméternnošklıvé hry, jež Zn
valéą pisařky učinilatanečnici ;vzEgypt,ě 5a~ pak yizvi; Evropě. Celý

Itento ždobrodružný děj je také málo. pravděpeofdobný, právě tak
jako většinapostav .jestz uměle a nežìvotně vyko.n,_struov,_ána podle
'fliurčitzéhocschématu. Formu~úsečného,_ místy suchéhodialogu
‹flovládáVladyka 'dosti Nobratně, ,aleani psychologicky ani umělecky
`ı1fle,jso_uż tyto dva posledni romány .pokrokem cv ,dosavadní jeho tvorbě.

z ›Po=doh=nými -inedostatky, jenže .iv mnohem větším stupni, trpí také
románek mladého spis. Jiřího O. P army ,,RadostjihuŠ“.; . Jeho,
postavy jsou neživotnéa papírové, jejichhovory znějí umělk1ovan1é
a sušeˇ, .Sloh jevčasto hodnépovídavý i frázovitý. “O1bsahově -,jeto
jenpravšedni variace otřepanéhoprilıěhu. Zarlıvého muže a n‹e.v,,ěI?.I1ë“
ženy,×která_..o.djede.semilencem do Ameriky. Mladýspıs. oslavujce.,..
ovšem tento“ čin jako odboj proti ,,zastaralému“ mravnímu řáduzflša
volábombasticky hned v úvodě: „Světemč jdeiďábel. Světem;jde„
netvor.-. K smíc.hu.,je» mi vaše síla, mužové, i vašeŤmor_álka, ženy!
Svými prsty jiˇZohýbámdle, své vůle. Jsem Třetí! Hoj! .I sem ten,
kterému náleží svět. Svět“ Stojí. v plamenech. Vy hoříte všichni
s sebou. A já, vítěznýtzakladatel požáru, jen hromadím svoje oběti
atd.“ Po velkých slovech -- nudná historie manželské nevérnosti! .

 O n dř ej P sř i,.kr›y.l,' P o. df, K o S11 „ . Obrázke Z Hané. Nakl.
Prˇomberger, Olomouc 1928. S. 187

s 16 hanáčinou psaných drobných přıbe Zertu, v tom. jedna
deklamánka otevřeníi sokol`ovnyivKostelcin.«; H., tedy skoro
u samého Kosíře. Lesní toto“ pohoříčko .již tím, že tu, na rovné
i“lané,.vůbec jest, dráždilo obrazivost .okolních obyvatel, jinak ne
ftuże.bujnou, k hájení, a dějepisné Zprávy leccos o tamních skrýších;
.vy.pravují. Lidopisné ja společenské obráZk^yPřikrylovy jsou szcPrjo.-a
stéjovska, Plumlovská ia Z Kostelce skutečné vérné a rázovité, .vtip
a- humor často hrubozrný, ale také v tom ráZovitýz.zH{anáčina (je
tentokrát takořka čistokrevná,lfspiSovným jazykemcmálo promichaná,
.aj proto cizinci na čtení dosť nesnadnáyvšak připojen slovníček ne-j
spisovných výrazů. ~ ť a = .   a

--zl ‹[\3CĎĚĹÓB nnř (

. ~ _. _ _ , _ _ _ '_ . 4 _

Vy] a dim i flr@M-a« Z á lek, -Mo u r ek, Veselé i trpké chvíle. k-oči-ˇ
čího kluka. Obrázky ıFrant. Doubravy. Druhévydán Nakl. iR..
Profmberger, Olomouc 1928- S. 93,28 K. ř  Í ' .. si i

e Nového piv. kočičím .bájesloví mimo satyru. sotva lze již co objselvíiti,
ale staré příběhy v kočičí rodině se v novém rouše dětem ješte

ı-c-I* .__

vždy líbivají, a Zalíbí se jim jistéizv této .vkusně vypravenéknižefe., 3
Místy by si bylo pv slohu přáti víceprostoty.  A . ` l ~
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Rozhled 
 j i j NábOžen8Iťy'. I l

Z protestantSk~ého missionářstvís. ` sp c O
. O ˇletoších velkonocích byl v` Jerusalemě sjezd zástupců protestant-`

ských missií Svolaný t. ř. m e Zin á*rod'ní= miss i j ní 1“ ad ou,
která se 1921.. utvořila místo edinburské světové missijní konference
zyr.~íl9íO.= s O -“vel.mi“'obsáhlém jednání -- "účastníci dostali k úvaze
až po 25 dost obsáhlých zprávách Z ročních' předporad -- chystá
se V Londýně osmisvazkové dílo. Z drobnějších zpráv zatím vyda-
ných dlužno si i nám všimnouti, co podstatného tam projedná-
., U ` ,_

vano.  . p by  r
4 Četněji než na jiných podobných sjezdech byli zastoupení jnájjro-

dové barevní. Mezi 240 zástupci všech denominací bylo
Cíňanů-(Němců jen 9). Nuže“Asiaté a Afričané, kteří nemarjí*itrádices
západnické, rádi by měliípočet těch církví zmenšen, aspojňjlomezen
pod"le.«plemen.“ Jestiť obraz 3802 hlavních a 125 pomocnýchˇspole-
ěenstev, která ř-tvoří protestantismus, nedpojatému proselytu přece
jen trochu pestrý,“má›li představovati jedn u církev naproti kato-
lické nebo pravoslavné! . l s
Co do missijní methody střetly se hlavně dva směry, arcì zalo-

