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Antisemitismus.
P. Vychodil.

Cherchez le juif!

Variace na známé motto.

Mnoho boláek jest na spoleenském tele našem. Podivno jest,

že kterékoli z nich se dotkneme, takoka vždycky vybaví se nám táž

pedstava stejného škdce. Xedím. že právem. Ale je tomu tak. Je e
o defraudaci nebo zemzrad, o nepirozeném klesání nebo stoupám cen.

o znemravnlosti neb ochuzování neb odcizování lidu. pokaždé tém
jsme zvvklí hledati vinníka týmže smrem. Cherchez le juif.

Žalobc tedv je dos. Obhájc není sice snad tolik, ale víc vydají

Jsou bohatší, vbec mocnjší. Snad jen touto zevnjší mocí mocnjší?

Obyejný antisemitismus rád všechnu vinu svaluje jen na tuto zevnjší

moc. jíž poskytují peníze a vbec všechnv pednosti penzi dosažitelné,

jako vlivuplné hodnosti, veejné mínní atd.: vždy za peníze všechno,

vlastn skoro všechno! Ale odkud ty peníze? Pece ne ze vzduchu!

Takovým antisemitou bvvá každý ožebraený venkovan, jenžto v za-

vinné asto bíd. v bezmocném vzteku a v zoufalství hledá vinníka

všude jinde, jenom ne u sebe.

V tomto stadiu nalézá se dosud antisemitismus vbec. Jest více

negativní, nemá uritého cíle ani programmu positivního, a by mohl

býti tak obsažnv. Xení tu vcné soustavv. jež by vyznaovala cíle a

cesty ku zdaru vedoucí. Jest neklidný, tkavý, nevy trvalý. Jednou síly

své peceuje a narážeje na pekážkv. se které zatím. není, ochabuje,

coufá více než pokroil. Necít pevné pdv pod sebou, upadá v onu

malátnost a resignaci. jež nejen že není inorodá, ale seslabuje i ne-

rozvinuté dosud síly a schopnosti. Xejsa takto jist sám sebou, oekává
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i proti vlastním zásadám pomoci od mocností sob cizích, které jí

poskytnouti nechtjí neb nemohou, pomoci, která, by i dána byla.

prospje snad jenom na krátko.

V této slabosti a nejistot stává se bžný antisemitismus snadno

boulivým a osobn násilným. Slaboch nejsnáze upadá v zuivost.

A pekotné násilí, zvlášt osobní, nejenom ovšem vci neprospje, ale

jakožto vbec nesprávné nemže se státi základem zdravého smru.

To jest jako vyhánti erta belzebubem. Po horece nastupuje ochablost.

Vyplýtvané síly již se nevrátí; mohou jen jinými nahrazeny býti, ale

nikoliv už beze ztráty nenahraditelné.

Osobní násilnictví! Zdá se býti v boji docela pirozené, jelikož

vc zastupována jest osobami, a v osobách potírá se vc. A pece

v zásad jest nepirozené, nekesanské. Jest mnohdy velice nesnadno

rozlišovati vc od osoby. Útoník zajisté má v osob uritý pedmt
útoku, kdežto vc jest mu snad vzdálena, není si jí ani vdom.

Napadený pak rovnž rád zamuje sebe s vcí, cít se tím jaksi

ospravedlnným neb aspo mén vinným, a proto silnjším; falešné

muennictví má zde hlavní oporu. V našem pípad, pi antisemitismu

praktickém, bývá ovšem velmi zhusta osobní záležitost hlavní píinou

antisemitského smýšlení a jednání, které se proto také osobním bojem

projevuje. Pokud se tak dje zpsobem právním, jest zajisté nejen

správno. nýbrž i na výsost žádoucno, aby škdce byl neškodným

uinn. Bezprávné zakroování však, by se zdálo i sebe effektnjším,

není ani dovoleno ani prospšno.

Jednotlivými pípady ostatn se vc nevvídí docela. I kdyby

v soutu tchto jednotlivých zástupc njaké vci, zde tedy vci

semitské, byli zahrnuti všichni zástupcové její, kolik jich vbec jest.

vc sama vítzstvím nad nimi snad jest potena pro tentokrát, ale ne

navždy. Ona vrátí se brzy zase, i kdyby tento fingovaný jeden pípad

nastal a tebas i astji nastal, vrátí se v týchže osobách nebo v jiných,

v téže podob nebo v jiné. I zlo má svou nesmrtelnost; o to se jeho

otec postará a náhoních najde vždy dosti.

A konen také dobe tak. když jinak býti nemže. Bez metly

se lovk v dobrém dlouho neudrží, a národové také ne. Tím více ji

pak zaslouží jakožto trestu za híchy minulé. Dobe ježte, když také

výstražný význam její poznají v as. a dle toho se zaídí. Stokrát již

opakováno, že každý národ má takové židy, jakých zaslouží. Našince

ovšem ekne, a celý národ mii '<•
s ním právem íci. že nemže za to.

že vysoká finance židovská ovládá stát v a celý svt. a .'» pravé tato
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vláda zhoubn psobí také na pomry drobnjších útvaru spoleenských.

Toto je sice pravda, ale pece také pravda jest. že veliké podniky

staví se na drobných, a že národ mže a má si opatiti poctivý modus

vivendi aspo v tch. které se nalézají v nm. Jednotlivá obec ani

okres ani snad cely národ nestaí ovsem odstraniti obilní bursu, i když

by jej snad nepímo poškozovala, ale zajisté každá ta spolenost staéi

na to. aby nepoctivého obchodníka mezi sebou uinila nemožnvm. A na

drobných nepoctivostech zakládají se velké.

Antisemitismus! Dle jména je to ješt mladík, má snad njakých
20—30 let, a proto je kolikrát tak naivní a neobratný. Horší však

ješt jest. že není ani dsledný. Nedostatkem pevného programmn

vysvtluje se to snadno. Vzpomeme si na antisemitismus vídeský.

Vystoupil jménem kesanství, ale nezachoval se dle nho. Skutkv jeho

mnohé byly židovské, od kesanu páchané. Tím se ovšem situace ne-

zlepšuje, nýbrž jen zhoršuje, nebo sotva komu jest útchou, že trpí

bezpráví od kesana místo od žida.

Tím octli jsme se u jádra vci. Na se asto zapomíná, jest práv
to, že ne osoby rozhodují o soustav, nýbrž naopak. Nejde tu o semity

a antisemity, nýbrž o semitismus a antisemitismus, jde o soustavu,

o smr smýšlení a jednání. Pravý antisemitismus jest jen ten, který

se vystíhá skutku „semitských". Nepravím: takových, jaké konají

židé, nebo vru ve mnohých vcech bvchom si je mli vzíti za vzor?

a kdyby se bylo tak stalo, nepotebovali bychom nyní tolik antisemitismu,

hluného sice, ale neplodného.

Zlo nevzí jenom v nkolika osobách, v nkolika podnicích neb

opateních, která se zdají neb i skuten jsou ve prospch židv a na

škodu kesanu. Zlo vzí hloub, totiž v tom, že jsme se sami sob

zpronevili, tomu pravému antisemitismu, kesanství totiž, jeho ná-

zorm, jeho zásadám, smýšlení, cítní a jednání, proti nmuž stojí

antichristus nejen v židovstvu, nýbrž i v kesanství, v tom zprone-

vilém, proradném, vypjiv si jméno od židovstva jakožto hlavního

stoupence Bvého.

Pomr kesanství a židovství bývá zhusta myln vykládán a pe-

kikován, zvlášt od tch, kteí svépomocné, obyejn tedy antisemitské

snahy nás katolík neádi vidí. a proto je nekalým zpsobem podezírají.

íkává se, že Písmo samo, jak je Církev pedkládá, semitismn

nadržuj*-, dlíc prý veškero djin- ve dv ásti: židovskou
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a kesanskou. Správn však. rozeznává se troje období Zjevení: prvotné,

israelské neboli židovské a kesanské. Prazjevení ovšem vylíeno nám

taktéž organisátorem židovstva, Mojžíšem, ale nebylo dáno národu

židovskému, jehož tehdy ješt nebylo, nýbrž celému pokolení lidskému.

Zachovalo se ovšem nejistji a nejúplnji v národ židovském, jemužttf

skrze Mojžíše a proroky znova vštípeno a doplnno. A toto náboženství

není v nižádném smru nedstojným pedchdcem kesanství, zvlášt

pak ne v mravouce, o kterou tuto hlavn jde. Jen povrchního

pozorovatele mže zarážeti spousta podrobných naízení, která ne-

náležejí vlastn do mravouky, nýbrž jednak do liturgiky, jednak do

správy státní a takoka policejní. Kdo to uváží a srovná zákonník

židovský, zákonník to státu theokratického, s leckterým nynjším,

nebude se nad oním nikterak pozastavovati, nemluvíc ani o primitivních

pomrech té doby vbec. Tím více vyniká on nade vše, co spatujeme

u souasných národv a stát, jmenovit hledíme-li k mravnímu

jádru jeho.

Pro však o tom se zmiovati, chceme-li si pohovoiti o anti-

semitismu? Proto, že práv antisemití spisovatelé, zvlášt novinái, a
píší jménem kesan (kesanských sociál atd.), nemírnými úsudky

zlehují Starý Zákon. Jesti to nejen zákonník, nýbrž i djepis, djepis

lidu nezdárného a tvrdošíjného, hmotaského a požitkáského, djepis

vrný, až naivn upímný i v nejmenších podrobnostech. Vzhledem

k tomu není to ovšem ítanka pro dti, a mladé a staré, nemající

soudnosti, neumjící rozeznávati vedlejších vcí od hlavních a pod-

statných. Tchto je pirozen vždy a všude mén; proež také mén
bijí do oí než ony, které jsou nahodilé a zmnné, a ovšem také

v našem pípad jsou již bu bezcenné aneb i pímo zavržitelné, po-

vrou (superstitio) v kesanství právem nazývané. Tehda jí nebyly.

nýbrž vyplovaly svj pípravný úkol. Není tedy nejen kesanské,

nýbrž ani vbec správné, mluviti pohrdliv o Starém Zákon vbec,

nýbrž potebí rozlišovati pedn podstatu trvalou a vn platnou od

pípadk doasných, pak zákonodárnou ást od historické, ano Písmo

ne všecko, co vypravuje, také schvaluje, a konen míti zetel k tomu,

že bylo to stadium pípravné, nedokonalé, v nmžto z dvod asových

a národních bylo trpno, eho jinak trpti nelze. Sem náležejí na p.

pomry manželské, ne vesms bezúhonné, ale zajisté daleko spoádanjší,

než byly kdekoliv jinde, a to u národu na výsost smyslného, tvrdo-

šíjného. Též výlunost náboženskou a národní sem poítati dlužno,

která byla jaksi nezbytná k zachování pesnosti víry a mravu, vedla
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vSak ku perarStné hrdosti a samolibosti, i ve vcech náboženských,

tak že Bh neml býti žádnému jinému národu Bohem.

Ve výlunosti té zstalo židovstvo až dodnes. Zjev to zajisté

velice nápadný, v djinách ojedinlý, jak jiz asto zjištno. Již od za-

jetí babylonského, tedy kdy ješt nebylo veta po samostatnosti í^e

jeho, rozptvleni jsou židé po celém svt, kterážto diaspora dovršila

se vyvrácením Jerusalema a dalšími událostmi. Pes to prese vše

nesplvnuli nikde s domorodci, ani v pozdjších pokoleních. Za píinu

uvádjí se hlavn rzná opatení, která proti nim takoka všude

uinna, kdekoliv se octli mezi národy kesanskými, opatení, která

je spoleensky od ostatního obyvatelstva odluovala, navzájem pak

sluovala. Ale i kde tch nebylo, odluovali se oni sami zvláštnostmi

svými plemennými i obcovacími. Pes Kainovo znamení, které nosili,

prese všechna ponížení, kterých dosyta zakusili, ostávalo jim poád

cosi hrdého, cosi nadnášivého, ím jakožto národ vyvolený, elitní,

po moderním zpsobu eeno, od sebe odpuzovali a ve výlunosti

zstávali. Opatení obmezovací nebyla proti nim vydávána a priori,

nýbrž teprve asem, až se ukázala potebnými jakožto prostedky

nutné sebeobrany.

Vlastní tedy píiny zvláštního spoleenského postavení jejich

hledati dlužno pedevším v nich samých, v tradicionelních zvláštnostech

jejich. Ty pvodn snad prýštily ze sebevdomí náboženského, dle

nhož ást až dosud oekává svého a jen svého messiáše, znenáhla

však jednak fysickým odlouením (satkm s katolíky vadí církevn-

právní pekážka, jež tém nikdy se nepromíjí), jednak zvláštními

zpsoby života a zamstnání staly se typickými znaky pokolení toho.

Fysické znaky jeho jsou osamlostí tou ode dávna ustáleny a vbec

známy. Hlavní z nich, slabé tlo, vysvtluje dle anthropolog nechut

jeho k tlesné práci a neobratnost v dlných výkonech. Jest-li ta

slabost post hoc, ergo propter hoc, t. j. tím, že se židé namáhavou

prací tlesnou ode dávné doby nezabývali, anebo snad jen degenerací,

nesnadno rozhodnouti. Ped úpadkem íše zajisté, ped zajetím baby-

lonským, byla jim práce ta obvyklou, ne-li více tedy aspo jisté ne

mén než jiným Semitm. Židé sami nynjší nechut k práci tlesné

odvozují z hrdosti a ze sebevdomí. Známo jest ostatn ze statistiky,

že židé štítí se námahy tlesné v dobrém i ve zlém, nejen tedy práce,

nýbrž i vojenství, zloin, ku kterým potebí jakési odvahy a námahy,

kdežto v kivopísežnictví na p. nebo v podvodech, padlání listin a

podobných mají pevahu dvojnásobnou.
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Tyto a podobné pirozené píiny odloueností židovskou jen ve

spolenosti kesanské dále vypstny, píiny to, pro které židovstvo

dnes tu stojí jakožto zvláštní, samostatná mocnost, rozptýlená, íseln

neveliká (celkem prý jen asi 8 million!), nejsouc vlastn ani národem

ani státem ani náboženskou sektou. Vždy rozpakujeme se, máme-li

psáti: židé (jen jako zvláštní stav neb druh lidí) i Židé. Vytýká se

tu pímo zákonodárství ve státech kesanských, že práv ono vy-

luováním žid ze spolených povinností a práv zavinilo neblahé pomry
nynjší, donutivši jaksi nepímo židy, aby se celým úsilím vrhli na

jedno zamstnání, penžnictví a obchod. Není to snad výtka úpln

bezdvodná, ale nevysvtluje ani polovici toho, co má vysvtlovati.

Psychologicky odvodnno jest. že kdo jaksi vylouen z veejné sou-

innosti, hledí si pokoutních machl, a že naopak ti z veejnosti, kteí

z jakýchkoli píin se štítí svtla, k takovým tajným maklím se

nejradji utíkají. Vždy až dosud platí u lidu: „žid nevyzradí!" V tom

tedy výjimený pomr žid zajisté pispl k eenému zpsobu

života jejich.

Avšak s druhé strany, znajíce rozpínavost židovskou a vášnivé

štvaní proti kesanm hned od zaátku, chápeme úpln, pro Církev

a vlivem jejím zákonodárství kesanské použilo zvláštních ochranných

prostedk proti škdcm," a to proti škdcm víry pedevším. Ale

následk toho nesmíme zveliovati. Pedevším velkokapitalismus není

njaké unicum u žid, nebo jím znieny již také jiné íše. bez žid.

kteí nyní ovšem jej hlavn zastupují. Vývoj novjšího hospodáství

smoval vbec k nadvlád kapitálu, kterýžto smr židé dobe vystihli

a využitkovali. Bez nich by snad nebyly vci tak daleko dosply, ale

byly by také nastaly.

Omezovai opatení nejen uinna všude teprv dodaten, až se

poteba ukázala, ale byla také všude rzná; výsledek však je všude

stejný, aspo pokud na vli a snaze žid samých záleží. Kde byli a

jsou dosud ješt okolnostmi nuceni dobývali si chleba prací njakou

tlesnou — bývají to nanejvýš lehí emesla - iní tak. ale jen tak

dlouho, pokud jsou nuceni. Proud jejich namíen do hlavních mst.

Na venkov se zaíná, v malých mstech se pokrauje a velkomstským

pepychem se koní. Talmud slibuje jim ..poklady celého svta",

„služebnost všech národv" a vládu nade všemi státy, .leden velmož

jejich pronesl prý bonmot, který tomuto ideálu úpln odpovídá. Jednáno

o založení nové íše židovské v Palestin, v níž by ovšem židé byli

nuceni také tžší práce konati. V odporu shodli se vysocí i nízci.



Antisemitismus.

bohatí i chudí. Tmto se tam bu vbec nechtlo aneb když tam byli

výhodami vylákáni, o pekot upalovali tam odtud do Evropy, ponvadž
tam v zaslíbené zemi nebylo koho odírati. A z vysokých nabízena prý

Rotsckildovi hodnost královská, který však prý volí „radji býti židem

král než králem žid". Zcela dle Talmudu, jen postaviti místo

nominelního „židem král" faktické: pánem.

Revolucemi posledního století namnoze provalily se hráze, dlící

žid v od ostatní spolenosti evropské, která tu teprve s hrzou mohla

se pesvditi, jak jest židovstvím prosáklá a porobena. Zdálo se

mnohým, že te nastane sluování semitského živlu s ostatními a že

on pizpsobí se stejným podmínkám práce a života. Nadje, po pí-

pad obava ta — podle toho, jak kdo na slouení obojího živlu po-

hlíží — nesplnila se. Semitský živel ostal ve svém proud a jím ídí

ty. kteí neumli a neumjí mu odolávati. ..Alliance israélite universelle".

Již r. 1860. založil Crémieux a Mojžíš Montefiore na ochranu zájmu

židovských, jest nyní velmocí nepekonatelnou. Jestliže bylo se židy

v minulých dobách nkdy opravdu krut a nelidsky nakládáno, odveta

jejich za to vykonána již vrchovat. Pro další úvahu naši není bez-

významno. pipomnti si, že nejvtší moci nenabyli tam, kde dle

obyejné fraseologie byla nejvtší poroba duchovní, na p. v ím,
kdežto zem velice svobodné byly jimi nejvíce oblažovány. Tedv ani

tak obmezovací zákonodárství nemlo samo o sob toho všemocného

vlivu na jejich povahu a vývoj, jaký se jemu pipisuje.

Hlavní píinu neblahých snah a úspch jejich dlužno hledati

na poli mravním, u nich jak u kesanu. Všechny ostatní píiny,
slabost fysická, odlouenost a staletý zvyk atd. jsou spolupíinami, ale

hlavni píinou jest etnický úpadek židovstva a zpozdilost i zkaženost

kesan, která jemu pichází vstíc a jej dopluje. Památné úsloví

„zkáza z tebe Israeli" týká se ne sice docela, ale skorém docela

stejn obou, Israele i ne-Israele, semitv i antisemitu. Zkáza tvá
z tebe, [sraelij zní to vrnji a úplnji citovánu. (O. p.)

*m>



Jan Oliva :

Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva.

Úvaha tato stejn jako pedešlá („Hlídka" 1899) má za úel

vylíiti dle svdectví nejpovolanjšího, nejvrohodnjšího, totiž dle zpráv

Písma, náboženství v konkrétní podob, jak vznikalo a na celý život

lovka psobilo. Má tím nynjší rozvinutá theorie a praxe náboženská

uvedena býti v souvislost s pvodními djinami, v nichžto zárodek její

a jádro jest obsaženo. První lovk dle zpráv Písma jest typem lovka
v pomru náboženském. Na nm tedy teba tento pomr studovati.

Dvojí schéma jsme již v tom smru poznali (po stránce rozumové

a mravní). Uspoádání prvních lidí není tím však ješt úpln znázornno.

Teba si ješt všimnouti nejhlavnjšího initele, života samého. Život

jakékoli vtší spolenosti má tolik vzájemných vztah, že nemožno je

schématem náležit znázorniti. A pece musíme se o takové schéma

pokusiti, nebo jenom tím mžeme nabýti potebného porozumní pro

zprávu biblickou.

V život vtši spolenosti, hlavn kmene, národu, vždy mžeme
rozeznati dvojí stránku, obdobnou vnitní milosti a pirozenosti jednotli-

vého lovka. Nadpirozenou stránku spolenosti representuje církev,

pirozenou stát. Obojí teba nyní analysovati. Stát nebo spolenost

svtská zahrnuje pedevším veliký obor hospodáský. A si už

tím hospodaením myslíme jakvkoli stupe co do jakosti, na tom nesejde,

alespo sebe skrovnjší prvky hospodaení musíme nalézti v každé

spolenosti veejné, státní. A co platí zde, platí o všech dalších oborech,

proež toho nebudu zvlášt pipomínat. Pi hospodaení, tedy pi praxi

jde ruku v ruce vyuování v tomto hospodaeni, z poátku soukromé.

u rodi, pozdji veejné, ve škole (a si opt ta škola vypadá jakkoliv

a má název jakýkoliv). Takovéto veejné vyuování vyžaduje uspoádání

materiálu vyuovacího, a tak povstává zárodek pro vdy o pírod.

Spolenost svtská zahrnuje dále jakožto výsledek své innosti obor
socialn-právní, z nhož zpsobem výše podaným vyrstá po-

uování a zárodek vd politických. — Tetí obor spolenosti

svtské jest obor ideální, z nhož jde vyuování o nm a

zárodek vd ideologických. Tak tomu je v podstat v každé

spolenosti státní za njmjší doby a podobn tomu bylo za dob dívjších.

Jako spolenost národní v ohledu státním, podobn lze analysovati

spolenost národní v ohledu církevním. Základním oborem je tu obt,
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z ehož vyrstá vyuování obadm pi obtech obvyklým, a na

základ toho vda liturgická. Druhým oborem základním je pro

každou církev slib (zákon, pikázaní), z ehož vzniká znenáhla návod
'vyuování), jak si lovk ve slibech má poínati, a dle toho pak asem
se ustavuje vda morální a právní. Tetím základním oborem jest

modlitba, z ehož asem povstává návod, jak a kdy modliti se

máme. a konen vysvtlení, pro a ke komu se modliti máme
a mžeme (vda dogmatická). Takto pojatá církev v celku svém tvoi t >.

emu íkáme zevnjší milost Boží (gratia Dei externa).

V každém ze jmenovaných obor sestupují se lidé ve spolenosti

zájmové, druhové.

Jak stát tak církev vzájemn stále na sebe psobí, majíce oba

mocné opory jednak v zájmech jednotlivých tíd spoleenskvch. jednak

v djinných, dochovaných tradicích jednotlivých tíd a stav.

Dle podaných velice struných poznámek naznamenávám tuto

pehledné schéma:

II.

Život spolenosti

a" djiny státní všeobecni'

"H obti

Jej vvcliov k obtem

liturgika

zbožné slibv

(zákon, pi-
kázán!)

výchov mravní

morálka (právo'

modlitby

výchov k zbožnosti

dogmatika

djiny církevní všeobecné

život hospodáský

výchov k technice

m vdy pírodní

život sociální

djiny zvláštní

(kultury hospodáské
n liturgické)

£' /,'

výchov k politice

vdy politické

život ideální

djinj zvláštní (kultury socialn-
právní, státní a círfc evní)

výchov kmetafysice dé
J
iny z^štni (kultury ideální

pirozené a nad-
vdy ideologické pirozené)

djiny církevní všeobecné

djiny státní všeobecni
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V udaném schemat na dlouhých arách, znamenajících prbh
života obou spoleností lidských, jest nkolik písmen rzn rozesta-

vených. To chce znázorniti, že život spoleností nepokrauje ve všech

oborech stejnomrn, nýbrž jeden jde rychle, druhý se opožuje. Tím
povstávají rozliné neshody, krise, revoluce a podobné spoleenské jevy.

Další vysvtlivky jsou:

A -j- B -(- G = život církevní.

a -f- b -f- c = život státní.

Kolmé spojení obou oddíl
|
znamená spojení jednotlivých obor

spolenosti lidské po stránce zájmové.

znamená spojení tchto obor na základ stavových

(tídních) tradic.

oooooo bílé kroužky ve vzorcích znaí, že se tvoí v oborech tch
malé spolenosti (spolky) za zvláštními cíli.

znaí více mén volné spojení církve a státu ve všech

oborech innosti spoleenské.

Neteba ani pipomínat, že i vyuování i vda ídí se v jednotlivých

oborech vždy dle stavu, v jakém práv nalézá se ten který obor; ím
vyšší stupe života v tom kterém oboru, tím lepší jest vyuování, tím

hlubší poznatky vdecké.

Celý ten život vzájemn tak svázaný jde stále, každou minutou ku
pedu, ale nejde stejnomrn, což tím více stžuje dobrou jeho analysi.

ím dále postupuje život lidský, tím bohatší a vytíbenjší jsou

jednotlivé uvedené obory kulturní. To ovšem na schemat není zná-

zornno, ale šlo by to snadno. Než o to se nám tuto nejedná, nýbrž

o jinou otázku. Každý logicky soudící lovk musí íci, že není možno,

aby tento život byl neohraniený, naopak jako jednou jist skoní, tak

jednou jist zaal. A nemohl zaíti najednou ve velkých rozmrech,

na p. celým národem, nebo hromadn nic živého nepoíná, nýbrž

musil zaíti od jedincv, a to nejmén dvou, ponvadž jinak než práv
dvma jedinci život lidský se neudržuje (muž a žena). A co platí nyní.

musilo platiti i díve, nebo tím zpsobem, jak nco povstává, též se

udržuje. Musila tedy spolenost lidská povstati od dvou jedinc rzného
pohlaví. Avšak tito jedincové musili již v poátku svého života alespo

v zárodku míti všechny základní mohutnosti a schopnosti,
které jsou potebný k vytvoení všech schematicky naznaených 3 obor
kulturního života lidského, nebo jenom to mže se vyvíjeti, co jest

v podstat dáno do prvního lena nkteré ady. Potebné ty mohutnosti

a schopnosti jsou, jak za to mám. ti: vrozené poznatky esthetické.
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ethické a logické. Akoli projevují se zárove v innosti lovka,
mžeme pece pi nkterých innostech shledati více poznatkúv esthe-

tických (= praktických, umní se týkajících), pi jiných opt ethickvch

nho logických. Tu pak myslím, že poznatky esthetické korespondují

s kulturou hospodáskou (technickou), ethické se socialné-právní a

logické s ideální.

Jako však kultura státní pedpokládá schopnosti a mohutnosti

v dnši a tle lidském, práv tak kultura náboženská (milost Boží

zevnjší) pedpokládá nutn zvláštní vnitní nadpirozené uschopnéní

lovka, a tomuto uschopnéní íkáme milost vnitní (gratia Dei

interna. Tato milost Boží dopluje, povznáší a zdokonaluje pirozené

mohutnosti duše lidské a tak dává životu lidskému vyšší stanovisko.

A protože to, co jest vyšší, vznešenjší, má v život pevahu, vy-

svtlíme si. pro církev má vetší duševní moc v lidstvu než stát.

A jako nvní tomu jest. musilo tomu býti vždycky, i na poátku spo-

lenosti lidské. Milost Boží a kultura náboženská hned u prvních dvou

jedinc musila pedcházeti v praxi kulturu státní. Ponvadž však milost

jen zdokonaluje pirozené mohutnosti duše. musí poznatkv jí vštípené

býti v souladu s pirozenými poznatkv duše výše uvedenými. Tu pak

myslím, že poznatkm esthetickým korespondují v ád nadpirozeném,

zvláštní milostí Boží zpsobeném, poznatkv jevící se tím. že lovk
pro obt vybírá z vcí pírodou skýtaných nebo umním lidským

pipravených co má nejlepšího; dle toho poznatkm etnickým

pirozeným korespondují poznatky ethické nadpirozené, jevící se hlavn

tím. že lovk považuje za svou nejvyšší povinnost dostáti

slibu Bohu uinnému; 1
) konen poznatkm logickým v ád pi-

rozeném odpovídají v áde nadpirozeném poznatky víry, dle nichž

lovk jako nejbezpenjéí pravdu uznává, že Bh jist si

•

o nho zvláštním zpsobem bude starati, bude-li ho o to prositi.

Tak z rozboru spolenosti nvnjší a nvnjších mohutností duše

lidské dospli jsme úvahou k tomu. jak asi byl utváen duševní stav

prvních jedinc, méli-li býti prvními poátkv nynjšího života spo-

lenosti lidské

Co platí o život prvních dvou jedinc, platí celkem též o živote

li ostatních dosplých jedinc, jak muž tak žen.

Tento prvotní stav onch jedinc pehledn nám znázorní ná-

sledující schéma:

1 Po pípad zákonu Bohem danému.
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mu

t smující k oWTH iliturgické

<^3 poznatky etbické nadpiro/en<

2P

poznatky eibicke

"-.

*ž
dogmatické

II. (viz pedch. sckerna)

obti

kultura hospodáská (viz ped-
ej' ázej'cí schéma)

sliby

kultura socialn-právuf Cviz pi d-
cházející schéma;

modlitby

kultura ideální (viz pedch. trh.)

Tímto (I.) schématem, znázorujícím život jedinc, dopluje se

schéma dívjší (II.), znázorující život celého množství, tak že v tchto

dvou schématech naznaen názorn pomr lovka k spolenosti, ímž
podán píspvek k jedné z nejdležitjších otázek tak zv. sociologie.

Co podáno jest pod I., mžeme úhrnem zváti psychologií, co podáno

v dívjším schemat pod II., možno zváti sociologií. Sociologie tedy

spoívá na psychologii. Psychologie -j- sociologie = anthropologie.

Pirovnáme-li ob schémata, vidíme, že v II. církev, akoli djinn
je prvjši. v prbhu naznaena za státem, kdežto v I. oznaena ped
státem: tím dán vyraz skutku, že nkdy vládne lidstvem více církev,

jindy stát. akoli církev svým pvodem je starší.

Mám zato. že není mi teba zvlášt dokazovati, že ve zpráv
biblické, o níž zde jednáme, všechnv základní poznatky
života vnitního i zevnjšího jak v I. tak v II. schemat
naznaené skuten jsou p r o j á d e n v. Celý pedešlý výklad

vlastn smoval k dkazu o této vci. tak že mám za zbvteno ješt

jcdiimi vc ukazovati.

O jedné vci chci však pece výslovn se ješt zmíniti.

Rozeznávali jsme ve zpráv biblické dary pirozené, mimopirozené

a nadpirozené, pi emž jsme podotkli, že dary minu 'pirozené dopluji

pirozené, jsou však následkem nadpirozených milosti Boži. Zdali

i této okolnosti >.\;\n výraz ve schématech I. a II.*? Dán. a to zpsobem
práv udaným. Kultura, pokud se týká lovka jako jedince, tedy

dary pirozené a nadpirozené, naznaena je v I. A že je první lidé

jako jedinci mli. jest jisto ze všeho pedcházejícího, a zvlášt z uvaliv

darech mimopirozenýeh. Kultura, pokud se týká celého množství,

naznaena jest ve schemat II. Ze však tuto kulturu první lidé mli,
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dokazují práv dary mimopirozené nižší, které nejsou nic jiného

než kultura, jaké lidé sami mohou dostihnouti svým piinním.

a které by i první lidé byli dosáhli po delší dob. Tuto dubu jim

však Pán Bh zkrátil a vše to. eho by byli dosáhli teprve asem,

najednou hned z poátku jim udlil, aby tak tím rychleji kultura

lidská rozkvetla.

Nemohu ukoniti celé posud podané pehledné uvažováni, abyeh

optovn nevolal: Hle. jak výborn i v této píin sestavena je zpráva

biblická! Toho nemohl uiniti žádny pouhý lovk, tu musil raditi

sám Bh!

Co posud napsáno, týká se positivní stránky života prvních lidí

a* ráji. Nyní pichází na adu negativní stránka jejich života, spácháni

híchu. Celý prbh podán jest ve tetí kapitole. K lepšímu pehledu

rozdlím tuto kapitolu pi výklad v nkolik odstaven.

Verš 1 Velikou obtíž psobí pro výklad verš tento. Výkladu

úpln uspokojujícího posud nemáme, proto co tu bude podáno, jest

toliko píspvkem k výkladu. Píinou toho. že text neudává pímo
a pesn hlavní vc. co totiž bylo píinou, že had mluvil.'-) Ze nemohl

mluviti a také skuten nemluvil sám sebou, jest patrno a z následují-

cího textu úpln jasno. Jsou ovšem, kteí celou zprávu vykládají za

zbytek dávných mythv a odvolávají se pi tom na národní povsti

a báchorky, v nichž zvíata mluví. Když však povsti a báchorky ty

pozornji zkoumáme, uvidíme, že vždy je tu njaká píina vyšší.

která zvíata k ei pivádí, njaká rozumná bytost, hlavn lovk,
který se promuje ve zvíe a jedná ve stavu zvíecím úpln dle

rozumu lidského. Ponvadž je to u všech národ, musí to míti základ

všelidský bu tím. zeje to výsledek psychologického dní lidského

vbec, anebo že to je založeno v njaké události všeho lidstva se

týkající. Ano nevyluuje se ani spojení obou tchto zpsob. Tu pijde

pak na otázku, co kdo považuje za prvjší a starší. Vdci nynjší

praví, že je to výsledek psychologického dní lidského vbec, ale tím

není naprosto vylouena možnost njaké základní pro to události.

Ano, my mžeme íci. nejen
N

že pro to je možnost, nýbrž docela sku-

tenost. To pravím také dle zásad psychologických, na které

oni vdci se odvolávají. Vzpomeme, co výše jsem ekl o faktech

a jich výklad, vzpomeme na základní všelidské pro všechny lidi

1 / text mluví o hadu skuteném, pirozeném, v tom se shoduje pevážná

vtina theologu katolických. (Lenz 404.)
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platné, tedy i pro vyrostlé v pírod) zákony psychologické, zvlášt

na onen: nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu a po-

známe, že obyejn pedchází fakt a následuje výklad. A dle

toho dovozuji, že zpráva ve verši 1. uvedená nikterak nemusí býti

výplodek mythický, nýbrž událost skutená, fakt. Tento fakt vyžaduje

nyní dostateného, logického vysvtlení. To muže býti podáno uvedením

píiny, jež tento fakt k místu pivodila. Had sám sotva jako zvíe to

uiniti nemohl, v to nikdy žádný lovk i sebe naivnjší dle výkladu

povsti a báchorek výše podaného viti nemže. Ponvadž však had

mluvil, musila píina, která ho k ei pobízela, býti rozumná a jak

z dalšího vidti, Bohu odporná a lidem nepíznivá. Tu pak nyní

jmenujeme áblem. Tak bychom tedy nepímo dospli k poznání

píiny, pro had mluvil. Ale, jak eeno, výklad práv proto, že píina

není jasn udána, není úpln jistý na tomto míst. Vtší jistoty nabývá

teprve dalším líením. (Srv. Lenz 399, 400.)

Jiná obtíž jest, že ábel mluvil skrze hada. U nkterých pták

napodobiti hlas lidský není nic zvláštního, a proto by byl mohl ábel

snadno toho použiti. U hada však není píkladu. Tu poukazuji na

okolnost, že to bylo v ráji a že tedy analogicky teba tuto vc vykládati

dle zpsobu, jímž se vykládá „strom života", „strom vidní dobrého

a zlého" a p., zvlášt pak analogicky k známému pípadu s oslicí

Balaamovou; dabei haben-wir keineswegs anzunehmen, dass Gott die

Thierseele zu einer verntinftigen Seele umgestaltet hábe, sondern dass

er nach den Worten des hl. Augustin (Quaest. in Heptateuch 1. 4. qu. 50)

Balaam das, was er ihm zu sagen hatte, aus dem Munde des Thieres

auf verstandliche Weise vernehmen liess, weil, wie Gregorius von Nyssa

(lib. de vita Mos.) sich ausdruckt, dieser Seher, welcher sonst das Geschrei

der Thiere und das Girren der Vogel zu beobachten pflegte, am besten

durch das unvernunftige Thier belehrt werden konnte. (KL. 1.1 STO— 1.)

Das Widerstreben des Thieres setzt sich fur ihn (Bileam) in menschlich

wahrnembare Rede um. Denn das Thier redet, wie das Weib des Erst-

gesc^affenen die Schlange hat reden hoen. Weder hier noch dort hat

man an eine Wirkung der guttlichen Allmacht zu denken, welehe dom

sprachlosen Thiere die „momentane Funktion menschlicher Sprach-

wcrkzeuge" verlieh. (RE. 3,228.) Co u oslice Balaamovy stalo se z vle

Boží, stalo se u hada z dovolení Božího. Bh dovolil áblovi, aby skrze

hada mluvil. Moc k tomu má ábel svou pirozeností. (KL. 4, 519.)

p. .1.)
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Paprsky Rontgenovy v lékaství.
MUDk. Josef Svítil.

Obrovská penetraní schopnost x-paprsk Rontgenem v r. 1895.

objevených vvužitkována v medicín všestrann k úelm diagnostickým

i léebným. Zklamal sice léebný jich úin sanguinická oekáváni.

za to však soustavným skiaskopovánim .(prosvícení tla x-paprskv zveme

skiaskopií, fixování obrazu na desce skiagrafií) vytženy ne-

ocenitelné pokyny pro pochopení mnohých fysiologických i patho-

logických zjev v lidském organismu a udeeno na nové neomylné

oprv exaktní diagnosv. Objevem Rentgenovým a uvedením jeho do

lékaské diagnostikv nabvli jsme takoka o jeden smysl více.

Chci lánkem tímto — sestaveným dle pojednání Dru. Jedliky,

Veselého, Panýrka a Chalupeckého vesms v asopisu eských léka
— strun tenáe informovati o tom. jak dalece použito R. paprsku

na eských klinikách a k jakým došlo se výsledkm.

Záhy po uveejnní Runtgenova epochálního lánku
r Ueber eine

neue Art von Straklen" provedeny první pokusv s nové objevenými

paprsky v laboratoi eské techniky a universitním fysikalním ústavu.

Tamtéž provedeno první r rentgenování
u nemocných z pražské vše-

obecné nemocnice. Piinním prof. K. Maydla zaízen brzy na to

peliv vyzbrojený skiaskopický kabinet pi eské chirurgické klinice.

Za tí posledních let pak provádí se systematicky na klinice této

skiaskopování všech tžce nemocných ku doplnní diagnosy i k jiným

úelm ku p. kontrole obvazu pi zlomeninách).

Je to pedevším diagnostika cizích tles, která vyvinuli se

methodou touto zpsobem netušeným. Co asto nezdaí se nalézti ani

pelivým hledáním pi pitv mrtvoly, objeví se snadno R. paprsky.

jež s uritostí zjistí nejen skutenou pítomnost cizích tles v tle ale

i jich poet, velikost a tvar. Ovšem jest tu úkol skiaskopie více nebo

mén snadný, dle velikosti cizího tlesa a dle toho ím je obklopeno.

Jediným pohledem na tluureskující Štít pozná se olovná koule do ruky

vnikli, ale drobný úlomek jehly v mohutném svalstvu stehenním

i vycviené oko sotva postehne. Za to v místech, kde není tak

mohutné vrstvy svaloví'. 1/.- zjistiti i nejdrobnjší pedmty, tak na p.
zjiitny nepatrní' stepinky skleném'- vzící u prstního kloubu. Pi
skiaskopii zlomeného pedloktí u kameníka zjištny nahodile v hloubce

rány drobné kaménky. V literatue anglické publikovány pípady
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skiaskopieky postehnutých jehel, uvázlých v ehrupavkách krtanovÝch.

které pak operativním výkonem odstranny. Na eské chirurg, klinice

podaila se i skiagrafie malého cizího tlíska v oku. Tamtéž pozorován

stelný projektil, který tkvl v bránici a na obraze skiaskopickém

jevil spolené s bránicí pohyby pi vdechu a výdechu.

Je samozejmo, že operativní výkon, namíený na vybavení cizího

tlesa z té neb oné ásti tla, znamenit je tím ulehen, když skia-

grafickým obrazem sídlo jeho pesn lze stanoviti. Z dlouhé ady tles

skiaskopieky lokalisovaných zajímavý je též nález dvouhalée v jícnu

a dtské píšalky plechové („slavíka") rovnž v jícnu chlapcov, pak

zlatník ve stevách, hebík v žaludku! Veškery jmenované pedmty,
život postižených zajisté nemálo ohrožující, operací s úplným zdarem

odstranny.

Za to skiaskopie kaménk, vytvoivšíeh se v mchýi moovém,
ve žluníku a v pánvi ledvinné. s velkým zdarem se nepotkává,

jelikož jen nepatrný íselný zlomek tchto kaménk x-paprsky v té

míe absorbuje, aby obraz jejich zeteln objevil se na skiagramu. Jest

toho tím více litovati, ím astjší jsou ona onemocnní a ím dleži-

tjší je tu stanovení pesné diagnosy vzhledem k operativnímu výkonu.

Nejvtší territorium chirurgických pípad, pro nž je skiaskopie

a skiagrafie vyšetovací methodou par excellence, jsou všecka mnoho-

tvárná poranní týkající se kostry, tedy vymknutí a zlomeniny. Zde

dovoluje nová tato methoda rozpoznati nejen kvalitu a rozsah doty-

ného poranní, nýbrž podává i zevrubný názor o potu úlomk, smru
plochy lomné, o zpsobu, jakým úlomky od sebe dislokovány a pod.

Než nedosti na tom, skiaskopie je zárove výtenou kontrolou léivého

výkonu. Dovolují R. paprsky i vyšetení skrze piložený obvaz sádrový.

Takovým zpsobem lze se pesvditi, zda skuten vjmiknutá kloubní

hlavice správn byla v pánvici kloubní vpravena, zda úlomky kostní

pesn k sob adaptovány a obvazem v ádné adaptaci fixovány.

V té píin poskytla skiaskopie ne jednoho pekvapení: pi valné ásti

zlomenin, jejichž adaptace byla dle zevního vyšetení „ideální" a obvaz

dokonalý, odkryl skiaskopieky obraz nepknou dislokaci úlomk, naež
ovšem práv piložený obvaz sejmut a nkolikráte obnoven, až skiaskop

úpln uspokojoval.

Z uvedeného snad již vysvítá, jak pkných výsledk docíleno

R. paprsky v chirurgii. Což divu, že i ostatní odvtví praktickélu

lékaství uchopily se dychtiv nové výzkumné methody, i vidíme, že

i na klinikách pro nemoci vnitní piln se skiaskopuje. Jest zajisté
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nemálo zajímavo. na živém lovku, jehož hru R. paprsky jsme

prosvítili. pímo vidti tvar a pohyb srdce, dýchací pohyby bránic,

peristaltický pohyb žaludku atd. Pomocí R. paprsk vidíme jednotlivé

organy vnitní v jejich funkci a mžeme tuto funkci i v jednotlivých

faších sledovati. I chorobné zmny tchto orgán lze skiaskopií preciso-

vati. Velmi dobe lze zjistiti v plicích tuberkulosního nemocného

velikost i poet tuberkulosních doupat, dutin to vzniklých zmknutím

plicní tkán vlivem bacilla Kochova. Plicní nádory lze rovnž R. paprsky

rozpoznati.

Jak ze struného nártku tohoto vidno, jest upotebení R. paprsk

v lékaské diagnostice mnohonásobné a docíleno v krátké dob výsledk

namnoze pekvapujících. Za to význam jejich pro léení jednotlivých

nemocí vnitních i zevních jest celkem nepatrný. Provedena sice

i v tomto smru spousta pokus, které však valnou vtšinou potkaly

se s úplným nezdarem. S jakýms, le pochybným výsledkem užito R.

paprsk k léení vrozené zrdnosti, jevící se nadbyteným vzrostem

vlasu kvalitou i umístním odlišného. Urit pak lze tvrditi, že delší

psobení x-paprsk na zdravou kži jest jí škodlivo, vyvolávajíc

zmny zántlivé; zjištn též škodlivý jejich vliv na oko.

LT22sm 1^

Hlídka.
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Kesanství a vzdlanost ecká a ímská,

Dr. Jan Sedlák.

1. V poátcích svých zaujalo kesanství proti vzdlanosti ecké

a ímské stanovisko odmítavé. Zásada sv. Pavlem (I. Kor. 3. 19)

vyslovená: „Moudrost tohoto svta jest nemoudrostí ped Bohem" zstává

v pratnosti po celou dobu Otcv apoštolských. 1
) Vysvtluje to jednak

nadpirozený ráz kesanské nauky, která k cíli svému úpln

dostaujíc, nutn vzdlanosti oné nevyžaduje, ba jí odporovati se zdá,

jednak sama povaha kultury pohanské a nebezpeí pro novou

nauku z ní plynoucí.

2. Ale již v polovici druhého století nebo snad ješt díve nastává

obrat. Kesanství si razilo vznešeností vrouky a istotou

mravouky vždy více dráhu v kruhy vzdlané, odkojené
kulturou po*hanskou, budilo pozornost muž, kteí vyueni byli

na vzorech klassických, znali soustavy filosofv a prostudovavše je,

nebyli jimi ukojeni; mnozí z nich se klonili ke kesanství, nkteí

se kesany stali. Tm záleželo zajisté na tom, aby i druhy své získali.

je o pravd kesanské pesvdili, ehož by pohrdavostí k literatue

a filosofii pohanské nebyli dosáhli. Mimo to skuteného odporu mezi

ádem nadpirozeným a pirozeným nenalézali, ba tu a tam vidli

souhlas, shledávali, že v nauce Kristov jest jasn proneseno, co nkterý

básník nebo filosof jakoby byl tušil. Nebezpeí pak, jež by z pe-

vrácených zásad pohanských kesanm snad hrozilo, nejevilo se jim

tak velkým. Poznávali konen, že novému uení i formy slovesné

v klassicismu tak vypstné i rzných výraz filosofických ku pesnému

vystižení zjevených pravd je teba. Ty úvahy více mén psobily

k tomu, že se smýšlení kesanv o pohanské vzdlanosti zmnilo.

3. Popud k tomu daly hlavn útoky pohanských filosofv

a pronásledování kesan. Tu bylo nutno pravdu zjevenou hájiti, ne-

správnost výtek inných dokazovati, pravý názor o kesanství po-

hanským vzdlancm vštpovati: dosti zajisté píležitosti a píiny pro

kesany, aby o pomru svého náboženství ke staré kultue bedlivji

uvažovali a ke zmínným závrm dospli.

Mnoho k tomu piinila zvláš výtka neuenosti, pohanskými

filosofy kesan um inná, Tak horší se Ca e cil i us v apologii Minuei a

Felixe nadepsané O k t a v i u s, „že nkteí — a to nestudov a n i.

>) Srv. Blídka* 1899 . 11. a 12.
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vd neznalí, v umnách i všedních nezkušení — se osmlují nco
jistého stanoviti o nejvyšších vcech a vznešenosti jejich, o nichž tém
po všecka století sama filosofie ješt v nejrozmanitjších školách bádá", 1

)

a zve kesfany „lidmi bídné, zakázané, beznadjné strany..., lidmi, kteíž

z nejsprostší luzy muže nezkušené sbírají a ženy lehkovrné, a bezbožné

spiknutí tvoí." 2
) Podobn tvrdí Celsus, že kesané jsou jen lidé

nevzdlaní, neuení. Origenes klade mu v ústa tato posmšná slova

o kesanech: „Nikdo vzdlaný nepistupuj, nikdo moudrý, f kdo

rozumný, nebo takových nepijímáme; ale je-li kdo neuený, nemoudrý,

dcko, s dvrou sem poj; z ehož patrno, že jen blbé, sprosté, tupé,

otroky, ženštiny a dti získati chtjí a mohou." 3
)

Výtka tato nemohla ovšem kesanm býti lhostejná a nutila je

o pomru nauky božské ke svtské vzdlanosti dkladnji pemýšleti a

byl-li jaký dvod intelligenci od vstupu do církve zdržující, jej odstraniti.

4. První apologetické spisy ecké, z nichž o pedmtu našem by

bylo lze souditi, se nezachovaly. Quadratova Apologie, již asi r. 126.

podal císai Hadrianovi, zanikla až na nkolik slov citovaných Eusebiem

(Hist. eccl. IV. 3) úpln, druhá. Aristidem, filosofem athénským,

témuž císai odevzdaná (i spíše Antonínu Piovi 4
), nalezena sice ve

spise „Vita Barlaam et Joasaph wi

, ale otázky naší se dotýká pouze tím,

že spisovatel jeví sám díl kladnou prpravu filosofickou a že

užívá hojn spis Platonových, zvláš Timaia.

První, u nhož zmínný obrat z písemných památek lze dovoditi,

je sv. Justin. Znal všecky soustavy filosofické, zvlášt v Platonov
ml zálibu. Uznává, že v nich jest mnoho dobrého, ale vše
to jest dílem Kristovým, jejž sv. Justin zove Aóyo; a7ispu.aT'//.ó:.

Týž Logos totiž, který se v Kristu zjevil v plnosti své bytnosti,

jest v zárodku fsemeni) všude inným. Lidský rozum jest výplodem

Loga. Podle toho, jakou úast mli filosofové a básníci
na tomto Logu, mluví i oni pravdu. Veškerá pravda
tedy je vlastn kesanská, a ti. kdo dle Loga žili. jsou kesané.

Tak píše v Apologii I. 6) hl. 4i>.: „Vyueni jsme, že Kristus jest prvo-

>) Hl. 5. vv.l. Qronoviovo, Leyden l 7"<j. -ti. 38. o.

») Hl. 8. téhož \y<l. rtr. 76. n.

:

>) C. (Visum III. <-. 11. Orig. Opp. vy.l. Maur.. Paíž 173:5, sv. I. str. 476.

4
) Srv. Hamack, Gesch. der altchristlicheo Literatur, II. 1. Leipzig 1807. s. -271 f.

b
) Napsána jesl Apologie 1. asi ruku 150. a podána Antonínu Piovi, A|>. II. a

Rozmluva se Židem Tryfonem napsána nedlouho po prvé. Srv. Bnrdeníien-er, Patrologie.

Preiburg 1894. S. 89 f.
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rozenec Boží a Logos, jehož veškeré pokolení lidské piúastnno.

A kdo dle Loga žijí. kesané jsou, by i neznabohy byli jmíni; jakoví

byli u Bek Sokrates a Herakleitos, u barbar pak Abraham, Ananiáš,

Azariáš. Mizael a Eliáš a jiní mnozí." 1
) A v Apol. II. hl. 10.: „Cokoli

vvborného kdy pravili nebo nalezli mudrcové neb zákonodárcové, to

ásteným nalezením a rozvážením Loga vydobyli. Ale ponvadž ne-

poznali všeho, co Logovo, t. j. Kristovo jest, proto asto vci sob

odporné pravili." Podobn v hl. 13., kde zase rozhodn dodává: „Cokoli

od jiných všech výborn vyeno jest, to naše, to nás kesan jest." 2
)

5. Ale ješt jinou myšlenku o pvodu tch ástí, jež u spisovatel

pohanských pravdivými shledává, vyslovuje sv. Justin, myšlenku, kteráž

po nm se stala vládnoucí. Co dobrého je v pohanské vzd-
lanosti, to vzato je z Mojžíše a prorok, jichž spisy filosofové

a básníci pohanští znali a jich užívali. „Co Platon dí", píše sv. Justin

v I. Apol., „,vina volícího jest, Bh bezvinen jes, z Mojžíše proroka

vyal. Mojžíš zajisté starší jest všech spisovatel eckých. A cokoliv

o nesmrtelnosti duše aneb o trestech posmrtných, o nebeských vcí

rozjímání aneb o podobných naukách bud filosofové bu básníci pravili,

tomu jenom píhodn z prorok vyrozumli a to vykládati mohli.

Odtud zdají se všude semínka pravdy býti." 8
) A dále dovozuje, že co

Platon o stvoení praví, z Mojžíše je vzato, a nauka o Trojici.

Moižížem naznaená, že Platonem napodobena, ale nevystižena.*)

Stanovisko Justinovo je tedy: V ecké filosofii a

básnictví jest mnoho pravdivého, ale to vzato je ze

zjevení jednoho pravého Boha kesanského, bu jeho

zjevením neprostedným, totiž inností druhé božské osoby ped

vtlením, nebo užitím spis starozákonních, v nichžto zjevení

Boží jest obsaženo. Stanovisko staré, stanovisko odporu proti vzd-

lanosti ecké sv. Justin tedy opouští úpln, ale v horlivé snaze, aby

kesany ke studiu jejímu pohnul, a více ješt by pohany vlastní jich

zbraní porazil a kesanství naklonil, zabíhá v druhý extrém. Podceuje

píliš sílu ducha lidského hledajícího pravdu a vidi v tom, co rozum

lidskv sám — snad pomocí mlhovitých njakých zpráv tradice —
vybádal, Boží zjevení.

r
) Sušil, Spisy sv. Otc&v apoštolských a Justina mueníka. Vyl. 3. v Praze

sir. 280.

2) Sušil, op. c. 302, 304.

3
)
Hl. 44. Sušil op. c. 279. Tak i v hl. 54.

*) V hl. 59. a 60. u Suš. str. 288. n.
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A plné to zjevení, plná pravda kesanská jest mu je-

dinou pravou filosofií: „Pemítaje u sebe ei Krístovy, tu jediné

bezpenou a prospšnou filosofii býti jsem shledal", píše v dialogu se

židem Trvfonem. 1
) O té platí nadšená jeho slova: -Jest filosofie opravdu

poklad pevelký a pedrahý u Boha. k nmuž nás sama vede a jemuž

nás uvzácuje. a v pravd svati jsou oni. kdo mysl svou na filosofii

oddali." -)

6. Osobní názory svoje, výsledky svých úvah a studií sdloval

sv. Justin se svými žákv v ím. Ze však se ješt potkávaly s od-

porem, toho nejlepším dokladem je žák sv. Justina Tatian. který ve

spise np: ''E/./.r//a; všech pedností ecké kultury pomíjí a s vášnivou

prudkostí a jednostranností proti ní se staví. Zaíná hned dkazem,

že všecka vzdlanost ecká jest od „barbar" (hl. 1.— 3.). s pohrdavostí

volá: „Co jste velkého provedli filosofií svou'/" hl. 2.) a dodává: „Zekli

jsme se moudrosti vaší. nebo rétoriky k nespravedlnosti a pomluv

užíváte básnictví, abyste boje líili a boh láskv a duší zkázu-

(hl. I. 3
. Opakuje však také myšlenku Justinovu, že Mojžíš starší je

všech filosofv a básníkv, a že Rekové sami mnohého z nho užili

(hl. 36.—41.). Justinova škola ímská se celkem ídila zásadami

svého mistra.

7. Justinovou školu jmenujeme apologety. kteí jeho

byli žáky. na kteréž ml sv. Justin rozhodný vliv. ímskou ji zveme.

tebas vtšinou psali ecky a nesídleli ani v ím. protože mistr v ím
se nejvíce zdržoval, tam trpl, tam as i formální njakou školu ml.

Ze spisv apologet pojustinských málo se zachovalo, ale co máme.

staí k dkazu, že v posuzování kultury ecké a ímské vstoupili

v Šlépje >v. Justina.

Athenagoras. jejž nápis apologie jmenuje Ai^vaís:. zú.iz^zo;

•/p.7T'.7.vo:. jeví ve své -Pímluv za kesany-. 4
) Marku Aurelovi a

synu jeho Kommodovi podané, tutéž pátelskou náklonnost k filosofii,

zvláš platónské, jako sv. Justin a ukazuje velmi dkladnou znalost

eckých básníku. Z nepkných vlastností, jež bohm pipisují básníci,

dovozuje, že polytheismus ecký je bludný. Cituje tu Hesioda. Homera,

Orfea. Pindara hl. :?'.». . Aischyla. Sofokla. asto Euripida (nkdy ásti

nám jinak nezachované, srv. hl. 20. . Uznává však také, že u filosofv

i) Hl. 8. Ú><Ml, op. c. str. 316.

a
j Tamže hl. 2. Suš. str. 308.

3
) Andrcae Gallandii C. Or., Bibliotheca vetertun patním. Venet. 14. sv. Sv.I. str. 037.

*) Upeafeía -•-/. /jJtOTWcvflv.
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a básník jsou vty správné a — zase krok dále — užívá jich

k dkazu pravdy kesanství. A odkud ta pravda u nich?

„Básníci a filosofové", odpovídá Athenagoras, „jako jiné pravdy tak

i tuto (že jeden jest Bh) domýšlejíce se uhádli, ana sama mysl jejich

je pohánla — z jakési spíznnosti s dechem Božím, — aby zkoušeli,

mohli-li by nalézti a pochopiti pravdu; ale tolik síly nemli, aby ji

vystihli." 1
)

8. Stejné methody užívá i Theofil, biskup Antiochenský,

v apologii „K Autolykovi", 2
) napsané asi r. 180. Ukazuje na bludy

filosofv a básník pohanských (kn. II. hl. 1.—6.), než upozoruje

spolu, že jsou u nich zrnka pravdy, kesanství svdectví vydávající.

Vedle básník citovaných Athenagorou uvádí ješt Arata, Menandra,

Thestia, Simonida (II. 8), Archilocha (II. 37), Timokla, Filemona, Simyla

(IH. 7), Aristona (?). Obšírn dovozuje, že Mojžíš a proroci starší jsou

všech zástupc kultury pohanské (III. 20 n. 3
) a tvrdí, že tito z onch

vdomosti své vážili. Tak na p. v kn. II. hl. 37. uved o konci svta,

soudu a trestu výroky nkolika básník dodává: „. . . tak i o stvoení

svta volky nevolky souhlasn s proroky mluví, akoli mnohem jich

mladší jsou a ze zákona a prorok to ukradli."

9. Athenagoras a Theofil charakterisují s dostatek školu Justinovu.

Athenagoras více se kloní k prvnímu výkladu Justinovu (vnuknutí

Boží), Theofil k druhému (užití spis biblických). Ostatní apologie doby

té se ztratily (Aristonova, Apollinariova, Melitonova). Zvlášt

zajímavý by tu as byly spisy maloasijského filosofa Miltiada, z nichž

Eusebius 4
) uvádí „K Bekm" (2 kn.), k Židm (2kn.) a „O kesanské

filosofii ".^)

Pokud ze zachovalých spis souditi lze, Justinovo pravidlo
platí v celém období apologet eckých.

10. Ze snaha apologetická nutn tém k tomuto stanovisku vedla

a že na západ v druhém století již bylo všeobecným, toho nejlepším

dokladem jest jeden z nejgeniálnjších a nejpvodnjších spisovatel

latinských: Tertullian. A zasmušilá jeho povaha a strohá písnost

mu zrovna vnucovala nejkrajnjší odpor proti všemu pohanskému, tak že

*) Hl. 7. A. Qallandii Bibliotheca sv. II. str. 8.

2
) V obsahu rukopisu má nápis lípo; Autóáuxov "EXXyjva 7tepl i,c, xfiSv /piiTiavwv

s
) Bibl. Galland. II. sv. str. 118. n.

*) Hist. eecl. V. 17. 5.

) Trcsp Tjs xatx xpia-iavoÍK MAcoocag — tak restituuje nápis Harnack, Geseb.

der altcbr. Lit. I., 1. 256.



Kesanství a vzdlanost ecká a ímská. 23

pojem kesana a filosofa dle nho se naprosto vyluují, 1
) pece oteven

uznává, ba s nadšením líí potebu vzdlání klassického, nazývaje je

prostedkem potebným pro celý život a základem
studií božských. Oznaiv totiž v knize „de idololatria" vyuování

ve školách pohanských velice píbuzným modloslužb, iní si námitku:

„Není-li služebníkm Božím (kesanm) dovoleno uiti ve školách,

tedy není také dovoleno uiti se v nich. A jak by se pak kdo mohl

vzdlati i v lidské jen moudrosti, kdyžt prostedkem po celý život

potebným jest literatura (t. j. literní vzdlání)? Kterak mžeme lidská

studia zavrhnouti, bez nichž božská býti nemohou?" A jako námitku

pedkládá Tertullian tu chválu slovesného vzdlání, pece mžeme ji

zváti jeho pesvdením, ježto v dalším jí nikterak nevyvrací

a nezamítá, nýbrž studium to prost pipouští prav: „Jinak se má vc
s uením se, jinak s uením. Uí-li vící literatue, jež se naukou

o modlách hemží, není pochyby, že ue jim je doporuuje, pednášeje

o nich je tvrdí, zmiuje se o nich svdectví jim dává . . . Když však

vící se tomu uí, ví-li již, kdo jest, ani toho nepijme ani nepipustí...

Nutnost jest mu omluvou (že i o modlách poslouchá), ježto jinak nelze

se mu uiti." 2
)

Nutným tedy shledává Tertullian studium klassické pro kesany.

Ale co v nm a u filosof vcn správného nalézá, jest i dle nho ze

zjevení. Z Mojžíše a z prorok, „z nichž nejposlednjší jsou starší

prvních pohanských mudrcv a zákonodárcv a djepisc", 3
) vážili

filosofové pohanští své nauky o Bohu, o svt, o duši, o ráji a pekle

a zmnili a porušili je. Tak píše v Apol.: „Který básník, který sofista

vbec nepil ze zídla prorokv? Odtud tedy filosofové žíze ducha

svého tišili, tak že od nás mají, v em s námi se srovnávají." A o nco
díve: „Filosof má se ke kesanu jako zlodj vci ke strážci jejímu;

taková jest zajisté dokázaná starobylost literatury božské, že snadno lze

viti, že pokladem (zdrojem) byla veškerému pozdjšímu mudrctví." 4
)

') Srv. Apol. adversus gentes hl. 46. 7.: »Co jsou podobného filosof a kesan,

žák ecka a nebes, povsti tha a života, slov a skutku píisobitel, vcí vzdlavatel

a boitel, pítel a nepítel bludu, pravdy jinaitel a napravovatel a tlumoník, krádce

její a strážce?« Pekl. Vojákova v Dd. sv. Prokopa 1887, str. 112.

2
) De idol. c. 10. Tert. Opp. Ed. Basil. 1562, p. 733.

3
)
Apol. hl. 29. Voj. pekl. str. 69.

4
)
Apol. adv. gentes c. 47. Tert. Opp. p. 890. Voj. pekl. str. 112.
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Hudební proudy.

II Natale del Redentore. Oratorio in due parti per soli e cori con accom-

pagnamento orchestra di Don Lorenzo Perosi.

Edit. stamp. G. Ricoidi ct Co. Milane-—Róma—Napoli—Palermo—Parigi—Londra.

Zvláštní to osud svtoznámých oratorií Lor. Perosia! Celou stupnicí

chvály a hany již probhla! A jak na teplomru: ím severnji pro-
nikla, tím níže klesla rtu. Tam doma v Itálii uvítali skladatele s jásotem
— jako kdysi v Cechách Smetanu?! — jakožto dávno oekávaného
reformátora církevní hudby, a ponvadž jest jim Palestrina nejbližší,

z plna hrdla volali „alter Pierluigi!" Francie pizvukovala a chválila

také. Ve Vídni však „Vzkíšení Lazarovu" ani Mahler k úspchu ne-
dopomohl, a ml po ruce italský kvartet, celý dvorní orchestr a sbor
300 len! A v Drážanech a brzy po té ve Frankfurt n. M. totéž

„Vzkíšení", a bylo nastudováno s naprostou péí a provedeno co nej-

dokonaleji, propadlo nadobro. Není divu! Perosi je Vlach, mladý knz,
muž povahy nžné a jemnocitné. Vyspl ve vlasti melodie a ve vlašské
škole milánské konservatoe a pobyv jen málo jako varhaník na Monte
Cassino, odebral se do Éezenské školy pro církevní hudbu, kde se

dkladn seznámil a vžil do starých mistr a novjší reformace hudby
chrámové. Oba proudy nesplynuly však dosud v sílu jednotnou a hlásí

se obas samostatn k svému právu. Tak stalo se, že Perosi vším, co
v kontrapunktu a harmonii vyzískal na škole Éezenské, krajany své
neobyejn pekvapil, avšak neuchvátil bratí Nmc, kteí si dokonce
dovolili vysvtliti si nesrovnalosti v tvorb jeho úplným nedostatkem
nadání. Pánové bez odporu pešlehli! Nejen nadání, ale ani vzdlání
a umlecké tvoivosti nelze Perosiovi upírati. Je mladý skladatel, který
vkládá do svých oratorií vroucí cit zbožnosti, avšak nikde tém nedá
se uchvátiti k mohutnjšímu rozmachu a oslujícím eftektúm. který
v hudební tvorb erpá ze staré školy vlašské i reformaní doby naší.

avšak nikde nepekvapuje dmvslem vlastním, který však stále za-

chovává míru a s klidem umleckým vybírá z poklad svého vzdláni
hudebního i povšechného. Zjev pozoruhodný, ale nikoliv epochální.

V úsudku tom nezviklalo mne ani svrchu zmínné oratorium
„II natale del Redentore", akoliv je pokládám za práci zajímavjší
a dokonalejší než je „Vzkíšení Lazara." Sestává ze dvou ástí:

„Lannunciazione" a „II natale." Po struném úvod vypravovatlov
(baryton) a sboru poíná se zvstování vlastní „Missus est Angelus",
zajímavé charakteri sující pestrostí prvodu a pkným výrazem vroucí
zbožnosti pi prvém vyslovení slova „Maria/- Stojným duchem se nese
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následující Quasi Lento. kterým andl (Tenor) pozdrav svj „Ave Maria"
pronáší a již sbor jemným dozvukem zakonuje. Za to upomíná
„Dominus Tecum" se svým závrem „Ave" živ na vlašskou hudbu
chrámovou doby naší. Chromatickým postupem melodie a pesycenou
harmonisací tlumoí vtu „Et cogitabat, qualis esset ista salutatio",

naež vkládá mile a píjemné psobící prhledné „Ne timeas etc."

Narnahavé prodleni po 15 takt na g' a' ve slov „Jesum~ sice impo-
nuje, nesvdí však ani našim tenoristm. ani chuti posluchav; za to

vskutku pkná jest gradace ..Ave Maria", kterou sbor zakonuje
zvstování andlovo. Velostí a prostou lahodou dýše další sta v taktu

tíosminovém „Spiritus sa netuš superveniet in te~ a „Ecce aneilla",

jakož i sborové unisono „Et verbum caro factum est." Dstojnvm
maestoso v D-dur „Magnificat" zakonen díl první.

Malebnji a živji zpracován jest díl druhý. Pipomínám tu úvodní
largo sboru „Jucundare'' v E-dur. sta ..Bethlehem- a .,0 Emanuel"
se sbory piléhajícími, vynikajícími neobyejnou živostí, jež s úspchem
se odráží od lenta „Christum natum adoremus" a od zdailého líení

temné noci. Následující movendo non troppo „Et ecce Angelus stetit

iuxta eus~ jest snad nejzdailejším íslem z obtížného partu vvpravo-
vatelova. Zpsobem zajímavým zvstuje andl „Ecce enim evangelizo

vobis" a sbor andl ísoprani a alti) pje „Gloria in altissimis Deo etc."

Na konec pipojil skladatel modlitbu „Jesu Redemptor omnium- a

konené 1'inno del ringraziamento. šíe založené i velebné „Te Deum"
a „Jucundare" s motivy pvodními. Gloria v jypp jest závrem skladby.

A má skladba mnoho pkných stránek, pece nedostihuje, jak
již svrchu pipomenuto, bohatosti výrazu a velikoleposti mvšlenek dl
klassickýeli. na p. Haendlových, také pohešujete v ní jasné záe a

cist:' ho pathosu oratorií Haydnových; sbory, a namnoze pkn jsou

založeny, nepsobí ohromující mohutností obou oratorií Dvoákových;
sóla konen jsou sice opravdovým výrazem zbožné oddanosti, nemají
však vroucího citu a dojemné nžnosti, jež jsou perlami ve skladbách
našeho mistra. Všude umlý klid a ponkud vynucená umírnnost!

prozrazuje odchovance školy vlašské sehlazeného v církevní škole

nmecké. Ai.. Vlk.

Darwinismus na soud nynjší pírodovdy.

Darwinismem rozumti teba, ne jak se asto za ti. má. evolutio-

nismus nauku o vývoji v»->k<renstva) vbec a dokonce ne pímo
materialismus, nýbrž jistý zpsob evolutionismu, totiž nauku o mecha-
nickém vývoji rostlinstva a živoisstva výbrem a bojem o život. Slovn
smuje tedy darwinismus proti áelosloví a prozetelnosti v pírod,
uznávaje pouze mechanismus, nikoli teleologii a zvlášt božskou ne.

V pravd v>ak sáni obsahuje v sob mnoho teleologie. jen že ne-
odvodnné, náhodo vé a mechanické.
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:

Podstata danvinismu nepozstává v nauce o vzniku vyšších a doko-

nalejších organism z nižších a nedokonalejších poátk, nebo v theorii

vývinu vbec, také nikoli v odvozování vyšších forem z nižších descendencí,

nýbrž v uritém pojímání theorie vývinu a descendence, nebo domnnce, že

i bez zámr zdokonalovacích, jedin psobením všeobecných ehemieko-

fysikalních sil souhrnem zmn náhodn povstalých, které se mezi etnými

jinými teprv osvdily užitenými a úelnými, cestou jakéhosi pírodního

výbru a ddiností utvoily se rzné druhy a odrdy v íši rostlinné a

živoišné z mála organických zárodk. (Glossner.)

Jaký jásot zpsobila nauka ta v kruzích liberálních, nedovedeme
si již ani pedstaviti. U nás ovládá dosud vysoké uení tém úpln
a co jinde již odbyto, u nás teprve se zavádí. Zvlášt „moderní" vy-

chovatelství naše operuje samým danvinismem, majíc se proto za velice

pokroilé. Nkolika úsudky tedy chceme ukázati, jak veliká zpozdilost

je v tomto nedoueném darwinomilství.

Ped dvaceti lety psal na p. K. Griin (Die Philosophie in der

Gregenwart. Realismus und Idealismus. Leipzig 1876, S. 154) o theorii

Darwinov takto:

Neobmýšlíme tímto rozebírati v pravd klassickou vymoženost anglického

pozorovatele, sbratele a badatele, vymoženost to, která nadobro odstranila

úelnost v pírod, a nad to pak na místo nevdomé theologie a marné

polemiky proti této dosadila racionelní systém o vývinu všeho organického.

Kdo nestudoval dkladn spis „On the origin of Species", s tím nelze vbec
o vci té mluviti, asi jako s idiotem o duševních poruchách.

Po dvaceti letech píše na p. P. N. Cossmann (Die Lehre v<m der

natrlichen Zuchtwahl. Beilage der „M. Allg. Ztg. u
1898, Nr. 29) takto :

Darwinismus jest epidemie, a píští doba zamyslí se nad tím, že duševn
normální lidé v uritou dobu svého myšlení byli choí. Jako nechyblo

v dob vzcházejícího danvinismu varovatel, mezi nimiž se nalézali nkteí
nejelnjší souasní pírodozpytci, bylo v dob jeho vlády slyšeti hlasy, které

uení o pirozeném výbru správn posuzovaly jakožto absurditu. Avšak

desítiletí, za kterých Darwinv systém vládl, ani o krok dále nedovedla nás

v poznatcích zákon biologických; jelikož domníváno se, že nalezen jest

kámen mudrc, nebylo pro empiricky dále bádati. Již píští pokolení, ne-

soudící pod bezprostedním dojmem Darwinova vystoupení a nepejavší pravdu

a blud zmotané v klubko tém nerozvížitelné, bude s touto ástí Darwinových

nauk (t. j. pirozeným výbrem) sotva moci poítati jako s vážnou pravdou,

a pokolení ješt pozdjší bude na pirozený výbr a jeho osudy patiti jako

na nejvtší duševní poblouzení dokonávajícího století.

Gustav Wolf (Der gegenwiirtige Stand des Darwinismus. Leipzig

1896, S. 6) praví o pomru danvinismu k pírodním vdám:
Kdožkoliv jen ponkud s pomry jest obeznámen, ví, že darwinismus

ponejvíce za nco daného se klade, v odborných odvtvích biologických jako

mimo n, že vtšina biolog nejinak k danvinismu se chová než nebiologové.

Nezdá se mi, že by lze bylo nalézti disciplinu, která by chtla býti po-
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važována za oficielní pedstavitelku a takka za zodpovdnou redaktorku

darwinisnm. To však lze považovati za jisté, že až bude darwinismus konen
stanoviskem pekonaným, každá disciplina se vší rozhodností bude se ho

hledti stásti (von ihren Rockschossen abschútteln), a to také jaksi právem,

jelikož se výsledek darwinismu, totiž odstranní všech teleologických principu,

po vtšin za zjištnou základní pravdu pijímal, a v ostatním se proti

darwinismu projevovala passivita, což tím snadnjší bylo, ježto darwinismus

ani jediného z biologických oboru pracovnícb zpíma se nedotýká. Nemlo
by nijakého vlivu na pracovní prbh nkteré z tchto disciplin, kdyby

darwinismu byl nyní výhost dán. Ježto však pes tu darwinismus za bezpený

a cenný majetek jest považován, hraje nyní úlohu statku bez pána, statku,

který jest odevšad drancován. Po majetníku a pvodu, po existenních

právech statku toho se málokdo ptá, staí, že zde skuten jest, že jeho

požehnání lze užívati.

Týž Gustav Wolf píše jinde (Beitráge zur Kritik der Darwinschen

Lehre (Leipzig 1898 :

Jest pravdou uznanou, že za posledních let se znan vratkou stala

rovnováha, ve které byla udržována theorie pirozeného výbru. Množí se

znamení, že episoda darwinismu bude odbyta. Za taková nepovažuji ani tak

rostoucí poet onch, jejichž hlasy ozývají se proti theorii, jako spíše okolnost,

že — a mluvím se Schopen hauerem — již leckterý se potichu od-

plížil dlaje se, jakoby ani neb y 1 b ý val p i t o m. Avšak ne-

mluví-li komu ješt dosti zeteln tato znamení, toho odkazuji k nejnovjšímu

spisu Weismanuovu, nazvanému „Všemohoucnost pirozeného výbru" (Die

Allmacht der Naturziíchtung. Jena 1893), hlásajícímu bezmocnost selekní

theorie. V tomto spise se pipouští, že nelze si skuten pedstaviti ani

v jediném pípad vznik úelného zaízení processem pírodního výbru.

V „Živ" (r. IX. 9.) v referáte •/. Podpry „Heterogenese a

evoluce" teme:
Dle theorie fcransmutaní (darwinismu) dje se promna druhu ponenáhlým

hromadním nepatrných a individuelních znaku. To dje se nad míru voln,

ale nepetržité vlivem hoje o bytí a stálým výbrem jedinc lépe vystrojených.

Tím povstává divergence znaku, t. j. tvoí se nová plemena, kdežto formy

stední, typ s novým plemenem spojující, ponenáhlu zanikají. Dje-li se tak

v pírod, pak zajisté nalezneme stopy a nenáhlé pechody mezi novými,

mladými druhy, které vespolek splývají. A formy spojovací nových plemen

dle Darwina vymely, pícce nestalo se tak zejm a musily by, i když se

nkteré druhy v uritém kraji nebo zemi dobe rozlišily, jinde volné pechody

se naleznouti. Také plynoucí pechody nebyly v pírod nikde pozorovány,

vyjmeme-li -nad nkolik pípadu nedosti dokonale prozkoumaných. Ve všech

prozkoumaných kruzích polyformních pozorujeme nikoli nenáhlé a neznatelné

pechody mezi druhy (tak aspo se všeobecné tvrdí), nýbrž pravý opak toho,

pestrou -pleteninu torem, kde se skoro každý exemplá od druhého znané,

skoro jako význaná varieta liší. To lze vysvtliti bud heterogenesí nebo

míšením, ale nikoli theorii transmutaní. Dle theorie transmutaní musí všechny

nebo vláina znaku druhových, jelikož se dlouhotrvajícím výbrem vytvoily,
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s vnjšími podmínkami souhlasiti, t. j. jsou dležitý pro bytí organismu, by
i ne v pítomnosti, tož zajisté v minulosti. Touto cestou odkryto bylo více

pamtihodných zjev pizpsobovacích, pece však jest rozhodn nemožno
smysl a význam vtšiny morfologických znak vysvtliti, vzdor mnohým
nuceným pedpokladm a libovolnému pojímání. Dle theorie Darwinovy
podléhají hromadní a upevnní pouze znaky užitené. Znaky neužitené
nebývají výbrem doteny, a objevují-li se náhodou, jsou nestálými a kolí-

savými. Vskutku však je známo, že práv nejmén užitené, pro funkce
organismu bezvýznamné znaky obyejn jsou konstantními, kdežto tak eené
užitené jsou nestálými. Theorie transmutaní uí, že všechny druhy neustále

vytvoují malé úchylky, z nichž užitené boj o život ustavin upevuje,
škodlivé nií. Proto podléhají všechny druhy všeobecn volné nepetržité

zmn a jsou konstantními teprve tehdy, až pizpsobí se úpln vnjším
podmínkám. Stojíme-li na tomto stanovisku, pak je zcela nevysvtlitelno, pro
mnoho druh za nejrznjších podmínek a v nejrznjších klimatech stálými

trvají. Cím krutjší jsou podmínky existenní, tím intensivnjším jest boj

o život, tím energitji zasahuje výbr, tím rychleji, dle Darwina, postupuje

hromadní znakv a vytváení nových druh. „Tak vysvítá z boje pírody,

z hladu a smrti bezprostedn rozluštní nejvyššího problému, jejž postihnouti

mžeme, vytváení vždy vyšších a dokonalejších organism."
Je-li toto pontí správným, pak musí se nové druhy vyskytnouti na

hranici arey starých druh, nebo tam, kde rozšíení druhu nedostatkem tepla

a vlhkosti pestává, upevnily by se zajisté píznivé odchylky pro schopnost

odporovací a jiné funkce životní, ježto naskýtá se zde možnost nový okrsek

rozšíení získati. Rovnž podléhaly by vymírající, sporadicky a vždy vzácnji
se vyskytující druhy rychlé á náhlé zmn, ímž by se lépe vnjším, pro

n zejm nepíznivým podmínkám pizpsobily.
Vskutku nalézáme v pírod pravý opak. Všechny formy ve vývoji

se nalézající skýtají nejvtší rozmanitost v centru svého rozšíení, j. v kraji

pro jich vývoj píznivém. Cím dále od centra, tím menší jest rozmanitost

forem a, na hranicích geografického rozšíení jeví se druhy nejstálejšími.

Cím píznivjší jsou vnjší pomry, ím tedy slabší jest boj o život,

tím vtší jsou chance pro vznik nových plemen a kruh polymorníeh. Za
krutých podmínek existenních a za intensivního boje o bytí nevytvoují se

variace heterogenetické; výskytnou-li se pece, brzy zanikají, tak že pouze

typickou forma zstává
Jest nám dobe známo, že hlad a bída nevedou k pokroku, a že

pizpsobení se neznamená ješt postupu. Víme, že celé kmeny a vrstvy

spoleenské hladem a bídou ve svém vývoji jsou zadržovány a v nevdomost
klesají, že jedinci píliš se starající se o denní chléb nemohou pokraovati
ve vd a umní, by i k tomu nadání mli. Jest známo dále, že velcí,

geniální duchové, znaící epochu pro duševní život lovenstva, narodili se

slabí a nemocní, asto se znanými vadami organickými, a tak i všechen

život prožili, tak že by pi intensivnjším boji o život jist zahynuli. Takoví
mužové, již právem pýchou lovenstva šlovou, byli tak málo vnjším pod-

mínkám pizpsobeni, že jim od souasník vbec porozumno nebylo a

teprve píštími generacemi jsou velebeni. Naproti tomu ví kde kdo, že lidé,
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kteí dobe se pizpsobují vnjším podmínkám, ne vždy vynikajícími, duševn
nadanými osobnostmi jsou. Kdežto theorii Darwinovu rením _vae vietis u

charakterisovati mžeme, nebo dle této kruté theorie jest nejenom nutno,

aby silnjší prospíval, ale i aby slabší co možná brzy podlehl, uí nás naproti

tomu Koršinského theorie heterogenetická, l
) že pro vývoj nových forem a

pro pokrok jest nutno, aby nejen silnjší byl živ, ale i slabší prospívali,

svj organismus sesilovali, a svoje v nynjší dob mén užitené, pozdji

snad dležité znaky zachovali.

Tato theorie jest tedy uitelkou nejširšího humanismu a potvrzuje vtu,

že kde kdo má žíti, avšak i jiné nechati žíti. Nemohou ovšem Koršinského

theorie bh života zmniti. V život lovenstva bude dále trvati boj o bytí,

a již jeví se jako . pokojná " soutž obanv a státv, kde vítzství jistý

materiální a morální blahobyt, naproti tomu podlehnutí, sklamání, omrzelost

života a pedasnou smrt neb sebevraždu znaí, a již krvavými válkami,

spojenými s úžasným vraždéním, bídou mnoha tisícuv rodin a systematickým,

srdce poraženého na mnoho a mnoho let roztrpujícím potlaováním národa

druhým se projevuje. V obou pípadech jest výsledek stejným. Silnjší

triumfuje všeobecn, kdežto slabší zaniká a žije životem bídným. Pece však

tento boj psobí na nás rozmanitým vlivem morálním. Jakmile víme, že ne

vždy vítzství pokrok znaí, nebudeme kde kterému pokroku, kde kterému

triumfu silnjšího se klanti, a bída poraženého nepinese ješt naše zatracení.

Zvíme potom, že i v život lidském, že ve všem svt organickém ne vždy

pokrok s pizpsobením a vítzstvím v boji o bytí jest identickým, nýbrž

zpsobován jest vnitními principiemi, ideální snahou po pravd, kráse a

dobru, snahami, jež do duše lidské hluboce jsou vryty a snad se tvoí

jenom výrazem oné pro život vlastní tendence pokrokové.

V pednášce rektora Dra. Gust. St&inmanna ve Frvbnrku. již

uveejuje _Ziva~ (6. 9. 10.). praví se mezi jiným:

Od as Darwinových jest oblíbeným v tch otázkách [paleontologie

o descendenci] principem vysvtlovati mizící skupinu jednu podlehnutím jejím

v boji s konkurentem silnjším. Jestliže kdy vysvtlování takové oividné

zdálo se býti nepimeným, jest to zajisté v pípad tomto, kdy roli

podlehlých, pemožených hrají obrovské šelmy, výtené vyzbrojené, velice

rozšíené, na nejrozmanitjší výživu uvyklé, kdežto vítzní konkurenti vy-

stupují v postavikách nepatrných, jakožto zela nazávadní vanatí. Jaký to

boj z bajky mezi slonem a myší! A ož pak se stalo s obyvateli moskými,
byli i zdi' -nad náhle k boji vzbuzeni žraloci, kteí - ostatními se vypoádali

a jak pak tito konen ustoupili špatné vyzbrojeným kytovitým? Popadnete

si niivý, vyhlazující boj - kterékoli Btrany, uspokojivého" vysvtlení nám
nepodá... Doby, kdy výklad Darwinv byl alfa i omega uení o odvození,

jsou ty tam, jeho ueníci sami jsou rozdvojeni...

') Heterogenesí (variací spontánní, výtvorem heterogenetickým dle Kollikera,

heterogenismem dle Hartmanna) rozumí autor neoekávaný výzkyt nkolika individuí

mezi stojným potomstvem normálních rodiv, která se oste od ostatních liší. Pi tom
vak podržují dosplá individua všechny sv<'- zvláštnosti, penášejí je na potomstvo,

zakládajíce tak novou racn.
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Netroufáme, že tvto a podobné úsudky z Francie, Anglie atd.

našim darwinistm co pomohou, nebo zpátenictví jest našim pokro-

kám pirozeno a tak i tentokrát budou pokulhávati za cizinou. Dav
socialist pak. jemuž se darwinismus s opiáctvím velice hodí, nezná

práv nežli svoje hlouposti.

Co éte lid ruský?
Sdluje A. VBZAL.

Po osvobození lidu selského r. 1861. procitlo v kruzích ruské

intelligence dosud klidné svdomí: poznala k velikému zahanbení

svému, že dosud pranic nebo velmi málo všímala si prostého lidu

selského, vzícího v úžasné nevdomosti a nevzdlanosti, uznala svoji

vinu a poala se káti. Jedni vlivem uení Tolstého v letech osmdesátých

opouštli msta i spchali mezi lid, by se „oprostili", zakládali intelli-

gentní osady a pouovali lid; jiní sestupovali se ve spolenosti, které

si vzali za úel šíit „gramotnost" (umní ísti a psáti) mezi lidem,

dosud vtšinou bezgramotným pro nedostatek škol obecných. Zárove
v Rusku rvchle poala se rozvíjet vydavatelská innost intelligentních

jednotlivcv i výbor gramotnosti, zvlášt od polovice let osmdesátých,

kdy vydavatelská firma „Posrednik" poprvé vydala „Narodnyje
razskazy" Lva Tolstého. Tak na trhu knihovém objevila se laciná

vvdání výbor gramotnosti (moskevského, petrohradského, charkov-

ského), vydání A. Murinové, I. F. Zirkova, Lederlea, V. Marakujeva,

firmy V. J., A. M. Kalmykové a j.

V dob té poali starati se také o otázku o „zvláštní litera-

tue pro lid", již rzn ešili. Tak paní Alevská neuznala poteby
zvláštní literatury pro lid; podobn soudil také Jak. Abramov, jenž se

pronesl, že lid rozumí i Shakespeareovi a nepotebuje zvláštních knih.

Se strany druhé An-ský, jenž dlouho pracoval mezi lidem, uznal

potebu zvláštní literatury pro lid. Intelligentní vydavatelé knih pro

lid iní vtším dílem rozdíl mezi písemnictvím krásným a vdecko-
popularním. Uznavše, že není teba zvláštního krásného písemnictví

pro lid, vybírají ze všeobecné literatury materiál i lidu srozumitelný,

vydávají pro lid díla pedních básníkv i romanopisc ve vydání

laciném. Ovšem teba tu bystrozraku a dovednosti, by se vybrala díla

nejen opravdu umlecká, nýbrž i lidu srozumitelná, jichž obsah erpán
z onoho oboru života, který lid poutá.

Jiná vc je literatura vdecko-popularní: poteba zvláštní takové

literatury pro lid uznává se všeobecn. Jsouf velmi rozliný zásoby

vdomostí u lidu i ve vrstvách intelligence. tená z lidu má svj
zvláštní názor svtový, své vdomosti, tebas i nepatrné, neroztídné;

terminy vdecké a pravda vdecká vyžadují pro lid zvláštní methody
popularisování. by vdomosti ty byly pístupny širokým vrstvám lidovým.
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Vdecko-popularní kniha pro lid musí jednat o vdeckých otázkách

zvláštním zpsobem, pistupovat k nim se zvláštního konce. Lid sám
di>íel k jistým vdeckým, spoleenským a ethickvm ideám, ale vy-

jaduje je zvláštními, svými terminy a nerozumí vždy ideám tem.

vvjadují-li se jinými terminy. Proto popularizace vdomosti mezi lidem

je dosti obtížná vzdlaným lidem a odtud takový nedostatek skladatel

vdecko-popularních knih pro lid. I bylo teba ruské inteligenci, by
bedliv studovala lid svj a jeho poteby, pozorovala, emu lid mže
rozumti a eho mu teba znáti. To dúležito znáti nejen tm. kdo
chtjí sestavovat védecko-popularní knížkv. ale i tm. kdo z bohaté

literaturv všeobecné vybírají pro lid materiál belletristický. pístupný
chápavosti lidu a zajímající ho.

Úlohou rus-ké literatury pro lid je tedv. by majíc na mysli

hlavn takové tenáe, kteí znají pouze gramotu. tenáe, kteí na-

byvše elementárního vzdlání ve škole, nemají prostedkúv a možnosti

zdokonalovat vzdlání, šíila vzdlání mimo školu, doplujíc mezery.

jež -kola po sob zanechává, podávajíc tenám to. eho škola nedala

nebo dát nemohla. Bozsiuvat za mírné ceny dobré knihy vdecko-
popularní. pouné i zábavné, které nevvžaduji od tenáe vyššího

vzdlání, v nejširších kruzích tenástva, napomáhat tím rozvoji ducha

i ušlechténí citu prostého lidu. v tom je význam ruské literatury pro lid.

A skutené poet knih. nevvžadujícich od tenáe vyššího vzdláni,

pístupných chápavosti lidu obsahem a nízkou cenou, je znaný a vzrstá

rok co rok. Tak poet laciných vydání od r. 1
S M'. do r. 1892. zvtšil

Se více než dvojnásobn: r. 1889. vyšlo takových vvdáni 105, a to

v 636.182 výtiscích, r. 1892. pak již 229 vydání v 1,399.270 výtiscích.

Ovšem v též dob vzrostl i poet t. zv. „lubonvch" 1
) vydání v. 89

na 129, a z 719.400 na 1.087.650 vtiskn.

• pístupná« literatura pro lid, vydávaná inteUigentními vydavateli a

erpající materiál bvj z pokladnice lidského ducha, vdní a citu, vdy a umní, má
v Ruska velmi nebezpenou konkurrentku v literatue t. zv. •luboné* (jannarení,

kramáské, roznášené od ofe — kolporter — v koších z lubku — lípové kúry).

Takové luboné knihy vydávají t. zv. »luboníci«, kramái. kteí hledí na knihu jako

na zboží a kupují rukopisy — -kus — za 2— 3 rubli- — od luboných spisovatel,

pocházejících hlavn z nižších vrstev mstských, zástupc t. zv. hospodské* civilisace.

Takových •luboníkn* je na Rusi mnoho. Nejznámjší jsou: Sytin, E. Gubanov, Abramov,
Morozov, Cholmušin, Kuzin. Živarev, T. Gubanov, Barkov, Brilliantov, Kamenev. Jim
jdi- o odbyl zboží* ; aby j<- -zlepšovali . to jim nenapadne. Stále vtší poptávka po

•listovkách brožurkách o l tiskovém archu, 36 str.) a nedostatek intelligentních vy-

davatel je píinou, že luboná literatura dosud se udržuje ve staré, zkornatlé, drsné

nedotknutelnosti. Dosud v lidov-lubonýcb knihách není pozorovat žádného zlí

zmny podstatných známek, jimiž se vyznaovala ped 25 lety: nalézáme v nich tytéž

motivy, tytéž zpsoby vypravování, tyž hrozný pravopis, tytéž nikoliv nevinné idey. Co
se týr-e motivu, knížky luboné proniknuty jsou patriotismem podezelého 'Indiu podle

moje. to je dobré, co je cizí, je špatné,* a »Smrt všem nepátelm!"
Tak za vzor vlastenky ruské vystavuje -• -dská žena, jež vrolomným zpsobem otrávila

mnoho Francouz Natálie, 6i Kusové 1812.*) Jiným motivem takových knížek jsou

ábelské kousky: hlavními brdinami velmi oblíbených luboných knih: Gromoboj .

>Pan Tvardovskij*, ert v dupl*, jsou erti. Nkteré namíeny jsou sice proti

koahe ale jinde na p. v povídce (»Boha se hojte, cara ctte ) odporuuje se
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:

Majíce charakterisovati ruskou literaturu pro lid, budeme charakte-
risovat knihy podle vydavatelských firem, a ukážeme hlavn na knihy
dobré pro lid ruský, bychom poznali, jak ruská intelligence dbá pro-
spch lidu svého.

Hned v druhé polovici tyicátých let tohoto století v císaské
moskevské spolenosti selského hospodáství vznikla myšlenka na za-

ízení moskevského výboru gramotnosti, ale snahy výboru toho byly
bez výsledku. V témž ase S. S. Laškarev podporoval podobnou
myšlenku na zaízení výboru gramotnosti v Petrohrad. Myšlenky ty
uskutenily se teprve po osvobození roku 1861., kdy založen „petro-

hradský výbor gramotnosti", zaujímající dosud první místo mezi spolky,
jež obraly si za úkol šíit vzdlání mezi lidem. Výbor nepracoval
vždy se stejnou energií. Nejprve zásoboval hlavn jen chudobné školy
venkovské knihami a pomckami, a teprve 1880 zaal vydávat i knihy
pro lid mimo školu, knihy, pístupné chudobnému lidu nízkou cenou
i obsahem. V letech devadesátých projevil širokou innost, zakládaje
pomocí zemských výbor knihovny a ítárny pro lid, zídiv zvláštní

komissi pro sbírání a zpracování zpráv o vzdlání lidu a rozesílaje

knihy zdarma. Tak r. 1887. rozeslal bezplatn 13.451 knih, 1892. již

64.429 výtisk. Zárove r. 1893. snížil cenu svých vydání o 30%,
což pisplo k velkému rozšíení spis lepších autor ruských mezi
lidem. Nové knihy tiskly se na slušném papíru, každá knížka opatena
2—3 obrázky, formát byl zvtšen na formát obyejných knih. Tiskový
arch s illustracemi poítá se v prodeji za l x

/2 kopejky. Asi za 3 léta

energické innosti své vydal petrohradský výbor gramotnosti pes
70 belletristických, vtšinou zdaile vybraných dl pedních spisovatel
ruských. Všecka vydání ta proniknuta týmž duchem, spolenou ideou
kesanské lidumilnosti, úcty k lidské dstojnosti, láskou k pracujícímu
lidu. K pedním zásluhám petrohr. výboru gramotnosti poítati jest

laciné vydání povídek z maloruského života od M. Vovka, bajek
I. Krylova (4 sv. za 34 kopejek), povídek L. Tolstého, M. Garšina, Ign.

Potapenky (Sester o), AI. Potchina („Na miru", „Chaj-D vka".
i dramat „Otrzannyj lomo" a „Cužoje dobro v prok ne
idet"), V. Korolenky („V no pod svtlyj prázdník", „Starvj
zvonar" i „Sudnyj de"), F. Nefedova („Iony" a „Svekor"),

zaizování krem, hlásá se, že vražda, hlavn zlodj, bývá asto dobrým skutkem, že

pijáctví je vrozenou ctností lovka, že ve známém píbhu o Josefu egyptském ctnostnou

byla žena Putifarova a rdkoliv Josef, že Poláci, Nmci a vfibec jiní národové existují

na zemi jen z neodpustitelného omylu božstva a pod. Celá ada luboénýeh knih licí

nemožná dobrodružství, prolití krve — jak u nás krvavé romány — krvesmilství, a

to hrubými barvami, odpornými obrazy, jež sotva snesou »železné nervy;, a hrozným
slohem. Sprýmovné povídky snaží se rozesmát za každou cenu, i jsou plny neslušných

žertuv a dvojsmyslných vtip, kluzkých scén a zkomolenin slovních. Luboéníci asto
falšují cizí díla a luboným hatlaninám dávají názvy dl velikých spisovatel. Tak když

povídka Lva Tolstého »Dva starci«, vydaná »Posrednikem», šla na odbyt, hned ob-

jevila se luboná knížka »Dva starci*. Petrohradský luboník T. Kuzin vydal padlky
slavného díla N. Kostomarova »Russkaja istorija v žizneopi san ijach« a díla

Zablinova »Byt russkich carej« z péra jakéhosi Yolchovského. Takové knihy velmi

škodí dobré vci.
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Mamina-Sibirjaka (Zimovje na Studen oj), K. Staukovie (Meždu
matrosami, „aka") a j. Vážným nedostatkem vydavatelské in-
nosti tohoto výboru bylo, že od r. 1893. zanedbával vydávání vdecko-
popularních knih. Roku 1896. v nejživjší ilosti innost vydavatelská
výboru petrohr. byla perušena. Byla innost výbor vbec velice

stížená reformou ádu výbor, dle níž požadovalo se, aby spolenosti
vydávaly své knihy pro lid teprve po pedbžném dovolení
ministerstva národní osvty, které nedovolovalo na p. vydání
pro lid „Borise Go dunová" od AI. Puškina a „Písn o kupci
Kalas ni kovu" od Lermontova. (P. d.)

Moderní španlské drama.

Napsala Emilia Pardo-Bazanová.

Chápouc se péra,
v
jsem bezdky nucena mysleti na p. Boris von

Tannenbergovo dílo: „Španlský dramaturg Tamayo y Baus." asové
to vru thema: Tamayo, jemuž veejné mínní vyhradilo estné místo

mezi nejnovjšími dramatickými spisovateli, podlehl nedávno v Madrid
hrozné, zvláštní ivové nemoci, jež ho po šest let trápila. Krátce ped
jeho smrtí pijalo paížské jeho nejlepší dílo: „Un drama nuevo" (Nové
drama) s Ermete Novellim jako hlavním pedstavitelem až s nápadnou
chladností. Okolnost ta zavdává mi podnt zmíniti se v tomto lánku,
v nmž hodlám mluviti jenom o nejnovjších, také o nm. Používám
píležitosti té, abych poopravila nkteré omyly, jichž se po mém soud
dopustil pan Boris von Tannenberg. Není-li pro písemnictví nkterého
národu nic lichotivjšího nad pozornost vnovanou mu cizozemskou
kritikou, tož pece na druhé stran není nic nesnadnjšího nad pronesení

úsudku o literatue cizího národu, 1
) zejména nenáležící témuž kmeni. Pan

von Tannenberg chová zájem a jistou blahovli pro nás, ale nedostává

se mu podstatného initele k správnému porozumní španlské literatury,

totiž on ml nkolik let ve Španlích ztráviti a tam pozorn naše divadlo

sledovati. Pan von Tannenberg míní, že naše moderní divadlo velice

hluboko stojí pod úrovní klassického divadla našeho v 17. století; a

píina toho zjevu — po jeho soudu— kotví v tom, že dnešní španlské
divadelní kusy vykazují sice duchapln vymyšlené zápletky, krásnou
veršovou a slohovou stavbu, ale že postrádají vniterného obsahu a že

nanejvýše za prostední operetní libreta mohou sloužiti. Na to mohu
odpovdti p. von Tánnenbergovi, že práv duchaplná intrika a úžasn

*) Tato poznámka autorina zavdává mi podnt, abych tu opravil mínní mnohých
našich kritikv o naší pvodní eské produkci. Vešlo v poslední dob v modu jaksi

pohrdati nejen starší, nýbrž i novjší produkcí naší literatury, a pece troufám si na
základ svých nepatrných známostí literatur evropských tvrditi, že máme spisovatele

;i mli jsme, na nž by jinak celý svt poukazoval, kdybychom — inu kdybychom nebyli

práv echy. Fozn. pekl.

Hlídka. 3
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krásn veršová a slohová stavba jsou nejvýznanjšími vlastnostmi

klassických divadelních kus ze 17. století, jež tak velice velebí, a že.

jsou-li mezi nimi i dramata hluboké vniterné ceny, jako na p. Calderonovo

„La vida un sueo a (Život — snem), tch také zcela se nenedostává

modernímu našemu divadlu. O jednom aspo nikdo pochybovati nebude,

totiž o kuse „La fuerza del destino" (Moc osudu), ale p. von Tannenberg

i to hodil do koše prostedních operetních libret! Ale má pravdu, mluv
o lhostejnosti Evropy k španlské literatue apokládaje za píinu toho

úkazu politickou a finanní mdlobu dnešního Španlska. V té píin —
bohužel! — musím mu pisvditi! Patriotití Španlové potvrzují, co

praví Juan Valera ve svých „Kritických studiích": „Doba. kterou pro-

žíváme, je trudnjší Guadeleteské, kdy proradný darebák Don Julian

brány zem Saracenm otevel. Ale tento tak trudný stav jest následkem

téže politické a finanní mdloby, jež nejchutnjší plody španlského
ducha nechává shníti jako neznámé, niemné, tak že bylo možno napsati

dokonce: ,Španlština jest e, jež s literárního hlediska nezasluhuje již

studována býti.' (Tannenberg.)" Rovnž jisto jest, že rzné inné živly

národu solidární jsou, že osud literární slávy nkterého národu úzce

spojen jest s jeho mezinárodní vážností.

Ale abych se vrátila zase k modernímu neboli dnešnímu divadlu

španlskému, ovšem jisto jest, že tu nevidíme chorobn nadchnutých,

dekadentních hrdin Ibsenových nebo jistých Tolstojových dramat do-

minovati, ani že tu nespatujeme rozervanosti a idealismu á la Annunzio.
Ale normální španlská psychologie, rysy naší národní povahy, jevy

našeho cítní nejsou z nho vypuzeny. Co se mne týká, nespatuji a

nehledám psychologie (slovo to velmi asto zneužívané) v pathologiekých

zjevech a morálních poblouzeních. Racine je zajisté zrovna tak velikým
dramaturgem jako Ibsen, ale psychologie jeho jest latinská, jasná.

ušlechtilá, pirozená a hluboká zárove. Význaným, zvláštním rysem
norské literatury jest nezdravé, tém šílené, kdežto literatury jižní

rysem význaným jest váše, náruživost. A v tom rozdílu vozí

velmi mnoho.
1. Drama vášn pevládá v moderním španlském divadle, o nmž

p. von Tannenberg tak opovržliv mluví, že ani nejmenuje tch dvou
autor, jimž dkujeme za dva výtené kusy toho žánru: Josého
Feliu y Codina, jenž napsal „Dolores". a Juana Dicenta, jenž

uvedl na jevišt „Juan Josého". Feliu y Codina, jenž se v Katalonii

narodil a nedávno zemel, dovedl po mnohých pokusech a když už

v zralém vku stál, kusem „Dolores" posluchastvo uchvátit, strhnout.

„Dolores" jest národní a realistické drama, hrdinkou jest služebná

v hostinci na venkov; osoby: bohoslovec, lazebník, pohán mezkv
a vojáci nenáleží práv nejlepší spolenosti; ale líení venkovského
a krajinného prostedí zrovna do oí bije a tlumoíc tuhou a loyalni

povahu aragonskou, pipomíná nejkrásnjší práce naší staré literatury.

Pedvedení pravého ženského charakteru iní z „Dolores- mistrovské
dílo psychologické, z nhož táž opravdu vznešená a skoro divoká energie

vyznívá, jako z Vergovy novelly: „Cavalleria rusticana".



Moderní španlské drama. — Nová díla.

Sliná Dolores, služka v krm catalaquské, nechá se svésti

v prvním mládí vesnickým galánem. Melchiorem, jenž nemaje dosti

na tom, že ji opustil, ješt na ni složí potupnou písniku. Písnika ta

rozšíí se po celém Aragonsku. Smrteln ranna ve své cti, chová
Dolores jako pravá Španlka neukrotitelnou záš proti padouchovi.

„Nespím. Melchiore, tebas mníš, že se mi nedostává k pomst pro-

stedku! Ten muž, který m opravdu miluje a jenž tebe skáe, má
míti život i srdce mé."

Kolem sliné služky milenci jen obletují: jeden, bohatý obchodník,

domýšlí se, že si ji koupí dary; druhý, schlubný seržant, holedbá se

svými udatenstvími. ale když má vystoupiti proti Melchiorovi, jenž pede
dvemi Doloresinými svou potupnou písniku zpívá, zmizí chvástal, a

Dolores byla by bez ochrany zstala, kdyby se tu náhle nevynoil
mladiký Lazaro, sestenec krmáin, jenž se v alumnát tarragonském
na knžství pipravoval. V hospod pokládán Lazaro za neviátko, za

skromného, zbožného a obmezeného lovíka, ale tajná, prudká láska,

jíž k Dolores zahoel, roznítí v nm lva. „Šette této dívky", volá,

„sice zmáknu jazyk padoucha, který by se o ní opovážil špatn mluviti,

mezi listy své modlitební knížky." A skuten, když Melchior v noci

do svtniky služiny vniknouti se snaží, aby ji ješt více zostudil.

postaví se mu Lazaro, jenž na nho ekal, na odpor, pustí se s ním
v zápas a vrazí mu nž do srdce. — Tof obsah toho krásného díla.

jejž arci jen nedokonale podati mohu. (P. d.)

Nová díla.

Heinrich Pesch: Die sociále Befáhigung der Kirche. Sonder-

abdruck aua „Clm-t oder Antichrist*. III. Band. Wittenberg und Rom.
Zweite vennehrte Auflage. Berlin 1899. Str. 640 a XII.

Protestante vytýkají obyejn církvi katolické, že jest nepítelkyní

hmotného a sociálního pokroku lidstva a že zejména zavinila hospodáský
úpadek onch zemí. ve kterých je církví vládnoucí. Oprávnnost této

výtky pokusili se v nejnovjší dob dokázati protestantský theolog

Dr. Uhlhorn, opat v Loccumu a to v brošue nadepsané: „Katholicismus

und Protestantismus gegentlber der Bocialen Frage" (2. vyd. 1887 a

pak Lie. theoL Weber ve spise: „Rom und die sociále Frage." Proti tmto
dvma protivníkm vystupuje ve zmínném spise P. J. Pesch

Vycházeje /. definice kultury a civilisace objasuje spisovatel nej-

prve pomr katolicismu k vdám pírodním a k vynálezm nové doby,

postavení církve k véd vbec a zvlášt k vd uárodo-hospodáské.

Základní pojmy, jako pojem vlastnictví státu atd. jsou tu jasn podány
a proti pekrucování a átokm odprc s úspchem nejvtším hájeny.

Otázky jako na p. ..o ethice katolické Bvtu se vyhýbající", ..o váza
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nosti stedovké", „o superiorit nebo inferiorité katolického programmu

sociálního", jsou tu se vzácnou dkladností probrány. Zvláštního uznání

zasluhuje vyvrácení námitky „o hospodáském poklesnutí národ kato-

lických a hospodáském rozvoji národ protestantských". Konen
v povznášející kapitole poslední dokazuje P. Pesch, že lze doufati

v úplné obrození národ. Nebo církev, matka národ, jest posud zde,

nepadla za obt vnitní anarchii, nezekla se ani jediné nauky ke-
sanské; dobrý boj bojovala v dobách tžkých, úplnou víru v Krista

zachovala; církev zajisté opt svtu pinese spoleenský mír.

Kniha P. Pesche, vynikající logiností a pádností dkazv, je

imposantní apologií katolického programmu sociálního, jak jej rozvinul

Leo XIII. ve své encyklice ze dne 15. kvtna 1891. Proto ji vele

doporuujeme zvlášt všem tm, kdož konají pednášky ve spolcích

katolických. Poskytne jim výtených služeb. Dkladný index nomi-

nální a reální použití její velice usnadují.

Erich Wasmann, S. J.: Instinct und Intelligenz im Thier reich.

Ein kritischer Beitrag zur modernen Thierpsychologie. Freiburg i. Br. 1899.

Domnnka o intelligenci zvíat stala se v širokých kruzích módou,

povyšování zvíete za lovka pravou mánií. Dnes platí namnoze již

za nevdeckost užívati ješt slova instinkt, tím více, chce-li kdo všechny

psychické zjevy zvíete z jeho instinktivního života smyslového vy-

svtlovati. A tato móda zdomácnla hlavn v tak zv. popularné-

védeckých kruzích, jež vdomosti své erpají z Brehma, Biichnera,

Vogta a j., nicmén i kruhv písn vdecké a jich hlavní zástupci

jako na p. Romanes, Epinas, Forel, Emery, Ziegler a jiní, a na jedné

stran pipouštjí, že psychické zjevy života zvíecíhu jsou pevahou
svou instinktivními, mluví pece ve spisech svých o zvíecí intelli-

genci. jež dle nich od intelligence lidské se rzní jen stupnm,
nikoli však celou svou podstatou.

Proti tomuto poslednímu tvrzení obrací se P. Wasmann ve studii

svrchu uvedené. Když byl v hlav prvé pesvdiv ukázal, že ku
vdeckému porozumní psychického života zvíecího teba stálého

srovnávání s duševním životem lidským, a vytkl hlavní zásadu rozum-

ného vysvtlení pírodního, že totiž musíme zjevy pokud možno co

nejjednodušeji vysvtlovati a proto také že nesmíme zvíatm žádných

vyšších mohutností pipisovati, než toho žádá vysvtlení fakt pozoro-

vaných, ukazuje v hlav druhé, že rozdíl, jak jej iní moderní zoologie

mezi instinktem a intelligenci, je nesprávný. Dle ní totiž jsou jen ony
zvíecí innosti psychické instinktivními, jež bezprostedn pedpokládají

ddinou vlohu ili, jak Romanes praví, které jsou nezávislý od indi-

viduelní zkušenosti, kdežto všechny ostatní, jež spoívají na individuelní

zkušenosti, jsou intelligentními. Co moderní psychologie slovem intelli-

gence oznauje, není nic jiného než smyslová associace pedstav, ve které

pochází jeden element ze zkušenosti smyslové. Tato associace sama vsak

jest instinktivní povahy, ponvadž spoívá na nevdomých zákonech

smyslového života; s intelligenci ve vlastním slova smyslu nemá co initi.
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Dokázav takto nesprávnost pojmu instinktu a inteligence, definuje

sám v kapitole tetí instinkt a intelligenci a to intelligenci jak':'

mohutnost poznávati vzájemné vztahy pojm a z téchto další závérv

initi: instinkt pak jako pud smvslový. jenž navádí k innostem
nevdomky úelným ili k innostem, jejichž úelnost leží mimo obor

poznávací dotvné bvtosti. Nevdomá úelnost jest tedy podstatnvm

kriteriem, jímž se liší innosti instinktivní od intelligentnich. nikoli

však. jak chce moderní psvchologie, smvslová zkušenost. Ponvadž pak
zvíata, jak mnohá fakta dokazují, nemají subjektivního vdomi o úelu
svých samovolných inností, nemají ani intelligence. K vysvtleni jich

zjevu psvchickvch dostaují zákonv smyslové associace pedstav.

Ježto zastanci moderní psychologie zvíecí hlavn jmenovaní již

Forel. Emery. Ziegler a pak Smalian a Bethe pi kritice nkterých spisu

Wasmannových, zvlášt pi kritice studie nadepsané: _Die zusammen-
gesetzt^n Nester und gemischten Colonien der Ameisen." Miinster 1S91.

rozliné námitkv inili, jež pedevším proti rozdílu od nho mezi

instinktem a intelligenci innému smovaly, obrací se P. Wasmann
v následujících kapitolách 4.. 5.. 6., 7.. 8. proti námitkám tmto a

pesnou logickou analvsí jich ukazuje, že jsou bezpodstatny a že

spoívají všechny na zneužívání a matení pojm instinktu a intelligence.

Zvlášt zajímavá jest k ipitola šestá a osmá. V kap. 6. P. Wasmann
vvvrací tvrzení Emeryho, professora zoologie v Bologni. dle kterého

hlavní rozdíl mezi mohutnostmi lidskými a zvíecími záleží v tom. že

zvíeti nedostává se nástroje mohutnosti abstrakní: ei. Dle nho totiž

vysoká intelligence lovka je prost následkem, nikoli píinou ei.
Proti Emerymu ukazuje P. Wasmann. že sice e lidská jest pední
pomckou a podmínkou normálního rozvoje intelligence jak u jednotlivce

tak i národu, že však pece nikterak nemže býti pokládána za píinu
intelligence. nýbrž že pomr je práv opaný: vysoká intelligence je

píinou ei. Bez intelligence neml bv lovk nikdy ei. ba i od

Boha lovku udlená e pedpokládala intelligenci. Bez intelligence

schází logická možnost a psvchologická poteba ei. Logická možnost:

_Nihil enim in dietu, quod non antea fuerit in intellectu -
;
psychologk-ká

poteba, nebo kde není pojmu, tam není také ani snahy pojmy tyto

vyjáditi. Kde je intelligence. tam je také poteba sdlení vlastních

mvšlenek jiným bvtostem intelligentním. poteba ei. Zvíata nemají

ei. protože nemají intelligence. Nescházejí jim zvuky, nýbrž možnost

a poteba, zvuky tyto intelligentním zpsobem spojovati jako konven-

cionelni znaky pojm a mvšlenek. Kdvbv mla zvíata pojm, mla
bv možnost a potebu ei. Z nedostatku ei u zvíat soudíme proto

nutn na nedostatek intelligence.

Nemén zajímavo jest i vvvrácení námitek Albr. Betheho v kap. 8.

Bethe totiž upírá mravencm všechny psvehické vlastnosti, docela

i smvslové pocitv a pozorování. A zatím co prohlašuje tato zvíátka
za pouhé „reflexní stroje", hledí psychické nadání zvíat vyšších tím

více pošinouti k nadání lovka. „Mravenec pináší s sebou vše. co

v život iní. jako vrozené na svt. Pes a opice musí se teprve všemu
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uiti jako lovk." Dle nho uení se je kriteriem intelligence proti

instinktu. Aby tvrzení jeho vyvrátil rozeznává P. Wasmann na základ
fakt, jež skytá lidský a zvíecí život psychický, šestero forem uení se:

ti formy samostatného uení se a ti formy uení se cizím vlivem.

I. Formy samostatného uení se jsou:

První záleží v instinktivním nacviení vrozených mechanism
reflexních; tímto zpsobem uí se na p. zvíata choditi.

Druhá forma spoívá ve smyslové zkušenosti individua. Touto se

tvoí bezprostedn nové associace pedstav a pud. Honicí pes poznává
vlastní zkušeností novou zv a pronásleduje ji, jakmile stopy její enichá.

Tetí forma záleží v tom, že smyslovou zkušeností a intelligentním

soudem se samostatn soudí na nové pomry. Takovéto uení je

skuteným dkazem intelligence.

II. Formy uení se cizím vlivem.

První spoívá v instinktivním napodobování bytostí jiných, s nimiž

uící se obcuje. Štkající pes zstává zídka kdy bez ozvny u jiných

kolleg, kteí jeho štkot slyší.

Druhá je uení se zvíat dressurou, kterou lovk zvíatm nové
associace pedstav a pud dle svého planu vtiskuje.

Tetí forma spoívá v intelligentním pouování, jímž bytost

intelligentní jinou uí, netoliko bezprostedn tvoiti nové associace

pedstav, nýbrž také nové úsudky z dívjších poznatk tvoiti.

Jen u lovka shledáváme všech tchto šest forem uení se

spojených. U zvíat je dle psychického nadání bu jen první, nebo
první a tvrtá, nebo prvníj druhá, tvrtá a pátá pohromad.

Jen tetí a šestá forma jsou dkazem intelligence uícího se,

nikoli ostatní. Ponvadž u zvíete není tchto dvou forem, není také

ani žádné intelligence zvíecí. Proto není správná vta zvíecí psychologie

moderní: „Uení se individuelní zkušeností jest kriteriem intelligence."

V závru shrnuv ješt jednou výsledky svého zkoumání, ukazuje
P. Wasmann, že lovk svou duchovou duší je obrazem Boha, Tvrce
svého, kterého by moderní vda ráda odstranila. Na míst, aby zkoumala
theistický názor svtový a pak teprve se pokusila jej vyvrátiti v jeho
skutené podob, tvoí se o nm zpitvoený obraz a pak ovšem pi-
chází k názoru, že theismus je pekonaným stanoviskem a že proto

musí ustoupiti monismu. Kdyby pírodozpytci neerpali svých známostí

o theistickém názoru svtovém ze spis Hackelových, který si dovedl
Boha kesanského pedstaviti jen jako „gasfurmiges Wirbelthier", nýbrž
ze solidních spis kesanských filosof, pak zajisté brzy byly by jejich

mnohé pedsudky odstranny.
Výborná tato studie, jež vyniká pesnou logiností a jasností,

zbudována jest na základech filosofie sv. Tomáše Aquinského o instinktu

a intelligenci. Tím skýtá nový dkaz, že filosofie scholastická nezaslukuje
nikterak pohrdání a výtek, které jí zástupci moderní danvinistické

vdy pírodní rádi iní. Všem, kdož otázkami podobnými se zabývají,

jakož i všem pstitelm apologie kesanské prokáže studie tato výtené
služby a proto ji co nejveleji všem tmto kruhm doporuujeme.
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S. Veleclcij: Zemská j a statistika. Moskva 1899.

V oznaené knize podány podrobné djiny a souasný stav všech
odvtví zemsko-statistických studií: autor seznamuje nás s organisací

statistických ústav v I. ásti svého díla. V II. ásti podává sbírku

program, instrukcí a formulá, jichž se užívá pi sbírání statistických

dat v rzných guberniích. Mimo to piložena tu bibliografie statistické

literatury vbec. Kniha vynauje se bohatstvím obsahu i je prospšná
každému, kdo obírá se studiemi hospodáského života v Rusku.

P. Astrov: Dti podmostkov. 1899.

Spisovatel seznamuje tenáe s opravdu hrozným postavením dtí,

pinucených bavit obecenstvo a ukazuje prostedky k zamezení toho zla.

Píklady, jež uvádí, illustrují hrozný život „dtí jevišt"; autor ukazuje

na hrozn odporný postup pipravování „malikých fenomen u
,
„divo-

tvorných dtí", týrání, mrzaení jich. Vyloživ obsah evropských zákon,
hájících vtšinou nedostaten bezpenost „dtí jevišt", radí, by dti
úpln byly odstranny s jevišt v onch pípadech, je-li pedstavení
spojeno se škodou pro zdraví dtí; jindy má býti obmezena námaha
dtí vkem i místem.

Filantrop : Trudovaja pomoš, jeja osnováni] a, zadai i v a ž-

njšija formy. 1898.

Kniha tato podává jasný obraz dsného ekonomického postavení

nižších vrstev v mst i na venkov, jehož následkem je chudnutí

lidu a veliká úmrtnost. By se tomu odpomohlo, teba spojení státních

prostedkv i spoleenské samoinnosti v nejširším smyslu; teba také

dbáti zdravotních pomr pracujícího lidu, hledt odstranit alkoholismus

a prostopášnost; teba konen široké organisace vzájemné pomoci.

Kniha psána s velou láskou k lidu pracujícímu.

B. X. Cierin: O narodnom predstavitelstv. 2. vyd. — Politi-

ce ski je mysliteli dev ago i novago mira. Moskva 1899.

V politické literatue ruské knihy právníka i filosofa Cierina
svého asu byly skuteným „zjevením"; autor jejich má zvláštní názory

na úkoly státu a jeho zaízení, vynikající originálností a pípadností.

Druhá kniha je vlastn zkrácené zpracování díve vydaného díla

„Istorija politieskich uenij."

iV. Ziber : Oerki pervobytnoj ekonomieskoj kultury. 2. vyd.

Petrohrad 1899.

Od doby, kdy „nártky prvotní ekonomické kultury" byly poprvé
vydány — v letech osmdesátých — djiny prvotní vzdlanosti znané
pokroily ku pedu; ale ony otázky, jimž Ziber (f 1888) vnoval hlavní

pozornost, pomrn málo prozkoumány jinými badateli, tak že kniha

jeho dosud nejsprávnji líí organisací práce v prvotní spolenosti,

nevolnictví, evoluci vlastnictví atd. Kniha jeho má sice etné nedostatky,

ale pes to má svou cenu dosud.
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:

Scipio Sighele: Co století umírá. Pel. Arnošt Procházka. Symposion VIL
Star. 137.

Stat jsou nadepsány: Psychologie mlení. Fysiologie „úspchu".
Suggesce v umní. Politický zloin. Ctnosti antické a ctnosti moderní.

Sociolog a kriminalista Sighele znám jest i za hranicemi své vlasti.

Ze sbírky „Mentre il secolo muore" vybráno tu nkolik studií také

pro naše obecenstvo, jemuž však asi nebudou valn chutnati. Jsou to

úvahy obsažné, duchaplné. Sta o mlení je pímo skvostná. Sighele

není našeho smru, ale má leccos dobrého i pro nás. Proti Lombrosovi

úinn polemisuje co do zloinství politického (dle Lombrosa= porušení

zákona setrvanosti). Nelze všech výrok podepsati, ale mnohé jsou

hluboce pravdivé, psobivé. Myslícímu tenái podají hojné látky.

Peklad je dosti plynný a srozumitelný. Peklad nadpisu „Mentre . .

.

Co..." z poátku zarazí.

M. Soholev : O e r k i i z i s t o r i j i v s e m i r n o j t o r g o v 1 i v s v j a z i

s razvitijem ekonomi eskoj žizní. Moskva 1899.

Je to svdomit a zdaile sestavená uebnice pro obchodní školy.

Spisovatel strun vykládá djiny obchodu; jasný a živý výklad je

pedností této uebnice.

J. Engelman : Uebnik russkago graždanskago sudoproiz-
v od štva. Jurjev 1899.

Autor „uebnice ruského civilního soudního ádu", professor oban-
ského práva, strun a jasn vykládá soudní ád a snaží se propracovat

jednotlivé otázky ruského soudního ádu se stanoviska západní theorie.

Pi tom vhodným pedmtem pro srovnání je mu rakouský zákon

obanského soudního ádu z r. 1895.

Dr. Alois Kolísek: Nkteré vzpomínky na eskou vlast v Itálii. Hodonín

1900. Stran 40. Cena. 1 K.

Z vlastního názoru a ze zpráv bedliv vybraných seznamuje nás

p. spis. zajímav se stopami eské slávy a dobroinnosti v Itálii. Jméno

Karla IV. i zde estn zastoupeno. Novjší styky jsou sice astjší,

ale nemají dosud rozhodného významu. Snad se i naší hierarchii po-

daí prostedkovati tu ve prospch vci katolické u nás a mezi

nesjednocenými.

V.Kaanovskij: Istorija Serbiji s poloviny 14 do konca 15 veka.

Kritieskoje izsldovanije istonikov. Sv. 1. Kijev 1899.

Až dosud nebylo dkladných djin Srbska v dob jeho pádu.

pokoení Turky. Professor Kaanovskij bedliv prostudoval všecky

prameny, týkající se djin nenáhlého vadnutí politického organismu

jižních Slovanv, i podává v knize své zatím „Všeobecný pehled

starých djin Srbska" i rozbor pramen srbských, bulharských, char-

vatských, byzantských, italských, polských, maarských atd. Je to

ojedinlé dílo v djepisectví srbském.
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N. Rozkov: Selskoje chozjajstvo Moskovskoj Rusi v 16 vk.
Moskva 1899.

Rožkov snaží se tu vylíit ekonomickou minulost ruského národu
v 16. století, k jehož konci zaaly se jevit základní tahy nevolnictví

ruského lidu. jež tak zhoubn psobilo na vývoj djin ruských. Autor
pispl také knihou svojí k vysvtlení zajímavé doby domácích ne-

pokoj za Lžidimitrij. Kniha tato mže se postavit po bok podobnvm
pracím A. Lappo-Danilevského rOrganizacija prjamogo obl"-
ženija v Moskovskom gosudarstvé v 17 vék- a P. N.

Miljukova „Grosud ar stvenno j e chozjaj st vo Rossi ji i reforma
Petra Vel."

V. G. Korlenho: Južno-russkije oerki i portréty. Kijev 1898. —
Ukrajinskija byli. Kijev 1899.

Znalec Malé Rusi podává tu teple psané lánkv o minulosti

i pítomnosti Malé Rusi. jejíž starobylost líí jasnými barvami. Padá
lánk vnována charakteristice ukrajinských spisovatel. Levického.

Borovikovského. Sevenkv. Kostomarova a j. Velice svdomit zpra-

cován lánek o jihoruském umní, o ukrajinském „školním dramat" a j.

3íístv znamenati zdravý maloruský humor a vtip svérázný.

P. Josef Schroller : Panna. Dle nmeckého „Die Jungfrau8 od P. Václava

Lercha. Bilina 1899. Nakl. Jan Drescher. Stran 40.

Strunvmi markantními úvahami, jakými P. Lereh se proslavil,

pojednáno tu o cen bezúhonného života panenského. Pro ženskou

mládež bude spisek velmi prospšný, an psán jest rozumn, bez

pemrštnosti, s horlivostí o spásu duší.

Ferd. Ambrož: Wiesnerova druhá obrázková ítanka. Stran 103. Cena

1 zl. 20 kr.

ítanka tato sestavena pro dítky, které již umjí ísti. Úprava
jest jako v první ítance velmi pkná, obrázkv vhodné volené a ist
provedené. Nakladatelstvu skuten všechna est!

Textová ást v prose je také pkná, verše jsou mén zdailé.

Vbec bylo snad lépe. osvdené skladbv cizí vybrati a sestaviti.

Zábavy veerní. C. 111. J. Vesters Ir: Fabrik a n t o v a d c e r a. Z holand.

pel. A. Koudelka. Btr. 322. Cena 1 zl. — (J. 112. Bohumil Brodský:

Z vesnic a samot. VIII. Str. 215. Cena 65 kr.

Ob knížkv dosplvm tenám upímn doporuujeme. Je to zase

jedenkrát píspvek do lidových knihoven, které pes veškeru produkci

ím dál tím mén mají pítok, protože málokterá z vydávaných knih

se širším vrstvám hodí.

„Fabrikantova dcera" jest píbh dle pdy své složitjší, odehrávaje

se krom vlastního djišt také v pozadi dalekých osad. Tam okraden

zámožný Joosten fabrikantem. jehožto dcera zamiluje se do syna

Joostenova. Tento podklad dje. krádež, jest málo vysvtlen a do dje
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vpeden. Jinak jsou události pkné vypravovány, by i nkdy na ujmu
pravdpodobnosti, povahy dle staršího slohu typisovány.

Bohumil Brodský povídkami svými skoro až zasypává. Jest pi-
I kt -ebe. svj ráz sotva najde. Ale z pravidla dosti pkné

Figura vzdélance-svúdee na venkov dosti astá ješt málo
pr: tíbena: zde nékteré rvsv toho materialistického sobectví podánv.

Pomr statku, na kterém hlavní dj se odehrává, a mlýna, v nmžto
se zakonuje, není podán dosti pravdpodobné: místa pomrné blízká

nebývají sobe c v vsti tak cizí.

Bohumil Brodský: Páni a paní. ást I. Drobná vojna. Panská píze.
Pan rada. NakL G. Franci v Praze 1-09. Str. 318. Cena 1 zl. 12^ kr.

Máme tu výrazné obrázkv ze života panského a úednického,
života plného intrik, neupímnosti, nadutosti a otroctví. Pan spisovatel

vypravuje prost, ale vidti, že s chutí. Kluné se k satie, nejednou
nadsazuje: zvlá?té nápadné, neuméleckv na p. na str. 301.

Antonín Kamarýt: Z eské kroniky. NakL AI. Wiesner v Praze 1

Stran 273.

Staroeské báje a povsti vypravovány tu vedle historických

zpráv o pravlasti naši. Pravdy od báje dti nerozeznají. Vvpravováno
v-ak pékn a názorn. Obrázky jsou i zde velmi pkné.

Fr. Jií Košatí: Božíhodové kázaní. Xakl. V. Kotrba v Praze 1899.

Str. 1 1 I na 35 kr.

Zhýralý otec. od rodiny vzdálený: syn pelivé matkou vypésténý

studuje na knze, má božihockve kázaní, nastane obrat v rodinném
život jejich. Povídka je drastická, má úel mravouný. Mluva bv
mla býti správnjší.

I
v loolová: Vtíkova píšalka. Písniky a básniky z ní pro

dti. Stran 90. Ona 80 kr. — Rozehrané strunky. Stran 69. Cena

60 kr. Xakl. F. Simáek v Praž-.

Skvostn vypravené, kresbami Alšovými ozdobené knižkv obsahuji

Vilmy Sokolové pvodní básniky pro dti. Spisovatelka i zde snaží

se volbou pedmétú a zpracováním whovéti détské duši. která jest

jednak velmi skromná, jednak ale také velmi wbíravá. zvlášt pi
ver-:ch. kterými nehned se jí zavdíme. Snaha spisovatelina není

vždy odménéna výsledkem. Sloh jest nkdy píliš titrný, pedmétv
\ rázk budou dti míti radost.

HíV
- Jm



5

Dležitý ?taroke?an»ký nález Ku konci íjna vyšla u Kirchheima

v Mohui kniha: „Testamentm D. X. Jesn Christí", vydaná od Ignáce

Epfr. II. Rahmani, patriarchy antioehenského v textu syrském s pekladem
latinským. O vzniku této sv. Otci Lvu XIII. vnované knihy udává - -

v pedmluv ze dne 12. kvtna 1898 toto:

Když jsme se v minulém roce ,1597; chystali k sepsáni knih

které formuláe mešní všech církví mly býti vespolek srovnány, aby byl

jich spolený pvod dokázán, dali jsme si z prosluléh M -- .-kého,

tak zv. Oktateuch (jméno pochází od P. Lagardai opsati. Pokládali js:.

totiž za souhlasný „s apoštolskými konstitucemi", jejichžto 8 kniha obsahuje

nejstarší ze všech posud známých liturgií. Když pak jsme obé vespolek

srovnávali, poznali jsme k nemalé své radosti, že netoliko liturgie v Oktateuchu

obsažená daleko stáím pevyšuje liturgii „v konstitucích * obsaženou, nýbrž

že mimo to první dv knihy Oktateuchu pod spoleným jménem: .Testament

X. P. Ježíše Krista 2 podávají nejstarší text kesanských rituelních a disci-

plinárních pedpis, jejichž naízení a zvstování ne teprve od ap :
-

nýbrž od samého z mrtvých vstalého Spasitele pochází : v kanonických

evangeliích neobsazené ei z mrtvých vstalého Spasitele k apoštolm. Hra I

jsme dali zprávu o nálezu svém nejznamenitjším evropským zkoumatelm
kesanského starovku, mezi jinými pánm Funkovi v Túbinkách, Bickellovi

ve Vídni, Duchesneovi v ím — a všichni tito naléhali na nás, abychom

dokument co nejdíve s pipojeným latinským pekladem vydali Tak

poklad, ve kterém není snad obsažen toliko slabý, zkomolený zbytek, nýbrž

celá liturgie doby pednicejské nemohl zajisté zstati ješt ra dále v k
A to tím mén, ponvadž „Testament'' je listinou veejnou a authentickou,

v níž jsou zaznamenány zákony, dle nichž v dob apoštolm nejbližší byly

kesanské obce spravovány, jakož i tehdejší norma vyznání víry a formule

pi odbývání bohoslužby a udílení svátosti Každý z toho poznává,

bohaté svtlo publikace této památky skýtá k objasnní kesanského staro-

vku, k hájení a potvrzení katolických dogmat a to tím více, porn

v posud známých památkách staré církve setkáváme se jen zídka se zprá-

vami o svatých vcech. Mimo to bývají tyto zprávy namnoze tak nejasný.

že k jich objasnní teba vzíti útoišt ku konjekturám. Zvláštní mon _

hodlá o tomto „Testamentu* v brzku uveejniti Dr. von Funk v Túbinkách.

Ukázky bude obsahovati již také tlilo Dra. Kupky, professora pastorálky

v Brn, o mši svaté, jež co nejdíve vyjde nákladem Di -vátého

Prokopa v Praze.

Mnoho se již napsalo o tom, v em záleží vlastní význam reformátorv
a reformace, nejen nmecké, ale i eské. Nejpopulárnjší výklad u :

ten, že reformátory získána svoboda svdomí, že Písmo sv. uvolnno od jama
církevního, že nastala tím nová, svobodná doba lidstva a p. Tu zajisté nebude
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bez užitku poslechnouti, co o tom praví A. Sabatier, professor paížské university

a dkan protestantské theologické fakulty, ve své pednášce na prvním

vdeckém náboženském kongressu ve Stokholm dne 2. záí 1897, vydané

zvláš u J. C. B. Mohra ve Freiburgu r. 1898., na str. 28. a 29. Tam stojí:

„ Reformace zplodila nové církve a v nich utvoila se dogmatická tradice

s liturgiemi a vyznáními víry (symboly). Tato tradice domáhá se, jako v katolicismu,

nepromnlivosti a vyvstává jako hráz (barrire), o niž se moderní myšlení tíští.

Avšak tato tyranie nemže dlouho trvati, ponvadž se jí nedostává základu

a organu, jenž by vládl dostatenou autoritou. Nepodléhá nejmenší pochybnosti,

že reformátoi nehlásali princip volného bádání; jejich úmyslem
bylo pouze na místo falešných dogmat [jak se domnívali] postaviti dogmata

pravá a zárove nezmnitelná. Avšak jich píklad byl pozdji mocnjší než

jich uení. Nikdo neml už síly, aby zavel dvée, jež oni oteveli. Skutkem
ukázali, jak kesanské svdomí studiem a výkladem Písma vždy mže dojíti

až tam, že tradici zavrhne. Tžišt náboženství peneslo se z vní do vnit,

z hierarchie do svatyn svdomí." Z tohoto výatku jest vidno, že pi rozboru

o významu reformace mla by se vždy dobe lišiti dvojí vc: úmysl, jaký

mli reformátoi sami a jenž jim byl vodítkem pi jejich innosti, a za druhé

následky jejich vystoupení, jež zpsobili teprve jejich stoupenci, a to asto-

kráte v odporu s prvním, základním úmyslem reformátor. Tím by se uvedly

do náležité míry jak zásluhy tak stinné stránky jednch i druhých, nepiítaly

by se reformátorm vymoženosti, o kterých ani nesnili, ba kterých si ani

nepáli, a nekladly by se jim opt za vinu mnohé vci, jichž nezavinili, jež

zavrhovali. A na druhé stran rozlišením tímto pedešly by se mnohé zmatky

zpsobené tím, že naše nynjší pojmy a názory se beze všeho penášejí až

do dob reformátor, vkládají se do jich myšlenek, iní se pedmtem jejich

snah a tužeb.

Nejstarší lovk divochem ? Danvinistická theorie evoluní maluje již

po celá desítiletí pralovka v nejohyzdnjších obrazech, jako zvíeckého

kanibala, který ješt stojí daleko pod nejzpustlejšími divochy pítomné doby.

Všechno mravní, sociální a náboženské zdivoení, jež bylo shledáno u nkterého
afrického, australského nebo polyneského kmene, bylo hned použito k prosto-

národnímu vylíení pralovka. Proti tomuto pevrácenému jednání obrací se

nedávno vyšlý lánek od Talcotta Williams v „Annual Report of the Smithsonian

Institution for 1896" (Washington 1898, str. 541—548). Spisovatel toho

lánku úmysln na to upozoruje, že z pramen, které nám zprostedkují

poznání prastavu pokolení lidského, studium divokých národ pítomné doby

jest nejkalnjším a nejmén spolehlivým, kdežto ostatní prameny, nejstarší

historická podání a studium pedhistonckých nález jsou tém nepovšimnuty.

Tak pišlo se k docela jednostranným a pevráceným názorm o nejstarším

lovku. Divoši pítomné doby žijí, jak Talcott Williams šíe vykládá, pod

nešastným vlivem zevnjších okolností, kterých v dob pralovka nebylo.

Píznivé klimatické pomry, jaké byly v údolí Eufratu a Nilu, podporovaly

rozvoj jednotlivých, od sebe oddlen žijících rodin; obklíeni svobodným
elastickým pásmem, mohli se nerušené dále rozšiovati a zemi obsazovati,

která je pohodln mohla vyživovati. Pokoj, nikoli válka byly pvodním
stavem tchto nejstarších obcí. Pod jeho ochranou vyvíjel se mravný život
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rodinný, právo vlastnické a uctívání Boha, jež pirozen mlo charakter

monotheistický. Teprve pibýváním obyvatelstva v zemi byl položen základ

k sociálním tenicím, k válce, k výbojm a otroctví. S nimi pišlo však

také mravní a náboženské zdivoení a jeho škodlivé následky. Smutný stav

zdivoení, ve kterém dnes shledáváme mnohé divoké kmeny, muže býti proto

jen zvrhlostí dívjšího lepšího stavu; neskýtá žádné vhodné normy pro

prastav lovka, každým zpsobem žádné výluné. Talcott Williams pichází

proto k závru, že bžné náhledy o stavu pralovka jako „moderního

divocha" až píliš potebují reformy. _ K .

Kdy se narodil Heine? Rok narození nmeckého básníka Jindicha

Heine jest nejistý. Udávají se r 1797. a 1799. Zmatek v tomto údaji uinil

sám básník, udávaje tu ten, tu onen rok. Vtipn nazývá se prvním lovkem
19. století. Sté narozeniny básníkovy oslaveny byly 13. prosince 1899 a pi
této píležitosti literární historikové znova zabývali se dnem jeho narození.

Už životopisci H. Húffer a Arnošt Elster dovozovali, že Heine narodil se

13. prosince 1797 a nikoli 1799. Doklady o narození Heineov shoely

v Hamburce a Heine sám do r. 1850. udával oba roky, po r. 1850. pouze

rok 1799. Obšírné zabývá se vcí E. Franzos v brošue vydané v Berlín.

Myslí, že zmna data stala se r. 1816. na podnt Heineových rodi. Tehdy

udán od nich rok 1799. místo 1797., aby se básníku umožnilo pesthování

z Pruska k trvalému pobytu do Hamburku. Nmci tedy slavili sté narozeniny

básníkovy o dv léta pozdji. o.

Knihovny v Rakousku. Úedníci universitní knihovny ve Vídni,

Dr. Jan Bohatta a Dr. Michael Holzmann, vydali adresá knihoven v rakousko-

uherském mocnáství. Kniha o 600 stranách má pedn úel praktický a

poslouží úedníkm v knihovnách, knihkupcm a pátelm knih vbec, ale

obsahuje též mnohé djinné údaje a je v tomto smru pkným píspvkem.
V mnohém zachází však až píliš do podrobností, zaznamenávajíc na p.
i spolkové knihovny o zcela nepatrném potu svazk. Nejstarší knihovny

jsou klášterní, které dnes vykazují od 20.000 do 100.000 svazkv, ale mají

dosti, a to nejstarších cenných rukopis. Z universitních knihoven nejstarší

je pražská, založená hned po zízení university a doplovaná za potomních

století soukromými i klášterními knihovnami. Má nyní 236.334 svazkv,

3888 rukopisv a 1004 listiny. Knihovna university vídeské znova zízená

teprve r. 1777. má 540.600 svazkv a pouze 685 rukopis. Z ostatních

nejbohatší je krakovská; má 313.621 svazkv a 5900 rukopis. Styrsko-

hradecká má 100.000 svazkv a 1729 rukopis, v Innomostí 150.0U0 svazkv
a 1080 rukopis, lvovská 150.000 sv. a ernovická 75.000 BV. Nejvtší

v Rakousku je knihovna dvorní, která má 000.000 sv. Císaská rodinná

fídeikomisní knihovna má 41.000 3V., ^l 1 ' prvotiskv a 2212 rukopis.

Cennou knihovnu má arcikníže Bedich. Má 48.000 sv. dél odnášejících se

vtšinou k revoluní dob let 1792— 1815. Ze studijních knihoven

olomoucká má 72.000 sv. a 91 1 rukopis, solnohradská 85.000 sv. a 1159 ruko-

pis, lublaská 54.000 svazku dél popedn slovanských a 420 rukopis.

Z gymasijních knihoven nejstarší je pi akademickém gymnasiu ve Vídni

z r. 1552., z mstských vídeská, založená r. 1858., má 55.454 svazku.

Mezi soukromými knihovnami je na prvém míst Liechtenštejnská ve



46 Sms.

Vídni. Má 100.000 sv. a 252 prvotisk. Cennou knihovnu má baron Helfert

v Klosterneuburku. Jest v ní nejúplnjší sbírka dl odnášejících se k r. 1848.

Též eský poslanec K. Adámek v Hlinsku má pknou sbírku. Má 5G00 sv.,

60 rukopisuv a 5 prvotisk. Z lidových knihoven nejlépe je zaízeua

knihovna ve Svitavách na Morav. Byla založena roku 1891. a má nyní

14.000 svazk. o.

Vliv církve západní na církev východní. Ve schzi archeologického

petrohradského spolku dne 30. listopadu prof. P. Leviky pedítal svou

práci, v níž sleduje historii otázek ženichu a nevst kladených pi zdavkách.

Co se církevního obadu oddavek týe, východní a západní církev se tu

neshodovala. Podstatn bylo zprvu rzné nazírání. V devní Rusi otázek

nekladeno: zda snoubenci dobrovoln a bez pinucení v manželství vstupují.

Ne že by se bylo pedpokládalo, že svolení to vyjádeno už tím skutkem

samým, že ped knze spolu pišli. Názor na oddavky pevzala Rus od

Byzance. A tu po zpsobu východanv oddavky byly dovršením pouhé lihové

smlouvy obojích rodi. Rodie se smluvili o cen, a to stailo; po dalším

nenapadlo nikomu se ptáti. V západní církvi názor od prvopoátku byl jinaký.

ímské právo už požadovalo souhlas obou stran snoubených. A z ímského
práva proto pejat souhlas jako podstatný znak snoubení hned záhy do práva

církevního na západ. Tak už v rukopisech francouzských z 13. vku nalézáme

pi církevních oddavkách, že knz klade snoubencm otázky, zdaž oba dobro-

voln vstupují v stav manželský. Tento zpsob otazovati se po svobod
satku šíí se víc a více a konen knz bere od snoubencv i slib stálosti.

A pi všem latinisování v církvi západní už tehdy otázky shledáváme jen

v národním jazyce, v rukopisech zmínných ve franin. Tridentský sjezd

pak v tom smyslu dávný obyej uzákonil a tak na celý . katolický svt
rozšíil. V 16. vku snubn-í zvyky právní i církevní pešly prostednictvím

benátských Rek do Byzance a odtud do Ruska. A s tím rozprostrauje se

i náhled západní církve, že svátost manželství dokonávají sami snoubenci

svým vzájemným souhlasem a knz že dává pouze své požehnání. Le tento

náhled v Rusku dlouho neproniká. Poprvé zavádí na Rusi otázky ženichu

a nevst „trebnik" (missal, rituál) Petra Mogily, vydaný r. 1636. a vzatý

z rituálu papeže Pavla V. Od té chvíle zvyk a náhled se rychleji šíí. A už

ped Petrem I. patriarchové Joakim a Adrian zavazují rovnž knze vyptávat

se ženicha a nevsty; nebo uznávají, že násilné pinucení ke súatku s nemilou

osobou svatosti stavu manželského nepiiuje a už zavírá v sob poátek
budoucího rozvrácení rodinného. V tom ohledu pak car Petr Veliký dovršil

dílo zapoaté, osvobodiv ženu ruskou od zbývajících ješt právních nerovností

a unižeností.

Zena u cikán. Cikáni pišli do Evropy ve 14. století po Kristu.

Zvlášt se jim zalíbilo v Uhrách. Potulní cikáni uherští dlí se na kmeny,

z nichž každý je podízen zvláštnímu „vajdovi". Kmen dlí se opt na

nkolik menších skupin „malija" nebo „gakija" zvaných, a ti opt mají

svého pohlavára, jenž sluje „šajbidšo". Tento obrací se na „vajdu" jen v nej-

dležitjších vcech. Všecek spoleenský ád v malijách spoívá na rodinných

pomrech se strany ženy, nebo rodina mužova nemá žádného významu.

Latinsky sluje to matriarchat (mater= matka). Když se potulný cikán ožení.
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musí se pipojiti k té maliji nebo gakiji, ku které patí jeho žena. On poítá

se sice až do smrti za lena své rodné malije, ale jeho dti patí už k maliji

matky a s otcovou rodinou nestojí v žádném píbuzenství. Po satku dostává

muž píjmení, jaké má malija ženina, a jeho rodné jméno zaniká. Když matka

zeme, sirotci zstanou pi rodin matky a tato se o n stará, kdežto otec

mže se svobodn piženit do jiné rodiny a považuje se za cizince (strejimanuši.

Podruhé vzít si ženu z téže malije, z které byla prvá. cikán nesmi. Cikánské

písloví hovoí: „Nová žena, nová spolenost" (nevi romui, nevi gakijai.

Cikán nestará se ani za života ani po smrti své ženy o své dítky, všecku

starost nese žena nebo její malija. asto se stává, že cikánské dít ani nezná

svého otce, tebas žije. Novomanžel dostane celé zaízení domácnosti od své

ženy. Když je cikán ženat, nesmí se odlouit od družiny své ženy, a kdyby
to uinil, za trest vylouí ho navždy z malije. Cikánské písloví hovoí:

Maka byla tvojí matkou, ale žena byla a je tvou ženou" (e daj avlas

tre daj, e romui avlas te hin tre romui). K žen poutá cikána jen smyslnost;

nikdy nepovažuje svou ženu za spolenici a družku svých slastí a strasti.

Ale žena je vi mužovi samostatná. Co muž vydlá, obyejn i sám sní.

Cikánky prorokováním, vštním snadnji nco vydlají než muž. Staré

cikánky požívají u své rodiny veliké vážnosti, zvlášt pro ary, jimž cikáni

ví; staré cikánky znají prý nejen léit nemocného, ale i uzdravit, znají

prý v lovku vzbudit lásku i nenávist. (Dle „Hlásnika*.)

První Ríintírenova fotografie žaludku živého lovka byla pedlo-

žena akademii lékaské v Paíži v posledním zasedáni. Až posud nebylo

možno ji zhotoviti, ponvadž žaludek propouští paprsky Rontgenovy a mimo
to v laném stavu za sousedními organy se skrývá. Byly ovšem uinny
pokusy tomu odpomoci tím na p., že dotyné osob dáno píti ledkové vody,

nebo že byl v laném stavu chirurgickými nástroji umle tak nadmut. až

dosáhl své celé velikosti. Poslední zpsob nehodí se ovšem pro každého a

zvlášt ne pro citlivého nemocného, o jehož vyšetení se pedevším jedná.

Foveau de Courmelles použil prostedku zkoušeného u mladých zvíat tím,

že do žaludku uvedl hmotu nepropouštjící Rentgenový paprsky v podob
ledkového kyslinatého vismutu. Dal nemocnému polknouti po obd 10 gr.

této látky, jež v cukrovinkách byla zabalena a pokusil se po plhodinném
klidu žaludek nemocného fotografovati. Po jednom nezdaru zdail se pokus

a Courmelles obdržel takto první fotografii žaludku živého lovka, jíž až

doposud bylo docíleno. Obry.- žaludku nelze ovšem ješt s úpln uspokojivou

jasností poznati, možno však doufati, že další pokusy nedostatek tento od-

straní. Tím bylo by R''-nt<renov fotografii nové speciální pole v lékaské

vd oteveno, ponvadž by se -tála dležitou pomckou pi vyšetování

nemocí žaludkových. — k.

Výchova i výcliovV Správné je -nad oboje, avšak dslednost kaž*'

íkati a psáti: výchov, ponvadž jednoduché slovo téhož kmene zní: chov

(dobytka na p.) a ne chová. Ze spisovatel pedagogických však tuším

jediný Bauer z Augenburku správného slova toho užívá, jiní bez rozmyslu

tvoí stále nová substantiva ženská na -a, -ba (výchova, výuba atd.).
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budoucího smli sloužiti plnoní mši sv. a po celou noc vystavili

velebnou Svátost k uctní. Povolení dáno nejen jim, nýbrž všeobecn.
„Decretum urbis et orbis-, ohlašující to, vydáno kongregací obadní
13. listopadu 1899. Mnohé diecese však použijí asi povolení toho až

koncem roku budoucího.

Listy nedávno poloposmšn sdlil v. že konec století 19. a poátek
20. už te slaviti míní jen císa Vilém nmecký a papež. Je v tom
raýlka! Práv naopak. Všecky církevní slavnosti budoucího léta. jak
jubilejní i milostivé, tak na podkování Spasiteli svdí, že církev

úedné slaví budoucí rok jako ve století poslední. Jubilejní milostivé

léto není nikdy první v ad let, ale vždy poslední. Tak už židé je

slavíváli: poslední sedmé ^edmerkv a následující 50. jako vsuvné.

ne jako první následujících sedmerek. Podobné slavnosti dkovací
budou pirozen vyplývati z pojmu konce a ne poátku století. Ostatn
..dekret" komrreg-aee obadní z 13. listopadu zejmé praví: „Ponvadž
nad to o plnoci posledního dne msíce prosince budoucího roku
nynjší století bude ukoneno a nové století zapone, proto . .

." atd.

O posledním prosinci tohoto roku. jako poátku léta milostivého,

mluveno totiž díve
Naivní otázka, kdy vlastn je konec století, rozšlapávána zbyten

nejdív francouzskými a anglickými listy a diskusse mnohé pomátla.

Otázka tato ostatn skoro v každém z posledních století lidi rozilovala.

Karel Veliký rok K>0. prohlásil jako první století devátého, a od té

doby se mnozí ídili dle nho. Na Karla Velikého zahrál si i ted" jistý

panovník evropský. Proto asi nejen sám jediný národ uenc oslaví

poátek budoucího století.

Katolití právníci a advokáti italští chystají na oslavu konce
století pod redakcí pedsedy všech jubil, slavností, kard. Jakobiniho,

jubilejní spis. jímž hodlají vylíiti vliv kesanství na právní pomry
národ.

K lesku jubilejního léta pispjí etné úkonv prohlášení za
svaté a blahoslavení, jež na velikononí dobu se chystají. Kano-
nisace bude 24. kvtna. Prohlášen za svatého bude bl. Jan Kt. de la Salle

a za svatou bl. Rita z Kaziky z tetího ádu sv. Benedikta. Blahoslavení

bude nékolik. Kanonisace zmínné pipadají pouze dv léta po poslední

slavné kanonisaci (sv. Antonia Marie Zaccarie).

Svátek a p o štol u s 1 o v a n s k ý e h slaví slovanští ná rodové

velice nestejn. Nejen východní a západní církev se tu liší. ale i katolíci

sami. Liší se nejen stupnm oslavy, nebo jenom Morava má zasvcený
svátek, ale i dnem oslavy. Provincial dalmatsko-bosenských františkánv,
( ). Serafin Belamari, obrátil se na sv. Stolicí s prosbou, aby v Bosné
svátek svatých vrovést našich sml se slavit .">. ervence. Ml ted"

totiž odpadnouti nebo ustoupiti, proto e na 5. ervence položen svátek

sv. Antonia M. Zaccarie. Svátek sv. Cyrilla a Methoda slaví se jen

jako duplex minus. 0. provincial žádá tedy pro svj ád v Bosn
i Dalmácii, aby svátek povýšen byl na duplex secundae classis, a

svátek sv. Antonia M. Zaccarie aby byl peložen na jiný den. tebas

Hlidka. 4
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6. ervence. Úcta sv. Cyrilla a Methoda mezi katolickými Jihoslovany

tak živá zdá se v církevním život jako schválné potlaena.

Uherský episkopat jako obyejné neshodl se ani pi návrhu

oslavy budoucího roku, jenž pro Maary jest dvojnásob milostivým:

jet to zárove pamt 9001etého pijetí kesanství. Biskup jagerský

aspo list pastýský vydal už sám díve, te k vánocm teprv chystají

ostatní svj spolený. Koadjutory s právem nástupnictví a sice dle

libosti vlády urili si biskupové nitranský a rábský. Nitra se už

zhoršení obávat ani nemusí!

Snm pro samosprávu uherské církve katol. ml býti

svolán v prosinci dle pvodního urení, ale pro snmovní a delegani

zasedání odložen na leden. Protinávrh menšiny 27lenného výboru

rozeslán od kard. Vaszáry lenm plného kongressu. Kongress má býti

s poradou o statutu hotov do dvou týdn, a spíše se podobá, že vbec
nebude hotov s obma návrhy. Oba návrhy stále se silnjším odporem
potkávají se u Rumun ecko-katolických. Jiné církve se

neozývají, nebo jsou bezmocný a žádného zvláštního samosprávného

postavení ani dosud nepožívaly: tak ani Rusíni ani Slováci nemohou
trvati na svých právech, ježto jich ani te nemají. Rumunský katol.

metropolita arcibiskup blažovský Viktor Mihály svolal koncem minu-

lého msíce synodu do Blažova, na níž usneseno vyslati pamtní spis

k papeži a k císai a dožadovati se své vlastní samosprávy, jaké

i dosud rumunská církev ecko-katolická vedle ostatních katolíkv

uherských požívala.

Na témže synodálním shromáždní usneseno odmítnouti všeobecn

státní píplatek, jejž vláda místo kongruy navrhuje. Jen tehdy aby

knz sml píplatek tento- pijati, když biskup jeho vyšetiv pípad

s tím souhlasí. Tak chtjí zameziti, aby knžstvo dostalo se v odvislost

od vlády a chtjí tak uhájiti samostatnosti církve své.

Mezi obma hlavami rumunských církví v Uhrách,
metropolitou blažovským (ecko-katol.) a metropolitou sibiským (ecko-

pravosl.) od let panovala evnivost a nepátelství. Po ro 1848. pi-

pojily se ješt politické momenty, kdy katol. metropolita šel s Maary.
pravoslavný s Vídní proti Maarm. Napjaté pomry z Pešti ješt

stále piostovány, nebo smír mezi obma stranami rumunskými nebyl

v zájmu Pešti. Le konen hodnostái obou církví zvítzili nad

osobními ohledy. Pede dvma lety katolický metropolita blažovský

Dr. Viktor Mihály uinil poátek a navštívil metropolitu sibiského

Mirona. Pijat byl s velikou slávou a metropolita sibiský slíbil ná-

vštvu oplatit. Nedošlo však k tomu pro stái a sešlost Mironovu.

Nový metropolita pravoslavných Jan Metzianu, a už rovnž vkem
sešiv, brzy po zvolení vydal se na návštvu katolické stolice rumunské.

Koncem letošího záí slaveno tudíž dokonalé sbratení v Blážov mezi

hlavami a knžstvem obou církví. Konen sbratení toto bylo tím

nutnjší, ježto uherská vláda vymyslila si novou ránu obma církvím

rumunským zasaditi. Pravoslavná církev už konen nemá co ztratit.

nebo její jmní náboženské Maai už díve • infiskovali. Te p<
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1

„smíení" tentýž osud visí nad hlavou rum. katolické církve. Všech
sedm biskupu rumunských (katol.: Blažov, Lugoš, Verla a VeL Varaždín

a pravosl.: Sibií. Arad a Karanšebeš) opírali se ze všech sil v ma^natské
snmovn zámru tomu. Metropolita katol. Dr. V. Mihály pak koncem
íjna vydal se do Vidné k císai, aby prosil jej za ochránil církve své

proti maarské vlád.

Jak zemelý arcibiskup Zaderský tak i místodržitel dalmatský
3

jenž jako všichni a peštátí, a vídeští i spolení zástupci tam na

jihu jest všemocný, piiovali se a piiují o zákaz slovanské
bohoslužby^ v Dalmácii. Souvisela s tím i návštva místodržitele

81. Davida v ím brzy po smrti arcibiskupov. Obyvatelstvo katolické

v arcidiecesi zaderské je tmito piklemi velmi rozrušeno a po léta už

brání a háji svého obadu všemi silami. Tento msíc nkolik starostu

z obcí kol Zadrn veejným listem prohlašuje, že obce jejich .do jednoho
• jupí ku pravoslaví, nebude-li jim obad slovanský uchován.

Vyj e d n ávání m on s. T a r n a s s i h o. nuntia papež, v Niz< izemí,

Idou ruskou velmi znepokojilo pravoslavné kruhy ruské. Tší se

a tím. ze nejedná se asi o zízení nunciatury v Petrohrad, ale

jen o reformu katolických semináv a úpravu nkterých jiných otázek

jurisdikníeh. „Ruský Vstnik u optné v minulém listopadovém s< --itt-

hrozí se pokroku latinismu a polonismu v pravé koenné Rusi!

i L. Volkov: -Iz chroniki latíno-poljskago našestvija na Rossiju."

Poukazuje zvlášt na zakládání spolk náboženských, stavní chrám
katolických, a to v mstech, kde díve o katolictví slechu dechu ne-

bylo. Nový už druhý kostel staví katolíci Poláci v Moskv, staví si

Iv v Petrozavodsku. Tambové. Caricyné. a v Petrohrad má se

stavt až kostel katolický jak už díve sdleno: na pímluvu
n<M' francouzského ! A na své chrámy Poláci sbírají nejen mezi

i v tom mst, kde kostel míti chtjí, ale sbírá a pispívá vždy
Povislí. A kdyby jen to. ale sbírá se mrzí Rusy.

mezi pravoslavnými. A pravoslavní skládají na katolické kostely, jedni

z Qevdomosti, jiní z pinucení. Poláci totiž majíce v rzných krajích

; úednická místa pi drahách, v obchod, bankách, doprav, pr-
myslu a j.. zaizují ve prospch svých kostel koncerty, divadla a

:. a podízený pravoslavný úedník, aby se zavdil, y\<-

na koncert poádaný vyššími Volkov vytýká jmenovit sbírky podobné
na katolický kostel v < >msku v Sibii. „Nejsouce zachváceni nesná-

íelivosti — praví pisatel — nebudeme konené latincm brániti, aby
svým náboženským potebám zadost inili po svém obad, ale <,./. je

ni píklad v Petrozavodsku, ve Vjatce tolik latiníku, že je tam :

hned kostel, <•"/ není tam dosti modlitebních dom, jež by potebám
iily? Vždyí tu teba Be domnívati, že kostely .-i lví Be v ruských

pro skutenon potebu jak" na propagandu! Pro1

ii chrám katolických dop liko ve vtších mstech.
Nemožno také piznati normálním zjevem, zakládaji-li si latiníci pi

'a chrámech tak zvan „dobroinné farní spolky" (blagotvoriteljnyja

•'•ují o chudé jejich. Zcela jest pochopitelno. když
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takové spolky si zakládají cizí národnosti, Francouzi, Italové, nebo
ti jsou v Rusku cizinci. Ale Poláci jsou ruští poddaní a v pípad
nouze tudíž vdí kam se utéci. Nemožno proto dopustit, aby oni se

stranili v díle všeobecné dobroinnosti a zaizovali si své zvláštní

spolky, sloužící jen cílm nábožensko- politické, latinsko-polské propa-

gandy..." atd.j atd.

Hrzu této propagandy ješt zvyšuje to, že v ím ustavilo Be

polské „bratrstvo svatého Antonína" prý pod protektorátem kardinála

LedóckoTvského, jehož cílem má býti obrácení pravoslavných
ke katolictví. Agenti tohoto bratrstva prý — jak dí týž pramen —
zaplavili už celé „Podlaší", celou cholmskou Rus. A nejen vysíláni

agenti z íma k tomu cíli, bratrstvo získává si v krajích tch i stálé

své leny mezi Poláky tu usedlými a ti ve smru a zámyslech jeho

stále pracují. Organ žida Grinkmutha, „Moskovskija Vdomosti" zpí-

vají tutéž za jiné píležitosti. Dne 26. listopadu zemel v Petrohrade

metropolita katolické Rusi arcibiskup Šimon Kozlowski, mo-
hylevský arcibiskup sídlící v Petrohrad, kdež má Rus katolická svu

j

knžský seminá pro celou diasporu evropsko-asijskou. Mosk. Vdomosti
pipomínají, že zesnulý metropolita patil mezi „nesmiitelné": potrestal

prý ješt jako biskup lucko-žitomirský jednoho knze na Volyni za

to, že vítal v msteku pijíždjícího pravoslavného archijereje, a jako

metropolita on prý byl hlavní píinou, že katolické kostely po všech

mstech ruských se staví, a pi farách katolických že zizují se všude

uprosted ruského obyvatelstva katolické dobroinné farní spolky. Za
osm let správy metropolity Kozlowského nastavno prý v samé koen né

Rusi pes 20 nových katolických kostel. — Moskevský žid odkazuje

katolíky podobn jako „Ruský Vstník" do modliteben. A se v sou-

kromých domech modlí po svém, ale na chrámy své v pravoslavných

mstech nemají prý práva.

Metropole katolická v Petrohrad jest ovšem zízením
ruské vlády- Ta chtla vrchní církevní úad katolický piblížiti sídlu

svému. Roku 1865. odat proto titul metropolity varšavskému arci-

biskupovi, když snahy cara Mikuláše I. mohylevsko-petrohradského
arcibiskupa uiniti hlavou církve vedle metropolie varšavské, jež proto

nechána po léta osienou, nedocházely výsledku.

Boj proti ádm ve Francii a hlavn proti Augustiniánm
Nanebevzetí P. M. vysvtluje liberální „Indépendance Belge" zvláštním

zpsobem, jejž pro zajímavost podáváme: Assumptionisté jakož i jiné

ády stály dosud zjevn nebo tajn ve službách monarehist. Vláda

tudíž, když vzala už jednou všecky ty pikle proti republice do prádla.

mušila pijít nutn i na ády katol. Stížnost francouzské vlády v ím
na Assumptionisty narazila na mocnou stranu v kurii, jakou vládnou

tam monarchisté francouzští a tato strana vyliuje akci vlády jako

protiklerikalní pouze. Na druhé stran radikálové a socialisté vzali si

z pípadu toho záminku pro agitaci, aby církev a stát zcela roztrhli

od sebe. Francouzská vláda tudíž ze dvou stran hnána do krajnosti.

V ím domáhá se zakroení papežova proti ádm, jež by dostailo,
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aby ády pivedlo na cestu lepší politiky, a musí bojovati proti in-

transigentním živlm; doma proti takovýmtéž živlm nucena se opírati.

aby s druhé strany zachovala konkordat se sv. Stolicí.

Po vyízení pomrného zastoupení, jež stalo se kamenem úrazu
pro svornost katolických stran v Belgii, zdálo by se, že te
nastane už pokoj a klid. Le zlý duch katolicismu belgického Wbeste
zapoal svou znovu proti stranám katol.-demokratickým. Federace polit,

katol. jednot v listopadu velkou vtšinou vyslovila inu nedvru jako
svému pedsedovi. Pro boulivé srážky mezi obma stranami ve federaci

tehdy k volbám nového pedsednictva nedošlo. Velba odložena tedy

na msíc, až rozilení pomine, také v té nadji, že snad Wbeste po
pijetí zákona vzdá se pedsednictví, ne-li politické innosti vbec.
Le na novém sjezdu federace 9. prosince lutyšská skupina navrhla

Wbesta zase za pedsedu a on sám hájil svou kandidaturu a zvolen

také 41 hlasy ze 64 pítomných. Ježto ve federaci jest na pl tetího

sta spolku, vidno z toho, že demokraté penechali woestovcm pole

úpln. Pi t píležitosti odsouzeny hned Woestem a skupinou jeho

všecky snah v a návrhy smiovaci. Komité ze všech tí stran konserv.,

demokr. a hospod.) složené usneslo se totiž v Brusselu po pijetí pro-

porce na tom. aby nyní všecky ti strany zvolily si spolené zastupi-

telstvo, jež by veškeru katolickou politiku hlavn volební a snmovní
jednotným zpsobem vedlo, aby tak aspo tu katolíci vystupovali jako

jedna mohutná strana. Jinak mly však všecky ti skupiny býti své-

právné a samostatné. Na sjezde federací tento návrh odmítnut Woestem
samým a druhým dvma skupinám veškeré právo samostatnosti ode-

peno. ,— Podotýkáme ješt, že v jednotu katol. stran nepojati kest,

sociálové Dansovi, kteí v posledních letech vedli tak urputný boj

proti Woestovi osobn. Katol. demokratická liga jest rázu velmi mírného,
turž asi co naše katol. lidová strana nmecká.

Tak zvaný „amerikanismus" zanechal i po svém odsouzení nejen

v Americe ale zvlášt v Anglii sledy, zvlášt politicko-církev-
ního smru, jenž nezabývá se ani vrounými, ani mravounými
problémy, ale za to se vší vehemencí rozbírá a kritisuje církevní

správu, hierokratii a hierarchii. Katolické anglické listy Catholic Times,

Tablet, The New Kra a j. nevyboují ovšem z píslušných mezí. Ale

prudší a radikálnjší bolioslovcové anglicko-katolití uchylují se s lánky
svými do nekatolických, liberálních nebo bezbarvých listu Tak nedávno
zaznamenali jsme Dra. Williama Barryho v „Contemporarv Review"
jeho proud hnutí církevn-demokratickóho ve Francii, jenž nebyl ovšem
bez úsudku povšechných. „Civiltá Cattolica" a „Osservatore Romano"
ped nedávném mly za nutno ohraditi se proti jinému lánku prof.

G-eorges Mivarta v ..Times" uveejnnému, jenž útoil zvlášt na tisk

katolicko-italský a francouzský a na politiku kurie pro afféru Drey-
usovu, jejž nazval „Galileem 19. století." Proti „Osserv. Romano"
vystoupil Tablet na obranu židv i v jim' záležitosti: odsoudil jeho

lánek u píležitosti pneessu kutnohorského o vražd polenské. Piý

hanobí svt katolický hájením takových báchorek, jež už mnoha papeži



54 Rozhled.

byly odsouzeny! — Podotknouti sluší, že žádný tisk není tak židm
poddajný a od nich tak korrumpovaný, jako anglický, ani katolických

nkterých list nevyjímaje. — Tohoto církevn-demokratického smru
jest též lánek Rich. Bagota v prosincové „National Review" (The

Vatican at Work), jenž obrací se proti politice Vatikánu v Itálii,

proti papežskému „vetu" totiž, aby katolíci italští nesúastovali se

voleb íšských. Nazývá to niením národa a katolicismu samého v Itálii,

nedsledností a zloinem zrovna proti zdravému rozumu kesana a

katolíka nechávat zúmysln celý národ — jak v kurii jsou pesvdeni —
v rukou zednáv, atheistv a politických dobrodruh. Za cíl takovéto

politiky R. Ragot oznauje, jak se mu zdá, ten sen Vatikánu, že italské

království shroutí se tak samo v sob a nad Itálií shromenou že pak
ujmou se politické správy spolen Francie a Rakousko, a ty že restaurují

panství papežské,jehož politickou správu rovnžjménem sv. Stolice povedou.

Spolek pro „rozšiování víry" vybral roku minulého pí-
spvk 6,700.921 frank (r. 1897: 6.772.879 fr.) Z jednotlivých zemí

pisply Francie: 4,007.085 fr., Nmecko: 751.812 fr., Belgie: 363.899 fr.,

Itálie: 284.682 fr., Španlsko: 146 010 fr., Anglie: 129.902, íšvvcarv:

125.759 fr., Nizozemí: 97.425 fr., Rakousko: 62.890 fr., Levant" (Malá

Asie): 36.869 fr., Portugalsko: 28.282 fr., Uhry: 5363 fr., Rusko a

Polsko: 656 frank. — Amerika severní: 362.005 fr.. Amerika jižní:

164.474 fr., Amerika stední: 18.123 fr., Afrika: 30.393 frankuv a

Oceánie 9792 frank.
V Bagdad zemel minulý msíc patriarcha katolické církve

chaldejské, Abd-Jezu Chajath, zvolený patriarchou ped 5 lety.

Bhem dvou let jest to už devátý patriarcha východních i západních

asijských církví!

II. V „Eparchialných Vdomostech" rzných diecesí ruské pravo-
slavné církve uveejují se v podzimních msících zprávy z visi-

taních cest „preosvjašenných" (titul bisk. = nejdst, vl. peosvícený)
a zárove jednání rzných sjezd duchovenských i ,,blahoinnýclr;

(dkan). Nkolik biskup ukládá knžstvu, aby dbali svdomit na
dozor nad náboženským vyuováním nejen ve farních školách, ale

i v ministerských a jiných necírkevních. Jiný vyítá jednomu z „pitu"
(fara, vl. farní duchov. nižší i vyšší) nevšímavost v ohledu nábožensko-
osvtném mezi vícími a zvlášt úplný nedostatek missijní apolog.

a polem, innosti ve farnosti od rozkolník etn osídlené. Jinde opt
vytýkáno, že pi zadávání oprav v kostele a zvlášt malby na ikonostasu

svovány jsou židm (!) a písn se to pro všechny pípady všem
duchovním správám zakazuje. Jinde napomíná se opt k opatrnosti

pi odprodeji starých nepotebných vcí. Vci kostelnímu úelu sloužící

vydávají se tak asto zneuctívání a znevažování, jindy zase nií a

odprodávají se vci cenné a památky vzácné. Tambovský preosv. na-

izuje proto pi každém odprodeji vyžádat si dovolení. — Na sjezdech

picházejí intimnjší a dsažnjší vci na petes. Tak stžoval si jeden

z protojerej (arciknz, obyejn fará vtšího msta) podolské dieee.-e
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na mladé knéze. na jejich vynášivost, kritikáství a pezírání starších

spoluknži Vyjdou prý mnohdy ze semináe ani duchovní akademie
nedokoní, ale dostávše se do duchovní správy, nemají hned dosti slov

na odsuzování poádka a práce staršího knz*-. — Spory mezi ducho-

venstvem, a sice zavinované hlavn zase staršími knéžimi. vytkl

sjezd blahoinných olonecké diecese. Sjezd proto usnesl se na zvláštní

resoluci, již odporouí, knéžím jmenovité, laskavost a vlídnost v obcování

s mladšími, zvlášt s nižšími. Knz má navštívit astji nižší své

spolubratrv djaek a psalomšik. t. j. jáhen a podjáhen . snažiti se o to,

aby zvlášt k missijním pracem je spolu vycviil, rozmlouvati s nimi

o vcech theologických, kostelních, farních, v zim tebas pozvati je

astji k sob. spolu s nimi ísti a rozmlouvati. — V simbirském a

chersonském diecesním listé (.eparchialnvja vdomosti" jsou asi jako

naše kurrendy. jen že otevenjší, spíš novinám podobnjší, ale úední'

spolené vytýká se knžstvu bezidealnost pi — ženní. Každý
z tch mladveh knží prý hledá jen bohatou nevstu, af je z jakého-

koliv stavu, jakéhokoliv vzdláni a povahy, jen když peníze má.

Bude-li pak vedle ného dobrou „matuškou" vícím, o to se nestará.

— Ruské duchovenstvo dosud ženilo se po vtšin zase s dcerami

duchovních, pro néž zízenv zvláštní díví vyšší uilišt skoro ve všech

diecesíeh. Knéz beroucí si nevstu z jiných stavu, pi stavovské

uzavenosti na Rusi. pirozené tudíž budí mezi spolubratry svými nevoli.

Na podnt kirsanovského újezdného (= okresního; zemstva v gub.

Tambovské pohnuto nedávno zase otázkou farní samosprávy.
Zemstvo (snem) totiž na dotazník ministerstva vnitra stran otázky

autonomie Újezdu a gubernií dalo v odpov, že újezdní samospráva

jako základ samosprávné innosti dnes jest už píliš tžkopádná, ne-

hybná, píliš osobní, strannická. /•• by tudíž radno bylo. aby za základ

samosprávy vzat byl „píchod 1
* (farnost). Samospráva celé obce farní

najde aktuálnjší zájmy a pedmty své innosti než zemstvo okresní,

okresu namnoze velmi rozsáhlých lobvejn mnohem vtších než okresy

. Kirsanovské zemstvo myslilo ovšem jen samosprávu hospodásko-

kulturní. jakou i dosud mají zemstva okresní a krajská igubernialni .

;

. v tisku liberálním oživla žádost ihned též po osamostatnní obce

v ohledu církevním. Požadují pro obec farní právo patronátu, právo

vrchního rozpoizování nad kostelním a farním jmním a podobné.

Zvlášt právo patronátu i u -.i-ti duchovenstva má své píznivce.

Je ii-li u nás poplatky štolové nejostudnjší vcí v duchovní

správ, jsou j'' ; ré ostudnjší na Rusi U nás konen Stolu bere knz
jen pro sebe na Rusi musí knéz ji bráti pro sebe i pro své nižší

duchovenstvo, dáka a psalomšika. Pi chudob lidu ruského i poteb
astji se k duchovnímu utíkati, jest pak ovšem Štola tím tísnivjší.

V 4."). ísle „Nedle" žaluje na to njaký knéz takt..: „Tžko j-

smlouvat o Stoly za zdavky, vždy máš co init s lidmi skutené

chudými, jako naši Bedláci, a zvlášt poslední léta. kdy úroda byla

špatná, pi tom s lidmi nevzdlanými, kteí nemohou toho pochopit.

jak je to duchovnímu trudno vésti b nimi hotové trhování. S
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strany líto je ,mužík;v: vidíš, že mu není snadno zaplatit za .trebir

(obt; obnos 7 až 8 rubl pro nebo nemalý, a s drubé strany ducho-

venstvo také potebuje, z eho bv žilo. rodiny vydržovalo, déti své

vychovávalo. Sám knz ješt by jakž takž prožil, kdyby i málo bral

za .trebv'. ježto jebo podíl na štole 'beztoho jest nejvtší, ale jak budou
žíti druzí lenové .pitu' (duchovní správy). Knz postaven tu mezi

dva ohn: vezme-li mnoho, ublíží svému farníkovi. vezme-li málo.

ublíží svému .pitu' ..." — Tentýž knz vypisuje dále postavení,

v jaké knží pro štolu u farník picházejí. A mnoho knží samo jest

vinno, petžujíc štolou a nemilosrdn ji vymáhajíc, zvlášt pi svatbách

a listinách a zápisech matriných. Knz stává se v oích lidu vvdi-
duchem takovým, jako jest ten krmá, lichvá žid a jiní. v jejichž

ruce lid tak asto upadá. — Duchovní onen tedv žádá. aby stát za-

jistil duchovenstvu jeho píjmy jinak, spolenou dávkou církevní, jež

by pravideln jako da se platila a v pomru k majetnosti obyvatele.

Mi s si j ní práce má ruská církev dosti doma: mezi rozkolníky

a etnými sektami svými, jakož i mezi etnými kmeny pohanskými
na východ, jihu i severu evropské Rusi a na jihu a východ asijské

Rusi usedlými nebo koujícími. Le p^es to pokouší se ruská církev

i za hranicemi o missijní innost, tak zvlášt v Cíne, v Japansku.

v Indii, a jak už jsme poukázali, též v severní i jižní Americe, kdež
loví hlavn pisthovalé sem Rusíny (sjednocené), sem tam i Jihoslovany.

Doma se ji však na mnohých místech daí špatn! Nejen poet roz-

kolníkú zstává stále týž. ale z potu sekt stále znovu a znovu vyr-
stajících v lun pravovrné církve, vidt, že psobnost missionáská
málo prospívá. Ale ani u.pohanv a mohamedán není mnoho úspch.
„Cerkovný Vstnik u

se sic v jednom z posledních ísel tší. že roz-

kolníci i jiné sekty stávají se píznivjšími a píchvlnjšími k mateské
církvi. V mnohých obcích rodiny odpadlé beze všeho zaínají zase

chodit do pravoslavného chrámu, vyhledávají pravoslavné duchovní
a žijí opt životem pravoslavné církve. Tak zvlášt prý to pozorovati

v diecesích simbirské, ernigovské, orenburgské a jmenovit v tomské
(v Sibii). — Píiny neúspch missijních mezi pohanskými národy
ruskými bývají mnohdy podivné. Tak sdluje rjazaíiský biskup Meletij

v „Pravosl. Bíagovstniku" o missii v bývalé své diecesi jakutské mezi

Burjaty. Vláda dala totiž nad ástí Bur'at úední správu (záznamy
matriné a pod.) lamám, knžím budhistským. Tito pak upevnili Bvé

postavení tak. že pístup k Burjatm jest missionái ruskému Bkoro

nemožným. Lamanismus pro svou matriní správu má nejen duševní

vliv nad Burjaty. ale i hospodáskou moc nad nimi úplnou. Ruští

missionái mezi Burjaty šamanisty dodlali se pkných úspchu, z ehož
vidt, že ne národ, ale knžstvo jeho je tu vinno. A lámov' mimo to

zrovna vládou vtaženi v úad svj, nebo úad ten jejich stavu —
eholnímu se zcela protivil. Ale te už navykli a demoralisují a vy-

ssávají lid staten. Což jiného tu dlat — káže rádce pravoslavný,

než Bar jaty lamám vyrvat a tak církvi pravoslavné k nim pístup
zjednat

!
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Už jsme se zmínili o tom, jak cirk e v e cká a e p i a k o p a lni

anglická navázaly toto h'j t . ažší styky vzájemné. Oba úední organy,

caihradského patriarchy „Ekklesiastiké Alétl -kevní Pravda a

kanterbnryského primasa „The Guardian" § pinášejí stále bližší

a podrobnjší vysvtlivky a — oslava tchto bratrských stvku. Hi-

to: Na lambethské konferenci ruku 1897. v 36. resoluci sjezdu

anglickým biskupm plozeno, aby vstoupili v bližší styky s patriarchou

caihradským eckovýchodním, - Synodem ruským a s ostatními

- jakými eckovýchodnimi církvemi, aby užším spoleenstvím mezi

anglikánskou církví a církvemi východními církve si navzájem \<
>-

rozumly, neodcizovaly se navzájem ve svých snahách, ale pokud
možná v budoucnosti sbližovaly. — Vvkuvují'- -soluci primasové

anglití yorský a kanterburvský jali se tedy vysílati poselství ni východ.

<) ruském, i
íicielní oplatu návštvy ned jsme se v pí-

hodnou chvíli zmínili.— DoCarihradu, Alex andrie. Antiochie a Jerusalema

vyslán pak v lét 1898. biskup Salisburyský. Východní malé církve

návstévou touto cítily se všem velmi poctnv. Také patriarcha cai-

hradský Konstantin V. s poctami vvslance anglikánské církve pijal.

ale o dalším zaal vyjednávat písemné: v listé arcibiskupu kanter

burvskému zaslaném ptá se totiž, co lambethská konference myslila

tmi slovy: „vstoupiti v tsnjší styky". Arcibiskup kan rburyský

Blal patriarchovi caihradskému odpov. Praví tu:

„Tžko vbec vyl nn p (drobnosti dotýkající se tohoto pedmtu
(užšího stvku obou církví, ježto povaha žádoucného spoleenství musí

teprv postupné se urit, vyrstat, a na konec pijati podobu svou od

rázu a podmínek doby; nemže tudíž, s
- r vi to zaíti dle ureného

naped programmu, který by naznaoval a priori rzné body jeho.

• však mohu íci >lik. že co žádáme, y-<t vzájemná pokoro 31

zájem, kterýž závisí od zmocnného poznání nadjí a tužeb obou stran,

i od Bpolených pekážek a obtíží ve služb peblaženému Pánu
a Uiteli našemu..." —

- Tedv jakési spoleenství církevní na zkoušku
naped! — Le arcibiskup Frederic kant už i nco konkrétního navr-

huje: obé církve a si ve slavné dni posílají navzájem své gratulace:

knží etí v Anglii a iní visity v ty dni anglickým, anglití v Caihrad
zase eckým. A zvlášt, aby si ob církve na území svém a mezi ví-
cími svými neinily propagandy, jedoé i druhé škodlivé „všeliké

útoky a všeliký proselyt smus a obou stran a pestanou" .