žené ív podstatně různém nazírání na křesťanství. Anglosasové,
zvláště američtí, ale zčásti i angličtí vycházejí ze srovnávacího
náboženského v dějepisu neboli “s r o v ná v a c í .n á b“'“o' iž e n"s fk ,é`
v ědy, která,'jak známo, přemnohým začátečníkům již p“o'pletla a
stále jestě plete hlavy: eco v kterem nabozenstvi jest<pekneho'_, to
se iv-iyzdv›ih`ne, aby bylo jaksi stavivem nového `náboženského*sfchráé
mu,“ jejž Zaokrouhlí, spojí a dovrší křesťanství. V" jakém smyslu-
tento 'lšusdějinné pravdyřmožno a nutno přijmouti, netřebanašim
čtenářům vykládati. Nesprávný, protože nehistorický až neiilosofický
by byl výklad, že“ křesťanství tedy se osdejvšsecíhjinýchlvyznání
liší jen stupněm, t. j. větší zásobou těch cenných náboženských a
mravních pravdě. Byl by to náboženský relativismus, v rationalismu
a indifferentismu odjakživa rozšířený, který na oko křesťanství vy-
vyšuje, aby je v pravdě sploštil. Náboženský boj na př. v anglika-
nismu se vlastně týká této věci. j É n  O  

Zástupcové Evropy, Zvláště Z Německa; se rozhodně postavili
proti tomuto vývojovému názorně: křesťanství jest nové zjevení,
neznamenápokračování, ale začátek, nový život po starém ůmoru,
neznamená naplnění nebo zdokonalení jiných náboženstev, ale prostě
náboženství vy plném Slova smyslu, jehož. nauky" a příkazy,,třebas
nebyly vesměs nové aneslýebané, podjiným zornýmuhlem se duši
vŠtěpují,totiž jako zjevení boží. č  _ ˇ i j  in
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Těmito .poučkami vystupuje tedy část lutheranismuz ze souspřezı
B pouhou kulturou, za jejíž částskřestanství pokládáno,.a zaujímá
místo kladnědogmatické. j z .. l .  Ť

“ Druhý rozpor ukázalse-v názoru na »křesťanství po stránce S oi-
cia l n í. „Praktičtí“Američané, vidouce, jak S jejì‹*.h^ industrialis-
mem se v nových územích vzmáhá i nouze a bída všeho druhu,
stupňují jednostranný, zcela běžný názor, jakoby Evangelium hlásalo
jenom nebo skoro výlučně ctností socialni, v nauku O socialnflím
nábo,ženstvi. o Evangeliu socialn.ím. Onosice jím jest, ale především
po stránce d ui c h O v na íí; tak to zcela zřetelně vyložil sám Spasitel.
Nepřímo ovšem církev takto působí na poměry socialni i postránce
hmotné jak Iotvinna tak působiti víc nebo méně.podleiokolností;v té
věci zaseAngloSasové na sjezdě nabyli převahy. nad kontinentály,

‹ vı

kteří správnou zásadu, že socialni činnost .vcelém rozsahu není.
přímým úkolem.. církve, taktéž pojímají jednostranně, v neprospěch
činnosti socialni. -O -  - ˇ  á . L  “

Jelikož není úkolem těchtořádků reťerovati o jerusalemském
sjezdě vůbec, nýbrž jen odvou hlavních, jeho otázkách i pronás
důležitých, nepíšeme dále, jak se tu dále jednalo, jak na konec
obě stanoviska se *zdála sblížena a vůči památným místům spory
utichly, ba přijato i poselství oVKristu. Synu Božím (ovšem ne-
známo, › v jakém smyslu). V el e z a j í ma v é. byly p o S lefdz ní
akkordy porad. a rozprav, že totiž n e j pv ě t š í m n če p ří t e le m
křesťanství nej sou náboženstvamimokřesťan-
ská, ale nej větším nepřítelem všeho nábožen-
S t ví vj e s t S a e k u la r ism u“ s, zesvětštění kultury, “ života i
smýšlení. Saekularismus jest obvyklý průvodce industrizalismu a
materialismu, a naopak. Iodtud již vysvítá, že pouhá t. ř. soci-
alni činnost neozdraví lidstva. Budejliiprotestantismus svými du-
chovnímií prostředky proti saekularismu .moci něco podniknouti,
byla. by to součinnost zajisté vítaná. V každém případétato_cho-
roba lidstva křesťanského isnekřeˇsťanskéhio (srv. Japonsko a jj
může buditi jen obavy o  jeho duchovní pokrok. c Ut mentes nostras
ad caelestiza; desideria erigas, modlíme se kv litanii, a to až“ příliš
důvodně!   . l  .i c , .s t

Katolíci v B.u~lha“rsaku.“ č   . “ .
.l,ests=jich.tam jaencpřes 62.0000, Z nich 14.000 unitů.“ Většinou'

bydlí v Sofii až v jižním Bulharsku, ,latiníci víc pohromadě než
unité, Oni mají“ dvě diecese: Ruščuk a Sofia-Filippopol. V onéjsouı
kněží passionisté --. 4 Bulhaři, většinou (1 biskup) Holandianég,
vs této jsou kněží skoro vesměs Bulhaři, nejvíc kapucíni. Unsité
mají .bi“skupa«vSofii, kněží“ jsou kromě assumlpcionistů světští; tím,
že jejich bohoslovci.jsou; nu-cení studovati v cizině, odcizují se
zhusta národu.   í «  c .

\
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 Vezprávách O Bulharsku, kolikkoliv jich člověkdostane do rukou,
marně hledázprávy, pročátam katolictví tak málo pokračuje, ač-
koli nepotřebuje zápasiti S nepřízní dynastie atd. Byla a je snad
chyba kv methodáchš* Nyní se předáci obojího obřadu sestoupli
V jednu ústřední organísaci na šíření a upevnění katolictví. o  

.» #3
í Z F r a n c i e. .