N tyto vysvtlivky odvtil ptk v záí patriacha caihradský
novým listem. Vnm pistupuje na návrh arcibiskupa kanterbnryského
a navrhuje sám mimo to, že bude p isílati " všem dležitém, c

v církvi ecké koná, zprávy bud' po caihradském zástupci církve

anglikánské, nebo v organu -Kkkles. álétheia" nebo konen zvláštními

listy. Zvlášt pik b povdkem pijímá ujištní, že ob církve nebudou
si navzájem odluzovat vící. Církev ecká nikdy prý toho úmyslu
nemla, a ani píležitosti k tomu, a schvaluje jen, když i Anglikani
ve svaté Zemi a jinde na v. vé propagandy mezi eckými v-
ícími zanechají. — Ježt<> arcibiskup kanterburyskv navrhoval
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spolupsobení pi rozšiování biblí anglické biblické spoleností, praví

patriarcha caihradský, že církev východní bude ráda pispívat k roz-

šíení dobrého pekladu písem svatých, ale anglití biblai, že asto
mezi lid zanášejí i knihy nebezpeného obsahu, a tím pravoslaví ecko-
vvchodní podkopávají . .

.

List patriarchy caihradského, a slibuje tedy jistou míru styku

jest zárove trpkou výitkou dosavadní innosti anglikánské církve

na východ.
V Anglii zaínají si pak nyní listy všímat církví východních

a vysvtlují rozdíly mezi naukami obou církví, anglikánské a ecko-
východní. Jen že Anglikani tyto rozdíly pojímají velmi lehce. Tak
pastýský list gibraltarského anglikánského biskupa k vícím o tom
pedmtu vzbudil v církvi východní a zvlášt ruské, jež jest ne-

pístupnjší, pravý úžas svými theologickými vývody. Tak anglikánský

biskup gibraltarský podkládá východní církvi také takovou výlunou
platnost pouhého Písma sv. jako u protestanti! anglických ji nacházíme;

odpírá pravoslavné církvi jedinou pravost a samospasitelnost, na niž

prý si jako protestante nárok neiní, což ovšem není pravda, nebo
katolická a pravoslavná církev se tu shodují v náhledu o samo-

spasitelnost! pravé církve. Také ženatost knží klade na jeden stupe
v obou církvích, a rozdíl je tu v zásad i v praksi veliký! Odmítají

prý ob církve stejná dogmata ímská! Východní církev zatím odmítá

jen neomylnost' a svrchovanost papežskou, protestante anglití však

co chvíle etnjší a etnjší nauky a dogmata církve odhazují. — —
Za takové sbližovací nálady v anglickém episkopatu bude asi brzy

úzko východní církvi v takovém spoleenství. — Jednu silnou vlastnost

však mají ob církve spolenou: „nenávist papismu t:

, ta byla dosud

jedinou nejmocnjší jejich páskou.

Zmínný už minule „Fall "Weingart", jenž oba tábory v prote-

stantské církvi nmecké, konservativní a liberální, opt na ryné
bojišt vyvolal, skoní dle všeho porážkou liberal. Tito dovolávají Be

kde koho na pomoc; volají na fakulty theologické, na muže vdy.
na pátely volného bádání, aby se sesazeného kazatele osnabriického

ujali; volají massy protestantského lidu v boj za svobodu, ale všecko

marn. — Podotvká k tomu „Koln. Volkszeitung": Liberalové marn
kií, zájem o církevní vci v protestantském lidu zcela vymizel.

Prmrný oban, protestant, jenž v jiných pípadech dlá politiku

a veejné mínní, do kostela nechodí, je mu to jedno, káže-li se tam

liberáln i orthodoxn a je mu to jedno, vytlaeuje-li proto z kazatelny

liberálního kazatele orthodoxní vláda církevní.

Nedávno s takovou horlivostí podchycené myšlenky o spojení
všech 46 církví protestantskV-ch v Nmecku se vzdává už

naprosto i „Deutsche Evangelische Kirchenzeitung". V jednom ísle

nedoufá, že by pes takovou vnitní rznost se dalo co slouit, ale

zase pozdji vidí jakousi náladu smiovací už v tom. že prý jednotlivé

sekty nedávají si názv sekt. ale zovou se jen ..denominacemi". Uznává
prý se tím. že jsou to jen rzn smýšlející pátelé, nikoliv nesmiitelní



Rozhled. 59

nepátelé podle sebe. Ba klade za píklad modlitebny nebo spoleností,

kde perúzní vyznavai perzných sekt navzájem se scházejí, neptají

se jeden na druhého, vdí jen. že jsou kesany, a každý má jiné

evangelium. V lásce ku Kristu jsou za jedno, ale v nauce jeho. stojí-li

vbec o ni, se rzní. — Nuže. snad v takovéto jednot se církve ty

jednou pece sejdou!

Starokatolí c i Švýcarští slavili koncem listopadu v Bernu

251eté trvání své bohoslovecké akademie, jež jest drahou institucí

kantonu bernského, ítajíc roné 6, nejvýš 10 studujících. — Pi
minulém sítání lidu starokatolíci nezapisováni zvlášt, vláda je ítala

mezi katolíky, jakož i jinak — v užívání chrám — je házela spolu

mezi katolíky a tmto tím jen trpkosti pipravovala. Pi budoucím

sítání lidu r. 1900. budou starokatolíci poprvé zapisováni jako samo-

statné vyznání, zví tedy konen svt. jak velké jsou ty zástupy

vících této sekt v. která s takovým jásotem byla uvítána, jako

mstitelka nesoucí líímu zhoubu.

Vda a umní. I. Jakou tísnivou daní bvl a jest kolek novi-
nové, bylo nejlépe vidt z píprav, jaké te konány ped Novým
rokem na doslech, že kolek podle pedlohy vládní bude zrušen. Ohlá-

šeny hned ti nové denníky pražské, a snad i Plze a Olomouc chy-

stala se k svému eskému denníku. Dle všeho zanou po Novém roce

najisto vycházeti denník esko-židovský a denník radikaln-státoprávní,

ted" práv smry protilehlé, a oba na levici! Le podivnji ješt oživuje

se ruch literarn-umlecký. O „Obrázkové Revue", jež postavila se

ihned na vysoký kothurn a dosud ubránila se jak staré všednosti, tak

moderní pemrštnosti a prázdnoty, e už byla. V listopadu vydáno
„Mládí", organek mladých, jakési nejmodernjší moderní, ale na „mládí",

na jaké jsme už poslední dobu zvykli, vypadá skoro šosácké. Od
Nového roku Km. šl. /. Lešehradu hodlá vydávati v Praze „Pražskou

revue pro život a umní", dle všeho asi literárn-paralelní s „Volnými
Smry", jež od ty 1« -t vycházejí jako organ mladých v malíském
spolku „Mánes- skupených. Podobn F. X. salda ohlašuje vydávání

Literarn-umleckého listu svého smru! „Švanda Dudák- promní se

v illnstrovaný humoristický týdenník. V Olomouci bude od Nového
roku vycházeti „Rozvoj", zatím tikrát msín, jako novináský do-

plnk gkoly a smru „Nového Života". Pes ty všecky nové pírstky,

j iké by po /rušení novinového kolku nastaly, pece na poet (v seznamu

jmen novin asi ubude. Proto totiž, že ty listy, které dosud vycházely

pod dvojím nebo trojím názvem jako trnáctidenníky nebo i jinak se

stídaly, abv kolku ušiv. slouí se v jeden list. Listii tchto, ponejvíce

krajinský'-h. vycházelo asi 12, jež pro seznam jmenný vydaly na 30.

Této „svépomoci" chytali se v posledních letech asto Bocialia

V /. n i k á n i no v ý eh a nov ý c h listu u nás sic stále j' ;t se

m iize ospravedlnit, ale za jistou mírou takové množení literární pro-

dukce pece už nebývá pokrokem a zhuštním, úrodou literární, nýbrž
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naopak rozvodnlostí a rozplizlostí. Bývá to utrácením národního hmotného
i duševního kapitálu. List. který vzniká, není ješt takovou útratou,

tebas se zdál v první chvíli zbyteným. Jeho vina jeví se teprv až

brzkým zánikem. Tu málo bývá listu takových, jež by i po svém zá-

niku zstávaly ješt milými širšímu tenástvu. Ve vznikajících nových
listech nezastoupena už napoád jen belletrie. Všecky vznikající listy

mají za hlavní úel nco jiného, než pouhou belletrii. Obírají si formu
odbornjších nebo zas všeobecnjších revuí. v nichž brzy asi belletrie

zaujme místo podružné. Moderní lovk jest pomlsán všemožnvmi
„vdami", a chce ísti tudíž o všem možném ve svém oblíbeném listé.

Stížnosti mezi tenástvem te tak asto slýchané, zvlášt o no-
vinách: nic tam není. je to prázdné — jsou výrazem téhož zjevu.

Každý prmrný tená žádá si mnohoobsažnosti. zpráv a zábavy ze

všech obor innosti lidské. Dnes už nemožno íci o niem: to nepatí
do novin, to nepatí do listu pro lid, to nepatí do zábavného asopisu!
Všecko všude se žádá a všude pijímá.

Zmny a novosti z listovního literárního svta slovan-
ského se oznamují: polský literarn-umlecký msíník lvovského
..kola liter, artyst", „Iris", bude vycházet od Nového roku dvakrát
msín. V Petrohrad oznamuje se nový literarn-umlecký list pro
široké tenástvo „Iljustracija". List má vvcházet tikrát týdn!
Slibuje sic býti umleckým v illustracích, ale dle všeho bude se shánt
po denní sensaci., Pedplatné 6 rublu na rok (do Rakouska asi 9 r.) —
,, Slovenské List}^ dosud Kar. Salvou v Ružomberku vydávané pe-
cházejí v majetek zvláštního konsorcia, mní redakci i' místo vvcházení.

Vydávány budou v sousedním Liptov. Sv. Mikuláši a povede je Gustav
Augustini. — Nový literarn-umlecký msíník (Život) zane prý
vycházeti od Nového roku v Záhebe, asi jako list ..mladých", kteí
tak skoro ze všech list byli vyloueni, anebo jen trpni v nkterých.
Vedle Vnce, Nady, Zory a Vily bude to tudíž také už silná kon-
kurrence. — Ruská vláda ve Varšav hodlá v vdává ti od Nového roku
svj polský list pro lid: noviny i zábavný a pouný asopis. List bude
míti název „Ošwiata". Po lidovém divadle polském, jež vláda, vlastn
spolek stídmosti založil toto léto. jest to tedy už druhý pokus rodnou
eí psobit na lid — a snad pece jen ve smyslu dobrém, nebo
i pouhé snahy stídmosti jsou pro polský lid velikým dobroinním.

Pispním pražské obchodní komory dostane se pece novi-
nástvo eské na výstavu paížskou. — Polskou korrespondenní
kancelá slíbil na sjezde novináském v Krakov zíditi len redakce
„Czasu" Hopcas; pípravy k ní se djí a budoucím rokem se asi

uskutení.

('eska korrespondenní kancelá, jako pramen pro eské
i jiuoslovanské i zahraniní noviny cizí. zizuje už se nkolik let.

A nemožno sehnati tch 23.000 zlatých, jež bv' ron stála. Dkaz to.

jak naše novinástvo jest ubohé a chudé. Dva ti listy bv mohly, ale

ty o ní nestojí, ježto jsou i tak dobe zaopateny, a ty ostatní!'.-' Snad
to oekávané rozmnožení denníku pivede myšlenku blíže k uskutenní
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Z jednotlivých národních zpravodajských kanceláí snadno by se pak
složila všesl >vanská.

ská spolenost zemvdná, dle podané zprávy na -

•lni valné hromado, má 388 lenu: v roce minulém pí-ibylo jí

len 52. Píjm mla 1499 zL, vydání 1367 zl. Píspvek lenský
obnáší 3 zl. Tento rok 1900 pone spolenost pomocí nakladatele
J. Otty vydávati velký „zempisný atlas eský", jehož už všude po-

teba pociována. Ježto první mapy už se ryly tento podzim, vyjde
dílo celé budoucího roku 1900.

Slovenský „Hlas -4 pinesl nedávno návrh, aby vzájemnost
e skosí o van ská jevila se i v tisku tím. že by zpravodajové eští
psali esky do slovenských novin a listu, a slovenští zase slovensky
do eských list. Obojí listy, aby vnovaly promísen obma
místa. Le návrh nenalezl souhlasu u jiných list slovenských. Piro-
zen ovšem. Slovenské listy i te sem tam uveejují e. citát, zprávu

vin eských pejatou esky, eské listy však to iní málokdy.
Vtšina o Slovácích nic neví a nepíše, a když. tož njakou mimotní
zpráviku na nkolik ádku. Ješt ..Národní Listy" — z velkých
list — sem tam pinesou dopis ve slovenin, a to velmi zídka.
Nkdy teme citát slovenský i v „Hlasu" a to je vše.

Dne 8. prosince svolal opt jako už díve p. professor Holman
ké obch. akademie v Brn ustavující schzi spolku pátel um Oni.

Tentokrát sešlo se jich více. než poprvé a ustaven tedy „klub", jenž
hned se projevil v život uspoádáním výstavky moravského
um Oni ve Vesnin salonu. Výstavka otevena 17. prosince. Není
to ani trh ani závodní umlc, je to pouhé intimní konstatování. že

také Dco máme, co za to stojí. Moravský malí v Paíži dlící Alfons

Mucha poslal fotografie svého nejnovjšího díla: cyklu ..Otenáše", jenž

poprvé v originálu vystaven bude až na výstav svtové v Paíži. —
Ruský krajiná Nik. Jeg. Lund v Praze nabyl asi špatného dojmu

naší slovanské vzájemnosti. Vinno bylo ovšem umístní výstavky
v pivním ovzduši Národního domu na Vinohradech. Ostatn ani kriti-

kové se nerozplývali chválou nad obrazy vystavenými. — Umlecká
Beseda pražská uspoádala vánoní tržnici výtvarného umní, jako

každý rok iní. Výstavky pražské uchylují se te do salonu ke
„Stajgrm", kdež ped tím práv byla vystavovala „jednota umlc
výtvarných-, tedy totéž skoro osobní prostedí. — V „saském dvoe"
souasné byla výstavka kreseb mnichovského listu „Simplicissima",
jen/ mezi ..mladými- má povst vyšší uež zasluhuje. Vedle žida

Heineho, socialistního karrikaturisty jedním z hlavních illustrator

Simplii iasima jest i krajan (•e>ký v Mnichov I'. ezníek.
Po ukomení sbírky Jansovy „Stará Prah,!" vycházeti prý bude

v tomže nákladném umleckém podniku reprodukce obrazu K. Skrétv.
Dne 10. prosince slavili v Praze, zvlášt v kruzích typografických,
stoletou památku vynalezení kamenotisku od Aloise Senefeldra,
v Praze 1771 narozeného. Senefelder vynález svj uinil v Mnichovi.

tak že ovšem toho msta hlavn pi zmínce o vynálezu se vzpomínává.
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Elektrická dráha mající jezditi kolem radnice staromstské

z Josefského námstí na Malou Stranu byla pedmtem útokv a starostí

pátel staré Prahy. Jednáno hlavn, a to vážn i v mstské rad.

jak upraviti dráhu na Karlov most, aby dojmu, jejž most ten po-

skytuje, nerušila. Pimlouvají se vbec za to, aby tou ástí Prahy

jezdila jen koka.
V Národním divadle pražském zavedena budou od Nového roku

zvláštní dlnická pedstavení pravideln; zvolena k tomu jedna

sobota v msíci o pl 8. hod. veer, v letní sezón odpoledne v nedli.

— Na Národním divadle v Brn vypravena s velkým náporem sil

16. prosince Smetanova Libuše. -- Pozvána na mikulášský veer
k recitaci pohádek pí. Hana Kvapilová z Prahy. — Tyto dv
vci vedle výstavky umní mor. jsou letoší zimu píznivým znamením

probuzení a oživení umleckých snah v brnnské spolenosti. Zdá se.

že trochu širší kruhy te zachyceny, ale pece jen nkteí vybraní

jednotlivci jsou duší ruchu toho.

Na zízení II. divadla eského v Praze povolena finanním

ministerstvem loterie penžní o 400.000 losech do r. 1901. Místo pro

divadlo však dosud neureno, ježto obec a vláda se v té vci ne-

shodly. Na plakáty loterní vypsána soutž.

Významným zjevem jest. že o cenu ruskou na nejlepší drama-
tickou práci (bu tragedii, bud' slovansko-hist. inohru) ucházely se

jen ti práce, jež však všecky uznány velmi slabými. Ježto cena jest

dosti vysoká (600 zl.), není tato literární nemohoucnost snad náhodou

letošího léta. Naše literatura dramatická, a v oborech vytených zvlášt,

jest opravdu skoro pouští, na níž nic se nerodí, a jiná odvtví

literatury krásné nejsou lépe opatena.

Promlouvaje v „Rozhledech" o povstech, že od Nového ruku

utvoí se v Praze kartell nakladatelv a knihtiskáren po-

suzuje spisovatel Josef Holeek všeobecné pomry literární u nás. Praví

mezi jiným: „Pokleslo eské tenástvo... Vydavatelé, aby do nho
vpravili knihu, vidí se nuceny rozdrobiti ji na homeopatické dávky

sešitk krejcarových . . . Dlá-li dnes teba nejpednjší spisovatel

nakladateli návrh na knihu, která by mla krámskou cenu 1 zl. nebo

1 zl. 20 kr., nakladatel se rozmýšlí. Taková kniha je mu píliš malou

na sešitové vydání, píliš velikou na vydání najednou. Za zlatku u nás

muže býti jen kniha, která není odkázána na široké obecenstvo. Hmotná
tíse není toho píinou... na letní cestování vydají Cechové miliony,

a v)Tvezou je vesms tém do Nmec. Vším pohodlím na cestu se

opatí, jen eskou knihu nevezmou. — Chceme-li pivésti nápravu,

musíme zaíti s obecenstvem. ekl bych, že chyba naše vzí v tom.

že píliš mnoho žijeme na foru (po pípad v hospod) na újmu
intimného života v rodin. Zreformujte rodinný život, a zreforniovali

jste celou spolenosl

O tom, jak a co te eský student a gymnasista zvlášt,

praví nkdo (R. K. D.) ve zmínném „Mládí" hovoe o Tebízském:
„Tebízský te se dnes nejvíce v nižších tídách... chytne jednak svým
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mohutným, hlubokým procítním, otevenou pímostí svého ducha.

rozsvícením svých prostých oí (?), svým pathosem historického malíe
velikých a poknutlivých scén. jež uvádí na plátno ve svtle, které

nemže býti bez zúrodujícího úinku na mladé duse a zanícená srdce.

...Ale v následujících letech student stopující celou moderní produkci

literární poíná ochabovati ve svém zájmu o národní autory... D mladých
tchto lidí Erben. Sládek, a jiní naprosto nedostáli u porovnání s n-
ktervmi zjevy mladé generace, zjevv efemerními, jež dnes už naprosto

zapadlv... Ideje moderních literatur naplní myšlenkový svt studentv
tou mérou. že národní autor pro nho potom svou národností nebo

úzkvm kruhem svých domácích ideí, nemá ceny. odvrací se od nho.
nechtje uznati ve svém vku. co je na tchto národních autoích

skuten našeho, eského, co by ho mlo daleko vtší mrou zajímati

jako lovka téže krve a téhož prostedí spoleenského..."

Pro obrození lidového umní výšivkového optn pozvedá

hlasu svého pí. Renáta Tvršová v „eském Lidu u
(seš. 2.) Poukazuje,

jak pokusy lidové vyšíváni, umlým a strojovým napodobením penésti

do módního svta potkaly se s velikým úspchem. Spisovatelka podotýká

však. že užití umní lidového musí se chopiti lidé umlecky vyškolení

a teba vzory lidové na moderním zboží znan upraviti, doplniti, sty-

lisovati. Aby se znovu v nejširším rozsahu obrodilo toto umní, musí

Btylisace vzorku lidových zavedena býti i do škol aspo mšanských.
V Praze prý docíleno tím velmi pkných výsledk. Teba pro Širší

použití dobrých pedloh, a tch dosud bylo poídku. Zabývali jsme se

jen Bbíráním schováváním a obdivováním lidových výšivek, k praktickému
jich využití nedošlo tou mrou, jak toho zasluhují, ^~ejen vzory vý-

šivek, ale i práce krajkáské znovu teba oživit. — Toutéž myšlenkou
v 1. ísle téhož asopisu obíral se Fr. Kretz. poukazuje na dokonalé

krajky hotovené na Slovácku. Žádá pro východní Moravu školu
krajkáskou, jež by umní v lidu žijící ješt více povznesla.

V Plzni uspoádán nedávno lite r a r n í v e e r G r a b o w s k é li i

slávu vzájemnosti eskopolské. Byla by tím nalezena cesta k Širšímu

nnému pronikáni se literatur slovanských. A je toho konen
jednou teba. Jsou ty naše slovanské literatury oddleny na vzájem,

v byly zcela cizí. Ba i ty cizí jsou bžnjší a pístupnjší než

ony. — Z návštv slovanských umlc poslední dobu nejvíc

politického a nejmí umleckého rázu mla návsi „pveckého kola"

akademik krakovských. Pro široké obecenstvo to neškodí. V prosinci

ohlášena pohostinsky na pražském Národním divadle polská (lvovská

operní pvkyn Irena Bohussova, jedna z polských nejlepších; vybrala

si na ukázku svého umní: ..Prodanou". „Traviatu", „Lohengrina" a

„Faust a Markétku". — Zle posloužili umlecké vzájemnosti esko-
slovanské umlci eští v ..klubu mladých" poslední dobu se skupivší.

Domluvili totiž návštvu ruského hudebního skladatele — ze žijících

nejvýš cenného - ímského Korsakova. Pro koncert jeho slíbena

jim kapela Národního divadla. Klub mladých spoléhaje na ten slib

na jisto ruského umlce pozval. Tu však správní výbor najednou
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kapelu ke koncertu odekl. Klub mladých tedy musil odeknouti do

Petrohradu. Ruský skladatel tímto jednáním ovšem nanejvýš uražen,

prohlásil jim. že si to zapamatuje a do Prahy nikdy koncertovat u>

nepjde. V hudební vzájemnosti ruskoeské máme oboustranné

neštstí. My k nim se nemžeme dostat a u nich proniknout a oni

k nám takto nebudou chtít. — Zatím pozvání prý na sebe vzalo samo
Národní divadlo.

V sezení ústední komisse pro záchranu umleckých a historických

památek pišly na petes (3., 17., 24. listopadu) tyto vci: Sekní rada

Vítzslav Houdek pedložil svj spis o náhrobních kamenech památných
z kostela v Moravianech. - - Na opravu gotkické^o portálu kostela

ve Volframicích povoleno 55 zl. — Konserv. Rosmael sdluje, že velmi

nevhodn dali si vymalovat vnitek farního chrámu P. v Perov;
kostel jest v jednoduchém barokním slohu. — Sdleno od konserv.

B. Dvoáka, že dosud nepestávší práce v lomech na hoe Kuntické
ohrožují povážliv hrad K u n t i c e, jenž hrozí sesutím. Komisse

už mnohokrát zasadila se u eského výboru zemského i u majitele

lom o záchranu památky té, ale jak vidt marn. — Ustanoveno
podniknouti kroky k oprav a záchran velmi cenné kaple hbitovní

v Libicích (u Zátce); pochází z roku 1686. a vyniká zvlášt krásnou

prací štukovou. — V Žlutících umlecky památný farní kostel sv. Petra

a Pavla opravovati se má dle zdailého plánu nebožtíka J. Mockera;
ježto však potebný obnos na celou opravu nemožno sehnati, usnesla

se komisse, aby se zatím provedlo jen nejnutnjší. — Velké ped-
historické nálezy uinny v Kranji a v Koritnici na Istrii. V Toplici

skoneno odkopání 300 hrob z doby hallstadtské.

Od budoucího roku povýšena bude krakovská škola „sztuk

pieknych" na umleckou akademii, tak jako se stalo s eskou
nedávno. Vedle vídeské akademie umlecké budou tedy ješt dv
jiné, eská a polská.

Ve Lvov zízen salon „sztuki polskiej", umní polského,

pi závod Jana Klimkiewicza, jako v Praze byl zanikly ted salon

Topiv. Cíl lvovského salonu bude týž: býti výstavou i tržnicí prací

malí polských. Dosud Lvov takového salonu postrádal. Pejeme
lepšího zdaru než ho zažil pražský salon.

Rusínský malí Ivan Trus. krajiná školy polského mistra

Sokolovského uspoádal koncem minulého msíce výstavku svých obrazu

ve Lvov. Mladý malí realista svou básnivostí šttce uinil hluboký

dojem na obecenstvo.

Srdená historická památka národa polského hrad Wawel
v Krakov konen má dojíti vysvobození Dosud bylo toto pyšné

umlecké sídlo králv polských — kasá runu. O restauraci zasazovali

se Poláci už dávno, ale nemohli se s vládou dohodnouti, kam peložiti

vojsko. Te snad ministerstvo vojenství i velitelství krakovské dohodlo

se už s námstníkem lvovským o ase i zpsobu vyklizení králov-

ského hradu, jenž stane se te opravdovou pýchou Krakova, jako

v Praze jsou Hradany a jejich královský hrad.
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Polskou náladu oznauje úspch nedávno poprvé sehraného kusu
Marko f a: ..Svbir". V ronici povstání listopadového (30.) mél
teprv svj význam. Plny slz a vzdech polských byl divadlu lvovskému
dobrou kassovní attrakcí, a umní je v nm málo.

Julian Fa lat, z krakovské umlecké školy, dokonil veliký

obraz historický: ..Xapoleon nad ekou Berezinou", jenž poprvé ped-
stoupí ped soud širší veejnosti na paížské svtové výstav.

Výstava rakouského umní v Petrohrad otevena
2. prosince. Officielních návštv, eí a poklon bylo dosti, ale umlecké
kruhy petrohradské nebyly nijak zvlášt vzrušeny výstavou tou.

Dne 30. listopadu v pamt 70tých narozenin hudebního virtuosa

a skladatele Rubinšteina oteveno v Petrohrad museum
obsahující památky jeho se dotýkající. — Malá polemika zapedla
se mezi ruskými mladými, kolem „Miru Iskusstva" (svt umní)
skupenými a kritikem filosofem VI. S. Solovjevem. Jako všude

v
jinde

tak i na Rusi mladí za své extravagance docházejí výsmchu. Žertem
a vtipem je odbyl též nedávno VI. S. Solovjev a na pímé vyzvání

jejich znovu se jimi zabývá, jak chtli, vážn ve „Vstníku Evropy".

Nové proudy literární na Rusi rozvrhuje na ti skupiny: marksisty

éi ekonomické materialisty, tolstovce i negativní moralisty a konen
nietzscheovce. Známka smr tchto jest: prvního, že lovka dlají

malinkým kolekem v ohromném hospodáském stroji; —- druhý dlá
lovka nástrojem, jenž je tu k tomu, aby plnil všemožné mravní

zapovdí * neku, nepij, neže se, nebo jen trochu, a hlavn nesluž ve

vojska... : tetí nevytváivší se ješt urito ponechává si možnost a

(••stu k pravdivému lidství. Le nco hotového už ten tetí smr také

má. svou ideu „nadlovka". Le o idei té ruští nietzscheovci hovoí
dosud bez jasného poznání, ale jako Atheané kdysi staví oltáe tomu
„neznámému bohu~. Ale pro n není neznámého, oni už vše to poznali.

Jest sice ve svt samé tajemství, ale práv všecka ta tajemství ped
nimi se odkryla. Jest to nco. emu oni íkají „orgiasmus", „pythismus",

„demonismus" atd., a toto božstvo jejich jest novou krásou, která má
upiti místo zastaralých ideí dobra a pravdy . .

.

Dne 2. prosince konala lublaská „Glasbena Mat i ca" první

svuj koncert v této Baison, jímž opt prokázala, že bez nadsázky

možno ji nazvati co do secvienosti, síly a vedení prvním umleckým
hudebním sborem nejen Rakouska ale veškerého Slovanstva.

Dalmatské museum ve Splitu obohaceno opt novými nálezy

a novými vykopaninamj /. historicky proslaveného Pfinoí dalmatského.

< )d Dioklecianova paláce, v njž je vestavno, má Split veškeru svou

musealní a historickou slávu. Bohužel, že mnohdy marné i msto samo
háji své starožitné památky. Tak sdleno v sezení ústední umlecké
komisse (24. listop.), že msto marné se protivilo, aby jistému obanovi
nebyla dána stavební koncesse na významném mistr na Kryptoportáku

paláce Dioklecianova. Zemský výbor zaderský pes protest obce obanovi
vyhovl. Také umlecká komisse vyslovila své politováni, že ani její

pokyny a rady a protesty nic nespomáhaji ve vci té. Návrh komis>e.

Hlídka. »



66 Rozhled.

aby byla vyšetena otázka vlastnictví paláce Dioklecianova, dosud zstal

nevyízen.
Nové objevy pedhistorické a to velikého dosahu uinny

opt v Bosn. U bosenské Gradisky v Dolin objeveny rozsáhlé zbytky
klových staveb a z nasbíraných tam pedmt, jež v sarajevském

museu uloženy, souditi se dá, že objev pochází z doby bronzové. —
Pi stavb hráze u Klakru Horního u bosenského Brodu objevil

inženýr Vácha nalezišt nástroj kamenných, jež dle ocenní kustoda

Truhelky poítati dlužno do doby neolithické.

Bulharská vláda s pomocí státní zizuje stálé divadlo ve
S r d c i. Dosud Bulharsko stálého divadla nemlo, hrálo se však obas
v rzných vtších mstech bulharských (Srdci, Plovdivu, Russe a j.).

Na eské universit zíditi hodlá prof. Gebauer a prof. Vlek
v druhém semestru seminá moderní eské literatury. — Na lvovské

universit zízena stolice staré slavistiky s prof. Studinskim. — Z ruské

petrohradské university odešli na odpoinek prof. VI. Ivan Lamanskij
a Nik. I. Karjev. — Ignát Herrmann vystoupil po 191etém spolu-

pracovnictví z redakce „Nár. Listv" a vnuje se te zcela svému

„Švandovi Dudákovi", jenž od nového roku bude vycházet jako illustro-

vaný týdenník. — Dne 9. listopadu slavil své 401eté knžské jubileum

kanovník Jakub Herrmann, lužický mecenáš literární i sám spisovatel,

nakladatel „Lužice", jediného belletristického msíníku lužicko-srbského

(nar. 6. kvtna 1836 ve Swinarni). — 26. listopadu oslaveno v Novém
Sad lOOleté jubileum narozenin Jovana Hadžice, právnického spisovatele

srbského, zakladatele novosadské „Matice srbské" a spoluzakladatele

s Vukem Karadžiem nové srbské literatury vbec.
Zemeli: 23. listopadu Michal Nik. Kapustin, ruský slavný

právník a právnický spisovatel; — 29. listopadu Pavel Feodor.
Nikolaj evský, professor duchovní akademie petrohradské, bohoslovný

a djepisný spisovatel; — 4. prosince Dr. František Šmolka,
dlouholetý pedseda snmovny poslanecké, vynikající politický initel

polský v Rakousku; — 7. prosince zemel v Praze Dr. Fr. Mitvalský,
výtený okulista eský, spisovatel lékaský; — 8. prosince Antoni
Kat ski, virtuos a hudební skladatel polský (napsal na 300 skladeb

pro piano); — 10. pros. Jan Ev. Kosina, bývalý editel olomouckého
gymnasia a spisovatel (narozen 22. prosince 1827); — 10. prosince

zemel slavjanofil Tertij Ivanovic Filippov, druh Chomjakova.
Kirjevského, Aksakova a Samarina. Spolupsobil pi sjezdu 1869; —
12. prosince Vilém Kur ber, jeden z nejastji jmenovaných a stí-

haných initel v politickém ruchu dlnickém v Cechách, v nž od

roku 1870. zasahoval inn; náležel k theoretickým anarchistm; —
Irina Andrejevna Fedosova, ruská venkovanka, pohádkáka a

zpvaka, jež od mládí svého byla živým pramenem lidového umní
ruského. Znala na 100.000 veršv národních zpv vrn zpamti.

V Paíži 2. prosince zemel polský literát Edmund Chojecki.
Narodil se r. 1822. v Podlesí, prchl do Francie a od r. 184S. trvalo

usadil se v Paíži, kdež byl spolupracovníkem nkterých politických
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asopis. Z poátku psal polsky a nejkrásnjší polská jeho povídka

je „Alkhadar". Pozdji psal skoro výhradn francouzsky pod literárním

jménem Charles Edmond. Teprve v posledních letech svého žití

pokusil se opt psáti polsky, ale práce tyto nemají valné ceny. V r. 1848.

súastnil se slovanského sjezdu v Praze a brzo po tom vydal spis

„Czechia i Czechowie przy koácu pierwszej polowy XIX. wieku." —
Z cizích národ zvstují tato úmrtí: národohospodá nmecký (rodem

ruský Polák), professor Dr. Aug. Miaskowski (22. listopadu); —
Arthur Griry (24. listop.), z „école nationale des chartes", oddílu

diplomatického, znamenitý historiograf doby karolingské; — Henry
Tate, anglický mecenáš uml., zakladatel národní galerie umní; —
Numa Droz (15. prosince), uený právník švýcarský a žurnalista

zvlášt v oboru mezinárodního práva; — Alberto Pasini(15. pros.),

proslulý malí orientalista italský;— londýnský knihkupec a nakladatel,

nejvtší snad na zemi, Bernard Quaritch, pvodu slovanského,

jak on sám o sob doznával.

II. Medicínská fakulta vídeská slavila 10. prosince pa-

mátku 5001etého trvání svého. — Nepkný lístek do památníku dala

však medicín vídeské Miss 0'-Connor-Eccles v íjnové Nineteenth

Century. V lánku velmi rozhoen psaném poukazuje na skandální

nepoádky ve všeobecné nemocnici vídeské, která jest ústavem prý

pro týrání nemocných. V jiných mstech prý jsou nemocnice hlavn

k léení nemocných, a jen vedlejší úel jest, aby byly studovnami

mladých léka. Ve Vídni prý však nemocnice jest pouze pokusným

domem pro fakultu medicínskou. Že objekty lékaských experimentu

jsou nemocní, to jest okolnost, jež ve Vídni nemá žádné váhy. Proto

vidt tu jen péi o nástroje a studium, nemocní zstávají však jen

obtížným materiálem, a jako materiál a nic víc se považují. — Jiný

ústav vídeský dostává zase pardus pro své hospodáství osobn pro-

tekní. Jest to vídeská vdecká akademie, která, jak už díve v n-
meckých íšských listech vytýkáno, a te i ve vídeských proráží, své

expedice podniká jen proto, aby svá tuná stipendia a nadace utratila.

A když už je musí utratit, dává za to užit z nich svým lenm.
Také zbytený semitismus jí vytýká i židovský list „Fackel"!

Známý a památný hrad „Canossa", kdež císa nmecký Jindich IV.

pokáním tídenním usmíil papeže ehoe VII., nedávno pišel do ve-

ejné dražby. Z Canossy ovšem jsou jenom zboeniny. Ddici posledního

majitele hrabte Boldrighi povoliti chtli zprvu nabídkám zahraniných

spoleností, jež zíceninu chtly koupiti. Le italská vláda položila své

veto, a dovolivši veejnou dražbu vyhradila si právo pedkupní, kdyby

kupec byl njaký cizinec. Tak dne 24. listopadu konána veejná dražba

Canossy. Cena, jež vyvolána, bylo 500 lir, jež jediným kupitelem vyhnána

konen až na 2200 lir. Ale jedna z ddiek hrabte Boldrighiho.

komtessa Maria Luisa Valdrighi, složila už naped 4000 lir. tak že

pipadla Canossa jí, jako nejvíc nabízející.

P. Delattre poslal akademii francouzské dv;i listy o archeo-
logických památkách karthagských. V jednom z nich po-
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pisuje nové objevy ve vykopaninách, v druhém objevy v nánosu

píseném. Pi zimních bouích vlny každý rok vyhodí na beh úlomky
a zbytky skvost, kovových vcí, a zvlášt malé olovné mistiky

s nápisy — všecko to moem pohlcené pozstatky starého obchodního

msta. Olovné plíšky mívají nápisy a znaky, jimiž jsou pokryty,

velmi už chatrné, a samy konen na vzduchu velmi brzy zkáze podléhají.

P. Delattre dal tedy z plíšk nalezených zhotoviti ihned obkresy a

fotografie, jimiž chatrný tento a zdá se dležitý kulturní pozstatek

zachován vkm budoucím.

V Benátkách objeven antikváem fiorenckým Olškým celý

exemplá bible s výkladem Mikuláše z Lyry, tištné v pti svazcích

roku 1471. a 1472. v ím. Bible tato patí k antikvarním raritám

a nedávno druhý takový exemplá prodán byl za 30.000 lir. Nejen

jako starý tisk z první italské tiskárny, ale také pro etné kolorované

obrazy a vbec nákladné provedení patí bible Mikuláše z Lyry k nej-

vzácnjším prvotiskm. Illustrace pochází bezpochyby od italského malíe
Mantegna. O výklad Lyrov známý jest veršík: Si Lyranus non lyrasset,

Lutherus non saltasset. Luther totiž výkladu Lyranova použil pi svém
novém uení.

Nmecká výprava v Babylón pomalu dokopává se n-
kterých cennjších objev. Tak sdleno, že ve dvou msících srpnu

a záí nalezeny pouze: „stélé" z doleritu l
-28 m vysoká; na sloupci

jest obraz božstva njakého, jež Dr. Koldewey má za hettitského boha

blesku. Pi vyobrazení bžka je též hettitský nápis šestiádkový, jenž

snad pispje k lepšímu luštní hieroglyf hettitských, jež pro nedostatek

památek ^psaných dosud -nerozluštny. Druhý msíc asi 10 m od sloupce

s bžkem nalezena vápencová velká plotna (133 -|- 1*21 m). Plotna

opatena reliéfem skupiny bohv: Istary a Hadada i Rammana a

kleícího ped nimi muže; nápisy na plotn oznaují fundaci, kleícím

mužem Samas-sakun chrámu uinnou: ron míru mouky, míru vína

pro knze chrámu.

Vláda ecká konen hodlá zíditi také archeologický ústav

po vzoru škol archeol. cizích (francouzské, anglické a nmecké). iSkola

spojena bude s národním museem. Škola povede celou archeologickou

práci domácí, bude poádat pednášky a podnikat výlety na seznání

nových naleziš a nových objev.
V Pompejích v nástnném jednom obrazu objevil uenec ecký

Svoronos starou eckou mincovnu. Archeologové italští a západo-

evropští marn se dohadovali, co obraz vlastn znamená, soudíce na

pasískou zlatotepeckou dílnu.

Hvzdá Charlois z hvzdárny v Nizze oznámil ústední stanici

planetoidv a komet v Kielu objev nového planetoidu, jenž zatím

poznamenán „1899 EY". Objev uinn 4. prosince cestou fotografickoD.

Planeta patí k drobným obžnicím v pásmu asteroid za Marsem, jest

podle svtlosti své 10. velikosti.

Ze smru stedovkých a starších chrámu katoL možno usuzovati.

jak H. Welmer v londýnském list „Nature" sdluje, o úchylce



Rozhled. 69

magnetické stelky. Chrámy ty. zdá se te. že nejdou pesn
smrem východním. A pece ve smru východním byly svou délkovou

osou písn vymeny. Dvod jest v dnešní úchylce magnetické stelky.

Proto ze stáí chrámu mžeme souditi na pohyb a kolísání magnetické

stelky, jako zase známe-li úchylku stelky pro jistou dobu. usuzovati

z toho mžeme pibližn o dob, kdy chrám byl vystavn.
Anglický „Greographical Journal" pinesl v íjnu z péra ueného

oceanografa Johna Murreye ocenní rozsahu hlubokých moí. Dle
toho hloubky moské takto jsou rozdleny, vodstvo do 100 provazc
hloubkv zaujímá 7°/ povrchu moského; hloubka od 100—1000 provázen

zaujímá 10°/o povrchu moského; hloubka od 1000—2000 21°/
, od

2000—3000 55°/ a konen hloubka vtší 3000 provázen zaujímá 7%
povrchu moského. Dle toho prmrná hloubka 2000—3000 provazc

1 ()2 /// zaujímá nejvtší díl povrchu moského, jest nejrozsáhlejší

planinou pevné kúry zemské.

Anglo-americký hvzdá William H. Piekering. editel hvzdáren
v Arequip a Flagstaffu, sdlil ve „Vstníku" (Bulletin) francouzské

spolenosti hvzdáské výsledky svých pozorování na Marsu
v letech 1890.— 1894. Popisuje dle svého pozorování povrch Marsv
takto. Vody na Marsu jest velmi málo, tak že není tam moí, jak se

dosud domníváno. Kolem polv a ve studených pásmech sráží se v zim
nesporá voda jako jíní a pokrývá planetu nevysokou vrstvou. Když na

jae a v let roztaje, zavlaží se jí asi níže ležící místa, snad dna
dívjších moí. a tato se pak rozzelenají. ímž liší se barvou od okolních

pustých kraj, které jsou na Marsu pirozen rozlehlejší než poušt
pozemské. Ze to nejsou more vidti odtud, že tak zvané kanálv Maršový
zasahují do nich a protínají je. V moi by to bylo nemožno. Kanály
samy nevidl W. H. Piekering nikdv zdvojeny. Zdvojení jejich piítá
tomu ve vzduchu pizemském. Na výšinách rovníkových, kdež hvzdárny
Arequipa a Flagstaff stojí, tohoto zjevu pi jasném a idším vzduchu
nebylo tudíž nikdy pozorovati. Kanály pak vysvtluje si tak. že jsou

to svodnice oné ídké vláhy na Marsu, eky nebo „kanály" skutené,
po jichž bezích pruhová mohutnjší vegetace iní nám je na zemi
zejmými; nebo jinak bychom jich sotva pozorovali. Pro tento nedost,atek

rody klima prý jest velmi strohé: v let a u rovníku velmi parné dni.

ale zase velmi chladné noci, v nichž pára, ídká ostatn, tak že ji ani

v podob mrak nevidíme leda velmi zídka), opt se sráží a dol
padá. — Pozorováním Pickerinuovým mohou tedy opt oživeny býti

sny o obyvatelích Maršových. Jsou-li kanály, skutené kanálv. ve své

pravidelnosti snad dokonce umlé a po jejich bezích bujná vegetace,

jak daleko je tu k myšlence, že tam na planet zemi nejpodobnjší
žijí njací „usufructuarii" té ve svi ; chudob pece asi bohaté pírod.
V píznivé poloze Marsa v letech práv uplynulých 1898. a 1899.

možná, že poznatky naše rozšíeny byly novými pozorováními.

V listopadu od 12. do 16. oekáváno letos nejen uenými, ale i

všeobecnými vrstvami lidu zajímavé divadlo nebeské, které však zklamalo.

Ani zem se s kometou „nesrazila", ani jinaký konec svta nenastal.



70 Rozhled.

Ale ani roj létavic, známý pod jménem „leonid", že jejich východisko
zdá se býti v souhvzdí lva, se uencm neukázal. Pozorováno tém na
všech hvzdárnách po všecky dni v druhé polovici listopadu, vídeská
akademie vdecká poslala své hvzdáe až do Indie, aby tu za pízni-
vjších okolností pozorování svá zaídili, ale „leonidy" se neukázaly.

Ani na naší polokouli ani v Americe. Zejmo, že „maximum" jejich

objevu nepadlo snad u nás na dobu denní. Kdežto r. 1833. americký
hvzdá Arago poet peletlých a zazáivších leonid páil za noc, v níž

bylo maximum, na 240.000, tentokrát pozorováno jich nejvýš kolem sta.

Má se za to, že opt mohutný Jupiter a snad i Saturn zpsobili poruchu
v dráze „leonid", tak že tyto už dle všeho na své 331eté pouti nebudou
se se zemí setkávati.

Školství. Nepopiratelný úpadek, žalostná dekadence jeví se na
všech stranách v eském uitelstvu, již vedoucí listy jeho zakrývají

bombastickými slovy o pokroku ve „vdách" vychovatelských, uvádjíce
kde jakou obstojnjší myšlenku v neeské hlav vzniklou, at již k nám
se hodí nebo nehodí. A jak snadno lze pes noc nabýti u nás slávy

a vhlasu ve „vdách" vychovatelských! Neteba než opravné snahy
prohlásiti za „klerikalní" zpátenictví, na základ povrchních „pokusv"
a tebas nahodilých zjev nejsmlejší uiniti vývody, a všechny uitelské

listy rozhlásí nové hvzdy slávu. Jediná jest podmínka: každé druhé
slovo af je vzato z nkterého neeského slovníku a vci nejvšednjší
uvedeny býti mají latinsky, nebo ješt úinnji psobí název anglický,

po pípad i francouzský, eskou koncovkou eskému jazyku ponkud
pizpsobený. Jak se piinili buditelé naši, aby eskými názvy oznaili

každou vc i pojem a vymýtili cizáctví z ei rodné! Kolik píle a

znalosti vyžadovalo vdecké názvosloví, jež nám zanechali nadšenci

z doby vlastencv! A dnes? Málem již ani tch názv mezi vzdlanci
neuslyšíme. A jako cizí jsou slova našich novodobých listv a spis,

tak i cizí, neeský a celkem mlký jest obsah jejich. Krom otepaných
povídaek o „záplav klerikalní" zídka nalezneme kloudnjší úvahu,

jež stojí za tení. Tém všude pouhé nechutné hašteení a nedoložené

podezívky a nebratrská, ba nelidská pohana jinak smýšlejících. Nejvíce

ješt jádra nalezneme y „Besed uitelské", kteráž krom „Vychovatele"
snad jediná z list v Cechách vydávaných zasluhuje estného jména:
list odborný. „Pedagogické Rozhledy", a pinášejí asem cenné ukázky
z duševních dílen evropského vzdlanstva a pkn pouují o ruchu

vychovatelském v cizin, pece klademe na druhé místo proto, ie

pevládá v nich také onen jizlivý a mlký zpsob mluvkaský a jedno-

stranné pojímání vcí a osob. Stojíce na stanovisku nevrecko-
protestantském, nemají pro katolické zásady vychovatelské, smry a

ústavy než jizlivý pošklebek a pohanu. Ostatní tak zvané „pedagogické"
listy nepesahují úrove „Šípv" a proto nelze o nich vážn jednat.

Poskytují nanejvýš vdné látky pro bitké polemiky listm denním.

Jak nízké mnohdy je smýšlení našich svobodá, když v „Ped. Rozhl.",
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které chtjí býti „vdeckými ", odváží se zpravodaj napsati v pehlede
asových zjev ve školství: „Kdo pak mluví na sjezdech klerikalních?

Kdož jiní než knží. za niklák koupení uitelé, njaký šlechtic historiekv

a z lidu.. ?- Jak nízké útoky! A takovým zpsobem píše se. ba ješt
horším, pímo surovým, klackovitým — v listech „vychovatelských"

!

A jaká zmatenina jeví se všude! Tak na p. nynjší soustava
školská se prohlašuje za vzor dokonalosti, a hned zase napíše se o nm
tento ízný a správný posudek: „Z našich škol obecných, stedních

a vysokých vycházejí do života namnoze tvorové poddajní. spoleensky
nevyspélí, bez samostatnosti v úsudku i jednání. Za svou životní dráhu

volí si také z velké ásti povolání nesamostatná..." („Ped. R." r. XIII.

str. 55.) Když totéž ekne uitel katolík a žádá nápravu a opravu

soustavy nevhodné, všecek > uitelský" tisk se na nho vrhne: že je

zpáteník, zrádce stavu a p. Na parádních sjezdech a v listech se hímá:
Ven s náboženstvím ze školy, ven s knzem — ale jen s katolickým!

Pastor a rabín mohou zstati, nebo „nyní dlužno poukázati na pstní
citu náboženského, který náboženské vyuování má buditi,
šlechtiti a síliti, aby vypstována byla pravá zbožnost. Na
nižších stupních školv obecné bylo by vhodno obírati se více mravoukou,
teprve na stupních vyšších pipojovati vyuování dogmatické toho

kterého vyznání, nebot náboženské morálce dostává se veliké
opory v dogmatech. Náboženství, a jeho vliv se nvní mén uznává,

jest našemu lidu ješt životní otázkou; vezmte mu víru —
a zbavili jste jej dležité opory morálních pravidel a rozrušili velikou

ást jeho mravní bytosti." („Ped. Kozhl." r. XIII. str. 149.) Jak výtené
se to jeví na zliberalisovaném uitelstvu, dodáváme my.

Takový pímo babylonský zmatek jeví se ve všem a všudy. Na
dkaz tento dokladeek ze „Školy našeho venkova", jež velmi ne-

bezpeným je soutéžníkem socialistického „Školského Obzoru", tchto
„Cervánkv" uitelských. Píše o Dru. Stojanoví, tomuto vzoru sná-

šelivosti, ochoty a pímo bratrské lásky k uitelstvu, takto: „Služme
vcem dobrým, ale uplatujme i své sebevdomí. V drobných zprávách

referujeme o ustanovení se filantropické jednoty na Morav. Uitelstvo.

kteréž v imposantním potu schze se súastnilo, na novo zas dokázalo.

že sebe tuze málo cení, dokázalo, že umí sice dávati impuls, že rodí

zdravé myšlenky, ale samo provádti si je netroufá. Nemíníme tim. že

pedsedou zvolen c. k. zemský školní inspektor J. Lošfák. tato volba

jest docela na míst, ale uitelstvo mlo zabrániti, aby jednotu též za-

stupovati sml len, který uitelstva nijak si neváži, je nedoceuje,
bagatelisnje, ano je nenávidí a o jeho bezmocnost a vliv usiluje.

Jest to I. místopedseda jednoty." Tak se píše o muži. který pati mezi
hlavni zakladatele oné jednoty a uitel se ujímá, kde se mu naskytne
sebe menší píležitost A tomu se iká: omravnování, zušlechováni
uitelstva. Fuj!

Není potom divu, že také vnitní život stavovský, jehož vrným
odleskem je život spolkový, hyne a /.bahnl. Než a mluví o tom liberali

sami. n NáA život spolkový nevypadá tak. jak by vypadat ml. Bohaté
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programy našich schzi hlásají veejnosti bohatou — titrnost. Tak tete

na p. pozváni na schzi, která má ,11 bod v', ale 10 z nich neznamená
celkem nic. Vše, co samo sebou se rozumí, vtsnává se v program na

ísla bohatý, ale duchem chudý. Vlastní úel spolkový — posilování

vdomi stavu — zanedbává se, a jeví-li se kde, zapuzuje se strachem

ped všemocnými úady. ,Toho si pan inspektor nepeje!' ekne se

nkomu, kdo chce o vci pronésti svj úsudek. ,Nemohu pipustit

rozhovor o ítankách, schválených školními úady; to je kritika ne-

dovolená. - A podobné duchaplné poznámky nejsou v našich schzích
vzácností. A pak se divíme, že schze netáhnou. Nestojí-li poslední bod

programu — spolený obd (?) za mnoho, pak nezazlívejme kollegm,
nepi jdou-li .ke' schzi. Vždy to ostatní mohou si peíst doma z Kehrovy
Praxe! A vyhnou se všem nepíjemnostem volebním a j. Nevypadá to

tak všude, ale mnohé spolky naše za mnoho nestojí. Nedovedou vy-

hovti vyšším požadavkm. Doby. v nichž probírala se mluvnice na
schzích a praktický výstup byl nejskvlejším jich bodem, již dávno

minuly. Dnes uitelstvo chce víc!" („Národ a Škola" r. XXL . 2.)

K správnému posouzeni pathologických zjev duševního života

eského uitelstva na prahu století 20. a tím k objasnní smutných
proud v popedí se deroucích, jež nezasloužen se nazývají „mladé",

uvádíme ješt ukázku svobodáské logiky socialistické, jak
v
se jeví

v projevech listv onm snahám sloužících, uvádíme výatek ze „Šk. n. v.",

kteráž podle „Šk. Obz. u
píše o pomru uitelstva ke stranám politickým:

n
Vycházeje ze zásady: .Studujme programy a skutky všech politických

stran a dle toho se k nim chovejme', charakterisuje stávající strany

politické takto: Strana klerikalni má program nám rozhodn protichdný

a nepátelský a proto uitelstvo musí ji potírati, kde a jak mže. Pro

stranu mladoeskou nemže se uitelstvo angažovati, rovnž ne pro

stranu radikální. Strana radikaln-pokroková má školský program nám
nejpíznivjší; bohužel jest ješt píliš slabá, aby mohla na kolbišti

politickém chopiti se kormidla. Zstane-li však pi svých zásadách a

bude-li míti dosti rázných bojovník, stane se jist v krátkém ase
u nás stranou silnou. Ji tedy budeme podporovati. Stranu sociáln-

demokratickou nemže uitelstvo v ohledu národním a politickém pod-

porovati, ale nepropújí se také za berany, kterými by roztloukali hlavy

nepohodlné strany. Strana realist nemá dnes vlivu politického, a
stoupenc mezi vzdlanci ítá hojnost. Uitelstva se ujímá, ve prospch
jeho píše a mluví, je tedy teba navzájem ji podporovati. Ku stran
národního dlnictva nemže zaujmouti uitelstvo stanovisko, dokud ne-

ustálí svj program. Stranu velkostatkáskou nutno potírati." Z ukázky
zde uvedené lze posouditi, jaké jest ono „studium programv a skutkv"
a jak málo pemýšlí tenástvo tch a podobných list, když bez dkazv
a dvodu lze takto balamutit — „mladé"!

Po tchto dokladech si již vysvtlíme, jak možno, že se mže
neomalen boykotovat spisovatel sebe dovednjší, je-li v podezení, že

patí mezi „klerikaly".Boykot takový, a to všeobecný, prohlašuje „Sk. n. v."
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Djiny žid, zvláštní totiž djiny jejich, budou se tedy asi psáti

dále. Jak dlouho, kdož to ví! T. . emancipace doslovn — propuštní

z poddanství a usamostatnéní, podaená to vru ironie v našem pípad!)

vedla sice k jakémusi sblížení s ostatními obany, ale jen ve stycích

zevnjších, hlavn obchodních a politických. Pokud však máme na

mysli ono dvrné a vniterné splvnutí, jež vlastn jest podmínkou

jednotné spolenosti i pes rznost náboženství neb národnosti, nedo-

saženo ješt valn pokroku. Vrcholem emancipace, disparitetními satky,

umožnnými ve stát satkem obanský-m. vyrovnaly by se snad nej-

spíše dosavadní rznosti, ale práv ony satky jsou bohudíkv tak ídké,

ze spíše pravidlo potvrzují a rznost dosavadní i za pomr nových,

volnjších, znova konstatují a pomrm tm pimen upevují. Na
místo starého pomru, rznosti to faktické a zákonem vytené, nastu-

puje pomr nový. pomr rznosti pouze faktické, ale proto o nic mén
ostré a význané.

Aby rznost ta nemohla býti svádna jen na rozdílv náboženské,

o to piiují se židé sami t. . reformou svojí. „Reformjuden" po

nmeku nazývaní zhostili se totiž biblických i tradicionelních zvláštností

náboženských jednak snad proto, aby se sebe seteli ono specifické

židovství, jež je od jinovrc tak oste odlišuje, avšak hlavn, myslím,

proto, že jim nejen orthodoxie. nýbrž náboženství vbec bylo nepohodlné

vedlejší. Tím ovšem sblížili se s liberaly jiných vyznání, stejn nezna-

božskými jako jsou sami. Tito pátelé se našli a všude si vydatn

6
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pomáhali, ale konec konc pece zstali každý pro sebe. Náboženské

zásady znivellisovány sice na obou stranách, a svtské zákonodárství

tomu velice pálo v zájmu prý rovnosti a bratrství, ale tohoto ne-

dosaženo, jelikož nebylo tu poctivého podkladu, a tak zbvl pouze nábo-

ženský indifferentismus v theorii, spolená liberální korrupce v praxi,

a židé i nežidé dále vedle sebe jako nosii její.

Nejnovjší hnutí nacionalní chce židy míti i dále tím. ím jsou:

nejen zvláštní sektou náboženskou, nýbrž a hlavn zvláštním kmenem
a národem. Rozumí-li se národností soubor opravdových dober a

rázovitých výhodných vlastností, pak ovšem nemžeme neschvalovati

oné snahy, která hledí od národu vzdalovati vlivv nezdravé, nakažlivé.

Pouhá však národnost a vlastenectví, slovo jinak bez jádra a bez

vvznamu, není nám molochem, kterému by se mlo vše obtovati: a

tak nacionalisté po vtšin smýšlejí. Ostatn a se v tom sousedé naži

spraví sami mezi sebou. Nám mohou býti ob strany lhostejné, pokud

neídí se zásadami kesanskými. Zmínkou o nacionálech mlo býti

jenom naznaeno, že ve stran té pokládá se židovstvo za živel roz-

kladný, národu nmeckému nebezpený svým nezdravým kosmo-

politismem a jinými nechvalnými vlastnostmi.

Ze ani naše strana nehoruje pro bratení žid s naším národem,

nemže se vykládati za nesnášelivost. Nekáže se tím ani nepátelství

proti nim. nebo mezi "pátelstvím a nepátelstvím jest dosti volný

modus vivendi, jejž potebí si upraviti ne tak s ohledem na pouhé

heslo národnosti bez hlubšího významu, jako spíše z dležitých píin

náboženských, mravních i hmotných. Stanovisko naše jest rozhodn

antisemitské, pokud se semitismem rozumí jednak náboženství, našemu

nepátelské, jednak jisté zásady a praktiky, ve kterých vidíme ne-

bezpeí pro zdravý byt národní. Nekáže se tím ani osobní nebo spole-

enské násilí, naopak odsuzuje se co nejrozhodnji zásadami kesan-

skými, ale káže se pouze nutná sebeobrana a vzájemnost mezi tmi.

kteí jsou si bližší, pokud cizí vliv nepináší nic lepšího, ano naopak

jen zhoršení, jak se nyní skoro všude, bohužel pozd, uznává.

Po dvou vražedných válkách, rakousko-pruské a francouzko-

nmecké, kdy se ponkud picházelo k pokoji, zadívali se národové

evropští zase trochu sami na sebe a spatili v sob tentýž cizí živel,

poád ješt s niir" splynulý, kterak všemi pohromami doby nejenom

nebyl poškozen. .; . brž naopak v nich. ba snad i z nich zmohutnl a

své panství upevnil. lovku pipadají ty bratrovražedné války mezi

kesany bezmála jako zápasy nevolných gladiator nebo najatých
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žoldné, kteí se biji a zabíjejí pro cizí zábavu a prospch. Židovs

a zednástvo objevuje se v nejnovjších djinách pi každém násilném

pevrate za kulisami v podivuhodné shod. Neteba slíditi po tajemstvích.

Vc jest úpln zejmá a novými zprávami z dvrných zápisek státnickvch

se vždy znova potvrzuji-.

Heslo antisemitismu mirodního a politického vvhlášeno hlavn

niecku protestantskou _Kreuzzeitunu-" 1875 a Marrovým spisem

u vítzství židovstva nad germanstvem (1879;. Nedávno ped tím totiž

padla tam uzákonným obanským satkem poslední ohrada dlící

kesanstvo a židovstvo, a zlo jinak dávno již rozšíené vzbudilo více

pozornosti.

Tak to bývá. Pravidelná, vytrvalá innost zabezpeovací se za-

nedbává, neplecha bez pekážky bují tajn i veejné. Nastanou poméry

nezdravé, nebezpené, všichni za nich trpí. ale nedje se nic proti nim.

Až když najednou projeví se zlo zpsobem njak hodn nápadným,

tebas ne práv nejosudnjším, ale makavým a obecnou náladu vzrušu-

jícím, teprve teti je zle. jakoby vera nebylo bývalo stejné zle. Lidé

bouí se pro nco, co za daných okolností je zcela pirozené, volá se

na poplach pro nco, co nastati muselo, ba vlastn nenastalo, nýbrž

dlouho již bylo. hrozí se tedy pouhého prozrazení a projevu pomru
skutené vládnoucích Býti to tak mohlo, ale ukazovati se to nemlo —
provádti se ty vci Brnly, ale íkati se to nemlo, a byl by starý

klid. jak býval. Však on zase brzy nastane. Vždy bublina je také

jen z vody, a vlna rovnž tak. by byla sebe mohutnjší. Vzpomeme
si na rozliné ty velko- i malo-lepé „akce" církevní nebo politické

tebas jen za posledního desítiletí, v Uhrách, ve Vídni a . . . ach ano,

též U 1:

Jeden hlas v demonstracích a vbec ve snahách protižidovských

z pravidla vvniká. Je to vzývání státu, které jako njaký cantus

tirmus ovládá hlasy vybízející k pokusm záchranným neb obranným.

má všude pomoci. Tu zda se býti poslední útoišt sociálních

politiku, kteí jinak plovou napoád ve vodách židovských, a národu,

l náboženství neumjí jinak raditi ani pomáhati než appellem

krocení státnímu, od nich uí — tomu lid. Sousedé, kteí prona-

jímají hostince a obchodv židm a zadlužuji se u nich. naíkají také

na stát. že dává židm tolik volnosti.

Neteba úkol státních podceovati, abychom zavrhli t t i stálé

dovolávání se státu a policie. íká-li se: love pii se, a Pán Búh

ti pomže, platí t i zde mnohem víc má si hledti
|

6«
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spravedlivosti a rovnosti. Zvláštních ochranných opatení možno se

po právu dovolávati jen ve zvláštních pípadech. Aby hýly co nejidí.

to práv starostí spoádané správy státní. I proti živelním pohromám,

jinak nevypoítatelným. lze njakou mrou obanstvo opatiti, tím spíše

lze pedejíti bezpráví a útisky mezi lidmi. A více od státu žádati nelze,

nebo on není chvou ani pstounkou nerozumných dtí. které svévoln

do neštstí lezou.

Namítne se, že práv emancipací židv a volnou soutží jejich

nastaly takové mimoádné pomry, které mimoádnými prostedky

teba urovnávati. Beze vší pochyby jest situace velmi vážná, jmenovité

pro národ náš, jehožto koen, lid. jest po stránce náboženské, národní

i hmotné velice ohrožen, vlastn již nakažen a klesá hloub a hloub.

Ani o tom není pochyby, že bez rázné pomoci celé osady propadnou

všeliké bíd a porob, která bude horší než kdy bývala.

Ale navrhovaná intervence státu zde nic nepomže, pokud jistým

lidem vbec rady ani pomoci není. Radikální ruské prostedky, jako

vypuzení žid a pod., byly by te již nejen opoždné, ale neporovnávají

se ani s pojmem právního státu, který sice má na to hledti, aby se

do nho nevalily davy existencí bez existence a bez ádného povolání.

nemá však práva osobní svobodu svých píslušník omezovati bez

právní píiny. Zloiny stavovati jest ovšem povinen, ale to možno jest

pouze povšechn zákonem a jednotliv soudem. Obojí jest pro všechny

stejný: záleží tedy na tom. aby každý práva svého uml a chtl

používati, dje-li se mu kivda. I k tomu sice má stát vychovávati.

ale opt jest tato povinnost jeho jen povšechná; on nemže, jak se

íká, za každým státi. Kde pak není žalobce, není soudce. Možná, že

by bylo dobe, aby stát astji zaujal místo žalobce i v sou-

kromých pípadech (nkdy zase by toho mohl zcela dobe nechati .

ale tu jest velice sporné, kde a kdy. aby více neškodil než prospíval,

a také dle okolností velice relativní. Na jednotlivé osobnosti se zajisté

tolik ohlížeti nemže. Ze tedy ten neb onen sedláek podepíše smnku
aniž ví. co znamená, je sice smutné, a ponvadž se tak asto stávalo

a snad ješt stává, je to i veejné neštstí, ale zástupce státu nemže
tu le pokriti rameny. Mžeme smle íci, že smnka je takto papír

ábelský, ale jen asi tak nebezpený, jako zápalka nho bitva

v rukou dítte. To jen tak mimochodem praobyejný píklad!

Podobn se má vc s jinými záchrannými prostedky, jako jest

na p. laciný úvr. rzné meliorace a pod. Je to skoro jako s ddictvím:

i nejvt>í se za krátko promrhá, kdežto u souseda praskrovný podíl
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se poád množí a množí. Stát mnoho snad zanedbal co do výchovu a

vzdlání nkterých kraj, co do vzájemné výpomoci jejich atd.. a

odtud as také ásten snadná pevaha rafinovanjšího živlu semitského,

aspo v nynjší dob. Ale tak docela stát úpadkem vinen není.

I jiné podmínkv jsou celkem stejné, ba kesané mli a vtšinou

ješt mají mnohé výhody, které by jim úpln staily, aby se udrželi

na svém. Jedin nervus všech vci. peníze totiž, není jim tak k disposici;

ale to práv není bez jejich viny. Jinak však pvodní usedlost

a ddinost, snadnjší vvpomoc od sourodáku. spoleenství a výmna
duševnech dober atd . vše to dávalo a dává našincm mnohé pednosti

ped vetelými a osamlými cizinci. Platí to arcif o jednotlivcích,

pokud souvisejí s celkem. Nebudiž dávána totiž vina jen jednotlivcm,

kteí skutené asto nemohli odolati pevaze židovské a právem si

stžovali na spolenost jak obecní tak státní. Nelzef tu ukazovati na

jednotlivce neb urité spolky, že ten neb onen zlo zavinil. Chybovalo

se všude, u jednotlivc i spolenosti, vyšších i nižších, duchovních

i svtských. Ze samé nestranností. objektivitv a spravedlivosti býváme

asto nepejní a nespravedliví k tm. kteí jsou nám nejblíž. které jsme

pímo povinni podporovati.

Jakým zpsobem se zlo rozmohlo, takovým teba je též potírati.

Spoléhati ve všem na vyšší pomoc, znamená lenost, která pomoci ne-

zaslouží a není jí ani schopna. Hlavní díl musí pijíti z dola. z jedno-

tlivých údu spolenosti.

Což pak je vlastn stát. že se od nho všechny možné divy

oekávají y Jíiká se. že moderní stát je skoro všude požidovštlý. Ale

vždy pece tam židé nejsou ve vtšin nikde! Kdož pak za to muže.

že zákonodárné sborv a vlády jsou takové? Kterak muže žido-liberalismns

na velko, totiž „stát", jak si jij pedstavujeme, opravdov dole po-

máhati, když tentýž žido-liberalismus na drobno sám dole zlo šíí. Na
to se pi hesle svépomoci, jinak úpln a jedin správném, zapomíná,

že nemže záležeti pouze v opposici proti bohatším a mocnjším a ve

stálém žebraeni a mízováni se samými sbírkami, soukromými podniky

jakéhokoliv druhu . které tak tak ž»- živoí a jsou rádv. když dovedou se

ped niivými ranami židovské nebo vlídní moci njak ukriti. ba snad

tu a tam i njakou podporu na ní vylouditi. Svépomoc musí Bmovati
tnu. abychom si ye stát sami pomohli k samostatnosti a svévlád, aby

chom mohli sami o sob rozhodovati a Bebou vládnouti, abychom se

stali sami oním „státem", totiž tou ástí jeho. která nejen platí a slouží.

ale také disponuje. A NB. dobe disponuje, spravedliv, kesansky!
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Antisemitismus tedy si pedstavuji takto. Pedn mén nepátelství

k židm a radji více pátelství a podpory mezi sebou. Jest sice

pirozeno, že slabý ukazuje sílu svou nejradji silnjšímu, když nemže
skutkem, tedy aspo slovem, ale snad tak slabí ješt nejsme, abychom
nemohli klidn hledti si sebe samých a k židovstvu býti ponkud
lhostejnjšími. Komu útoník kleí již na prsou, ten arci ulevuje hnvu
svému jak mže, aspo kikem a ranami jakými vbec možno, ale

tak daleko snad pece ješt nejsme, abychom nemohli jíti svou cestou,

neklopýtajíce o závady židovské. Ovšem vytlouci veer židovi okna a

nadati mu, z rána pak jíti k nmu na koalku, to by byl tak anti-

semitismus vzhru nohama. A nemysleme, že to platí jen o rozzueném
dlníku. Mutatis mutandis dlají to i velicí páni mezi námi. A abychom
poád nestíhali jen kupc, nechávajíce prodava na pokoji, dodejme

hned. že není tuze antisemitské, spílati na židovskou nesolidnost, špi-

navou konkurrenci a sám dlati to ješt he, jen -s tím rozdílem, že

žid z toho nco zachovává své rodin a tím ovšem také své stran,

kdežto kesan výdlek svj v antisemitských schzích a pitkách pro-

bije. A to zase není jen u obchodník, máme to u vyšší intelligence

práv tak — zásady židovské ji také nakazily, jen že neumí z nich

dobývati ani tch výhod, kterých poskytují židm.
Tedy mén antisemitismu, více kesanství. Bude sice ješt mnoho

a úsilné agitace zapotebí, než se aspo trochu uspokojiv vymaníme
z toho všeho, ale vlastní práce pokroková mezi námi samými nesmí pi tom

býti opomíjena; vždy ona je k tomu prvním a nezbytným prostedkem.

V em záleží? Nebyla by správná formule, že antisemitská

innost nemže býti než opak semitské, židovské. Snad té, jakou židé

celkem rozvinují proti kesanm, možná, ale ani té ne docela; té pak,

jakou sledují židé mezi sebou navzájem, naprosto ne. ta nám mže
býti namnoze píkladem.

Nemyslím jen toho, co obyejn budí obdiv nad židy. jejich

bohatství, po pípad umní ho dobývati, ve kterémž umní krom
velikých nepoctivostí zastoupeny jsou stránky také velice dobré, jako

stídmost, šetrnost, piinlivost a podnikavost. Materialismus, ve kterém

židé žijí, nemže býti naším ideálem. Ale ponvadž ideály nedaí se

bez podklad reálních ano materielních, potebí oboje spojovati. A tedy

i po stránce hmotné mžeme se od nich mnohé nejen dovednosti.

nýbrž i skutené ctnosti uiti. (O. j>.
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Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.
Z polštiny peložil Bkf.tim.av Skat.-ký. (. d.)

IV.

Spolenost kesanská.

Ponvadž rodina jest nejen zídlem, nýbrž i pravzorem spolenosti

a ponvadž s druhé strany kesanství nemní povahu ani rodiny ani

spolenosti, ale jen ji zdokonaluje a posvcuje, staí proto rozšíiti

hranice kesanské rodiny, abychom mohli pejíti od domácího krbu

k zjevm života veejného ve stát kesanském. Postavme na místo

rodiny ne njakou umlou, jedin z vle lidské povstalou spolenost,

nýbrž národ, který jest rovnž tak dílem Kozím jako rodina; tu analogie

bude tak zejmá, že pechod od tsnjších hranic k širším beze vší

námahy bude lze vykonati. A skuten všechny dležitjší známky
rodiny nalézají se v národ: jako rodina má své vlastní jméno, svj
zvlá>tní typ fysiognomie, svou dležitou psvchickou povahu, svj d-
diný majetek a své rodinné tradice; tak též i národ každý má svj
vlastní název. sv>u otcovskou zemi. svoje djinné podání a svj
plemenný charakter, jevící se nejen ve zddných po pedcích obvejích.

nýbrž i ve schopnostech a vlohách celému kmeni spolených, jež pe-
cházejí s pokolení na pokolení po celé vky. Jako rodina tak i íše

má svou vrchní vládu, v jejíž ruce soustedí se všechny nit správy.

nemén i všechny spolené zájmy. Vláda ta. majíc hlavní zodpovdnost

. co se dje v kraji od ní ízeném, má též právo, jako

v rodin, na spolupsobnost s poddanými, ježto pi jejich nespravedlivosti

a nesvornosti veejný ád utrpí škodu. Jest též povinností vlády

rovnž jako rodiny, aby ídili podíl práce vzhledem k veejným
zájmm, každému obyvateli íše dávajíc povinností pimené jeho

schopnosti a potom se starajíc, aby všichni spolupracovníci dle možnosti

úpln ukojili svoje poteby. Konen vzhledem na onen vrozený pocit,

jenž poutaje svazkem spolené náklonnosti všechny leny rodin v.

usnaduje velice jejich pomry vzájemné, pichází nám dobrotivý Tvrce

též k pomoci i pi plnních našich povinností obanských, vlévaje

v každé srdce nezkažené tak živou a k obti* hotovou lásku k vlasti.

Síla té Lásky pirozené jest tak mocná, že i u pohanských národ

podncuje k bohatýrským inm. Djiny nás uí, ze nejvznešenjší

inv na veejném obzoru láskou k vlasti byly prodchnuty. Tam však,

kde pocit ten v srdcích vyhasl, žádná moudrost ani pi materiálních

zásobách sebe vtších nemže zachrániti moráln kleslý národ.
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Upímná a nezištná láska k vlasti usnadní též nesmírn pomr
vlády k poddaným. Kde egoismus nezkazil srdce, tam dti spolené

otiny cítí pirozen k pedstavenému vlasti podobné povinnosti, jako

lenové rodiny k otci. —- chlubí se jeho geniem a radují se ze zdaru

jeho jako ze svého vlastního, porážku jeho však nebo ponížení považují

za nehodu veejnou. Kolikrát v krajinách, které láskou k vlasti kvetly.

vidni byli rytíi, jak svýma prsoma chránili ohroženého panovníka

nebo vdce a s radostí umírali, že s nasazením vlastního života mohli

zachrániti hlavu národa. Zárove s oslabenou láskou k vlasti a roz-

množeným sobectvím vyráží v srdcích obyvatel kraje antagonismus

mezi vládou a poddanými i tam, kde je vláda volená. Ve spolenosti

tedy nemén než v rodin láska jest hlavní podmínkou shody, síly a

zdaru, egoismus však naopak jest nevyerpatelným zdrojem závisti a

protivenství. Má-li tedy láska k vlasti u pohan tak velikou dležitost.

co nemohla by uiniti v srdcích láskou obrozených? Kesanská láska

k vlasti o tolik je vznešenjší nad pirozenou, o kolik jest vyšší

církevní satek nad civilní; nebo pirozenost jest tu sesílena láskou

a ten prvek Boží nejen povznáší vznešenost toho pocitu, in z nho
nadpirozenou ctnost, nýbrž jej i rozšiuje, zaujímaje i asné i vné
zájmy spoluoban.

Odtud však plyne, že i otina jest povinna, aby odpovídala

kesanskému vzoru. Jako kesanští rodiové peují nejen o asné.

nýbrž i vné dobro pro své potomky, tak i vláda kesanská má

o to se starati, aby každý její píslušník mohl pracovati bez pekážky

na ukojení poteb tla i na spasení duše. Co se týká prvního, povinnost

ulehiti každému získání si poteb životních i zajistiti si ovoce ze své

práce, z dvojího ohledu záleží na vlád: pedn proto, že otina jako

matka matesky má peovati o poteby svých dítek, a za druhé, že

základem spoleenského bohatství jest individuelní práce: vláda tím

zajistí všeobecný blahobyt, když usnadní každému pizpsobiti se po-

vinnostem stavu, a tím i vrné jejich plnní. Rozmnožené poklady

vdecké, jak klasické tak i odborové, otvírání co nejširšího pole pro

schopné lidi ve veejných zamstnáních, pée o prmysl a obchod

národní s pomocí moudrého zákonodárství íšského a výhodných smluv

se sousedy, starost konen i o chudé neschopné k práci — vše to

spadá beze vší pochyby v kompetenci povinností vlády kesanské.

Avšak jakkoli úloha ta asná jest vážná, jest ješt dležitjší usnadniti

každému péi o spaseni. Kde instituce státní na ten úel nedbají, tím

,
více ješt, kde mu stojí v cest, tam oban touže se vybaviti, nueen
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jest váliti s vládnoucím ádem, od nhož ml právu nadíti Be podpory.

Touží-li tedy vláda po skutenem štstí svého národa, musí uznati, že

chvála Boží a spása dusí jest úelem lidstva a že jest dlužno k tomu

úelu všechny svoje instituce a zákony pizpsobiti. Chvála Boží tedy

vymáhá uznání svrchovanosti Tvrcovy nad celým svtem; lidská

spása žádá zabezpeiti každému obanu spravedlivou cestu, aby mohl

plniti všechny povinnosti pikázané náboženstvím a odstraniti, pokud

možní', všechno veejné pohoršení a ve vcech víry a v mravech.

Jako tedy v bohabojné rodin rodiové cítíce se odpovdnými ped
Bohem z užívání svené jim vlády, jí užívají jedin k dobru svých

dtí, dti pak navzájem ne z bázn, nýbrž z lásky a z ohledu na vli

Boží ctí a poslouchají rodi — taktéž i ve spolenosti kesanské

vzájemný pomr vlády k poddaným musí býti založen hlavn na úct

k vidi Tvrce, jenž sám upevnil spoleenské svazy nemén než ro-

dinné. Víra v Otce nebeského, jenž rozdliv lidstvo na rzná plemena,

vlil v každé srdce náklonnost k své vlasti a jenž chce. aby v každé

spolenosti existovala vláda jemu odpovdná a od poddanvch ctná —
víra ta. pravím, psobí, že ve svdomí kesanském jeví se íše jako

velká rodina, jež má pravého Otce v nebi a na zemi jen jeho zástupce.

A to povznesení mysli a srdce všech vrstev národa k spolenému Otci

zpsobí, že pomr poddaných k pedstaveným jest svnovský, obcování

pak oban navzájem i pes rznost stanoviska skuten bratrské.

Ten. jenž jest u vesla vládního, pamatuje na svou závislost od Boha,

nejvyššího Pána. pokládaje se jedin za vvkonavatele Jeho otcovských

zámrv.
Kesanský pohled na spolenost vrhá zcela jim' svtlo na význam

konstituce íšské, jež pestávají býti prostým kompromisem rzných
lidských zájmu, jak chtjí rationalisté a stávají se spíše pizpsobením
nezmnitelných zásad Evangelia k životu veejnému. Skutenou jest

vcí, že vláda v takoví- spoleností, a jesl forma její jakákoli musí

se uznávati závislou od Boha, že vsak vle Nejvyššího Vládce dá se

poznati dvojím zpsobem a sice: hlasem práva pirozeného, jež Pán

vryl v srdce, a hlasem ustanoveného jím náboženství — tedy podstatou

zákonodárství v kesanské íši, musí býti jak pirozené tak i zjeveni'

právo Boží. Proto všeliká moc, a zákonodárná, a soudní, a výkonná,

musí Qznávati vli Boží za hlavní podstatu své innosti, nedovolujíc

si odstoupiti v niem od té normy. Tím zpsobem zákonodárství íšské

bude jen pizpsobením Zákona Božího k veejnému životu, správa

však a tribunály, opatujíce vrné vykonávání ustanovení íšských,
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budou pomáhati obaníím toho kraje, aby se chránili pestupkv a

dosáhli spasení vrným plnním svých povinností. Vláda tím. že uzná

nad sebou nejvyšší svrchovanost Tvrcovu, sama získává navzájem

nejvyšší sankci, ježto má právo odvolati se na svdomí vrných pod-

daných slovv sv. apoštola: Všeliká duše nech jest poddána vyšším

vrchnostem. Nebo není vrchnosti než od Boha. (ím. 13. 1.) Avšak

marn by žádal poslušnosti ve jménu Božím takový vládce, který sám

neuznává, že jest zavázán poslouchati Toho, jehož jest námstkem.

Zevnjším znamením oné solidarity celé spolenosti s jejím Nejvyšším

Pánem jest vzájemná písaha vlády i poddaných ped Bohem složená,

kde ob strany Tvrci samému slibují, že vyplní vrn své povinnosti

tak, že ten. jenž zruší písahu, bude vinným nejen ped spoleností,

nýbrž i ped Bohem. To tsné spojení náboženských a spoleenských

povinností v íši kesanské psobí, že vláda v ní sahá ponkud i do

svdomí, kdežto ist lidské ústavy mnohdy jsou obmezeny jen na

zevnjší skutky. Skuten za iny a myšlenky v in neuvedené lovk
odpovídá jedin ped tribunálem svdomí a Božím; nebo soudce, jenž

prohlašuje jménem Božím a jenom s jeho vlí shodné výroky, má právo

odvolati se k tomu tribunálu a ne již vlastní, nýbrž Boží pohroziti

sankcí. Jako v rodin kesanské kdyby povinnost vrozená vi ro-

dim v srdcích dtí ochladla, mže se otec ješt odvolati na svdomí

synovo, pipomínaje mu tvrté Boží pikázaní, tak i pedstavený ve

spolenosti ídící se duchem Evangelia, má ješt v ruce ten mocný

prostedek, odvolati se totiž k tomu. co dí Písmo svaté: „Kdokoli se

zprotiví vrchnosti, zprotiví se i Božímu ustanovení. A kdož se zprotiví,

ti potupu si získávají." (ím. 13, 2.)

Takové postavení vlády, jako otce v rodin, usnadní též v mnohých

pípadech jasné poznání povinností vlády, jež má vždy matesky

s poddanými zacházeti. Jako starostlivý otec vede dítky své po dráze

povinností, odstrauje starostliv strasti a nahodilá nebezpeí a v po-

mru k dosplosti syny pipouští k úasti v rodinných zájmech, taktéž

i vládce má postupovati vi poddaným: vzdlávati národ, chrániti ho

ped pohoršením a konen pimen mu ponechávati úast ve veejné

správ, Z této trojí povinnosti vládcovy snadno lze postehnouti, v jakém

duchu mají býti vedeny odpovdné instituce vládní.

Co se výchovu týká, jest jasno, že celý ústroj spoleenský má

se opírati o Evangelium, pedevším vedení mládeže má býti zcela ke-

sanské jak v duchu tak i v mravech, nebo naopak již v následujícím

pokolení nedostávalo by se spolenosti onoho živlu nadpirozeného,
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který jest pojítkem a silou života spoleenského. Proto program nauk.

výbr vdc mládeže a dl vyuovacích, užívaných na školách, odstra-

nní konen všeho, co klamati nebo zhoršiti mže mládež, vše to,

pravím, jest povinností kesanské vlády, tak jako i otce rodiny. Jako

otec dbalý o dobro dítek, nedopouští, aby lecjaký píchozí se vloudil

do jeho domu a hlásal ped dtmi bezbožné nebo nemravné zásady,

tak ani náelník kraje pelivý o dobro dorstajícího pokolení a bu-

doucnost otiny, nemá, k emuž je ostatn již svdomím vázán, dopustiti,

aby veejné výklady na školách nebo ohlášená díla tiskem mla v sob

jed nevry a pohoršení, jež tak snadno nakazí chápavou duši mládeže.

Avšak i vkem dosplá ást spolenosti jest náchylná k tomu, aby se ne-

chala obalamutiti a zkaziti od výmluvných hlasatel bludu a rozpustilosti,

kteí umjí využiti každou slabost, rozohniti každou pochybnost, jen

když naleznou pístup do srdce lidského. Povinností tedy kesanské

vlády jest, aby nedopustila pod žádnou formou a na žádném veejném

míst hlásati zásady protivné víe a dobrým mravm, a již ústn

nebo tiskem, teba že by se týkala propaganda ta jen dosplých.

Vím. že modloslužba volnosti, tohoto bžka civilisace bezbožecké,

tak omámila dnes mysli, že uprosted vících jest nemálo takových,

kteí nepostehují osudného svazku mezi theoriemi naukovými a spo-

leenským životem. Oni soudí, že vláda mže beze všeho nebezpeí

dovoliti publicistm a filosofm hlásati a již s kathedry nebo tiskem.

co se jim lil)í. když svoje theorie v in neuvedou. Dobrodušní ti

liberalové nemohou zapomenouti církvi index a exkommunikaci. pova-

žujíce takovou kontrolu svých in za bezúelný morální terrorismus.

vzbuzující jen zvdavost bez jakéhokoli vlivu na soud tenástva. Což

spolenosti škodí, íkají, že nkdo neví a necítí se zavázaným žádnou

povinností vi Bohu. že konen hlásá i nejnemravnjší zásady, avšak

jest pi tom klidným obanem a nikomu neiní kivdy? Taková krátko-

zraká tolerance rozvíjí se v pítomnosti kesanského pojmu o spo-

lenosti, v níž stav vnitní jest jádrem vnjšího; ježto však víra národa,

jeho láska k Bohu a bližnímu stanoví zídlo života spoleenského, co

muže býti prou škodlivjší nad podkopávání tch ctností? Svdectví

historické urit dosvduje že hlavními pvodci spoleenských pe-

vrat bývali vždy tací klidní rozsévai koukolu, kteí jiné zbran ne-

mli krom jazyka a péra. Vždy Voltaire i Rousseau byli rovnž

takoví „klidní obané", první k tomu uml i pochlebovati panovníkm,

a pece není dnes nikomu neznámo, že oni byli hlavními pvodci velké

t

revoluce francouzské a celé ady spoleenských pevratu, jež tak
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otásly celou budovou civilisovaného svta. Ne nadarmo dává apoštol

výstrahu, že co lovk zaseje, to bude žíti. (Gal. 6, 7.)

Tam, kde vláda není založena na zásadách kesanských a

u vesla vládního jsou lidé, kteí ohraniení práv vzhledem k tisku a

výchovu k tomu by jedin užívali, aby pravdu a dobro omezovali,

zatím co pravá svoboda jest vždy lepší než zlá kuratela, jak uí
Leo XIII. ve své encyklice o svobod, i katolíci mohou se zcela

oprávnn v takových pípadech domáhati svobody jakožto ásti práva.

jež náleží pravd a dobru. Vždy však bude pravdou, že takový stav

vcí není ideálem ústrojí spoleenského, ale jenom minus malum dle

obyejného zpsobu, jak chovati se v nebezpeí, v nž upadla spo-

lenost evropská tím, že odstoupila od ideje kesanské.

Ze tomu nerozumla starší pokolení, jež nehledla na politování

hodné skutky toho falešného liberalismu, možno poznati, ale nelze

prominouti nynjší generaci, že trvá v tom zaslepení i pes tak pouné

a vvstražné nauky historie. Poohlédnme se nyní na tu neúprosnou

logiku jak soukromého tak i veejného života a uvidíme, že duch

vytváí si formu, jež potud má pevný základ, pokud ji oživuje prvek,

který ji utvoil; le jakmile duch ten uletí, rozpadnutí formy té stane

se jedin otázkou asu. Pokud idea kesanská hluboce tkvla v ln
evropské spolenosti, pokud rouhání a nevra vyvolávala pobouení ve

všech srdcích, potud i instituce z té ideje povstalé byly neporušeny,

nenechávajíce se otásti žádnými pevraty ani politické ani spoleenské

povahy. Avšak s oslabením té ideje ve svdomí lidském, zvlášt však

ve s ferách vládních a v popedí spolenosti, odkud hlavní proudy

mínní mají svj poátek, všechny kesanské instituce poaly se otá-

sati a klesati — nebo uletl duch, jenž je po tolik vku oživoval.

Na štstí idea kesanská jest schopnjší života než všechny formy

spoleenských a filosofických špatných zásad, nebo žije vn v lun

církve, a pokud ta duchovní matka naše má v každé íši dosti silný

zástup svých vrných syn, idea kesanská ani ve spolenosti neza-

nikne, teba že neopatrné vlády ji vydaly na pospas rozpoutaným

vášním. Ona se zajisté uschová do srdcí svých vrných a tam peká
boui, jež vše nií, aby na rozvalinách odpadlictvím zniené spolenosti

znovu mravení pílí postavila kesanskou íši.

Obšírnji jsme mluvili tak dlouho o povinnosti vlády, aby chrá-

nila spolenost ped hrozícím jí pohoršením, ponvadž jest to dnes

jedna z nejpálivjších otázek, jejíž rozešení v duchu katolickém nej-

mén se hodí k pesvdení nvnjšího pokolení. Zbývá nám povdti
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ješt nkolik slov o povinnosti vlády, aby pipouštla ponenáhlu obany
íše k úastenství ve veejné správ. Vzhledem k tomu pedevším

nutno zaznamenati, že skutené otcovská vláda stejn se musí vystíhati,

aby nepropouštla schopné a nepipouštla všechny bez rozdílu a ohledu

na jejich rozumové a morální schopnosti, ponvadž ob ty krajnosti

jsou stejn škodlivé spolenosti, teba že zcela rzným zpsobem.

Absolutismus, který se opírá jedin o byrokracii a vojsko a odstrauje

národní zástupce i od rady i od kontroly, bývá nejmén cizím a lho-

stejným národu; jakmile se ho však nadužívá se strany vvkonnvch

organu, stává se hned odporným a nenávidným. Zásada všeobecného

hlasovacího práva, jež pipouští neschopné massy k ízení veejné

lodiky, svazuje ruce vlády v nejlepších opravách, ba vládu nkdy
ke zkáze vede. Vláda však prostá vši podezívavé nenávisti jakož

i služebné poddanosti, jež ráda pipouští schopné obany k úastenství

jak ve správ tak i v odpovdnosti, nezralé však živly udržuje ve

vzdálenosti, až se pimené vvkrvstalují. jež pi tom nehledá vlastního

zisku, nýbrž po kesansku pochopeného dobra národu. — vláda sama

neztrácí ani lásky ani dvry u národu a náležité vypluje povinnosti.

jež na ni Tvrce vložil. Ponvadž máme v dalším dílu jednati obšírnji

o té otázce, pestaneme na tch nkolika úvahách, abychom pistoupili

k pozorování spolenosti nevéreck é. (P. d.)
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Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva. (0. d.)

Analogicky soudíce, mžeme také íci, že jako strom života již

neroste na zemi, ani strom vdní dobrého a zlého, vymizely, že mohl

vymizeti i ten druh had, z nhož vzal si dabel nástroj svj, a že

tedy není již materiálu k posouzení, pokud ústrojí jeho hodilo se

pro zvuky mluvy lidské. Tomu nevadí zmínka ve verši 15. o ne-

pátelství mezi ženou a hadovými potomky, jak se u výkladu tohoto

verše ukáže.

Pro Bh nechal ábla lidi pokoušeti, v textu samém nikde ne-

stojí, to teprve v djinách se ukázalo, jak ješt uslyšíme. Spíše mžeme
na základ textu odpovdíti k otázce, pro pokušiteli dovoleno bylo

použiti zvíete za nástroj svj. Vzpomeme si, co výše praveno o vlád

lovka nad pírodou v ráji. Rostliny ml ovládati tím, že jich požíval.

zvíata tím, že jim porouel. Aby lovka obojí této vlády zbavil,

použil ábel zvíete k tomu, by porouelo lovku, by jedl ze za-

povzeného stromu a tak úpln pevrátil poádek Bohem stanovený.

ábel chce pírodu, která mla býti služebnicí lovka, uiniti jeho

paní a vládkyní. Vidíme v této okolnosti málo dosud povšimnuté

hluboký filosofický a s"ocialní význam a tím znovu se utvrzujeme

v pesvdení, jak slovy na pohled zcela obyejnými podávají se nám
v textu vci veliké dležitosti pro lidstvo. Tím také již trochu zaínáme

chápati dosah dalšího jednání.

Nastává další dležitá otázka, pro se žena neulekla, když slyšela

hada mluviti? Ze had nemluví sám sebou, to jist vdla, soud dle

známosti, jakou mli první lidé o zvíatech. Musila tedy míti za to,

že njaká bytost, jí jinak již známá, skrze nj mluví. Bytostí tou

ovšem nemohl býti nikdo jiný než duch njaký (Bh ne, lovk také ne).

Z toho musíme souditi, že první lidé. byli poueni i o bytostech pouze

duchových, které však mohou na se vzíti jisté podoby nebo pro-

jevovati se skrze jiné tvory. Pouení takové bylo dáno dle dívjšího

výkladu Adamovi (2, 15), který zárove s pikázáním o stromu je

sdlil žen své (srv. 3, 3). — Ponkud si to mžeme též naznaiti,

pro žena nebyla nic udivena, známou prpovdí • > zvíe je chytré.

jen promluvit! Had byl takovým chytrým zvíetem, a že promluvil,

byla píinou síla mimo nj jsoucí.

Co následuje, je pro výklad již snazší.
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Had poíná si velice dmysln, hledá pouení: „ekl skutené

Všemohoucí, že nesmíte jísti ze žádného stromu v zahrad?" Tím

dotkl se všeobecn platného pravidla o lidské povaze: Každý je jaksi

povznesen, múže-li druhého njak pouovati. Proto i žena ochotné

pouuje hada. jsouc ráda. že mže tak initi, a ne jen sama stále

býti pouována od Adama. Poueni to jest obsaženo ve verši 2. a 3.

a obsahem jeho známé pikázaní.

Pronášením tohoto pikázaní byla žena pamatována živé v duši

své na to, co iní. zevnjší hlas stal se tak milostí Boží pro její duši.

stal se zárove svdomím. KL. 5. 566. Milost ta technickým výrazem

sluje g-ratia elevans praeveniens (illuminans).

Had na základ odpovdi ženv utkává své další vývody; pedevším

ukazuje, že strach ženv ped smrtí jim hrozenou je planý a zbytený,

a tím hledí odstraniti to. co nejvíce lidi zdržuje ped híchem, strach

z trestu, prav: ..Zcela jist neumete." Aby pak dodal váhy slovm
svým. prohlašuje se za poslance Božího, jenž jim pináší
nové sdlení od Boha (verš 5.). To je hlavní jeho dvod, to je

psychologický podklad k celému dalšímu dji. A dá se to dobe

srovnati s vdomostmi prvvch lidí. Akoli od Boha byli poueni, pece

je jisto, xi- to pouení nebylo již úpln ukoneno, že se v nkterých

vcech dalo rozšíiti. Vdli též jist, že pouení to mže jim Bh
dáti nejen sám o sob, ale také skrze andly. Ovšem že to. co tuto

ten domnlý posel Boží zvstoval, bylo v pímém odporu s vlí Boží

díve vyslovenou. Ale úpln to s vdomostmi, jaké o Bohu mli,

v odporu nebylo, vždy mohl Bh zákon svj zmniti, ponvadž to byl

zákon založený na jeho milosti, nebyl nutný pirozenosti lidské.

Tím dostaly se do mysli ženiny první pochybnosti, první nejistota,

jak to vlastn je. Milostí Boží pedcházející, která v tom okamžiku

jist byla pro ni již pomáhající, byla by zvítzila nad svými pochyb-

nostmi. To však pedešel ábel tím. že na utvrzení své výpovdi

uvádí vvhody svého návrhu. V ei své uvádí všechny 3 momenty,

kterými lovka možno svésti pro svj náhled: Žádost tla. žádost oí

a pýchu života. Žádost tla pronáší slovy: „ Kdykoli z nho jísti budete",

naež hned pidává žádost oí: „otevrou se oi vaše", a následek toho

bu- nejvyšší vyznamenání pro n: „tak že budete jako Všemohoucí,

vdouce dobré i zlé." A kdož by nechtl více vdti? „Dass die

Wissensbegierde ein Natnrbegehren, isfc eine Ansicht der ganzen

Menschheit" praví Fr. Reg. Schultes 1. c, 201. Tak pivedl eí svou

ženu k nejvyšší zvdavosti, k nejvyššímu vnitnímu rozechvni.



88 .Tax oliva:

Perspektiva, jež se jí tu otevírala, zdála se jí tak vábivá a pi tom

tak snadno dosažitelná, že ráj se svým celým blahobytem byl niím
proti tomu. pravá blaženost mla jí teprve nastati. A touha po blaže-

nosti je každému lovku vrozena. Proto i žena zaala toužiti po té

blaženosti. Chtla míti dle slibu hada naprostou nesmrtelnost bez všeliké

podmínky, chtla býti vdomou a rozumnou sama sebou, bez podpory Boží.

Pece však hned dle toho nejednala. Ozvalo se v ní. jak text

ve verši 6. dává nepímo na srozumnou, svdomí, které ji

varovalo, aby pamatovala radji pikázaní Božího než slov, která

práv slyšela (KL. 5. 5(36, Vešál 25). Byla to pro ni nová aktuální

milost od Boha. Ale ona jí patin již nedbala. Pochybnosti jednou

do duše nasazené a ony výše vzpomenuté 3 momenty zvážily výstražný

hlas svdomí. Ty 3 momenty jdou pi uvažování stavu, v jakém žena

dle verše (5. byla, zcela poádkem za sebou, aby vždy více zavlékaly

její vli do odporu k Bohu. „Když tedy žena shledávala, že ovoce

stromu je vábivé" — hle, žádost tla, „a pro oi pravou pastvou" —
hle. žádost oí, „a že stojí za to, po nm toužiti, když se skrze n
mže státi chytrou (moudrou, rozumnou)", — hle, pýcha života! A zvlášt

tento poslední moment vše rozhodl. Pi nm myslila si asi žena: Bh
nám všeho posud neekl, co je nám k užitku, nechal si nco pro

sebe, kdežto had má nás mnohem radši, zjevuje nám všechno pro nás

dobré a k tomu pohodlnjší cestou. A nyní si vzpomeme, jak lidé

si poínají, když se dozvdí, že jim nkdo všeho neekl: Tak on tak,

tak on je takový ke mn falešný, a žena Adamova byla práv ženou,

tak že podobn asi si myslila o Bohu: On k nám byl také takový

neupímný a proto se radji pidržím toho, co zde slyším, to se mi zdá

býti píhodnjší. Pehlížela tedy onen nesmírný rozdíl mezi sebou a

Bohem, ale, jak za to mám, proto, že asi Bh v podob lidské se jim

ukazoval a proto si též myslila, že mže k nmu ješt více se pi-

blížiti a se jemu vyrovnati svým životem, než posud tomu tak bylo.

Vdla dobe co iní nejen jako soukromá osoba, ale také jako matka

všech lidí, nebo pedcházelo pouení o manželství a jeho úelu.

Nesmíme zapomenouti pi tom ješt na jednu okolnost výše vzpome-

nutou, zvdavost. Zajisté, že byla žena zvdavá, co vlastn je

pravdy na slovech Božích a hadových. (Srovn. Len z 413). Možná, že

i had jedl ze stromu zapovzeného, aby tak ukázal skutkem, že ježení

ovoce není smrtící. (Srovn. Len z 403).

Na základ vyloženého postupu došlo pak ke skutku: „Utrhla

s nho i jedla i dala muži svému, kterýž pi ní byl, a on jedl také."
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Jak vidti, prodlal Adam podobný psychologický process. Pravím

podobny, ne ve všem stejný, ponvadž ustrojení jeho tla i dui

jeho zkušenosti byly ponkud jiné.

Výklad dosud podaný utvrzuji citátem z Lenze str. 405. :

„Kterak bylo možná, že Eva. a pudle toho. což bylo eeno o do-

konalém stavu prvého lovka v ráji. dobiv znala zvíata a povahu

jejich, slyšíc mluvícího hada se neulekla a že uvila na konec slovm
jeho? — Aspo se musí pijati, že Eva ped híchem se nemohla toho

domýšleti, že by had mluvící .pouhým* hadem bvl. jakož i sv. Tomáš

zejmé uí. A pramáti naše dobe vdla, že skrze hada mluví duch.

pece neznala, jak sv. Bonaventura uí. kteraký by to duch bvl. spíše

se domýšlejíc, že by to byl duch dobrý. Pravda však o jsoucnosti

duch a o jejich jakosti a povaze není pravdou náboženskou oboru

pirozeného, alebrž nadpirozeného, a v tchto se mohl lovk i ve

stavu neporušeném klamati. K tomu sluší pidati, že Eva mla dobrou

vdomost o milosti posvcující, jíž byla úastná, a o vvši. k níž byla

touže milostí v vvýšena, jako i o tom. že se pro tuto výši udlilo

i Adamovi i ji synovství Boží, a že jednajíce podle vle Pán. budou

trvale i na vždy údy rodiny Boží podle nadpirozeného ádu. Duch

tedy mluvící skrze hada nevyprávl vcí nezvyklých, a je sliboval

,cestou jinou', než jak ustanovil Buh.-

Jak ukázáno výše. rozhodným momentem byla pýcha života,

opírající se o pohled na zapovzený strom. Druhým híchem, s pýchou

úzce spojeným, byla nevra, ^nebyla však žena proti • formáln za-

tvrzelou, nevící. Po tchto úhlavních dvou híších následovala ne-

zízená Brny siná žádost po zapovzeném ovoci (peccatnm

^ulae . jakož v Písmé Božím zejm teme o. 6). K tm se adí podle

sv. Augustina uchvácení cizího jmní zabrání ovoce zapovze-

ného) naproti vli majetníkové. vražda sebe i podle tla. anaf pro

hích své tlo na smrt vydala, a jiných ješt hích v tom jednom

se dopustila, ne sice
nformaliter

u
,
dobe však materialiter. a na konec

je&té híchu cizího se doinila, dadouc Adamovi, kterýž také jedl.

-

: <lená práv slova ] dosvdují veliký sociální význam pikázaní

Bohem daného a tak potvrzují výklad, jaký jsem výše práv v ohledu

sociálním k tomuto pikázaní piinil.

Verš 6. ukazuje též názorné, co to je hích. Je to vdomé a dobro-

volné pestoupení zákona Božího. Obojí tyto vlastnosti skutek prvních

lidí ml. jak ukazuje sv. Augustin Retract 1. 1. c. 15: _Qui primi in

i z Lenze 411.

Hlidka. 7
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paradiso fuerunt humano generi origo mali. nullo cogente, peccando,

hoc est libera voluntate peccando; quia et scientes centra praeceptum

fecerunt et ille tentator suasit. ut hoc fieret. non coižgit."

Máme-li pak zetel k celému vypravování posud podanému,

poznáváme, že hích tžký je také odvrácení od Boha a pivrácení se

ku tvorm (aversio a Deo et conversio ad creaturas). A že skutek

prvých lidí byl híchem tžkým, o tom není pochybnosti. Celý jejich

stav o tom svdci. „Híchu zajisté všedního se doiuje lovk „sur-

reptione". z nedopatení, pro deliberaci neplnou, a by i pedmt
byl vážný „materia gravis..." avšak ve stavu neporušeném toho

býti nemohlo. Nemohl zajisté tehdáž Adam hešiti „surreptione". nebo

byl dokonalý a nepodléhal jhu žádostivosti, tím méné bvlo možná,

aby „state integritate" híchu všedního se dopustil „plena cum de-

liberatione", le by byl pro hích smrtelný drive spáchaný „integrity"

potratil. (Len z 349). (P. .1.
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K opravám diplomatáe moravského.
Píše Fr. SNOr-EK, k. a. archivá v Kromíži.

Doplky k prvým tyem dílm diplomatáe.

CVII.

32. Biskup Bruno. 1262. — Kopiá G. str. 103,

nvho liber privilegiorum ms. saec. XVI., ne však. jak se udává
str. 247.: n. 352.

Str. 247. . 7. kopiá má: k czynieni ne: k czynieni;

. 12. kopiá má: przynalezely;

. 16. „ „ správn: potomky, ne potápky;

. 16. „ „ kapitolu nassij\

. 18. „ „ sepsati.

CVIII.

47. Týl />/'*/,>//>. Kromíž, 127.'). — A'. /. a. 2. potvrzeni listiny biskupem

Konrádem ~ 14. íjna 1323.

Str. 259. . 4. konfirmace listiny: predicti molendini aliqua rte.:

. f). kde mezera jest v tisku, jest pergamen listiny pelomen, tak že

ísti lze zcela bezpen jenom konce slova: is, mám za to, že vypadlo

zde slovo: impensis; . 9. konfirmace listiny: Hermanno Schatano.
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. 13. originál má: Cehochowis ... de Kelte . . . Teschowiz . . . Pmbor;

. 16. „ „ venerabilis dominus noster dominus Johan nes

;

. 17. „ „ X^colao, Jenzoni; . 18. cowplicibus, tak i . 31. 32.;

. 19. „ „ sic quod (ne: sicque), propterea;

. 20. „ „ littere; . 23. litteris;

. 21. „ „ správn: fuerunt (ne: fuerint);

. 22. „ „ Nycolaum, Jensonem;

. 23. „ „ ammodo (amodo, ne: a módo);

. 25. „ „ Geonus de ArnolthowLs;

. 20. „ „ Tyrnauia . . Prs* bor prosediti fuerunt, ne: fueríht;

. 27. 28. originál má správn: vt eam predicti Geonus et Bouslaus,

slova „causám" nemá originál;

. 29. originál má správn konjunktiv: prosequantur, ne prosequentur

;

. 30. „ „ Jensoni; . 31. quibuscuwque

;

. 33. „ „ sic quod (ne : sicque)

;

str. 8. . 1. originál má: in Novo Castro . . . id quod (ne: idque)... m
recompensam huius (ne: huiusmodi);

. 2. originál: Novo Castro... purc/dehen wjlgariter;

i-. 5. castro; . 0. locabuntur. Item de hoc quod ill* qui . . . (. 7.) mouerunt ete.

;

. 9. originál správn: perdidisse, totaliter ab accione etc;

. 10. „ Z\ vero, . 11. quod dicti, qui... fecerunt, non perdideriht;

. 13. „ dominus noster dominus Johannes . . . feodatarium (ne: in-

feudatarium)

;

. 14. originál: ammodo (amodo, ne: a módo);

. 15. „ feodatariorum (ne: mfewdatariorum) . . . Iiíeras;

. 16. „ ([uilibet (ne: quidem);

. 17. „ (juando ivlt . . . Z\ quis;

. 19. „ Amplius quicquid priuilegia;

. 20. „ Boiulaum et amicos suos de Crasna (bez :..)... de Tirnatíia

;

. 21. „ de Prsibor (ne: Pirsybor);

. 22. „ prefatus dominus noster dominus Johannes;

. 25. „ správn: ad iacendum ibidem in obstagio (ne: adiacendi

in obstagio)

;

. 20. originál: dominm nostrum episcopum . . . Jensoni;

. 28. „ Olomucensis aliud aliquod

;

. 29. „ správn: similitcr (ne: secundo);

. 31. „ infregeWífc (ne: infregit) . . . cum aliis suprascriptis

;

. 3.'!. „ capituli ecclesie nostre Olomucensis;

. 34. „ de Swabenúj;

. 30. „ Cehochowijs . . . Kelfe Marnic (ne Marssik) Bodialaus de

Malkowb

;

. 37. originál: Tefechowia, ^bbyen de TescAnowis, £lawata nepos eiusdem

domini nostri („domini" jen jednou);

. 38. originál: Nghradus . . . Dirnowia;

. 39. „ promisimus . . . insolidum;

str. 9. . 2. originál: datum vypsáno literami: Millesimo trecentesimo septimo

Quintodecimo kalendas Octobris.
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CXII.

23. Konrád z Kobem. 30. ervna 1309. — Kopiá I. fol. JU. V. v.

Str. 241. Z. f. G. M. textu listiny . LO. L. mansum quod, kopiá: mansum,
ita quod.

cxní.

42. Petr arcibiskup Mohuóský. Brno. 1311. D. I. <>. 4.

Transsumpt notásky z 1. ervna roku 1392. Jana (í hulena, vikáe
v záležitostech duchovních a officiala olomuckého pudle pravopisu soud
správnjší jest než kopie Bokova z originálu.

Notáem byl: Sigismundus quondam Johannis de Chremsier clericus

Olomucensis diocesis.

CXIV.

102. Dtich a Jindich z Fulštýna. Olomouc. 1316. — Knihy knze Jana
biskupa (manské III. fol. 41.)

Otisk není úpln diplomaticky vrný. Na p. str. 72. . 1. má býti

Goíes. . 13. a niže nkolikráte Mule (ne jak L. Muele). . 2. zdola:

vvek. str. 7.'». . 1. schol.

cxv.
135. Konrád biskup. Kromíž, 1. ervna 1318. — S. I. a. 9.

Peet v erveném vosku na podklad vybíleného vosku velího
poškozená visí na pergamenovém proužku. Uprosted biskup sedící

v kesle s mitrou v levici berlu, pravici maje pozdviženou k žehnání.

Nápis jak Dr. Lechner udává Ý S. CONR[ADI. D]EI. GR[ACI]A.
EPI. OLOMVCENSI[S]. Peet kapitulní odpadla zcela. Nejstarší záznam:
feudum in Crsizouicz Conradi episcnpi. íslo rumlkou: n. 1.

Jiné íslo na kraji listinv. XX I III.

Str. 107. . 2. literaa originál: lifóeras;

. (i. iuueni „ iuuene (korrektura: i

. 1."). uel per alium L. uel alium „ vel alium;

. 17. constancia „ constanciam;

i-. 19. a 20. recepimus. Epsumque „ recepimus, ipsumque;

i-. 20. inuestimus L. inuestinimus „ inuéstimmus;

(omyl tiskový)

. 27. Wenceslao et Budislao „ Wencezlao el Budizlao;

. 2!). XVIII „ decimo octauo.

CXVI.
145. Jan král. Jihlava, 12. -prosince 1318. — Kopid T.fol. 1\. lil. AV. 76.

Str. 113. v záhlaví omyl: I. Idus decembris místo II. [dua Decembris;

. 1."). permutacionem koj).: permutaciom (dativ vymáhá vý-

rok: adhibere dignaremur consensum).

cxvn.
171. Konrád biskup. Brušperk, 27. íjna 1320. —- Kopiá T.fol. I. r. X. 110.

L31. i'. »i. ooatre ecclesie kopiá: ecclesie nostre;

v. 8. \'X» VI vicesimo, sexto etc.



94 Písemnictví a umní:

CXVIII.

172. Konrád biskup. BruŠperk, 4. listopadu 1320. — Kopiá I.fol. I. v. X. 111.

Str. 131. . 4. instituione ; . 9. commodius.

CXIX.

179. Konrád biskup. Olomouc, 23. dubna 1321. — N. I. a. 1.

Záznam: Permutacio pro quibusdam laneis i n Kechczir
e t i n petrouicz. Od peetí zbyly jen pergamenové proužky.

Když vytkl Dr. Lechner str. 136. . 1. permutacionm. nevím,

pro neudal, že má býti str. 135. 2. noticiam . . condicionem str. 136.

. 11. seruicii . 12. permutacionis; . 8. rtilitatibus . 18. rniformiter.

a pro pi ísle 143. str. 113. taktéž mnohé pemny pravopisné c v t

nejsou udány?
Str. 136. Ex originali. euius sigilla desunt, in archivo archi-

episcopali Cremsirii descripsit A. Boczek, a na rub našeho originálu

poznaeno tužkou: Descr. & 839.

cxx.
203. Konrád biskup. Pustim, 4. bezna 1322. — G. I. a. 4.

Dr. Lechner: Siegel kangt. Ano, na pergamenovém proužku, roz-

drobená, zašitá do plátna. Dr. Lechner: Druck richtig — až na tyto

úchylky: str. 153. . 2. ca^pella . 4. peccunia . 5. cappelle, a že by

písa listiny maje rozvésti zkratek . 5. presbrm a . 7. presbri sotva

bvl napsal presbyterm a presbytei, nýbrž podobnji presbiterum,

presbiteri.
CXXI.

213. Jo a hrdl. Praho, 9. srpna 1322. — Kopiá I.fol. M. VII. v. Xr. .07.

Str. 159. . 2. (dle orig.?) presentibus kopiá I. tenore presencium;

. 6. et ped „a iudeorum" „ „ správn vynechává;

. 6. a 7. ac exactionibus kop.: ac eciam exaccionibus.

CXXII.

226. Konrád biskup. Olomouc, ">. dubna 1323. — M. I. a. -3.

K všeobecné poznámce p. Dra. Lechnera str. 246: Originál, das

nur das bisch(")liche Siegel tragt, dodati dlužno, že peet biskupská na

pergamenovém proužku visí. porouchaná velice, zbyl z ní jen prostedek,

ukazující, že pedstavovala biskupa v ornat sedícího. Byla podlouhlá,

na podklad bílého vosku velího byla vytlaena ve vosku erveném.
Pozdji zbylá peeti ástka zašita do kouska pergamenu, a sice z listiny

z roku 1353.

Na str. 168. . 15. 18. a 19. má býti dle zdejšího originálu ue\;

. 20. náš originál má tento slovosled: per capitulum bona fuerunt;

. 22. má: diucius . 26. také: Budissc/iow . . . Bielkowicz;

. 28. dibcesím ;

Btr. 109. . 2. a 7. ui r. 3. cowpellendi . 4. wel i

1

. 8. díbcesis.

Ukonení naší listiny dle otisku Lechnerova v Z. f. Gr. M. u. Schl.

str. 245. (48) . 1. má náš originál (íibbouia sic. u Lechnera: libouia)
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dále . 3. Raczonem. (a níže : Raezconem teme ve vypuštném
celém ádku : místo Oeankonem etl bych. jako na uvedeném míst
jasnji jest psáno. Otankonem.

. 7. inantea jest slovo jedno v listin;

. !t. po slov successoribus náleží ísti: omnimode defensare et si

forsitan antequam hec Jierent, per predictos Baczconem et Otankonem
uel alios quoslibet bona ípsa in toto uel in parte a nobis uel nostro

capitulo a iit nostris successoribus, a pak teprve následují slova další:

l)on a ípsa euinci etc.;

r. 10. <lcm nenáleží í.-ri demum nýbrž dictum jako níže . 16. „dictum

capitulum";

. 14. není tenebimur, nýbrž tenebuntur, což rak*' žádá podmt vty:

dictum capitulum et canonici

;

. 18. nostorum (omyl tiskový místo nostrorum).

Prvý záznam jest seten, z druhého pozorovati lze jenom: Priui-

legium super (co následoval", vyškrabáno zcela, pak: littera Con-
radi. Tetí znl asi: priuilegium super denariis. Ze íslo IIII. E.

psané rumélkou zbylo, podotkl Dr. Lechner.

CXXIII.

•236. Jan král. Brno, 4. záí 1323. — Kopiá I. fot. M. VIL v.

Dle kopiáe nenáleží komma str. 17>. r. 6. po iura. nýbrž . 7.

po quecumque; . 9. et eciam (ne aX eciam . . 10. inmunitateSj . 13.

inuiolabiliter.

CXXIV.
252. Konrád biskup. Brno, 14. Hjna 1323. —

- N. 1. a. 2.

Str. 190. . 1. vniuersorum . 4. Brvnonis (i v inserované listin V. str. 21 -

Brvno)

;

. l'». ac racionabilibus ; astji v této listin obojí místo c jest lištno t;

. 14. a v záhlaví listiny Konrádovy má bytí: II. Idus Octobris, (ne

VI Idus Octobris a VI. Idus, v záhlaví vynechán msíc).

cxxv.
265. Sifrid z (''ryl". Olomouc, 2. záí 1324. — R. VIII. d. I.

Listina vlhkem poškozena v ohybu na míst jednom. Peet na

mnovém proužku poškozena velmi. íslo na rub rumélkou

XVII d.

Str. 202. í\ ''. a 203. i. 1. ti Dytreichsdorf (druhého/ v originále není,

ára, kterou ml Boek za druhé f náleží k pedešlému ádku, jesl

prodloužený zkratek za us v condionibz).

(XXVI.
274. Konrád biskup. Olomouc, '2. února 1325. — Kopiá I.fol. N. IV. ,-.

Str. 212. i-. 6. dine memorie dominm kopiá správnji: felicis memorie do-

Petrum minum Petrm :

. 4. Bancte visitacionis kop.: sce, radji: sacri visitacionis.
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Moderní španlské drama.
Napsala E. Pardo-Bazanová. (. d.)

Dolores jest pedstavitelkou španlské i správnji eeno kelticko-

iberské povahy. Lazaro a Dolores charakterisují celý kmen, neústupný,

cti dbalý, nadšený u víe, horoucí u vášni; onu racu. jež se v Saragose
hájila a do pošetilé války zaplésti nechala, následku nauváživši. Cena
„Dolores" práv v tom spoívá, že jednající osoby jsou pravými Španélv.

Povzbuzen nadšením, jež „Dolores" vyvolala, chtl Feliu y Cordina
založiti školu, jejížto programem mlo býti divadlo „regionální" t. j.

divadlo, na nmž se mlv provozovati národní kusy v rozliných ná-

eích lidových. Sepsal za tím úelem ješt kusy: „Maria del Carmen".
..Alici de la Alcarria" atd. Ale zajímavý žánr ten ubhl v nebezpeí
pestelování a poskytl hercm jen záminku blýskati se v krásných

kostýmech a správu svedl k tomu. že v dekoraci pouze hledala místní

charakter. Národní nebo mšanské drama jenom tehdy bude míti

úspch, když dovede jako v „Dolores 1- pravdu a váše sluovati.

Cist španlským kusem jest také „Juan José" Dicentv, — jenom
že inadridsky španlské. — je v nm zcela jiné ovzduší, ne tak

zdravé jako tam. výpary horenými a dechem bídv prosycené. —
Chudý zedník. Juan José. žije se slinou madridskou „chulou" (tolik

co grizetkou), do níž jest smrteln zamilován a již prací rukou svých

živí. Tu se dostaví nedostatek práce, a když vidí. jak jeho milenka

hladem a zimou strádá a jej trpkými slovy zasypává, chytí se nešastník

zlodjského emesla, jest dopaden a do bagna odsouzen. Co si nešastník
sviij trest odpykává, seznámí se dívka, jež vlastn byla píinou jeho

neštstí, s bohatým podnikatelem stavl) a žije s ním. Juan José se toho

doví. prchne z vzení a pijda do Madridu zabodne svého soka a

zardousí nevrnou. — Toto drama vášnivé láskv a slepé žárlivosti

zdálo se mnohým lidem obsahovati sociální ideje a nkteí biskupové
zapovdli ve svých diecesích provozovati kus ten, což však jenom
úspch jeho ješt zvýšilo. Madridský však lid vidl v Juanu Josém
vrné vylíení sebe sama jak ve svých dobrých vlastnostech, sv
horkokrevnosti a prudkosti, tak ve svých chybách a nepravostech;

slyšel z nho zaznívati svou hrubou, výraznou a druhdy poetickou e.
proto se pro kus Dicentv rozohoval a zvolil si jej za svj zamilovaný
kus. Dicenta je dosud mlád. Tebas zrovna z lidu nepocházel, pícce

se s ním stýkal a dkladn jej studoval. Náramn jsa pepjat ve svých

politických názorech, horuje jaksi po bohemovsku pro své modely,
stál Dicenta na tom. aby se jeho kus provozoval jako „Novedades" na

lidových divadlech, jež navštvují ezníci, kovái, hokynáky a „obuly",
zkrátka obecenstvo hodné Goyaova šttce. Pi pedstaveních za dobro-

innými úely dávaných vystupuje nkdv Dicenta sám v hlavní úloze.

Sociální ideje, jež arci v Dieentov kuse jen jaksi v pozadí stojí,

zplodily v posledních letech nkolik kusu. jako „Él pan del pobre"
(Chléb chuasv) od Franea y Llana a ..El Rendo" od Vincente
Mediny, jež jest spolu pkným charakterním kusem. Sociálním
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problémem obírá se též kus „Los domadores" Krotitelé od Eugenia
Sel lesa. drama v 1 aktu. Zlovolný bui vrátí se dom s bombou
pod blzoví, již obce užíti za nástroj své msty. Ale náhodou usne sy-

náek jeho na bomb, a obavy otcovy probuditi své dít pivedou ho

zase k dívjší resignaci a k citu pro právo a spravedlnost. Výjev jest

neobvejn dramaticky.

Novým ideám holduje také Enrique G a spa a „Huelga de

hijos" Stávka syn . Nevím, zda drastitjším zpsobem podáno bylo

kdy na jevišti hnutí emancipaéní. t. j. otázky týkající se práv ženy

v život a postaveni pospolitém, a theorie. že oboje pohlaví stejné

mravní odpovdnosti podléhá. Kus Gasparv neperazil — z toho d-
vodu, že pda k ešení takových problému v u nás není pipravena:

ale these je zrovna tak mohutná a struná jako v Ibsenových dramatech.

nad nž pedí jasností a latinskou precisností. Tebas ..Stávka syn"
nebyla dnes populárním kusem, pece jest známkou doby.

2. Jak vidno. jsme daleko vzdáleni intrikaského a frasovitého

divadla, jenž prý po soudu p. v. Tannenbergov dnešní španlské

jevišt se stalo. Také my máme své ..ideové divadlo-, tebas obecenstvo

ne tak pokroilé jak autoi nechce se tak honem vzdáti své záliby

v krásných frasích a nabubele znjící deklamaci. Jelikož jsem se

zmínila o Eug. Sellesovi. tož jest mi poznamenati, že týž patí k nej-

význanjším spisovatelm španlským, že je moralistou a že se vyzna-

uje jakousi spíznností co do ideji s mladším Dumasem. Jeho kusy

obsahují vždy njaké nauení, jako na p. jeho kusy ..Las vengadoras"

íMstitelkvn a „Las estatuas de carne" (Živé snhy, nebo njakou
filosofskou thesi, jako na p. „El cielo ó la tierra" Nebe i zem.
nebo konené sociální thema. jako jeho

rt
El nudo gordiano" Gordický

uzel. Nic není tak nepodobno intrikaské komedii jako Sellesovy kusy:

stízlivým ve form, jasný v základní myšlence a struný ve vý-

razu obohatil Selles naši obcovaci e nejedním novým slovem. Poslední

dílo jeho „Los caballós" Kon jest vypjený Shakespearev kus

Kleopatra a Hlososký jednoaktík. Hlavní hrdinku mla hráti mladá,

znamenitá španlská hereka Maria Guerrero. Kostýmy objednány
iže a postaráno se o velikou reklamu, ale veer, kdy poprvé kus

dáván, obecenství; perušilo vtipy a potupami provedení. Druhého dne

chtl tisk hájiti práv Shakespearavských, ale obecenstvo inilo nároky

na své a zejména hájilo práva svého, by smlo pronésti svou nelibost.

Konec konc: kus byl vzat z jevišt. Ale zdá se, že všeho toho bylo

teba, by zájem madridského publika byl v napjetí udr/án.

3. Nemén staten a ízn jako Selles. ale více jako básník než

moralista, zjednal si na našem divadle jména A n ^ c 1 Guimera.
Guimera píše a psal pvodn pro katalonské divadlo, jesti totiž r -

dákem z kanárských ostrov, ale prese všechno své horování pro

„regionální" jevišt, pece jenom pocítil potebu pedstaviti se také

madridskému obecenstvu.

První kusv zmínného básníka, jež dávány v Barcelon, byly

dramaty v „stedovkém" romantismu, jež sice prozrazovaly dobrou
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práci, ale nicmén pece spíše básnickými výplody byly než divadelními
kusy. „Ma y Cielo" (Moe a nebe;, jež Echegaray do kastilštiny pe-
ložil, bylo prvn v Madrid dáváno. Odpovídá z plna romantickým
receptm, ale v žilách jeho koluje život a váše, rozuzlení jest svižné
a skvlé. Výtvor jako „Moe a zem" musil španlské obecenstvo
nadchnouti, až k šílenství nadchnout, rozrušiti je a slzy z oí mu vy-
louditi. S „Moem a nebem" objevila se opt na našem umleckém
obzoru postava Tenoria. jež jest práv tak španlskou jako nmeckými
jsou postavy Fausta a Markétky; ten párek, kde se nevrec vsí na
cudnou, zbožnou pannu a v její lásce spásy hledá a kde se zbožná
duše nechává úpln nevrcem omámit, aby ho za cenu svého života a
spásy své vykoupila a k víe zase pivedla. Said, moský pirát, a
Blanea, novicka, znova vzkísili doby Zorillovy a Garcia Gutierreza.

Od toho okamžiku opanoval Guimera jako vítz kastilské jevišt.
Djepisný kus jeho, „Judita de Welp", se nelíbil, za to svým kusem
zcela jiného druhu, realistickým, lidovým a smutným, jehož dj se ode-
hrává mezi dlníky a prostými venkovany, dobyl náhrady za onu
porážku. „Maria-Roza", tak zove se kus ten, skýtá krásy prvního ádu.
Rovnž úchvaly došel jeho kus „La tierra baja" (po esku snad:
Dolácký kraj). Poslední zimy pobavil madridské obecenstvo rozkošnou
novinkou: „El padre Juanico", jež provanuta jest oním venkovským
ovzduším a prostedím, jež Guimera umí tak výten podati. První
akt „Padre Juanica" jest po svém zpsobu dokonalost sama.

4. Když všeobecn známý romanopisec. Perez Galdos. také
pro divadlo psáti se jal, mluvilo se mnoho o neznámých, nových
formách a zdokonaleních. Ale jak se ukázalo, obmezily se na tentýž
postup a zpsob vnímání, jakého šetil pi skládání svých román.
Nelze tvrditi, že by se pokus ten byl nezdail, nebo mezi Galdosovými
dramaty jsou nkterá, jež budí zájem v nejvyšší míe a jež zavdaly
podnt k prudkým diskusím. Pstuje pak hlavn dvojí druh: historicko-
romantický (Gerona, La fiera) a pak tak zvláštní realisticko-
idealní, v nichž na jedné stran jeví se „milieu", postehá a analyse,
na druhé však stran ponechává se v nich fantasii volný prchod.

Historické kusy Galdosovy, a mají za pedmt výjevy z našich
djin obdivu nejhodnjší a a se v nich patriotické struny mocn
ozývají, nedoznaly píznivého pijetí; obecenstvo odmrštilo na jevišti.

co se mu v knize tak líbilo. — Kusy druhého zpsobu za to velmi
pízniv pijaty „Realidad" (Skutenost), jest ženialní práce, a v kuse
„La loca de la casa" (Sílená v dom) jeví neobyejnou zrunost ve
stavb kusu. tu již znáti rutinovaného a dovedného spisovatele dramat.
Galdos jest dramaturgem svého rázu. v každém kuse hájí s vtším i
menším zdarem jisté ideje své: ve „Skutenosti" názor, že podvedený
manžel má bezpodmínen odpustit. Arci obecenstvo naše nedovede
vždy jasn vystihnouti jeho myšlenky, ale Galdos nedbaje toho pracuje
dále .i odstranní všelikých pedsudku starovkých a o vyrovnání a
splynutí rzných sociálních tíd — láskou. o. p.}
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Co éte lid ruský?

Sdluje A. Vrzal, (. d.)

V moskevském výboru gramotnosti první doba oživení spadá

v léta 1870—73; potom opt nastalo ticho. V letech devadesátých

pozorovat nové oživení. Tak moskevsky výbor gram. od roku 1891.

zaal vydávat „Jež eg od nik", t. j. roní obzor knih pro lid. a spolu

vnoval pozornost otázce zízení skol nedlních. Vydavatelská innost

výboru mosk. oživla v letech 1892—95. ale co do energie a rázovi-

tosti ustupuje vydavatelské innosti petrohr. výboru. I v jeho vydáních

pevládá belletríe. Tak vydal laciné a zdailé sbírky básní Lermontova,

Nekrasova, Kolcova. Plešejeva. Nikitina, Vas. Nemirovie-Danenky,
Kozlova a j. Jednu pednost má výbor moskevský ped petrohradským,

že vydává též knihy vdecko-popularní, jako pounou knížku X. Vino-

gradova „Co je nakažlivá nemoc a jak se jí chránit."

Koku 1896. innost výboru ustala, až nov sestavený výbor r. 1899.

vydal veliké oblib prostého tenástva tšící se spisy AI. Puškina

(„Kapitanskaja doká". „Poltava"). ..Izbrannyja soine-
nija" M. Lermontova, teplým citem a lidumilností proniknuté povídky

Ant. echova „Me ty" a „Veliká noc", plnou životní pravdy

povídku VI. Korolenky „X a zatmní" a j.

Mdlá je innost spolku pro šíení lidových knih, existujícího

od r. 1861. Úelem spolku je „sloužit prospchm osvty lidu; ale

pravá ruská osvta", praví se v jeho zpráv, „nesmí, nemže se

rozvíjet mimo pravoslavnou církev, historickou vychovavatelku lidu."

Spolek ten vyrábí knížky pro lid i pro dti, míse literaturu pro lid

s literaturou dtskou, tendenn zbarvuje mravouný obsah knih,

úmyslné kazí djiny, v djinách ruských vidí sám zázrak, vzbuzuje

ve tenáích nesnášelivost k jiným národm, podporuje nezdravý

patriotismus ruský, zavrhující všecku cizí. pináší pisládlé povídaky.

Knížkv. jím vydané, jsou drahé pro lid (6 kopejek za arch . úprava

ani obsah neodpovídá vysoké cen. Nehybnost byrokratická jeví se

V celém podniku.

Mnohem blahodárnjší je innost charkovského spolku pro roz-

šíení gramotnosti v lidu. V Charkov byl spolek pro šíení gramot-

nosti v lidu od r. 1869.; spolek ten vydržoval nkolik skol pro lid.

1891 založil bezplatnou ítárnu pro lid a „výbor pro vydání
knih lidových." Laciné vydávání knih bylo spolku umožnno tím.

že spolek vstoupil ve spojení a smlouvu s továrnou na hospodáské
stroje E. Linhardt i Co. v ^Moskv, která tiskne svá oznámení na

obálce knih. jež vydává spolek, a za to penžité podpory spolku

poskytuji', což prospívá obma stranám. Spolek vydal již slušný poet
laciných (3—5 kopejek za výtisk) knížek slušné úpravy. Jazyk i sloh

je pístupný širokým vrstvám lidu. Osoby, jež vybírají materiál, zajisté

vážné pohlížejí na svou úlohu, urujíce pro vydáni jen to. co zasluhuje

pozornosti a je prospšno lidu. Knihy spolku charkovského vydány
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v nkolika tisících výtiskv a nkteré dokaly se 2. i 3. vydání.

Z belletristického oddílu, jenž je slabší vdecko-popularního. vyniká

zvlášt povídka V. Veresajeva: „Hrozná smrt nevinného'-, jejíž

dj erpán z dob cholery v povolžské vsi; je to obrázek nepokoj,
spojených se zabíjením nevinných léka. Lepší jest oddíl vdecko-
popularní: jsou tam knihy obsahu djepisného (na p. „Hus a Luther").
národopisného, populární kresby z nkterých jiných obor vd. knihv
praktického obsahu („O hedvábí". ..O moru lidském"; a pod.

R. 1882. V. Marakujev zaal vydávat knížky pro lid. Úmyslem
jeho bylo „šíit mezi lidem knihy skuten dobré, dát lidu zdravou a

rozumnou potravu", konkurrovat s knížkami jarmareníeh vydavatelv.
Úkol tento konal svdomit, ale ne vždy se zdarem, nejprve sám,

pozdji s P. Prjanišnikovem. Hlásaje, že „mužíkovi je všecko pí-
stupno", háje zásady duševní úplné rovnosti prostého lidu s intelligencí,

pijímal do své Lidové knihovny spisv Shakespeareovy. úryvky
z djin Gribbonsových. Životopis Plutarchv a podobné spisy, psané

ješt k tomu tžkým slohem. Lepší výbor spisu podal v sérii „Nauno-
popularnaja bibliotéka", kde mimo zdailé lánky zempisné
nalézá se velmi populárn psaná „Zoologi j a."

V letech devadesátých vydavatelská innost P. Prjanišnikova.

jenž byl pvodn ve spolku s Marakujevem, zmnila se. Asi r. 1895.

vzal si za redaktora svých vydání energického Bon-Brujevie a získal

pro svou firmu nové, svží síly, Janisevského, V. Samojlova. Pasynkova.

i obrátil zvláštní pozornost na vdecko-popularní literaturu. Kdežto
díve vydával knížky pro lid jen nahodile, nyní poal soustavn a

rychle vydávat knihy pro lid. V dosti bohatém oddíle belletrie máme
pkné povídky ze života lidu „Bol sak" a ..Pros taj a duša" od
P. Dobrotvorského. Z oddílu vdecko-popularních knih vyniká populárn
psané „Prostoje slovo o mudrenoj nauk" J. Pasynkova.

knížky 31. Janiševského „O vozduch" a L. Serebrjakova „Komety
i padajušija zvzdy." Arch jeho vvdání pijde asi na o kopejkv.

Nejskvlejší stránkou z djin spoleenského rozvoje v Rusku
za poslední doby jest historie vydavatelské firmy „Posrednik'', jež

zaala innost svoji 1 885 a rozšíila mezi lidem ohromné množství knih

nejrozmanitjšího obsahu, belletristického i vdecko-popularního. Roku
1893. poala vydávat také knihy „pro intelligentni tenáe." innost
Posredniku jest úzce spojena s djinami ruské literatury pro lid.

K velikým zásluhám jeho poítáme, že P. první uvedl lepší díla

koryfe ruských v pvodní form do brašny ofe (roznašeíív knih)

i ukázal tím cestu k šíení jich mezi lidem a sblížil autory ty s lidem;

dále vyvolal celé hnutí pro vydávání laciných knih pro lid. probudil

v intelligenci vtší pozornost k literatue lidové, v níž díve vládli

jen zneuznaní spisovatelé a zkomolené spisy nkterých lepších spiso-

vatel domácích i cizích. Mnoho energie, obtavé vytrvalosti, nezištné

práce a lásky k lidu projevila firma tato pi pekonávání pekážek,
které se stavly v cest innosti její. Mnoho svžích sil soustedil

srednik kolem sebe. na mnohé spisovatele ml blahodárný vliv.
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Ze všech vydavatelských firem Posrednik v vdal nejvíce a nej-

lacinjších .spisu pro lid. Posrednik vydává hlavn díla mravn-
osvécovacího obsahu. Pod vlivem lidových povídek L. Tolstého. které

vydal na poátku svého trváni. P. trochu jednostrann hlásá pouze

osobní zdokonalování, skládaje v n píliš mnoho nadje, a neuznává

tém dobrého neb špatného vlivu spoleenských zaízení na mravní

stránku lidskou. A pece mravní charakter lidu je také závislý na

spoleenských pomrech, uprosted kterých a pod vlivem kterých se vy-

chovává i existuje. A pravé téchto spoleenských pomru Posrednik
neosvtluje se stanoviska zásad kesanské lásky a spravedlnosti, dávno

již uznaných v oboru osobní mravnosti. Posrednik pod vlivem téhož

L. Tolstého píliš mnoho váhy klade na pokání, pokoru a neodpírání

zlu. Tím obsah knížek, jím vydávaných, trpí jednotvárností; jindy

obsah belletristických spis, jež vydává, je pisládlý. jindy mlhavý.

jindy naturalisticky hrubý, jako v komedii L. Tolstého „Per vyj
vinokur." V oddílu belletristických dl nalézáme zdailý výbor

z umleckých dél tém všech známjších souasných spisovatel:

Lva Tolstého. Lesková. Ant. echova. VI. Korolenky. Vs. Garšina.

Nemirovie-Danenky. samouka sedláka S. T. Semenova, Z. Gippiusové

('pí. Merežkovské). Zasodimského a j. Podávat obsah zajímavých dl
spisovatel tchto nelze pro nedostatek místa. — Asi r. 1895. zaal

Posrednik vydávat sérii zem- a národopisných knížek, systematicky

vycházejících a doplujících vážné mezery v literatue pro lid. Tím
vzala redakce P. na sebe dležitou úlohu, podat adu knížek národo-

pisného obsahu, pístupných širokému tenástvu i cenou, i slohem,

a seznamujících tenáe s rznými zemmi a národy, jejich mravy,

obyeji, náboženstvím, ústavy. Knihy ty jsou pi tom prosty oné ne-

návisti k cizím národm, již hlásají tak asto knihy, vydávané pro

ruský lid. Hlásají hluboko lidumilnou myšlenku, že „všichni národové

jsou — dti jednoho Otce^. že „všichni lidé jsou — brati", a že

zlepšení v život lidském a zmenšení neštstí a útrap možno dosíci

nikoliv nepátelstvím a násilím, nýbrž hlásáním lásky a bratrství mezi

lidmi. Tato lidumilná myšlenka zasluhuje upímné sympathie se strany

všeeh. jimž záleží na pravém vzdlání lidu. Ruský lid uí se tu po-

hlížet na eizí národy nikoliv s wsoka. uéí se
3

že každý národ je

hoden naší lásky a úcty. že každý národ tedy i ruský — mže
se u jiného národu piuit mnohým dobrým vcem. Vadou nkterých

knížrk této seric jest, že málo si všímají spoleenských zaízení

o rzných národv a vlivu jejich na život národní. — Velice >«•

zamlouvá ada sešitku z oboru praktických vdomosti o selském

hospodáství, jako jsou: „Zemlmrije" od K. Tiee, ,Kak vésti

plodovyj sad" od M-dova . .. K a k u c h a ž i v a za o g o r o d o
m

"

od Iv. Klina, „O polevem travosjanij i v n e ernozemn y c h

gubernijach" od N. Baževa, „Lu seje sredstvo protiv po-

žarnych bdstvij" od K. Lavrského a „Lsnoje chozjajstvo"
od Blevie. Z knih historického obsahu jmenujeme lánek o „I ran-

tišku Assiském" a ...Janu Husovi." V jiných knížkách nalézáme
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myšlenky sv. Basilia, sv. Jana Zlatoústého, sv. Makaria. Mimo to

Posrednik vydal laciné uebnice, pouné knihy pro rodie, o zdraví

a nemoci a sbírky básní i povídek pro dti. Konen firma tato pomocí

Tovarišestva Iv. D. Sytina šíí mezi lidem fotografie lepších obrazu

mistr ruských.

Pravili jsme, že Posrednik vyvolal celé hnutí ve vydávání

knih pro lid. Tak poátkem devadesátých let povstala vydavatelská

firma 31. M. Lederle i Co. Cena knih, jež vydává pro lid, je mírná,

a knihy psány jsou slohem pístupným širokým vrstvám. Hlavní vy-

dání iná název „Moja bibliotéka" i obsahuje adu dl básníkv
a belletrist rozliných dob i národ. Peklad cizích autor (Groethea.

V. Huga. Shelleye. LongelloAva, Auerbacha, Sv. echa) je celkem

uspokojivý, ale výbor není zdailý. Druhá série knížek má název

„Sla vj anskaj a bibliotéka", výbor ze spisovatel slovanských:

tetí slov „Sovremennaj a nauka", tvrtá „Illustrirovannaj a

jestestvenno-naunaja bibliotéka." Zdaileji sestavena série,

nadepsaná „Serdenoje slovo" a obsahující povídky, proniknuté

ideou lidumilnosti, milosrdenství k padlým. Však ješt lepší knihy

obsahuje série „Našemu junošestvu, razskazy o chorošich
ljudach", ada všeobecn pístupných životopis velikých lidí. Jedním
z nejušlechtilejších úkol literatury pro lid je seznamovat lid se zástupci

svtové intelligence, se snahami, svtovým názorem, životem velikých

lidí všech dob a rzných zemí, lidí, již pracovali o zlepšení rzných
stránek spoleenského života, básník, myslitel, spoleenských initelv,

uenc. S tmito bojovníky za uskutenní ideální pravdy a spravedl-

nosti ve formách spoleenského života hledí nás seznámit vydavatelstvo.

V životopisech tch podává se vylíení života toho neb onoho velikána

ve spojení s djinami otázky, jejímuž. rozešení veleduch ten vnoval
síly své. Sloh je pístupný širokým vrstvám. Pi své láci (10—30 kop.

za^ svazek) životopisv ty jsou pro lid tím. ím je pro intelligenci ada
„Z i z z a m a t e 1 n y c h 1 j u d e j

u
, vydávaná Pavlenkovem. Touto

sérií „povídek o dobrých lidech" získal si Lederle velikých zásluh

o vzdlání lidu. jemuž podal adu pkn a srozumiteln psaných

životopisv vynikajících muž. jako Franklina. Krištofa Kolumba.
Jana Amosa Komenského a j. Velmi sympathicky je psána knížka
paní Beketové „Pátelé lovenstva", obsahující životopisy

lidumil. kteí z lidu pošli a vnovali síly své lidu.
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Nová díla.

Cone Domet de Vorges: La philosophie thomiste pendant les

années 1888—1898. Paris 1899.

Pítomné dílo jest nejdkladnjší bibliografií všech autorovi pí-
stupných spisu a lánk v pebohaté literatue thomistické. a bude
jist každému odborniku vítanou a neocenitelnou pomckou.

Alois Svojsík.

F. Sch a ub: Die E i <i enthumslehre nac h T h o m a s v o n A q u i n

u n d d e m m o d er n e n Socialis m u s. Freiburg in Br., Herder. 1898.

Velká, objemná tato kniha (510 str.) má za úel ukázati na
veliký, zásadní rozdíl mezi krásným, ideálním názorem sv. Tomáše Aq.
o majetku, a materialistickým nazíráním Marxa a jeho následovník.
V díle. jež poctno bylo cenou mnichovské university, probírá dkladn
autor v prvém díle všeobecný názor svtový dle sv. Tomáše Aq..

proti nmuž staví materialistický názor djin u socialist, v druhém
díle pak luští vlastní otázku „uení o majetku dle Tomáše Aq. a dle

moderního socialismu." Alois Svojsík.

Vyšší výchova díví ve Francii. Napsal Frant. Drtina. Nakl. J. Otto

v Praze. Str. 1.08.

Spis tento jest otištn ze „Ženského Svta." Vasný jest úpln,
jen aby si ho bylo i všímáno u nás. Zmíniv se o výchov dívím
ve starovku a stedovku, pechází na výchov díví ve Francii od
století 17. poínajíc až na nynjší dobu, kdy ve snmovn fran-

couzské prošel návrh C Séea o dívích lyceích. kterýžto návrh dne
21. prosince 1880 jako zákon promulgován byl. Povšimnutí hodnou
jest úvaha spisovatelova o zpsobu, jakým se doposud vyuovalo a

jakým by se mlo vyuovati náboženství ve škole vbec a zvlášt
na takových lyceích dívích. Souhlasíme, že nemá se pojednávati jen

stránka dogmatická, nýbrž že se má psobiti i na cit. I po našem
soudu má každá hodina vyuování náboženského takka exhortou,
povznášející a osvcující nejen ducha, ale ušlechfující i srdce. vli.

Ve druhé polovici spisu podává spisovatel organisaei ranc. lyceí dívích.
pedloživ takka lidstvu dležitou v tomto pedmte otázku: má-li se

zíditi u nás jednotná díví škola stedu í.,,i mají-li i dále býti po-
drženy vyšší díví školy a mimo n díví gymnasia a la Minerva).
Bylo by záhodno. aby všecky franc citáty byly podánv aspo obsahem
tak.'- eí eskou. F, ; . Kalvoda.

I'raut!šil: Ihran: O mravn spustíc mládeži, toho píinách a náprav.
Xakl. Alois Wiesner v Praze 1899. Str. 120. Cena 1 K 60 li.

Spisovatel promlouvá o všech možných píinách mravní zkázv
nynjší mládeže, poínaje vkem dítte než pijde do školy. Zmiuje
se pedn, kterak rodiovi' sami mnohdy podrývají autoritu uitele
a dále vypoítává nejmén 40 rozliných píin zkázv nynjšího dorostu.
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jako je siroba, žebravost dtí. nedostatek literatury pro mládež, špatná

literatura, zprávy ze soudní sín, hospody, zábavy hudební a tanení,

špatná divadla, úlevy, nedbalost úad, stravování dtí ve škole atd.

Kniha zasluhuje velého doporuení a uznání svým vcným obsahem.

Lépe by bývalo poslouženo spisu tomuto, kdyby onen kritik

v „Uitelských Novinách" (. 37. 1899) byl jednoduše podal obsah jeho

bez onch neomalených narážek na ty, kdož vytýkají nynjší škole

jisté vady. A spisovatel sám byl by se ukázal objektivním pozorovatelem

zkázy nynjší mládeže a upímným zastancem nápravy její, kdyby si

byl odpustil ve své I. kapitole ono „odmítnutí", kterým míní totiž

odmítnutí výtky, inné nynjší škole. Pravíme nepokryté, že ani pan

spisovatel ani jeho kritik v „Uit. Nov." bud nechce býti upímným,
nebo skuten nevnikl do ducha nynjšího školství tolik, aby dovedl

dobe rozeznávati systém nynjší školy a od nho psobení
uitelv a uitelstvo samo. Již by mohli jednou uitelé pestati, pova-

žovati výtky, inné nynjšímu systému školnímu, za výtky sob
inné. Vždy ani nejupímnjší pítel uitel nemže schvalovati

nynjších zákon školních, t. j. nynjšího systému školního. Ne uitelé,

ale nynjší systém školní je tím vinen, že neposkytuje mládeži dosti

jbrnní pro život, a to jest jedna z hlavních píin mravní zkázy

nynjší mládeže. Ovšem uitelstvo samo, resp. škola sama nekazí

mládeže — to by ješt scházelo!! — ale škola nynjší neposkytuje
mládeži dostatené opory pro život, jelikož jí chybí — náboženský duch

a ráz. O této vci mohl p. spisovatel úpln pomleti a byl by zajisté

svému spisku mnohem lépe posloužil. Pes to ho doporuujeme vele.

Kritikovi díla tohoto v „Uit. Nov." doporuujeme podobné dílo:

L. K.: Zloinnost mládeže. Nakl. B. Stýblo v Praze 1*97.

Bude ho zajisté zajímati. Jsou aspo povšimnutí hodná slova

na str. 17.—22., která kdyby byl on etl. byl by asi svj posudek

v „Uit. Nov." o spise Heranov napsal tak, aby lidi dobré mysli
neodvracel zbytené od díla, které má opravdu cenu, a kterému nejapný

kritik více mže uškoditi než prospti.

NB. To. co vy u nás nazýváte „klerika!", totéž znamená u vás

slovo „kantor"! Rozumíme? k.

C. Jí. Turner: Ecclesiae occidentalis monumenta iuris anti-

quissima. Cauonum o\ conciliorum interpretationes latínae.

Velikého tohoto díla vyšel práv díl I., svazek 1.. obsahující

„Canones Apostolorum" a „Nicaenorum patrm subscriptiones" v ori-

ginále, i Oxford. Clarendon Press, 1899.) Dílo, jak autor slibuje, za-

loženo jest na nejstarších pramenech. Axpie Bvojsík.

Prof. Vincenz Max. Gredler : Natur-Bilder. Fnf Centurien. (Vermehrte

Gesammtauflage.) Munster in Westfalen 1899.

„Omnia plena Dek quis Te, Deus, esse negabit!" Tentu axiom
osvduje se býti pravdivým tomu, kdo soudn zpytuje a sleduje



Nová díla. 105

zákony pírodní, kdo piln ítá v -knize pírody." Svrchu uvedené

dílo velezasloužilého pírodozpytee poskytuje vzdlancm a odborníkm
z dlouholetého filosofického svého nazíráni ve form aforistické sbírku

praktických pokvn. jak „stopy" Boži v pírod a odlesk zákona

mravního v zákonech pírodních postehnouti lze. Proto ji všem pátelm
pírody odporu ujeme.
*

O školských a politických pomrech ve Francii, dnes tolik pe-
tásaných, dobe pouuje známý publicista Georges Goyau v dílech

otištných z Revue des deux M"ndes: I/Ecole Aujourhui (Paris.

Perrin. cena o 50 r. a La Franc -Mac onnerie en France tamtéž.

cena "i0 ct. . Hroznv kik všech liberal. realistv a ostatních živl

podobného braku nad událostmi ve Francii dokazuje, že se naši lidé

tam zaínají také trochu brániti. Charakteristiky neznabožských stvr,

jež Goyau podává, jsou velmi pouné i pro nás.

Hlasy katolického spolku tiskového. R. 31. C. 1. Prof. ./. Ježek: Jan
z Je ní tejn a, tetí arcibiskup Praž-ky. Stran 40. Cena 20 h.

Dle „Vita Joannis de J.
L

. Palackého, prof. Tomka. Dra. Borového

a j. napsána prý tato knížka, jež chce vylíiti život velikého arci-

biskupa „po stránce nejen stinné, nýbrž i svtlé". Ono a j. jest ne-

správn pidáno, nebo ve spisku toho nevidti, le by snad mínna
byla njaká školní nebo vzdlávací kniha.

Pan spisovatel zaspal asi. co novjšího o J. z J. napsáno; jinak

bv byl aspo se zmínil, že ta -stinná stránka" v život J. z J. je pouhá
la. a neopakoval starých klep. Když však je pijal za pravdu.

ml tu stinnou stránku také vylíiti- Budto ví, že byl J. z J.

k'lv>i prostopášník, a pak je životopis tento neúplný, tedy nepravdivý,

aneb neml pipouštti žádného poloviatého kompromissu 3-ádkovéno
ístr. 8.) Mvslím však. že Loserthovi možno spíše viti! Sir. „Hlídka

lit.- 1891.)

Knížka pišla také trochu pozd — bylaf tehda na ase. kdy
Jirásek „Mezi proudy- zpsobem vru nevyslovitelným památce svatého

arcibiskupa ublížil a ani v druhém vydáni, aé byv upozornn, nepravd

pronesen vch neopravil, jak b 1 pravdvmilovného lovka mohlo

váti. „Obrana", pana prof. Ježka je takto nepravdivá a opoždná
proto muže BpiSe uškoditi než prospti. Nedostatek historinosti ne-

nahradí se pobožnými floskulemi.

'> Venturi: La Madonna. Milano. Hoepli 1900. Cena 3" lir.

Dílo skvostné, etnými obrazy vyzdobené. Líí. jak se v malíství

vyvíjel typns Madonny, hlavn v Itálii až p" Ratíaella. Correggia a

Tizi.ma. tedy tém po 1500 let.

Crosky chrámu. Verše i prosa. NakL J. Otto v Pra/..'

S nové stránky pedstavuje se autor zrunou prosaickou rtou:
— Básn, jak" -Letni veer nad Prahou". -Pemysl-.

nií.lka. 8
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„Vpád barbar" a j. jsou skuten úinný. I v íslech ist píleži-

tostných najdete pkná místa. Vci zejmé slabší bylo rozhodné vy-

nechati. — „Tato kniha budiž epilogem mého lyrického života", píše

básník v pedmluv. Abychom ekli pravdu, nerozumíme tomu poádání
lyrické pozstalosti, a nevysvtluje nám ho ani závrení báse „Poledne",

v níž prý poeta „vyzpovídal sám sebe." — Jak „nadlovcky" se

zpovídají básníci, vizme:

;>a bez pout zákona jsem zákon nejsvtjší,

sám sebou ryzejší, jsem píinou i cílem,

sám sob dostaím [tak??] svou vlí i svým dílem . . .« atd. — DS

—

Ant. Klášterský: Sonety tiché pohody. Nakl. F. Šimáek v Praze 1900.

Sympathický básník opvuje tentokráte své mladé manželské

štstí; jeho ušlechtilá, mužn détinná radost je stejn daleka odme-
nosti poesie kothurnové, jako sentimentální vzdychavosti. A i zde mže
o sob íci:

Le v tom, co pel jsem, co jsem snil,

já snžn byl vždy éistý.

Kdo te celou knížku najednou, oželel by zajisté ísla mén
význané. — Jinak jest ve sbírce i ada reflexí, dojm, nálad a scén

známého básníkova slohu. ísla jako „Lev", „Naši mrtví". „Ostrov",

..Elegie" a j. v. psobí opravdu mile; celkem však „tyto lehké bubliny,

ty dti krátké vteiny" v umleckém vývoji autorov nemají obzvlášt-

ního významu: — Znlka Klášterského jest svží. —ds—

Convivium. Moderní Revue íslo prosincové 1899.

Silný sešit peklad z francouzské poesie nové doby. S jakou

nedokavou nadjí jsme knížku rozezávali, s jakou bedlivostí a dobrou

vlí ji etli opt a opt: s takovým jsme ji odkládali zklamáním.

Krátce eeno, tot poesie nezdravých miasmat. Výjimek je tu pramálo.

Nedej Bože, aby takové vzory mly uvádti „obrod" v naši poesii. —
„Prodejte písniku, kupte si notu!" ekl by náš lid. — Tu nepomže
peklad ani sebe pelivjší. A když mluvíme o této záležitosti, stýskáme

si, trochu závistiv: kéž by cizina tak popilovala si peložiti naše práce

nejlepší, jak chvátáme my ztlumoiti si její plody i zelené, ach

zelené! _r><_

Z nmecké nábožné poesie doporuujeme: P. J. Zangerle, O. 8. B.:

W ellenrausc hen. Lieder, Balladen und Romanzen, Miinster in West-
falen. 1899. Krásná sbíreka epických a lyrických básní, v nichž se

— zvlášt ve zpvech vnovaných Bohorodice — zraí vroucí cit

a zbožná nha.

Karel Kovaotric: Psohlavci. Sms pro klavír na 2 ruce. "_' sešity p<> 2 K
40 h. Nakl. A. Píša v Brn.

Smsi takové pokládáme za velmi vhodné ku zpopnlarisováni

hudebních novinek, zvlášt když jsou upraven v skladateli samými neb
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aspo povolanými hudebníky. „Psohlavee" upravil si p. skladatel sám.

O oblíbené opere uveejnili jsme znalecky úsudek vloni, a jako tenkrát.

tak i nyní o smsi pro klavír jest se nám vysloviti jen pochvaln.
Není sice upravena pro zaáteníky, ale za to hudební cena její jest

mnohem vtší než u vytanuv až píliš jednoduchveh a snadnvch.
*

Matice lidu. R. XXXIII. 6. 6. Z tajemného svta. Fantastické povídky

a rty. Z ruštiny pel. Albín Straka. V Praze 189".

Pekladatel vybral tu 9 ukázek z bohaté zábavné spiritistické

literatury ruské, jimiž prý nemíní dlat propagandu spiritismu, kterv

i v Rusku zavržen byl vážnjšími mysliteli. Kniha pobaví literami

labužníky a ctitele neobyejných píhod a tajemných zjevu. Peklad
jest místy nesprávný a píliš volný, jak jsme poznali, srovnavše peklad
-Zakyn takých nocí" s originálem.

Doma. ada obrázk. Napsal V. K. Jeábek. Xakl. Šašek a Frgal ve Velkém
Meziíí Str. 90. Cena 28 kr.

V knize uinn pokus vylíiti souasný život malomstský zcela

naturalisticky. Sem tam pkná rta a ase plané povídání, tak že

odložíme knihu zcela neuspokojeni. Na ty všednosti v ní"? A cizácké

názvy, jimiž se to jen hemží? Pro eskou mládež teba lepších spisuv

o našich otcích a ddech.

Biblické studium. Baltimorský profesor Pavel Haupt vydal za

spolupracovnictví znanjších biblist i Balí, Bennett, Budde, Cheyne, Comill,

Wellhausen, Siegfried, Guthe a j.i hebrejský text Starého Zákona na

r li z n o li urv- m podklad podle rzných pramen, z nichž dle extremní

jejich kritiky tasí povstaL Jahvistické ásti j~ou v poli ržovém, elohistické

na modrém, purpurová barva znaí oba prameny spojené, bílá redakní

pídavky, nkteré ásti jsou tmavoervené, tmavomodré, zelené. Na jedné

Stránce Bennettova Josuy Btídá se nemén než 7 barev, a sice y>>u 4 kousky

selené, _' tmavoervené, 3 ržové, 2 tmavomodré, 4 svtlomodré, 4 purpurové,

8 bílých. A podobná strakatina je tém na každé stránce! Vydání to je

s to, aby postavilo nejmodernjší kritiku biblickou ve svtlo smí
Snad bude míti aspo ten úinek, že se stane ^vysoká" kritika opatrnjší

;t stízlivjší. Pak by bylo nanejvýš záslužno! — Posmšn nazývají vydá ní

Hauptovo „biblí duhovou". Oficielní nápis jest: ,The Bacred Books
of the 14 Testament- a cituje se 8. B. O. T. a íslo sešito.

obnovení textu a kritické poznámky uznávají se obecné za velmi
senné. \

T

n<'-j~í úprava jest velkolepá.
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Dlouho ješt poutati bude mysli uenc otázka o pvodu a uložení

knih Mojžíšových. Dr. Hoberg ve svém díle: Die Genesis nach dem Literal-

sinn erklárt (Freiburg 1899) v úvod podává náhled svj o tom v tento

smysl : Ze vnjších i vnitních dvod teba vrn se pidržeti mínní

dusud církví hlásaného, že pvodcem knih zvaných dosud Mojžíšovými je

skuten Mojžíš. Cokoli proti tomu od kritické školy protestantské se namítá,

nikterak neobstojí ani po stránce literarné-historické ani po stránce djepisné.

Pi tom však ukazuje — více než kdokoli ped ním z katolík — že

knihy Mojžíšovy v dob po Mojžíšovi prodlaly nkteré dosti etné kritické

a obsahové zmny a pídavky, že však tím ani obsah ani forma tchto knih

podstatn nebyly zmnny. Nyní ovšem je nám už nemožno dopodrobna

všechny zmny a pídavky vystopovati. K potvrzení svého náhledu utíká

se autor o pomoc k celé ade vynikajících uenc a exeget katolických

v 1G. a 17. století. (Srv. „Katholik" 1899, II., 553.)

Náhled Dra. Hoberga není ojedinlý mezi uenci katolickými v dob
pítomné. Ano, je tu již celý smr, celá takka škola seskupená kolem

Revue biblique, k níž hlásí se i v Nmcích a Rakousku mnozí uenci

katolití. Jiní zase jim odporují, jak ukázal nedávno zvlášt spor mezi

Schoepterem a Kaulenem. Podobn v jiných zemích. Tuto chci strun
ukázati, jak nový smr psobil na uence italského, Dra. Minocchiho v jeho

znamenitém díle, v úvod ku pekladu žalm. (I Salmi, tradotti dal tsto

ebraico . . . Firenze 1895.) V žalmích jde o otázku, zdali žalmy (aspo

nkteré) jsou skuten od Davida, a zdali jiné (aspo opt nkteré) žalmy

jsou složeny v dob Makkabejskó. Minocchi dokazuje, že mnohé žalmy jsou

skuten od Davida. Dkazy pro to má tyto: 1. Israelstí již v staré dob
nauili se od Egyptských a Babylonských zpvu žalmovému. 2. Služba

u archy v Šilo vyžadovala' jist zpvu. Z tchto zpvu není však nic za-

chováno, ponvadž Davidovou úpravou bohoslužby starší žalmy skrze žalmy

Davidovy byly zatlaeny. '!. David v Písm sv. je slaven jako pvce a

básník. Ze všeho jde, že David mohl žalmy složiti. Že pak skuten
mnohé z tch, které se mu pipisují, skuten složil, nemožno popíti,

protože dvody proti tomu uvádné nevystaí. Hlavní dvod kritik proti

že za as Davidových náboženská idea nemohla ješt býti tak vznešená,

všeobecná a messianská, jak se nám i v nejstarších žalmích jeví. Vyvrací

ti' autor poukázáním na Babyloany a Egypany, kteí již ped Davidem

mli již vysplý systém náboženský a mravní. Po zajetí byly ovšem idee

o stvoení, prozetelnosti, budoucím život, Messiáši jasnjší a význanjší,

tím však není dokázáno, že by byli Israelstí ped zajetím <• tom nic ne-

vdli aneb jenom nejasné pedstavy mli. Námitce, že mladší mluvnické

formy, pojmy a výrazy, jež ukazují na dobu pozdjší, nedovolují žalmy

piknouti Davidovi, uhýbá tím. že liší skladatele od redaktora, na základ
>. pak dovozuje, že pro jednotlivé mladší slovo není dovoleno posunovati

žalmy takové až po zajetí, nebo to mladší slovo mže pocházeti právi

redaktora. K lomu dodává, že je tžko pesn Stáí nkterých žalmu uriti

i proto, že doznaly mnohých zmn dokud byly v rukou levit a netvoily

uzaveného celku. Za nejstarší žalm, Mojžíšem hned složený, považuje 90.

Z doby Makkabejské odvozuje žalmy 44, 74, 7í». 11 a snad i 119.
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praví však výslovn, že to není úplné prokázáno, nýbrž jen domnnka. —
O žalmích messiášských 2, 16, 22, 45, 72 praví: .Žalmy ty mají dvojí

smysl: píležitostný a vcný. Píležitostný smysl vztahuje se toliko na osobu

lidskou a tento smysl má na zeteli skladatel ; objektivní, vcný smysl za-

halených slov žalmových, zvlá-té nkterých verš, jež nám osvtluje teprve

Nový Zákon, týká se výhradn Ježíše Kri-ta. Tento vcný smysl mže
se právem nazvati i literní, jelikož Duch sv. je pravým jeho pvodcem."
išrv. .Theolog .artal-chrit-, Túbingen 1897, 206 n.)

V úvahu naši náleží i dležitý moment, na njž upozoruje Dr. I _

v Allgemeines Litteraturblatt 1899 str. 7"7. < _ _ -. Officn ze dne

13. ledna 1^'.»7 prohlásila tak zvané comma Joanneum (L Jan. .".

„authentické -1

. Z toho mnozí usuzovali, že tím kongregace áedn vyhlásila

tento text Písma -vátého za pravý text sepsaný -v. Janem. Avšak Dr. I _

praví takto: .Z rozhodnutí kongregace neplyne, že je to text sepsaný sku-

tené sv. Janem, nýbrž jen tolik, že uvedený r.-xt je bezpeným pramenem

Božího zjevení. Snm tridentský vyhlásil o vulgát ,ut pro authentica habeatur

a pohrozil anathematem tomu, kdo by .libro- integros cum omnibus suis

par ti bus, proutí... in v>teri vulgáta editione habentur, pro -acri- et canonicis

non su^ceperit. - - l. A pece jsou již v pentateuchu doplky, které

p<jvažujeme za kanonické a inspirované, ale nikterak za pvodní (authen

aniž bychom tím ubhli v kacíství. Je-li konec evangelia -v. Marka skuten
od néh<>, je posud Bporno, akoli je uznán za inspirovaný. Musíme tedy

rozlišovali mezi pvodností 'authenticitoui a inspirací jednotlivých á^tí Písma

svatého.- Tento náhled pispívá k lepšímu orientování pi mnohých sporech

o Pí-mo -v. a proto teba jej si zapamatovati.

bopitelný ruch zpsobilo nalezení tém celého hebrej-kého originálu

knihy Sirach, dosud známé >koro jen v eckém peklade. Literatura roste

o významu tohoto nálezu valem. Jako kuriosum sluší tu uvésti náhled

D. S. ftfargolioutha, který upírá textu tomu pvodnost a chce dokázati, že

hebrejský text je poízen až v 11. století po Kristu na základ pekladu

syrského IV-ito, že je to tedy tak zvaný zptný peklad iRckúbersetzung>.

Má ovšem nkteré dvody na pohled pro Bebe, ale celek je jisté pochybený.

Nicmén pispje k lepšímu seznání textu.

Dodatkem k tomu, co povdno o žalmech výše, a zárove dkazem k tomu,

jak kritikové pi tak zvaných vnitních dkazech z njaké památky mýliti se

mohou, uvádím tu nco o neologismech, ili nových výrazech užívaných ve

spisech pvodem starších. Na základ teba- jednoho takového slova datují pak

kritikové celý spás do doby mladší, než patí. Pozdji se ukáže, že se zmýlili. Tak
když Mechhark jnili fragment z arménskéhopekladu Apologie Aristídovy,

Benan dokazoval (Origines de Christianisme VI. 6. . že fragment ten nemže býti

pravý, ponvadž tu pichází výraz í+£Ó-v/.o:. který se nevyskytá v 2. -toletí,

ale až ve 4. nebo 5. Pozdji našel se celý syrský peklad této Apologie, a tu

-e ukázal-. /•• ra:_rni"-rit onen úpln pravý a Kenan že -. tedy zmýlil.

Stará literatura Ufosfauká. Východní bibliotheky -krývají

dojista ješté mnoho cenných pokladu staré literatury kesanské.

Roku 1883. vydal arcibiskup Nikomedijský Bryennioe z kodexu.

jím v bibliothece caihradské nalezeného, ecký spis l.lzyi, -''•)•/ iúžtv.z
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ái:oaxóXo3v, jenž kritiky obecn uznán prvým spisem z doby Otcv apo-

štolských. Spis ten r prvém díle podává pedpisy kesanské mravouky
(hl. 1.— G.) a mluví o hlavních úkonech bohoslužebných (kest, posty,

denní modlitby, modlitby eucharistické; hl. 7.— 10.), v díle druhém pak

jedná o církevním život (o hlasatelích slova Božího, o cestujících prorocích

a bratích, o nedlní bohoslužb, úadech v kesanských osadách, o po-

vinnosti bratrského napomenutí a zachovávání míru; hl. 15.— 10.) a koní
napomenutím ke bdlosti (hl. 16. 1

).

Nyní pak nalezen patriarchou Antiochenským I. E. II. R a h m anem
v kodexu mossulském syrský text „Testament Pána našeho
Ježíše Krista." O vzniku jeho zmínila se již „Hlídka" v . 1. (str. 43).

O obsahu a významu spisu toho ješt promluvíme.

Týž patriarcha vydává nyní u Lóschra v ím zase syrský text

s latinským pekladem „Acta ss. confessorum Guriae et Shamonae"
(v. 8° XXVII, str. 48). Napsal je r. 279. Theofil Edesský.

Kéž i ostatní poklady východních knihoven spatí brzo svtlo svta!

Katolická církev, jejíž pravost vždy dosvdují, se na n mže jen tšiti.

Ze slovanské dávnovkosti. Vdecká akademie krakovská vydala

nový spis polského historika Dra Vojtcha Ketrzyského i „O Slowianach

mieszkajacyck niegdys miedzy Reném, Laba, Sála i czeska granica". Titul

sám už oznauje obsah i ráz knihy. Z nejrznjších dostupných pramen,

na základ topografického názvosloví vymezuje autor devní sídla Slovanv
v nynjším Švýcarsku, jižním, stedním a severním Nmecku Trest knihy

dlí se na ti oddily: sledy slovanské na zemi západo-nmecké; hypotézy

nmeckých uenc o Germanii i Germanech; dje západní slovanštin)'.

K dílku piloženo sedm .map, osvtlujících vývody ueného historika pol-

ského. Vele psaný spis ješt budoucn obšírnji projednáme. Z doslovu

uvádíme pouze dv vty jako povšechný historický úsudek autorv: „Niemcy

prawie vszystko zawdzieczaja Slowianom, Slowianie im nedze tylko niewymowna

i niewole, nazwana przez nich kultura..." — „Z podziwem patrzymy na

rozwój dziejów niemieckich, z podziwem chylimy czolo przed ich wielkošcia

i potega; ale serca nasze sa zimné. Na podziw zasfužyli Skandynawczyoy

i Niemcy, o miíoáé narodów Niemcy nie starali sie nigdy."

Název „erné Hory" osvtluje v prvním ísle „Sborníku eské

spolenosti zemvdné" professor Boh. Horák. Zamítá výklad (Rovinského),

že by zem byla pijala jméno od panovnického rodu svého Cernojevi,

ped tím nazývána jsouc Zetou. Odporují tomu názvy okolních neslovanských

národ: kara-ilag (turecky), mavrovuni (ecky), monte negro (italsky). —
Také etymologie sanskrtská (Vilovský-Stefanovié), že by název od slova

„ar" (arný, arovný) pocházel, nemže míti víry. Také pevozník Charon

sotva se o pojmenování erné Hory piinil. Schwarz pronesl náhled, že na

') Srovnej dkladné pojednání o spise tom od nejvtšího katolického znalce staré

literatury kesanské F X. Funka: »Doctrina duodecim apostoloruin, eanones occlesiastici

ac reliquae duarum viarum expositiones veteres*, Tub. 1887, jakož i v díle Opera

patrm apostolicorum<<. Tuh. 1887 (p. CXXXII-CX1.I1 a text p CXLIII- CI.XX VID
a od protestanta A. Harnacha v »Texte and Untersuoluingen zu GescMchte der alt-

ohristlichen Literatur*. II. B. Leipzig 188G. S. 1— 294.
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erné Hoe snad uctíván' Cernoboga, -nad na Lovenu, odkudž dostal název

celý okolní kraj. Le i tento vyklad padá, ježto o kníru tom u Jihoslovan

vbec památky nikde nenalézáme. Od pdy své zem názvu rovnž nedo-

stala, nebo tu spíše by mela býti „bílou Horou" dle skal svých, nejvýš

„ervenou Horou", od pudy „crveniee". — Autor název erné Hory má
za místní, nejdív jen jistému kraji území jim oznaeného píslušný — totiž

katunské nabiji; tomuto kmenu samému také okolní kmeny název ten pi-

kládají, samy jinakými názvy se jmenujíce. A katunská nahija (okres) ku
jménu tomu pišla od vzhledu smrkovébo lesa, jenž rostl na típati hory,

která ji od jiných okres oddluje; píchozímu tento erný les musil na-

padnouti, a od nho tudíž i kraj /.a ním jméno obdržel. — Také názvy

místní u nás mohl autor vzíti na pomoc. Nebo i u ná< máme názvy osa
i míst „erná hora"; vznikly asi tímtéž zpsobem.

J. K. Goodrich napsal do ijnového „Forum" lánek Denní život

ían, jenž v mnohém ohledu je zajímavý, tím více, že autor píše z vlastního

názoru. Hlavní rty tuto uvedu. — Není nic zvláštního u císae ínského,

že dává audience svým ministrm ve 2 hodiny ráno, a obyejný ían nikdy

nevstává po rozednéní, v zim hodn dlouho ped tím. Ranní toileta neza-

bere mnoho asu. ían koupá se nerad. Jako naši pedkové myslí si

i
( 'ían, že si dláme mnoho nepotebného namáhání, chceme-li pomáhati

pírod, aby nás udržela istý; a skuten zdá se, že žijí tak dlouho a tak

dobe, jako my. Omýti tváe a krk kusem plátna namoeného do horké

vody a vyždímaného považuje se za úpln postaitelné. Píležitostn však

pece tento zpsob se rozšiuje na celé tlo. Za to peuje o své zuby.

Prvním jeho denním dílem je úcta pedk, po nmž pije aj, nkdy i stu-

dený. Hlavní potravou jeho jsou plodiny zemské. Mžeme žíti po léta

v ín, aniž bychom uvidli krysy nebo myši prodávati jako potravu; pro-

dávají se pouze jako lék, avšak práv pro tento úel nejsou tak snadno

chytány, tak že nejsou laciný. Zpsob, jakým obyejný lid zachází asto

s nešastnou krysou chycenou ve stavení odporuje velice pontí, že tato

zvíata jsou vyvolena za nejlepší bihúdku pro hostinu. Protože krysy kradou

nejvzácnjší pedmt potravní, rýži, ían je považuje^ za darebáky nejvyššího

stupn a že proto zasluhují nejborší druh trápení. erní psi a koky jsou

mazlíky u velice povérených obyvatel na jihu Cíny. Tato zvíata mají

stál- vtší cenu než ostatní a jedí se v polovici léta v dve, že maso

jejich zajišuje zdraví a sílu pro následující rok. Sport není oblíben u dosplých

muž. Protiví -' tomu pirozený flegmatický tomperament, protiví se tomu

nezvyklý odv, jakož i zvláštní pontí o hodnosti a slušnosti. Mladí lidé

chtéjíce zkusiti svaly zdvíhají trámce s mnoha kameny na obou koncích,

což pipomíná ohromné inky. Nebo si vykasají dlouhé své roucho až po

pás a kopou pak opatky opeený korek (druh hraky). Zábavy vzdlanc
pod širým nebem záleží v pouštní draka; nebo pinášejí ptáky na bidélku

pivázané a házejí jim semena do vzduchu, aby je chytali; nebo se toulají

po polích; nebo smolí verše v njakém módním restaurantu v mst nebo

v píjemné pedmstské zahrad; nebo konen lín plaví se na lokách.

Hraní o peníze je v-eobecn rozšíeno. Hokynái pi cestách jsou opateni

íšemi a tácky; ukání jejich kostek je všude slyšet. < íu-ké karty jsou užší
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než naše, a je jich více na poet, liší se též podstatn od našich svým

provedením; dle toho i hry jsou jinaí, pvodní; v pístavech se rozšiují

hry anglické poker a whist, zvlášt mezi pokroilejšími, ano nkteí tu již

dosáhli znamenité výše, jak se Evropané pesvdili ku své škod.

Náboženská vzpoura v jižní Africe. Na prvek veliké dležitosti

v zamotané africké otázce drazn poukázal R. M. Green v asopise

Nineteenth Century. Nápis jeho je „Domorodý nepokoj v jižní Africe". I

to však známá báze ped divošstvím, o em autor píše. Nebezpeí hrozí

se stránky náboženské. Jižní Afrika nemže býti bez svého Mad Mullaha.

Green se zmiuje o jistém fanatiku, jenž obchází po kraji, vyhledává Kafry

a vypravuje jim, že byl v nebi a tu nalezl, že všechny jejich zpsoby a

obleky jsou též v nebi a že tudíž jsou zcela správný. Green uvádí doslovn

následující výatek ze psaní jednoho vzdlaného domorodce: „Toto individuum

je považováno od domorodc v krajin Location a v okolních krajích za nic

menšího než za ,syna božího'. Poslední nedli Location byla nacpána Kafry

z okolních okres a farem, již pišli tam pohledt na zvláštního muže. íká
lidu, že znáti jej, je tolik jako znáti boha. Ba on je docela bránou nebeskou;

byv kdysi po 6 dní v mdlobách, ml rozmluvu s .nejvyšší bytostí', a byl

v nebi zasvcen do všech tajemství duchovního svta a od té doby je po-

ven bohem oznámiti všem krajanm, že všecky zvyky jich pedk velice

jsou v užívání od obyvatel nebeských, a že má oznámiti nelibost boží proti

blochm, kteí svým chováním proti ernochm zpsobili tmto a jejich

dtem nelibost boží."

Tento pohanský fanatismus není jediným nebezpeím. Nebezpenjší
pedmt objevil se uvnit krajin kesanských. Zatím co bloši se sváí

o politickou svobodu, zasazují se ernoši o svobodu náboženskou. Chtjí míti

svou vlastní církev, s domorodým knžstvem. Zakladatelem jejím je metho-

distický kazatel Dvvane. Je narozen v okresu Queenstowském a náleží do

kmene Khama. Byl vychován od Wesleyan v Hilltownu blíže Fort Beaufortu,

studoval bohosloví a stal se kazatelem Wesleyan. Avšak r. 1896. opustil

Wesleyany a odešel do Ameriky, kdež se pipojil k americké methodistické

biskupské církvi. Green cituje o nm z „South Afrian Congregational

Magazine" toto: „Zdá se, že jsme pišli ku kritickému okamžiku v djinách

naší domorodé církve v jižní Africe. Pibývající záplava revoluního smýšlení

ji- všude patrná. Není omezena na tu neb onu denominaci, ale zachvátila

všechny. Pravdpodobn vznikla odporem nkterých domorodých kazatel

Wesleyanských proti autorit konference. Základem tohoto odporu bude asi

cit uraženosti nad sociálními pehradami, jež jim pekážejí zaujmouti hlavní

místa úední v jich církvi. Myslíce, že mají takto oprávnní ku stížnosti

nad utiskováním své osobnosti, zaali sníti o utvoení domorodé církve, od-

louené ode všeho vlivu a dozoru evropského. Jak dostati finanní podporu

potebnou takové církvi, bylo obtíží, až napadla Dwaneovi dobrá myšlenka:

pro by se nedali získati ernoši v Americe k tomuto hnutí? A skuten!
Tak daleko se odchrnl a velikým plánem o rozšíení církve ernošské a vy-

víjel jej udiveným poslucham. A ponvadž je to mladík schopný, vzdlaný
linguista, mluvící anglicky jako rosený Anglian, a práv tak hollandsky a

svou vlastní rodnou eí a k tomu výborný eník a prost všeho stínu
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pochybného charakteru, a že miino to má povst neposkvrnného chování

a dobrého kesanského života, není se emu diviti, že zpsobí] sensaci mezi

svými barevnými bratry ve Spojených Státech. S pravým nadšením byl pijat

za lena methodistické biskupské církve, žehnán jejími biskupy a poslán

zpét b ujištním, že jeho vc bude podporována ".1 denominaí v Amei

Jistý misskmá protestantský jde až tak daleko, že píše: „Myslím, že dojde

k povstání domorodc, ernoši mluví, že nepotebují bílých missioná. Až

se sprostí tch, zbaví se hned potom úadník a pak bude válka plemen.'

Když bílí kesané jsou vraždni maximovými dly a mausery, mohou alespo

erní kestané býti omluveni, myslí-li -i. že -i zaídí vci trochu lé]

vidl sám Dwaneho v Queenstownu. Byl obleen po knžsku a angliina jeho

bvla výtená. Mluv <> svém díle, pravil Greenovi, že bílí missionái ne-

rozumí zvykm ernoch a že ernoši -i myslí, že když se stanou kesany,

že mu.-í zanechati všech svých Btarodávných zvyk. -Muj národ, pravil Dwane,

mvslí, že missionái nazývají všechny tyto vci híšnými. Missionái nevdí.

jak cítíme -.- -vými starými zvyky a myslíme, že kdyby všichni kazatelé

bvli domorodci, že by t<> bylo mnohem lepší. Vy nám íkáte, h- jsme všichni

stejní v oích Božích, avšak váš lid nechci- s námi ernochy v témž chrám

ctíti Boha. u Tak daleko následovníci Dwaneho odkroili od Wesleyan, ba

JSOU skoro již úpln oddleni: avšak národní r-tránka tohoto hnutí je hodná

uvážení. Kafrové jižní Afriky jsou dojista nejlojálnj-í v celé britské íši.

Bohužel my (Angliané) dáváme jim píliš oteven cítiti své mínní o jich

inferiorité. íkají domorodci: „Zem našich rod je nám asto zemí slz.*

Green koní tmito slovy: „Bude-li est, spravedlivost a poctivost výše kla-

dena než osobní zisk nebo sobecký zájem, pak jak pro ernochy tak pr<>

Anglii nastane skvlá budoucnost v jižní Africe; jestliže však .-oukromý

zájem a touha po bohatství pevládnou, pak snadno muže nastati plemenný

boj velkých rozmr v jižní Africe, nebo Kafrové nejsou již dávno nevy-

cvienými divochy; zaali uskuteovati své stížnosti a žádati svých práv.

která, Dedáme-li jim jich, budou .-i vymáhati zpsobem rázným".