Oklikou přes finanční rozpočet chce“ Briand, původce rozlukového
zákona, napraviti nehcráznosti, které spáchány na církevních řá-
dech. Jednałš má jejich majetek, pokud ještě není rozprodán aroz-
kraden, býti odevzdánflnovým podle Zákona utvořeným náboženským
společenstvům, jednak mají řády missijní znova býti oprávněny
oítevříti a vésti. svoje ústavy na vychování dorostu. Není V tom
ovšem blahovůle ke katolictví, nýbrž pouhá úvaha, že úbytkem
francouzských missionářů ubylo Francii také vlivu v missijních
zemích. ' i i O O I

. . III `

.Krevsv.Ja'nuariavN'eapoli. i “
Mnoho popisovaný zjev tento -- o slavnosti světcově (zač. května,

19. září a 316. prosince) zeschlá jeho krev," přiblíží-li se jeho taktéž
zachované lehce, (ve 2 nádobkách) zkapalní, objem její i váha se
zvětší aj barva se změní -_- má pořád ještě své odpůrce i obhájce.
Milánská, universitní ,,La scuola cattolica“ a londýnský „Month“
se jím teď obírají znova. Dúkazy písemné i monumentální sahají-
přes 16. století nazpět --- z písemných zvláště dopis Urania, žáka
sv. Paulina, Z r. 432, Z monumentálních ‹2 pamětné kaple hned
ze prvé doby (po 305). Fysiologické vlastnosti krve jsou již dosti
známy, aby se mohlo zjistiti, že Zde přírodního pochodu není.
Teplem .(ruky) ani světlem ho vysvětliti nelze, jelikož úkaz se někdy
stává náhle, dříve než na oteplení lze pomysliti, a také dříve než
láhvičky jsou světlu vystaveny. _ c ^ .

Námitky, že úkaz někdy ani 16. prosince nenastává, že někdy se
udál i mimo pobožnost, na př. při opravě skřínky, nebo že podobné
se dějí právě v Neapoli - námitky takové a podobné by neměly
to-like váhy, třebas chladnější pozorovatel u_ italských zázraků
vždycky bývá trochu nedůvěřivý; podobné staly se prýi jinde.
Podle všeho se zdá, že vědecké námitky vůbec tu neobstojí. Jaký
účel zázrak tento -- jest-li vůbec zázrakem ‹=-ż-- v díle spásy má,
těžko arciť. nám rozhodovati.. i a
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Pľoudy nové filosofie j " í í

přese všecko bloudění přibližují sevíc a více názorům filosofie ne-
nepomíjivé, filosofie zdravého rozumu. metafysiky účelného života
a metafysiky hodnot; hodnoty na rozdíl od daného skutečná zna-
menají, co býti má, t.~ j. co se má uskutečniti - vzestup k ideal-
nímu řádu, vyššímu, než jest pouhý řád přírodní.  

Positivismus, pracuje jen s da-nou skutečností, narazilna Skuteč-J
nosti, s nimiž si zásadyjeho nevěděly rady: v jednotlivu skutečnost
vědomí, v celku skutečnost dějin -- obojí se svou zákonnosti, se
svým řádem, třebas ne hned průhledným. Kriticismus i fenomeno-
logie lépe může této zákonnosti porozuměti, jejikož si zaujatým
hlediskem poznatkůítakořka jen makavýchnezatarasil cesty: my-
šlení, které poznává a rozsuzuje, nemůže sepřece zastaviti tam,
kde mu mylná filosofická ,soustava praví, že všecka jeho práce a
její výsledky jsou sebeklamem, neboť pak jest sebeklamem itento
názor a výrok! 3 “ -z ř j O A

Novoscholastickáfilosofie, zatím ještě příliš zaměstnaná drobnou
práci filologickohistorickou, neutkvívá jednostranně :nalfrealismu
vlastní středověké scholastiky, ale sahá také nazpět, k idealismuč
platonsko-augustinskému, v němžto čte napomenutívelikého my-4
slitele. tohoto: descende in te et transscendete ipsum -- vstup do
sebe a vystup nad sebe! Vstup donitra chrání od ulpění na
zevnějšku a od zakrnění vniterného života, výstup nad ~ sebe
chrání od soběstačné neplodné . domýšlivosti. íObojí spolu staví
most. od vědomí“ ke skutečnosti mimo ně a Spojuje sesvětem
bytostí stejných, vyšších ité nejvyšší. “ s to

* .

Film. v .
^ Ohromný význam filmujestnyní už nesporný. Kdo by jej rádi

využitkovali lv dobrém, vzdělávacím a :šlechtivém směru, neopomí-
její nal tento význam upozorňovati, jakmile se vyskytnou snímky,
které dobrý: účinek slibují. 'Majíť konečně pravdu: film setak
vzmohl a rozšířil, .že sestal osvětovou velmoci, izatím. nepřekona-'
te-lnoua nenahraditelnou, i je tedy lépe :použítí ho, pokud' možno,
i veslužbě dobré věci, třebas jinak velikou většinou slouží věci
nedobré, chorobně Sensaci ta erotice, konec: konců, ovšem, vý'-›
délku.   O  “  O

Začátky, arcivelmi i skromnými sahá film do Paříže; "vynalezci
jsou br. Lumières. Odtud se šířil hlavně do Italie, do Němec (Ufa)
a do Rakouska (Sascha). Po válce však zabrala tuto výrobuzchudlé
Evropě .bohatá Amerika: 97% veškeré výroby obstaral Hollywood
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ut .San Francisca v Kalifornii. Vedením, hlavně německých a maďar-.
ských žid ů zvedla se výroba filmů VS. Americe tak, že dinesrpředv
stavuje jistinu 1%,-2,. miliard doll.. a je.d;ru.h.ý m h os po d ář-„
S k ý m t ě l e s e m v Unii vůbec. Největší - společnost (Famous
Players), _, která ovládá asi 02/3 všech filmových podniků na světě,
založil kůžkař Adolf Zukor. .z Q í í ~ 4 A ø

Nejvíce se americkému filmu, brání Anglie, z důvodůtahospodář-
skýchi politických; sama ho u, svýchjvýrohků (Z Vi/'embley .u Lon-
dýna)používána reklamu svéhoprúmyslu- a obchodu., i   

. Jiné země jsou ještě poukázány na Ameriku, třeba se také brání
a ,svými výrohkyproraziti hledí. Prosím vás, kde možno na zho-
tovení jednoho filmu vydatiěí milionyđdoll., jako se stalo uı ,,Ben
Hura“ nebo „Krále Králů“? Filmy, které táhnou, ovšem se do
ciziny jednotlivým společnostem prodávají jen S řadou jiných, méně
cenných, které takto pomáhají hraditi ony panské filmy.