Lidové* knihovny. V .Nové Reform- krakovské pojednal nedávno

Jan Šwierk o lidových knihovnách v Halii. Pronáší tam adu si

kter - dobe hodí i na pomry u nás. Knihovny — praví — jsou toliko

z formy, ale nikoli ze života a ruchu. Není-li knihovna osvžována, stane

se mrtvou a mže psobiti na lid jako strašák. Nebo každý pizná, že

dávajídi se v jedné obci po pt neb osm let í.-ti táž „arcidíla", nudná,

vodnatá, konen lid toho tení -»• zane báti. A picházejí dlouhé v<

láei shromáždní v chatách zanou tesknil po tení a co my na tu

zimu. na ty dlouhé chvíle mánie pro n DOVého? Starám-' se o divadelní

np.rtoir, o naše routy, hody, koncerty, tomboly a plesy; pomysleme spíše

na ty, kdož potebují duševní posily a postupu v osvt. Nezbytno a pilno

postarati se o to, aby vešlo v život stálé, dovedn vedené vydavatelstvo

dl pro lid. Neuiníme-li toho, vydáme -i svdectví velmi smutné. Pravíme

oteven: Jest u ná« dost penz na mnoho nepotebných vcí, ale na

podpora "-vty lidové vždycky jich pochybí.

Knihovny v .Nmecku. Pru-ký ministr kultu a vyuování Dr. Btudt
zvláštním výnosem doporuí] súastnným kruhm provincie brandenburské
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zizování a podporu lidových knihoven a slíbil pro n státní subvenci. Spolu dal

ve výnose nkolik pokyn, kterak knihovny od úadu podporované mají býti

ízeny. Spolenost pro vzdlání lidu v Nmecku r. 1S98. založila 297 knihoven

s 18.512 svazky a doplnila 9G knihoven 3093 svazky. Knih v tom roce dostala

22.709 od 316 dárc. Do polovice prosince 1899 rozdala 13.198 knih.

Britské bohatství uhelné. Již po více než 25 let v Anglii rozbírá

se otázka, zda britská pole uhelná jsou nevyerpatelná nebo ne. Nejisto jest,

kdy nastane toto vyerpání, avšak jako jistý jest konec všeho pozemského,

tak jisto jest konené vyerpání anglického uhlí, a jestliže utvoily železo

a uhlí zlatý vk Anglie, pak v jisté budoucnosti nedostatek erných diamant
promní zlatý vk v železný. Otázka budoucího vyerpání anglických polí

uhelných zabývala tyto dny v Londýn pozornost roní valné hromady

horních ingenieurv. President J. A. Longdon ml pednášku, ve které se

pessimisticky vyjádil o budoucnosti anglické tžby uhlí. Za posledních 25 let,

poznamenal, rozmnožila se produkce uhlí ze 120 na 200 milion tun. Za

nejbližších 25 let mohl by píbytek obnášeti asi l 1
/2 °/o prmrn a pravd-

podobn i mén. Následovn nepestoupí v roce 1925. produkce uldí asi

280 mil. tun. V mnohých okresích byla by uhelná pole v této dob tém
vyerpána. Ovšem mohlo by se hloubji kopati, avšak zkušenost ukázala,

že v mnohých dolech hlubší kopání nepináší užitku. Mimo to také náklad

by se znan zvýšil. Jeden z nejvtších majitel železných hutí prohlásil,

že v okresu Middlesboroughském v 50 letech nebude žádné vysoké pece

v innosti. V nejnovjší dob byla veliká firma hutní v Clevelandu prom-
nna v akciovou spolenost a prospekt obsahoval prohlášení, že minerální

prameny podniku ve 40 letech budou vyerpány. Mr. J. Forster Brown,

pravil president, prohlásil, že 1X
/1B

nejlepšího anglického uhlí bude v 50 letech

vyerpáno. V pítomné dob mohlo by býti vyrobeno dobré surové železo ve

Spojených Státech amerických za 35 shilling za tunu; v Anglii stojí fabrikace

téže kvality 45 sh. Ped 25 lety dodávala Anglie 50° svtové spoteby uhlí;

nyní dodává 30°/ , kdežto Amerika nyní dodává 30% Proti l ;^°/o Preu -•"' ^' l
.
v -

„Vše to", skonil Longdon, „ukazuje, že v 50 letech budeme závislými od

Spojených Stát ve spoteb uhlí, železa a ocele." — k.

Nepátele telegrafu uvádí francouzská „Revue des Revues." Mimo
divochy, kteí strhávají dráty telegrafní a užívají jich místo provaz nebo

jako náramk, a kteí ze sloup telegrafních opatují si laciné a dobré

palivo, jest i v íši živoišné nkolik zapísáhlých nepátel telegrafu. Tak
v Brasilii a Mexiku pták podobný naší žluv zobákem svým dlabe do tyí,

hledaje v nich potravu; také v Norvéžsku datlové slyšíce zvuk, jaký vy-

dávají vtrem se chvjící dráty, klofají na 7— 8 cm. do hloubky, mníce

tam dosíci potravy)/] Medvdi taktéž pilákáni hukotem rozechvných drát

snaží se porážeti sloupy, aby se dostali k medu domnlých vel[?) Papouškové

jsou zase nejvtšími nepátely porcelánových isolator, jež silnými svými

zobáky rozbíjejí. V Brasilii pipevuje jistý pták svá tžká hnízda na

telegrafní drát, který astokráte pod velikou tíží by se pivtrhal, kdyby
zízenci pi pravidelných obchzkách jich neshazovali. astokrát se také stalo,

že dráty pílišn zatížené vespolek se dotýkaly, ímž proud byl peruš. mi.
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ROZHLED. g«ggg«B«g«B«a«g«giB

V B 111 g, 25. ledna 1900.

Církevní zprávy. ..Anno santo" poat v ím a zejmý už

jest i za výkladními skínmi. Vidt, že ekají letos hosty docela jiného

druhu než jiná léta. Jindy obchody památkové v ím výhradné skoro

jen dbají památek monumentálních a klassických. Starý svt a umlecké
památky zírají z každé drobnstky, jež se cizincm ke koupi nabízí.

Má i jindy kesanský ím své místo v adách památek, ale takové

výluné, jako letos, nikdy. Neschází ovšem ani protijubilejní agitace,

ale ta jest jen možná v pokoutních spiscích a novinách hyperliberalních.

Tak v novoroním ísle „Illustrazione" staví se proti sob letošní pouti:

ímská jubilejní a p a í z s k á v v s t a v n í. Tam ..tmy stedovké

"

jako strašidlo táhni iu k sob národy a dusí je. tu ..moderní svtlo^

k plesu vábí národy a napá,í je rozkoší života. Je pravda, že Paíž
asi mnoho lidí odloudí a pedevším z Francie samé. Z Itálie však

a z jiných zemí jen ty, kdož by sotva byli zajeli jubileum do íma
oslavit. Mnozí konen ob cestv asi stáhnou v jedno.

Souasné s oslavou konce století a díky Spasiteli vynoila se

myšlenka v ím, obnoviti úctu a oslavu sv. kíže. Výbor jubilejní

poal tuto myšlenku šíiti a nabádati k tomu, aby kíž opt stal se

znamením v život kesana nejastjším a nejmilovanjším. Kardinal-

viká ímský. Jacobini, doporuil tutéž myšlenku vícím diecese a

zvlášt dítkám. Kíž zaujme tudíž z intencí samého jubilejního výboru

znané místo mezi jubilejními památkami tohoto roku.

V poslední schzi kongregace obadní ukoneno jednání o tyech
zázracích pedložených v processu kanonisaním blahoslavené
Rity z Cascic. jeptišky z . sv. Augustina. Konen zázraky uznány

a kanonisace navržena.

Sbor kardinálu ítá v této chvíli 61 lenu, dle hodnosti

ti kardinálu biskupu. 4 (

.) kardinál knží a 6 kardinálu jáhnu. Dle

národnosti jsou 35 Vlachu. 7 Francouz, 5 z Rakouska a z Uher.

5 španl. 2 Némci, po jednom mají Poláci. Portugalci, Austrálie.

Anglie, Irsko, severní Amerika tedy dle národnosti 4 Angliané) a Belgie,

jehož dlužno piísti dle národnosti Francouzm. V kurii ímské samé sídli

26 kardinál, z téch 22 Vlachu. Mezi kardinály jest jich L0 eholník:
2 Jesuité. 2 Benediktini palermský a ostihomský Arcibiskup), 2 Oratoriani,

1 Františkán, 1 Karmelit. 1 Dominikán. 1 Kapucín.

Rektore m nové otevené k o 1 1 e j e r u si nsk é v ím jme-

nován Jesuita P. Polidori — pro starorusínskou stranu zase jeden dvod
více k podezívání íma a jesuitských snah latinisujícíeh.
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Benediktinská kollej — Anselmianurn — na zvláštní podnt
nynjšího sv. Otce a jeho pispním zízená ped šesti lety. letos dojde

svého dovršení, dokoní se totiž stavba pekrásné basiliky uvnit kollej e

se nalézající, jež v záí t. r. bude vysvcena. Pi té píležitosti abbas-

primas Hildebrand de Hemptinne hodlá svolati generální radu opat
všech klášter benediktinských, podobn jako se stalo pi kladení

základního kamene v kvtnu 1893. Anselmianurn svou mohutnou stavbou

na vrcholku Aventina skýtá jeden z nejvelkolepjších monumentálních
pohled ímských. V kolleji studuje 63 chovanc z celého tém svta,

professor jest 12, bratr 13. Z professor jest jen jediný z Rakouska.

z chovanc jest jich však 16 z naší íše. potem etnjší jsou jen

anglo-amerití chovanci (11 Anglianv a 8 Amerian).
„Missions catholiques", organ lyonského spolku pro rozšiování

víry. pináší seznam missioná v úad svém v dalekých koninách
svta skonavších roku minulého. Skonalo 149 missioná. z nichž

75 bylo Francouz (s Elsasany 93), z ehož nejlépe zejmá innost

národu francouzského na tomto poli církevním. Pro svou missijní

obtavou innost národ francouzský stále jest ješt nejkatolitjším

národem! Ostatní zemelí missionái dle své státní píslušnosti byli:

17 Ital, 12 Španl, 7 Nizozemc. 6 Nmc, 18 Elsasan, 6 Belgian,
2 z Rakouska, 1 Svycar, 1 Polák a 3 mimoevropští.

„Kongregace pražského milostného Jezulátka", již

nebožtík kardinál pražský
v
hrab Schonborn byl založil, ítá dnes po

celém svt 16.200 len. lenové jsou nejen v Cechách, kdež pomrn
jest jich málo, ale hlavn v cizin; zvlášt vynikají Francie (Bretosko).

Itálie. Nizozemí a Nmecko. U nás na Morav zase divnou náhodou
lid práv o pražském Jezulátku od Panny Marie Vítzné na Malé
Stran tém ani neví! Celé poutní a církevn památné Cechy zosobnny
pro Moravu ve sv. Janu Nepomuckém a ve — Filipsdorf! Za to zná

lid moravský všecky okolní pout pruské, slezské, polské, uhersko-

slovenské, rakouské a štýrské! Divný osud naší vzájemnosti!

Dne 14. ledna konáno valné shromáždní spolku pro zízení
katolické university v Solnohrade. Spolek ústední ítá
1657 len, místní spolky (83) mají len 5027. V akademické mládeži

je 17 odbor se 1623 leny, tak že veškeré adv lenstva ítají

8307 osob. Z toho v samé solnohradské diecesi jest 2945 len. Fondy
pro zízení university už složené nebo zajištné obnášejí 540.442 zl.

Ježto zvlášt v posledních letech píspvky se stále obtovnji skládají,

jest možno doufati, že skutené zízení první katolické university

v Rakousku nedá už dlouho na sebe ekati.

Knížebiskup lublaský Dr. Jegli zizuje katolické
soukromé gymnasium a spolu chlapecký seminá ve Sv. Víte

u Lublan. Poslední listy knížebiskupovy proti liberálnímu „Slov. Národu lí

a proti liberální škole krajinské hrozn pobouilv svobodomyslné, jejichž

kádr tvoí uitelstvo, advokáti a autonomní úednictvo. Není také dnes

v Rakousku národu a zem. kde by pomrv bvly tak rozeštvány a

nesnesitelný jako Krajina, ani oblasti hesla „Los von Rom u nevyjímajíc.
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Uhersky kongres pro katolickou samosprávu ml býti

svolán na 31. ledna t. r. Ped tim však nutno, abv episkopat uhersky

sám se poradil a sjednotil o zásadách katolické autonomie. Samospráva
jak pirozeno pedpokládá jistá práva vících, laik, ve správ církve.

Le z tchto práv musiti by práv cco popustiti koruna, vláda a

biskupové, a žádná z tchto stran nieho lidu nic popustiti nechce.

Proto také jest se obávati, že života schopný protinávrh menšiny vý-

borové bude zamítnut, a návrh vtšiny výborové jako prázdný a bez-

obsažný pro samosprávný život církve zstane jen na papíe.

Theoretický spor vvvinul se v Nmecku o katolickou fakultu
bohosloveckou ve Strassburku. Cesta posl. prof. Hertlinga do

íma uvádna ve spojení s dvojí záležitosti: se zízením papežské

nunciatury v Berlin a se zízením katolické bohoslovecké fakulty ve

sburku pro Elsasko a Lntrvnsko. O obou záležitostech hovoilo

ve veejném tisku. A tu pekvapilo, že elsaský katolický organ

velmi píke, a jak se za tu má. z vyššího pokvnu. vyslovil se proti

kému zizování bohoslovecké fakulty, místo biskupského semináe.

Bohoslovecká fakulta prv leda k tomu psobí, že seminaristé se pi
..studenty" a zataženi jsou ve vír ne vždy chvályhodného student-

ského života a že brzy zanou se stotožovati s rznými profes

universitními, kteí uí naukám náboženství odporujícím. — Pi té

píležitosti vyteno Elsasanum, že jsou nejzpátenéjši vrstvou mezi kato-

líky nmeckými a vysvtlováno to ihned románsko gallským živlem

rozdílným od germánského ducha.

A ssu raptionisté francouzští postaveni tedy skuten ped státní

soud a obžalováni z pikl proti republice. Státní žalobce, jenž málo sic

mohl dokázati, ale za to tím více podezíval a obvioval, navrhl zákaz

.regace a odporuoval rozpuštní její — ježto prý beztoho ustavila

se proti duchu konkordatu. Celá akce a process proti assumptionistum

jen lánkem etzu všech tch snah vládních — nejen této. ale

i pedešlých vlád — církev katolickou úpln ve všem umleti, samo-
statného ducha a projevu zbaviti a pipoutati ji nmou ku vládnímu

Ped msícem tuto snahu, ástené už zdaenou vylioval fran-

cký zpravodaj ruského „Nového Vremene". Církev katolická
ve Francii je dnes „la grande muette" — onmlá a burcováni
ji k ei. jehož se chopili ped nkolika letv rzní horlivci. neml"

•hu. I oni bud s vrchu umleni nebo z církve vyloueni. Kdvž
ped nkolika lety demokratické ideje Amerikanismu do Francie pro-

nikaly a nkteí kn<:-ží jali se j-- hlásati a buditi nové hybnjší proudy,
byl to práv episkopat. jenž je zakikl. V dnešním francouzském
'pi.-kopaté není jedné trochu vynikající osobnosti, jako Btarši doby je

znaly. Vládá se též o to stará, abv jí v nm nebylo. Své nominaní
i biskupské vykonává s vdomostí cíle Bvého a s bezohlednosti.

liská pak po dlouhých tahanicích s vládou konen povolí

a jmenované schválí. Tak knžstvo a pedevším biskup. li se

v úplnou odvislost od vlády. Cirk'-v katolická v.- Francii pi velikých
otá/.kách dne nemluví, je nmá. Nkdy nechce, jindy nesmí a neodváží
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se. V celém processu Dreyfusové, jenž po léta Francií zmítal, též ne-

promluvila (vyítá jí zpravodaj — ale pirozeno, že tu nepromluvila,

nebo svým slovem leda by oleje do ohn byla pilila, stanovisko víak
zaujala pece!), a byla skoro celá jednoho pesvdení protidreyfusov-

ského. Tžkým poutem leží na politických projevech katolické Francie

rozhodnutí sv. Stolice, aby uznala republikánskou vládu. Ješt ti. kteí
dosud proti této form vládní bojují, njak se projevují u veejnosti,

ti. kteí ji uznávají, však už docela onmli. — Náboženský veejný
život Francie potebuje prý silného osvžení duševního. A odkud toto

osvžení má pijíti, když duchovenstvo a vysoká hierarchie zvlášt

dovedeny v úplnou odvislost, nesamostatnost, nemohoucnost a —
lhostejnost? — Tyto vývody zpravodaje ruského listu psány s dosti

zejmou velostí, pro katolické zájmy Francie v mnohém asi budou
pípadný! Jak niemn hloupé jsou proti tomu zprávy našich realist!

Španlská vláda pro úsporu ve státním rozpotu ruší t y r v

slavná biskupství, jež se jí zdají dnes nejspíše ješt postrádatelna.

V plánu úsporném však zahrnuto ješt páté. Všech pt diecesí má asi

850.000 duší, jež pak bude nutno pidliti vedlejším diecesím. Nej-

rozsáhlejší jest diecese segorbská (ve Valencii, 300.000 duší mající;,

nejstarší Tuy (v Galicii); Placencia zízena v 12 století: ostatní dv
jsou Jaca a Corria. Úspora, jež zrušením tchto diecesí se dosáhne,

nebude obnášeti ani pl milionu peset (Korun), jež by se zcela dobe
daly uhraditi na jiné stran rozumnjší úsporou.

*

Vyjednávání mezi ímem a Petrohradem, jež s pe-
stávkami vedl po pl roku nuncius nizozemský monsgn. Tarnassi, na
neuritou dobu prý perušeno. Zdaž pro njaké nové tžkosti, i
skonením hlavní záležitosti, i z jiné píiny pestávka ta nastává,

veejné hlasy mlí. Ze úspch všech tch pání, jež Tarnassi v Petro-

hrad snad projevil a zastupoval, by znamenalo už sblížení obou církví,

stží možno si mysliti. Zatím by to bylo jen sblížení mezi carem a

jeho vládou a ímskou kurií. Církve bv si asi zstaly i potom stejn
daleky — i blízky, ale pece jen sokyn. Naopak církev pravoslavná

nastalým pátelstvím dle všeho byla by k nové nedve a odporu
proti ímu podnícena. Sblížení církevn-politické mezi carem a papežem
mlo by však veliký význam politický pro svt slovanský. Snad by
práv nejostudnjší dva spory mezislovanské ono sblížení zmírnilo:

spor rusko-polský a zcela zbytený, dtinský spor srbsko-eharvatskv.

A zacelením tchto dvou ran stálo bv Slovanstvo mnohem mohutnji
a silnji. A ani touto stranou není mnoho nadjí; vždy Srbi a Bulhai
v Macedonii jsou nejen jedné národnosti, ale i téže vírv a pece boje

až na nuž!

Ruská vláda upravuje pense duchovních. Nedostatená
j

knží má býti zvýšena, a te také nižší duchovenstvo má býti pensí

obdaeno (nejnižší len kléru pravoslavného. ,.psalom>iki~ byli dosud
bez penze). Pense knze venkovského zvyšuje se ze 130 rubl na
180 rublu ron; mstští obyejní knzi a venkovští protojerejnvé do-
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stanou 360 r. pense. mstští protojerejové farái, „arciknží" dostanou

425 rubl ron. Pense plné se vyplácí po 351eté služb v duchovním
stavu. Jak vidno z toho. nejsou ani po této úprav pomry ruského

duchovního pensisty píliš skvlé.

Pro neúspchv ruské missie v zabajkalské Sibii, o emž
minule jsme se zmínili, bere ruské pravoslavné missionáe též v ochranu

„Ruský Vstník" ve svém posledním sešité minulého roku. Ukazuje

na podklad statistických dat. jak neútšné jest položení ruského missio-

náe špatn podporovaného uprosted mohutn rozkvetlého lamaismu.

R. 1689. pišli dva širetuové starší lamy = budhistští knží i do Zabajkalí

ze sousedního Mandžurska. Propaganda budhismu však vzrostla tak. že

r. 1796. naítáno tam už 700 lam a r. 1893. jich bylo už 15.000.

Domorodý šamanismus pod mocným úderem budhismu tém úplné

vvhynul. Do založení pravoslavné stálé missie (r. 1862. |
náleželo z domo-

rodého obvvatelstva k lamaismu 77°/ . k pravoslaví 8'9
/ ,

ostatek bylo

ruztroušeno mezi domorodá náboženství šamanská. Od té doby lamait
pibvlo o 6'2°

. pravoslavných domorodých však jen o 4 -

9°/o- Tedy
skutené lamaismus iní pokroky mnohem úspšnjší než vlastní státní

náboženství. Missie pravoslavná objímá prostranství 522.000 tver. verst.

t. j. prostor naší rakousko-uherské íše bez Sedmihradska. A na této

prostoe psobí 18 missionáu se 3 pomocníky; rozpoet na celou tu

missii obnáší pak pouze 26.000 rublu. Missie pravoslavná vedle lamaitú

je tedy nejen ídká a malá. ale i chudá. Velmi uboze vypadají ruské

chrámy a obady vedle burjatských „dacan" chrámu s jejich pe-
pychem a nádherou. Duchovenstvo lamaitské nadáno také i státem

bohaté. Pi urovnávání pomr r. 1853. ustanoven pozemkový podíl

státní zem na vrchního z knží lamaitských (bandido-ehamba)

500 desetin (548 hektaru = 5 1

2
tver. kilometru!), na staršího lamu

(širetua 200 desetin 12I8V2 hektaru . na obyejného lamu 60 desetin

, hektaru . na pomocníka 30 desetin a na žáka 15 desetin. Vedle

toho mají knží lamait ješt své píjmy od lidu. které nejsou malé!

Domácí pravoslavná Rus se o missie zabajkalské mnoho nestará. Vidno
to z ti ilio malého potu len diecesních. missijních výborúv a slabých

píspvk, jež se ve výborech tch scházejí. A území zabajkalské

l.miaismem osazené a ovládané nemožno nazvati vpravd ruským.

Missionái te teprv musí území toho dobývati Rusku, když už státní

politická moc j.' dávno drží osazeno. S missii pravoslavnou ovšem ruku

v ruce jde poruštni Burjat, kdežto lamaismus stal se církví narudni

)" ehav jazyk i zvyky domácí. V tom ovšem také spoívá jeden

z dvod, jichž ani statistická zpráva ani „Ruský Vstník" neuvádí.

Úední organ duchovní akademie petrohradské, „Cerkovnyj
Vstník" organem sv. synodu jsou „Cerkovnyja Vdomosti" slavil

koncem roku dovršený svj 25. roník. Roku L875. rozhodnutím
sv. synodu tehdejší organ duchovní petrohradské akademie rozdlen
ve dv ásti, týdenní publicistický „Cerkovnyj Vé>tnik u a revualní

msíní J Shristijanskoje < /tenije". Redaktory jeho byli A. J. Predteenský
1875 1880), A. I.. Katanpt - lanovi '1886
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až 1892) a A. P. Lopuchin (1893), nynjší jeho redaktor. Všichni redaktoi
byli ovšem professory i aspo žáky akademie petrohradské a boho-
slovnými spisovateli. — Dnešní stav odbratelstva vykazuje „Cerkovnyj
Vstník" ve 54 eparchiích ruských 7079 a 155 za hranicemi Ruska
(v tom 78 exempl. výmny). Msíník „Christ. ten." má ve 54 ruských
eparchiích 4650 odbratel, za hranicí 147. ili dle procent: odbírá se

„Cerk. Vstník" v 17-8% všech ruských far, „Christ. tenije" v 122%
všech far.

V ecké pravoslavné církvi rozháral se horoucí boj o peklad
Písem sv. do národního jazyka. Celý spor tento jasn svdí,
jak východní církev zvlášt ecká zkostnatla a ulpla na form moíc
ducha evangelia Kristova. Písmo svaté v ecké církvi pvodn ovšem
bylo v národním jazyce, vždy ecký jazyk byl prvním obadním
jazykm staré církve. Ale jazyk ecký se pozmoval, vyvíjel, otíral,

míchal s novými emi, zvlášt slovanskými, jež jako povode zavalily

poloostrov balkánský a zvlášt pozdjší sídlo ecké kultury Caihrad
s Macedonií. A tak etina stará a etina nová jsou gramaticky i lexi-

káln od sebe hodn vzdáleny, vzdálenjší než moderní slovanské

jazyky od staroslovanštiny. Pouze jediná výhoda je tu -— zachované
totéž písmo, jež u Slovan se neudrželo, ani totéž ani jedno. Církev
ecká pirozen užívala Písem svatých ve starém eckém jazyce —
pro obad kostelní a církevní jiného ani nepipouští. Královna ecká
Olga (z velkoknížecího rodu ruského), horlivá pravoslavka umínila si

vydati ted pro' lid Písmo sv. v národním jazyku, lidu pln srozumitelném.

Nebo dosud takovéhoto pepisu pro lid církev ecká nezhotovila.

I obrátila se o povolení ke sv. Synodu caihradskému — a ten svolení

své odekl, že zvláštním kanónem zakázáno jest Písmo sv. do lidového

národního jazyka pekládati. Toto odeknutí, krom toho, že ho nebude
uposlechnuto, vyvolalo na jedné stran údiv a odpor, na druhé urputné
hájení starých zákonv a tradice. Orthodoxní horlitelé obviují pe-
kladatele z protestantismu, poukazují na praxi církve západní; le na
praxi západní církve poukazují i pívrženci pekladu. — Na obranu
pekladu vystoupil zvláštním listem biskup kefalonský Gerasimos, který
nutnost pekladu dovozuje zvlášt z té okolnosti, že lid ecký je vtšinou
bez kazatel, a tudíž za celý vk neuslyší slova Božího, vykladu Písem
svatých a tak pustne, oddává se povrám a na form lpí. duchu ne-

rozumje. Peklad bible s potebným výkladem by tudíž zastával

kazatele u lidu. Teba doložiti, že ne v církevních, ale v laických

uených kruzích nejvtší odpor pekladu kladou. — Zatím mezi eckým
lidem bible nerušené dále šíí protestantská biblická spolenost z Anglie!

Osnabrucká reformní obec protestantská nemlí, když jí faráe
jejího pastora Weingarta sesadili. Opposiení menšina v obci obrátila se

žádostí na zemskou konsisto, aby také generální superintendent

Diisterdieck byl tedy sesazen, nebo dopouští prý se vtších odchylek
od víry protestantské než pastor Weingart. Weingart prý s mnohými
znamenitými bohoslovy jen zjevování se vzkíšeného Spasitele vykládá
objektivním vidním (visio). kdežto Diisterdieck popírá a proti duchu
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nauky protest, kesanské vykládá jiné závažnjší vcí. Tak prý se

Stranssem pád prvních rodi prohlašuje za bajku, vykládá i mnohé
výroky Kristovy za omyl a nedslednost v uení jeho, a etné pí-
bhy i nauky Písma vbec jako omyly a chyby zamítá. Tož když jste

odsoudili jednoho, odsute i druhého. Hrot celé té opposiní akce spo-

ívá pravé v denunciaci Dusterdieekov. vysokého to hodnostáe a
spoluodsuzovatele v protestantské rad církevní. Kdyby sin o to zachovat
protestantskou nauku ped moderními novotái, dlužno by bylo celou

církev protestantskou pomalu z té i z oné strany povyluovat z církve.

Kdo se sám cítí. a do druhých nerýpá.

Ze samé horlivosti vniknouti do samého sídla „papeženství"

stanté nmetí náhlili na založení samostatné obce církevní
nmeckých protestantu v ím. ímští protestante si ve své

valné vtšin obce té nepáli, vtšinou o bohoslužbu vbec nestojí a

o život nábožensky se nestarají, a ti. kdož na protestantské bohoslužby
chodili, tm staila svrchovan kaple na nmeckém vyslanectví. Zvlášt
tito pilní návštvníci vyslanecké kaple znajíce dobe náboženské po-

mry protestant nmeckých v ím. protivili se agitaci lidí ne-
súastnných. Ustavivši se však pece samostatná církevní obec pro-

testantská (17. prosince 1899 a povolavši si z Xmee svého duchovního
správce, te i na svj stánek už pomýšleti musí. Zatím pijati byli od
anglických methodistú pod stechu jejich modlitebnv. Se samostatnou
obcí te souvisí starost o kostel a vydržování duchovní správy. A tu

z Nmecka agituje se pro okamžité postavení nmeckého pro-

testantského chrámu, a nmecká protestantská obec ímská sama zase

mu vzpuje jako zbytenosti. Zatím není pro koho stavt.

Véda a umní. Literární událostí dne i msíce pro nás bylo

spojení, „Svtozora" se „Zlatou Prahou", jež kolem nového roku
11 A. Šimáek a J. Otto ohlásili. Spojení znaí vlastn, že „Svtozor"
zanikl. Prodán nakladateli ..Zlaté Prahy", která sama bude vycházet
a pílohou, jíž ponechají jméno „Svtozor".

V Praze ustavují akciovou spolenost tiskovou: ..('eska grafická
Unie", jejímiž hlavními podnikateli jsou závody Ottuv. Simáékv a

Vilímv. -Unie" má býti dobe finann založenou, aby mohla se pouštt
do nákladnjších podnik, zvlášt aby nákladná díla obrazová vy-
rovnávala se podobným podnikm ciziny. Výbor vybízející k upisování
akcií 400 korun) dodává ješt jeden úel do budoucnosti, aby západní
a jižní Slované mli veliký tiskaský ústav, jenž by vše potebné v oboru
prací tiskových i nejnádhernjších dovedl vypraviti, aby tedy nemusili
se utíkati do ciziny. Zdá se, že myšlenka je skutené velmi dobrou.

'1 bude asi nejvtším a nejsilnjším toho oboru v celém Rakousku.
Obava literátu, že „Unie" lnulo zárove nakladatelském monopolem,
není odvodnna. Zstávat vedle „Unie" samostatné nakladatelství Ottovo
i Vilímkovo — prý i nadále. eští spisovatelé se ostatn he snad
uz míti nebudou! .b-jich pomry za dnešní „volné soutže- nejsou pece

HliMka. 9
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tak skvlé, aby se co báti bylo o n. Vždy volná soutž nakladatelská

zstane dále vedle „Unie". V „Unii" budeme míti vsak silný, dokonalý

závo tiskaský, který ani literatue na škodu býti nemže.
A jiné sdružení sil oznamuje se v kruzích literárních. Dne 16. ledna

konala se v Praze pedbžná porada pro ustavení „Jednoty literární",

která by sousteovala v sob všecky snahy po šíení eské knihy. Byla

by tedy ústedím všech literárních jednot a knihoven i knižných spolku.

Zvláštní událostí v literatue naší je vždycky druhé vydání
knihy, nejenom „tak zvané", ale opravdu druhé. Dožívají se ho i nej-

elnjší autoi teprv po letech. Tak vydávají se te spisy Zeyerovy
podruhé, a autor sám stává se ím dále oblíbenjším. Podobné spisy

Herrmannovy vydávány v novém vydání. Le doká-li se i kniha

belletristická druhého a ba i tetího vydání za života autorova
(„Písn otroka" jsou v historii eských „vydání 1

' unikem), která kniha

vdecká doká se u nás téhož údlu?
Z novinek literárn dramatických oznamují M. A. Simáek

..Ztroskotání", jakož i F. X. Svoboda, Jan Ladecký a Fr. S. Procházka

nová díla inoherní.

O cenu Grabovského (1426 korun) ucházejí se tyi drama-

tické práce (ti inohry a jedna tragedie); porota k ocenní jich sestoupila

se 10. ledna. Jak jinak vypadají konkursy dramatické už u bratr-

ského národu polského! Tu na p. o cenu, již vypsal vloni zemský
výbor haliský, uchází se 60 autor se samými novými pracemi drama-
tickými. Ovšem Poláci mají také více stálých divadel než my «

Ale pece jen veliký nepomr v náš neprospch! A to, co se u nás

tak tžce a ídko rodí, nejsou pece jen žádná lvíata!

Ministerstvo kultu a vyuování rozeslalo tem akademiím rakouským,

eské v Praze, polské v Krakov a nmecké ve Vídni, jakož i spolkm
spisovatelv a noviná v Praze, v Krakov, ve Lvov, ve Vídni, v Hradci

a v Terstu dotazník, zdaž Rakousko má pistoupiti k literární smlouv
bernské, jež jedná o mezinárodní ochran literárního a umleckého
majetku. Doufáme, že ústavy i spolky naše vysloví se pro pistoupení,

jež stalo se pomalu ve všech zemích a u všech národu vcí cti a slušnosti.

Na pražském „K á r o d n í m d i v a d 1 e
t; vypraveno koncem mi-

nulého msíce a v lednu nkolik pamtihodnjších prací: tak dáváni

po nové píprav Wagnerovi ..Pvci misti norimberští", nejvýraznjší

a nejvtší zpvohra nmeckého reformátora operního; dáván „Potopený

zvon", pohádkové drama Eauptmannovo. Z domácích, vcí znova vy-

praven dávno zapadlý Vrchlického „Pietfo Aretíno". Hauptmannovi
drama dáváno také na brnnském „Národním divadle" (12. ledna. Ve
zpvohe brnnského divadla zstává na vrcholu saisony stále

j

Smetanova ..Libuše".

Moderní dramatický život v Praze utíká se však nejastji na

smíchovské divadlo Svandovo. Tu poádají se dramatické moderní
veírky z podntu obyejn mladé literární vrstvy pražské. Tak na

veer 5. ledna navrženy „Klubem mladých" Hervieuovy ..Klešt-; I

smíchovské divadlo na únor (od 1-4.) chystá celý cyklus ..moderních



Rozhled. 123

dramat- ve prospch lidových knihoven ve Slezska a na Slovensku.
V cyklu 1" budou vedle cizích inoher též nkteré domáci

Sólisté N á rudního d i v a d 1 a p r až s k é h o za ložili si repre-

sentaní a svépomocný podprný spolek -Klub sólistu", jenž doplovati
bnde akci stávajícího už „Ústavu pensijního pro solistv Nár. divadla."

Ve schzi mstské rady pražsk .">. ledna usneseno se o restauraci

kaple sv. Ludmily v Týnském chrámu nákladem 6000 zl. Kaple
dnes už byla ve stavu velmi chatrném.

V . 1. olomouckého „Rozvoje 1*' navrhuje se založení „Ústavu
pro slovanský ornament." Ustav ten by ml uvádt slovanskou
lidovou svéráznost z museí do našeho života, do života inteligence.

jaký to má býti ústav'/ Výrobní? i zase jen literárn pracující'/

- pisná komisse mstské rady usnesla se dáti namalovati velký
„pohled Prahy" od A. Lebschera a vyhradila na to obnos 3000 zl.

Tak se snad mstská rada postará, aby co je pamtihodno v assananím
okresu, aspo na obrázku bylo zachováno. — Snahy o z ichování starého

rázu msta soustedí se nvní v klubu, jenž místodržitelstvím jako spolek

schválen a nese název Klub .za starou Prahu." lenství jest ne-

obmi / povinnost lena platit plron 1 korunu a agitovat pro

Líska k" -tarožitným památkám pražském.
Koku 1

v,
.
)s'. ustavená jednota umlc výtvarných mla

svou tetí valnou hromadu .">. ledna. svém vzniku praví jednota ve
zpráv: Jednota povstala /. výtvarného odboru Umlecké Besedv. když
umlci výtvarní poznali, že úzké meze tohoto spolku sesílenému ruchu
ami] výtvarných už nestaí Pestoupili z Umlecké Besedv do jednoty

všichni výtvarní umlci. Jednota svým cílem má domáhati se

píhodných místností výstavních, nezávislého útulku pro domácí umní.
Hodlá Síiti vzájemní' stykv v umní slovanském a tudíž zaídí anebo
spolupsobiti bude pi výstavce ruského a charvatského umní malí-
ského v Praze, a také eského retorospektivn i modern v Moskv,

v Záhebe. Výstavy rakouské v Petrohrade BÚastnila se

24 pracemi Vloni uctila památku Maroldovu výstavkou prací jeho a
iiím výboru z jeho obraz, kreseb a nártku, chystá se postaviti

mu pomník, na njž sbírá. Výstavka Maroldova vynesla pech

malého synka jeho <

-

> s 72 korun, ('lenu má jednota KU zakládajících,

ádných i pispívajících. Starostou zvolen optn professor J. Mauder.
; vedl- „mladého" klubu nManes

a stediskem stedního
ru v umnách výtvarných.

O eském malíi Janu Spitzerovi a jeho pracích z druhé
I ce 18. Btoleti referuje v . 6. „Obrázkové Revue" J >r. Ir. X. Jiík.

Spitzerovy jsou vtšinou kostelní obrazy, tresky roztroušené po
rzných chrámech a kaplích v Praze a po Cechách. Mnohé jen dle

au pipisují. Mnohé aými chrámy pišly na zmar.

Tvrí a technickou charakteristiku Spitzerovu ud ivatel takto:

už zejmé st 'pv úpadku koloristickéh

technického, vynikají však dosud bohatou vynalézavostí, spolenou všem
mistrm barokním, i smlým rozvržením po ploše; v celkovém rázu

9«
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barevném pevládají jasné tony freskové s význaným nádechem do

ržová a fialová. Ponvadž pak pedním úkolem prací jeho bylo barevné

a ozdobné vyplnní velikých ploch, nemžeme ovšem v pracích jeho

hledati hlubšího odnševnní náboženského a pronikavého vystižení jemné
odlišenvch stav duševních. Pes to však psobí obrazy Spitzerovy jako

mohutné dekorace klidn, postavy jeho nezabíhají ve snaze po charakteri-

stice v keovit skroucené a pouze dekorativn stavné posy, pro

úpadkové barokní mistry tak charakteristické . .

."

Pro spoleenské styky vzájemné se svtem slovanským tvoí se

v Praze „Klub s 1 o v a n s k ý "

.

Tuto slovanskou vzájemnost duševní zase nám zkazili Rusové!

Kolem nového roku ruského dáván totiž v carské opee Smetanv
„Dalibor", první eská opera, jež opt na carské jevišt po neúspchu
„Prodané nevsty 1

' se odvážila a — pipuštna! Jakkoliv se pátelé

slovanské vzájemnosti a snad i lepší znalci hudbv piiovali, aby

bylo dílo eského mistra pijato s velostí, pece „Dalibor" tak na-

polovic zase propadl! Nemá prý to významu pro širší hudební svt,

je prý to dílo ist provinciální — praví kritik slovanofilského „Nového
Vremene." A to je po tom skvlém uznání, jakého dostalo se „Dali-

boru" v prvním hudebním mst Evropy — ve Vídni! ('i je ta Víde
už tak poeštna a duchem eské provincie prosákla, i Petrohrad

niemu nerozumí? Zdálo by se to poslední, nebof italské a francouzské

operní a operetní staré i nové odrhovaky, jež nikde ve vtší opee
v Nmecku ani u nás se neudrží, v Petrohrad nacházejí vždy velého
pijetí. Ostatn pro chodí eská opera hledat slovanského vzájemného

porozumní práv do kosmopolitického Petrohradu?!

S polským operním pvcem lvovským Alex. Myszugóu uza-

velo pražské Národní divadlo smlouvu nájemnou na o léta. Vedle

p. Florjanského jest to už druhý polský operní pvec na Nár. divadle

v Praze. — Srbský dramatický umlec Nikola Simi s chotí svou

Zorkou vystoupiv pohostinnu v Brn a Plzni, naposled zajel do Prahy.

Na Divadle národním pohostinnu vystoupit nemohl, nebo pouhým
recitacím a sólovým výstupm se Národní divadlo nepropujuje. Le
zatím pijal ho ve svou ochranu „Klub mladých" a uspoádal mu
veer v místnostech „u Stajgr." Také jinak jej berou ku spoluúinkování

v recitaních a zábavných veírkách. P. Simi odvolává se na své

radikální pesvdení, pronásledování v Srbsku a na vzájemnost národní.

Na sesurovní kritiky naší stžuje si v „Nár. Listech"

„Zaslaném" Ant. Klášterský. Mrzí ho, že takový ten zpsob trhání.

odbývání nkolika nadlovckými slovy zahosuje
v
se už i v „Obzoru

liter, a uml." Dosud na to mly privilej vedle „Oasu" a ..('. Stráže"

jen „moderny všech smni. Duše blaseované odbývají tu vše po-

smchem. Proti takové kritice bude prý se musit konen "hraditi

obecenstvo samo.

Na msíc bezen chystá editel státního divadla varšavského,

gen. Ivanov, pohostinskou cestu s vybranými polskými
silami varšavských divadel clo Petrohradu. Umní polské
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mlo by se tu ruské stolici pedstavit v nejvybranjších tvorech ino-
herních; zen. Ivanv inohrou chce zaíti a na rok v beznn by se pak
vydal na scénu Alexandrovského divadla petrohradského s operou.

ra Poláci petrohradští sami j>ou s to. aby pojistili hostm estné
veery, ale ani ruská spolenost nevynechá zajisti'- té píležitosti, aby
se v originále seznámila s umním nejbližšího sobe slovanského národa.

Tak možná zase jedna nitka sblížení se pevnji naváže. Polské hry
samy nejsou ovšem v Petrohrade vzácností, tu však by se jednalo

o pohostinnou hru nejlepšího sboru polského.

Mstská rada Ivovská vypisuje soutž pro editelské mísí

zbudovaného m s t s k é h o divadla p o 1 s k é h o. — Ve zpráv snmu
haliskému podané zemská komisse umlecká chválí novou správu
divadla lvovského Heller), že za jejího vedení dosavadní steskv

odstranny: umlecká, správní i finanní stránka zn lila,

V literatue dramatické novinkami jsou ti jednoaktovky
sehrané tento msíc ve Varšav: Andrzeje Niemojewského „Bajka".

Bejmonta „Za póžno" a Jaroszviiskéko „Fatalista". Leda první má trochu

vtši cenu literární. — Ve Lvi rve sehráno poprvé drama herce Walew-
ského „Wielkie figury", jež technicky dobe stavno, le nutí se prý

do ešení vysokého problému, a tu nedosahuje svého úinku.
.Jednota umlc výtvarných „Zwiazek artystów pplskieh"

ustavila se poslední dobu ve Lvové. Zahrnuje v sob malíe, sochae
vitele. Pedsedon j^st malí professor S. Eejchan. Z malí ve

výbore shledáváme ješt slavná, jména Styky. Krycinského. Harasimowicze
•hae Wišniowieckého a Popiela.

'Soví- laciné v v dání dél S 1 o v a c k é h o v jubilejním roce jeho

vydala firma Karla Miarky v Mikulov v pruském Slezsku. Vydání
o dvou velkých svazcích stojí jen 2 zl. 40 kr. 4 marky a jest nej-

lacinjší d( sud vydání sebraných prací Slováckého.

jnásobné 9001eté jubileum slaví li Bnzdno:
od založení biskupství, od korunování Boleslava Velikého, prvního krále

polského, a od první návštvy císae ímského Otty III.. jenž |

navštívit hrob sv. Vojtcha.
Pro |' souzení podaných návrhu na pomník Prešernv, jehož

íté narozeniny Slovinci letos slaví. - 16. ledna výbor pro

vení pomníku a zvolena porota. Akademický socha slovinský

AI. Repi zhotovil zatím malé poprsí Prešernovo, velmi zdailé, pro užší

kroužky oslavitel velikého národního pvce slovinského.

Na lublaském divadlo dáváno l
s

. ledna nové drama Ante
Aškercovo, nejlepšího dnes spisovatele slovinského, „Izmajlov".

k k „Izmajlovu" vzat z jedné povídky Tavarovy, zpracováni

jest misti; . domácí kritika ji- chválí. Vybrané I

vy peložil do nminy nedávno Dr. Grojmir Krek.

Na koncert „Grlasbené Matice" lublaské vystoupil 17. lední

ký mistr < Ondíek.
V „Katolickém domu- vystavil tento msíc slovinský malí Ivan

L867 obrazy urené pn kostel v Brezji: sv. Antonína
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poustevníka a sv. Antonína Pacl. Grohar je chvalné znám jako zna-

menitý náboženský malí a prací jeho velmi zdailých jest už celá

ada (Sv. Rodina, tyi evangelisté, Nanebevzetí Panny Marie, Seslání

Ducha sv., Úcta Svátosti oltání, na fresco, Korunování Panny Marie,

Kamenování sv. Štpána, Sv. Helena). Le též tak zvaných genreových
obraz jest od nho celá ada (Ped zdavkami. Muž kouící, Zena
u ohništ, Nevdaná matka, dle písn Prešernovy. Zapovzené ovoce r

Vítaní hosté a j.). Jeho obrázky genreové roztroušeny po cizin, obrazy
náboženské však umístny vtšinou doma ve slovinských kostelích.

V Terstu poala vycházeti „Slavjanska Lira", jež by sou-

steovala v sob hudební pokusy skladatelské z jihoslovanských zemí

a poskytovala též vhodný materiál etným družstvm
ntainburaš

u
7

hudebním a pveckým to spolkm.
Slovinský list ženské otázce vnovaný „Slovenka" (v Terstu)

ve tetím svém roníku zmnil se ze trnáctidenníku na msíní revue
a ohlásil, že bude pinášet též charvatské lánky a bude tak organem
ženské otázky pro Slovince i Charváty rakouské i uherské. — Kesansko-
socialní list „Grlasnik" zanikl.

Charvatské mladé „Družstvo umlecké" vydalo svj samostatný

msíník „Život", jímž chce se osvoboditi od dosavadních tísnivýck

pomr. Dosavadní organy charvatské moderny „Mladost", „Hrv. Salon"-

a „Novi Vijek" nedostaovaly. Hned první sešit má rozpravu o posledních

zjevech v eské literatue (Hrié). Z mladých se tu setkáváme v 1

s Borothou, Ivánovem, Vidricem, Matošem, M. Nikoliem. Pispli též

mladým blízc:': Kranjevié, Kozarac. Tresié-Paviié a j. Revue jest

illustrovaná. Stojí ron 14 korun.

Svj Oletý jubilej innosti spisovatelské slavil ruský spisovatel

Kot-Murlyka. pseudonym ueného professora zoologie na universit
petrohradské X. P. Vágnera. Poátkem sedmdesátých let vydal Vágner
najednou svazek povídek „Skazki Kota-Murlyki". jež v tehdejším smru
realistickém vyznaovaly se siln svým snivým idealismem a fantasticností.

Neznámý — psal ped tím jen uené vci pírodovdecké — upozornil

na sebe pece a od té doby další svazky jeho povídek byly vždy
hledány a dychtiv oekávány, zvlášt mládeží. Napsal též román
„Temnyj pu". Literárn inným je dosud — TOletý.

Ruský skladatel Andrej Davidov chystá operu na libretto

dle „Potopeného zvonu" Hauptmannova.
Dne 28. prosince (3. ledna) zemel slavný ruský spisovatel D. V.

(
i
rigorovi, jenž první ze slavných vrstevník svých povznesl prapor

za osvobození lidu selského. Jeho díla obírají se životem všech vrstev,

ale nejastji venkovského lidu. V družin velikých vrstevníku svých
vynikal živým humorem a sociálním uvdomním. Pochován na hbitov
Volkova vedle Turgenva. (* l9

, bezna 1822. Viz A. (i. Stín: „Historie

literatury ruské" 372.)

V soukromém archivu nalezeno 39 dopis slavného ruského voje-
vdce A. V. Su vorová. Listy jsou francouzsky psány k princi

Nassavskému a jednají o vojenských otázkách.
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Císaská akademie nauk v Petrohrade (odbor pro ruský jazyk

a slovesnos usnesla se na systematické m v y d á ní všech pra c í

ruské spolenosti dopetrovské doby. Vytlí ní tu obsáhne

hny literární plody, vydané až dosnd i nevydané, až do konce

1 7. století. Kritický výbr a úprava bude ovšem hlavním úkolem

akademie. — Zárove usneseno vydání v^ech rukopisných památek
dochovaných z doby do 14. století. — Souasn pnné se s kritickým

v vdá váním literárních prací 18. vku. Akademik A. N. Pypin navrhl

vydati sbírku prací lit e r. c a r e v n y K a t e i n y EL, což též pijato.

Mstu Jekaterinburk dostalo svolení sbírati na pomník svého rodáka

a velmi nadaného spisovatele F. M. R setníkova (
2
/14 zái 1841 až

f

._, bezna 1 S 7 1 .

Na bulharské divadlo vláda dala do rozpotu 60.000 frank.

Díve bylo jen 40.000 r.. ale za minulé vlády (za ministra vyuování
Vazová

)
podpora zvýšena. Le i tchto C0.000 se rozšantroí — vládním

lidem, povznesení dramatického umní nemá z toho mnoho. Zvlášt chybou

je, že vláda nepodporuje snaživost mladších literátu vypisováním cen.

pijímáním zaátenických dl a pod. Divadelní výbor pi ministerstv

vyuováni zízený rozhoduje o repertoáru, a na ten z domácích kus
pijdou jen práce „svých lidí". Proto se stává, že lidé ve výboru a

v ministerstv najednou zanou skládati nebo pekládati divadelní kusy

jen proto, aby si za n ješt vas dali vyplatiti od divadla odkupné
za právo provozovací. Na repertoáru však není ani z moderní tvorby

zahraniní mnoho kloudného: podle píkladu výdélkovýeh divadel, a

hlavn podle Pe^ti se ve Srdci ídí propaguje se samé lehké

zboží z ilého svta sehnané. Také herecké umní je v plenkách.

Umní to zatím spoívá jen v deklamaci. Za nynjší nové správy

editele Mandroviée Charvát rodem) se zaíná divadlo i po um-
lecké -tránce povznášeti. Angažováno nkolik lépe vzdlaných sil:

si. Budevská, pp. G. Kirov, Chr. Ganev a Sarafov, na ruských scénách

Be vzdlavší. Le obecenstvo samo nemá ješt mnoho porozumní pro

lepši hru a nerozlišuje a není spravedlivo. .linak však Bulhai jsou

národ divadlu velmi naklonný a po mstech venkovských velmi astá
jsou ochotnická pedstavení

Španlsko slavilo 17. ledna 3001etou pamt narozenin svého

velikého dramatického básníka Calderona. — V Anglii zemel
20. ledna .-livnv umlecký kritik John Ruskin, osnovatel Školy

rafaelitv v malíství, nepítel Bouasné kultury, nepítel snah 1,

aárských a sociálních, zvlášt nepítel prie,- strojové, jež umní ruky
lidské- ubila. 1'olitickou víc ne/, umleckou událostí jsou pohostinné

nmecké hry berlínské tragédky Anežky Sormové s celým sborem

inoherním z Berlína - v Paíži. A Paíž se neuráží nmeckou hrou,

naopak je v nadšení nad umním Sormové, již staví na roven své

Réjanové ;i italské Duseové „Nový Život" pinášeje zprávu o nové

Dra. Jo8. Miillera evni „Renaissance", uvádí z dopisu proslulého

tohoto theologa nmeckého úsudek o národ eském: nS obdivem
hledím n d. N','r id, v nmž je taková intellierence, nemž<
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býti nízkým. Náboženská oista, neznající národnostních mezí, budiž
mostem mezi všemi národy." „Renaissance" bude míti úkolem smiovat
moderní pokrok s katolicismem.

Z národního hospodáství. Pední záležitost hospodáskou, rak.-
uherské vyrovnání musila prozatímní vláda Wittekova pece jen
uzákonit po § 14. Ovšem parlament se pece ješt bude musit pustit

do porady o vyrovnání tom, ale jeho vliv na né už je te pouhou
nullou. Kvótu uruje zatím zase mocná sám dle pomru na jakém
se konen ob deputace kvótové byly dohodly. — Od nového roku
zrušeno také tak zvané mlecí ízení. Ale už ped jeho zrušením
byla ve Vídni deputace mlyná haliských, aby bezcelný dovoz pše-

nice do mlýnv byl dovolen s podmínkou, že vše semleté se vyveze
opt za hranice. Snahy ty byly ovšem mamy. Také v Uhrách poí-
nají znova na to škemrati, že velkomlýnm pro vývoz do ciziny pracu-

jícím melivo odato, a domácím mlynám a rolníkm, že to beztoho

nepomohlo. Le vláda mlýnm nahrazuje clo obilní v podob vývozní
prémie. — Na sjezde východohaliských mlyná v Tarnopole do-

máháno se téhož, alty také u nás clo z obilí vybrané vráceno bylo

mlýnm jako vývozní prémie, ímž ovšem by se výhoda mlecího

ízení uchovala, ale zárove odpadla by výtka, že bez cla dovezené
obilí prodává se uvnit íše a rolnictvu i malým mlýnm zbytená se

tím psobí soutž. Sekretá obchodní komory pražské Dr. Hotowetz
už díve v zájmu mlynástva proti mlynástvu samému postavil se na
stanovisko, že zrušení- mlecího ízení leda íši hospodásky uškodí.

Z prvních následk tohoto zrušení dokazuje v „Národohosp. Obzoru"
(. 1.) správnost svého úsudku varovného.

Rak.-uh. banka má dostati nového guvernéra, o kterouž hodnost
závodí spolu bývalí ministi Biliíiski a Kaizl. Kaizla podporuje liberální

a socialistický tisk vídeský veejn i tajn, z dvod prý isté vcných.
pro jeho veliké odborné finanní vdomosti.

Jinou záležitostí hospodáskou prvního ádu jest chystaná oprava
tarifu celního pro budoucí smlouvu, obchodní s cizinou. O dotaznících

prmyslovým a obchodním komorám zaslaných jsme se zmínili. Nedávní
rozeslalo i ministerstvo orby dotazníky zemdlství, lesnictví a horního
prmyslu se tykající. Poukázáno na to, že pro šetení uren v dotaz-

nících tch rok 1898. — tedy rok vvsokých cen obilních a velké

úrody, ímž pro pomry zemdlské vynikne z odpovdí velmi ne-
správný obraz, píznivý nadobvej, což snad na ochranu zájmu zem-
dlských pi uzavírání nových smluv by mlo špatný vliv. Le mini-

sterstvo orby ujišuje, že vzal bude ohled na to. že rok 1898. byl

neobyejný.
Zjeveni dne jest velmi živý ruch družstevní. Živnostenští

instruktoi konají už ve spoleenstvech emeslných obchzky, ped-
nášejí, uvdomují a pobízejí. Pro hospodáská družstva mohutným
podntem je podprný plán ministerstvem orby vypracovaný.
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Ministerstvu veškery družstevní ruch zvlášt tam, kde se jedná o po-

átky, nejradji by skupilo kulem Raiffeisenek. Zvláštní podporu a

péi chce však vnovati jednomu druhu družstev, družstvm obilních

skladiš. — Výbor moravské zemdlské rady (eský) uhradil se však

proti tomu. aby ministerstvo orby samu si ponechalo rozdlování podpor.

a ústavu hospodásko-zemskému, jakým zvlášt je zemdlská rada. po-

nechalo jenom úlohu podávati dobrozdání a navrhovati jednotlivé žadatele.

Národní a hospodáské dlení na Morav dovršeno

samostatným ustavením musejní zemské spolenosti, a konen i usta-

vením eské hospodáské spolenosti; mimo to eská strana donucena

odlouiti se i v zemském ovocnáském spolku a založiti si svj nový.

Starý s bohatými fond v a s celým zaízením si nechali Nmci! Ustaven

rovnž eský ústední spolek pro chov drbeže.
Následkem snížení dan výdlkové, jež ped dvma lety upravena,

porueno obchodním a živnostenským komorám, upraviti pi-

mené volební ády. Ob moravské komory to uinily zpsobem
velmi pohodlnvm: místo tí sbor volebních ustanovily tyry, v nej-

nižším census volební nejen nesnížily, ale zaokrouhlením zvýšily a ve

dvou prvních sborech znan jej zvýšily, tak že. kdyby návrh jejich

pijat byl, nmecký velkoprmysl a velkoobchod na Morav ml by

íi.i vždy snad pojištnu vtšinu.

Y brnnské obchodní komoe, když koncem prosince o návrhu

vládním na zamezení nekalé soutže pednášenu dobrozdání. vládní

pedlohu zpola zamítající, zpola paralvsujicí. proneseno též pání, aby
mezi zpsoby nekalé soutži 1

, dle navrženého zákona trestatelné, vadn
byl také- boykot živnostníku z národních, náboženských a politických

pohnutek. Heslo ..svj k svému", jak vidt mnohé mrzí. ale nepo-

lepšuje jich!

Po teplém listopadu loském nenadáno se tak teskuté zimy. jaká

s malými pestávkami od polovice prosinec do polovice ledna potrvala

a proto pekvapeno jí jak obanstvo tupící, tak hory topivu tžící. Se

h stran poato naíkati na nedostatek uhlí. A nejen u nás a

v sousedním Nmecku, ale zvlášt v Rusku. Tam nedostatek ten byl

takový, že mnohé závody musily pestat pracovati, a že vláda vidla
se nucenu k mimoádným opatením: ulevení dovozu a ustanovení

pevných cen. aby obanstvu nebylo petahováno. Doly uhelné mly
ohromný odbyt, dráhy ilou dopravu, jen že nastalé vánice a vysoko

napadlý sníh. najednou dopravu bu zcela perušily nebo znan stížily.

(' nás, jak už asto i dív bylo slýchati, dráhy, zvlášt státní laborovaly

v té chvíli nedostatkem vagón. Ke vsí té- bíd pidala se v polo-

vici ledna stávka horník v-uhl okop. Dlnictvo vidouc, jaké

majitelé- dol dlají obchody, chtlo zcela správné míti podíl na zvý-

šených cenách a na vtším zisku majitel. Poato v Mor. Ostrav, na

to v Cechách v pánvi kladenské' a konené i severo a západo-eské. —
Vláda pevzala vyjednávání mezi stranami, ale nedailo se jí. Všecky
ty okolnosti sbhly se tak. že uhelná krise s nebývalou dosud ostrostí

zachvátila celou Evropu. Uhelný nedostatek odbíjí se ovšem vždy
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nejznanji na veškerém prmyslu. Z uhelné krise proto snadno mže
nastati všeobecné hospodáské vysílení.

Statistika stávková, již te zpracovává úad práce a ne

statistický odbor ministerstva obchodu jako díve, rozhojnna o stávky

hornické, jež do statistiky až do roku 1897. pojaty nebyly, protože

hornictví nepatí pod dozor obchodního a prmyslového ministerstva.

ale pod ministerstvo orby (!) Ve zpráv posledn o roku 1898. vydané
máme te statistiku celého jednoho ptiletí stávkového. Statistika let

pedešlých (ped 1894) nebyla sbírána ani zpracována ješt v tom
rozsahu a do tch podrobností, aby poskytovala jasný a spolehlivý

obraz celého zjevu stávek. Úad práce i tak v prvním zpracování

svém obohatil statistiku stávkovou novými pohledy a zeteli.

Dle toho mli jsme:
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Zárove zejmo, jak i ostatní mimoeské Rakousko ve stávkový
ruch zaíná silnji a astji vstupovati. A z jednoho ptiletí ješt na
stálost zjevu toho souditi nemžeme. Vždy dle loského a letošího

roku 'teba teprv jednoho msíce z letuška i soudíc stávkový ruch

esko-nmeckých zemí zase dosáhl i dosáhne asi svého starého vý-

znamu. Jsout zem tyto nejen nejprmyslovjší, ale zárove práv
prmysly s velikým potem délnictva textilnietví. hornictví, zastoupeny

v nich velmi etn.
Celému stávkovému hnutí také vždy dodávají rázu tato dv

prmyslová odvtví: hornictví a textilní prmysl. Xáleželof ne]

procento stávka hornictví r. 1804. (34*28yo ) a r. 1896. 45 -47%)>
textilnietví r. 1897. 29-31«/ a r. 1896. 14-28° ). Ve dvou letech

z ptiletí našeho zbývajících dominoval: r. 1895. prmysl zeminný
34*70°/ vídeští cihlái a r. 1898. stavební živnosti 25*20Y stávky

v ('echách).

Pokud z pedbžné naší tržní stati štik v vidno, skonil rok
minulý velikým pebytkem. Rok pebvtku neobyejného pichází však
také po roce neobvejného schodku, po roce passivním. Zahraniní
tržba naše vykazuje aktivum 138 mil. zl. proti passivu 12 mil. zL
r. 1898. Dovezeno totiž zboží za 790*3 mil. zl. (mén o 29Ó mil. zl.

než r. 1898.); vyvezeno však za 9284 mil. zl. (více o 120*8 mil. zl.

než r. ]M'S. . Jest to dosud nejvyšší hodnota, jaké náš vývoz kdy
dosáhl. Zejmo z toho. jak zemdlství dosud má rozhodující vliv na

obchodní bilanci naši. Rok neúrodný ji snižuje, rok úrodný zvyšuje

mrou rozhodující. Stále ješt ást vývozu zemdlského je tak vážnou.

ií na zmnu celého trhu našeho, a absolutn vývoz prmyslových
výrobk až dávno jest znanjší než vývoz zemdlských plodin.

Státní rozpoet ruský na rok 1900. provázen velmi píznivým
výkladem ministra financí Wittea; snad proto práv, že v rozpotu
taji se zase jako vloni i pedloni deficit znaného obnosu. Ministr

financí na úhradu velikého mimoádného rozpotu, když ádné ani

mimoádné dchody už nestaí, erpá z pokladní hotovostí, nashro-

máždné bhem let píznivjších a pozstalé z výpjek, jež v celém
obnosu nevynaloženy. Lee pokladní hotovost nemožno konen doista

vyerpati. Stát nemže zstati s prázdnými pokladnami a ekati vždy,

až se dan sejdou, njaká zásobní pokladní hotovost musí vždy býti.

A tak už na r. 1898. vzato z této pokladní hotovosti 82*5 mil. rubl
výdaj byl TTT2jf mil. rublu, píjem 1689*7 mil. rubl). V roce 1899.

z volné pokladní hotovosti opt 98.') mil. rublu výdaje obnášely

1571*5 mil. rublu, píjmy 14T."> mil. rubl). A letos z této pokladní

hotovosti má Be dokonce vzíti 160*7 mil. rubl výdaje 1 7 r> 7 4 mil.

rublu, píjmy 1596*7 mil. rublu. Pravilo se sice ped temi lety. že

hotovost pokladní ruská jest veliká, nejvtší snad. jakou který stát

vládne, ale konen po tech letech takového výbrn, tém pl tetího
sta mil. rublu nemožno Be nadíti, že by stále zstával:' nevyerpatelnou.

už vloni proslýchalo Be. tni finance ruské potebují

nezbytn njaké lio nového zásobení, a ministr že vyjednává o pjka
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v Berlín, v Londýn, v Paíži — le nikde prý nepochodil a obrátil

se konen do Spojených Stát severoamerických.
Pes to pi takovémto financování nestojí rusky rozpoet he

než náš rakouský na píklad. V ruském rozpotu není totiž žádných
investiních zadních dvíek, jako je v našem rozpotu uinil finanní

ministr Dr. Biliski. A pece investice ruského rozpotu jsou rok co

rok ohromné. Tak i letos na stavbu nových drah státních a opatení

starých novými vozivými prostedky nalézáme tu obnos 149 mil. rublu.

To jsou tedy jen železniní investice, ostatních nepoítajíc. A jsou

ovsem znaný i v jiných oborech státní správy: tak v rozsáhlém mini-

sterstv státních statkv a zemdlí iní 18 ' 2
milionu rubl. Mimo tu

v rozpotu nachází se položeno 85 mil. rubl na pjky garanní, tedy

vlastn výdaj, který není výdajem, nebo peníze ty v budoucích letech

se pirozen zase budou spláceti. Tím zpsobem vlastn na 200 mil.

rubl jest investiního rozpotu, který by u nás opatili výpjkou,
ruský ministr jej bere z hotového, a až všecku hotovost vybere, pjde
asi tnuti'/, cestou jako ministi jiných stát.

Zcela správn poukazuje ve svém výklad ministr "Witte. že Pusko
na veliký podnik svj, sibiskou dráhu, vydalo od r. 1891. do r. I
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mil. rublv, a vydalo je z bžných dchod státních. Zbývá
jen ješt vydati na tutéž dráhu 130 mil. rublv, a pak znaná ást
dchodu bude uvolnna a pro brzkou budoucnost zjednán nad to veliký

zdroj píjmu y dráze samé, ale hlavn ve zvýšeném hospodáském
rozvoji a poplatnosti Sibie.

Rozvoj prmyslový celé Rusi vyliuje ministr v témže

výklad íslicemi a slovy velmi potšlivými. Od r. 1877. do r. 17M7.

výrobnost prmyslu (bez hornictví, hutnictví a prmyslu akcisového

stoupla z 541 milionu rubl roní ceny na 1 8 1 * > mil. rubl. Zvlášt

v posledním ptiletí prmyslový rozvoj pokrauje velmi rychle. Pi-
rustek prmrné obnášel v desítiletí 1877—1887 roních 26 mil. rubl.

v ptiletí 1888—1892 41-6 milion rublu, v ptiletí 1893-1897 vsak

KU milion rubl.

Školství. Mladší uitelstvo vybavuje se bezohledn /. podruí
staroliberalní frakce, kteráž velmi neliberáln každé volnjší hnutí

mladých druh dusila a nesnesla mínní odchylného od názoru panující

kliky. Dosti dlouho vládla nevelká na poet skupina pseudoliber

a veškeré uitelstvu držela v otrocké odvislostá. U/val-li se duch ne-

poddanjší, udlali z nho ..klerikala", bezectn ho vylouili z té své

„organisace" papírové, a byl pokoj. Ti mén odvážní zastrašeni umlkli

a neopovážili se veejn hájiti mínní odchylné od náhledu práv
bžných a u „Štábu" za jediné pro uitelstvo spasné pijatých. Když
pak „klerikalní" strašák pozbyl dsivé hrzy a mladší druhové bez

bázn zblízka si ho prohledávajíce pozbyli strachu a svižn poali se

hýbati, staroliberalní matadoi rychle postavili na uitelskou roli strašáka

nového, hroznjšího, dsného: socialismus. Nesouhlasíme se vším. c
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v mladých, bujných hlavách rodí a nepodepíšeme všech jejich prjevu.

Ale také nekaceujeme zásadn odchylné mínní a t upímn,
že v adách uitelstva poínají samostatné mysliti. Ve a kypí to

v uitelstvu a my oekáváme v blízké doh dkladnou boui, jež

zajisté smete tak mnohé domnlé modlv. a! -nad i nekesanskou
ne snášelivost, kterouž mnozí považují za píznak svobodomyslnosti

pokrokové.

Toto naše domnní jest odvodnno hlavn sjezdem pokrokového

uitelstva v Brn dne 6. ledna t. r. konaném, kdož uitel J. Fischer

z Dolních Duban. který nemá s hnutím katolickým žádných styku,

mužné uinil návrh a úinn hájil, aby do resoluce pijat byl odstavec.

že ohrožující innost pokrokového uitelstva jeviti se má ve snaze po

smíru so stranou katodickou. Zcela správn dokazoval, že snahy uitelstva

po osvtovém povznesení lidu v ohledu mravním i hospodáském zstanou

k nemalé škod celého národu kusými, tém nicotnými, nedosáhne-li se

v dob nejkratší smíru se stranou t. zv. ..klerikalní". Návrh sice padl.

ale to nás nemate. Ve hlavách myslících nepadne a bude snad poátkem
obratu mladých proudu ve smry rozumné-. Z té píiny vítáme radostn

projevy v „Hlasu" nedávno uveejnné pod znakou £ jakožto po-

Inou známku vystízlivní. Na této cest shledají se bohdá všichni

uitelé dobré vide a zbudují skutenou organisaei stavovskou, jež bude

jiti zájmy všech, aniž drakonicky pedpisujíc jednotlivcm.

který z asových proudu politických jest pro všechny uitele povinným

vyznáním politickým. Ano. poznejme se. a bude lépe nám i té naší

milé eské škole, pro niž marn sbíráme léky v houštinách liberálních

pralesu zbahnlých. —
A nyní zase trochu íslic. Podle výkazu vládních máme v Ped-

litavsku v.- -kolním roce 1899.— 1900. celkem 303 stedních škol. a sice

203 gymnasií a lni realku. Z tch bylo státních 220, zemských 35,

mstských 20. Biskupové vydržovali 4 gymnasia, duchovní ády 1
•">.

fondy rzné - gymnasia a 1 realku. soukromníci 6 gymnasií a 3 realky.

Dle vyuovací ei bylo 170 stedních škol nmeckých. 7 7 eských,

31 polských. 7 vlašských, 2 rusínské. ti charvatsko-srbských, 11 utra-

i|iiistických. Na gymnasiích bylo 67.394, na realkách 32.745, celkem

navštvovalo Btední školy 100.039 žák. V Praze samé- vydržuje stát

22 stedních škol, a sice 13 gymnasií 7 <•.. 6 n.) a 10 realek 6 <'•.. 4 n. .

Na -kolách nmeckých tam studuje 1073 Nmc, 1058 židv a 376Cech.
V Brn místodržitelství vyzvalo obec brnnskou, zdali by nechtla

založiti ženské Lyceum, rozumí se nmecké a státem hodn pod-

porované. To stalo se bezpochyby ze samé- lásky ke školám „Vesny.
které tak utšen zkvétají a vývojem svým ovšem ku zízení lycea

nutn povedou.

Pkné pekvapeni uchystala správa vyuování na státních školách

prmyslových zamstnaným mistrm. Zaadila je mezi státní úedníky
a pikla jím tytéž nároky na pensi, jaké mají uitelé státních škol

ve smvslu 2. od. § 1. zákona ze dne 9. dubna 1870 a zákona ze dne

14. kvtna 1896.
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Pípadný a velmi asový lánek uveejnila „Bes. uit." Ve stati

sice ne obšírné, ale ízné biuje ušnrovanost školství ili tak zvané
rubrikáství a pravidlování. Upozorujeme na lánek „Více volnosti pi
výchovu a vyuování." Je to zdravý projev touhy po rozumné oprav
spuchelé soustavy svobodásky-byrokratické. nyní všeobecn uplatnné.

Také pražská „ Politik" uveejuje adu výtených lánkuv o ne-
zbytné oprav stedních škol. Znamenitý znalec stedních škol bezohledné
tepe vady soustavy nynjší, biuje vychovatelské híchy a iní pozoru-
hodné návrhy opravní.

Velký rozruch budí v uitelském svt otázka stravování žáku
ve škole. V cizin již dávno pekroili meze úzkoprsého sobectví a

nákladem spoleným, zem neb obcí. zídili všeobecné, bezplatné stravováni
žák ve školách a za tím úelem zídili školské ústavy stravovací spojené
se školou. U nás dosud jsme se nezmohli než na nkolik „ polévkovvch"
ústav. jež vydržují soukromé spoleky a jednotliví dobrodinci. O sou-

stavném stravování Školní chudiny se dosud ani vážn neuvažuji'.

A pece jest v zájmu rozumného výchovu nezbytn teba, aby stravuvání
žáku bylo zavádno do škol alespo tam, kde toho sociální pomry
nutné vyžadují.

Ze správních záležitostí nejdležitjší jest nová instrukce pru

zemské skoldozorca:. vydaná správcem ministerstva vyuování Dr. Hartlem.
Klade se v ni zvláštní draz, aby školdozorci zjednali si dkladnou
známost o všech .pomrech ústav jejich dozoru podízenvch. Mají do-
hlížeti, aby se škol nezneužívalo k rejdm politickým, národnostním
nebo konfessionalním a pracovati mají hlavn o podáních pedagogieko-
didaktických. Na pravidelných objížkách osobním všestranným názorem
mají prozkoumati stav skuly a pesvditi se, zdaž se zachovávají a

pesn provádjí zákony, výnosy a naízení, a o cestách inspekních
neprodlen pedkládati mají zprávu zemskému školnímu úadu. Náhled
uitelského sboru v záhadných otázkách pedagogieko-didaktickýeh má
vždy býti smrodatným. Dále se ukládá inspektorm, aby bedliv pi-
hlíželi k zdravotnictví školnímu a tlesnému vývinu žáku.

Dležitý zákun nabyl platnosti v Cechách. Náklad vzniklý za-
stupováním uitel škol obecných a mšanských, jež byli

jmenováni inspektory, nebude nadále uhrazován z normálního fondu
školního, nýbrž z pokladny státní.

Halíc jak svým obecným tak i stedním Školství je za ostatními

korunními zemmi. V roce Í898— 99. mla 30 gymnasií a 6 realek

s 18.892 žáky. tak že na jednu školu pipadá 524 žáku, kdežto
v Cechách na jednu stední školu pipadá jen 278, na Moravu 276,
na Dolní Rakousy 335 žákv a na jednu stední školu v Pedlitavsku
vbec 323 žák. Pro školní rok 1898—99. návštva stoupla o 12.">4 žáku
proti ruku pedešlému. Do I. tídy hlásilo se 4690 a pijatu bylo 3709
(79-08°/ ) žák. Podle národnosti studovalo na stedních školách haliskvek
13.286 Polák (80-40%), 2792 Rus (16-95%) a 42;; žáku jiné národ-
nosti (2-57%). Náklad obnášel na gymnasia 1 .204.900 ssL, na realkv

143.500 zl, úhrnem 1.398.400 zl.
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D nás mluví se mnoho o reform dosavadní soustavy školské,

smrn tom vyniká zvlášt organ pokrokového uitelstva eskéh"
„Pedagogické Rozhledy-, v nichž J. Mrazík sešit 4. runík XIII. žádá

úplný pevrat nejen vzhledem k uivu, ale i pokud se tvká právních

pomr a vzdlání uitelstva Vychází ze stanoviska, že budoucí šk"la

musí budovati theorii na základ praxe, a skutená práce tlesná že

musí býti podkladem a východem všeho vyuováni. V celku trochu

Biedermana a trochu Tolstoje v eské hazuce. Ze reformy ie teba,
nepopírá již nikdo, ale jak se má vykonati, o tom se mínní rozchází.

Eozumný je požadavek „Besedy Uitelské" . 5. r. XXII. . aby re-

formy školské nebyly konány bez úastenství a spolupsobení uitelstva.

Z tjímavý posudek soudobého výchovu pináší „Život- (é. 21. r. I. .

kdež píše J. Manal: „Místo výchovu a ucby pirozené sekáme umlé
šablony, trpíme dusné, vlhké, špinavé muírny pro své dti. strkáme
jich tam více než trestanc do cely. uiteli, vychovateli dáváme místo

20 dtí 80—129 a žádáme, aby všechny uil a nauil." — Mnohé vci
tam uvedené bychom i my podepsali.

Rovnž v methodice ukazují se známky neli revoluce, tož pevrat
dalekosáhlý. „Ddictví Komenského" chystá methodiku slohu na novvek
základech isté národních. Na práci mnohoslibnou jsme skuten zv-
davi. O nových proudech v ub pírodovdecké dle soustavy biologické

píležitostn jinde si pohovoíme.
Na eské technice pražské zízen dávno žádaný kurs zemdlský;

zapoal 2. ledna t. r. Na eské universit pražské zahájila B>. ledna t. r.

mensa academica svou blahodárnou innost. Doufáme, že tím opt kousek
studenta vyízeno.

Lidové pednášky na eské universit v Praze nabývají znané
dležitosti a budí oprávnný zájem širších kruh. I v tomto smru
jevíme pokrok nepopiratelný.

Vid Bp olen o s t pro zízení rak- u skéh o m n

Školského uveejnila nedávno provolání ku všem obanm státním

B prosbou, aby pistupovali k nové založenému spolku ku zbudování
rakouského musea pro výchov a vyuování. Zamýšlené museum školské

nemá býti pouhou výstavou mrtvých pedmt, nýbrž místem vzdlání,
v nmž vládne ilý život a z nhož vychází popud k novému psobení
a tvoení ve služb -koly. Popud k založení velkého, názorm pítomné
doby odpovídajícího musea školního dal zemský inspektor Dr. J.

Stejskal svými obsáhlými návrhy ku zízení c. k. musea pro výchov
a vyuování ve Vídni, pedloženými v roce 1894. vídenské okr
škulni rad.-. Za pedsednictví pedsedy spolenosti konána byla nedávno
první hromada celé správy a celé dozorí rady. !' oznámil, že

svornou snahou zástupc stedních, odborných, obanských a národních
škol jest dána záruk se blíží k cílí rychleji, nežli z po-

átku se domnív lenosti byly již uinnv návrhy a rozj

k vystavni musea se všemi potebnými prostorami .1 úmyslem
s hlavní budovou spojiti velký sál ke konání populárn vdeckých
pednášek a ku kinemat< 'grafickým pedstavením.
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Ve Vídni nebylo ani jediné eské školy obecné, ne tak stední.

vydržované z veejných fonduv, a tam Cechu bydlí nejmén desetkráte

více než v Praze echv. Obecné školství vídeské dle stavu dne
1. íjna 1899 vvkazuje v 19 okresích 3507 tíd. z nichž 1714 chla-

peckých, 1759 dívích a 34 spolených bylo. V tch se vyuovalo
140.089 dítek (70.418 hoch, 69.671 dvat). Na mšanských školách

bylo 18.447 hoch, 22.392 dvat.
Politika dere se bohužel nejen dvemi, ale již i okny do škol,

zvlášt nmeckých. Ve Feldkirchen nacionalisté poali ve škole pro-

jevovat smýšlení své tužkami zabarvenými velkonmecky. Na tuto

demonstraci odpovdli nmetí studenti rakouského smýšlení tím. že

zavedli ernožluté stuhy na klobouku. Pro tuto „demonstraci" byli vy-

slýcháni a stuhy ernožluté zakázány jako provokace, kdežto erno-
erveno-žluté tužky smly zstati jakožto prý oprávnné barvy turnerské.

Došlo tedy tak daleko, že na císaském gymnasiu rakouském císaské

barvy musely uhnout „turnerské trikoloe erno-erveno-žluté u
. Malikost,

kteráž však výten objasuje tak mnohé zjevy ve školství n-
meckém u nás.

Také Rusko konen upravuje služné uitel škol národních.

Ministr národní osvty uchystal projekt, dle nhož bude zízen pensijní

fond. Dosud tam uitelé nemli nárok na pensi, a proto kdo mohl

utíkal ze školy k jinému zamstnání. Od r. 1900. zvýšeno bude služné

ídících na 500 rubl, ídící uitelky 300 rubl. Na venkov zvýšeno

služné uitelm na 300 r. (390 zl.), pomocníkm 200 r. (250 zl.), kde
dosud mli mén než 200 rubl. Krom toho zakládají na Krimu
sanatorium pro uitele a zizují se školská musea.

Na konec mžikový obrážeek vyhlášené humanity nmecké
a židovské. V Prusku nesmjí dti své polsky vyuovati ani rodiové.

Bda otci, matce, bratru, seste, donese-li se na n, že doma dti vy-

uují ei mateské: písný trest od 20—100 marek i více je za tento

„unfug" nemine. V Tšín dle „Gwiazdky Ciesz." vychovatelé moderní

bijí dti, opováží-li se veejn neb ve škole promluviti polsky, a mair

17. arrondissementu v Paíži žid Level naídil lékam všeobecné ne-

mocnice, že dítek ze škol nestátních (katolických), nesmjí pijímati

do nemocnice. Na tuto židovskou humanitu 13 léka správnou dalo

odpov tím. že složili své úady. Do tetice pak ješt zachycuji obrá-

žeek z „uherské" humanity. Ministr Vlassics písn dbá, aby na všech

státních ústavech dkladn se uilo jazyku nmeckému, ale slovensky

kdo se ve škole opováží promluvit, jako nebezpený ..pansláv se

vylouí. Malé, ale dkladné zrcadlo „moderní humanity se nám jeví

v nepatrných na pohled zprávách, jimiž pro dnes koníme.
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Antisemitismus.
P. Vychodil. (. d.)

Neteba býti práv chvaloeníkem židovským, aby ctné vlastnosti

jejich byly uznány a — nápodobeny. Všimnme si ze zmínných na p.

stídmosti a šetrnosti. Tch práv u lidu našeho tak bolestn postrádáme,

akoliv nejen hmotný nedostatek — jsmet proti židovským soubydlitelm

svým pomrn opravdu chudobní — ml by k ní nabádati, nýbrž

i mravouka naše. Neodvolávejme se na nekalé pohnutky, že prý žid

mamonu všecko obtuje, i tlesné pohodlí a oberstvení, že je stídmý

z lakoty a šetrný z hrabivosti. Necha! Pohnutky nechme jemu, skutek

sám zajisté jest chvály hoden. Nám ovšem náleží proniknouti jej pravým

duchem, ušlechtilého úmyslu totiž, aby z nho byla pravá ctnost. Ale

proto není dobe pohrdati skutkem samým, že tam a tam vykonán snad

z pohnutek a úmyslu mén kalých. Kdybychom ostatn chtli stopo-

vati tyto malikosti dopodrobna, pesvdili bychom se, kterak židé

umj i pi stídmosti a šetrnosti své nahraditi sob na p. zotavení

tlesné požitkem v pírod a i jinak se „ukázati", když je potebí a

oni za dobré uznají. My jsme zvyklí nehospodárn plýtvati vším a

vinde. Nepomr mezi výrobou a spotebou pedmt k životu ne práv

nutných je pece zejmý: "ni hlavn prodávají, my spotebujeme

výrobky svoje i jejich. Je k smíchu i k plái, vidti naše furianty po

venkov nadouvati se pýchou, že žid je jejich otrokem, že je musí

obsloužiti. Jak dlouho? —
10
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V této vci. ve hmotných zájmech, mnoho zanedbáno. Nemžeme
arci schvalovati smru niaterialisticko-kapitalistického, který dnes

židovstvo ovládá, tím mén pak smrem tím se nechati vésti, ale mezi

materialismem neb mamonstvím neb jak to chceme jinak nazvati, emu
židovstvo namnoze propadlo, a mezi rozumnou správou vezdejšího

života je pece znaný rozdíl. Nesmíme ukazovati jen k duchovnímu

poslání kesanství, které prý se nemá míchati do záležitostí svtských —
tak toho apoštol národ zajisté nemyslel! — Duchovní život zde na

svt není možný bez tlesného. K ]\íarii je vždy potebí Marty. Samy
chrámy a kazatelny nevznikly od sebe. nýbrž prací a penzi! A nejvíce

a nejpknjších vzniká jich tam. kde tlo i duch svorn se piiují.

Ani ono ani tento sám na to nestaí. Ke království Božímu ostatní

vše pidává se jen tm, kdo zaslouží. Vedle duchovní innosti bylo

vždy potebí také hmotné. Starší ehole, které zajisté nemén znaly

ducha Kristova než my, umly obojí stránku praktickv nejlépe spojiti,

a v zásluhách jejich jsou tyto zásluhy o hmotný blahobyt zajisté ne

poslední. Za to panská praxe — rozumí se, že pán duchovních

i svtských — kteí chodili za svými libstkami a židv nechali a

ješt dosud nechávají za sebe hospodaiti, dovedla nás tam, kde jsme.

Není divu, že v posledních stoletích služebnost i v nejkesanštjších

zemích nabývala již starovkého otrockého rázu a že. práce tlesná,

hospodáství, obchod, emeslo atd. po osvobození neneslo užitku bývalým

pánm, kteí si toho neumli všímati, nýbrž jejich bývalým „nájemníkm".

Známý to obrázek ze života. „Nájemníkv 1
' neb hospodái tmi bývali

zhusta židé, kteí takto zstávali nejvíce ve styku s pracujícím lidem

a styk ten umli využitkovati hmotn i mravn.

Nesmí nás másti, že nepátelé, liberalové a realisté, ze vzteku

nad probudilou inností naší antisemitskou pokikují cosi o „kázaní

o hnoji". Oni nejsou o nic lepší žid. proto zostuzují snahy naše. Ze

josefinismus kázal duchovenstvu všímati si více hmotných zájmv
ujameného lidu, nebylo tak zhola pochybeno; ale že zavlékal do chrámu

a bohoslužby, co tam nepatilo, a uvádl duchovní stránku v nevážnost,

v tom byla chyba. Ano, pokud bží o ctnost a neest, jež jest vlastním

pedmtem katolického kázání, není vru pro vyhýbati se na kazateln

thematm, jako poctivost, stídmost, piinlivost atd. — což vše dopo-

máhá k úspchm hmotným a šlechtí zárove povahu. Ješt mén
možno pochopiti — vysvtliti ovšem ano, je to týž vztek — výtku

innou knžstvu, že se vbec do takových záležitostí míchá. Vždy
pece snad knz jako kterýkoliv jiný vzdlanec, neživící se prací
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rolnickou, prmyslovou neb obchodní ba knéží jsou bohužel práv
namnoze na takovou z ásti poukázáni!, má stejná státní práva a

povinnosti, jest kupcem a spotebnikem jako každý jinv. vzdláním
svým a úadem pak pirozené vdcem lidu. má tedy nemén práva

ba povinnosti než kdo jiný. o vci tyto také peovati, aby i zde vládl

duch kesanský, duch lásky a spravedlivosti Kristovy.

Vím dobe, že innost ta jest odiosní z mnohých píin, a ne

práv tolik, jak by rádi namluvili takoví, kteí mají nejradéji svatý

pokoj ve všem a se všemi. Zcela obyejný pípad jest. že podnikv

pracn a poctiv zbudované stanou se strannickým rejdištm špinavých"

kikloun liberálních a osvtových, kteí se stranou svou z ovoce

spravedlivé snahy tyjí pokud možno, a když se blíží úpadek, utekou

jinam také tak blahodárn psobit. Jest i v tom kus židovství, umt
sobecky využitkovati práci jiného; ale židé aspo pamatují vždy na

zadní kola. našinci ne.

Horším zdá se tomu, kdo má státi jaksi nad stranami, postaviti

se proti té neb oné stran. Tento ohled nejvíce zdržuje neb ochromuje

záchrannou práci. Máme-li na mysli knze, kolik to rozmanitých d-
vod, by se píliš neexponoval a s nikým neznepáteloval ! Píin to

ovšem namnoze domnlých, pohodlím a slabostí lidskou vvlhanvch!

Jsme vbec už píliš kompromisní, ve všem všudv. a odtud naše

slabost. Xevím jinak vru, co by mohlo uškoditi náboženství, neb jak

se jinak íká, dobré vci, naléhá-li se na spravedlivost, poctivost,

mravnost! A osobn, kdo vbec svdomit a nezištn smýšlí, pro by

si neopakoval ono staré: „kdo jest, kdo by vám škodil, budete-li

o dobré horliti?" Práv naopak mám za to, že nejenom neškodí, nýbrž

velice svdí posvátnému úadu pracovati pro svobodu a spravedlivost

i naproti vlivným initelm, by z toho okamžit i njaké nevvhodv

vyplývaly. Nad prací pro právo a spravedlivost nemže se nikdo po-

horšovati. A kdo se nad ní pohoršuje, práv tomu teba ukázati skutkem,

že nesmýšlí správn. Jinak jest se velice obávati, aby innost uitelská

neb kazatelská v této vci neb via pouze akademickou, t. j. mluví se

docela korrektné podle katechismu a mravouky, ale nehne se dále

prstem, aby pikázáním Božím zjednána byla poslušnost. Snad by se

nkdo, na kom práv záleží, proto urazil. Tebas to bvl jenom žid, ale

on má peníze a moc, je vlídný, dá jinak pokoj atd. Ovšem on ne-

bo u í. neštve veejn, ale pracuje, a to ovšem po svém. ne-

ohlížeje se na služebníky jiného náboženství, jako oni na nho. Je sám
o sob snad zcela slušný lovk, ale zastupuje celý systém, se kterým

io»



140 P. Vychodil:

se smíiti nemžeme; nco vykoná on, nco jeho zízenci. V tom všem

vzí nebezpeí. Ale ne bouením a násilím se jemu elí, zvlášt jest-li

v zákonném právu, nýbrž opt prací, vytrvalou poctivou prací, ku které

má každý právo i povinnost.

Možná, že se i tak narazí, avšak pohoršení takové není ke zlému,

nýbrž vyišuje vzduch. Kde dlouholetá netenost neb i horší ješt

píiny nechaly se škdce zahnízditi tak, že zdá se nebýti jiného

prostedku nežli stálou povolností, ba i podporou udržeti protivníka

v dobré míe, aby moci své píliš okat neukazoval, tam ovšem je

práce mnohem nesnadnjší; ale bezvýsledná nebude ani tam. Dobrá

vc dobe provádná musí zvítziti.

Zde bude asi každý hledati zmínku o hesle „svj k svému!"

Je smutné, že bylo kdy teba je s tolikým úsilím vztyovati, a ješt

smutnjší jest, že mohlo kdy býti tupeno a zakazováno. Beztoho ne-

provádí se asi nikde tak nešikovn jako u nás. a snad nikde není

tolik hlásáno. lovk by neuvil, jaké omezené názory mohou tu míti

i lidé nejvzdlanjší. Jakoby mohla býti pochybnost, zdali bližší jest

mi košile než kabát!

Snad uvádí v rozpaky otázka, kdo to vlastn je, ten „svj", jako

tam v evangeliu ten „bližní"? Nelze upíti, že na p. pi rozdílu ná-

rodnosti a náboženství (nejen na papíe, nýbrž ve skutenosti, v život)

mohou rozpaky ty být dosti nemilé, a nerozešitelny nejsou, neb

aspo nemají býti tak ešeny, jak se to u nás dlává. U našince se

komái cedí, u cizince velbloudi polykají aneb zachovává se šikovná

neutralita mezi Nmcem a echem — chodí se k židovi. Píliš útlocitní

a „svdomití" lidé zase bojí se tak tuze nekesansky provádti boj

národnostní, a chodí proto k Nmci, akoliv nmecká strana jej pod-

poruje více než dosti a eský soutžník jeho není tedy podporován

ani od cizích ani od svých. To je ta naše zmínná nestrannost, jež tak

tuze naší vci náboženské i národní prospívá!