Velkou výhodouvAmerice jest, žese jednotlivé filmy jak náleží
vypotřebují, kdežto menšícizina žádá pořád něco nového.. l š »

Umění tedy na vzestupu? Ano, umění výrobní! Ale umění esthe-
tìcké, vzdělávací? Nevadilo by konečně samo sebou, že se filmstal
především a hlavně. podnikem výdělečným, jehož se zmocnilo
jfiršanční židovstvo._ I toto zajisté by mohlo prospěti čistému,
pravému umění, a také mu, jak víme, někdy prospělo, ač poměrně
zřídka. Avšak podnikatelstvu, filmů jest umění věcí vedlejší, pod-
řízenou zřetelům výdělečným. Možno-li naněm“ vydělzati, dobrá,
vezme se také. Ale jelikož opravdové umění .obyčejně neplní po-
kladen, bere se raději to, co je plní, t. j. sensace -- odnevinné
až do svinské. Statistika ukazuje, jak skrovný jest počet filmů
vzdělávacích naproti sensačním adráždivým.

Zajímavo jest pohlédnouti při úvaze' o filmu na prastarý sice,
ale příbuzný ústav --diva dlo. . O ' ` B `
~`l\/limoděk se tážemc, proč toto se nestalo podnikem ,výdělečným

-z--ii naopak od jakživabylopotřebno' podpory odjinud, jakve svém
celku, i taki ve většině členů a členek jeho. Nejenom u nás se
divadla městům stávají břemeny nesnesitelnými, a co do jednotli-
vých členů af! členek, vyjímaje několik ,,hvězd“ sí ohromnými
příjmy -- které právě to které divadlo ubíjejí! ---› jest veřejným
tajemstvím, že jsou nuceni ač nuceny si přivydě“lávati“, a jak! Ne-
.zaujaté spisy o divadle, jeho ”provozu,“ požadavcích a vyhlídkách,
jsou svorny v- tom, že zákulisnípoměry jeho přese všechno zbož-
ňování jen ve formě se změnily od těch dob, kdy se s herectvem
zacházelo jako s nižší třídou obyvatelstva, a to vinou nejen he-
rectva, nýbrž i obecenstva, především toho obecenstva, jež má na
divadlo a tedy na herectvo vliv -- členové. družstev, kritikové
atd. ‹   . ^ č

:Proc tedyse divadla nevyplácejı sama, ackoliv umeni, skutec-
-ného umění, které prý vždy chodilo žebrotou, se v nich vlastně
pěstuje čím dál méně? Každé samostatné divadlo arcit jest naproti
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p-ři;enıos“nézmıu Ťfil ìja;ksi› fotrijinálesm , ra tedy ražší. Přeych jak “c;;o
do zžčasstého .(de.nní-ho) provflozovzánží, ! tak i-do výpravy je -fdaìlší.“
př.íči.nou. IA konečně .jest ov.še»m ëtfafiké pravda, żiže dÉi“v.afdflo -s*l=ulšnfé
st-.ošlži=k netáhne, že se nzerznůže hra tak -často ojpakovati atd.. J1is›tě za-
ısloauží. -zdiva dšlo ve své j im n o h O s sr a n n fé krisí, hmoëtťné, zs“oe.iailn'í_,
umělecké ij-mravní »vážné úvahy a nápravy. Ale úvahy takové
nepzřijvzou od *fzrázovi-tých .fe-nthu-sias“tů, i tuctový-ch divadelněích refe-
rentů .a pod., nýbrž jen od lidí, kteří mají -smysl pro :opravdové
umění, ale také svědomí co -do požadavků mravnííìch či 'hm-otnýchlì

Při. po-chybách O u ě le žc k -=é .str-án=ce divadla vyjímá se vcdlie
několika. dramat .a tragédií flpředevším ao p er a, .sa právem. Avšlak
právě ta zase jinak z.atěžuje svými mnohdy zcela .ızbyt-eč~nými poža-
davky vdivadlso -črlensľtv-o. a v  .  , A

`ı _ -

František. f . A » .í 3
.Světec ia-ssiský z 12/13 stol. zdá se prvým toho jména. Otcovy

obchodní styky zjednaly mu možnost naučiti se také “francouzsky»,
což souvisí -S jeho jmé“-ne.m. Nahoru do‹st-řední nerománské Evropy
è.pro.niìklo četnzěji až V stzoil. 16. Nyní prý asi 12-15% mužů veřejně
zn-átzmých se tak jmenuje; n ženských se tak často -nervyskytuje.  

Český tvar František se mezi ílidem a v d›en-ní mì±luv~ě vůbec po-
měżrniěčmálo pronáší. -Mezi mládeží zobecňuj-e tvar dříˇve p“okláda“ný
za obhrouzblý, Franta; ÍFra~ntišek jest jim dětinský. Zenské ov-š“e-na
Iìnají také svoje Fanda.  O “ í A 0 . a l

_ *

\

- ` . _ ˇ \.

“Gole~m..: V  .
V í6.ˇstol. oživil pražský rabbi Jehu-da Löw tajemným názvem

božím (Sem ha meforaš) postavu žz-hlíny a vytvořil takto Gel-ema.,
který dokud měl v ústechi onu kouzelnou jformžuli, hylfvečl.misilrıýf
a takto prokazoval pronásled.ov.aným židům veliké služby. V sobotu
mujfii rabbi vyndáv-al, čímž Golem pozbývaljsíly i života .; jednou
tzo zrahhi opomněl, za Golem se vZ~tekl,_vyvracel stromy i .domy azt~d.,,
až jej rabbi zaklel, načež i Golem se rozs'y,pal..Í O i  , M