Svoboda smýšlení a svdomí má ovšem býti každému ponechána,

ale druzí nemohou býti nuceni, aby nespravedlivé snah v jeho pod-

porovali. I na protivnících smíme a musíme žádati spravedlivosti, a dle

toho s nimi nakládati. Jde zase o nespravedlivý systém, jejžto zastu-

pují neb aspo podporují, nikoliv o osob)-. Našinci bohužel neobratností

neb nepoctivostí svou ztžují nám vykonávání hesla „svj k svému"

velmi asto, ale pece ne tak asto, jak se skuten proti nmu heší.

Obchodníci naši nasákli práv píliš židovinou — lhostejností nábo-

ženskou neb dokonce rýpalstvím, nepoctivostí atd.. ale není u nás všechno
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erné a jinde všechno bílé. a konen možno vždv více napraviti,

máme-li na n jaký vliv. podporou, doporuováním atd., nežli kdvž

úpln jich pomíjejíce jdeme k nepátelm. Tak se posice nevydobývaji

ani neudržují! Všecko jest naše — jsme-li jen my svoji. Kdvbv tomu

vždy bylo tak. heslo „svj k svému", dnes pro zanedbané menšiny

naše tak nebezpené, nemlo by nikterak té hrzv, jakou skutené

má. dovedli bychom se o sebe a o své postarati. Ale staré híchy se

mstí. Skoda, že toho ani dosud nepozorujeme a pozorujeme-li. ne-

jednáme dle toho. Každému což jeho jest! ale: svj pedevším k svému!

Nejvíce tu snad vadí theorie hodných lidí. Víme. co lovk
aspo trochu vzdlaný neudlá k vli osob sympathické, by to byl

jinak v zájmech mén akutních tebas i protivník. Lituji, že znova

jest mi pidávati chválu židovskou, ale pravda jest. že nejen v obchodech,

nýbrž i ve vyšších oborech mnozí židé nad kesanské soutžniky

právem dobyli sob dvry spolehlivostí, solidností a úslužností —
nevím, lze-li íci také: svdomitostí a poctivostí. etnými zkušenostmi

poueni zvykli jsme si u žid pokládati i nejlepší skutky za „kšeft",

t. j. hledati ve všem poínání jejich jen obchodnické a podloudné

úmysly, byl se jednalo o stránky nejušlechtilejší. Nesudme však o tom.

eho nevidíme, suclme jen o tom. co je zejmo. Jsou to beztoho vý-

jimky, ale vysvtlují aspo, pro lid i bez nekalých píin a prese vše

zákazy a smutné zkušenosti se židy na mnohých místech žil v pokoji,

ba jim i více dvoval než našincm. Jsou to t. . hodní židé, t. j.

židé, ale hodní lidé, jak lid íkává, jakoby ani židy nebyli.

Všimneme-li si na p. oboru židm nejvlastnjšího, obchodu totiž

jakéhokoliv, nalezneme u nich mnohou stránku, která se zamlouvá

každému. Oni znají vnovati se vci své, aby v ní jak náleží vynikli,

kdežto soutž jejich hledí si všeho možného, jenom ne svého. Nedávno

napsána tžká obžaloba pýchy našich lidí — která dvojím smrem
jest osudná. Pedn je zdržuje vbec od dležitých obor živnostenských

a obchodních, jelikož vyžadují jakési úslužní 'sti. Krom toho pak pe-

káží jim v úspchu. Nazvme si ochotu a úslužnost židovskou

v obchodování tebas úlisností a jakkoliv jinak nevlídn chceme, jisto

jest. že jim nejvíce prospívá. Kdyby se k ni pipojila kesanská

svédomitost a poctivost opravdová, kteréž u židovského obchodníka

asto postrádáme, nebylo by možno, abychom v obchod a prmyslu

tak bytí pozadu.

I 'služností tou pak nerozumí se jen zdvoilá obsluha, kterou vdí
se i zámožnjší obchodník židovský zákazníkm, na nichž mu trochu
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záleží, „a by toho již nepoteboval", jak se íká. Týká se to

i hotovosti a všestrannosti v dodávkách — „u žida dostanete

všecko", íká se dále; eho sám nemá, opatí. Neprozíravému kesanu
„nestojí to za to". Tím pichází židovský obchod vstíc nejenom ne-

dokavosti a nedtklivosti odbratelstva, nýbrž i skutené poteb, zvlášt

velko spoteb, kde záleží na rychlém obstarání velikých zásob.

Nesmíme tu zase veškery viny svalovati na vládu, by i snad mnoho

zavinovala.

Pipojme pak k tmto ukázkám, jež hromaditi bylo by zbyteno.

ješt tu okolnost, že židé umjí býti také skuten solidními, kde jim

na tom záleží a kde se jim to vyplácí, i nebudeme již tolik pekvapováni

pevahou obchod jejich. Proti tomu všemu nepomže platn ani agitace

ani boycott, v emž se dosud antisemitismus takka vyerpává. Zde

pomže jen in proti inu, dobrý obchod a prmysl s naší strany.

O výrobu beztoho nebude nám potíž, vždy ani to rozkiené „židovské

zboží" nepochází z rukou židovských, nýbrž od kesan. Po venkov
zvlášt obchodníci naši jenom neobratností svou nechali si obchody

z rukou vyrvati, neumjíce vyhovti lidu, který ím dále tím více

poukázán jest na výrobu cizí. Na omluvu jejich lze sice mnoho závaž-

ného pronésti, na p. nedostatek vzájemné podpory, která mezi židy

jest velmi vyvinuta, a to zase ne z njaké lásky, nýbrž jen z obchodnické

prozíravosti; ale skutkem ostává osudným pro jednotlivce i celek náš,

že hlavn vlastní vinou zstáváme pozadu a pozbýváme samostatnosti.

Dje-li se to pak v lepších vrstvách, tím snazší je to v lidu ne-

uvdomlém, který se nechá navnaditi každou malikostí.

Nejbolavjší stránkou jsou ovšem obchody penžní a hostinské,

které mívají pozadí nepoestné na obou stranách, jak u vitele tak

u dlužníka, a smutnými pohromami pro tohoto konívají. Ani tu však

nelze všeho šmahem svádti na „švindl", aspo ne pi volném obchodo-

vání. Nerozumnou emancipaci — vždy vesnití „osvtái" nejastji

konili u žid — a nehospodárností voda na mlýn nepoctivc zrovna

se valila. Židé v nesnázích pomáhali, nkdy na oko nezištn, nkdy
skuten nezištn, a ovšem nikdy bez užitku aspo slušného. Stali se

tak povstnými „pátelíky" lidu, jemuž mezi nimi byli též „hodní

židé", hodnjší než kesané, kteí pomoci nechtli anebo pomohli

ješt he.
Jest vbec známo, jak prozírav chovají se takoví židé mezi

lidem i v ostatních záležitostech soukromého neb veejného života,

z pravidla opt jen z rozumné vypoítavosti, ale pece šetrn a snášeliv,
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aspo pokud nejsou zcela zajištni. V povídkách z venkovského života

po pravd okreslených spatujeme židy zamezující (na vyšší pání
i bez nho) ochotn pohoršlivé pozdní pitky a praky ve svých

místnostech, rušení bohoslužby atd.. nekuli aby sami zjevn proti

stanovenému ádu se prohešovali. Služebným kesanským nejen se

dovolovalo, nýbrž i pikazovalo konati náboženské povinnosti. Bývalo

to ovšem díve astjší než nyní, zvlášt u židv orthodoxních, kteí

s písností ve svém náboženství také šetili cizího; nyní, kdy kesané
v nešetrnostech ku svému náboženství je jižjiž pedstihují a židé s nimi

v liberalismu táhnou za jedno, asy se mní. Bvl a jest v tom zase

snad jen obchod. „ kšeft '•, ale zajisté nikomu by neškodil, kesanm
nejmén, zvlášt ne kesanským obchodníkm, kteí buto z vlastní

nehodnosti aneb z okamžité ziskuchtivosti wužitkují šeredné náruživosti

lidu. nedbajíce, že prohešují se proti svatým povinnostem a zárove

popuzují proti sob živly spoádané, na kterých by jim mohlo mnohem
více záležeti. Antisemité takoví ovšem jsou horší než semité, jako

každý poturenec horší Turka, a nemají nikterak práva dovolávati se

svého kesanství nebo ešství. Od žida nelze konen oekávati nežli

židovství, od kesana však nekesanské jednání uráží.

Tato poznámka vztahuje se i na jiné hlasatele antisemitismu.

V nejdvrnjší styky s lidem pichází mimo knze léka. Židovských

léka bývalo po venkov sice nemnoho, ale bývali mezi nimi též

mužové v pravd lidumilní, povolání svého dbalí, a pi tom šetrní

k náboženství lidu, ehož naproti opanému chování tch kterých

Léka kesanských ani knží nemohli zneuznávati. Lid vbec dobe

BJ všímá toho, že od žid neslyšeti urážek vlastního náboženství, ani

od prostých ani od vzdlaných, a váži si oné šetrnosti léka židovských

k povinnostem náboženským, by i snad nešla od srdce. Pomry za

nynjšího materialistického vzdlávání horší se bohužel na obou stranách,

v tchto i v jiných vrstvách inteligentních. Korrupce piítá se oby-

ejn židm, kteí práv v dležitých stavech, na p. lékaském, si

dobývají nepomrného zastoupení. Jsou-li jí skuten vinni, emuž tak

naprosto nevím, pak bylo by to jednak smutné svdectví slabošství

v naší intelligenci, jednak ale také známkou, že v tom nehraje hlavní

úlohy židovství, nýbrž mravní mizérie uné inteligence vbec, a je

semitská i antisemitská. Avšak o této stránce a o pomru mezi Církví

a židovstvem ješt budoucn nkolik slov
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Poukázáno tu ponkud obšírnji na nkteré píiny zarážejícího

skutku, že mezi námi tak pevládá neblahý vliv židovský, který

s pokraujícím vzdláním sice jakožto specificky židovský mizí, ale

proto pece vlivu kesanskému neustupuje. Dobrých stránek židovstva

se našinci jaksi málo zmocují, ve špatných s nimi poínají závoditi.

Ani hmotn ani duševn nejsme svoji, ba pestáváme jimi býti ím
dále tím více, úpíce v nedstojné závislosti od tch, kteí i statky

i dvtip svj umjí kapitalisovati i zúroiti a využitkovati k vedeni

ostatních. Vidíme to ve výrob poteb hmotných i — duševných.

Pracná výroba jest naše, ale zužitkování nikoli. Nežijeme takto ve

svém, nemyslíme po svém, nýbrž necháváme se zásobovati cizím zbožím

i cizími názory, ve „veejném mínni", ve vd, v umní. Písná práce

vdecká, bohatá tvorba umlecká na p. jest tém výhradn naše. Ale

obh její a rozšíení nikoliv, a tím práv se isté prameny kalí.

Výtky tuto naznaené nesmují, jak snad samo sebou se rozumí,

k njakému filosemitismu, který u nás i nejlepší lidi k velké škod

naší již nkolikrát pobláznil, avšak ani k obvyklému antisemitismu,

který mže snad prospti nkolika osobám, že se totiž obecenstvo od

židovského lékae, právníka, obchodníka atd. obrátí k nežidovskému,

ale ve vci neznamená zmny, pokud jd o náboženství, svdomítost,

poctivost atd. Filosemitismu nynjšímu mezi námi nedivím se pranic,

až na to, že vdci jeho mohou býti rození Slováci (!), kteí zajisté

mnoho ze života zapomnli, než se k tomu odhodlali. Jinak filosemité,

nestojíce na pd kesanské, poínají si zcela dsledn, když pihlašují

se k tomu velikému davu, kde není ani žida ani kesana ani pohana —
kde jest pouze nevra, nesnášelivost a panovanost, slovem liberalismus

theoretický a praktický. Ze se tam židé octli mezi prvními, jest pi-

rozeno, nebo oni nejspíše pozbyli náboženské opory ve smýšlení

i v život. Jako každá menšina pak stálým bojem vycviili se ve

všech prostedcích umní váleného, v dobrých i špatných. Ponvadž
však v boji jsou jim všecky dobré — liberalismus aspo a zednáství

neštítí se žádných — jsou tím nebezpenjší. Špatných užívati není

nám dovoleno a nepineslo nám nikdy požehnání. By se zdál i ne-

rovným na chvíli boj ten pro nás, nerovným ostati nemže, spojí-li se

síla ideálních zájm, síla vyšších myšlenek, síla náboženství, mravnosti

a spravedlivosti s hmotným podkladem, na kterém bohudík ješt

stojíme. Bylo by smutné, kdyby náboženství naše obrodivši jiné po-

mry nedovedlo udržeti u nás rovnováhu mezi zájmy hmotnými a

duševnými i ve všedním život, abychom chtíce semitismu, jak si jej



Antisemitismus. 145

pedstavujeme, jen hmotnou silou eliti, sami do nho neupadli. Ale

ovšem hmotných úspch zanedbávati nelze, nebo na nich buduje se

vezdejší život a v nm práv nejlépe, v obyejných pomrech, osvduje
se, kdo umí vyplniti veškeru spravedlivost, pravý to antisemitismus

v pesvdení i v život. (O. p.)

Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

Z polštiny peložil Betislav Skalský. (. d.)

V.

Spolenost nevrecká.

Chceme-li v jednom slov zahrnouti celý program tch. kteí by

rádi vše obešli bez Boha v ízení spolenosti, tu tím programovým

slovem, jak jsme již pipomnli, bude — emancipace. Jako láska, jež

se dobrovoln Bohu zasvcuje a bližním, stanoví podstatu ducha ke-
sanského, tak naopak uvolnní se ode všech povinností obtížných

zkažené povaze, jest trestí bezbožecké nauky. A zajisté, zdaž není obecným

heslem lidí bez víry ve všech oborech jak soukromé tak i veejné

innosti, aby se vybavili ze všeho trudu, všeliké obti a všelikého

utrpení? Ježto však lovku, jenž má jen vlastní osobu na starosti,

zdá se, že vše, co se ho dotýká bolestn, pochází z cizího vlivu, proto

zdá se mu, že vybavení se ze všeliké závislosti jest nejlepším prostedkem

pro uvarování se zla. Tu stane všestranná emancipace ped tma oima,

které zapomnly již hledti na nebe jakožto na jediný talisman štstí,

o jehož získání mají všichni se starati. Není tedy divu. že na nev-
reckém obzoru ukázal se celý les rznobarevných prapor, z nichž

každý shromažuje kolem sebe etné houfy zápasník, hotové tasiti

zbra na obranu jakési emancipace, napsané na vztýeném praporu.

Popatme. jak ve slavnostním pochodu postupují ped zrakem zvda-

vého diváka, domáhajíce se uznání a potlesku. To emancipace rozumu

z kontroly zjevených pravd, emancipace vlády z vlivu církve, emancipace

vládc z povinností písahou potvrzených a mezinárodních smluv,
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emancipace lidu z nadvlády panovníkovy, emancipace pracující tídy

z pevahy zámožnjších tíd, emancipace ženy od muže, dítka od

rodi, sluhy od pána, uenníka od uitele . . . Kdo spoítá tu adu
vždy rostoucí rzné emancipace? Ale všechny jsou obsaženy v hlavní

emancipaci lovka z Boží moci. Až mráz pebíhá po lovku, když

pohlédneme na tu horeku emancipaní, jež všechny vrstvy spolenosti

zachvacuje, jež pobádá každého jednotlivce, aby se vybavil ze všech

jak božských tak i lidských pikázaní, která se zdají tomu jednotlivci

nevhodnými, a se stanoviska všeobecného dobra jsou nejlepší!

Co však nejsmutnjší, že i lidé dobré vle, kteí nechtli se vy-

baviti ze smlouvy s nebem, nechávají se nejednou omámiti sofismaty

novotá. tak že se sami adí pod nkterý z tch naznaených duchem

asu prapor. Koistíce z arodjného pvabu, jaký výraz „volnost"

má pro rozilené smysly, náelníci tábora církvi nepátelského užívají

pedevším té zbran, aby si získali pívržence k inm. Vycházejíce

od falešného základu, že volnost záleží na neokraniené svobod vše

konati, jak se komu líbí, a postavivše tak pochopenou volnost za ideál

štstí, slibují hlasatelé té školy svým nohsledm nalézti takové pod-

mínky spolenosti, že vláda bude dávati každému jednotlivci nejvtší

ást štstí, a co nejvíce ukojí jeho touhu. Postavivše za veejnou, ne-

pochybnou zásadu, že spolenost jest výsledek dobrovolné smlouvy,

kde každý len spolenosti ukládá sob nejvhodnjší podmínky, po-

važují za ideál takovou konstituci, jež co nejmén by omezovala

individuelní samovli a pi tom. což jest protivné, co nejvíce povinností

ukládá vlád. Proto pro obany žádají volnost myšlení, volnost slova,

volnost tisku, svobodu spolování se, volnost volby, svobodu demonstrací,

jedním slovem všechnu možnou svobodu pi absolutní rovnosti nejen

práv všech, nýbrž i v ohledu spoleenském. Vlád ukládají povinnost,

aby udržela poádek bez porušení tch všech svobod a vedle toho, aby

dosti uinila zálib pimené jeho zamstnání, v pípad nedostatku

práce aby ho vydržovala na své útraty. Takový ideál spolenosti vy-

vinul se z rationalistické filosofie minulého vku. A jest to ješt nej-

zachovalejší formou toho ideálu, nebo kde rozpoutané vášn i uzdu

veejného poádku petrhnou, vymáháni emancipace postupuje až

k úplnému vj^hlazení všech tch živl, jež jí na závadu stojí, bez

ohledu na to, je-li to víra, nebo morální zásady, a starodávné obyeje

nebo konen vládní instituce: — vše to musí býti zlomeno a znieno,

jakožto živel zpátenický. nepátelský neomezené svobod a tedy

i štstí lidu.



Víra a nevra vzhledem ku zdaru spole. 147

A není to snad libovolné pipouštní neb theoretickv závr abstraktn

provedený, nýbrž jest to tvrzení založené na známých faktech djinnvek.

Dostaí pipomenouti postup konventu a direktor ped 100 letv. za

našich pak as paížské kommuny. abychom se pesvdili, jak se ta

theorie emancipované vlády uvádí v život. Oni mluví zajisté mnoho
o neohraniené svobod víry a pesvdení; hesla tato potud však

jen jsou hlásána, pokud protivníci jsouce u vlády, omezují svobodu

psobení jejich, avšak jakmile uchvátí teba jen na chvíli vládní veslu

sami. hned hledí sprostiti se povinnosti, zbaviti spolenost jak od institucí

zpáteniekých. tak i od lidí, kteí k nim pilnuli srdcem, teba že tito

poslední tvoili ohromnou vtšinu v národ. Dobe kdosi ekl o tom

druhu obránc svobody, že volnost svdomí u nich záleží v tom. aby

v nic nevili a boili všechna náboženství, ale aby nikomu krm
sebe nenechávali obanské svobod v.

Ovšem i v táboe nevreckém jsou rozmanité odstíny, z nichž

nkteré odporuují svým stoupencm velkou mírnost. Avšak zdrželivost

ta jest daleka od protivník zásadné rozvážnosti, jež pestávajíc na

rovné svobod pesvdení pro všechny, eká až klidná diskuse a

dkazy konen objeví pravdu. Oportunisti na p. kteí jsou jakoby

jejich krajní pravicí, dli nauku jejich nejen vzhledem k libovlád,

nýbrž i vzhledem k úplnému odstranní církve od všelikého vlivu na

spolenost a zbavení všech obor vládní správy od živlu opravdu

inských; v tom se však zase rzní od krajní levice, že ohlédajíce

se více na praktické resultaty. radí zdržeti se všech násilných pro-

stedk. Lidé však prostí protináboženských pedsudkv, kteí, pravím

dále. pospolitou konsekvencí adí se pod praporem emancipace, vidí

sr brzy nuceni veškerou bíIou váliti proti církvi a vyznávati dogmata

liberalismu. Komu zdá se tžkým jamo povinností, kdo snaží vybaviti

se z veškeré závislosti na zemi a omezovati všelikou vládu, ten musí

skoniti vzpourou proti Tvrci a konsekventn i ohýbáním kolena ped
davem. Není to však opakování na zemi toho. co uinili v nebi vzbouení

andlé, když zatoužili ve Bvé pýše vyvýšiti se nad hvzdy nebeské a

státi se podobnými Nejvyššímu?

lední ten cil nejeví Be v ošklivosti ped zrakem fanatických

ctitel ladnosti lovka. Nejprve jim však mate hlavu domýšlivá du-

/najíce životní poteby lovka a jeho nynjší utrpení, dovedli

by lépe uzpsobiti instituce Bpoleenské, než vyrostly po vky pod

péí církve. Aby však ten reformatorský podnt byl odvodnn, bylo

teba pesvditi massy, jakožto ty, kterém záleží nejvíce na sociální
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reform, že spolenost není dílem Božím, nýbrž jen umlým výtvorem,

že nemá záležeti na duševních vných zájmech, ježto prý jeho cílem

jest jedin asný blahobyt; jakmile však tomu tak jest, tedy církev

ani v katolické íši nemá píiny, aby se do veejné správy míchala,

ježto vláda ta již povahou vci náleží obanm, jakožto lidem, jichž

výhradn se týká. Na této všeobecné zásad založili kesanství ne-

pátelští publicisté svoje theorie spoleenské, které unikajíce bez-

prostednímu napadání náboženství, odstraovali je vždy opravdovji

z íšských institucí, až konen je v osob církve a jejích sluh po-

stavili na praný veejného mínní v nic již nevícího. Pohleme

nyní blíže na ten rozvoj ideí nevreckých, které poavše na pohled

od nevinných a vábných základ, vedou ponenáhlu k odstranní Boha

ze spolenosti a rozpojení spojujících ji lánk.
Zopakuji nkolika slovy známou rationalistickou theorii „smlouvy

sociální", na níž — jak známo — byla založena velká revoluce. Prvotním

stavem lovka iest divokost, odlouení a stálá válka jednotlivc. Aby

vyšli z toho nesnesitelného stavu, smlouvají se lidé a utvoují dobro-

volnou smlouvou spoádanou spolenost. Smlouva ta v tom musí zá-

ležeti, že se každý zíká všech svých práv pirozených, bez jakéhokoli

vlivu na spolenost, a za to obdrží každý od všech len spolenosti

tolik, eho se asi vzdal — a spolení jest úplné. Jakmile spolenost

takovou smlouvou jest uskutenna, ustanoví si dobrovoln, jakou chce

míti formu vládní, jaké attributy dá vlád a jaké ponechá v ln lidu,

co dovolí jednotlivcm a co organm vládním. Dlužno piznati, že

jakmile shodneme se o zásadním pojmu spolenosti, že všechny další

následky té theorie a konkluse z ní vyvedené dosti logicky vyplynou.

Proto než pistoupíme k rozboru kritickému detail spoleenské organisace

rationalist, ehož neopomeneme uiniti na píslušném míst, pohlédnme

nyní na pirozenost onoho úhelného kamene, na nmž spoívá celá

budova. Dokázavše již na poátku, že spolení se lidstva nebylo po-

necháno vli lovka, nýbrž stalo se mu nutným, že i sama organisace

spolenosti musela se státi dle jistých zákonu, jež plynou z lidské

povahy a tedy pocházejí od Tvrce, nebudeme toho opakovati, nýbrž

naznaíme jen první radikální blud v okamžiku, když theorie ta

povstala. Ale vedle toho základního bludu, theorie ta chová v sob

druhý ješt vtší blud, jenž záleží na falešné jejich pípovdi. že jejich

spoleenský ústroj uiní lidstvo šastným. Co se vného štstí týká.

jež beze vší pochyby jest nejdležitjší pro bytost nesmrtelnou, musí

íci. že spoleenský poádek, který samého Tvrce neuznává, není s to.
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aby dopomohl lidstvu k dosaženi jeho cíle. Jakmile Bh nemá nic

spoleného s cílem lidí Btovaryšenýeh, tu sekularisovaná spolenost

nejenom mže. nýbrž i musí se obejíti bez Nho. nepotebujíc ani

hledati nadpirozené sankce pro svoje ústavy, ani ohledati se na to.

jsou-li shodné ústavy ty s dávným právem, ani starati se o to. aby

vící lenové spolenosti byli s to, aby dosti uinili povinnostem svým

vi Tvrci. Nemže býti proto ani ei o njaké pomoci se strany

vlády, aby byly duse jejích poddaných spaseny.

Kdyby aspo oni liberální zákonodárci pestali na všeobecném

pominutí vných zájm lovka, zstavujíce je osobní péi každého

a v niem neomezujíce svobodu psobení církevní vrchnosti . . . Avšak

tuh" od nich nelze oekávati: sekularisovaná spolenost podezele a

bez dvry vzhledem k církvi dosti dalece její psobnost omezuje i na

isté duševním poli tak. že nemže uiniti svému božskému poslání

ladost S druhé strany nevretí zákonodárci stanoví, beze všeho uhledu

na vící, ústavy a zízení zcela protivná nauce a kanónm církevním

tak. že staví svdomí vících v nutnou kolisi; ježto však vira uí. že

Boha sluší poslouchati více než lidí. i nejpoctivjší obani jsou pi-

nuceni, aby se protivili žádostem vlády a upadali tak v kruté pro-

následování. Protiva ta mezi vládou svtskou a náboženskou vrchností

nepochází z nahodilé bezohlednosti zákonodárc. e<>ž by se dalo vždy

odstraniti, nýbrž vzniká ze zásadní rznosti náhledu, od nichž žádná

strana nemže odstoupiti, aby se nezpronevila vlastním ideám. Kdežto

náboženství staví zákon Boží na vyšší stupe než jest lidská libovle,

rationalisté zákonodárcm piznávají niím neohraniené právo, stanoviti

všechny druhv ústav, jež spadají v obor náboženství a mluví ne-

odvolateln o spravedlnosti a pravd. Kdežto náboženství piznává Bohu

vládu nad celým lidstvem a vrchnost v Jeho vli ustanovenou iní

zodpovdnou ped ním. oni lidu piznávají vládu a právo dobrovolné

ustanoviti a zavrhovati správu. Možno-li se tedy mýliti pi takové

píkré protivé zásad, že by snad taková vláda spolupsobila s cirkví

k.- Bp isení?

Avšak i vzhledem ku blahu asnému spolenost vzata jako celek

nepomrné he jest zabezpeena v tom Bystemu vlády, než za vlády

tnské. a to vzhledem na lásku k bližnímu, bez níž veejný blahobyt

nemožný. Prohlédnme si blíže tu otázku. Zastavivše se nad pod-

mínkami štstí v rodin, vidli jsme, že láska vzájemná jest oním

talísmanem. jenž spojuje v jeden solidární celek všechny leny rodiny

a in zájem každého spoleným zájmem, dlá z domácího krbu píbytek
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shody, pokoje, rodinného Štstí. Pecházejíce potom k pojmu kesanské
spolenosti, pesvdili jsme se. že i tu nejmocnjší vzpruhou veejného

zdaru jest láska k Bohu a vlasti, jež spojuje srdce mezi sebou jako

dti jednoho otce v nebesích a jedné matkv na zemi. Jest-li tedy

k tomu citu milost Boží pipojí ješt lásku k církvi, pibude tetí

ohnisko, jež sluuje srdce spoluoban v náklonnosti k jedné duchovní

matce. Obcování spolené jak v rodin tak i v íši zakládá se na

jistém odíkání se, na jisté obti; komu neznámo, že podstatou lásky

jest šlechetná ochota zasvtiti se pedmtu lásky? Láska pozstává

v obti, ale s uspokojením toho, v í prospch se dje, nachází též

nejvíce žádanou náhradu za své sebeobtování. Místo dlouhých vývod
o tom voláme se sv. Augustinem: „Dej milujícího a porozumí, co

mluvím." Jest-li tedy láska jest podmínkou jak rodinného tak i spo-

leenského štstí, jakým zpsobem mže se nalézti v spolenosti ne-

vrecké, která výhradn na prospcháství jest založena? Zavrhnuvše

Boha, nemohou se milovati jako dítky spoleného Otce. zavrhnuvše

Spasitele, nemohou se milovati jako Jeho spolubrati, vykoupeni touž

krví; zavrhnuvše konen církev, ztratili spolenou matku, jež všechny

své dítky duchovními prsy vykrmila k životu vnému. Avšak i sám

pojem sekularisované spolenosti vyluuje ideu lásky, jestliže spolenost

jest dobrovolnou úmluvou, jež má za úel zabezpeiti asné zájmy

každého lena, nemá píiny jednati o spoleenských zákonech jinak

než spolek na p. prmyslový jedná o svých zájmech: dosáhnouti co

nejúplnjšího zisku materiálního pi nejvtší bezpenosti — to jediná

starost každého lena spolku. Ze však nemže býti úel dosažen bez

jakýchsi obtí, t. j. bez pijetí njakých povinností pro všeobecný

prospch, proto každý poddává se tomu omezení jako nezbytné nutnosti,

jakmile však vlastní zisk vystupuje jako vlastní úel, povinnosti však

jako smutná nezbytnost, není divu, že každý len starati se bude. jak

by co nejlehí obtí získal si co nejcennjší požitky.

Ptám se tedy: není onen slavný liberalismus, jenž dosud tolik

hlav mate, není to apotheosa egoismu bombastickými frasemi o svobod

zamaskovaná, jež jménem pirozených práv lovka hledá jedin svj

vlastní zisk s potlaením nejsvtjších povinností vi Bohu a bližnímu?

K tomu, aby nkdo nebyl sobcem, nestaí, zjevn neiniti bližnímu

kivdy, nýbrž teba též zachrániti ho s radostí v as poteby, a to se

nejen neobejde bez obtí, nýbrž obt ta nad to nenahradí se žádným

materiálním ziskem, ježto oekává teprve v nebi odplatu. Optujeme

ješt jednou: bda chorým, dtem, neschopným k práci chudákm ve
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spolenosti, kde na miste lásky k Bohu a bližnímu stane tebas i

co nejlépe porozumný vlastní zájem! Abychom se o tom pesvdili,

staí pohlédnouti na osadníky, kteí ubírají se do Ameriky nebo

Austrálie, aby založili novou osadu. Xeeh se k r.im hlásí neduživý

staec, slepec nebo ubohá vdova obdaená hojnou rodinou a necha
žádá. aby se mohla pipojiti k tvoící se spolenosti: kdož pochybuje,

že nebudou bez váhání odmrštni jakožto obtížné bím, jež nic ne-

prospívajíc spolenosti, chce se živiti jen jeji praeí. Jest-li vsak ve

spolenosti, jež se pemnila na spolenost atheistú. trpí se ješt darmo-

jedi toho druhu po nemocnicích a útulnách, dje se to bud psobením
zbytku cit kesanských, jež dosud nevybaslv. nebo že neví. jak se

jich bez barbarství zbaviti, avšak upímný soucit a nezištná pée potkává

ubožáky tyto jen tam. kde lidé milujíce Boha nade vše a bližního

jako - ma, neoblomné ješt ví v ta slova Spasitel- v>. Mat. :?">. 40.)

Avšak co se zdá pívržencm nevéreckého liberalismu nejdivnjším,

to jest naše tvrzení, jež ihned dokážeme, že ani osobni svoboda ani

nedotknutelnost jmní nejsou nikterak zabezpeeny ve spolenosti.

z níž odstrann Bh a nezmnitelný jeho zákon. Avšak to jest vc
jasná jak v theorii. tak i v praxi; nebo jakmile spolenost neuznává

jiného zákona krom vle vtšiny, žádná konstituce není s to. aby

uchránila jednotlivé obany ped libstkami vládce niím neomezeného.

Ti však, kteí majíce úast ve vyjednávání spolené smlouvy, aby tak

co nejpelivji zabezpeili svoje zájmy, nebudou jich moci zachrániti

ped zkázou, když se zlíbí vtšin zmniti ústavu a odstraniti rukojmí

cd ní ustanovené. Žádná vláda nemže vnovati péi lovku výrokem

vtšiny ]> -koženému, teba že to byla kiklavá nespravedlnost, když

i vládce tak dalece závisí od vtšiny, že každou chvíli by musel od-

stoupiti, kdyby mu to rozkázal vševládný lid. teba že neporušil

v niem konstituce a povinnostem svým co nejvrnji dosti uinil.

Pohlédneme-li však na tu vážnou okolnost, že výraz „lid" je neomezenv.

jenž nedá se naznaiti ani potem ani prostranstvím, tedy v praktickém

uzpsobení lidovlády dosti silný houf lidu sebral by se na ulici a

opanoval by sídlo vlády, aby vle jeho byla uznána za pravomocnou.

A což pone-li, jak se již nejednou stalo, zvítzivši lid ne již vládnouti,

nýbrž klamati? A což jestliže roznícen válkou smle vypoví nepátelství

.1 náboženství a zbytkm kesanských institucí, nýbrž i majetku,

rodin a vší vlád, at jest forma i'-jí jakákoliv? Kdo. ptám se, bude

moci zadržeti na strmé pl— vz spoleenský, hnaný v bezednou

I8t bezpráví a bezvládí obrovskou silou rozjitených dav. j'ž
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uvily ve svou neomylnost a všemohoucnost. Dnes živly kesanské

jsou ješt dosti silné, aby onen proud niící mohl býti na dlouho

zadržen a vtšina osvícených lidí pivolána; avšak nechají-li i dále

nepozorné vlády nevreckým theoriím šíiti se a síliti, tu možná rychleji

než se sami apoštolov jejich nadjí, ona rozkládající síla obejme celý

civilisovaný svt tak jak onen ohe apokalyptický, jenž po skonání

vk má zniiti naši zem a všechny spoleenské živly rozpustiti. Ale

bude to již den Pán, den poslední, po nmž pijde nové nebe a nová

zem, ježto nynjšího svta nezachrání již žádná síla. Nebo: „Andl,

kteréhož jsem vidl stojícího na moi a na zemi . . . pisáhl skrze

Živého na vky vk že již více asu nebude." (Zjev. 10,6.)

Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva. (. d.)

Až posud uvažovali jsme o híchu prvém, pokud jest actus (skutek).

Pi každém híchu však mimo actus teba rozeznávati i habitus (stav).

Scheicher 66. O nm vypravují verše 7. a 8.

Adam a žena jeho poznali, že jsou nazí, ehož díve nepozorovali.

Text praví, že oteveny jsou oi jejich. Díve tedy ním byly zaveny,

tak že své nahoty nepoznávali. To nco musilo býti v rozumu, v duši

jejich, nebo tím poznáváme, a musilo to býti tak mocné, že udrželo

na uzd oi ili všechny ty síly v lovku, které ho vábí k smyslnosti.

Poznali jsme to pi výklad 2, 25. a jmenujeme to nyní pvodní spra-

vedlnost. Tlo nebylo již opanováno ve všem od duše, duše ztratila

nad ním neomezenou vládu, kterou díve mla, a výraz této neposlušnosti

tla proti duši dán tím, že se zaali stydti. A to je ten stav, do jakého

svým híchem pišli. Stav tento mžeme si pkn naznaiti schématem

následujícím, sestaveným dle schémat výše podaných. Co ztratili lidé

híchem, ze schématu toho hned se pozná, srovnáme-li je s výše

uvedenými schématy.
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ád pirozený. ííád ruiuiop irozen ý. ád nadpirozený.

a 1. podstata duše:

2. mohutnosti duše

:

rozum (vrozené jisté principy) [žádostivost nastala] víra jako habitus zstala

3. vle (naturalis appetitus boni) —
svoboda vle [žádostivost nastala] nadje » > »

4. disposice tla psobící na rozum

:

5. a na vli:

6. disposice místa psobící na rozum

:

7. a na vli:

6) 8. nástroj, návod, píklad výchov Bohem milost úinlivá

vykonání skutku pirozeného [skutek spasitelný (víra a

milost úinlivá)]

most rozumová pirozen dobytá *vdoucnost vlitá; e
10. » mravní » » *mravnost per accidens vlitá

bj 11. hbitost tla k pirozen dobrému monogamické manželství '.

c) 12. piklad pirozen dobrý *panství nad pírodou

* znaí, že dar ten následkem híchu proti dívjšku ponkud byl zmnn.

Místa tekami naznaená ukazují, co híchem bylo ztraceno.

Zde by mlo se schématem ukázati, jak to nyní vypadalo po

bichu se zevnjší stránkou jejich života, s trojím oborem kultury

svtské (státní) a náboženské (církevní). Avšak podobné schéma každý

snadno si mže sestaviti dle schémat, která jsem výše uvedl o vzniku

a prbhu kultury vbec. Zevnjší stránka kultur}- (milost Boží ze-

vnjší = církev, a zevnjší výtvory pirozených mohutností lidských=
stát zstala celkem netknuta, zmnna byla jen vnitrfí nad-

pirozená stránka kultury náboženské. Jako pak zde, tak podobn,

opt celkem vzato, je tomu pi každém tžkém híchu. Ponvadž

však zevnjší milost Boží zstává (církev tu je), mže lovk,

chce-li. dopomoci si skrze církev opt k vnitní milosti Boží. Jak

vzájemn i v ohledu nadpirozeném psobí na sebe j edinec a množství.

To má vždycky platnost, i pro pád prvních lidí. Tuto jest ovšem jen

formální modifikace. Ponvadž církev nebyla ješt ustavena, nemohli

první lidé s Bohem se smíiti skrze církev, a proto Bh sám bere

na sebe úlohu, kterou má církev, sám je smiuje se sebou. Za-

chovává však pi tom ád, jakým církev smiuje híšníky. Kád ten

hned poznáme.

Nejdíve nechává první lidi zakusiti výitky svdomí. Toto svdomí

kára je ze spáchaného híchu (KL. 5, 566). Dobe ješt, že na n dbali,

tím ukázali, že nebyli úpln zkaženi. „ Navázali listí fíkového a udlali

s »bé zástry." A když hned na to pi zaslechnutí kroku Hospodinových

Hlídka. i 1
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hledli se skrýti bázní ped ním, bylo to dobré znamení pro další jich

jednání, nebo báze, úcta ped vyšším vždy spíše k dobrému vede

než vzpoura, drzost. Svdomí, jež takto u Adama a ženy jeho se jevilo,

íkáme následné. (DB. 2, 921.) Báli se, že Hospodin hned na nich vykoná

trest smrti, kterým jim hrozil. (Thalhofer 26. x
)

Že dbali na svdomí, poskytli tak Bohu možnost, že

mohl dáti prchod svému milosrdenství a milosti, na-

vázati další své styky s nimi, že se jich ujal a dále je

vedl, vychovával až do úplného se sebou smíení.

Text biblický dává znáti, že Hospodin teprv po njaké dob

(chvíli) po spáchaném híchu ukázal se ohlasem krok svých prvním

lidem. Tím udává text velikou lásku Boží k lidem. Mohl zajisté Bh
beze všeho hned zniiti první lidi. Neuinil však tak, nýbrž svdomím

udluje jim návod, pomoc, aby se poznali a tak nabízenou jim od

nho milost lépe uvážili. A když toto se stalo, teprve pak blíží se

k nim, aby je vyslýchal. V tomto jednání Pán musíme vidti vhodnou

úelnost. Je theologickým náhledem, že i padlý lovk po njakou dobu

bez nadpirozené milosti mže vyplniti alespo co do podstaty všechna

pikázaní zákona pirozeného. Je však též theologickým náhledem, že

nemže padlý lovk delší dobu bez nadpirozené milosti všecka pi-

kázaní zákona pirozeného plniti ani co do podstaty, jelikož nemže

zvlášt za pokušení dlouho bez nového híchu obstáti. Tím mén ovšem

mohl konati nco nadpirozen záslužného. (Viz Martin 143.) Aby tedy

Bh dal pocítiti prvním lidem jejich pestupek, nechal je njakou dobu

o sob, aby však neupadli do nového híchu, ku kterému clábel jist

bv byl neopomenul je svádti, ukázal se jim a tak dal na jev . ze

pes tžkou urážku, jaké se na nm dopustili, pece je chce pijmouti

na milost. Píina jeho milostivosti udána v texte není a proto se o ní

nebudu rozpisovati.

Aby lidi padlé ješt více disponoval k lítosti, než se již stalo

svdomím a osobním jeho objevením, zaal s nimi výslech vylíený

ve verších 9.— 13. Tu celkem není nic zvláštního pro výklad. Proto

obmezím se jen na poznámky.

Nejdíve vyslýchá Bh Adama, ímž se ukazuje, že i on ve stavu

rajském byl a ml býti odpovdnou hlavou rodiny a lidstva. Slova,

jimiž volal Bh: „Kde jsi?" neznamenají jen otázku po mistr, ale

') Das Opfer des alten und dcs neucn Bundcs. Regensliur^' 1870.
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mohou se dobe vykládati i o stavu, jakoby Bh bvl ekl: Hle. do

jakého stavu pivedl t hích, tak že utíkáš ped svým Bohem, kterého

jsi díve vyhledával. (Sv. Ambrož.) Kde jest milost a dstojnost, kterou

jsem ti dal? Kde tvá láska, dvra, nevinnost'/ Kde jsou slibv svdcovy?
Pro se stydíš, pro jsi se skryl? (Hh. 67.

Jiná okolnost je. že hada netáže se Hospodin, pro to uinil.

Vdl tedy píinu jeho jednání již od dívjška, a tím se znova potvrzuje.

že co dále o hadovi následuje, týká se vlastn ilábla v nm skrvtého.

Výslech vinník pedsevzal Bh dle dstojnosti provinných, trest

však ohlašuje dle postupu, kterým se provinili, a tak pkn spojuje

poad logický s genetickým.

nejvíce a hlavn prohešil se dábel a proto první je trestán.

Jemu platí smysl slov Pán ve verši 14. Lenz 432. Jak by však

uspokojivé výraz slov v texte s uvedeným smyslem dal se spojiti.

posud nevíme. To ponecháno budoucnosti. — Doslovný výraz odnáší se

k hadu obyejnému, co však o nm se praví, není vlastn žádným

trestem, jelikož pirozenost jeho to s sebou nese. že leze po prsou atd.

Lenz 432.

Nejtžší trest <Táblovi ohlášen slovy verše 15. Je tu naznaen

Vvkupitel. kterv povede s dáblem ustaviný boj. až jej pemže. Dkaz
pro to podán již výše pi výklad nuvého pekladu. Teba však dáti

úplný výklad v souvislosti. Dávám jej dle KL. s. 1341— 2. Osoba

a dílo Vykupitele jsou tu více jen podoteny než vylíeny. Rozhodné

slovo „sím" z-íyyj.. semen, musí se filologicky a djepisné vykládati

pedevším souborn, kollektivné. zavírá však v sob každého potomka,

tedy i Messiáše. Pro obojí dává výklad sv. Pavel dlím. 9, 7. Gal. 3. 16 .

Osobní, individuelní význam má též Gen. 4. 2.~>. II. Sam. 7. 12. I. Par. 17. 11

má podobnv pedpoklad o individuálním významu), jelikož výrazu

-vzbuzení semene" užívá se pro jednotlivé mužské potomky. I poteni

hlavy hodí se lépe individuu než celému pokolení nebo národu, jako

také k slovu --ásua ve smyslu individuálním ukazuje v následující

-lovem y/j-.í;. Ani pokolení áblovo nevyluuje pojetí individuálního,

nebo jako vše musí míti svou dostatenou píinu, tak i „stále plodící

moc pokušeni a híchu a její jednotlivé jevy-, jak to nkteí vykládají,

mohou jen tehdy se díti. mají-li svj základ v moci zlého, jež od hada,

t. j. dábla jako individua v lidstvu bylo zpsobeno. Hadem jest dábel

se svými pívrženci a svedenými. Jan S. 44. i Je-li však hlava zlého



156 Jan Oliva: Z duchovníci) pradjin lovka.

osobní, individuální bytost, „starý had" (Apok. 12, 9; 20. 2), práv tak

z pokolení ženy vyjde osobní, individuální bytost, jež hada pemaži-.

Ze boj nebude bez krutého zrápasu, text zejm ukazuje. Všechno další

je zejmo teprve z dalšího zjevení a z prbhu djin. (Srv. Thalhofer 34.)

Hh. 69—70 praví, že „v tomto prvním pislíbení Vykupitele (proto-

evangelium) obsaženy jsou všechny hlavní prvky všech dalších za-

slíbení: že Vykupitel jako sím ženy bude pravým lovkem, ale tž

Bohem, ponvadž bude jen semenem ženy a ne také muže. ímž zárove

naznaeno její panenství; dále jeho smrt, jelikož had jej poraní k smrti,

ale i jeho vítzství nad smrtí a peklem, jelikož pote hlavu hadovu."

Každý však vidí, že to zejmo teprve z djin dalších. Co však v texte

jest výslovn naznaeno, a posud nepovšimnuto, jest okolnost, že

v tomto verši nejsou strun podány toliko djiny Vykupitele, ale celého

lidstva vbec. Nepátelství bude mezi obma stranama „neustále", tedy

i po tom ješt, když bude potena hlava hadova, jak ukazuje peklad

„ty úklady initi budeš pat jeho." Ješt tedy po smrti a zmrtvých

vstání Vykupitele dle výroku Božího bude had úklady initi, potírati

Vykupitele. Nepraví se jak, ale z djin to víme, že v církvi jeho. —
Výrokem Božím dána byla žen veliká útcha. Jako žena pivedla na

svt hích se všemi následky, tak má opt skrze ženu býti pivedena

spása; na místo ženy první nedokonalé nastoupí žena jiná dokonalá,

která hada neposlechne a tak spásu pivodí. (KL. 4, 1029.) Zena ta

musí se nalézati ve stejných okolnostech, jako byla žena Adamova

ped híchem, jinak by nebyla dokonalejší než tato. Vidti, že tu je

nepímo naznaeno osvobození ženy té ode všeho híchu, její úplná

neposkvrnnost.

Ješt jednu dležitou okolnost hlásá text ve verši 15. Jde z nho.

zase aspo nepímo, že cíl Bohem vytený lidem i nadále pro n zstává,

jen že nyní jiným zpsobem budou se muset k nmu dostávati, bojem,

nepátelstvím ustaviným. Boj dobrého a zlého od té doby jest nej-

vniternjším obsahem djin lidských, jak již dobe vidl Goethe; boj

dobrého a zlého jest podntem všeho konání lidského a jenom ten. kdo

pemže zlé, dojde cíle svého. Pravda v této vt pronesená se pak

hned od Boha applikuje na ženu a Adama, jakož i na pomr, jaký

následkem toho nastal mezi Bohem a lovkem. Toto trojí nám vy-

svtluje další text ve verších 16.—21. Teba jej však k snazšímu pe-

hledu pooddliti. (P. d.)
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Poteba kodifikace kanonického práva.

De. Jan Sedlák.

Církev katolická má. jsouc samostatnou dokonalou spoleností,

právo zákony dávati, jich plnní na lenech svvch žádati, vící
dle nich souditi a pestupníky trestati. Kdo povahu církve zná.

té moci jí neupe. A církev jí také vždy užívala a užívajíc jí vy-

tvoila své vlastní, církevní právo, opírajíc se v mnohém o právo

ímské. Kanonickým slov právo to od slova xavúv, jehož se již

od nejstarších dob ožívá k oznaení právního pravidla ádu církevního. 1
/

Základem církevního práva jest ovšem vle pvodce církve. Ježíše

Krista, ale na tom nezmnném podkladu buduje se pak právo kanonické

ustanoveními papež, snm v obecných a právem zvykovým.
Prvý pokus platné právní normy církevní pedložiti v systema-

tickém jakémsi celku, právo kanonické kodifikovati uinil

asi ruku 1150. kamaldolský mnich v Bononii Gratian dílem, jemuž

dal nejspíše titul „Decreta^. Práce ta byla úplné privátní, nemla
rázu úedního.

O 80 let pozdji dal papež Éeho IX. 1 2iJ T 1241 svatým

Raymundem z Pennaforte sebrati dekretalkv z pti kompilací

dívjších a jiné. jež ve starých tch sbírkách nebvly. tak aby vydání

potebám doby úplné vyhovovalo a prosto bylo všech odporv a zby-

-n si Tato kodifikace jest úední.
Týž ráz má i sbírka zákona z rozkazu papeže Bonifáce VIII.

12'.»4—-1303) Vilémem z Mandagotto, Berengarem Fredolim a Richardem

Petronem uinná a r. 1298. 8 názvem „Liber Bextus deeretalium

Bonifacii VIII.- publikovaná, jakož i zákonnik Klimentem V. 1305

až 1314) poízený a Janem XXII. 1316 -1334 roku DIT. vydaný

(„Con sti tu ti o nes Clementis V. u neb „Clementinae" .

Po této trojí úední kodifikaci následují ješt privátní sbírky

_ K \ tra vagan ty Jana XXII.- a „Extravagantes communea", vydané

r. L00. Janem Chappuis v Paíži.

Dekret Gratianv a zmínných pl Bbírek spojeno papežem

em XIH. 1
."> 7 if 1585 v jedno a v bulle J,>uum pro munere

rili- d. d. 1. erven*-'- 1580, jíž se text korrektory ímskými

i v iobi pozdjlf nazývá k jen obecná norma rádu církevního xawúv. 9

Bandbacfa <l*s Kirchenrechtes« t. 1. firaz 1885, B 111, jiozn. •?.

/'/-. /'. Laurítif [ntrodnctio in Corpu iuris canonici. Frib. 18
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opravený pedkládá, oznaeno jako „ius canonicum" a „iuris

canonici Corpus." 1
)

Od poátku 14. století nelze o úední kodifikaci práva kanonického

mluviti. Snm Tridentský (1545—1563) podával dležité právní

normy svoje po ástech neuvádje jich v systém, Benedikt XIV.

(1740— 1758) pak sestavuje v I. díle svého bullaria, jenž jest authen-

tický, bully, které byl v prvých šesti letech své vlády vydal, pouze

chronologicky. Ostatní ti sbírky jeho bullaria jsou jen sbírky privátní.

Rovnž soukromým dílem byl „Liber septimus decretalium", vydaný

advokátem lyonským Petrem Matthieu (ý 1621) a doplující staré

legální sbírky dekretalkami papežv od Sixta IV. (1471—1484) až do

Sixta V. (1585—1590). a „Liber VII. decretalium Clementis VIII. *.

jejž kardinál Dominik Pinelli poádal a tištný papeži r. 1598.

pedložil. 2
) Tím více privátní jsou sbírky bull, pozdjšími papeži

vydaných. 3
)

Z podaného historického pehledu již patrno, že jest kodifikace
kanonického práva velmi nedokonalá. Skoro po 600 let není

o úední kodifikaci ani zmínky, normy právní jsou tu roztroušeny

v nesetných bullách, vzájemn se doplujících, mnících neb sob
odporujících, vespolek se rušících neb se i opakujících.

Ale ani kodifikace, jež se stala, není dokonalou. Do-

konalou lze zváti kodifikaci, jež dává záruku, že vedle normy, v kodexu

obsažené, není jiné platné, kterou by ona jen doplovala neb mnila,

a jež podává normy ty v ádném systému vcném. Tomu staré ony

kodifikace nevyhovují. eho IX. prohlásil sice bullou „Rex pacificus"

d. d. 5. záí 1234, v níž sbírku sv. Raymundem uinnou potvrdil, kodex

') Viz bullu tu u Laurinu op. <. p. 2"24. pozn.

2
) Keho XIII. pojal totiž úmysl vydati nový officielnf zákonnik a svil úkol

ten komisi 3 kardinála (Flavio Orsini, Francesco Alciati a Antonio Caraffa). Za Sixta V.

a Klementa VIII. se v díle pokraovalo a kardinál Doni. Pinelli, redaktor eelého díla.

pedložil je papeži r. 1598. ke schválení, kteréhož se mu však nedostalo. Proto nebylo

úedn vydáno a je dnes velmi vzácné. Vydal je r. ls70. Fr. Sen tis z exempláe, jejž

dostal darem z knihovny Theinerovy, pod názvem: »Clementis Papae VIII. Deeretales,

quae vulgo nuncupantur Liber VII. Decretalium Clementis VUI.« Srv. Dr. IIiu/o Laemmer,

Zu Codification des canonisehen Rechtes.« Freiburg 1899, S. 8—27.
3
)
ímské luillarium (14 sv.) a velké ci lucemburské (19 8V.). Ondej Barberi

pokraoval ve vydáváni ímského bullaria až po ehoe XVI., a celé zaal vydávat

Tomassetti znova v Turín (r. 1857. 24 sv.) až po r. 1740., a pokrauje *e v Neapol

(dosud G0 svazku). Mimo to jsou vydány konstituce jednotlivých papežv: Aeta Pii IX

Koni. 3 sv. a Encykliky, konstituce a listy Lva XIII.. Milán, .S sv. Srv. li. Scherer, op

c. I. 1. str. 292. n. & S. Aichner, Compendium iuris canonici* 7. vyd. Hrixen 1890, str. 58
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ten za výluný, t. j. takový, jimž právní normy do nho nepijaté

pozbývají platnosti. 1
) ale Dekret Gratianuv, který pouze chtl

doplniti, tím nezrušil.'2
) Ale také zákonné, úední hodnoty

mu nepidal. Mají tedy normy v Dekretu (íratianov uvedené

takovou cenu. jakou mají v pramenech, z nichž je G-ratian vzal:

nkteré platnost zákona obecného, jiné ásteného, jiné nemají zákonné

ceny žádné, ježto jsou to výroky muž privátních neb i ásti pod-

vržené pseudo-isidorské i. Nejistota z toho vznikající penáší se ovšem
i na kodex ehov, na Dekretu zbudovanv. 3

)

He ješt má se to s dvma kodifikacemi následujícími. Kodex
Bonifáce VIII. je sice výluný vzhledem k dekretalkám, od
pedchdc jeho vydaným, ale ne vzhledem k jeho
vlastním, vydaným ped potvrzením této sbírky. 4

) Dekret Gratianuv

pak má tuže platnost jako díve.

A K 1 i m e n t o v a sbírka není vbec výluná. Ustanovení

papežské, od pontifikátu Bonifáce VIII. až po tuto sbírku publikován,!

a do ní nepijatá, nepozbývají platnosti. 5
)

Patrn tedy nedává ani kodifikace století 13. o obsahu kano-

nického práva tehdy platného úplné jistotv a není tedy v tom ohledu

dokonalá. (O. p.)

Píše v bulle: »... volentes, ut hae tantum eompilatione utantur in iudiciis

et in scholis.* Cit. u Laur. op. <. 141 Bqq.

*) Srv. d&vody tvrzení toho u Laurina op. C. p. 145—147.

hrSem jest nejistota ta velmi znien&ena úedním vydáním Dekretu roku 1582.

papežem ehoem XIII.; ve vydáni tom totiž obnoveny povodni nápisy jednotlivých

autorit v Dekretu obsažených, i mají místa, z vydání ehoe XIII. citovaná, pro sebe

pedpoklad pravosti.

*) Tak dí aspo v bulle potvrzovací »Sacrosanetae d. d. 3. bezna 1298 : nullas

alias praeter illias, qnae inseruntur aut specialiter reservantur in eo, decretales aut con-

titutiones, a qoibuscumque oostris praedecessoribus Romania Pontifícibna post

editionem dicti voluminis (Greg. IX.) promulgatas, receptái ulterius aut pro decretalibua

habitorí. Cit. u /.aur. op. c. p. 183 sqq.

V bulle i^uoniam nulla« d. d. 2J. íjna 1317, kterouž .lan XXII. tu sbírku

potvrzuje a universit boloské posílá, porouí pouze, aby jí užívali pi soudech i pi

pednáškách. <'it. d Laur. op. c. p. 108 sq.
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Kesanství a vzdlanost ecká a ímská,

Dk. Jax Sedlák. (. d.)

11. Zásady, vyslovené sv. Justinem a Tertullianem, uzná-

vány a provádny i ve škole lyonské. Dokladem toho je svatý

Irenej, jenž z Asie pišed i v Grallii mírnjší stanovisko o pomru
Kristovy nauky ke kultue staré zastával, sám filosofy a básníky

pohanské cituje a dívjší strohý odpor proti nim na pravou míru

uvádje. Z díla jeho „Xauka a vyvrácení nepravé gnose" je to patrnu. 1
)

12. Ale nejobšírnji a nejdkladnji zabývala se tou otázkou

škola alexandrinská. Bylo jí toho také nejvíce teba. Vždy byla

Alexandrie sídlem druhého rozkvtu ecké literatury (periody helleni-

stické), stedem vdeckých snah starovku, 2
) vždy zde zaaly

i pokusy o duchovní obrod pohanství, které se bylo promnilo v pouhý

zevnjší formalismus neb allegorisující rationalismus. Zde muselo ke-

sanství nasaditi všecky páky a udeiti na nepítele zbraní, která by

mu imponovala. Svdí tedy o zvláštní prozíravosti sv. Petra, že práv

do Alexandrie poslal svého žáka Marka 3
) a že velmi záhy, snad

Markem samým tam zízena byla škola katechetická. Škola ta,

urená pvodn, aby vychovávala budoucí duchovní uitele lidu, po-

chopila dležité poslání své a stala se pravým „studium generále"

kesanským. Neomezovala se na Písmo sv. a vdy posvátné, nýbrž

brala ohled i na profaní, bludy jejich vyvracujíc neb jich dle poteby

užívajíc. Již Pantaenus pednášel skoro ovsech oborech vd svtských,

zvláš literaturu. Nástupce jeho v editelství školy Kliment Alex.

jeví v Proteptiku a Stromatech takovou znalost literatury ecké a

filosofie, že jí dnes vbec nabýti nelze. Origenes probíral v ped-

náškách mimo medicínu všecky vdy,*) zvláš rád vykládal klassiky,

kterýžto úkol svil pozdji, jsa prací petížen, svému pomocníku a

!
) Srv. sv. otce Irenca »Patero knih proti kacístvím

,
pel. Jan X. F. Deso/da

(v Ddictví sv. Prokopa 1876) str. 167. (11.26), 171. (II. 28), 422. (V. 13). Na prvém

míst praví mimo jiné: Pavel zvolal: .Poznání nadýmá, láska pak vzdlává', ale nikoliv

jakoby pravé poznání o Bobu zavrhoval, jinak by sám sebe nejprve káral, nýbr

s
) Srv. Munk- Volkmann, Geschichte der griechische a Literatur* II. Th. Berlin

S. 420 ti.

s
) l'.usebius praví v církevních djinách, že ode dávna Škola ta byla II. E.

."i. 1(i: :; apyaío') Š&OUg 0'.Zy.zv.'AAZ :
.
ry) xffiv EepSv XóftOV ~zi ajTOÍc SUYSQWCOg) j že zízena

byla sv. Markem, naznauje sv. Jeroným de viris ill. e. 36.

4
) Srv. Jeroným de viris ill. c. 54 a Greg. Thaumat. panegyr. in < »rig. c '.'.
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pozdjšímu nástupci Heraklovi Heraklas). jenž úpln vstoupil

v mistrovy šlépje, nose stále pláš filosofv a piln se obíraje studiem

ecké literatury. 1
)

13. Škola alexandrinská vv.stihla pomér zjeveného náboženství

ke vzdlanosti staré dokonale. Vzdlanost ta budiž podkladem,
na nmž víra se buduje a budiž prostedkem, jímž víra

se stává vdou o víe (yvSai?).

Již Justin sice a apologetové po nm sahali ve spisy filosofv

a básníku klassickvch. ale jen aby názory jejich bludné o vcech

náboženských vyvraceli neb tím, co v nich shledávali správného,

pravdivost Kristovy nauky dokazovali. Ale škola alexandrinská, jsouc

stále s eckvmi vzdlanci v nejilejším styku, zmocnila se celého toho

fondu duchovního, jehož duch lidský vlastním úsilím se dopracoval,

a pokusila se pivésti jej s nejvyšším duchoyním pokladem: náboženstvím

zjeveným v nejtsnjší spojení.

Proto odmítá Kliment Alex. v I. knize Stromat hl. I. . v níž podává

zrovna program svj. výtku tch, „kteí všeho se nerozumn bojíce

tvrdí, že teba se zabývati tím. co nejnutnjší jest a víru obsahuje.

a nechati toho, co vn leží a zbytené jest a darmo nás zdržuje v tom,

co nic neprospívá k cíli.- A tím více námitku onch, „kteí míní.

že jen ke zlu pišla filosofie na svt a ke zhoub lidí. od njakého

pvodce zlého slábla -).
u

14. O sob pak pímo dí: „A nebudeme váhati užiti v díle svém

toho, co nejpknjší j^st ve filosofii a v jiné starší vd -sona.osía .

nebol nejen pro Židy Židem, nýbrž i pru pohany pohanem tel

Státi, bvchom všechny získali.- I. Ko. '.'. 20. 21.) Jest toho teba, aby

pozornjšími byli, kdo ty pravdy slyší a aby snáze j e

pijali. Ovšem nelze užiti všeho. Ale „všichni, kde zrak máme.

pozorujeme pedmty, než z rzné píiny. Tak stejné pozoruje

kucha a pastý. Onen zkoumá, je-li tuná, tento, dobré-li dává mléko.

Tak i já chci užiti dobré nauky l!ekv. a A „jako rolníci naped

pdu svlaživše potom sím do ní zasévají, tak i my tím, co píti lze

ze spis eckých co je dobré . svlažujeme naped to, co v posluchaích

jest pozemské, aby pijali zaseté v ni sím duchovní a Bnadnc je

mohli vyživiti." -i

: Srv. Ea?ebiua II. K. 6, 19.

• ni. AI. Opera. Vjá. J. Pottera ve 2 Brazcích in fol. Ben. 17o2. I. str.

" Strom. I. lil. l.: w,|. cit. I. Btr. 325. d.
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15. „Mimo to prospívá znalost filosofie i tomu. kdo dogmata nej-

vznešenjší (t. j. kesanská) pedkládá, doporuujíc ho víre posluchav,

ana obdiv v nich budí a ku pravd je vede." ') A ten úinek, že vedeni

jsou žáci filosofií ku pravd, jest dkazem, že není nebezpena, nýbrž

„pravdy obraz vtlený, dar Bekm daný, a že my jí nikterak od víry

nejsme odvádni jakoby njakými kouzly podvedeni, nýbrž spíše jí

utvrzeni a opevnni posily jakési dkazné pro víru nabý-
váme." 2

) Usnaduje zajisté odrážení útok na víru inných, proež

ji i „plotem a ohradou vinice" zváti lze. 3
)

Ostatn : mnohé, co nevede k cíli pímo, pece slouží k okrase.

A protivná mínní-li se srovnávají, vynikne více pravda.

Z tch dvodv užívá Kliment filosofie ecké. Jest mu pr-
pravou víry, jest mu posilou víry, jest mu okrasou víry. Pomr
její k víe. jest pomr Hagary k Sáe. 4

)

16. „Patrno tedy ze všeho toho, že pedchozí ona kultura hellenská

a s ní i filosofie od Boha dána jest lidem." 5
)
Mla býti Bekm

tím, ím Židm byl zákon: cestou ke Kristu. Tak píše Kliment:

„Právem tedy Židm dán je zákon, Rekm pak filosofie až do píchodu

Pán, od té doby však obecné jest povolání za vyvolený národ spra-

vedlnosti." 6
)

„Filosofie zajisté Bekni dána jest jako odkaz vlastní, aby

jim základem byla filosofie Kristovy." 7
)

17. Tážeme-li se však, jakým zpsobem pravda filosofie ecké

od Boha pochodí, uslyšíme od Klimenta nejrozmanitjší odpovdi.

Nejastji opakuje Kliment myšlenku, již díve vyslovovanou,

že filosofové etí znali spisy hebrejské a užívali jich. „Odkud máš,

Plato", táže se, „pravdu tu? 8
) Odkud tak hojná slova úctu Boha

hlásající? Znám uitele tvé, tebas jsi je hledl zatajiti... Zákony všecky

pravdivé i ono mínní o Bohu od samých Hebre jsi dostal." 9
) Proto

J
) Srv. také Strom. I. hl. 16.: »Ac ecká filosofie velikosti pravdy nevystihuj.-

a slába posud jest k plnní pikázaní Božích, pece upravuje cestu nejkrálovštjšíinu

uení, rozumujíc a mravy petvoru jíc a ke pijetí pravdy pohánjíc toho, kdo

ví v Prozetelnost.* Vyd. cit. I. 365.

2
) Strom. I. hl. 2.; vyd. cit. I. 327.

3
) Tak nazývá filosofii s ohledem ua Mat. 21, 33. Strom. I. hl. 20.

: ibid. str. 377.

4
) Allegorii tu Kliment pkn rozvádí v hl. 2.; vyd. cit. str. 333— 335.

5
)
Strom. I. hl. 7.; vyd. cit. str. 337. V hl. 2. ji nazývá ísia; IpfOV -povoix;.

6
) Strom. kn. VI. hl. 17.; vyd. cit. ti. 823.

") Strom. VI. hl. 8.: vyd. cit. II. str. 773.

8
) Cituje Plat. de legg. lib. IV.

9
)
Logos protreptikos hl. 6.: vyd. cit. I. 60. Podobn Strom. I. hl. 25. I. 419.
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nazývá Platona „napodobitelem Mojžíše". 1
) „filosofem z Hebre", 2

) ba

prost -Mojžíšem eckv mluvicím." 8
) Podobn i filosof Herakleitus

z hebrejské filosofie, totiž z Mojžíše a proroku, mnohému se uil,*)

a Pythagorejská a stoická filosofie rovnž nemálo od ní závisí.

„Jest tedy ecká filosofie podobna lesku pochodn, již lidé zapalují

svtlo umle slunci ukradše." 6
) Ano, Kliment se nerozpakuje nazvati

filosofy ecké prost zlodji.' 1

)
Vždy všecko, emu oni uí, Písmo

svaté dávno lépe pedkládá. 7
)

18. Než i z nepro stedního psobení Božího vysvtluje

Kliment pravdv ty u pohan. „Veškerému pokolení lidskému, zvlášt

tm, kdož literním studiem se zabývají, jest vlit jakýs výtok božský." 8
)

„Rekové dostali jakési jiskry božského Log a." (I. 64.) Podivno

vru. že ani Kliment ani apologetové se nedovolávají pra zjevení

nebo síly lidského rozumu, utíkajíce se radji k výkladm tak

fantastickým.

19. Pro kesanství má filosofie ješt další význam. Xení pouze

podkladem, na nmž víra buduje, nýbrž i prostedkem, jímž víra

pechází, vlastn se vyvinuje v poznání (yvwT.?). t. j. ve vdu o víe.

Kliment o tom pomru víry a rozumu jedná obšírn ve Strom. V.

hl. 1.— 6. a pak v kn. VII. „Filosofie ecká", dí, „istíc a umravujíc

<luši pipravuje ji na pijetí víry. na níž poznání buduje pravda." 9
)

1
>• p-)

') £r
(
/.&>7»,; Mw^ácoc ó -xi-.v. ípurcog II/.x~wv. Paidagog. kn. III. hl. 2.: vyd. cit.

I. Btr. 28G.

2
) i il 'Epsa-wv (piXóoapog. Strom. I hl. 1.: vyd. cit. I. 321.

s
) Strom. I. hl. 22. : Ti 'fáp i~-.: Hlá-ow r, lítorfi y.--:y. :Zt<y : z Numenia vzato. (1.411.)

4
) Strom. V. hl. 1. (II. 649.)

• Strom. V. hl. 5. (II. G62)
' Strom. I. hl. 1G.: »Filosofové etí byli v tom ,lupii' a , zlodji', že ped

píchodem Páni od proroku hebrejských njaké ásti pravdy vzali a neuznávajíce toho

Mmi -ob jako vlastní zásady pietli.* T. 369.) O nich lze užiti slov Kristových

a >v. Jana 10, s. (I. 428.)

Kn. V. Strom, a poátek VI. to dokazuje o jednotlivých pravdách.

' véarooKH -.:- j-.iyss.x Or.xr,. Log. protr. hl. G. I. 59.

'•) Strom. VII. hl. 3. II. *39. Podobn Vil. hl. 10.
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Hudební proudy.

Besedy brnnské výroní zpráva za r. 1899. a koncert poádaný dne
2. února 1900.

„Beseda brnnská" vydala výroní zprávu za správní rok 1899.,

tyicátý to rok trvání spolku vbec. (Je-li totiž rok 1860. prvým,
je rok 1869. desátým, r. 1899. tyicátým a r. 1900. již tyicátým
prvním.) Po dávném zvyku referuje jednatel o spolkových produkcích

a výsledku jejich. První nebyla špatná. Výkony si. Jirekovy ze

Samokova byly opravdu koncertní, a ob ballady, menší Novákova
„Ranoša" a široce založená Musilova „Zlatý kolovrat" svou rázovitosti

pro nás zajímavý i významný. ízením této produkce ukonil p. Jos.

Kompit innost svou jakožto sbormistr Besedy, aby ustoupil konc-

mistru p. Rud. Reissigovi. Souhlasím úpln s dvody p. jednatelem

uvedenými, pro práv p. R. odevzdal výbor veslo dirigentské: „Úspchy
v houslové škole spolkové a vkus i rozhled v hudební literatue, které

zejména osvdil ve vlastních koncertech." Dodal bych toliko: Sympatie
našich pvky a pvc, energie a vytrvalost sdružená s jemnými
formami obcovacími. Že výbor Besedy volil šastn, o tom dnes není

pochyby. Než o tom níže. Pan R. ídil dosud sbory o zábav letní,

která bývá pátelským dostaveníkem eské spolenosti, než se rozejde

na prázdniny. Po prázdninách pak pipravil nám skvostný program a

— post tot discrimina rerum — znamenit jej provedl. Velkým orche-

strem sehrány Smetanv „Tábor" z cyklu „Má vlast" a Dra. Dvoáka
symfonická báse „Bohatýrská píse"; smíšeným sborem s prvodem
orchestru zapn Hrazdírv cenou poctný „Náš Hymnus" a Novákovy
ballady „Ranoša" a „Zakletá dcera." Produkce polských akademik
dne 8. prosince 1899, po které, jak se ve zpráv doítám, zaplo
Resední kvartetto více pkných tverozpv s nejlepším výsledkem,
byla poslední produkcí spolkovou.

Poznamenal jsem svrchu, že výbor B. B. povolav p. Reissiga za

umleckého správce spolku, uinil šastnou volbu. Koncert poádaný
2. února t. r. byl novým a pádným dkazem. Dnes zpívá se pkn:
s chutí a jist. Není vru trapnjšího pocitu pro posluchae než býti

svdkem, jak se dirigent strachem potí, aby se jen nezvrhlo, a jak
jen k tomu pracuje, aby se skladba dohrála neb dozpívala. Tím pí-
jemnji psobí, poznáme-li na dirigentu hned v prvních taktech, že

skladb sám — ovšem po bedlivém studiu — porozuml a že mu
nebží o to, aby ji promrskal, nýbrž aby podal výkon umlecký.
A to byl první pkný dojem posledního koncertu. Nemén pekvapily
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etné svží hlasy mužského sboru, po nmž už se nám v našich

koncertech opravdu zastesklo. asto mn pipadalo, jakoby se byl

náš mladý svt zpvu úpln již zekl. O posledním koncert jsem se

pesvdil, že obava má je zatím bez podstaty. Pkné, mladé hlavy,

hudební intelligence — tak se kdysi v naší dvoran zpívalo! Konen
nelze upíti, že nový náš dirigent má na pamti, že zpívá všemu

obecenstvu, a chce-li uchvátiti celek, že nelze obejíti se bez — effektu.

A tomu K. rozumí. Tak si vzpomínám na molto moderato ve Vendlerov
„Pohbu v lese": „A ta dívka tmavých vlasu" atd. Marcia funebre

par excellence! Že byl Vendlerv sbor vbec veleji pijat, jest z veliké

ásti zásluhou musy Vrchlického. Jinak ve sboru Pickov „Jarním

veeru." Písn Matthisonovy, akoliv je pochválil sám Schiller, jsou

unvlé kehotinky, které zmny jazykového klimatu nesnesou, by byl

pekladatel s nimi zacházel sebe šetrnji. Proto byl také úinek
„Jarního veera" pes velikou hudební cenu pomrn menší. Než tu

bych upozornil na jednu vc. Není možno, aby se pvci a pvkyn
sešli vždy v potu tak pomrném, aby jeden neb dva hlasy nedominovaly.

Také není na neprospch ve sboru smíšeném soprán a bas o nco
silnjší. Vyškytají se však místa, kde z píin harmonických musí

vyniknouti hlas stední. A tu je na dirigentovi, aby zpsobem, jaký

uzná vhodným, požadavku tomu vyhovl: bu zámnou hlas, bu
zdvojením, bud nenápadným pitlumením hlas ostatních. Mám tu na

mysli vtu ve zmínném sboru Pickov „Kdy slunce plá." Bas své h

temn pibarvil a jsa nepomrn silnjší pikryl na dobro altové «,

ton v septimovém onom akkordu nejdležitjší. Jemnocitný soprán

ovšem nevzdoroval, a tak došlo k malé difterenci, kterou nezdvoilý

klavír ihned kvitoval. Nemenší pozornost vnovati jest náslovným

skupinám souhláskovým, zvlášt spadají-li do vstupu („krásný"), stejným

oddechm, vokalisaci pedevším dámské atd. Hrubých poklesk proti

pravidlm tmto jsem sice nepostehl; že však úzkostlivjší zachovávání

jejich pkný zpv uiní dokonalejším, o tom nepochybuji. Vždy jen

takovými prostedky doinili se Bendi, Klika, Knittl a u nás Kíž-
kovskv a Janáek tak vzácných úspch ve zpvu sborovém. Koncert

byl propleten skvostnými piesami virtuosa na violoncello prof. B. Vašky,

host dávno oekávaného. Hra jeho jest lehká, pružná, technika brillantní.

estné zmínky konen zasluhují oba prvodí na klavíru p. Vlek
z Prahy a zasloužilý jednatel Besedy p. K. Sázavský. ai.. Yi.k.



166 Písemnictví a umní:

Nové smry v uéb pírodopisné.

Vdomostem z rzných obor pírodovdeckých právem se v nové
dob pikládá zvláštní dležitost proto, že se jimi zpsobilost žák pro

život praktický zvyšuje, nepihlížeje ani k úelm osnovami uebnvmi
pírodovdeckým výkladm školským vyteným. Zvášté ve školách

mšanských vyuování pírodovdeckému jakožto dležité ásti uby
reálné vnuje se pozornost zvýšená, a tudíž pochopitelné jsou snahv
za tím cílem se nesoucí, aby vyuování reáliím vbec a pírodopisu
zvlášt bylo prohloubeno, zdokonaleno, dob nynjší pizpsoben" a

také úelnji uspoádáno.
Tyto snahy nejsou ani nové, ani si jich nemže pivlastniti nkterá

skupina uitelská. Byly ve škole „staré", jsou ve škole „nové*, a že

dosud opakují se rzné pokusy methodické a vynoují se na povrch
denních proud návrhy rzné, jest dkazem, jak nesnadno, ne-li nemožno
jest uriti všeobecn platný zpsob, jímž by za týchž pomr všude
se docíliti dalo výsledk dobrých. Tyto snahy jsou však také dokladem,
že výsledky dosavadní uby v tchto oborech neuspokojují uitel, tím

mén vyhovují požadavkm života mimoškolného. A to proto, že po
mnoholeté ub velká ást žák práv z pírodních nauk pináší do
praxe vdomosti chabé, nezcelené. úlomkovité a nejasné. I zde se

osvduje, že jest velký rozdíl mezi vdním a umním, t. j. že také

odchovanec „nové" školy z pravidla mnoho ví, ale nemnoho umí. Tak
mnohý absolvent mšanské školy má plnou hlavu theoretických vdo-
mostí. Na p. z pírodopisu zná „vdecké" soustavy, umí uen vykládati

a popisovati rostliny steré i zvíata, nerosty a zkamenliny, ale nej-

obyejnjší rostliny z nejbližšího palouku nezná, neví o ní, leda do které

tíd}- náleží. Pro v tch místech bují, na jest, jaký pomr k lidem
a zvíatm, jaký význam má v hospodáství pírodním: na takové
a podobné otázky odpovdi nezná, ba neví ani, jak se jmenuje a jaký
úel její. Ze vyškolený intelligent nerozeznal konopí od vrbiny a jiný

nepoznal koroptve mezi ostatním tuzemským ptactvem, není pouhou
anekdotou.

Je tudíž pochopitelno, že se také v ub pírodopisné hledají nové
cesty jistjší a uritjší. V tomto smru pracovalo se díve, pracuje se

dosud u nás i v cizin. Ale jakž to už bývá, že domácí práce nemívá
obdivovatel, tak i v tomto smru hledají proroka v cizin, t. j. v Nmcích.
Tam ped lety uitel Junge rozhodn odsoudil mechanické papouškování
termin mnohdy žákm ne dosti jasných a navrhoval místo popisného

vyuování na základ jednotlivc druhových popisné vyuování spojené
s lepším znázorováním na základ jedinc rodových s patiným zetelem
k životozpytu tak, aby se náležit pihlíželo také ke spoleným jevm
životním mezi rostlinstvem a živoichy. Klassickým vzorem tohoto vy-
uování, jemuž u nás dali jméno biologické, je známá sta Jungova:
-Der Dorfteich".
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Junge nalezl mezi uitelstvem mšanských škol eských dosti

stoupenc, kteí sebe nazvali stoupenci biologismu v ub pírodopisné;

kterýsi len tohoto sdružení napsal do asopisu „Škola mšanská a
živnostenská" lánek na ukázku, jak si asi pedstavují ubu „biologickou-.

Podle všeho peložil anebo zpracoval z výše uvedené stat Jungovy
ást „Die Selnvertlilie", ale tak ledabylou podal práci, že v „Besedé
uitelské" ozval se drazn jiný odborník F. T. a zle zcuchal „biologicky"

pokus „O kosatci 1-

. Vytkl ne zcela bezdvodn pisatel tohoto methodického
pokusu 1. že eským „biologistm" mezi odbornými uiteli mšanských
škol jest vda biologická vc naprosto neznámá („B. u." r. 21. str. 555. .

2. že pisatel zmínného lánku jeví se býti velmi slabým v oboru botaniky,

a 3. že si poíná pi osnování svého výkladu ve škole nedbale a ne-

správn, a tyto výtky doložil výatky z lánku „O kosatci".

Z toho se vyvinula nepkná polemika ne práv vcná, a tu ve
lánku -Ješt jednou, jak se vyuuje biologicky" týž p. F. T. pronesl

nkolik pozoruhodných myšlenek z praxe, jimiž dotvrzuje názor, že

výsledky ubv v pírodopisu nevyhovují a že nové smry jsou pí-
kazem denní zkušenosti. Spisovatel polemického lánku to sám uznává,

praví-li: ..Mšanská škola má uiti pro život. Kde pak by mohl žák.

vyšed z ní. shánti nejjednodušší a pro život nezbytné vdomosti
v rzných knihách? Musí si je zapamatovati ve škole pro život. Proto

se má pstovati také pamét. jiných ohled se zetele ovšem ne-

spouštjíc! Ne tedy výhradn (co?!), ale také ne nedbale." A ped
tím praví: _Za tch okolností (žáci doma neopakují) pohybuje se práce

naše na hranici úplného nebo ásteného nezdaru, protože

se v nejdležitjším stadiu své úmorné práce ocilujeme na mlin.
Žák si vc pi vyuování nezapamatuje a doma si jí potom neopakuje —
neuí se.

u A dále týž p. F. T. praví o uiteli: „Sám se uil o kosatci

nmeckém — jde o píklad — 1. v mšanské nebo stední škole. 2. na
uitelském ústav a na zkoušku dosplosti. 3. na zkoušku zpsobilosti

pro obecné školy, 4. na zkoušku zpsobilosti pro mšanské škol v.

5. pi soukromém dalším vzdlání a 6. pi píprav na vyuování,
která se každým rokem musí opakovat. Nu, a výsledek? Nemže
býti žalostnjší!"

To výmluvný doklad, jak pokulhává uba pírodopisná, jak nutné
jsou opravy a nové smry a jak mlké jest povídání o tch velkolepých
úincích uby pírodopisné na duševní i hospodáský rozvoj lidu. Když
uitel po tolikerém uení vykazuje „výsledek, že nemže býti žalost-

njší", jaké teprv vdomosti do života praktického odnáší si žák. kterýž

byl vyuován methodou tak pochybnou, o níž praví odborník F. T.

tamtéž, že „uitel pro pílišné rozbeování do šíe a hloubky opomenul
vnovati pozornost pamti žák."

N'pedpojatý pozorovatel odnáší si z uvedené polemiky pesvdení,
že vyuování pírodopisu — a reáliím vbec — ve škole mšanské se

nedje zpsobem takovým, aby zaruen byl úspch alespo pomrný,
že oprava jest nezbytná, že však ani smr podle Jungea u nás pro-

pagovaný onou skupinou uitel, „který chce imponovati nimbem
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uenosti a vdeckosti a pi tom dopouští se etných omyl", není

onou cestou, kteráž vede k cíli.

Nad pochybu potebno jest nám nových smrv, ale ne pseudo-

vdeckých, koketujících s pekonanou již theorií descendenní, kterou/,

mnozí obdivovatelé novot spletli si s tak zvaným biologismem v ubé
pírodopisné, nýbrž methody, kteráž je zpsobilá umožniti uiteli, aby
ve škole nauil žáky všemu potebnému na základ názoru za sou-

innosti žáka.

My nepochybujeme, že nový tento smr eské uitelstvo samo
najde bez nmeckých dorfteich Jungeových a že dospje k nmu bez

drsných výpad rázu ist osobního, jaký, žel Bohu, již i ve statích

a asopisech odborných se zahnizuje k nevelké cti tch, jež mají býti

vychovateli budoucího pokolení lepšího, vyškolenjšího, ušlechtilejšího.

A v tomto mínní nás utvrzuje vcn psaný a velmi instruktivní

lánek A. Wimmera v . 5. r. XIII. „Ped. Rozhl." uveejnný. Tam ve

lánku „O biologických poznatcích v ub pírodopisné" spisovatel

podává historický rozhled po methodách uby pírodopisné se týkajících.

Pípadn dovozuje, jak methoda popisná, dosud ve školách dominující,

na základech geniálním Linném zbudovaných, pro samé popisování

úpln zanedbávala všechno ostatní a výsledk pežalostných se do-

pracovala. Neosvdilí se postup estheticko-popisný a tudíž pochopitelné

jsou opravné snahy, aby pronikla do škol methoda životopisná, aby

pírodopis byl zamnn za životopis a životozpyt; popis suchoparný

byl nahrazen ' líením jev ze života zvíat i rostlin a spojen byl

výklad s pokusy.

Nové tyto smry, lépe eeno snad pokusy a rozbhy k stanovení

lepší methody uby pírodopisné vítáme jakožto píznak zdravého

rozvoje uby vbec a nijak nechápeme, jak se z ist vcné diskusse

mže vyvinouti nechutná polemika tak osobního rázu, jak jsme vidli

v „Bes. u.", asopisu jinak dobrého zrna a vážného smru. Útoky
takového rázu nikdy se neprospje vci a myšlenka jinak dobrá a

zdravá se nedá utlumiti sebe jizlivjšími výpady nebo velkopanským
pokrením ramen. Nám se tentokráte rozhodn nejlépe zamlouvá klidn
a vcn psaný lánek Wimmerv, v nmž se po zásluze nové smry
objasují a správn vysvtlují snahy po zlepšení, zdokonalení uoby

pírodopisné ve škole mšanské a zajisté i obecné, a pípadnými
píklady znázoruje, kam míí opravné hnutí, o nmž vede se ne dosti

vážn spor mezi „U. Bes." a zastanci Jungeovskýck názor.

Ret K.
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Sdauje A. Vrzal. (. d.)

Vydavatelská firma paní A. M. Kalmykové v Petrohrad existuje

od r. 1890. Hlavním úkolem uinila si šíiti knih v vdeeko-popularní,

pístupné lidu a psané srozumiteln, jimiž není bohatá literatura pro

lid. Vvdala dv série knih takových: „Ziz prežde i teper" a
„Sily pírody i trud elovka". Série skládá se z nkolika
sešitkv asi o 2 arších tiskových, každý sešitek má na obálce vhodnou
illustraci. Sešity obsahují dílem kompilace, dílem výtahy z knih, dílem

pvodní lánky. Sešity první série (Život díve a nyní), jsou vno-
vány otázkám kulturních djin; materiál vzat z vdeckých spisu nebo
z historických román. Tak život záporožských kozák zdaile líen
vybranými úryvky z románu D. Mordovceva „Sahajdaný": takové

vypravování, sestavení sešitku ze zdaile vybraných úryvk z románu,
osvtlených historickými podrobnostmi, líbí se více širším kruhm
tená, než pragmatické vypsání. Mor v Rusku r. 1771. vylíen úryvky
z románu Zagoskinova ..Ku zrna Rošin" v sešitku „Jak bojovali
lidé s hroznými nepáteli svými". — V druhé sérii knih líí

se pomr lovka k pírod, co lovk dá pírod, co od ní vezme, jak
zápasí s jejími silami, jak vítzí nebo padá. Nejlepšími ísly této série

jsou: ..Uralští rybái" a „O rostlinách". Z ostatních knih pro
lid. vydaných firmou touto, jmenujeme pkn psanou právnickou
knížku pro lid: „Kakije sposoby dajet zákon dlja borby
b pjanstvom" (10 kop.) od N. Družinina a zajímavé publicistické

knížky Jak. Abramova: „Selské hospodáství a kniha" a

„Tžké híchy temných lidí".

Velmi sympathická jest vydavatelská innost knihkupectví A. M.
Murínové v .Moskv, jež od roku 1892. vydala znaný poet laciných

knih pro lid. Mezi knihami belletristického obsahu vynikají povídky
Zlatovratského (Vesnický král). VI. Korolenky (Dti podzemí),
Mamina-Sibirjaka (Letnyje) a pkný sborník „Rodnyja psni",
výbor z ruských básník, sestavený Bun-Brujeviem. Zásluhou firmy
je že hledí šíiti zvlášt humanitní vdomosti mrzí lidem, vydávajíc
BvláŠt pkné životopisy ruských spisovatelv od C. Vtrinského (Vas.

1 lina
), knihy obsahu historického a národopisného (A. Býkové

..() severoamerických Spojených Státech") i sešitky z oboru
•i pírodních. Málo je spisovatel, kteí by dovedli o vdeckých

materiálech mluviti tak prosté a poutav, jak sestavovatelé vdecko-
popularních knih této firmy. Firma tato má na mysli hlavn onen typ

tená z lidu. kteí již ponkud zvykli tení, pokroili dále, než co
jim dala škola obecná, kteí si již všímají dležitjších otázek spole-

enských. Knihkupectví paní Murínové snaží se též napomáhati vzniku
knihkupectví na venkov a obchodu s lacinými knihami i vydali pro
knihkupce a zakladatele knihoven pro lid zvláštní seznam lepších
knih pro lid, vydaných vlastní i jinými firmami.

Hlídka. 12



170 Písemnictví a umní:

„itala narodnoj školy", asopis pro gramotné sedláky ;» žáky

Skol národních (3 ruble na rok), byl založen v Petrohrade 1888 púvodné
pro dti selské E. Sysojevou i AI. Almedingenem. Byl to asopis bez-

cenný. Když však redakce 1890 uchopil se sám Almedingen, povznesl

asopis, vydav nkolik dobrých knih pro lid. Tu však majitel jeho

Morev vstoupil ve styk se „stálou komissí pro poádání pednášek pro

lid", jež by byla málem asopis ubila. V letech 1894.— 97., kdvž
asopis tento redigoval A. A. Slpcov, pozorovat v nm oživení. Ovšem
„itala narodnoj školy" není vlastn asopisem, nýbrž sbírkou

periodicky vycházejících sešit pro lid. Každého msíce totiž vydá se

nkolik sešitk (2—4) z rzných obor, zvlášt broširovaných, ale

vložených do spolené obálky. Tak vyjde za rok asi 30 sešit rozma-

nitého obsahu, belletristického, pírodopisného, zempisného, národo-

pisného, djepisného. V dosti bohatém oddílu belletrie nalézáme práce

Mamina-Sibirjaka (Kormilec), Staukovie (zvlášt krásnou povídku

ze života námoník „Kucyj"), V. Savichina (A nik a) a j. Bohužel

nkteré sešitky pinášejí zkomolené, zkrácené a špatn zpracované

spisy nkterých autorv. Mimo belletrii daí se zvlášt oddílu zem-
pisnému, živoichopisnému a rostlinopisnému. Sešitky toho druhu,

sestavené hlavn M. S., psány jsou živým jazykem a lehkým slohem.

Podobný je illustrovaný asopis „Knížka za knižkoj": vychází

v Petrohrad od r. 1899., redakcí A. A. Slepcova i M. N. Slepcové.