Co skutečného v p.ověsf§ti té vězi, .snaží se vyluštiti.. v sobš..ír.ném
spise ze ,židovských i .k;ře~sťan~skýc,h pramenů L. Held.(M.nicho“v;
í_í927)_. Domnívá se, ,že tu jde e nějazkého .dvojní.k.a nebo př›cdsęt.avu.
astralního. těla.[Vyj.asněna věc' ještě není. .  ˇ -  

. . ` › ' ˇ
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aNd árzxo ry am e rìifckréshlo ip-ca er d op S hl o I o g a o á"-

,pvraežských ,,Pedag. Rozhl.“ i(říj~en--~p“rosine~cf1928) otiskuje ,Pha
ížr. Štëp. Figura delší studłii „Pedsaflgogické názory G. St. *Hall'a“,
proslulého „ presidentza =Cla`rkov“y zuníiveflrsity a ťpředaníhso amerického
żpfaedopsychvoiloga nové doby (zetmřel ir. 'í;92l±ę), to jehož spisech psal
lu nás s velkým uznáním již Fzr. Cádfia. "Haířl studoval původně prof
tesćtaznìtskou tbeologìi, lfizloÍso4f-icky vyšel ze školy H egelovsy, ale později
se zposètavil vlivem Comteovým a Spencersovým na fstanovislšoj positívi-
esztìzcìk“ého evolucionismu. topy toho nesou také jeho názory o nábožen-
skézm výchoívu, ale přesto některé nejsou ani pro nás bez zajímavosti.

Hall pokládá náboženský výchov za nutný, poněvadž náboženství
jest .dle něho ,,nejen»ergičtějším druhem kultury“, naproti všem
‹sousta.vám ia oborům, jež jsou jednostranné. Veškeren výchov V něm
vrcholí, protože ono jest nejvyššflím lidským .zájmema protože do-
dává niternější jednoty rozumu, citu a vůle. Má-li býti náboženství
učeno nebo zjeveno, musí V nás býti vytvořeno již od přirozenosti.
zDítě si přináší určitou praedisposici, která se musí náboženským
výchovem stále rozvíjeti, a to již od kolébky. .Ievy přírodní, =hrůZia
af vzn.ešenost bouře, stare strvzıny, zříceniny, skály a zvláště nebeská
tělesa působí na dítě silným dojmem citovým. Ukolem výchovu je
zužitkovati všechnytyto dojmy ve smyslu nábo,že[nsl€ém.iDítě nezná
ìrozdíslflu j mezi „přírodou , a nadpřirozenflostí a všechno mythologioké
vysvětllení zjevů přírodních, jak bylo obvyklé u předešlých sgenerací,
jżjest i dnes nejlepší zpottravou dětské duši. Nemusíme se obávati, že
nemáme ničemu učiti, co bychom musilipozději odučovati, nebot*
podávati dítěti rudimenty vědeckých poznatků znamenľáp přivésti
srdceflk zakrnění a předčasně namáhaìti hlavu. jj í j

žLZvlá-štflní je také názor Hallův, jaký pojem o Bohu se má dětem
Wodávati. Pojímání Boha nemá prý býti zprvu osobní anebo příliš
řamiliární, nýbrž Bůh má se jeviti vzdálený 'a neurčitý, budící hrůzu
a úctu mnohem více než lásku. Paedagogická hodnota 'idey Boha?
,záleží prý V tom, že rozšiřuje zor dítěte na vše a dává tušitì vše-
zobecnost zákonů, jíž jsou podřízeny všechny věci. Proto prý ne-
smímelíčiti “Boha jakožto laskavého, příliš Shovívavého, podobného
tcinebo matce, kteří hoví pošetilým dětským žádosstem. Nenáhlé

vštípení poznatků, že zákony boží nelze jako zákonyrodičů auči-
telů obejíti,zrušiti a za jejichfpřestoupení dojíti odpuˇštění, nýbrž
že jsou nezměnitelné, neůprtosnépa tresty za ně že jsou jisté jako
gpůsobnost zákonů přírodních, jest podle , Halla nejvýš důležitý či-'~
ınitel mravního výchovu-,  M _' "  

V prvých letech šěkolníhľoˇ živjota jest v náboženském výchovu
fhtlavním aˇn»ejdůle=žitě'jŤšim výcihsovi svědomí. Velifkou pomůckou při
tom .jest Bible, čt která je Halíovi ovšemjeín ,,výrazem nejzralejšíž
lidské zksuišenosati a nejušolechti.lejŠ-ich lidských. tradic“. Středern
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veškerého náboženského výchoˇvu`"v pozdější době, mezi 12-16. ro-
kem, má býti [Nový Zákon.. „Život Kristův, jeho láskaza sebeobě-
tavost působí nejsilněji .na lidskou duši ; V době, kdy se -jinoehu
dostává .nové zásoby. ,lásky aìcítění.. ,X/Ťychovati mladélidi, vgy-,
mnapsiuyanezušlechtiti nebo„nero›_zšířiti některý ,Z jejich dětských
lnáboženských, ;,náZo.rů, .jest protipaedagogické a ,znamená tozůstaviti
muže na,,ístupni,,çhl_apectví ve nejvyšší sféře jeho,př,irozenosti.“° ol

Výçholvkmravní„bez náboženství pokládá Hall za nemožný. [Po-
ukazuje na to,_ž.e.vy_učová,ní laické -morálce ve Francii naráží na
Značnélzvądy. a,_nedoS,tat_ky. ..Ie_, to ,hlavně„sama. přirozenost dětská.
Dítě .fnemůž,e .sea vžíti do t`heore,tickýchŘvýkladů mravnosti, nemůže
pjcchopipti jejich zákonů a .přęđp,isů.Q ,Duch a .methodyškoly rychle
semění, taksžıesyědomí nemůžeme :učiniti ,základem mravního jed-`
nání udětí.Dítě,potřebuje„mravního<a náboženísksého enthusiasmu,
jjenžhvedl lidstvo. k vyššąím,. c_ílůIn,zv nemůže., véstizz mravní- žçivotse
vším .zápalem fa, přesjnostjí' náboženského cítění bez,nábož;enství.-N,á-
boženství ,svými kořenyjtkví vy nejcennější kmenovézzkušenosti, což
znamená, .žeje to mravní zkušenost, zděděná od našichpředků.
Vyučování morálce sbeznáboženství neuspokojuje dětských potřeb
aj srdce, ,nechává život, dětský chladným, vede. kpředčasné. zralosti
tam, kde\.by'měly_zzůsta_ti conejdéle ve, svém dětsjtví.  V e