Uren je pro mládež, jež navštvovala obecnou školu, i pro ony dosplé
tenáe z lidu,' kteí snaží se vzdlati sebe samy. Pi asopise je oddíl

„Dlja mladších" pro dti, navštvující školu. Vlastn není to asopis,

nýbrž série knih obsahu belletristického i popularn-vdeckého. Msín
vyjdou 2—3 sešitky, obsahující ukonená díla spisovatel ruských nebo

peklad, ve spolené obálce. Vtšina sešitk série „Knižka za
knižkoj" vyšla díve v „Citaln narodnoj školy". Sešitky se-

staveny rozumn, zajímav a rozmanit. Z belletristických dl jmenujemi'

povídky Mamina-Sibirjaka, K. Staukovie („Kucyj"), V. Savichina

(„Anika-Voj in"), „Padesát bajek" Iv. Krylova a j. Z popularn-
vdeckých sešitk nejlépe a nejživji sestaveny rty M. N. Slepcové

(„Pavouci", „Opice") a A. N. Smirnova.

Vydavatelská firma V. J. povstala r. 1891. Sympathická innost
intelligentního vydavatele zaala velmi ile vydáním pkných povídek
pedních spisovatel, na p. Glba Uspenského, VI. Korolenky (Les
šumí), K. Staukovie (Smerf na korabl), Mamina-Sibirjaka

(Posldajatreba), P. Boborykina, Gogola, Dostojevského, Nekrasova
a jiných. Ale záhy ochabla energická innost firmy této k nemalé Škod
literatury lidové.

Iv. Žirkov v Rjazani svými knížkami, jež vydal pro lid, dokázal, že

zná tenáe, pro nž uruje svá vydání. Sám sepsal pro lid pknou knížku

„Nt chudá bez dobra". Z belletristických dl, jež vydal, vyniká
„Epitimija" od S. Bažiné a „Perevozik Vauška" od F. Nefedova.

E. N. Vodovozova vydala r. 1896. sérii zempisných a národo-

pisných sešitk, týkajících se národv evropských. V nich bedlivji
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než v Posredniku všímá si významu a djin ústav, zaízení státních.

ekonomického a spoleenského života, prmyslové, obchodní a zem-
dlské innosti každého národu.

Iv. Selivanskij vydal ve Vjatce pkné „Selsko-chozjajst vennyje
razskazv". Jeto zdaily pokus vyložit selsko-hospodáské vdomosti
ve form belletristické.

Petrohradskv luboník T. Kuzin. známý vvdaním falšovaných

historických spis X. Kostomarova i J. Zablina. pibral si asi 189ti

za redaktora M. Krukovského. který mu zpracuje materiál pro

vvdání jeho spis luboných. Tím vydání jeho ponkud se zlepšila, a
i Krukovskij rád kazí cizí knihy, asto zkracuje a s nezdarem zpra-

cuje mravouné povídky. Bohužel knihy jeho tém výhradn odporuuje
_Stálá komisse pro poádání pednášek pru lid'' do bezplatných

knihoven lidových. O. p.

Moderní španlské drama.

Napsala E. Pardo-Bazaxová. (o.)

."). Picházím ted k José Echegarayovi, i musím vyznati, že

mu od tvrt století první vyhrazeno místo mezi španlskými divadelními

spisovateli. A to vším právem, nebo kdy druzí, jinak pozoruhodní spi-

sovatelé dramatití se odmleli, jako na p. sám Tamayo y Baus. L. Cano,

Cavestany a Palencia, Echegarav nejen na dráze nastouplé vytrval,

nýbrž stále se zdokonaloval. Echegarav neumí sice jako Sardou tak

obratn a zkušen konflikty osnovat a rozuzlení jich pipravovat, ale umí
posluchae uchvátit a pinutit ho, aby ho následoval po nejsráznjších,

sebe krkolomnjších, mnohdy od skutenosti daleko vzdálených pšinkách;
možno se píti o Echegarayovi po ukonení kusu. ale za provozování

musíš ho chtj nechtj poslouchat a jemu se divit. Echegarav muže
vyvolávati protesty, ale nikdy t nebude nuditi; pi jeho kusech není

možná lhostejným zstati.

Daleko mne budiž, abych nevidla chyb, jež Echegarayovi vy-

týkají, ale tolik jisto jest, že mnohé kusy jeho jsou pravé chef-oeuvre
a že se jeho kusy dávají i na jevištích cizozemských. Nehodlám tu

také psáti obšírné studie o jeho kusech, toliko se dotknu jeho posledních

prací. Z „Ibsenismu u nadobro ho vyléil neúspch, s kterým pijato

bylo jeho zpracování Ibsenových píšer Za to jeho pvodní práce

korunovány úspchem: „Un eritico incipiente" (Debutující kritik), cenná,

satirická to veselohra; „Sic vos non vobis". jarní idylka; „Mancha que
limpia u (Oišující skvrna), neobyejný píklad dramatické dovednosti,

kterak pipraviti posluchae na rozuzlení pravd se nepodobající; a

„Marianne", tento skvostný charakterní kus, jenž byl od akademie naší

12*
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cenou poctn a ješt více veejným mínním vyznamenán, nebo obe-

censtvo b}Tlo kusem tím jako spíše jeho „Gran-Galeoto" nadobro pe-
konáno. „Marianne" je skvost, a kdyby Echegaray nebyl nic více

napsal, pece by zasluhoval názvu prvního špan. dramatického spisovatele.

A te nkolik slov o Tamayovi y Baus, o nmžtu posudek z péra

p. von Tannenbergova zavdal E. Pardo-Bazanové podnt k napsání

hoejší studie, již jsem tuto až na malé výjimky u slovném podal

peklade. Zemel 20. ervna 1898.

Tamayo y Baus byl díttem divadelních prken. Otec jeho, D. José

Tamayo, byl hercem a herekou byla i jeho matka, Dona Joaynina

Baus v Ponce de Leon, a hercem byl konen i jeho bratr Victorino.

Už v 8. roce studoval cizí literatury a zpracovával veselohry, neoznauje
jich svým jménem, jež pak rodie jeho dávali. Svj první osobní triumf

slavil v Granad prací, jež byla zpracováním Jenofévy Brabantské.

Matka políbila ho ped oima obecenstva a smoila tvá jeho slzami

radosti. Ale s polibkem matiným dostalo se mu polibku samé Masy.
Buditi šlechetné city, potírati sobectví, to úkol, který si Tamayo už

jako jinoch byl vytkl. Roku 1852. vystoupil s ptiaktovým dramatem
v próze, „Angela", jež je píbuzno Schillerovu „Kabale und Liebe",

jemuž však španlský básník nového vdechl ducha, nebo skoro všeckv
situace, ano i základní myšlenka a piodní jí ve slova jsou nové.

Potom napsal tragedii „Virginii". „To je pravé španlské drama!"
zvolal unesen Quintana, autor kus „Jovellanos" a „Pelayo". Bylv
dívjší tragedie spíše povídkami ve form romancí než skutenými
divadelními kusy. Tamayova práce, dávaná v Madrid roku 1853. za

potlesku posluchastva, je pravým a skuteným divadelním kusem
o 5 aktech. „Moje Viginia", píše básník sám v list svému píteli,

spisovateli a kritikovi D. Manuelovi Caete, „jest plodem horoucího

jinošství, jež více cítí než pemýšlí a asto uchvátiti se nechává, aby
jako Ikarus padlo. Miloval jsem Virginii láskou chot a láskou otce;

cítil jsem, jak se srdce v útrobách mých zaehvívalo, když smrtící ocel

v adra její se, ponoila; s Hmeni jsem se vzbouil a po pomst a

svobod volal. O šastný, tisíckráte šastný jest blázen, jenž básníkem
slov! Šastní ti, kteí dovedou si pivlastniti cizí zadosuinní a kteí
v duši své místa dávají veškerému lidstvu!"

Z poetického rozjímání o doni Juane de Mendoza, španlské to

šlechtin, jež se zasnoubila s mužem, jenž ji vyal poliek, aby nikdo
nemohl íci, že nkdo jiný krom jejího manžela tváe její se dotkl,

zrodilo se Tamayovo úchvatné drama „La Ricahembra" (Šlechtina),

jež dáváno v Madrid r. 1854. Drama to pedvádí nám stedovké
asy romancera, kdy poesie vila vnce feudalismu. Ale nade všecky
ostatní postavy ní Doa Juana de Mendoza jako gothický dom nad
ostatní budovy mstské.

Roku 1855. vyšlo v pravd historické, na výsost zajímavé drama
v prose „Locura de amor" (Šílenství z lásky), jehož hrdinkou jest Juana
la loca, jež tu líena jako nešastná, milující žena a jež tu jako krá-

lovna rehabilitována. Jak krásná jsou slova, jež královna v V. výjevu
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V. aktu ke králi promlouvá: „Ano. pi Spasiteli! udeila hodina, kdy
vládnouti ponu. Šílenstvím a zloinem bylo ode mne. že jsem jiné

lásce pednost dávala ped láskou svého lidu. Usmíila jsem svon vinu:

• de dneška nebudu již oplakávati mrzkého nevdku. Milovati jak"

ky ženv — to: milovati muže; královna však má milovati po

zpsobu božském, milujíc celý svj národ... Nepomýšlejte na to znova

rozbit pouta zákon, jimiž vás spjala mocná ruka katolické Isabely.

Teste se ped dcerou, jako
/

tásli ped matkou. Ted už i

Kastilskem: Kastilsko je národ. Kastilsko — to panovník!" —
- A jak

vznešený jest konec! -Mou jest mrtvola", volá královna ped mrtvolou

svého chot. Filippa Sliného, „vzdalte se mou toliko ona jest! Já ji

zrosím slzami oí svých, zulíbám ji polibky úst svých! Povždy po mém
boku! On mrtev, já živá! A vezdv spojeni! Ano, smrti neúprosná, já

zmaím zámr tvj. Tvá moc jest slabá, vyrvati ho z objeti mého . . .

Ticho, vy páni. tiše! Král pohroužen v spánek. Tiše. nevzbute ho!

Spi. miláku muj. spi... spi!"

Kdežto v kuse práv jmenovaném Tamayo oslavuje žehravou

lásku, potírá ji v ..Li Bola de meie" Snhová koule, dramatu v

váném r. 1856. uveejnném, v níž e-í choulostivý problém, kterak

dv obtí -tejn neodvodnné- žárlivosti od pedmtu své lásky se

odvrací a pak sami z pátel — milujícími se stávají.

Drama „Hija y Madre" Dcera a matka . prozrazuje francouzský

vkus. é>d t doby psal Tamayo své kusy toliko v prose. Pi vstoupeni

svém do akademie, složil své credo umlecké, že se na jevišti má
pedvádti jenom pirozené, a ne výstední, charaktery, a ne karikatury,

lid-' vášním podrobení, ale ne netvor

Pod pseudonymem D. Joaquin Estébanez napsal povstnou
hru _Lo Positivo", o níž líi obráceni otce a dcery jeho, u nichž

pi oceování manžela jenom positivní, totiž peníze, na váhy padaly.

.. Lances de honor-, zdá se býti po soudu španlského kritika. Isidora

Pernándeza Blores, dílem náboženské propagandy, od svaté Terezie

Bloženým, proti souboji Po tomto kusu následoval „Del dicho al hecho"
< >d slova ke skutku . nápodobení to komedie E. Augiera a J. S

.1. pierre de rouche". Korunou však Tamayovy tvrí innosti jest

kus _L'n drama nuevo", vnováno bylo ubohému a nešastnému herci

Jorisovi. S pesimistickou veselohrou „Los hombres de bien" Mužové
••ti . Bkonil Tamayo svou dramatickou innost Kus tento jest kousavou
satirou na lhostejnost náboženskou a pokrytectví. — Celou psol
j«-ho shrnouti lze v ! I jako theolog, žil jako

•vnik a díla jeho zstanou na vky ozdobou španlské <\vi-

tické Mu8V. Al.. K-a.
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K opravám diplomatáe moravského.
Píše Fe. Snopek, k. a, archivá v Kromíži.

CXXVII.

356. Jindich z Ki/tlic. Hukvaldy, 13. Hjna 1327. — Knihy knze Mikoláši

biskupa I. 1388. (Manské II. str. 107)1

Str. 275. . 8. debet debent (sic);

maccella

;

possidendo et habendo (sic);

teneatur (scil. Pescho) et teneantur

(scil. et eius posteri, jak . pedešly

svdí)

;

cum :

maccellis ;

MCCCXXVIL;
Firiburg, místo Kuchendorff snad lépe

Kuthendorff.

CXXVIII.

383. Hynek biskup. Svitavy, 4. kvtna 132!). — P. I. b. -p

Podivno, že pravopis otisku listiny Hynkovy jest zmnn
Drem. Lechnerem v otisku, jak asi byl pvodní, neboí

vidimus její z 31. íjna 1656 podává ji tak, jako bychom ji psali nyní.

tedy poátená písmena substantiv píše malými, ae (L. e: presentibus,

presencia atd.), t (L. cr presencia atd.), ale píina této zmny
se neudává. Tiskové omyly jsou: Z. f. G. M. 247. . 4. Lao-now
(vidimus: Lacsnow); . 6. scilicet má vidimus v závorkách.

r.
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. 15. iusto emptionis tituL > místu raste etc.), . 17. iam dieto iudic/"

místu: i udice . í\ 21. memoratis svis iuribus. . 22. heredibus suis. . 2'-).

. . 24. Wenczusaius. 1

Dokladem mého tvrzení jest notáský transsumpt naši listiny na
- peetí biskupského officialatu na pergamenovém proužku

z ."). ervenci- 14o<» ve zdejším archive chované se signaturou dosavadní

P. I. a 8 I' ivšeny jsoa jim opisy listiny Jana VIII. biskupa píjmím
Oka ze dne 1. listopadu 1354. 2. Jana VII. biskupa píjmím Volka
z 3. bezna 134 (

.< pro Mikoláš-- syna Brunova; 3. nade; 4. Mikoláša
biskupa z 1. prosinec 1390 pro Konráda z Litomyšle. Všeckv tvéou

Be rychty Svitavské.

Codex diplomatieus, tomus VII.

(XXX.
63. Karel markrabí. Prahoj 26. ervna 133o. — Kopiá I.fol. X. VIL v.

Listina inserována jest v konfirmaci téhož Karla jakožto ímského
krále a eského krále z 12. dubna 1348 srovn. níže . 783. str. 569.

Jest zde také soudobá kopie konfirmace Karlovy na pergamene. Nej-
eta r>i záznam na rub : C o pi a priuilegii d e n o n s o 1 u e n d a

berná regali per v.icarios et magistrm scole ecclesie
Ol umu cen sis. Novjší: Copia priuilegiorum Caroli et

Wenceslai regum. Má signaturu J.I.a.l.

Btr. 45. . 1. kopiá mezi domini ;i regÍ3 nemá teek (.

.

i-. 4. kopiá: diue, L].diuine memorie, cop. simpL perg. diue memorie;

. 7. „ i perg. copia simpL: inmunes . . . lifóerarum;

.~tr. 4''.. . 1. kopiá: Wenczeslay mart/ris, perg. cop. s. Wenczesla martúis;

. _'. obují: inmunitatee ad vos predia hominea (bez „et" ped homines);

. •".. , ipsasqtu (sciL libertates et inmunitati -

. 6. _ per tempora, ne: pro tempore;

r. 7. , správn: nullam . . . huiuscemodi inferant, ne: ullain . . . huius-

modi ínferrant, (w kopiái zkratek: nllam copia simpl. má vypsáno:

nullam :

r. ít. obojí správn: 8i qui secus aMemptare pre&umpserint, ne: -i quía
secua attemptare presumpserit, neb i následující jesl v plurále:

missibiliter incursuri.

(XXXI.
245. 17. srpna 1339. — Kopiá l fol M. VIII. r.

Str. 178. . 1. et XVI Kal et nemá kopiá;

Ú.a 11. Theodorico dieto /ScAram- kopiá: Theoderico dieto SArammone;
inone

Btr. 17!». . 1. autem dicti epis „ ante « I i

«

-r í domini episcopi;

. 1. pun/rauiis „ purcrauiis,

: V listin
1

biskupa Jana VITI. /. roku 1354. uvádJ - lek v ablatir:
w, ;i nazývá se rytíem biskupským (militibus nosti



176 Písemnictví a umní:

CXXXII.

261. Adam z Konice. Olomouc, 21. února 1340. — Kopiáf I.fol. O. IV. o.

Str. 27. . 6. et . . . Wenceslai kopiá: ac . . . Venceslai;

. 11. opidum „ oppidum;

. 12. šita v kopiái teba ísti: šito;

. 13. utilitatibus „ „ ytilitatibus;

. 17. ut premittitur kopiá: ut premittamwr;

str. 190. . 4. percipere, tak teba ísti, ale kopiá: percipe (sic);

. "). poterint . . . duodecim „ potuerint . . . XII.;

. 9. uero „ vero;

. 11. módo consueto „ more consueto;

. 14. testium, tak teba ísti, ale v kopiái: testiu (sic);

. 15. Olomiiftcz „ „ 01om//cz.

CXXXIII.

2 74. Karel markrab. Kromíž, 1. ervna 1340.

Záhlaví otištné str. 198. listiny udává datum její: in oetava
Ascensionis domini (31. Mai 1840) ; správn má býti i

jak zde

udáno): 1. Juni, jako pi listin následující . 275.

CXXXIV.
275. Týž. "Kromíž, 1. ervna 1340. — Kopie privilejí msta Krm
psaných nejposléze v sedmnáctém století v Jen. arcib. archive, . 4. str. 12.

Pravopis' jest ásten pvodní.

Str. 198. . 3. kopie správn: ipsarumque incolae suam licite possunt melio-

rare condicionem feruenti animo etc.;

4. kopie správn: adhoc, ut nostris adiuti suffragiis etc. possint et valeant;

kopie: Chremsiriensium;

„ deuote et humiliter;

„ ob hoc, ne: ad hoc;

„ potissime;

„ infra vnius miliaris spacium;

„ ceruisiam;

. 2. kopie správn: camerariis, villicis;

kopie: Chremsiriensis;

správn: etiam dum per etc.;

in huiusmodi efficaciter et praeesse. Si quis autem contrarium

attemptare praesumpserit, se nouerit etc;

. 10. 11. Harum nostrarum testimonio litterarww dataruin in Chransir etc.

cxxxv.
279. Týž. Olomouc, 29. ervna 1340. — M. I. a. 6. Kopiá Lfol X. I.

item fol. X. í)
'. r.

Nejstarší záznam na rub bezpen jest málo nad plikaturou:

de monte Tepenecz pro hominibus. MCCCXXXX. Novjší
od vrchu dolu psaný správn zní: Re^is Boemie Karoli super
castro Tepenecz. li. (ne pak: Re»is Boemie litera super

r.
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Peeti na nitích zelených a ervených zachovány dva kousky.

Str. 202. . 4. originál má: karissimo, . s
. inmediatas, . 9. circum quaque,

. 14. puTcrauiós (tak jenom rozvésti lze zkratek purcuios), . 14. coartarí

(tak i kopiá na obou místech), . 24. pheodalibus (kop. I. foL X. I.

feodalibus), . 29. purcrauius (puruius);

str. 203. . ''>. purcrauius (purcuios
;

. 4. nvJli . . . dominorum aut cuicum sone
}

tak originál správn
i kopiá na ohnu místech. Boek aut vynechal, Lechner je doplnil,

ale nemístné „cuiuscumque" zstalo - odvoláním, že prý nejenom originál

ale i kopiá tak tou!
. 9. a 12. in perpetuum, . 12. exnunc;

. 17. v originále i v kopiárích na obou místech rok vypsán literami.

Nová díla.

*\\ xaivY] SiaíWjXTj áXXrjviarí. Novum Testamentm Vulgatae editíonis. Graecum

textm diligentissime recognovit, latinm accuratissime deseripsit, utrumqué

annotationibus critícis illustravit ac demonstravit P. t. Hetzenauer C.

Tomus prior LXIV 338. Tomus alter XII :;:.4. Oeniponte 1896,

Libraria academica Wagneriana. s0
.

S velikou radostí upozoruji na toto kritické vydáni Písma sv.

ho Zákona. Je to v novjší dub první dílo od autora katolíka.

jež se mže smle postaviti vydáním dosud za nejlepší platícím:

Tisehendorové. Westcott-Hortov a Tregellov. ba v mnohé píin
je ješté pedci. Tak vyjádil se o díle tom i kritik zajisté povolaný.

znamenitý Dr. Bickell. Podobn soudí mnozí jiní a prohlašují zejm.
že dílo toto jest ozdobou a ctí katolické vdy. Peklad latinský je tu

poprvé podán co možno nejvrnji dle Klementinské recense Vulgáty

[tedy úední vydání církevní) z r. 1592. Ze pi vši bedlivosti tu a tam
zstalo njaké nedopatení, není pi práci takové ani jinak možno:

tomu odpomohou zajisti' opravy v slíbeném tetím díle: ujmy v-ik

vdecké tím dílo nedoznalo. Hlavní cena pítomného vydáni spoívá
v eckém texte, jenž je tu pomocí všech kritických prostedkúv až

posud dosažených tak upraven, aby si' blížil co nejvíce originálm,

nyní ovšem již ztraceným. Eetzenauer pihlížel pi tom ke všem nej-

starším rukopism, zvlášt j<. A. I!. C, D, '/.. E, k starodávným pekladm,
jako jsou: Itala, Pešito, Vulgáta, peklad ethiopský, koptický, gothický

a arménský, dále k církevním otcm a spisovatelm, Ireneovi, Origenovi,

Klementovi Alex., Chrysostomovi, Basiliovi, Theodoretovi, Cyrillovi Alex..

Augustinovi, Jeronýmovi a jiným, celkem 20. Ctní, pro které Be autor

rozhodl v texte eckém, odvoduje po stran, odchylky závažnjší
udány na téže strám-c pod arou; mimo to na konci každého díla

v Appendix criticus jsou uvedena rzná tení, jako mají pi dotyných
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místech katolík Brandscheid (1893) a z nekatolík Tischendorf, YVestcott-

Hort a Tregelles, ímž podáno každému kritiku budoucímu spolehlivé

stanovisko. Aby se ukázala namáhavá práce autorova, teba upozorniti,

že pi kodexích výše jmenovaných neužíval autor snad jen jednoho

exempláe (jedné recense), ale nkdy mnohých najednou. Tak na p. pi
Vulgát 22 recensí, pi Itale 25 atd. Text ecký takto upravený jest

na levé stránce, text Klementinské Vulgáty na pravé. Tento latinský

je rozdlen na odstavce dle obsahu, jenž je po stran strun latinsky

vyjáden. Pod arou pod textem latinským jest udáno dle známé nek

v texte latinském oznaených (a, b, c . . .), odkud ze Starého Zákona je

citován, aneb kde se k nmu najde v Novém Zákon místo parallelní.

Tím jest podáno vše, eho nynjší vda požaduje ku kritickému rozboru.

Jediné, ehož bylo by si páti, jest, aby byl autor více použil rzno-
tení, jak nám je podává nov nalezená recense Skutkv apoštolských.

t. zv. codex D. Doufejme, že se tak stane v dodatcích.

O zevnjší úprav postaí nkolik slov. V prvním díle jsou

evangelia, v druhém vše ostatní. (Autor to jmenuje: Evangelium:

Apostolicum.) O formáte, jako pi každé jiné knize, budou se asi mínní
rzniti. Nkteí s ním budou spokojeni (i s pkným, velkým písmem .

jiní by radji mli místo 8° 4° nebo nco podobného. Spisovatel ml
asi na mysli studující a zvolil 8°. Skuten již v Nmecku v nejvyšší

gymnasijní tíd, kde se tou originály z djin kesanství, jest dílo

zavedeno za pomcku.
Spisovatel nynjších nebo nedávných užil autor pro práci svou 50.

Na poátku díla v rzných pedmluvách a poznámkách postaral se o to.

aby tená piveden byl do pravé nálady, než pone díla užívati. Je tu

též podán synckronistický postup života Pán dle 4 evangelií (harmonie

evangelií). Tu ovšem vystupuje subjektivní stanovisko autorovo a odpor

na mnohých místech bude nezbytný; to však vlastn pímo do díla

nepatí a proto tím hoejší doporuení se nemní.
Není zajisté poteba dále doporuovati dílo tak význané, postaí

fakt. že kdo chce nyní vdecky pracovati v oboru biblickém, bez tohoto

vydání se neobejde.

Jan r: Wójkoiotcz: Poesie. V Praze 1900. Nákladem vlastním.

Na adu náladových ísel hodí se opravdu vlastní charakteristika

poetova: „Já mkký houslista, já jemný ciseleur." Rylo by tu i nkolik
pkných rozbh ku kresbám z konkrétního života, autor však místy

pokalil dojem animalní naturalistiností. Básník zabloudil i tam. kam
rozhodn neml, na pdu metafvsickou. Citujeme. Mudrc „díval se do

vesmíru" (!) „a k Makrokosmu takto dl", jsa ..zpit v nm a nadšen

z nho":
» Veliký Bože! Valíku! Narkoso! Harmonie!
Chci za skýtanou blaženost dívat se Tob v6n!« (59.)

Klasifikujte sami tu banalnost. Jinde teme: „Je prostor nekonený.
- kol duše zeje tma. — neví, odkud jde. pro je a co je. — co z ní

bude. zde až nebude." (50.) — Že se nesmí raditi tak nco o malém
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katechismu, víme ovšem: užitenjší bv to však bvlo dojista, než pokyn
na str. 60.: ..Bud Uchem Uvnit!"... Jinak je talent autorv zejmý;
nechá-li námtu, se které není. muže napsati pkné vci. — r>

—

Zi mund Winter: Miniatury. Xakl. J. Ottw v Praze.

Pt drobných obrázku ze 16. a 17. století. Spisovatel nazývá je:

humoreskou, povídkou, obrázkem, studií a rtou. Psánv jsou známým
rázovitým slohem, plny života a pravdv: líí se život, jak byl. bujný

a rozpustil v. drsný a obhroublý. rozkošný a nevázaný, vznešený a

nízký. strastný a bídný, ale pece srdený a upímný. Všecky obrázky

sympatického spisovatele se zamlouvají: první dva podávají dobré

pobavení, ostatní ti pouení.

[storija razdlenija cerkvej v IX., X. i XI. vkách od proessora

A P.Lebedeva. Moskva 1900. Ona 2-20 r.

Uený církevní historik ruský, professor duch. akademie moskevské,

licí tu s pravoslavného, ale ne slep zaujatého stanoviska historii rozkolu

církve ímské a ecké. Kniha jeho dležitou je zvlášt po stránce té,

že je zárove vyerpávající snškou pramenuv a celé bibliografie pravo-

slavné o pedmte tom.

Fr. Sókol-Tma: Sudii. Ottovy Laciné knih. nár. . 17.1. Str.

Povídka tu ze života moravských Valach nejen velmi užitená,

ale i zajímavá, charakteristikou poutavá, a bohužel tak vrné pravdivá . .

.

Zámožní sousedé soudy o kousek pole pijdou o všecko. Známé thema.

alt.- vždy nové.

Mary E. WUkinsova: Skromný románek a jiné povídky. Ottovy Ladné
knih. nár. . 17<j. Str. 2»J2.

Nejvtií pedností knížkv jest asi. že autorkou je Mary YVilkin-

Povídky samv. je jich pes tucet, jsou nudné-.

Václav Hladík: Ze samot a ze spolenosti. ítárna Švandy Dudáka.
- X. Str. 189.

Nkolik obrázk novellových a cestopisnvch z Hollandska), rázu

novinového, ne horších a ne lepších nežli bývají obyejn euilletony

i než bývají díla tch. kteí. Vvím pro. proti Hladíkovi tak zuiv
vyvstali. Vždy jindy se chválí drobotiny ješt mén cenné. Bylo by

ovsem dobe, kdyby p. Hladík by] nkteré vynechal.

Pítel domoviny. R. XVI. bv. _'. Car a hetman. Historický román.

Napsal />. L. Mordovcev. Z ruštiny peložil Jan Wagner. V Praze 1899.

Dv mohutné postavy djin ruských, cara Petra Velikého a hetmana
tfazepu, pedvádí nám poutavý román D. Mordovceva. Spisovatel jako

BíaJorus rád obírá se djinami Ukrajiny a kozáku, jejíchž minulost

pérem jeho jeví se v jakémsi vícemén ržovém osvtlení. Proto

tak-'- tmavými barvami maluje nepátele Ukrajiny, .^védského krále
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Karla a vrolomného zrádce i zhoubce Ukrajiny Mazepu, — za to

jasnými barvami maluje hrdiny ukrajinské. Objektivnji kreslen Petr

Veliký. — Vrnosti pekladu posuzovat nemžeme, nemajíce originálu

po ruce, ale eština pokulhává.

WtSSMMWBMtS sms. gSS&S^S&S^S

Pítomný stav kritiky textu Nového Zákona. Ustup na celé áe

!

To je nyní známkou novozákonn kritiky. Je to tím pozoruhodnjším, že

moderní zástupcové kritiky nebyli k tomu pohnuti dkladným a stálým

hájením tradice ve spisech katolických, jichž neznají nebo netou, nýbrž

vlastním poznáním o neudržitelnosti postavení, jež kdysi za nedobytelné

prohlásila škola Tubinská. Ovšem bylo jim toto poznání vnuceno tak

mnohými novými objevy v oboru starokesanské literatury. Kdo by mohl
na p. dnes ješt vážn hájiti hájku školy Tiíbinské o povstání evangelia

sv. Jana kolem polovice druhého století maje na zeteli objevené Diatessaron

Tatianovo? Jen Holtzmann (ásten Júlieher) v Nmecku a jistí zarytí

kritikové hollandští pokoušejí se ješt zachrániti nkterá extremní tvrzení

doby uplynulé; než i oni poznávají, že jsou ve své snaze ím dále tím více

osamoceni a opuštni. (Srv. Expos. Times X. 1898/99 146 The conservative

reaction in The New Testament Criticism od prof. Patricka.) Leydenský
pro. van Manen snaží se ve tech láncích (Expos. Times IX. 1897/98
205—11; 257— 9; 314— 19 A wave of Hypercriticism) anglickému publiku

dokázati, že i popírání authencie velkých list Pavlinských spoívá na

dobrých dvodech a že anglití kritikové tyto dvody posuzují jen skrze

nmecké brýle, originálních prací hollandských samých však neznají. Nejvíce

se však v poslední dob piblížil tradicionelním názorm Harnack ve své

„Chronologie der altchristlichen Literatur." Jeho data jsou známa a na konci

díla pehledn sestavena v chronologické tabelle. Celé Harnackovo kritické

urování podrobuje obšírné kritice prof. Caspar René Gregory, známý svými

kritickými pracemi o textu N. Z., v American Journal of Theology
1 1898. Záil

Velmi pípadnými poznámkami objasuje tvrzení Harnackova na neuritých
domnnkách spoívající a pichází všeobecn k výsledku, že vzhledem

k nejistot, zpsobené takovýmito domnnkami je vždy lépe pidržeti se

tradice. (Srv. Exp. Times X. 1898/99 3— 7.) Veliká introdukce k Novému
Zákonu od Theodora Zahna, jež vyniká mohutným vdeckým materiálem,

mén však jeho pimeným uspoádáním a urovnáním, zajisté pispje
k tomu, aby vždy v širších kruzích, které až posud kritice byly naklonny,
oprávnnost tradice k uvdomní pivedla. Zahn hájí dkladn a obratn
v podstat všechny údaje církevního podání. Vliv Zahnovy introdukce

v tomto smru lze již pozorovati v mnohých rozpravách o ní. Erik Haupt
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musí v obšírné kritice díla Žalmová (Studien undKritíken 1900 str. 131— 1G0)

pes všechny výhrady ve prospch kritických hypohes, uiniti pece znané

principielní ústupky stanovisku Zahnem zaujatému. Co se týe otázky evan-

gelií, poznamenává: „I v tom musí se mu (Zahnovi) dáti za pravdu, že

druhým východištm pro každé rozvážné zkoumání (v otázce evangelií) je

pelivé rozebrání a prozkoumání staré tradice o našich starých evangeliích."

Koní svou rozpravu tímto celkovým úsudkem: „Dílo jest bohatou setbou,

7. níž vzroste bohatá že, a to tak, že tato nemén tam nastoupí, kde jeho

tvrzení dávají píinu k odporu, jako tam, kde se osvdí pevnými a ob-

hájitelnvmi." Petení hodnou studii o hnutí v oboru novozákonné kritiky,

jež bere zárove ohled na stav kritiky textu, podává Ada Bryson ve Exp.

Timr< (X. 1898/1)'.) 487—92 New Testament Criticism. The present stat

of tlie Problems). —r.

O filosofii scholastické jak náhledy se rzní, je všeobecn známo.

Jedni ji naisto zavrhují (jsou to pívrženci filosofie nové), druzí ji ve všem

hájí jakožto vrchol vší uenosti (srv. ,,
asopis katol. duch." 1899, 034— 035).

íkává se, že pravila bývá uprosted. Je-li i zde tomu tak? K usnadnní

úsudku podávám zde, co pi'aví^ o tom Msgr. Dr. Fischer v asopise „Der

Katholik" 1899 II. 507—509. asopis tento jest, jak známo, písn katolický

a proto náhled v nm pronesený je tím pozoruhodnjší. Dr. Fischer uvádí 1. c.

a schvaluje slova Dra. J. Geysera, soukromého docenta filosofie v Bonnu,

jak je pronesl ve svém díle: „Das philosophische Gottesproblem in scinen

wichtigaten Aufassungen" (Bonn 1899) na str. 188.: „Bylo by stanoviskem

pochybeným, kdybychom se domnívali, že spása metafysické theologie závisí

na tom, abychom se beze všeho dalšího zkoumání a ve všech pojmech zapsali

filosofii aristotelicko-scholastické. Naopak máme za to, že i intellektualismus

(Aristotelv, jejž autor považuje za jediné možné východisko pro pirozenou

theologii jako vdu) schopen jest pokroku, této životní podmínky každé vdy.
Na druhé stran jsme však pesvdeni, že úplné opuštní filosofie aristotelské

nemže býti prospšno ani metafysice ani noetice, nemají-li skoniti úplným

subjektivismem. Dkazem pro to jest nám moderní názor na pírodu. Dr. Fischer

k lomu podotýká: „To jest velice pravdivo. Ano, co jsme my již ped 12 lety

v ,Grundfragen der Erkenntnistheorie* zevrubn dokázali, že moderní filosofie,

když holduje vtšinou idealismu, stojí v úplné protiv proti dnešní pírodo-

vd, jelikož pírodovdu možno zpracovati a udržeti toliko na základ

realistickém 8
, i k tomu autor (Geyser) ukazuje a pak dodává: „Tím nechci

íci, že pírodovda po stránce své filosofické musí se bezvýminen vrátiti

na plu aristotelo-scholastického pojímání pírody. I toto aristotelo-scholastické

pojímání pírody trpí dvojí slabostí. Pedn jsoucnost objektivního, na nás

nezávislého svta je pro n vcí, jež se rozumí sama sebou, vcí, jež ne-

potebuje, ba ani není schopna dkazu. Takové pontí nemožno však nyní

již udržeti. Za druhé penáší (promítá) tato scholastická filosofie pedmty
všech smysl práv tak, jak se nám jeví, v zevnjší skutenost. Toto stanovisko

má ped stanoviskem filosofie moderní tu pednost, že uznává principieln

jsoucnost a poznatelnost zevnjších pedmtv a tím i oprávnnost pírodovdy.
•]>U' však daleko, jestliže již pedem odmítá, že zevnjší vlastnosti tebas jen

ásten nejsou vskutku takovými, jako vlastnosti smysl. Dle mého náhledu
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noetické stanovisko, jež by bylo píhodné povaze naší poznávací mohutností,

jest jedin toto: máme tak dlouho právo, abychom zevnjší vci pedstavovali

si tak, jak nám je naše smysly ukazují, dokud bud vnitní odpory nebo úhrn

našich vdomostí o zevnjších vcech nepipustí, abychom pojetí své zmnili."

Spor o staroslovanskou zádruhu zdvíhá se a nese dále. U ná^

neustává J. Peisker dokazovati, že kommunismu zádruhového nikdy ne-

bylo. V zádruze dle nho („Slovo o zádruze" v Národopisném sborníku

oskoslovanském sv. 4. a 5. r. 1899., viz C. C. H., ro. V. 192) nebyl"

stejných práv na spolenou pdu, nýbrž dílí princip v ní byl potomstvem) v.

parentelový (t. j. na p. : jediný syn bratra jednoho vezme pi dlb zádruhy

tolik pdy, co všichni synové bratra druhého dohromady). Na základ práce

Stojana Novakovice („Selo", v Blehrad, v spisech srbské akademie.

r. 1891.) dokazuje Peisker, že velká zádruha jihoslovanská (iní totiž rozdíl

mezi velkou zádruhou a malou, ale v té vci nemluví nikterak jasn) není

instituce staroslovanská, nýbrž mnohem pozdjší, a zádruha vbec že souvisí

s berním zízením, recipovaným v Srbsku z Byzance. Berní jednotkou

byzantskou byla da z ohniska (podymné), t. j. z kue; placeno a robotováno

bylo podle potu kuí. Kua s 20 muži dosplými platila a robotovala

stejn jako kua s 2— 3 muži; to vedlo ovšem k snaze poddaných, lenu

téže rodiny, nedliti se a zstávati pokud možno pi jednom ohnisku,

chlebiti spolu v jedné kui. Tak, dokal-li se hospodá velkého stáí a

hojného potomstva, mohla vzniknouti i veliká zádruha. Za tureckého panství

zstalo, jak bylo za byzantského; platilo se z kuí jako díve. Tak zvykl

si lid životu v zádruhách, a to je pvod „slovanské" zádruhy. Vlastní

píinou úpadku zádruhy v srbských zemích v dob nedávné je poklesnutí

autority staešinovy. U ernohorc nebylo zádruhy vbec.
Proti Novakoviéovi vyslovil Jagié (Archiv f. si. PhiL XV.) pochyi

o absolutní platnosti výsledk práce jeho. Rovnž i Klai ve statí

o šlecht starochorvatské („Hrvatska plemena od XII. do XVI. stolje.i:-

Jihosl. Akad. 1897) pedpokládá zádruhu i ve šlecht chorvatské. Na Malé

Rusi hájí pozemkového kommunismu J. Luický („Sjabry i sjabrmnoje

zemlevladnie v Malorossii" v Severním Vstníku, 1889, a nmecky v Schmolle-

rov Jahrbuch fur Volkswirtschaft, 1896). V Polsku ujímá se O 8val

d

Balzer zádruhy (Kwart. Histor. 1898). U nás Lippert a Vacek vn
ve starobylost zádruhy, rovnž i K. Kadlec, jehož práce „Roddiný nedíl ili

zádruha v právu slovanském" (1898) jest pravým opakem prací Beiakrovýeh

o témž pedmte, klade vznik zádruhy do dob pradávných.

Proti všem hajitelm zádruhy vystupuje Peisker a vykládá snová

e zmínném lánku své theorie o ždárovém hospodáství (Hlídka, 1 E

vývody jeho jsou bystré, zajímavé, ale pece nepesvdují úpln. Zase za-

vírá Peisker, že zádruha je novotvar, dodávaje, že je vbec bezpedmtná
hádati se, žilidi staí Slované v kommunismu pudy ili nic, ježto pda
tehdy byla sama o sob bezcenná, jako vzduch a voda, a vbec nebyla

nejstarší dob pedmtem vlastnictví nižádného. Tžilo se z ní jen doasn
a individuáln, jako u všech primitivných národu svta; požitky z ní byly

pedmtem vlastnictví. Na posilu tvrzení svého dovolává se Peisker ze spisku

G. Cohnova Gemeindersehaft und Hausgenossenschaft i/.vl. otisk z
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schrift t. vergL Rechtswissenschaft, XIII. 1- sajímavého dokladu, že

i u Skandinávc založila zádruhu da podymná. Dávné pomry, pi nichž

se aezcizovala pda, nýbrž li<lé, doliuje Peisker doklady z díla K. Tagá-
n v i h o, Geschichte d. Feldgemeinschaft in Ungarn (Ungarische Revue XV.

"
. pro sebe dovolává se ruských prací V. Sergjevie (Russ. jur.

drevnosti, I. Petrohrad, 1890), polských Piekosinského (Ludnoéé meéniacza

P >lsce w dobie piastowskiej ; Krakow, 1896) a výtahu z práce A. Jarilova
iEin Betrag zu Landwirtschaft in Sibirien, Diss. Lipsko 1896) o Sibii,

kde pomry agrární, jak se utvoily v dobách novodobé okupace pdy.
jsou ku pudivu .-hodné se -tavní, zastávaným Peiskrem pro dobu nejstarší

v zemích našich.

Nejnovji však zas.- ozývají se hlasy proti Peiskerovi. V Kwartalniku

Historycznem 1899 c. 2. (viz (''. (''. H., V. 383) Osvald Balzer podává

aárys Peiskerova názoru na nejstarší djiny Slovanstva a polemisuje proti

jeho theoriíni vbec. O zádruze zvlášt prohlašuje Balzer, že Peisker má
pravdu, že v zádruze slovanské není možná hledati njakého kommunismu,
/.. tu jde pouze o spoluvlastnictví nebolí vlastnictví Bpolené. Praví-li Peisker.

'/.' zádruha píí se nejstarším pomrm hospodáským mezi Slovany, ne-

odmítá Balzer této námitky, ale stojí na tom, že zádruha je možná od té

chvíle, kdy došlo k stálému osídlení a zemdlství. A že zádruha vbec
byla, nade vší pochybnost stvrzuje zákbnník Dušanv. Balzer snaží se pak

po.lvrátiii i tvrzení Novakovibvo a Peiskerovo, že zádruha vbec vznikla

na základ berního systému byzantského (da z kuí je dle B. prý jen

nmeckou hypothesou; berní systém mohl naopak pipnouti se k instituci

zádružné) a vyložiti svdectví Prokopiovo, že Slované bydleli v chatrích

daleko rozptýlených, tak, že prvotní osadu slovan-kou tvoilo práv jedno

stavení, kde bydlil rod; nebylo tu ješt pozdjších vsí. Vc sama muže
dále poskytnouti nový doklad k existenci spoleenství majetkového a života

zádružného. Když byl pak Balzer konstatoval, že i v ostatních zemích

slovanských (v erné Hoe, Chorvatsku, na Pai-i. v Cechách, Polsce]

zádruha byla, uzavírá, že zádruha je prastarý zjev hospodáského, Bpoleen-

-kého a právního života slovanského, a že tvrím motivem zádruh byl

pedevším ne zetel na píbuzenstvo, nýbrž zetel hospodáský. — Vidti,

že do koneného rozešení otázky o zádruhách je ješt daleko.

Píiny ubývání obyvatelstva ve Francii. Periodicky vyskytují se

každoron v listech francouzských náky na ubývání obyvatelstva ve Francii,

zatím co obyvatelstva jiných národ rok od roku pibývá. Od roku 1871.

až do r. 1891. pibylo obyvatelstva Francii o 2,500.000 — nepatrné íslo

proti Nmecku, v nmž v téže dob pibylo 8,000.000; av^ak od r. 1891.

pestává vzrstání obyvatelstva. Bítání lidu v tomto roce odbývané obnášelo
•_' obyvatel, kdežto sítání r. 1896. vykonané dosáhlo jen ísla

37,490.484. Toto ubývání nemá píiny své ve vysthovalectví; nebo je t<>

ídkou výjimkou, že by se Francouzové vy.-thovali do sousedních zemí, a

u všech obyvatel zem bez rozdílu ukazuje se odpor asto až píliš oprávnný,

osaditi se v osadách zámoských. Ježto však na druhé stran znepokujující

úkaz nemže býti pipisován ist nahodilým píinám, jako válce, drahot,

epidemii, je na bíledni. že odlidování hYancie má SVOU píinu v nedostatku
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porod, neboli ve vtším potu úmrtí než narozeni. Ponvadž pak poet
nemanželských porod — z nichž tém jeden pijde na jedenáct manželských,

v dob od roku 1871.— 1898. podstatné se nerozmnožil; nemže míti tento

nedostatek porodu jiné píiny, než ubývání satku manželských a zloinného

používání nauky Malthusovy. A vskutku klesl poet satku ze 352.754

v r. 1872. na 282.918 v r. 1895. a stále ješt klesá.

Ovšem mohlo by toto ubývání satku vyrovnáno býti pibýváním
porod, avšak mimo tídy venkovské a dlnické, v nichž lze asto najíti

rodiny s ó dítkami i více, rodí matky francouzské jen málo dítek. Dobro-

volná neplodnost obanských domácností, jakož i odpor velkého potu
mladých lidí k manželství nemohou býti z jiné píiny vysvtleny, než

ze stálého rozšiování se egoismu, nezkrotitelné touhy po luxu a rozkoších

svtáckých, zneuznávání každého vlasteneckého citu, pohrdání zdravými

rodinnými radostmi a z pání, vyhnouti se povinnostem, jež ukládají nábo-

ženství a zákon obanský hlavám rodiny. Pádným dkazem pro uvolnní

svazk rodinných a pohrdání a snižování manželství ve Francii jsou rok

od roku se množící rozvody. (Viz „Hlídku" z r. 18!)!). é. 10.)

Vedle této hlavní píiny rozkladu je mezi jiným i úednictvo píinou
zkázy pro Francii. Mnozí nechtjí více pracovati, chtjí místa: aby pak se

vyhovlo tmto choutkám, zavádjí se denn nové, bezpotebné úady, aby

pak majitelm tchto mohl býti dán plat. vymýšlejí se ustavin nové dan
jako jsou da z posloupnosti a z píjm. Tato dv bemena tíží pedevším

etné rodiny, kdežto naopak zbavují daní tém docela bezdtné domy, jakož

i bájené jmní velkých finanník, jejichž peníze jsou v cizin uloženy.

Všude mají tito své zástupce a je jim to snadno 9 desetin svého majetku

zatajiti fisku, kdežto jiní, jejichž majetek záleží z pozemk a jiných immobilií,

vše platiti musí. Kdo niá jen jediné dítko, ukládá všechny své úspory na

jeho jméno a odevzdá mu z ruky do ruky svj majetek, což pro otce etné
rodiny tém je nemožným. Dan z luxu, jež spoívají na zdánlivém jmní,

jejichž výše se ídí dle obydlí, dle potu oken, služebníkv atd. zasahují

hlavu rodiny pokaždé dle potu píslušníkv. Kdo má jen jedno nebo dv
dítky, obývá ve skromném bytu s jednou nebo dvma osobami služebnými:

kdo však je otcem šesti nebo 8 dítek, vidí se nucena opatiti si prostranný

byl a etné osoby vzíti do služby; zatím však co prvý spoí a se obohacuje,

musí druhý jen vydávati a tím hynouti. Totéž platí o nepímých, konsumních

a jiných daních. etné rodiny platí ji dle potu píslušníku a služebnictva

t. j. dvacetkrát, ano ticetkrát více než druzí. Takto smuje celé dnešní

zákonodárství ve Francii proti etným rodinám. — i:.

Nejdražší kovy svta. Namnoze je rozšíena domnnka, že zlato je

nejdražším kovem. Tomu však není tak, nebo dle „Mining and Scientific

Press" je nemén než 2<j základních hmot, které jsou cennjší než zlato.

Ovšem jest cena tchto látek vlastn domnlá a dá se jen dle jich ídkosti

uriti, ponvadž u pemnohých není praktického užitku pro jich ídké
naskýtání se. Jako nejdražší látka pokládá se gallium, jež roku 187">. od

de Boisbaudrana v kovech zinkových v horách Pyrenejských bylo objeveno,

avšak vždy jen v nejmenším množství. Nejvíce je píbuzno 8 aluminiem a

je kovem lesku modrav bílého. Jeho cena dle zmínného již asopisu za
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_ .-ani je G30.000 marek, l»yl< > by proto asi 230kráte dražší než zlato.

Jako nejdražší látka následuje po nm vanadium, jež - 3vých spojeních

k rozliným úelm technickým slouží: za kilogram istého vanadia ítá 3e

99.000 marek. Na tetím míst jmenuje se rubidium 9 cenou 90.000, pak
následují thorium, jehož cena vsak brzy asi bude klesati, ponvadž byla

odkryta vtší ložiska v Norvežsku, se 76.500 a glucinium s 52.800 markami.
Ti < lal^í látky oceují se na 45.000 marek za kilogram; jsou to lithium,

lanthan a calcium. Budeme se udiven tázati, pro calcium, jež tvoí hlavní

souástku každého obyejného vápna, je tak cenné a lSkrát dražší než zlai":

než získání calcia jako istého kovu podailo se teprve v nejnovjší dob a

vyžaduje mimoádných technických pomcek; v obchodu udrží se vb<
tžko, ježto se na vzduchu rychle mní. tyi další látky: indium, tantalium,

yttríum a didymium mají cenu 50.650 marek. Bylo by pak ješt vypoítati

následující základní látky, které j><>u všechny cennjší než zlato: strontíum

erbium (33.700), ruthenium (24.700), niobium a rhodium (po 22

barium (18.000), titanium (10. )), zirkon a osmium (9550), uran (9000),

palladium (5150), tellur a chrom (po 4500 markách). Po tchto všech teprve

následuje zlato s cenou 2750 marek za kilogram. _ (; .

Nejpodivnjší obec komnranistická svta jest nová obec „Shalam*
mil od Las Cruces v Novém Mexiku, s níž obecenstvo obeznámil asopis

_E\vYy Month- v Novém Yorku vycházející ve svém srpnovém -

Zakladatelem ulic*- j<- new-yorský zubní léka Dr. Newbrough, jenž byl díve
pívržencem spiritismu, krásný mužský zjev s vysokým myslitelským elem
a zrakem blouznivým. Základy nového života v obci kommunistícké lze u

z nejvtší á-ti na názory amerického „perfektionismu" a zízení obce „Oneida 8
,

pokud stává nejúplnjší spoleenství netoliko majetku, nýbrž i domácnosti

a rodiny. Nicmén jsou podstatné rozdíly mezi Shalamem a Oneidou, jak

v náboženském tak v hospodáském ohledu.

Pedevším nespokojil se Dr. Newbrough jako kdysi Humphrey >
irou biblí a Be Btarým uením o inspiraci, nýbrž napsal sám dl

poteby bibli a vymyslil si k tomu vlastní, moderní zpsob inspirace. Kniha,

která se objemem rovná asi bibli kesanské, má jméno Oahpse — jn

jak se udává z praei, které prý znamená „zemi, vzduch a nebe8
. V „Ew'ry

Mondi- praví se o této knize: -Hýla prý Dr. Newbroughem pomocí psacího

stroje napsána, tím že nadpozemské bytosti jeho ruce v pobyli uvedly a

byla tištna, aniž jí pan doktor .-áru etl. Je to kniha, ve které pes velikou

nskou moudrost je málo systému a plánu. Zajisté je to dílo, které

nemá mého, plné véd mimoádných a ješt mimoádnjších illustrací;

k také- -vatou knihou této zvláštní obce. jež práv k tomu cíli byla
založena, aby prakticky provedla náboženství v této knize obsažené a po-

mocí zásad v ní napsaných, duchovních i ekonomických, nové pokolení vy-

.da. A nejen ídí se nkolik lidí, z nichž posud obec sestává, sku;

bio ekonomických zásad, tím že nic na -vt za vlastní nepokládají —
nazývají samy sebe tak.' kosmonOS, t. j. dle ei jejich svatého písma ,ne-

majitelé nieho', nýbrž i dítky k tomu vedou, aby tuto knihu uctívaly jako

zjevené dogma -vélu. náboženství.8 Hlavní cíl obce je .vychovávati dti 8
,

proto také jmenuje se -halám, t. j. v jich -váté ei
Bzem dtí 3

a nejí

Hlídka. 13
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a nejvtší budova osady je dm pro <lti. „Dti jsou vaši andlé" uí j >i-* »
t <:*

Oahpse, „od Tvrce samého vám dané a vy jste jejich bohy. Uvažte proto

dobe, jakou íši zizujete." Mimo dm dtí jest jen ješt jiná malá budova

z pálených cihel vystavná „chrám". Byty pro dosplé (Levitica), spolený

zásobovací dm a raternum od Dra. Newbrougha groteskními obrazy vy-

malované (asi spolené místo pro shromáždní a zábavu) jsou jen z nepálené

hlíny. Dti osady všechny adoptují se od „pedstavených" „shalamu". „od

hlav víry" (Faithists) ve form zákonné, v mladších letech vychovávají se

podle systému zahrádek a mají býti pozdji vycvieny v povoláních, pro

nž schopnosti a chu ukazují. Všechny dti uvádjí se do spiritismu a do

obcování se svtem duchovým, jakmile nabudou vku potebného. Jako

hlavní výstraha dává se jim pi tom na cestu, aby se mly na pozoru ped
duchy zemelých, kteí nevyznávají velkou .všeosobu". Vedle zjevných

bláznovství a nesmysl vyznání a tžkých poblouzení od zákona mravního

nalézá prý se pece v praktických zaízeních a ádech mnoho rozumného.

Ovšem je již pedem jasno, že, nemají-li se všechny ostatní zkušenosti

ukázati mylnými, tento extravagantní podnik zahynouti musí finanními

obtížemi. — i.-.

Vynálezce brejli. Když byla jedenkráte poznána psobnost skel

uritým zpsobem utváených k zvtšování pedmt ped lidským okem

se nalézajících, bylo tím také dáno na ruku, aby lidé krátkozrací takovýchto

-kel v njaké obrub používali ku tení a vbec k pohlížení na pedmty.
Piáv proto je' tžko rozhodnouti, kdo uinil nejprve návrh k této novot

a mohla by se tém veselohra o tom napsati, jak nejrznjší osoby, velké

a malé, uené a neuené o prioritu tohoto nálezu se pely. A tato rozepe

?dá se, že podnes trvár nebo sotva že nkterý vdecký asopis se o této

otázce rozepíše, objeví se celé množství nejrznjších národ, a jsou sotva

dva hlasy v tomto choru, jež by byly jednoho mínní. Jeden muž má však

ped ostatními soupei pednost svdectví do kamene vytesaného: jest to

Florenan Salvino degli Armati, jenž ve svém rodném mst v chrámu

Santa Maria Maggiore je pochován. Xa jeho náhrobním kamenu stojí (italsky)

následující nápis: ..Zde leží Salvino degli Armati z Florencie, vynálezce

brejlí (ochiali). Bh odpus mu híchy. Anno Domini 1317." Dkladnjší
zpráva praví, že tento muž roku 1285. sklo zpracoval v konvexní formu

okovou, aby zvýšil sílu zraku lidského. Sláva o objevu Salvina degli Armati

mže býti pokládána za dobe odvodnnou, je však zajímavo pohlédnouti

na velký zástup ostatních soupe o tuto slávu. .South Western Medical

Record" v Americe psal, že vynález oky, jakožto prostedku pomocného

k vidní nepináleží nikomu jinému než anglickému králi Karlu 11. Potom
pišel „New-York Medical Journal" a uvádl z díla nmeckého (Grundzge
der Augenheilkunde von Dr. Stilling, L897) místo: „Poprvé zmiují se Konrads

z Wiirzburku a Roger Baeon o užívání skel zvtšovacích, pi tení a psaní."

Krom toho jmenuje >,• jistý Amiss, jenž prý ješt díve o tom nco ekl,

avšak tento muž je dnes v takovém zapomenutí, že lze tento nárok tžko

vbec zkoumati. Zmínky zasluhuje ješt výpovd Plinia v jeho pírodopisném

>pise, dle níž ve starovku hýly užívány konkavní smaragdy, aby ../.rak byl

sebrán". Takovýmto sklem piv Nero pozoroval hry gladiátorské. Píhodnost

i
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konkavn utvoených smaragd k tomuto úelu byla prý tak uznána, že

bylo zapovzeno takovéto kameny brousiti. Stilling uznává ostatn sám Salvina

Armati za vlastního vynálezce brejlí. Jeho nález nezáležel v niem
jiném, než že dv obyejná zvtšovací -kla byla mezi sebou spojena a pi
tení pak v ruce držena. Kokavní -kla pro dalekozraké objevují se teprve

- >:.v polovici 19. století.

mxMgPSBfMSWS^sarM R Z H LE D. »B»s»SBB»««««aiBašal

V B r n , 25. února 1900.

Církevní zprávy. Jubilejní pout ímské byly už piiním
nedorozumni a putek — slovních a novináských aspo. Marseillští

poutníci v Itálii úady zadíváni a musili prodlati malou karanténu.

Div z toho hned mezinárodni zápletky nemotány! Tisk liberální i ne-

liberální bvl vzhru — zatím se jednalo jen o rozumné opatení, jímž
vláda v nejlepším úmyslu nechtla ani povsti poutníkv ani povsti

íma uškodit. V Marseilli rozšíeny byly práv v Oas pouti osýpky,
i ipatrnost byla zcela vhodná. Konené po vvsvtlení pípadu ani

poutníci sami už nic nenamítali. — Jiné obtíže francouzským poutníkm
z dlnických vrstev kladeny však v samé kurii. Nebylo by bývalo —
prý — vítáno, aby zvláštní njaká pou „kesanské demokracie" byla

v jubilejním roce podnikána! Proto též dlníci nepoputují pod zvláštní

vlajkou. —
Vláda italská 'i domit plní svj slib, jejž v trnní

ecj vloni uinila: že okáže svtu totiž, že ím zná Šetiti cit k -

slánských a ví. ím jako msta kesanstva jest svtu kesanskému
povinen. Pokud na úadech jest. starají se i o možný poádek i všecky

ienionstrace a protiprojevy potlaují. Na interpellaci posl. Socciho,

pro uepovolila vláda sjezdu protiklerikalního v ím, odpovdl
'2. února zástupce vlády, ze vláda se zavázala šetiti náboženského
rázu slavnostního roku. a že všecky takové projevy, od nichž se

obávati porušeni poádku, má za nutno zakázati — a tím více.

takovýto projev musila považovati sjezd protiklerikalní, jehož se mly
.-úastniti i Bpolky podvratných cíl, jako místní liga anarchistická.

Pes to však vyznávají, že jubilej tohoto konce století liší se

velmi od pedešlých. Na život ímském není vidti nic kajícího —
a rok jubilejní je po výtce kající. Všecky radovánky a rozpusl

velkomsta zstaly jak byly. Toto jubileum z konce století nebude také

vidti takových vznešenýcn poutníku, jakých vidla století a jubilea

minulá, kdy i korunován''- hlavy pijíždly do íma a nejen k

lití, ale i nekatolití panovníci f.1600 Bedich I. virtembersk;
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Slavnost zasvcení božskému Srdci Pán. jež listem

papežským z 25. kvtna 1899 byla svtu ohlášena, a pro pozdní ohlá-

šení v mnohých krajích téhož roku ani na svátek B. S. P. ani na

nedli v oktáv konati se nemohla, prodlužuje se se všemi svými vý-

hodami duchovními i na tento rok. Mnozí biskupové o to byli zažádali.

Le nejen v tch diecesích, kde se vloni zasvcení už státi nemohlo.

nýbrž i v tch, kde se stalo, mže se celý úkon znovu optovati list

kongregace obadní ze 27. listopadu 1899 datovaný opt na svátek

sám nebo v nedli v oktáv jeho.

Rozhodnutím z 13. listopadu 1899 kongregace obadní se svolením

sv. Otce rozšíila svátek svatého Bdy na celou církev. Titul ml
až dosud „venerabilis" tebas že byl za svatého prohlášen, ten mu
ovšem i na dále zstane. Le nad to prohlášen venerabilis Bda za

uitele církevního (Doctor Eccl.i Den svátku ponechán, jak byl slaven

dosud v Anglii a v benediktinském a cisterciáckém ád. na 27. kvtna.
Naízení platí poprvé až v budoucím století — tedy 27. kvtna 1901.

Ve slavném sezení kongregace obadní z 21. ledna 1900 pod

pedsednictvím samého sv. Otce vyhlášen byl dekret, jímž se schvalují

ti zázraky Bohem dopuštné na pímluvy ctihodné Johankv
z Lestonnacu, zakladatelky ádu dcer Mariiných (1556— 1640).

Pro zahájení processu ku blahoslavení ctihodné sestrv Kateiny
Emmerichové, poslána z Munsteru píslušná akta o zázracích na

jejím hrob dopuštných. — Dne 6. února zkoumána akta diecesanní

podaná za úelem blahoslavení: ctihodného Antonia (Jianelli. biskupa

Dobbijského, zakladatele kongregace dcer bl. Panny Marie dell' *

ctihodné sestrv Marie Juliany nejsvt. Svátosti, z tetího ádu ServitU;

ctihodné sestry Benedikty Rencurel z tetího ádu Dominikánu a cti-

hodného Ondeje Huberta Tourneta, knze diecese Poitiers, zakladatele

„dcer sv. kíže", zvaných ..sestrami sv. Ondeje". — V sezení ze dne

1 3. února zkoumána akta týkající se muenictví a zázrak ctihodných

tonkinských dominikánu. apošt. vikáe Ignáce Delgado a pomocného
biskupa jeho Dominika Henares.

Pro akt kanonisacc blahoslaveného .lana de la Salle a blaho-

slavené Rity de Cascia, ustanoven svátek Nanebevstoupení Pán. —
Beatifikace letos budou etné, neustanoven však dosud den jejich:

mají býti prohlášeni za blahoslavené etní mueníci missionái z vý-

chodu, Indie a íny: lazarista František Regio, umuený v ín;
karmelitáni Dionys a Redemptus. umuení v Indii; missionái tonkinští

Dufresse, Dumoulin a Zagelin. rovnž umuení, jakož i mueníci ínští

z ádu sv. Dominika Ignác Delgado a D. Henares a lazarista ctihodný

P. František Clet a soudruzi jeho. Mimo to budou blahoslaveny: zmínná
už Johanka de Lestonnac, Maria Magdalena Martinengo. z ádu kapu-
cínského a ctihodná sestra Crescentia Hoess z Kaubeuern v Bavoich.

Z ady kardinál optn ubyli úmrtím dva tento a minulý msíc:
Luigi Trombetta 17. ledna a Domenico Jacobini 1. února. Tento ne-

dávno za nemoci své ješt na naléhání sv. Otce pijal dležitý úad
vikáe na sebe.
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Katalog hierarchie katolické na rok 1900. udává takovýto

t na jednotlivých stupních hierarchických: kardinálu 60 ted už

mén), patriarchu 14 (z tch 8 latinských. ») východních, arci-

bisknp 174 západních a 1
(
.> východních, biskup 721 západních a

.").") východních. Úhrnem tedy biskupu, arcibiskupv a patriarch jest

:elém svt katolickém 1070. V Evrop samé /. toho potu
lil 4 biskupv a arcibiskup, v Rakousku pak .">.>.

Na poteby missií mezi Kopty daroval sv. Otec pl milionu

frank, rovnž takový obnos na seminá katolický v Kandech na
v Cejlon.
„Annales de Notre-Dame de Lourdes" z 31. ledna pinášejí n-

kolik statistických údaj o poutích lurdských a milostech
v Lo urd e ch prok á z a n ý c h. Za msíce duben až íjen zaznamenáno
200 lékaskv stvrzených a prozkoumaných, jakož i uznaných uzdravení;

na osobách nejen vících, ale i takových, jež veejn piznaly, že

filv nebo pochybovaly. Hromadných poutí bylo K> s se lóO.OOO

poutník; vvpraveno 248 zvláštních vlak. Xeítána jsou drobná processí

a jednotliví. Ve chrámu ržencovém podáno 407.700 sv. pijímání:

slouženo 44.650 mší sv. ili pítomno bylo na 10.000 knží. Nemocných
pišlo neítaje z blízka a s hlavním processím francouzským b'780;

do pramen u jeskyn dalo se ponoit 23.977 mužv a 47.7ti"< žen,

Z vysokých hodnostá církevních pibylo ."> kardinál. 92 arcibiskupv
a biskupu. Poprvé tu bylo processí skotské. Také král Oskar švédský
protestant navštívil poutní místo roku minulého. Neítajíc prosby

pednesené a obtované samými poutníky, za sebe i za jiné. posláno

z celého svta 2,456.548 intencí, z nich •>7.7>; 7 na podkování za do-

lé milosti: vody lurdské rozesláno 116.375 láhvi. Nesetné jsou

dary, jež z vdnosti obtovány; mezi tmito jest .~>1 1 desek mramo-
!). urených k zasazení do zdi ve chrámu ržencovém. — Bhem

lobeno mosaikou Šest kaplí v jeskyni pod chrámem a tyi
sochy z bílého mramoru tam postaveny; v chrám samém kaple

iíveni rovnž vyzdobena mosaikou, a ti nové kaple ozdobeny no-
vými oltái z mramoru.

Hnutí ..los vmí Kom" došlo z katolické strany nmecké od frank-

furtského knze ,1. Diefenbacha „náležitého" rozboru v brošurce „Los
Elom-Bewegung"). Dle Diefenbacha církev sama ve mnoha ohledech

;ím viní i

1 ln prý diecese jsou veliké, zvlášt v eských
zemích, tak že není možná pastoraci v nich zastati. A mnohé /. nich

nejen populací svou. ale i píjmy svvmi prý by vystaily na dv i
ti biskupství. — Dorostu knžského pro nmecké kraj.- neni a

biskupov- zízením nmeckých seminá pacholeckých nesnaží se

t um nijak odpomoci. Knžstvo prý vychází jen z nejnižších stavu.

neumí se ve spolenosti pohybovat, nemá dostateného vzdlání ani

ho ani knžského, nebo alumnaty mu ho dáti nestaí. Ne-
stýká se s lidem, mini- svou službu duchovní se uzavírá. Mnoho prý

vinny též rakouské klásí svým laxním životem. Maji též

jn duchovní správu a spravují ji pak mnohem he než svtští
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knzi. Na cestách prý dávají pohoršení, doma jsou lidu nepístupni
a svým klášterním šatem lid od sebe též jaksi odpuzují, lid se

ostýchá — atd. atd.

Jak vidt snesenu tu vše pravdivé i nepravdivé, kivé i pímé.
oj Nmce, který našich pomr neznal. Nad to i kdyby to bylo spr
cm tvrdí, nic to nedokazuje, nebo hnutí „los von Kom" jest pec jen

zcela individuelní, omezeno nejen národem, ale i místem a jistou

vrstvou lidí. a vrstva ta neodlišuje se náboženskými, ale politickými
znaky od ostatních. Kdyby církev byla vinna, bylo by hnutí to nabylo
širšího rozpjetí. Ze tomu není tak. že ani víra. ani sluhové církve nic

k tomu nepiinili, vidno z toho. že sám vdce toho hnutí musil k témuž
kroku býti donucen od svedených; a že druhý vdce už po léta ped
tím hlásal, ne protestanství. ale úplnou nevru.

Brošurka Diefenbachova nenalezla také nikde ve vážnjším kato-

lickém tisku nmeckém souhlasu. Ale memento její neškodí!

Kongres pro a u t on o m i i u h e r s k ý c h katolíku minulé
zasedání své od 31. ledna do 10. února skonil zase nijak, usnesením
pouhé resoluce. jíž sveno výboru 27lennému. aby vyjednával s faktory.

kteí dosud moc v rukou drží. co by byli ochotni lidu pepustiti.

Menšina vymohla, že v resoluci zejm se praví, aby výbor vyjednával
o páních obsažených v návrhu menšiny, jako jsou zvlášt pímé volby
církevních hodnostá, diecesanní shromáždní knéží i laikv, a jiné

V tom ohledu pak usnesení stalo se jednomysln. Zárove ulo-

ženo výboru, aby svj úkol brzy provedl. — Tím tedy autonomie
pokroila až blízko ke své krisi, k rozhodnému okamžiku. Dnešní
kongres zdá se, nespokojí se už s takovou neslanou nemastnou auto-

nomií, jako jeho pedchdce ped 30 lety, kteráž také pro svou bez-

významnost nevešla ani v život. Hlavní vc, o niž se nyní jedná a

o niž bude teba svádti menšin nejtužší boj, jsou pímé volby biskup
a kapitol a pak fondy náboženské. Nebo oboje má v moci liberální

vláda a mocí touto iní si práv církev služebnou. Biskupové sami
jsouce /. valní' ;isti opravdovými vládními muži nepejí si tch pímých
voleb, nýbrž chtjí uchovati patronátní právo — korun, jak pravil

kardinál primas Yaszáry. Kdyby práv*; to vykonávala koruna, nebylo
by tak zle. .len že v Uhrách je vykonává pímo vláda — a vlády
uherské dobro církve nemají nikdy na zeteli. Také oprava fondu
náboženských a škol jest sporným bodem, vláda ani tu nechce dosa-
vadní svou moc dáti z rukou, a ovšem bez tchto vci autonomie
mže vypadnouti zase jen tak jak r. 1871. — Kongres ukoniv po-

všechné rokování o obou návrzích, svou resoluci usnesl se na tom.

pokud koruna, biskupi a vláda dovolí slouení obou. Nejvtším m-
Štstím jest. že prima.- sám jest úpln v rukou vlády a tudíž on. jenž
by vlivem svým nejvíce zmohl, sotva o se zasadí, ;i ve své závrené
ei ukázal se pece jaksi už liberálnjším ke spravedlivým tužbám
menšiny, než v eich svých dívjších, zvlášt pi zahájení kongr

T nejlepší autonomie však muže se rozbiti o spor národnostní.

Jak vtšina, tak i radikální kidlo menšiny pod Gabr. Ugronem jest



Rozhled.

chauvinistické a autonomie pro ne znamená také novy nástroj na

ji 'tlaení národností. Když by se ani Slovensko nehnulo, nebo tomu
ani pod autonomií nebude bu jak te pod vládní hierarchii, bude

zápasiti o svá práva sjednocená církev rumunská, která svou dosavadní

samosprávu nebude chtít dáti si zkonfiskovat pru pochybnou samo-

správu, na jaké se kongres snad asm

S j edno ceni m a a r š t i v í c í z diecese mnkaovské chystají

pod vedením biskupa svého pou — prosební do íma. Ze se sbírá

na umožnní co nejhojnjšího úastenství, už jsme pravili Zdaž pouti

touto vymohon si dovolení maarské národní Liturgie, jest ovšem dnes

ješt i" chybno.

editel „Revue des deux Mondes- Ferd. Brunetire se svolením

bv. Otce konal nedávno v ím konferenci o francouzském
kazateli Bossuetovi. Znám jest svou náhlou konversí, již osvdil
lánkem o víe a vd a dekadenci vdy bez viry. Vloni když po-

staven biskupu Bossuetovi pomník v Meaux, Brunetire ml slavnostní

e v kathedrale meauxské. V ei své líil Brunetire modernost

themat i dikce v eích Bossuetových (la modernit de Bossuet), které

dnes nepozbývají ješt své úinnosti a aktuálnosti. Jednáte v nich

výmluvný hodnostá církevní o otázkách, jež i dnes mysli naše za-

bývají, jak" sjednocení církve západní a východní, katolické a prote-

stantské, nutnost jedné vrchní autority v mater, i spirit, ohledu.

Bporné body mezi katolictvím a protestantstvím i podobné. Na konferenci,

jež konala se ve velikém sále paláce della Caneelleria, pítomno bylo

2000 nejvybranjšího obecenstva. Na to pijat Brunetire od

-v. Otce, jenž dal si od nho opakovati hlavní vci z ei konferenní

a udlil mu pak comanderský kiž sv. ehoe Velikého. — Brunetire

svou konversí už i mnohé jiné pivedl na tutéž cestu k Damašku.

Italský ministr kultu Bonasi vysloužil si už titul klerikala. V dnešní

Itálii jde to jak vidt velice snadno: už pouhou ochotou, jíž se vláda

zaruila za poádek pi jubilejních poutích a z klerikalismu to jist

neuinila, nýbrž z pouhé vypoítavosti a zodpovdnosti ped cizími

st.ttv. s nimiž se chce vyvarovati nemilých zápletek. Jiná píina, pro

ni'. Bonasimu vyítají klerikalismus, jest jeho zákon o satku ob-

anském, jímž strohost návrhu pedešlých vlád ponkud zmírnil.

V návrhu v senátním výboru poátkem února projednávaném dovoluje

tiž uzavíti Batek církevní též ped satkem obanským, ale

s povinností novomanželu do šesti nedl též obanskou smlouvu uzavíti

a a povinm stí knze oddávajícího do s dní Batek obanskému úadu
oznámiti. Výbor senátu tak zavrhl vládní návrh, jenž dával snoubencm
na vybranou, kam chtjí jíti naped, zda na kancelá i do kostela.

a Bvooodu tuto odstranil. Církevní satek nedovoluje se ped obanským
v žádném pípad, leda in articulo mortis, v nebezpeí života. Jinak

stanoví se vysoké pokuty od 50 1000 lir . kdyby snoubenci se opovážili

naped se dáti oddati církevn, a knzi, který by je se/dal ped obanským
satkem, hrozí se pokutou 100 až 2000 lir. a v pípad opl

vením platu na 3 msíce až 1 rok.
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„Civiltá Cattolica" opravuje v druhém lednovém svazku svou

zprávu o prodeji Canossy a dle ní tedy i my, když jsme tutéž

zprávu pinesli. Nejednalo se pi prodeji o Canossu, nýbrž o hrad

Carpineti, rovnž majetek kdysi Mathildy Toskánské jako Canossa,

Oba hrady jsou zboeninami, zvlášt Canossa. jež už jest jen pouhou
skálou. Vykopané památky chovají se v Museu osady Oiano pod

Canossou.

Pi tom zmínný list pináší tuto upomínku o Canosse z doby
nejnovjší. V roce 1873. utvoil se výbor (z katolických kruhu pro

postavení pomníku na skále kanosské. jemuž v ele stáli hr. Aequaderni,

hr. Teodoro de Volo (pedseda) a marchese Ottavio Canossa di Verona.

Ale tehdy kardinál Antonelli (sekretá papežský) zradil výbor z toho

úmyslu, pedstavuje mu nevhodnost doby pro okrašlování Can
pomníkem, jenž by upomínal na pokoení Jindicha IV. - v té chvíli

práv, kdy v témže Nmecku v kulturním boji „muž železa a krve"

prohlásil: „nepjdeme do Canossy". Pomníkovou záležitostí by prý

jist byl ješt více podráždn. Tak s pomníku sešlo a Canossa je

doposud holou skálou na 50 metr do výše nad okolím njíci.
Francouzská vláda po odsouzení a také tém zniení Assumptionist,

nebo tito zamýšlejí pesídliti z Francie do Belgie, nepomohou-li všechna

odvolání jejich, rekursy až do krajnosti, chce jednou ranou zniiti na

vždy též odboj biskupv. Upravila totiž lánek Napoleonova zákonníka,

jímž vyhnanstvím hrozí se biskupm, kdyby vydali njaký pastýský
list. nebo projev, jakýkoliv proti vlád, proti úadm a jejich naízením.
lánku tohoto pro nehoráznost a ukrutnost trestu nikdy nepoužito a

vlády ani nepomýšlely na to použiti ho. Také nynjší vláda nechce tohoto

trestu použiti a proto v. ministerské rad usneseno navrhnouti lánek
nový; tímto lánkem má se trest na „odboj" biskupu státi praktitjším:
stanoví se totiž vzení (odntí pijmuv už i díve bylo možno a zhusta

se praktikovalo. lánek o žalaování biskupu pro projevy protivládní

ovšem také ješt není hotovou vcí, a snmovna jej za velkého potlesku

levice odkázala výboru. A je na pováženou, zdaž by žalaování biskupa

bylo vlád snadnjší než vypuzení ho do vyhnanství.

Souhlas a soustrast, již nkolik biskup projevilo assumptionisti m
po jich odsouzení, pivedl vládu liberaln-socialistickou na ten nápad.

Zatím „odbojní" biskupové pokutováni odntím státem placeného pijmu.
Velmi ostrým listem ohradil se proti trestu sob vymenému

arcibiskup aixský (i o uthe-So u 1 a rd. V list red. Croix, od-

souzenému P. Baillymu, zaslaném praví: „Pan ministr kultu mn své

usnesení sdlil, ale nebyl tak dobrý, aby naped vše vyšetil a me
se optal; odsoudil mé bez výslechu, jednání, jež ani v ín není leda

výjimkou. Pan ministr se mnou zachází jinak než s jinými vvs. dst.
mými spolubratry pi tom olupování. Praví: .Pes výstrahy mých
pedchdc chápete se každé píležitosti, abyste proti všem úadm
vystupoval tak, jak žádná vláda dovoliti nemže. - Le jeho zdvoi-
lejší pedchdci mn nikdy žádné výstrahy neudlili. Bylo by mu
tžkou úlohou v mém veškerém jednáni jen neimenŠí slovíko ne-
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zdvoilé vi úadm a vlád vypátrati. Jeho tvrzení je tudíž ne-
stydatou lží a urážkou, jež se odráží na svého pvodce . . . Psaní

ministrovo jest tak nezdvoácké, že mám za to. že ho ani neetl ped
desláním, sic by je byl opravil. iním sám sob tuto vytáka jen

z pízn pro svj rodný departement katolický Loie), který nemá
na býti hrdým ve svém zvoleném zástupci. Tím že odnímá nám
ministr naše státem zaruené píjmy, dopouští se jednání, jež ve všech

jazycích svta jen naprostou nepoctivostí nazváno býti mže u
. .

.

A právo arcibiskup Grouthe-Soulard jest jeden z bývalých vládních

muž. Jako fará lyonský zalíbil se presidentovi Grévymu tak. že

r. 1886. pes všecky jiné kandidáty a proti pání sv. Stolice povýšen
byl zpíma na stolec arcibiskupský — z faráe.

V as proeessu a co se processu samého týká všecek katolický a

vbec slušný tisk nejen francouzský ale celého svta stál pi Assumptio-
nistech bezdvodné pronásledovaných. Lee po processu jenž ostatn
appellací dál' potáhne rozvinula se kontroversa mezi katol.

denníkem ..Univers" a denníkem Assumptionist „Croix." „Univers"
vytýká listu Assumptionist. že rozepi svou chtjí initi vcí veškerých
ád francouzských, ;i tím že zbytené je vtahují do neho, co zatím
jen jim a schváln jen jim naloženo. „Univers" také nesouhlasí s celou

inností agitaní a žurnalistickou, jak ji provádli Assumptionisté a

jejich ..Croix." Vytýká jim pílišnou ostrost, nepesnost a kolísání,

nepiznání barvy politické. Tak prý sici- poslechli vyzvání sv. Otce a

uznali nynjší formu vládní, ale pece zas byli i pro druhou stranu;

v sociálních otázkách jednou byli hodné demokratití, jindy však zase

báli se státního zakroování. Pi posledních volbách byla to ..la Croix".
jez rozbila federaci katolíku francouzských, takže zase nebylo docíleno

jednotného vystupování. Svým politickým až píliš oste na jevo
dávaným sírannictvím v processu Dreyfusov zavinila „Croix" a

Assumptionisté nynjší svou persekuci. Vedoucí list katolík francouz-

ských zrazuje proto, aby z vci ádu jednoho nebyla dlána záležitost

veškerého francouzského katolicismu.

Zatím ovšem by] to jen process proti „Croix" a proti Assumptio-
nistúm, ale jak vidt z pronásledování biskupu, vc vyvíjí se stále

lépe v záležitost všech katolíku. Vláda chystá také repressivni zákony
nejen proti biskupm, ale proti ádm vbec

Skvlé konverse, jež dodávají anglické katolické církvi zvláštního

le>ku. z druh strany paralysovány poslední léta frondou zvláštního

odboje, jen/ je odnoži „amerikanismu", abychom njakého jména
užili, i jenž jako reformismua v Nmcích a ve Francii a s ím
_ imerikanismus" ten pozdjší vystupuje hlavn proti ímské kurii.

„zpátenictví" a „opozdnosti u
,
bojuje za naprostý demokratismus a jest.

jak už astji podotknuto, jakýmsi moderním pílivem protestantismu
do katolictví.

Z proudu tohoto v Anglii te nejvíce hluku psobí neposlušnost
prof. Dra St. George Mivarta knze, o jeho láncích u píležitosti

Dreyfusova processu proti kurii i katolickému „zpátenictví u
(roz. anti-
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semitismu napsaných jsme se zmínili. Odsouzeny však ne tyto jeho
poslední útoky nýbrž jeho bludy v pírodovdeckých jeho láncích
roztroušené. Dr. Mivart patil k tm pírodovdcm katolickým, kteí
mli za to. že beze všeho smjí pijati celou theorii evoluní Darwina
i jeho nástupc. Dr. Mivart ostatn ze svého vdeckého stanoviska
zavrhoval celou adu míst ze Starého Zákona jako naivních, ne-
inspirovaných, pouhých výmysl prostého lidu i prostého pisatele:

mezi tyto vci poítal stvoení svta v šesti dnech, poádek stvoení.
jmenování všech zvíat od Adama, první hích, potopu, vž babylonskou.
obrácení ženy Lotovy v solný sloup, rány egyptské, Tobiášovy zázraky,
Danielovy píhody v jám lv. e Balaamovy oslice. Jonášovo polknutí
atd. Kardinál arcibiskup westminsterský pedložil také formuli víry
Dru. Greorge Mivartovi, v níž se ml svých racionalistických bludu v

odeknouti, odvolati zvlášt vše to. co napsal do „Fortnigbtly Review-
a „Nineteenth Century" anebo i jinam a v em se proti víe nebo
mravm prohešil. Dr. Mivart odekl podepsati toto vyznání víry

a odvolati bludná tvrzení svá. Naopak veejnými listy v rTimes
w hájí

svých zvláštních názor. Pro nho prý jako základní pravda pro
posuzování zjevení platí, že Bh jest pravda sama a nemže klamati.

Proto co v Písmech neshoduje se s pirozenosti a pravdou, co nepati
k vci. není ani základem pravdy vbec ani základem njaké pravdy
mravouné, toho nemže žádat církev po žádném rozumném lovku
aby tomu vil. Jak souvisí s vírou a s kesanstvím povst o vži
babylonské? <lak to. že Adam pojmenoval všecky druhy zvíat? Jak
kniha Tobiášova a zázraky v ní vypravované? atd. Bohužel prý koncily
florencský. tridentský a vatikánský upadaly stále u vtší bludy stanovíce
normám íidei. — Bylo pro nho trudné a obtížné /. kathedrv vyuovati
v duchu uení církevního. Nyní prý už bude moci mluviti podle
plnosti svého pesvdení. „Liberavi animam meam: mohu nyní zapti;
nunc dimittis a tiše oekávati vcí budoucích." Koní svj list. jimž
veejn se zíká poslušnosti k církvi uící.

Svatý synod ruský, vlastn jeho prokurátor Pobdonoscev, podal

jako každý rok carovi výklad o postupu pravoslaví mezi
bývalými sjednocenými v západní Kuši. Vrchní prokurátor
sv. synodu nelíí stav církve slovy nadšenými a radostnými. Naopak
žaluje, že zvlášt v gubernii chefrnské jest ješt mnoho zatvrzelých,

kteí žijí beze všeho náboženského spoleenství S církví pravoslavnou:

nekti dítek, nesezdávají se. nepohbívají církevn svých zemelých,
neúastní se svátostí — totiž po pravoslavném obadu, nebo vším tím
dávají si tajn pisluhovati od knzi latinských. Dle statistiky od

blahoinných (dkan) sestavené v chlumském (Chelm) kraji z bývalých
377 tisíc unituv jest jich ješt 83.000 úpln zatvrzelých a nenapravi-
telných a (.>214 takových, kteí sic chodí do pravoslavných chrámu,
ale za pravoslavné se sami pece ješt nepovažují. Všech 266 farností

díve unitských jsou nyní pravoslavné a z nich už jest 35 farností.
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které jsou ist a upímné pravoslavné. Poet zatvrzelých se zmenšuje.

L8 7. jich bylo ješt 89.000. tak že za <lv léta se poet jich

zmenšil o 6000 duší.

Zízena nová diecese pravoslavná v záp. kraji unitském,

a sic*' v Grodn. Nová eparchie má dle sítáni lidu z r. 1897. pravo-

slavných 833.360 dusí. katolíku 396.217 duší a 130 knzi . 11.925 prote-

stantv '1'1 pastor . Farností pravoslavných jest 326. V tch pak jest

knzi ;').")(',. jáhnu 7. podjáhnu ipsalomšiku 385. Knžstvo této pravo-

slavné diecese jest skoro všechno bez vyššího duchovního vzdlání

bez duchovni akademie . chrámy jsou staré a zpuštné, devem'-.

Ped zavedením unie lni" v „západním kraji" osm pravo-
slavných diecesí, z nichž do prvního rozdélení Polsky zstala jen

jediná, bloruská. Po rozdlení Polsky, jak ruský zábor se vzmáhal

a šíil na kraje unitské. poaly se znovukísit i zašlé diecese pravo-

slavné. Tak pibyla k ostávší bloruské první minská, od které pak
oddleny ješt dv. podolská a volyská; bloruská 'rozdlena pozdji

na dv diecese, polockou a mohylevskou. V letech dvacátých pe-
mnny prvé dv unitské' diecese v pravoslavné, brestská a vilenská.

ah- spojeny v jednu litevskou eparchii. Z tchto spojených diecesí

nyní vydluje se jedna pod názvem irrodenské. bývalá to brestská

diecese. Dnes tedv stává celkem sedm pravoslavných eparchii na území

bývalé sjednocené církve východní na Litv. Podolí a Bílé Rusi.

V brestsko-grodenské eparchii uctívají pravoslavní ostatky svého mue-
nika pro pravoslaví z dob unie.

n
pepodobného u Athanasia brestského;

zemel pro pravoslaví smrtí muéenickou 5. zái 1648; ostatky jeho

uloženy v brestském farním chrámu.
Mnoho se projednává v ruském tisku poslední dobou otázka

opravení a zlepšení platu duchovenstva jakož i opravení

jejich. Nejhe stoji si duchovenstvo pravoslavné v chudých,

m/do lidnatých guberniích severovýchodních. Tak v penzenské eparchii

jež poítá se ješt do „Veliké Rusi" západn od stední Volhy ze

1
<"»-"> žádostí duchovenstva o pesazeni na jim' místo 11.") jich podáno

pro velikou nouzi duchovenstva v tom kterém farním obvod. Dle

Eparch. Véd. Zvlášt nižší duchovenstvo, jáhnové a podjáhnové, velmi

Špatné postaveni; tak v jedné farnosti nejvtší píjem msíní u jáhna

inil jen 13 rubl, jinde dokonce ze spoleného dchodu nepíjel -j

podjáhen na víc jak na ."> až ."> rublu msíné. Také' byty jsou pra-

Bpatné; v jednom miste ubytováno farní duchovenstvo ve staré

le. — V „Nedli" stžuje si jeden dopisovatel zvlášt na choulo-

stivé postavení duchovního pi sbírkách podomních, tak zvaném
„petrovském" od Petra VeL zavedená naturální dávka, již knzi
si vybírají sami od lidu. jako u ná.» díve tu inili uitel.'-, dosud to

iní pastýi obecní a pod.. „Pedstavte si
u

,
píše, -knz po mši svaté

sebere se. dá zapáhnouti do vozíka, naloží na nádobí na mouku a

sádlo i máslo a táhne od domu k domu. Zastaví, vezme .védr

mouku a hrnek na máslo a jde k .mužíkovi* prose, aby ho .nadlili

petrovským'. První. kd<> jej uvitá, jest pes uvítáni zuivé, jež ne
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vždy dobe dopadne; hospodáe a hospodyni musí asto shánt po
zahrad, ve stodole... Pijdou, .nadlí* ho konen a pi tom musí
vyslechnouti samy náky: slepice nenesou, dti mlíka nemají, mouky
/.ustalo jim už jen na jedno peení chleba, a pak budeme „na nuž
pískat" („vlkem výt"). >>ení pochvby. že mnohá z tch žalob jest

zcela pravdivá; ale i když vidíš, že bereš mošnu žebrákovi, nemžeš
zíci se petrovského, jakkoliv t to muí a svírá; jinak sám budeš
..vlkem výt". S vdrem mouky, hrníkem másla a v epici nkolik
vajíek — vrací se knz ke svému vozu. vysýpá to do vtších nádob
a pochzka jde o dm dále... Zatím hospodvn dala „duchovním"
poslední svj kousek másla v post usehránéného. tu pijdou svátky.

není ím omastit. .. Kdo je tu vinen? „Popi všecko požrali"... usoudí

zkrátka naivní venkovan. A konen knz sám ješt tak zle nepochodí
pi „petrovském", he je, musí-li „petrovské" vybírat kostelník, ped
nímž se lidi už tak neostýchají . .

.

Le jiných náhled jest dopisovatel ..( rraždanina", bezpochvbv
sám nejsa duchovním, jenž v polovici ledna rozvinul v listu tom názor,

že by duchovenstvu jen uškodilo na vážnosti a v mravním jeho po-
stavení, kdyby stát pevzal na sebe služné duchovenstva, odstraniv

štolu a „petrovské." Práv prý v té závislosti duchovenstva venkov-
ského) na sedláku jest mravní jakési pouto mezi obma, jež je sbližuje.