~ Je. zajímavlota-ké, jaksoudí Hflallo zavrhovaných častoprostřed-
cích 'Výchov_n'ých, .tr es t u a odjm ěz n ě. Tvrdí, že mravní výchov
potřebuje~ poměrného „prostředí .s .přìrozenými a;_tresty,  jež měly by
následovati bezprostředně po .zlém činu.S toho Ĺ stanoviska nesmíme
prý zavrhovati tělesných _ trestů anidoma ani ve škole, zvláště
uf hochů. Praví, že poznal sám jejich hodnotu. na svých cestách
zvláště v~A.n,íglii as žezachránily ,mnoho hochů j-od zkázy. Hoch,
který by chtěl 'raději zemříoti,„ než trpěti, jest fysicky ,slabý anebo
mravněízanedbaný aneb ,oboje dohromady, .alejv žádném případě
není normální. Náš výchov . je dnes velice sjhovivavý, musíme býti
více,,př_esní aznevyhovovati.vdětskéi„libovůli. Radost a bolestjsou
svrchovanými strůjci života,“ a, vychovatel měl. by studovati „mno-
hem hlouběji, vlivy.posledního..V jmraynímlvýchovuý je třeba -také
používati hodně odměn za dobré skutky-Ačkoliv je to nízký motiv
býti dobrým za odměnu, ale jest-přece tak lépe, než nebýti' dobrým
vůbec. ,Odměny ,povZbu“zu,jí .soupeř`rı,ictví,; zzávodnictví, jež je hlavní
Vzpružinou veškeré práce.~đ,„l I  j jl ,

Az . ' > .' t3 _ -. › . n _ . ø_ › “ . ' . ` _ _ ._ ˇ : _ _ . ť _ _ _
.v . ‹ v `

~ \' ~ . ' . í i . \ _ j ' . ˇ

ø v : . ~ n - _ -` - ` .

atiolick.á_uˇniv_e“r..s,itraz_,vŤSa„lzbu rgu..„  z j
i Mluví až píše se po 'ní už hezky dlouho --`{_._spolek, na_jep;jívybud_o-

váníjí Založen, r, 188.4. Z bývaléíllniversity, jejíž 3,00.{výroěiesl,av“eno
1923, zbyla již  jeniçtheologioká .fa{kult.=a,v a ,to až ,do ,nedjávnażidojysti
bíídně vybavefná ;í §filosofic_ká íjfakultaľ byla zrušena _.1v81O,J .ijakož=,,vůb,íe„c
d'obá .napole,onská› zasadila Iněsftugi jizęmij-rány, _Z nich1ž_.Seýj,i,ž. .nezota.=.v~í.
Narozdíl od poměrů olomouckých,-s nimiž je tu leccos obdobného,

. Ă j , - ‹ ` \

~ \ t \.
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zůstalo arcibiskupství (dosud s pyšným titulem: Primas Germaniae).
s ubohou dotací, jaké nemělo žádné jiné V bývalém Rakousku, leda
snad českobudějovické; zavinil prý to tehdejší arcibiskup Gruber,
který ve své osobní skromnosti se jí spokojil, netuše asi, kolik ne-
osobních povinností s takovým úřadem spojeno!

Salzburg žije a tyje ještě dosud ze své arcibiskupské slávy, snaží
se podniky uměleckými a vědeckými zas vyniknouti: kdo poměry
zná, nemůže se vždy ubrániti dojmu jakéhosi velikášství, kde síly jsou
snaze tak nepříměrné, hlavně síly peněžní, jejichž nedostatek Z města
kdysi slavného a pořád ještě krásnéhoučinil maloměsto. l

V onom r. 1923 smluvili představení četných klášterů benediktin-
ských v Rakouskui V Německu (salzburská universita bývala be-
nediktinská) společný postup o rozšíření dosavadní theologìcké fakulty
a založení fakult dalších. Zatím na theologické zřizovány nové do-
century a posílání sem na studie řádoví klerikové ve větším počtu
než dotud; zřízenapro .ně zvláštní studijní kollej. Tato okolnost,
větší počet posluchačstva, jest nemálo důležita, neboť arcidiecese
samapodle svých potřeb dodávala jich vždy jen Skrovný počet,
skrovnější snad než kterékoli naše diecese. A

Letos 25. listopadu zřízena s římskou úchvalou a podporou druhá
fakulta, fi l o S o fick á, zatím. aroi pouze v nejmenším rozměru:
filosofie jakožto odbor, tedy ne vše to,co se jinak na íilosoíických
fakultách přednáší. A též co do posluchačstva této filosofie počítá
se zatím jenom na kleriky.  ` í l

Netřeba tedy zvlášť podotýkati, že ke katolické fakullě filosofické
vůbec (S jazykovědou, přírodovědou atd.) je tu ještě daleko, k další
fakultě (snad právní, která jest poměrně lacinší) ještě dále -- na
lékařskou nelze ani ve snách“ pomysliti. Vzhledem k tomu, že i
u nás dobromyslní lidé blouzní o katolické universitě, dejme tomu
v Olomouci při tamní fakultě, není nezáhodno poukázati předně na
nezbytný nervus rerum gerundarum -- odkaz »arcib. Kohna tolik
nevydál --, ale ikdyby se ten sehnal, jak universitu zaříditi co do
fakult, co do přednášek atd., a konečně, co od ní možno očekávati?
V střední Evropě máme jednu takovou, aroi také neůplnou: je to
dominikánská ve švycarském Frýburgıı (Z jejichž učitelů byl také
známý brněnský mathematik M. Leroh). Není známo, že by byla
nějak hlouběji působila na směr vědy, čehož ovšem na toliké oblasti
ani sledovati nelze. U, nás v užších hranicích by toto bylo snadnější.

Salzburští ujišťují, že usilujíce o tu svou universitu nehodlají
katolického posluchačstva Z jiných odváděti; což ovšem by ani ne-
bylo tak snadn.o. Ze se tím počet rakouských universit zbytečně
rozmnožuje, odmítajípoukazem na zahraničí, odkud také chtějí
získávati posluchačstvo. U. nás by výtka ta byla též oprávněna,
kdybychom na věc pohlíželi jen číselně --- jinak by u nás bylo
velice potřebí aspoň profesur, kterým V Němcích říkají Weltan-
schauungsdocenturen. Ale sebe idealnější myšlenka potřebuje reelní
rozvahy, aby nezklamala a se nezhroutila. ˇ

Hlídka.. e i  ě 35
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'Í  O b n ov a n á rjofdn ího hosp od ářsilt ví vzN ěme oku.
Í Statjisticliýi úřad. _v Befrljíněe vydal ku dni prosince _ í927 žpříehledi
výnosu akciových společností Německu. Podle toho bylo .v-Něž
mecku .nakoncijrokuí927zapsáno „úředně,il.966 akcovýçh. společ-'
,n0,St_í,_z. nichž, bylo 9í'50/0' _sp_olečnostíburso”vn«ích,~,.arnilionoivých, to
j_est_ta,kových, jiejicjhž. nomináln_í kapitál oanášelgaspoň milion marek,
anebo. které byly aspoň. přípuštělny jk  olpchodováníanabnrse, ikdyž
měly menší kapitál nežijeden milion.Ryíešský„statistický úřad. pře-
počítal ju všech ;jmenovanýcb _sp,olečnos.tí rozvahu zisku „a ztráty, ja
dopočítal se, že čistý výtěžekstoujpnul protiminulému rokuze 5ˇ760/O
naÍZ'.52%;vlastního_ kapitálu. A _ _ - ; jl Í s

Jještějjlěpsevynikne příznivý výsledek obchodní, když se při vy~
pfočpítáváníj celkového výsledku niechëłjí banky a jiné pevněžní ústavy
stran1ou,._Pak totiž stoupne výtěžek ze 404% na 7'í.7%.“1\.lako di-
videnda, ,bylo vyplaceno roku í926ą c.eleíl€emv,.564 miliony marek, to
jeste 6_'.19%.kapitál,_u,. dividendájzn pcd“~robenéh`.o, v ir. l927“však už
7543 miliony marek, to jest,7 47%._`Po.čet společností, které nemohly
vypláceti žádnou dividendu, klesl .o 9%. Zato stoupnul počet spo-
lečnos'tí,,které mohly, vypláceti přes; 100?/0 dividendy, na 15 81%
proti íí'4% Z r. í926. A počet. společností, které mohly vvpláceti
mezi ai 10% s dividendy, stoupnul na 45“45% proti“39ˇ82% zroku
“'l926. Nejvyšší dividendy vyplácely r. í926}pojiš“§ovací společnosti,
průmysl draslový, .výroba papíru je a_ banky, v roku í.9Ž7 zase po“
jišťovací společnosti, průmysl draslový, výroba papíru, af pak výfl
roba ,hudebních nástrojů ia ,hzr`ˇačel€. i _ ja l . i _ ,` í

Í Také německé zemědělství vrací se už do poměrů předválečných.
Zvláště chov hovězího „skotu dosáhl už téměř předválečné výše, ač-l`
koliv Německo jest mírovými smlouvami silno ok/lscštěno.. Posledních
pět let před světovou válkou żčítalo se v Německu na 10/±00ř.000~
dojjnýclípí krav.«V roku ,í9í8, tedy po válce bylo jich už jenom osm
a půl milionu; tedy. téměřío ,dva miliony méně. U mléka a „mléč-
ných výrobků byl úbytek ještě větší a nápadnější. .Před válkou
nadojilo se od jedné krávy průměrně ročně 2.000 až 2.2.-00 litrů.
mléka.V r. í9l8nadojilo se od jedné krávyročně už jenom asi
í'l.,300 litrů. Avšak ve roku .fí927, 'l. prosince,napočítalo se v okle-~
štěném Německu už zase í0,272.000 dojných krav, tedy téměř tolik,
kolik jich bylo před válkou va celém. Německu. ~Také výnos mléka
byl už .téměř takový jako před válkou, v některých kraj_i;ná'ch byl
dokonce ještě větší. Když se počítá, že by litr mlé_ka×s.tál 20 feniků,
nová německá marka platí řekněme .asi osm našich korun ±- pak
by zmíněných desetjmilionůdojných krav vyneslo německému ˇzezz-i
mědělstvíasijčtyři miliardy marek.; Veškeré německá zemědělství
vynese ročně asi/“l6 miliard marelš. ,Hodnota mlékaa. mléčných
výrobků obnáší pak asi ,celou čtvr'tinu,,__celehc výnosuvveškeréího
-německého zemědělství.  p _    t “ r _

I



Røzhlęď 4 i-p:›f1›it§ì‹šłzˇì s 4;

 , e “ .PoZiticky'. ~ v j y .
U náspo volbách. 0' i y- V l 4 i
Volby do zemských zastupitelstev ,(2. prosince) dopadly tak, že

dávají opposičním stranám záminku žádati i. nové .volbyn do říšv
ských sněmoven, ačkoli tytozasedají teprve 3 roky (místo 6,u se*
nátu 8). Přibylo totiž socialistických hlasův, ačkoli ineenějak ná-
padně, a to má stačiti, aby voličstvo hned Zase bylo; hnánoí do
rozčilujícího a nákladného boje volebního. .Že socíalis_tic;ke strany,
Zvláště národní, po všechtěch podvodných ostudách poměrně tak
dobře pochodily, jest jistě pro mravní stránku voličstvaějppříznačné.

Nápadno jest, že tolik voličů nevolilo --- Snad 10--l5%, ina~Mo-
ravě samé 154.000! Nevyspělost, .říká se; ale ovšem také nechut
k nynějšimu. volebnímu řádu a vázaným listinám stran, .Z nichžine
každá má dosti vhodných lidí, anebo [má-l je, nestaíví v popředí
takových, nýbrž ledajaké tlučhuby. í . ~ y ` i ' u. _ j

Lidové straně ubylo hlasův Cechách ina Moravě; o příčinách
se rozepisuje na př. „Věstník kat, duch.“ V PraZe`(č. 4.) Na Slo-
vensku pry urvaia luďákům . 25.000 hl. zl jelikož ti však pozbyli
'100.000 hl., vidno, že agitace proti nim prospělai druhýmsstranám,
snad víc než lidové! -- j  A

V B r n ě jsme volili také do obce. Zvítězila dosavadní vládnoucí
strana, nár. socialisté. Mezi agitačními prostředky byly také rozvá-
žené plakáty s figurou „France Josefa“ (jakoopilcell) Hovadství
to zabaveno nebylo, alezahraniční noviny, které oněm psaly,
byly zabaveny. č 0 A ,»  . ě r

s =ı=
Z Jugoslávie. L ` i
Rozpory mezi Srbskou vládou a většinou Chorvatů trvají. Tito

stojí na tom, aby. poměr Chorvatska k Srbsku byl upraven podle
původních záměrů po válce, na základě samosprávy. V nepříjem-
ném postavení octlo se tu kněžstvo: chce-li jíti s vládou, je zrád-
cem chorvatské myšlenky ---» biskupu ďakovskému se to ostì'“e.vy-›
čítá --,i chce-li jíti s ,,národem“, je Zrádcem Jugoslávie! Tím, že
katolický kněz (Slovinec Dr. Korošec) převzal nevděčnou úlohu
jugoslavskěho smiřovacího státníka, rozpory jen vzrostly --« nábo-
ženství trpí pod nešťastnou politikou, jak obyčejně. Chorvatské
kněžstvo se protoz velké části sestouplo ve svaz na obranu své-
právných snah chorvatských, což ovšembude bělehradské vládě
novou záminkou k pronásledování.  l  

*, ,

hd.--OzlbrojeníNěmeckaavjehosousedů.j
Němci sestavili a uveřejnili výkaz, jak by vypadalo rozdělení

vojska podél hranic v případě války se sousedy- 0  
Na západní hranici:   
Na každých deset kilometrů státní hranice mohlo by postaviti

“ f“-.~›ı<
I Í)
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N ěm e c k o: 243 mužů, dvě lehké strojní pušky. Na každých
stoľkilometrů 7 lehkých děl, 28 lehkých a dvě těžké strojní pušky.
Veškerá ,ostatní výzbroj schází. ›  5 1

F r a n c`" ie: 69.122 mužů, 235 lehká děla, 25 těžkých děl, tři děla
proti létadlům, 318 lehkých. strojních pušek, 258 těžkých strojních
pušek, 41 tank, 36 letadel.“  

B e l gie : 38.431 mužů, 38 lehkých děl, 17 ,těžkých děl, tři děla
proti létadlům, 187 lehkých strojních pušek, 75 těžkých strojních
pušek, 14 tanků, 15 letadel.  .  

Na východní hranici: . 1 j
Nakaždých deset kilometrů by mohlo postaviti j

a N ěž m ec k O : 243 muže, 2 lehké strojní pušky.ěNa každých 100
km lehkých děl, 28 lehkých a 2 těžké strojní pušky. -.Veškerá
Ostatní výzboj schází. n  z  5

P O 1 s k O: 11.188 mužů, 7 lehkých děl, 2 těžká děla, 32 lehké
strpjní pušky, 22 těžké strojní pušky, 1 tank, 5 létadel. 8 S

 C e sk O slo v en S k o: 8.506 mužů, 5 lehkých děl, 2 těžká děla,
42 lehké strojní pušky, 8 těžkých, strojních pušek, 3 létadla.  

ZParaguaye.  _ 1. j
Republika tato severně od Argentinie octlase nyní přes zákrok

Společnosti národů ve válce se sousední Bolivií --› Z příčin ještě ne
docela jasných, i bylo by litovati, kdyby tato válka měla pře-e
rušiti slihný vzestup duchovního života, jaký se tujeví. Před 10 lety
chtěla mládež vypáliti řeholní ústavy, letos uspořádala prvý kato-
lický sjezd, president republiky Dr. José Guiggiari sám jej navští-
vil. Koncem srpna sněmovny velkou většinou sohválily zákon o nové
úpravě katolické hierarchie vp Zemi. President sám doporučoval hý-
valou samosprávu církve Z důvodů státních, Vzájmu vzestupu
vlasti. Poukázal na to, že země staré,Evropy poopravují svůj. dří-
vější postup proti církvi a v ní hledají podporu svých, mravních
snah, především O duchovní povznesení dělnictva. `

Volba presidenta S. S. severoamerických
rozhodla ohromnou většinou pro rep. Hoovera, jenž prý je přítelem
našeho národa -- doufejme, žesnad-aspoň ví, že jsme také na světě.
Protikandidát Alfred Smith měl proti sobě především prohibitionisty
a paknepřátele katolíků. Církevní kruhy úředně nezasahovaly do
volebních zápasů; kurijním »kardinálům Cerrettirnu a Síncero-vi bylo
té doby. zakázáno vstoupiti na půdu S. S. Byly tedy i katolické
hlasy roztříštěné, kdežto s protivné strany sena katolictví Srnithovo
ostře poukazovalo. .leden německý kněz píše Z Evansville Ind.:
Máme (katolíci) příliš mnoho nepřátel --- a nenadělali jsme si žád-
ných přátel velkolepé prováděným kultem osob, zvláštěza eucha-
ristického sjezdu v Chicagu. Vůbec se uznává, že Smith nebyl volen,
p ro t O ž e jest katolík. 5 j- r
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