Duchovenstvo žije tak po zpsobu mistra svého, apoštolv a prvních

kesanských biskupv a knží. Jest to také nejpimenjší prý zpsob
té chudoby, jakou má knžstvo vyznávat, Státní plat prý docela se

s rázem a povahou stavu duchovního a jeho chudoby a skromnosti
neshoduje, Protož jediným pramenem píjmu duchovenských, pramenem
jedin pimeným a "dstojným jsou dobrovolné dary vících. Je-li

tento pramen chudý i v tom je dstojnost a povýšenost stavu knžského.
„Cerkovnyj Vstník" poukazuje tu na nepíze lidí. již

projevují stavu duchovnímu, pi sebe menším poplatku štolovém

neskromnost a vydírání mu vyítajíce. „Dostal-li knz za poheb
s prvodem na hbitov — 5 rubl, hned se praví: vydírání! Soudní

kancelista zapsal jmní zemelého a dostal nkolik desítek... to není,

praví se. vydírání, to je zákonité procento. Ml knz bohaté oddavky,
zapsal manželství v matriku a žádal za vše 1ii rubl — ekne se:

poádné sousto! Sepsal píruí notáský kupní smlouvu na jmní
stotisícové tchže novomanželu, zapsal to v knihu; to neml víc práce
než knz s oddavkami a zápisem a dostal /.a to náhrady -- 1000 rubl.
To není žádné ..sousto-, to je zákonité procento! Kolik se ostatn
takovými píjmy pro lární duchovenstvo vvbyre. to dokazuje statistika

na p. gubernie pskovské, tedy jedné z tch, kdež obyvatelstvo není

nejchudší: duchovních osob v této gubernii jest 10.714 a všech pijmu
dobrovolných mají 429.663 rubl, tedy asi -10 rublu na osobu pipadá.

Na irkutském diecesním shromáždní minulého roku podal jeden

knz delegát návrh, aby biskup zažádal u vlády, by také psalomšici,
kteí pece platí do pensijního fondu 2°/ /. píjmu jako druzí duchovní,
dostávali jako knzi a jáhnové pensi z tohoto fondu, která se jim tím
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zpsobem nesprávn zadržuje! — Jak jsme už minule sdlili vláda se

zanáší plánem upraviti a zvýšiti pense duchovenstva, a také podjáhnm
má se pak pense dostávati. — V západních krajích, díve unitskýeh.

stát sám pispívá na pensijní fund tamního knžstva.

Volvskv rektor pravoslavného semináe poátkem letošího roku

v ei své k seminaristm vytýkal jim. že hledí se jen a jen dostati

do služby svtské, že knžský stav zdá se jim tžkým a vyhýbají se

mu. I poukazoval jim na svtlý píklad starších druhu, kdy skoro

všichni ze semináe se obraceli ke stavu knžskému, te sotva 20°/ !
—

Varšavské pravoslavné duchovenstvo sbírá na díví uelišt pro dcerky

své. které prý se kazí v ^vmnasiíck a školách spolených, kam chodí

té/, katoliky, židovky a protestantky. — V jiných diecesích, kde mají

díví školy pro dcerky duchovních stžují se opt na nedostatek místa

v nich pro všecky: tak ve volyském diecesanním dívini gymnasiu

do první tídy ze 70 uchazeek pijali jen 4'2. v eraihovském za ti

dni léta ze 411 uchazeek odmítli 178.

Vláda dovolila katolíkm, aby v ruských pravoslavných mstech
v soukromých svých domech zizovali kaple a modlitebny i bez vládního

dovolení. Dosud k tomu nutno bylo dovolení úadu.
Úmysl katolík postaviti si missii a kostel katolický ve

Staré Zagoe v Bulharsku vyvolal veliké protestní hnutí v pravo-

slavném knžstvu a v lidu. Opposiní Stojlovv „Miru vytýká vládni

stran, že ona to povolala ti katolické paterý do Staré Zahory, kdež
prý není ani jednoho domácího obana katolíka Na svátek Zjevení

ve zboueném lidu povstala rvaka pro katolíky, v níž ti lidé

ranni. Pravoslavní zasypávají telegramy knížete, aby stavbu missijního

domu a kostela katolického ve Staré Zagoe zakázal.

Kecky synod a ecký metropolita Prokopios athénský ml minulý
co init, aby zažehnal boui, která se proti nmu v obanstvu

zdvihla. V mst Pirgos v diecesi patrasské umínili si obané dáti

sloužiti panichidu (zádušní službv Boží za padlé Angliany
v jižní Aricc Ale arcibiskup patrasský panichidu sloužiti zakázal.

Z toho velké pobouení myslí mezi anglolilskými „Elliny". Obráceno si-

ná synod, jak mohl takový zákaz vydati, lei'' pedseda synodu, mntro-
polita athénský, se omluvil, že Bynod ve vci nerozhodoval, to že je

pravomocí každého z biskupv. Arcibiskup patrasský i metropolita

athénský za dvod zákazu uvádli, že anglická církev neví v pro-

spšnosl pímluvy za zemelé, že sama za zemelé neobtuje a se ne-

modli, ze by tedy bylo nemístno, aby se za n zádušní bohoslužby
konaly, když oni je zásadn odmítají. Ale veejné mínni stálo na svém,
ze když se církev ecká modlila za padlé Angliany ve válce za osvo-

bození Kecka L821 . že se mže za padlé pátele ecké modliti i te.
\ e snmovn interpellováno ministra kultu velmi prudce. Ministr Eutaxiaa

hájil podobné biskupy, jak oni sami dvody udávali. Konen snmovna
spokojila se projevem, yy. ministr navrhl, vysloviti sympathie „anglickému
Šlechetnému národu, jenž o Kecko tolik zásluh si dobyl, a modliti se /.

i

li zbraní anglických." Jistý nmecký list k tomu podotýká: „Už-li
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ekové zapomnli na poslední dobrodiní, jaké jim Anglie prokázala.

vehnavši je do války turecké, v níž dostali poádné na kabát?"
ecký ministr kultu na zažehnání bídy v uitelském úad církve

ecké ustanovil zavésti zvláštní duchovní koující kazatele,
„hierokérixy", kteí majíce dostatenou vdeckou prpravu doplovali
by. na ecké duchovenstvo nestaí. Také platy duchovenstva mají se

upravit, místo dosavadních dobrovolných sbírek zavedly by se povinné
procentuální píspvky do náboženského fondu (od 5—20 drachem ron
na obana), z nhož by pak duchovenstvo bylo vydržováno. Zárove
teba zvýšiti úrove vzdlání knžského, tak aby nebylo knze bez

duchovn-akademického vzdlání. — Ze 40 diecesí království eckého
jest jich 21 ovdovlých už po léta a nástupce není. Osielá diecese.

z nichž mnohé ovšem jsou maliké, svuje se bu sousednímu biskupovi

nebo ji spravuje zvláštní rada knží „epitropos", která jest obyejn
v displinarním ohledu bezmocná a pod níž diecese upadá ješt víc.

O stavu duchovenstva eckého na Krét má „Civilta

Cattolica" v lednovém druhém sešit v dopise z Kréty tuto charakteri-

stiku: Kreané jsou bud musulmané, nebo jsou i nazývají se pravo-

slavnými, ale celé jejich pravoslaví nepozstává z nieho jiného le
v kusém znamení kíže. Nemže se ostatn nic jiného žádati od lidu,

jenž byl a jest bez zákonv a bez pastý náboženskvch. Mniši, co tu

na ostrov jsou, jsou pouzí venkované, kteí proživše delší ást života

za stádem svým nebo na poli svém, najednou njakou náhodou pijdou
ke vhodné píležitosti polepšiti si, nenamáhati se tak jako dosud, když
se jim otevou brány nkterého kláštera, jenž potebuje nových len.
Rozumí se, že obyejn už pak zstanou takovými, jací byli doposud.

A knží svtští stojí možno-li ješt pod klášterníky; nebo nejenom že

se rekrutují z obyejného lidu beze všeho prpravného vzdlání a vy-

chování, ale i jako knží musí pracovati pak stejn se svými ovekami,
starati se o ženu a dti a tudíž na njaké sebevzdlání není ani po-

myšlení; jsou rádi, nauí-li se njak ísti knihy obadní a mešní, aby
mohli svj úad zastávat. Ze knihám tm ve staré etin psaným
z vtšího dílu sami nerozumí, je též obyejným pípadem.

„Ekklesiastiké Alétheia", organ patriarchátu caihradského, ohlašuje

vydání nov nalezených eí a listv otce rozkolu, patriarchy Fotia.

Dosud známy byly tyry ei jeho. Te objevil uený historik a theolog

ecký S. Aristarchis velké množství eí a prací jeho. které bezpochyby
pispjí k osvtlení historie církevní pohnuté doby oné. Sborník ei
Fotiových obsahovati bude 83 eí. cena pedplatná jest 10 franku
(za hranici).

Nový východní patriarcha syrsky v Antiochii, proti všem
páním, námahám a protestm caihradského patriarchátu eckého
zvolený z domácího svrského knžstva, na povznesení kléru svého
založil seminá v Balamand, v nmž po vzoru evropských akademií
a fakult theologických knžstvo má se vzdlávati. Vedle theologických

vcí, jež jsou hlavním uivem, dležité místo zaujímá uení jazykm,
a sice ruskému, tureckému a eckému. Ruský vliv stává se v Sýrii
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a na pravoslavném východ vbec zetelnjší. Sám nový patriarcha

Meletios má své zvoleni jen vlivu ruskému co dekovat.

Nmecká universita gottingská, na jejíž theologické

fakult vzdlán byl pastor Weingart, vrchní radou sesazeny, konen
promluvila a sesazeného se ujala. Projev její však jest více než platonický.

Na zemské synod hannoverské pravil totiž professor g<''ttin,>rské fakulty

theologické, konsistorní rada Dr. Schnltz: „Jako len zemské církve

vyslovnji svou lítust nad tím. že v pípad Weingartov jednáno tak.

jak si páni od vrchní správy církve usmyslili. Každé disciplinární

trestání duchovního, který ve své obci dobe psobí a mravn jest

bezúhonným, zavinuje v naší dob leda nezmrnou škodu. V pípad
Weingartov nejedná se o žádné veejné pohoršení, jedná se o duchovního.

jenž ml dobrou snahu hlásati Krista. Naše theologie uí. že nikdo jiný.

n. kdo víru v našem vyznání obsaženou sdílí, nemže býti kazatelem,

ale zárove uí. že spisy a náhled v naší církve o vcech víry nejsou

neomylnou autoritou, nýbrž ním, co podléhá kritice vdecké a vývoji.

Od 150 let došli jsme takových náhled, že v dob ped 150 letv

nebvlo pro n nijakých pedpokladv ani možno. Theologická vda
vbec není nic jiného, leda ástí historické a filologické a též trochu

filosofické vdy. Nuže a vda se vyvíjí. Od 150 let obohacena byla

novými poznatky, a tudíž nezstává ani theologie na stupni tom, na
jakém zpracováno wznání zemské církve ped ló<» letv. Lid se o vdecké
poznatky a vývoj véd v nestará, nemže ani. To sveno jest uencm
a duchovním. Lid však také nesmí po nich chtíti, aby oni svou vdu
pizpsobili jemu. jeho víe, a zmnili své vdecké pesvdeni podle

jeho pání: pravda, že tito vící, již se o vdu nestarají, jsou nám asi

nejmilejší z církve, a církev má povinnost chrániti je pede všemi

vdeckými kontroversemi." Po ei Dra. Schultze nicmén zemské shro-

máždní vyslovilo se v resoluci, že souhlasí s tím. aby kazatelé, kteí
zejm odporuji wznání lutheranské církve, z úadu svého byli sesazeni.

Vrchní rada církevní vyslovila te najednou nesouhlas s usta-

vením zvláštní pr o t e s t a ntsko-n mecké obce v ím
Stavbou nového chrámu pro ni. jakož i pastorovi Briissauovi vzkázala.

že ho zbavuje lenství ve svazu nmecké zemské církve lutheranské

a bu' ho považovati za sektaív. nevzdá-li se úadu pastora v té nov
zízené obci protestantské v ím. Vyslanci ímskému pak vysloveno

politování, že v ím zahájena agitace k odlouení protestantv od
vyslanecké modlitebny a k utvoení zvláštní církevní obce. Protestantské

list v ijí. že vrchní rada neiní tak dobrovoln, nýbrž na zakroení
vyšších mocností, vždv naped sama akci tu podporovala; vtí v tom
vliv katolického stedu nmeckého a Vatikánu.

„Kolnische Volkszeitung" udává poet protestantských diákon
na .")<)<>. diákon i s však a sester na 19.500. Obojí, zvlášt sestry

a diakonisy zaizují se podle vzoru katolických kongregací a ád; ba
i celibát mají. ovšem jen na tak dlouho jsou vázány žít v celibáte,

pokud jsou „jáhenkami" i ..sestrami". Xa pání je sice propustí a pak
Be mohou voln vdáti, ale neradi to vidí. kdvž díakonisa nebo sestra
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pro vdavky vystupuje z „ádu". A velká vtšina proto jich až dnes

v ád svobodna — v celibáte — vytrvává až do smrti.

Vrchní spolkovv soud švýcarský na rekurs stároka toliku
Svat o havelských (St. Gallen) rozhodl v odporu s dosavadní celou

judikaturou svou. že starokatolíci mají právo na chrám Pán spolu

s katolíky, a že bud ke spoluužívání musejí bytí pipuštni nebo že

musí jim poskytnuta býti náhrada. Nebo prý dle zemského práva dva

majitelé spolenou rukou nco vlastnící rozlouivše se pirozené berou

i ást i podíl spoleného majetku.

Agitace pro odstátnní státní anglikánské církve po

uklidnní — aspo povrchním — ritualistickvch spor neustala. Nebo
ritualisté sami pro odstátnní horovali jen jako ve vedlejším svém

programu, v tom pípad totiž, kdyby stát chtl rozhodovat proti nim.

Ted po vvnosu biskupu proti kadidlu a svíkám mkí se poddali

a o nepoddajných se mlí, nevšímají si jich. jakoby vbec všichni

byli poslechli; zavírají oi ped nimi. Le nejvtšími odprci státnosti

církve anglické i establishmentu jsou sekty, které vidí. že potem
svým vlastn mnohonásobn dávno už státní církev pevyšují. Státní

zase se tší, že snad podaí se jim dopracovati se slouení všech
sekt a odštpenou v jeden, jakkoli voln poutaný svazek. Dle zpráv

a katalog za rok minulý vydaných, v Anglii samé (s Walesem mla
církev anglikánská 1,920.140 komunikant (úastník služeb Božích .

církve dissidentu pak dohromady 1,897.175. Církev státní má však na

20.000 duchovních, dissidenti jen 8802. Uitel ve skulách nedlních

státní církve bylo 206.271, ve školách dissidentskýeh 381.209; nedlních

cviení státní církve úastnilo se 2.410.200 mládeže, dissidentskýeh

3,284.963. Církev státní v celé ohromné íši anglické s osadami i ve

Spojených Státech severní Ameriky a ve všech svých missiich itá si

pívrženc (komunikanti na o 1

2
milionu duší. Le Methodisté ítají

si na témže území pes 7-1 mil., Baptisté pea T> milionu 5,028.751 .

Presbyteriáni 3,770.000 a Congregationalisté 1,199.000 pívrženc. Tedy
pt tchto hlavních sekt má pes 17 milion pívrženc vedle sotva

3 1
a

mil. církve episkopalní. Nad to tyto jednotlivé sekty nejsou tak

navzájem od sebe odloueny, jako odluují se od církve episkopalní.

Mají spolených chrámu na 10.000 s 1 mil. zapsaných clenu. Všude
tam, kde samostatn na náboženskou obec a na vydržování chrámu

a samostatné bohoslužby nestaí, spojují se v jedno. "Možno tedy je

postaviti jako jedno jediné tleso proti anglikánské církvi státní, a tu

ovšem daleko ji pedci.

Vda a umní. Pr otikatoli c ké fúrie se mezi realisty ;i

anarchisty jaksi strašn rozlítily, soudíc dle stálých nadávek, jimiž

jejich organ v pekypují. A ponvadž vztek je -patným rádcem pravdy,

lže se a lze až hrza, „as" krom jiných zdvoilstek velebí, ovšem

s patinými šlehy po nás. individuum jako je Giordano Bruno, stavo

vedle nemravy toho dokonce i Husa; to se podailo! — V ..Akademii"
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F. V. Krejí se svými puchýi .strasti Triibsal-Blasen vdí se „kato-

lické modern" slovy, že by o ni „bylo Škoda vážn mluvit". Tamtéž
K. Pelant nazývá „Nový Život", „Obrázkovou evni" a „Rozvoj" —
„klerikalnimi otravami", mluví o _bahné naší moderny", o „umleckých
káatech", jež pispívají do „Obrázkové Revue", atd. atd. Vbec byl

by to pkný kvétobor poklon, kterými katolickou vc a práci astují.

Naproti tomu nejlépe — pracovati ješt svdomitji.
I „Studijní nadání v království C eské m", dílo podav

zprávy o studentských nadacích od r. 1583. dosud 7 svazku zavdává

sn" záminku k útokm na legendami prý vlastenectví eského
duchovenstva. Z 72 nadací r. 1861.-— 1868. jen ló je esky psaných

a 18 j<' knžských. Pana Dra. Herbena zaráží toto i ono. Co se prvého

vzhledem k úedním pomrm tehdejším není snad t;>k zle. A
co do skrovného potu nadací knžských p. Dr. Ilerben ze své a

pana prof. Dra. Masaryka zkušenosti pece mže vdti, že veliká
vtšina toho. ím knží eskéstudentstvo podporovali a

podporují, není napsána, ba že pemnozí z podporovaných, jako

pp. Herben a Masaryk, se k dobrodiní tomu jaksi málo znají. Pisatel

tchto ádku na p. muže „Oas" ujistiti, že pes deset let ze skrovných
píjm svých vnoval ron studentm po 50— 80—100 zlatých (neboli

dvakrát tolik korun), a jest pesvden, že nikde jinde to nebude
zaznamenáno, ba že nkterý z podporovaných bude o podporovatelích

práv tak psáti jako „Cas".

Dne 17. ledna uspoádala Umlecká Beseda pražská veer
Jelínkv: o innosti Jelínkov pednášel spisovatel Herites. — Dne
!>. února pipadlo sté výroí narozenin Fúhrichových narozen
!». února 1800 v Chrastavé severn od Liberce, vhlasného, nvni už

však zapomenutého esko-nmeckého umlce, jehož náboženské obrazv
škol v prerafaelitv nacházely vždy jen ídké ctitele. V historii malíství

náboženského bude však Fuhrich zaujímati vždy jedno z pedních
•uíst. íslo své mu vnovala „Obrázková Revue" lednová. — Dva
z obraz jeho nacházejí se také v rajhradském chrám klášterním.

Mladý malí EmilHolárek uspoádal v Rudolfin výstavku
obraz svých (11. února zahájena). Holárek patí k tm z mladších.

jež libují si v tžkých námtech, obral si zvlášt tvrdý život malého
lovka. Socialisté ho proto chválí, jako prvního modern-socialního
malíe eského. — Spolek „Mánes" a „Jednota výtvarných umlc -

Badali k mstské rad pražské, aby jim penechala 800 >u'2 na postavení

výstavního pavillonu umleckého v mstských sadech.

Ifstská rada svolila s podmínkou, že bude vkusem a umleckým rázem
svým vyhovovat. — Reprodukci ermákových obrazu chystá

Umlecká Beseda pražská. Nejvtší ást obraz jeho však nachází se

v rukou cizinc. — Dne 2. února pednášel socha Fr. Bílek ve
spolku „Mánesu" o svých umleckých názorech a o svobod umlecké
osobnosti. — Soupisu památek umleckých v království eském,
vydávaném eskou akademií vydán svazek sedmý; všech svazk bude

Bto; potrvá tudíž ješt dlouho než ten historicko-umlecký inventá

Hlídka. 14
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bude sepsán. V sedmi dosavadních svazcích nachází se sedm hejtmanství

nijak nesouvislých Kolín, Louny, Sedlany. Roudnice. Milevsko, Mlník,
Klatovy). Než dojde na poslední — kdež zatím budou umlecké pa-

mátky! Na samou Prahu teba si pispíšit pokud možná nejvíce.

Dne 19. února jednáno ve sboru obecních starších msta Prahy
o známe' palivé otázce, jak promnit a upravit dosavadní spojení

kokou v elektrické z Josefova námstí, Celetnou ulicí, Karlovým
mostem na Malou Stranu. Elektrické dráhy mstské v Praze mají

tak zvané vrchní vedení. Takovým vrchním vedením však zkazil by

prý se celý umlecký pohled Karlova mostu a pohled z nábeží na
Hradany. I když už pominou se technické a jiné tžkosti vedení toho

(v Celetné ulici a dol od radnice na kížovnické námstí; zstává
pro pražské konšely tžký oíšek co s Karlovým mostem? Po provedení

vrchního vedení bude prý vypadat jako drátná klec. Malostranští

obecní starší byli nelítostni v žádosti své, jezdit co nejdív na elektin-

i po Karlov most. Le pece jen velká vtšina ostatních ped touto

památkou se zastavila. A tak po všelikých návrzích a námitkách ko-

nen rozhodnuto v ten smysl, aby se s promnou trati v elektrickou

pokalo. Zatím se doufá, že se nalezne njaké vhodné spojení dolní.

V závod Kižíkov prý se djí s tím všemožné zkoušky a pokusy.

V Celetné ulici se tch drátu bojí, ne že by krásu ulice, ale její bez-

penost a obchod poškodily.

Ve „Volných Smrech 1
' vystoupil mladý spisovatel Jaroslav

Hilbert proti pehnané mánii zachovati všecko staré v Praze.
lÁvot velkého msta žádá si také své ze sociálního i hospodáského
i zdravotního stanoviska. — Není pochyby, že na obou stranách se

pehánlo, tak už to bývá, ale zdravá cesta stední dosud ani ne-

naleznuta, tím mén nastoupena. — Ve schzi obecních starších 19. února

zmínil se poslanec Beznovský také o Norimberku. Norimberk jako

msto vážící si svého starého rázu bývá Praze stavno za vzor. Le
Norimberk má jen za tetinu obyvatelstva co Praha s okolními obcemi
(polovici co Praha bez okolních obcí) a teba doložiti jest mstem, jež

v nmecké íši vyznamenává se nejvtším íslem úmrtným.
Nechceme tvrdit, že to souvisí pímo s jeho starožitností, ale zdravotní

úady dnes tsné ulice a tsné, nízké ubikace starých dom nerady vidi.

Pražské listy pinášejí poslední dobu zprávy o velikých zmnách
v Národním divadle pražském. Jedny znly, že editel Fr. A.

Šubert odstoupí a místo jeho zaujme spis. Jaroslav Kvapil nebo nynjší
int. Dr. Kadlec. Pravdpodobnji znjí druhé, že zemský výbor jest

s dosavadním družstvem a editelstvím Národního divadla nespokojen,

a že zemskou podporu uiní závislou na dále na jistých podmínkách.
Ze by bylo podmínkou tou zrovna utvoení nového družstva, i nastolení

nového editele, nebo obojí, není možná zatím viti. — Radikální a

mladoeské listy zapisují zvlášt, že nynjší družstvo je staroeské.

Budoucí tedy chtjí už míti výslovn mladoeské. Dle dosavadního
celého života umleckého v našem národ patrno však, že vyrstá
stále ješt z pdy staroeské, a-li se tu toho názvu užíti smí — a
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mladoeský nebo radikální není ani v nejmladších proudech — ty

aspo všecky rozhodn oposiní všelikému mladocešství Mají-li

už se politické strany dlit i dle umleckého mítka, pak staroeská
-lechtou spojená zastupuje aristokracii ustálen vek vybojovaných

smr, mladé vyvírající smry jsou zcela dle roztíštny mezi úlomkv
politických i nepolitických lidí a stran, uprosted obou jest pak ta

s i umlecky nelišná, mladoéeská — proanum vnlgns. -— Ostatn
samy -Radikální Listy doznávají, že jen staroeští nástupcové mstští
byli obhájci staré Prahy, mladoeští nejvtší její niitelé nebo lhostejní.

Podle výsledku ci- psobností "becníko sboru pražského soudí ovšem
„!;. Listy-, že i ti -ti na oko jen bvou lásku ke staré Praze hlásali.

Z novinek dramatických poslední doby zaznamenáváme: Dne
9. února dávána poprvé- nová veselohra Stechova: „Tetí zvonní-;
známý autor v ni opustil pdu velikých problém, jež rozvinoval

v „Žen", v „Ohnivé zemi" ipil tam. kde se lidé jen smjí;
není to ani satira malomstská, v jakých V. Stech jest mistrem, jest

n souhrn málo- i velkomstských náhod. — Dne 3. února dávána
poprvé- nová opera prof. pražské hudební konservatoe Han. Trneka:
„Andrea Crini", zajímavá tím. že libretto složil k ní syn hoteliéra

/ dvoru saakého, Bohulav Beneš. Skladatel vvstoupil poprvé ped osmi
- operou „Amarantha". jež propadla; „Andrea Crini" se asi udrží,

ale prý ne svou vnitní hodnotou, ale zajímavostí svého autorství. —
Opera Horákova na libretto Wenigova ^Babika" (dle B. Nmcové

práv koncem února strojila k provedení. Jiná opera dle „Babicky"
P>. Nmcové už ohlášená, totiž Kovaovicova na libretto Sípkovo: „Na

ni blidle" už prý též jest ukonena a co nejdív bude za-

dána ku provozování. K „Babice" se studuje vrná scenerie kraje,

v nmž dj se odehrává. — Také mistr Dvoák chystá prv novou
operu „Dagmar" na slova Jaroslava Kvapila. — V Brn cvi

pro tuto sezónu Bendlova melodická „Lejla u a též dávána. —
A' dvakr.H odmrštén od Nár. Divadla pece prv nové drama píše

Dr. Mayer. jehož odmrštné hry „Dobráci" a ..Prokurátor Rein"
jistých kruzích velmi chválí. — Hry pro mládež v Národním

divadle hodlá zpráva znovu obnoviti. — V as stávkv uhelné- „hemžilv"
ívkové kraje autory nmeckými a snad i eskvmi ? sbírajícími

rial pro sociální dramata a román v. „Tkalci" a „B
Toanský" ovšem nejenom sociálním stávkovým námtem stali se tak

oblíbenými.

Nmecké divadlo pražské dávalo poátkem února Wa^nerv cvklus
„Ring der Nibelnngen", z<- ctv velikých zpvoher sestávající.

Aé jednotlivé ty díly jsou tžké na provedení i na poslouchání a
zdl< ahavé nesmírn, pece prý i provedení i návštva byly skvlé-.

Jednu z hlavních osobností hrála dcera bývalého rektora eské university

11-mela. Muzikanty, virtuosy a herci i herekami jak vidt
zaplavujem lý okolní svt! — Mezi 29 žalostmi o podporu

'
' v n í a studijní) došlými „eské Akademii pro vdy i

uméní u od 27. prosince do 22. ledna pt jieh žádá o cestovní stipendium

14»
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do Paíže. Jinak veliká vtšina žádá podpory na dokonení nebo

umožnní razných vdeckých prací, nejvíc lékaských a pírodo-

vdeckých. Z kruhv umleckých žádá jeden malí, jeden hudebník,

pt belletrist, jeden nakladatel a jeden redaktor, tito o podporu na

vydávání svých publikací. — Na schzi I. t. (právn. filosof, hist.)

sdleno, že fond podprný už je passivní. — Professora F. A. Hory
„slovník eskopolský", jež akademie (t. III.) podporou 500 zl.

byla obmyslila, poal vycházeti a uvítán na eské i polské stran
velmi vele. — Po zemelém školním radovi prof. Fr. L e p a i

(j- 21. prosince 1899) pozstalý peklad spis Prokopa Cesarejského

(djepis doby Justinianovy) pevzala Akademie III. t. k vydání. —
Ustanoveny v III. tíd akademické zvláštní komisse pro zkoumání

a vydávání literárních pramen z Cech, Moravy a Slezska.

Pro hudební výstavu paížskou chystá se aspo samostatné

knižné vylíení eského života, když ve výstav samé život náš

smíchán jsa s ostatními, splyne s celým Rakouskem. Tak novinái

eští, jejichž samostatná a co nejomezenjší výstavka konen pece
zaruena, podají obecenstvu francouzskému obšírné vylíení celého

vývoje tiskového v národ eském. — Známý esko-francouzský na-

kladatel Hippman chystá souborné dílo Les Tchques au XlXme
sicle", do nhož pedevším pispjí lánky svými slavisté francouzští

i eští malíi a anglický slavný Walter Crane. — V eském bytovém
interieuru hodlá pak obchodní komora pražská snésti ješt vše nej-

rázovitjší, jež už jinde nebude moci býti pod eskou známkou zeteln
vystaveno.

Velmi pkn se hodlají na výstav pedstaviti Poláci. Jsou
ostatn v Paíži v druhém domov svém. Budou vystupovat samostatn
jako národ celistvý. Halití chystají pavillon ze Zakopaného, v nmž
by sneseny byly rázovité pedmty života lidu polského v Halii.

O návrhu pavillonu ze Zakopaného pracují nejlepší polští umlci. —
Malíství polské, i tak známé všude velmi dobe, pjde na výstavu

už se svou ustálenou povstí. Malí Jan Styka pracuje v Paíži o velkém
panoramatu: Kesanští mueníci. Ve varšavském „Slov" ohrazuje se

však nkolik polských malí proti Stykoví, že koupiv panorama Tater

od nich pracované, barvy z plátna seškrabal a tet plátna toho k no-

vému panoramatu používá. Zniil prý tak kus velecenné práce polského

krajináství. Zvláštní péi však hodlají Poláci vnovati své hudb,
jež vyjímaje Chopina, kterého jim však Francouzi zcela nedali, jest

v cizin vcí zcela neznámou. Nejen se starší, klassickou, ale i s nej-

novjší, nebo tu mají práv silné zástupce, se tedy vytasí.

Henryk Sienkiewicz vyznamenán od císae rakouského
estným odznakem pro vdu a umní, nejvyšším za takové zásluhy

v Rakousku dostupným. Ped ním jej mli jen dva Poláci: malí
Matjko a professor uenec Maíecki. — Roman Sienkiewiczv „Q.uo

vadis" nazývá jakýs anglický asopis nejtenjším a nejrozšíenjším
z moderních prací belletristických vbec. — „Kižáky" jeho upravili

v dramatické výjevy, jež dávány na divadle varšavském.
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Matjkv obraz „Bitva ped Griinwaldem" v museu
krakovském byla majetkem soukromým. Poslední as jednalo se do-

konce o její prodej. Nabízeli se kupci z Francie za cenu 25.000 franku.

Majitel však byl obraz koupil za 40.000 rubl. Je tudíž ctí národní.

aby obraz byl pro národ zakoupen a tak domovu uchován.

V mstské rad krakovské vystoupeno nedávno proti tomu. aby
výb r pr< i postavení pomníku Kosciuszkovi dával jej odlíti ve

Vídni, kdvž domácí tirma se zavazuje, že ona práci tu také provede

s plnou zárukou.

Nádhernou publikaci vydávají Poláci ..Staré Praze" Jansov po-

dobnou) v „Pomníkách Krakova". Obrazy památek krakovských

skvostn provedené a textem doprovázené vycházejí v sešitech po 5 K.

Varšavská nedávno utvoená „Kasa literacka~ vydala k novému
roku sborník „Sami sobie" za pispní všech elnjších spisovatel

polských. — Marii Walewské za román „Suuin cuique u uveejovaný
ve Iv )vském „Przeglad" podali haliétí židé adressu dík. Spisovatelka

totiž luští tam židovskou otázku vzájemným sbratením kesanského
i židovského obyvatelstva a líéí židy tak ušlechtile, že v dob anti-

semitismu, už i v Halii tak povážliv se rozmohlého, jest podobná
práce pro židy pravým ulehením! — V Krakov oteveli si židé
tento msíc židovskou lidovou knihovnu „Hameliea". jež bude

zárove veejnou ítárnou.
„Bibliotéka d z i e l w v b o r o w v c h " ohlásila nedá vin i soutž
ivídkn polskou, ale s podmínkou, že budou vyloueny práce

isté negativní, p e s s im i s t i c k é. které nepinášej i mysli tenáov
nijakého ušlechtilého podntu. K tomu podotýká kroniká „Bibliotéky

warszawské": „Fakt to význaný. Vylouená struna, která v tvoivosti

-né zní nejsilnji. Kdo kde jí nepebíral, kdo z ní nedobýval

výkik dušeryvných, nálad bolestných, smutných reflexí!? Tak málo
máme v dnešní literatue vcí slunených, jasných, milých, že opravdu

touha po teplu a slunci musila se v nás vzbuditi a projeviti ohromující

silou. Jsme vychováni smutnými knihami a jim i navykli. Pessimismus,

který takovou širokou vlnou zalil Evropu, otoil nás jakousi mlhou
a neprhlednou, naše smysly zamlžil, oslabil v nás schopnost

soucítiti se životem to, co v nm je píjemného, co muže pinésti

opojení... Ne život, ale literatura jest nejmocnjším induktorem toho

j

rnismu, jenž nám mozek i srdce rozežírá. Maupassant, Arne Garborgj

Strindberg a tolik jiných spisovatel svtovno jména nepešlo bez nás

: mysl bez vlivu... Kdysi narodí se snad literatura slunce a tepla

-ti. ale než to vše samovoln, nastoupí, musíme s radostí vítati

aspo pokus vypstovati ji umle."
Anth ropologická komisse krakovské Akademie umní

vydala koncem ledna obžník, v nmž žádá za posílání fotografií kroje

'i jeho bu barevné nebo obyejné b piloženým popisem barev.

Komisse nemá prostedkv, aby sama založila národopisné museum.
ale má už mnoho darovaných fotografií obyejných nebo kolorovaných.

jež pedstavují hlavn kroje lidu podolského, pokuckého a huculského,
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málo z okolí krakovského a nic z jiných krajv a konin Polsky.
Tím zpsobem by mohlo povstati aspo obrazové museum národopisné,

když na jiné akademie zatím nemže pomysleti.

Plodná dramatická autorka paní Zápol ská. buditelka národního
nadšeni v lidu, vstoupila svou nejnovjší prací na pole vysoké komedie.
dramatu satirického z vyšších vrstev. Chystaný ptiaktový kas p
název „Zycie na žart".

Krakovskému divadlu zadal spisovatel a žurnalista krakovský
VI. Lewicki melodrama „Pólu dni ea u

. podle pohádek lidových

o polednici zpracované. Téhož autora nedávné drama 4aktové „Bledne
gwiazdy" bylo v soutži Paderevského vvznamenáno první cenou.

Akademická rusinská mládež lvovská založila si sdružení „Mladá
Ukrajina" nazvané, jež má býti výrazem i pstítelkou moderních
snah hospodáských, sociálních a zvlášt literárních.

Carským úkazem schváleno 23. prosince 4. ledna zíditi pi
Akademii nauk „odbor ruského jazyka a slov snos ti", jenž

by v sob pojímal osoby v literatue nejproslavenjší a byl by jaksi

podobným „sborem nesmrtelných", jako akademie francouzská. Dne
8. 20. ledna konány první volby tchto estných akademikv oddilu

krásných umn slovesných, a zvoleni: velkokníže Konstantin Roman v.

úední list pinesl jen znaky jeho pseudonvmu K. R. . hr.L.N.Tolstoj,
Alexej Antipovi Potchin. Anatolij Fedorovic Koni, Alexej Michajlovi
Zemužnikov, hrab Arsenij Arkadievi Grolenišev-Kutuzov, Vladimír
Sergéjevi Solbvjev, Anton Pavlovic echov a Vladimír Gralaktionovi
Korolenko. Vybrány tedy bez ohledu na oblibu v úedních a vysokých
církevních kruzích osoby literárn dnes nejproslulejší. Opomenutí Tolstého.

echova a Korolenka bý dnes bylo znamenalo už politickv úmysl. >•

z dnešní literární spolenosti tito ti nejvýš vynikají.

Jeden z vybraných ruských „nesmrtelných" slavil práv 1 < >. 22. lim >ra

óOletí své spisovatelské innosti, totiž Aleksj Michajlovi Zrnu- ažnikov.
Vydal totiž v únorovém svazku „Sovremennika" Í850 první svou práci,

veršovanou komedii „Strannaja no" Divná noc . Den jubilea položen
na den narozenin jeho 10. 22. února (narozen 1821 . významu a

rázu jeho tvoivosti píše k tomu dni v ..Novém Vremeni" kritik

P. Bykov: „Talent Zemužnikova dstojn ocenn teprv nedávno. T I

lhostejnost naší kritiky vysvtluje se tím, že o innosti Al< I

Michajlovie byly mnohdy dlouhé pestávky, a že pes 40 lei

innosti nevydal vbec žádné sbírky básní svých, nechávaje
broušeno po asopisech. A to proto, jak básník sám praví že v mládí
se nestaral vbec o to co jednou už napsal, a potom stále s tím od-

kládal, jak se piznává ze samolibosti, nebo toužil po tom. napsati

nco ješt lepšího, a doufal stád, že též nco onaejšího n |
-

co už napsal. - Nebyl sic nikdy populárním, jak sám doznává.
básniky jeho uv< ejované zprvu pod pseudonymem Kuzmy Prutk \ i

'pod nimž psali též br. A. K. Tolstoj a bratr Zemužnikov
úst k ústm. Pyly to humoristické, všeobecné lidské chyby šlehající,

vtipm' satiry. Mnohé aforismy, žerty a parodie došij
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obanského ve všech vrstvách a kruzích ruských. Satira K. Prutkova

bvla bez politického podkladu. — Žeméužnikov do r. K> s
. trvaje

: ní služb pi dozorím senát, od let sedmdesátých /il mnoho
v západní a jižní Evrop a v r. l

ss; 4. vrátiv se nadobro usadil -

Bvém panství v Eleckém okrese orlovské gubernie. Od té doby také

zaínají se objevovati astji jeho verše ve Vstníku Evropy, Sverném
niku. Ruské Mysli a jiných sbornících.

Carská akademie nauk vydávající veliký slovník jazyka
rnského po vzorn slovníka francouzského akademie francouzské

došla k šestému svazku, jenž obsahuje slova písmene ..Z" až „zagrai",

tedy hotová z malé tetiny s celou prací svou.

Na zízení musea umn výtvarných na poest cara

Alexandra III.. pi moskevské aniversit vnováno nedávno 10.000 rubl.

V Petrohrad poádána tento msíc výstavka ruské malíské moderny,

skupené kolem listu „Mir Isskustva". Výstavka poádána tak>

jménem listu toho.

Jeden z pedních msíních list ruských, moskevská „Ruská
31 v -1" slavila 8. února 27. ledna 251 e ti svého založeni Zakladatelem

listu byl C. A. Jurjev, který zprvu náležel k slavjanofílskéma kroužku

moskevskému, ale záliv pešel k západnietví. vlastn sám mu cestu

razil v tehdejší spolenosti. Velký vliv ml na povznesení divadla

povzbuzováním ku pravd životní: vždy nadšený pro všecko krásné,

neomezující se úzkými vlivy a mezemi. Le psobil zprvu více jako

eník v rzných kroužcích, než jako literát Od své psobnosti slova

I pak brzy k úkolu žurnalisty, založiv v r. 1871. žurnál Besedu,

bráti! pímo proti moskevským slavjanofilm — ne proti Slovanm.
•

Dského, jakož i veškerého kulturního života národ
západních všímal si velmi bedliv. Aie Beseda hned r. 1872. zanikli.

ezmohši v boji proti tekoucím proudm nieho. Le Jurjev neustal;

jezdil agitoval, smlouval, organisoval a konen r. 1875. dovedl

toho, Se uz na bezpenjší pudu postavil nový žurnál ..Ruskou "Mysl-.

Nejvýznamnjším faktem pro nový list bylo to, že pítel jeho Saltykov

dl mu odbratele zaniklých práv tehdy „OteeBtvenných Zápisek".

Kevytrval sic pi svém výtvoru dlouho, znovu se uchýlil do nehluného
záti>í. ale list jeho už nepadl sním. nýbrž vycházel dále. Dosud vren

mru, jímž ho nadal první tvrce jeho: jest organem liberálním.

neuzavírajícím se v úzké meze absolutistických starovrných konservativc
ruských, bájícím rozvoje a pokroku a volnosti na zdravých základech

ruského lidového života. Života slovanských národ všímá si piln,

vždy vele •:!,-• provázeje dležit' zjevy života národ slo-

vanských. Byl jedním z prvních, kdož. /. ruských msíník pronesli

upímn ve! polského básníka Mickiewicze roku

loského - - už j iko liberální organ nemže ani býti nepítelem Poláku.

ek vzájemná pomoci ruských spisovatel založil cenu I. v
i

ti. 1 ilstého. /• ho P. A.S kem honoráe za knihu: „Jak

pracuje a píše hr. I . Ti ilsfc i ze stíbrné nebi i zlaté medaille,

b podobiznou hr. L.Tolstého. Bude se udlovati jen spism hájícím práv
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isté lidskosti, tedy namíeným zvlášt proti vojn, otroctví, násilí atd.

Cenu udluje 7lenný výbor samostatné bez vypisováni konkursu, drním

prémiování uren 28. srpen (9. záí; den narozenin Tolstého.

Sjezd meteorologický (první poádán v Petrohrade od
5. do 12. února. Výsledkem jsou etné meteorologické stanice po celé

íši: upravení služby stávající, zízení ústedního agronomického ústavu. —
Dne 6. února zaízena ministerstvem vyuování ústední seismická
(z emtasnáj stanice pozorovací.

Carská zempisná spolenost petrohradská mla 7. února

(26. ledna svou 54. výroní valnou hromadu, na níž podáván v zprávy
za uplynulý rok 1899. Jmní mla spolenost 123.800 rublu, vydáno
na úely vdecké 85.915 rublu. Clenu má 114."). z nich 33 i«- v cizin

.") estných a 28 dopisujících). innost výzkumná, vdecká a podprná
byla v minulém roce hojná; vvslána ste do asi j ská výpr
vedená Kozlovém, Kaznakovem a Ladyginem, a výprava korejsko-

sachalinská pod Smidtem. První prošla Altaj dosud neznámý a ne-

obydlený pi pramenech eky Kobdinské; navštívila vrchovišt ekv
Urungu, jezero Chulmu-nor. jež po slovech domorodc vysýchá, dále

„jezero štstí". Chutuk-nor, a mnoho jinvch dosud neprošlých míst.

Prošla na své výprav od altajské stanice poítajíc 4oOO verst (4 1
/., tisíc

kilometru . urila osm astronomických bod a sebrala hojné sbírkv

pírodní. — K o r e j s k o s a c h a 1 i n s k á výprava došla teprv s vélu i

východiska Vladivostoku. odkudž má své cesty teprv podnikati-

. 1900.

a 1901.; má zkoumati rozšíení moských ústrojenc, zvlášt prmyslové
a obchodn dležitých a podmínkv jejich bvtu v japonských moích
a na tichomoském pobeží Japonska a Sachalinu. — V ín vedle

stedoasijské výpravy 'konali ješt výzkumné- cesty Gr. N. Potanin a

.1. V. Palibin. < >ba šli touže cestou, ale za jiným oba úelem, první

cestoval za cílem národopisným sbírat památek burjatú Barguskýcb,
druhý za cílem botanickým: lesní Vnajský okruh má ásten ráz

ínský, ásten sibiský tajga .
- Pokraováno ve zkoumání jezer

Akmolinské oblasti mezi horním Išimem a Irtyšem v Sibii,

pod vdcovstvím P. G. Ignatova; výprava prošla asi 2000 verst. Ti
lenové výpravy Ignatova prošli rzné ásti stední ruské Asie, z nich

S. G. Rybakov cestuje po turkmenské zakaspické oblasti
nasbíral i turkmenskýcb, perských, sartovských. afghán-

ských, hebrejských, arabských, indických a jiných stedoasijských ná-

pvu. — Botanicko-zempisné výzkumy na Kavkaze r. 1888. poaté
dále konali N. A. Buš v kubánské oblasti, kdež odkryl 14 nových
ledovc, a A. V. Fomin na podnoží východního Kavkazu. — A. X.

Charuzin navštívil Bosnu a 11c inu sbíraje anthropologický,

národopisný ;i statistický materiál. V evropské Rusi .- dále zem-
pisnými výzkumy zabývali Sokaljský, Dybjago a Djinskv.

Z publikací spolenosti zempisné vedle obyejných jejích vst-
ník „Zápisky všeobecné geografie", ..Zemské zprávy" a nMi _;cký

Vstník" sluší uvésti II. svazek cestopisu po Uín bratí G. E. a M. K.

Grržimalových a II. svazek ..Písni národa ruského."
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Slovinské divadlo 1 u b 1 a 5 b k é slavilo od 1 3. do 20. února

slavnost tisícího pedstaveni temi slavnostními veery, z nichž

jeden zaujal Smetanv „Dalibor" a pohostinným vystoupením tenoristy

-kého Národního divadla i z Brna chvaln známého p. B. Ptáka.
K samému 1000. pedstavení chystána zprvu stará tragedie slovinská.

Juriv nTugomera,ale vláda krajinská tuto starou hrdinné selankovou

hru — zakázala, a vytištna ped lety a dosud prodává i Ote se tudíž

bez závady. Toto tisící pedstaveni poítá se od 24. íjna 1867, kdy
mladé „dramatické družstvo" ochotnické ve dvoané tenáského spolku

dávali' prvé pedstavení. Do té dobv v zemském divadle vládla jen

nmecká Musa Thalia. Hrálo se sic- sem tam též nékdy slovinsky

i na zemském divadle, ale velmi zídka. Slovinské hry divadelní datují

první svj poátek sice už z konce minulého století Županova -Micka"

tle poátkem tohoto století až do roku l>4s. stihla zase úplná

onmlost slovinskou Thalii. Ve tech letech 1848. 1
s ">'». hráno zase

uk ilikrát slovinsky a zanášeno se i úmyslem zíditi stálý sbor herecký.

nuž ovšem nedošlo. Zase bylo ticho a nmo až do r. 1861.. kdv
zízena „ljubljanska éitalnica". kdež na sv. Stepána r. 1861. poato opt

•tnickými hrami slovinskými. Ochotníci tenáského spolku, mnohdy
iií b „Jižním Sokolem", hráli zídka, jak jim práv

a nálada píležitost poskytovala, hráli pro leny tenáského spolku.

nkdy, ale velmi zídka spolu se „Sokolem" též na prknech zemského
h tchto ochotnických her sehráno do jesen r. 1

V| '>7. 36.

ostaveno stálé „dramatické družstvo". Ale i toto musil

dv léta omezovati jeu na dvorana tenáského spolku, kdež

tu dolní lli pedstaveni. Xa zemské jevišt je nepustili,

*pr\ divadelní 1869 70 dovoleno mu jednu nedli v m
slovinsky hráti v zemském divadle. Tak svou 17. hrou zaalo na zemském

ti 10. íjna 1869. Roku 1870. hráno devtkrát v zemském divadle

a dvakrát ješt v „italnici". Pedstaveni slovinská byla vždy národním
svátkem ;i divadlo bylo k umakání peplnno. Roku 1^7'». dostalo

društvo" zemskou podporu a dovoleno mu hráti v seson
71 tikr rikrát msín. Velmi ilý život panoval v družstvu

do r. :

v 7.">. Tu však odešlo nkolik hereckých hlavních sil a zdál

nikii'-. S velikými obtmi a pekážkami bojováno tak
' --7. kdv zemské divadlo 17. února vyhoelo, a tak divadelní

inský i nmeckj ástené zastaven. Družstvo zase uchýlilo se

rým hrám do „italni L 892. postaven i nové zemské
llo nynjší. Tu první pedstaveni slovinské konáno 29. záí 1

17.">. ádné pedstaveni dramatického družstva Od té doby
slovinská a nmecká Thalia dli místnosti zemského divadla,

aské hry bývají tikrát týdn, nmecké tyikrát týdn. O hlavni

píjmové nedli a tvrtek se ob národnosti stídavé dlí.

Slovinské dramatické družstvo - hereckou spolenosti svou

tí divadelní mezi SlovincL Slovinská ped-
mkud i pravidelnjší dávají leda ochotníci celjští,

h jest nejživjší, vG v Terstu, v Mariboru, ale to není
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víc než obasné ochotnické pedstavení. Koující spolenosti není a snad
by se ani neudržela. Mezi dnešními silami slovinského divadla uvádíme
režiséra jeho Fr. Innemanna, z Brna známého, a kapelníka Beníška.

O cenu na návrh pomníku PreSernova došlo sedm modelu v
od šesti slovinských socha, z nichž tyi žijí ve Vídni (Ivan Zaje,
Ivan Kepi, J. Znider, Fr. Berneker), jeden v Gorici (Ant. Bitežnik

a jeden v Celovci (AI. Progar). Cenu dostali Iv. Zaje a AI. Progar.
Zajev model bude použit k pomníku. Na poest stoletého jubilea

Prešernova uspoádá slovinské studentstvo vídeské za úastenství a

pomoci ostatních akademických spolk slovanských koncert Prešernuv
dne 7. bezna pod protektorátem hrabte Jana Harraeha. Pouze polské

„Ognisko" se neúastní! Vlastní den stých narozenin pipadli-

v prosinci (* 3. prosince 1800, f 8. února 1849), proto slavnosti jubilejní

budou asi anticipando už v lét. Peklad básní jeho (sbírka „Poezije"

1847) do eštiny chystá dle „Slovanského Pehledu" pan J. Borecký.
jenž v . 5. „Slovanského Pehledu" podává nkolik ukázek.

Charváte letos hodlají slaviti lOOOleté trvání spojené kraljevinv.
První panovník, král zemí charvatských (jižních Uher. Štýrska, Krajiny.

Pímoí, Charvatska, Bosny a Hercegoviny a Dalmácie) T o m i s 1 a v
korunován sice papežem až roku 925., ale už od roku 90<>. pijal titul

královský a jako král též uznáván ode všech okolních vlada. Ze
slavnost ta, bude-li vbec, bude jen soukromá, o to se již vlády
maarská a rakouská postarají.

„Lj ubijanski Zvon" v prosincovém ísle posuzuje srbsko-charv.
literaturu podotkl, že každá z nich, jak srbská tak charvatska. má
své zvláštní velikány. Kdo píše cyrilikou trochu obstojn, je Srbm
geniem, kdo píše podobn latinkou, toho zas Charváti vynášejí, Srbi

trhají, a-li vbec se o nho zajímají. Proti tomuto naknutí ze stran-

nictví brání se srbská mostarská ..Zora" v lednovém svazku. Není tomu
tak. oceují prý vždy dle vnitní hodnoty, ona aspo. Za píklad uvádí
Iva Cirika, jehož považovala za Charváta, podle latinky jeho poslední

knihy, a pece pochválila.

V Niši poali professoi tamního gymnasia vydávati nový belletri-

stický srbský trnáctidenník „Grradina".
Ivan Vázo v v lednovém svazku histor.-belletr. bulharského

msíníku „Bolgarska Sbírka" uveejuje vzpomínku z Kuši.

u píležitosti OOOleté památky pokesfanní Rusi v Kijev slavené.

Pi slavnostním koncert na poádku byly písn a hymny všech národ
slovanských. Byla tam i bulharská z dob osvobozeni „Šumí Marica".
Ale Bulhar bylo na slavnosti málo, jen nkolik v Rusku usedlých,
z knížectví žádný. Za to Srb byla hojnost. Poadatelé báli se, že Srbi

píse bulharskou vypískají, proto nevidouce tu Bulhar škrtli ji. Když
však došlo na to íslo programu, sami Rusi ji žádali. I hrána za velkého
nadšeni všech shromáždných. Tak pres obavy poadatel shromáždní
hosté slovanští i za neúastenství Bulhar pijali národní píse bulharskou,
pi jejíchž zvucích osvoboditelé ruští nastoupili svj památný pechod
prsmykem Šipkou.
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Od listopadu vydává básník bulharský Konstantin Velikov
trnáctidenník ^Lt opisy pedplatné 15 korun ron), polit.-socialní

a belletristický. Zato zanikl po novém roku pedagogicko-belletristický

trnáctidenník. bulharská „Zora". Noviny a asopisy rostou ostatn

v Bulharsku (ale také upadají) velmi bujn, zvlášt když jde o boj

proti vládní stran a oposice se vzmáhá nebo vzmoci chce. Úrove
novináské polemiky pi bulharské svobod tisku jest velmi nízká —
ovšem sám život a boj politicky rovnž.

Zemeli ve svt slovanském: redaktor humoristického listu

polského „Dyabla" Emil Borkowski, básník polsky dosti eem-nv

27. ledna ; F. T. Pavlenkov (1. února) nakladatel ruský, jenž roz-

šíil na milionv knih zábavn pouných, cenných a laciných mezi

lidem ruskvm: X. V. Maksimov (6. února), žurnalistický spisovatel.

jenž však žurnalistickou práci velmi vvsoko a ideáln pojímal, a když

se ml snížit ku všední práci, radji péro odložil. Byl ostatn též

íem a knihtiskaem, prodlal dv války srbskou i bulharskou za

osvobození a obrázkv z válek tch sebral pak ve sbírku ..Dv Vojny-.

Cení se též jeho kritický rozbor Tafjany Puškinovy z „Ongina":
„Roman seljskoj dvuški". — Téhož 6. února zemel v Paíži revo-

lucioná ruský, soudruh a nástupce v literární a agitaní psobnosti

Hercena, ( ernyševského a Bakunina — Petr Lavrov. Život jeho

byl velmi pohnutý. Od r. 1870. žil mimo hranice Ruska, odkudž utekl.

Sám vydával r. 1873. až 187(3. socialisticko-revoluní asopis „Vperéd"
a od 1886 byl spolupracovníkem ženevského listu ..Vstník narodnoj

Volji". Hlavní jeho dílo. filosofie socialn-revoluních djin jest „Pokus
djin novovké myšlenky".

V Nmecku zemel 1. února známý svými pracemi ptakopravnými
se stanoviska kesanského, knz Dr. Bernhard Altm, narozen 1824).

Novými nesmrtelnými akademie francouzské zvoleni Paul Bervieu,
dramatický spisovatel, jehož „Klešt" nedávno dávány jako moderní

pedstaveni „Klubu mladých" na Švandová divadle na Smíchov.-, a

Emile Faguet, jeden z nejlepších zástupc nynjší kritiky literární

ve Francii.

Školství. Mnolm se mluví a píše o novodobé svobod uitelstva,

již prý uštdila jindy „zotroenému" stavu strana nebo smr liberali-

stický. Kolik pravdy jesl na tom? Jest nynjší uitelstva svobodnjší,

volnjší, než bývalo za doby dívjší „pod vládnu- církve? Nech
mluví události. Díve uil a vychovával uitel podle zkušeností

vlastních. I ady Školské Bie také naizovaly: nau íst, psát, poítat,

ale jak má Qiti, kdv a kolik probrati, o tom nerozhodoval ani Škol-

dozorce ani rady rzné, nýbrž uitel. Ve „staré" Škole nikdo nena-

rizoval, co kterou hodinu probráno býti musí. Nebylo ani „normálních"
ani „podrobných" osnov; nebylo rozvrh látky na msíce, týdne, dny
a hodiny; nemlf uitel pedepsané každé bIovo, každý pohyb, pohled,

posunk. a pece docílili svdomití vychovatelé staré doby ne-li lepších,
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tož jist nejmén tak dobrých výsledk za pomru daleko horších než

nyní. Jako vychovatel byl uitel „staré" školy zcela nezávislý a jako

oban ml pes všechno „ponížení sociální" v obci vliv a moc, o níž

se nám ani nesní. Nebylo všechno dobré a správné ani ve „staré"

skule, ale „zlaté slobodnky" mli uitelé tenkráte daleko více než

nyní. šnrovace byrokratické, kteráž dusí v uiteli volnjší rozvoj

a poruníkování muž vyškolených nedstojném, jakéž nyní na mnohých
místech považuje se za zvláštní píznak výtené zpsobilosti inspektorsk<'-.

ve „staré" škole není bezmála ani stop}\ A ješt neho nebylo za dob
minulých: neslýchaného terrorismu, jaký v dob „svobodné školy" pro-

vozuje hrstka odvážných kikloun nad celým stavem uitelským, a

ohavné pranýování, jaké soustavn provádjí stoupenci „pokroku"
v listech svých. Bda uiteli, který ímkoli vzbudí nelibost konventu

pachtý veejného mínní v uitelstvu: zhanobí ho tak, že duše citlivjší

má na vždy život ztrpen. Novodobý uitel musí býti s knzem na

štíru, musí posmívati se náboženské horlivosti vlastních druhu, musí

veejn nekatolicky mluviti a jednati, nechce-li pijíti do podezení.

že je tajným „klerikalem", zrádcem svého stavu. Novodobý uitel

nesmí býti lenem katolického spolku, sice ho nectn vvlouí jako

psance; nesmí dostati uznání od duchovního úadu, nesmí jako katolík

s úastniti se duchovních cviení svého vyznání, ani dvrn obcovati

s knzem, ísti noviny a spisy katolické, súastniti se poutí a jiných

projev náboženských. Novodobý uitel nesmí u vcech náboženských
býti osadníkm záícím vzorem, nebo to všechno prý nesrovnává se

se stavovským „sebevdomím", kteréž podle názor novodobých svtlo-

noš pedpisuje, aby mladík sotva z ústavu vyšlý hodn arrogantn
vystupoval v život veejném vbec a vi knzi zvlášt. „Úední"
svoboda novovká nám neúprosn ve škole i život až do nejmenších

podrobností pedpisuje každé slovo, každý krok. „stavovská" svoboda

zase drakonicky pedpisuje, s kým obcovati smíme a s kým pkného
slova promluviti nesmíme, které novinv odebírati musíme, ve kterém
spolku se plahoiti smíme, pro které pány advokáty pi volbách kaštany

/. pece vytahovati musíme, a tomu se íká utužení stavovské organie

povznesení stavovské cti, rozšíení volnosti, ethisování, umravování
a jak se ty frase jmenují. Vari s takovou svobodou!

Pkným píspvkem k té novodobé „svobod moderní Školj

nový ád disciplinami v Cechách zavedený zákonem ze dne
'J. listopadu 1899, kterýž 1. únorem t. r. nabyl platnosti. Zákon ten

zavádí následující tresty disciplinární, t. j. tresty zvláštní, krom ob-

vyklých trestv obanských: 1. dtka, 2. pokuta až do KM) zlatých.

.'I. pesazení na jiné místo s dchody nestenenými. 4. pesazení na

místo s dchody menšími. 5. degradace uitele na poduitele jako na

vojn!!'. 6. odejmuti liadu editelského, naduitelského, správcovského.

7. propuštní a zbavení úadu uitelského vbec. Tresty zapisují se do
výkazu služebních. Pokuty plynou do fondu pensijního.

Zásadní a velmi dležité rozhodnutí uinila zemská školní rada

dolnorakouská výnosem ze dne 7. listopadu 1899 . 7445. Na stížn si
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farního úadu v Pleissingu o Vidné, že tamní správa školy nechce

omluviti ministrantm zameškané hodiny, když k vli pohbm ne-

pišli do školy, rozhodla, že žádného dvodu a závadno není. aby
správa školy na pání farního úadu 2—3 ministranty dispensovala

od návštvy jedné dopolední hodiny vyuovací, by mohli pi pohebech
ministrovati.

Odkud zkáza mravní v našem studentstvu se pramení, pékné
naznauje ada lánku v „Linzer Volksblattu" nedávno uveejnných
pod nápist-ni: ..Studentstvo na rakouských stedních a vysokých školách^,

v nichž líí život a pomry nmeckého studentstva. Za hlavní píinu
mravní zkázy a národnostních výstedností klade tajné spolky stu-

dentské a zdražení, v nichž nmecko-nacionalní akademikové žáky

stedních škol kazí a svádjí k nezízenému hýení, politickým pro-

jevm. Takových tajných spolk je prý pes 100. Ješt zhoubnjší

vliv mají na pohled zcela nevinná „stolová" družstva studentská a

sck<'mererovská 9—12lenné družiny, v nichž se veejn hlásá nápad

od viry a podrývají základy kesanských mrav, pstuje velkonmecké.
chorobné velikáství a uí mládež nevlasteneckému horování pro

Bismarka a Germanii svtovládnou. V ohledu náboženském ani na

eských školách stedních leckde jinak. Jen že místo Lutra mají od-

chovanci našich Masaryk nešastného Husa.

V Praze ustavil se dležitý spolek „Patronát mládeže" dne
21. ledna t. r. Úelem spolku je 1. materiální a tím i morální a

Bocialní bídu chudé, mravn ohrožené mládeže zmírniti osobním ko-

náním skutk milosrdenství mládeží vyšších stav, a tím protivy spo-

leenské mírniti a pekonávati. Poskytovati mužské mládeži odrostlé

škole elementární z tíd chudých, pracovnických, mládeží vyšších stav
idealnéjšího spoleenského života a tím povznésti chudinu ku výši

kesanského života Nový tento spolek katolický vítáme jakožto po-

átek obratu v názorech eské šlechty o sociálním poslání, jaké

míti má.

Návštva eských odborných škol prmyslových a po-

dobných ústav rok od roku se vzmáhá a jeví se již nyní citelný

nedostatek škol tch. Dosud máme jedinou vyšší prmyslovou školu

eskou v Praze, kdež v r. 189'.).—1900 zapsáno v oddlení stavitelském

142. na mechanicko-technickém 147, na chemicko-technickém 54 žák;
škola dílovedoucích mla v oddlení stavebním 111, v strojnicko-

technickem 66, ve škole pokraovací 631, celkem 1151 žákv. Na
plzeské -kole mistrovské bylo v oddlení stavebním 201, v strojnickém

B2, ví speciálním 7''). v pokraovacím 168, celkem 527 žák. Brnnská
Seská škola prmyslová mla 160—96— 109—207 úhrnem 632 žáku.

Tardubice ve stavebním 40, v strojnickém 4<> žáku. Všeobecná škola

emeslnická v Jaromi, nyní trojtídní se školou pokraovací 233,

Kladno, 459, Litomyšl komunální trojtídní 201, v Mladé Boleslavi

komunální 325, Kolín komunální emeslnická 296, Voly komunální
emeslnick;'i 13'.). Kutná Hora komunální emeslnická 414, odborná
Ikola tkalcovská v Humpolci 20, Králové Dvr 87, Lomnice 52,
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Náchod 62, Rychnov n./K. 14. Starkenbaeh (?) 44, Strakonice 9.

Prostjov 57 (Frenštát?); odborné školy pro devaství a kamenictví

v Chrudimi 381, Hoice 169, Mlník 19, Val. Meziíí 206; na odborné
škole pro keramiku, skláství a drahokamy v Bechyni 109, Haida 195,

Turnov 58. Novou keramickou školu eskou zídí prý vládá na Morav
bud v Prostjov neb v Litovli.

.Správní dvr rozhodl, že obec nemusí ve škole trpti dtí takových
rodi, jež v obci stále nebydlí.

Z drobných událostí zaznamenáváme, že ídící uitel J. Klicpera

u svatého Vojtcha v Praze odkázal jmní své na podporování chudé
mládeže školní. Odkaz šlechetného vychovatele iní 60.000 K.

Ve Štyrsku zrušili kategorii poduitelú. I" nás tento pedpotopní
název straší dosud.

O slovanských školách v Pímoí pronikaj í do veejnosti

zprávy žalostné. Mezi Slovinci škol italských jako hub po dešti. Kde
stát a zem nemže zíditi škol, tam je vydržuje „Lega Nazionale"

za peníze ve Vlaších sebrané. Zádá-li obec školu, dostane italskou.

z nichž pak vycházejí dti poitalštné, o nichž pln lze užiti jiho-

sluvanského písloví: horši poturica než Turek. Což divu pak, že mezi

Jihoslovanv zdomácnl žalostný výkik: „Školo, školo, ráno moja!"

Jak postaráno jest v Istrii o Slovany, vidíme z toho, že pro 20.000 dtí
slovinských v okresech poreském, motovunském a bujském není ani

jediné národní' školy.

Hospodáské vyuování v uitelských semináích
a národních školách v Rusku. Ze 768 dvojtídních a ze 2477

jednotídních škol vesnických ministeriem osvty zízených, jakož

i ze 23.429 škol podobné povahy, jež od školní rady a od podobných
institucí jsou spravovány, má 9760 ústav zemi v rozme 59.634

desjatin (2916 des. jakožto maximální reálie); 173 škol provozuje

zahradnictví, zelináství, velaství a polní hospodáství; 114 zelináství.

velaství a polní hospodáství; 30 zelináství a polní hospodáství;

2517 zahradnictví; 2541 zelináství; 792 velaství; 224l> polní hospo-

dáství; 174 hedbávnictví; 7 vinaství; 2 chmelaství a jedna má
školku ovocnou. 1702 škol ponechává svou pdu úhorem z ásti pro

nepatrnost její. z ásti pro neúrodnost, z ásti pro nedostatek prostedku
nebo pro pílišnou vzdálenost od školv. Zajímavo je, že na dotaz

ministeria k editelm a inspektorm škol obecných podaný vtšina

jich se vyslovila pro zavedení zamstnání hospodáských, ponvadž
pidlení pdy ke školám dlá z uitele usedlého otce rodiny, blaho-

dárný vliv má na jeho zdraví, rozšiuje mnohé užitené pouení
o vzdlávání pdy a o hospodaení a uitel zstává i nadále pouo-
vatelem svých chovanc, když tito již školu vychodili. Zvlášt však

se vele doporuuje pidlení zem školám v okresech továrních jako

nutný prostedek ku zlepšení materielního a mravního stavu obyvatelstva.

Jak industrielní innost, tak také emeslo koující podporují málo
blahobyt obyvatelstva; dlníci tovární odcizovali se píliš snadno a asto
úpln životu vesnickému, chlapci, dosplí a též lidé zralejšího vku
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pokládají práci hospodáskou za píliš obyejnou „ernou" v pomru
ku práci tovární, proež by škola zavedením hospodáského vyuování
zajisté psobila na zménu tohoto názoru. Zkrátka, vtšina otázaných

editelv a inspektor pokládá to za nejvýš* 1 žádoucí, aby i ostatních

6 Skol bylo opateno pdou v rozsahu 24.431 až 33.318 desjatin.

k pipojují zárove, že jen tehdy mohlo by pidlení pozemk
pinášeti skutený užitek, kdyby uitelé v semináích a pi vzorných

dástvíeh mli pedbžné theoretické a praktické vzdlání v do-

tvných oborech.

Rusko také stáli 1 opravuje a zdokonaluje školství a vnuje
zvláštní pozornost ženskému výchovu. Ped 4 roky zídili v Petrohrad
lékaskou školu pro ženy a nvní schválen vládou návrh, aby pi každé
-kole byl zízen ústav podobný. Dalekosáhlý vliv bude míti také reforma,

jež týká se reálného studia. Vláda ruská rozhodla totiž, že absolventi skol

reálních mohou býti pijati za ádné posluchae vsicko-mathematických
fakult všech universit za týchž podmínek jako absolventi irvmnasií.

a kdvž se podrobí zkoušce z latiny, jak pedepsáno jest pro nejnižší

ti tídy 2fvmnasií. také do vojenské akademie lékaské vstup mají volný.

Jak proti takovým zprávám z „barbarského" Ruska vyjímají se

zprávy z Nmec, že tam ukrutnými tresty stíhají rodie i sourozence,

kdvž soukrom polské dti cvií, vlastní dti neb bratry v polském

jazyku mateském. Pak se divme, že v našem Slezsku na schzi
zemského spolku uitelského delegát Litera dokazoval, že nmecké
spolky okresní ve „smíšených-, t. j. slovanských krajích mají „ideální"

úkol udržovati némectví a posilovati ho. Takové projevy jsou možné
Slezsku v „nepolitickém" spolku uitelském u pítomnosti uitel
nského pvodu — a nikdo se neozval! Takové vychovatele od-

choval nám nmecký liberalismus nejen ve Slezsku, ale i jind

ku podivu: o tchto žalostných zjevech tisk eské — míníme libe-

rální — ani nemukne.

Tlesný trest prohlašu
j í naši p.-eudohuman isté za hrozný pe-

stupek proti lidskosti. Zcela jinak soudí o vci v Nmcích. Mnichovský
správní dvr rozhodl zásadn, že uitel oprávnn je trestati citliv

nejen žáky své, ale i dti jiné tídy. A ponvadž chování žák mimo
školu podrobeno je školní kázni, mže uitel tlesné trest vykonati
také mimo uírnu. Totéž právo písluší také duchovním. Trest tlesný
muž.- býti pedmtem soudního vyšetování jenom tenkráte, kdvž se

jedná o té/ké poškození na tle anebo ublížení na zdraví. Podlitiny,

modré pásy a p. však nelze považovati za ublížení nebo poškození
zdraví, nebo bez nich nelze si citlivý trest tlesné ani mysliti.

Zajímavé jsou také výkazy o studiu žen na universitách
v Nmecku. V zimním semestru minulém zapsáno bylo úhrnem 664 žen.

• v Berlín 406, v Bonnu 44. ve Vratislavi 47. v Ifarburku 8,

rundách ;:;. v Halle 13, v Kielu 20, v Královci 14. v Erlangách 6,
ve Wiirzburku í. v Tubinkách 4. ve Frýburku 16, v Heidelberku 13,
v Štrasburku 15.

!
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V Anglii jest vyuování vtšinou v rukou uitelek. Víee než

125.000 žen se tam zamstnává vyuováním. Uitelky mají z poátku
jen 250 zl. ron, ale služné vzrstá znenáhla na 230( ) zl. Vychovatelky
mají z pravidla 100 zl. msín a k tomu celé zaopatení v dom.

Kam vede nezdravá humanita, nejlépe se jeví ve výchovu
americké mládeže. Tam každou chvíli stane se ve škole nejen hrubé

porušení kázn, nýbrž hnusné zloiny. Na dkaz z mnohých jed^n

doklad. Dne 5. prosince m. r. D. O. Sanders, uitel veejné (státní) školy

v Ackersville (Ky.j, byl ráno vyveden z kostela, v nmž vyuoval,
a dvma mladíky ped oima všech žákv usmrcen. Jeden z netvorv
udeil uitele kamenem do hlavy, druhý revolverem ho tloukl a pak

ze zadu ubožáka probodli. Píinou vraždy byl požár školy v Ackersvilk-.

Krom nacionalismu pohanského rozumný pokrok znemožuje
nám také stále vzrstající nikotinismus a alkoholismus, kterýž hrozn
ádí mezi mládeží i dosplými. Jak hrozný má vliv tento moderní mor
na duševní vývoj všech, o tom pkn nás pouuje zpráva z Vídn.
kdež pozorováno 600 dtí a zjištno, že ze 100 dtí vykazuje ve šk<>le

prospch:
velmi dolirý: dostatený: nedostatený:

Dti nepožívající vbec alkoholu .45 48 7

Dti požívající alkohol:

výjimen 35 56 9

jednou denn 27 59 14

dvakrát denn 20 55 25

tikrát denn 33 67

Dti požívající maso:

dvakrát denn 37 55 8

jednou denn 33 57 10
Dti nepožívající masa:

pravideln 17 54 29
vbec 100
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HLÍDKA.
Burové a jejich státy.

Podává F. Nerad.

I. Pehled djin a založení stát burských.

Za doby velkých objev zámoských poátkem nového vku
popáno Portugalcm, aby první pistáli na konci jižní Afriky a získali

ji pro své panství. Pisthování Bur do konin tchto padá do konce

1<>. a poátku 17. století, kdy Portugalsko dostalo se pod moc španlskou.

Roku 1652. založena pi Tabulové zátoce první hollandská osada, odkudž

Ba urputných boj s Hottentotty a Kováky šíilo se panství hollandská

dále do vnitra zem. R. 1685. nalezlo v Kapsku útoišt 150 francouzských

rodin kalvinských. Poátkem 18. století setkali se Burové - tak sluli

a slují jihoafrití osadníci hollandští s Kafry, se kterými nastaly

jim daleko krutjší boje než s Hottentotty a Kováky. V bojích tch

ožívali válených voz, podobných onm v 15. století.

Skoro souasní- s Hollanany poala se šíiti námoní moc Anglian.
Koku 1785. objevili se Angliané v zátoce Algoa. kde .si již díve

Burové založili osadu Grraaf Efceinet. Deset let pozdji využitkovali

Angliané dobytí Hollandská od Francouzv a r. 1 7!'."). osadili „Kapské

Msto". Roku 1806. pipojeno Kapsko k Anglii, což i mírem vídeským
r. 1815. schváleno. Kolonie tato rozšíena zemi Kafr. Souasn ansrlití

kolonisté' v Xatalu vnikli do zem Kafrv a po urputných bojích stali se

jejími pány. V bojích tchto Barové nejvíce se vyznamenali. Ale záhy

mezi nimi a Angliany poaly se jeviti ostré protivy, které roku 1830.

propukly ve krisi. Burové totiž v etných svých bojích krut nakládali

15
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» Kafry a zajatých užívali za své otroky a dlníky. Proti tomu poali

vystupovati missionái anglití vládou podporovaní, která roku 1833.

naídila neprozeteln zrušení otroctví. Burové rázem ztratili své pracovní

síly. Kdvž pi vyplácení odškodovacích sum zkracováni byli úedníky

anglickými a mimo to zakázáno jim initi podání u soud v hollandštiné

a angliina prohlášena za státní jazyk a když naízeno jim. aby území

Kafrm odaté opt vrátili, tu r. 1835. 10.000 rodin burských opustilo

zemi nevdnou a za ustaviných boj s domorodci sthovali se pes

eku Oranje k Vaalu a Limpopu. Roku 1836. porazili vládce Matabelr

a tak založili stát na Vaalu.

Roku 1838. anglití osadníci v Natálii, kteí sami nemohli pemoci

tamjší Kafry, povolali si Bury na pomoc a slíbili jim, že se s nimi

o dobytou zemi rozdlí. Organisátor burského státu Retief pistoupil

na tento návrh, byl však pi vyjednávání se 66 svými soudruhy od

kaferského krále Dingana úkladn zavraždn. Burové nuceni vrátiti se

do své vlasti. Ale již roku 1839. pišli znova vedeni jsouce Pretoriem.

porazili Dingana. spálili jeho sídlo a roku 1840. osadili zemi. Ale

osazení Natalu potkalo se s odporem Anglie, která již tehdy nepála

Burm, aby pronikli k moi. Po delším bezvýsledném jednání a po

sedmiletém pobytu vrátili se Burové do Transvaalu. Tam bydlel hotten-

tottský kmen Griqua. Ale sotva se tam usadili, prohlásil kapský guvernér

Harvsmith ík poct jeho paní založeno msto Ladysmith) zemi za majetek

anglický, ponvadž prý Burové vlastn jsou poddanými Anglie, a hájil

(iriquy. Vdce Bur Pretorius od Anglianv u Boomplaats pemožen.

Vrátil se nazpt za Vaal a tam r. 1848. založil Transvaalskou republiku.

Brzy potom zapletli se Angliané do boj s Kafry a mocným Ruskem

válka krimská) a byli nuceni tak mlky uznati druhý burský stát.

a sice Svobodný stát Oraský. Nad tímto územím ped tím roku 1848.

po porážce Bur prohlášeno vrchní panství anglické, ale pipojiti je

ke Kapsku se nepodailo.

Samostatnost republiky Transvaalské uznali Angliané roku 1852.

Ale tam vznikly záhy spory mezi Pretoriem a Potgieterem a po smrti

jepch (r. 1855.) mezi syny Pretoriovými a jinými pednjšími osadníky.

Roku 1858. dána republice ústava ..( irondwet" a rokn 1 87 I. Pretorius

mladší, dostav se do kontiiktu se zákonodárným sborem republiky

„Volksraadem u
. ustoupil. Jeho nástupce Tomáš Burgers marn snažil se

Pretorii spojiti se zátokou Delagoiskou. Roku 1876. povstali v zemi

Bapedi pod náelníkem Sekukuni. Povstání toto dlouho nemohlo býti

udušeno. K tomu pistoupil i neblahý stav finanní v zemi.
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Vše to pilné stopovali Angliané. Guvernér kapský, sir Theonlus

Shepstone. a anglická vláda mínili, že snadno a rychle za takých

pomr rozšíí své území až po Limpopo. a proto 12. dubna 1^77

kapský guvernér dav si asi od 2000 mstských Bur podepsati zvláštní

listiny, prohlásil vrchní panství anglické nad Transvaalem. Odpovdí
na toto prohlášení bylo všeobecné povstání venkovskvch Buru. jichž

tehdy bylo na 6000. Tehdy prvn vystupuje Krúger. Angliané na

hlavu poraženi u Longs Xeck a Amajubv 27. února 1881. V této

válce velel již Joubert. Válka skonila mírem v Pretorii. jímž Anglii

piznána jakási suverenita, která 27. února 1884 konvencí londvnskou

úpln pestala a republika Jihoafrická stala se úpln samostatnou.

V této dob boj v Jihoafrické republice Svobodnv stát Oraskv
celkem klidn se vyvíjel. Le Burové obhájivše svou samostatnost,

poali rozvíjeti v pravd zimninou innost. R. 1883 založena republika

SteUalandská na jihozápadní hranici Transvaalu a na sever od západní

lem Griquu. 15.500 tv. kilometr veliká se 17.500 obyvateli, obvdlená

vt>inou od Batlapinú. nejjižnjšího kmene beuanského. s hlavním

mstem Vryburg; ped tím r. 1882. severn od republiky Stellalandské

vznikla republika Goosenská (40.000 tv. kilom. a 15.000 obyvatel);

r. 1884. utvoila se republika Zulská jižn od Svazie. kterou z vtší

ásti r. 1887. Angliané anektovali. menší ást (2854 tv. kilom. pod

jménem „Nová republika u (Nieuwe Republiek; uznána od Anglianv.
Ale již r. 1887. pipojena k Transvaalu a také Stellalandsko a Goosensko

záhy pestalo vésti samostatný život, ponvadž Anglie r. 1885. postavila

pod svj protektorát celé Beuansko až k Sošongu.

Duší tchto novjších anglických výboj jest Cecil Rhodes. muž
energický, ale bezohledný, který zavedením skrovnjší tžby v Polích

diamantových u Kimberleye pipravil na sta evropských rodin o domov
a chléb. Po nm zem dobyté slují Rhodesií. V dob té v Transvaalu

nastala dležitá hospodáská zmna. Nalezena bvla bohatá ložiska zlata.

fovnajíci se svou bohatostí onm v Americe a v Austrálii. Cecil Rhodes

pojal úmysl zmocniti se Transvaalu a tím i tamjších zlatých dol. Do
zem totiž pihnali se etní dobrodruzi, a ti na podnt Rhodesúv chtli

míti pro sebe obanské právo (uitlaendei . Ale Burové se tomu rozhodn

opeli a usnt-sli se na snmu r. 1893.. že bez zvláštního svolení snmu
cizozemec nesmi býti pijat za obana. Proti usnesení tomu nespokojenci

se spikli a Cecil Rhodes je podporoval. Koncem r. 1895. jeho návodem

Dr. Jameson vojensky vpadl do Jihoafrické republikv i Transvaalu.

Byl však 1. a 2. ledna od Jonberta u Kriigersdorpu a Doornkopu
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poražen a zajat. Tehdy nmecký císa poslal Kriigerovi telegram, ujišuje

jej svou pomocí. R. 1899. obnovila Anglie pokus zmocniti se Transvaalu.

V ervenci téhož roku povolán byl „strýc" Kriiger od guvenera Milnerá

do Rloemfonteinu. Jednáno o pomru mezi Transvaalem a Anglií. Kriiger

chtje se vyhnouti válce pijal ponižující podmínku, aby uitlaenderum

po ptiletém pobytu v republice udleno bylo obanství. Ale když Milner

žádal, aby Jihoafrická republika uznala nadvládu anglickou, toho Kriiger

uiniti nemohl. Dne 9. íjna 1899 podal Anglii ultimatum a již 11. íjna

vpadli Burové do Katalu. A tak zahájili boj. jehož jedinou vznesenou

pohnutkou jest láska k svobodné otin.

Burové (Burghei).

Oba burské státy obývají ernoši, a to kmenové východobeuanšti

ili Basutové a Kafrové. Ale živlem vládnoucím, státotvorným jsou

hollandští Burové (= Bauer), u nichž národní ráz • hollandský ve vši

své rázovitosti se vyvinul. Sami nazývají se Zuidafrikansche boers

nebo krátce Afrikander. Pomfšeni jsou se živly anglickými, francouz-

skými, nmeckými a ernošskými. Vytrvalost, laskavost, pístupnost i

prostota jsou význanými rysy jejich povahy. V politice, a republikáni,

jsou konservativní. Jeví odpor ped danmi a psaním a na svá práv;i

jsou pyšní hotovi jsouce je vždy hájiti.

Muži jsou postavy imposantní, upomínající svými energickými,

silnými a výrazuplnými hlavami na portréty Rubensovy. Ternierow.

Ostadovy a Eyckovy. Neschází nic než píležitost k dobrému vzdlání

a získání si vdomostí, což jest velmi nesnadno pro úplnou osamlost

a vzdálenost ode mst. Osamlost a veliká vzdálenost jednotlivé farmy

od druhé nutí Bura, aby si vždy a ve všem uml pomoci. Proto

stává se, že mnohý Bur jest si tesaem, koláem, stavitelem a lékaem.

Mnohem menší dojem než muži iní ženy a dívky. Ženská krása jen

v ídkých pípadech zdá se býti údlem tomuto ženskému pokolení,

které jest nad míru massivn vyvinuto. K živjšímu vývoji málo pak

pispívá u nich jednotvárný, osamlý život, a vzdlaná spolenost úplné

jim chybí. Za to však jsou vzornými hospodvnmi a matkami. Burská

matka s velikou láskou a péí vychovává své etné dítky, jež jsou ji

chloubou a útchou po všechny dny života.

Bur pedevším zabývá se chovem dobytka. Brav a skot tvoi

jádro jeho bohatství. Dobytek svj chová v otevených, bezstechých

ohradách anebo pase jej na suchých stepích. Za tahouny užívá vol.

kterých do tžkých at>z zapahá asto 12—-20. Skotu pro svou potebu
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nezabíjí, jen brav. kterého mají mnozí Burové etná stáda. Obd zá-

možného Bura skládá se obyejn z dlouhé ady rozmanit upravených

masitých pokrm.
Rázovitý život burský nejlépe uchoval se na osamlých farmách.

.Ismu to jednoduché, vtšinou z prken urobené prosté domky nacházející

se ve stepi, kde potek nebo nádržka na chytání vody dešové pi-

j i' »u>tí umlé zavodování. Kolem farmy nachází se 5— b' jiter vzdlané

a peliv píkopem a plotem chránné pdy. ervená pda. pokud se

dá zavodniti, jest velmi úrodná. Rodí kukuici, jemen, oves, bramborv,

kuchyské rostlinv, tykve, melouny, broskve a víno. Tyto umle zjednané

plochy úrudné zem bývají obklíeny živým plotem z fík, granátových

strom, nebo trnitým kaktusem a aloevníkem. Tu a tam vidti jest

ranžovník.

Ve zpsobu svého života prostého a patriarchálními mravy zstali

Burové úpln vrni svým úctyhodným pedkm, tak že pi návštv
jejich chudikých farem budí se v nás pocit, jako bychom se vrátili

o nkolik století nazpt. Xa velkém, kulatém stole ve velké svtnicí

leží nevázaná, tlustá, stará rodinná bible, z níž pedítá po ukonení

práce každý veer otec rodiny svým milým nkolik kapitol. Bible

a hollandský zpvník tvoí z pravidla jedinou lekturu v dom, nebo

noviny, které u nás vnikly již i do nejodlehlejších vísek, ve vtšin
farem jsou neznám v. Každodenn poíná se práce vážným, dlouhým

zpvem njaké hymny a ped i po jídle odíkává se krátká modlitba.

Kestní jména tchto bodrých lidí jsou pravideln biblická.

Náboženstvím jsou písní kalvinisté. Duchovní své mají ve veliké

a vážnosti. Jsou jim pravými ..otci
u

. Cestovatel, který opaten

jest odporuením nkterého známého kazatele, mže býti jist. že ve

všech farmách bude pijat jako milý host.

Ctižádost Burova vrcholí v tom. aby byl zvolen za náelníka kraje

landrostiei. nebo za církevního pedstaveného. Ovšem velice je hrd na

svou vlast a na svou mateskou e a rodinu. Chlapec burský již od

nejútlejšího mládí veden jest k samostatnosti. Opatruje stáda otce svého

a umí je statné hájiti. Ve veku 12 let jest výteným již stelcem.

Zevnjšku svému líur nevnuje píliš velké pée. Spí nezídka

jvých šatech. Nosí slamný, široký klobouky spodky z modrého

aksamitu, úzkou a krátkou kazajku a stevíce lýené. Denní práce

nejvíce záleží v ošetováni stád. která se ráno na pastvu vyhánjí

a až na veer pihánjí. A jako den ubíhá prosaickv. tak i rozmanité

slavnosti, jako kest, ucházeni se o nevstu a svatba mají ráz starobylé
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prostoty. Podobn i pohby, které záhy po smrti se odbývají. Hrob

vykopává se za zahradou. Nezdobí ho žádný kámen, kíž ani strom.

Jen dvakrát nebo tikrát do roka pichází venkovský Bur —
a to písn zachovává — do spolenosti sob rovných, a sice do nej-

bližší vesnice nebo msteka, kde život jest ponkud mén jednotvárný

než na venkov, obzvlášt v nedli. Jízda tam dje se s celou rodinou

na ohromném voze taženém voli. Ve mst zstane Bur asto týden.

V nedli dopoledne vnováno je bohoslužb; Bur s utajeným dechem

naslouchá slovm svého kazatele. Odpoledne stráví se modlitbou a

spolenou hostinou. V ostatní as uzavírají se koup a zasnoubení.

Avšak život Bur není vždy tichý a spokojený; bývá nkdy
krut perušen etnými útrapami. Jsou to: kobylky, kroupy, epidemii'

zvíecí (plicní nákaza;, krádeže dobytka skrze potulující se Kafry a

Hottentotty. náhlý útk služebnictva, otrávení dobytka od barevných

eledínv, úplný nedostatek dešt 6—8 msicii trvající, následkem

jehož celá stáda hynou. Suchý rok, který pichází prmrn za 7 let.

snadno zpsobí, že celé stádo farmy pohyne.

Angliana Bur nenávidí. Usadí-li se v nkteré krajin vtší poít

Brit. Burové, ihned prodávají své farmy a odcházejí do krajin, kde

jsou sami mezi sebou. Spoleenské rozdíly mezi Bury a Angliany

]
oínají již v Kapsku a živ zraí se v obou svobodných státech.

Hollandština mnohem více je rozšíena po jižní Africe, zejména mezi

domorodci, než angliina. Anglická e a spolenost pevládá jen ve

vvchodní polovici Kapská a ve vtších mstech, jako jsou: Kapské

Msto. Port Elizabeth. East London. Grahamstown. < v>ueenstown a j.

V Orasku angliina dosud nabývala stále víc a více pudy a ponenáhlu

zdá se. že se stane, a nezvítzí-li Burové ve svém spravedlivém boji.

jist se stane úední eí. a republika má ráz úpln hollandský. Píina

spoleenského se dlení mezi hollandským a anglickým obyvatelstvem

nespoívá tak v osobních ani národních antipathiíoh. nebo povah;)

"HollandanUv a Anglian nemá do sebe mnoho velkých rozdíle, nýbrž

spíše v dlouholetém špatném zacházení, jež Burové vytrpli pod panstvím

anglickvm. (i*. d.
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Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva. {('. d.

Když potrestán byl první a hlavní vinník. pichází na adu žena.

Trest její slovy jest nedlouhý, ale tím citelnjší. Obsažen jest ve verši lli.

a sám sebou úpln jasný. Proto opt jen poznámky. -Dle vle Stvoitelovy

mla býti spolenost lidská, ídíc se ve všem zákonem Božím, spoleností

svatou, íší svatých, již by sám Búh bezprostedn byl spravoval. Pádem
však prvních rodi roztržena byla páska, jež lovka se Stvoitelem

spojovala, a tím zárove zvrácen byl posvátný. Bohem pvodn stano-

vený ád. Tím vzalo za své bezprostední ízení Boží pokolení lidského,

a ml-li njaký poádek se udržeti, musela nastati nová správa, jež by

o ád zevnjší, pokoj a bezpenost péi vedla. Nový ten ád byl ád
rodinný, jenž zaveden byl samým Hospodinem slovv (Gen. 3. 16): .Pod

mocí muže budeš a on panovati bude nad tebou.' Prohlášením muže

za hlavu ženy a všech, jež se z ní zroditi mli. vzala hned na poátku

pokolení lidského dstojnost a moc vrchnostenská z vle Boží pví id

svj. an b\lo samým Bohem odevzdáno právo lovku jednomu, aby

mohl vládnouti lovku druhému. Dmysln praví tudíž sv. Augustin:

.Prima servitutis causa peccatum est, ut homo homini subiiceretur, quod

non fit nisi Deo iudicante." A (lerson uí: .Causa eiciens dominium

foit peccatum. causa finalis pax. tranquillitas et suficientia in vita civili.
-

S rodinou povstala i vrchnost a první rodina byla i prvním státem.

v nmž vládl praotec pokolení lidského." 'Brychta. „Právo církevní"

1883. • »V>— 70.

Není teba dlouhé úvahy, aby každý hned poznal, že dle uve-

dených slov máme tu poátek socialn-právní kultury (civilisace) po

híchu, která ovšem lecíms liší se od socialn-právní kultury, jaká

mla býti dle výše podaného výkladu ve stavu, kdyby byli lidé ne-

hešili. Na rozdíly ty ukážu níže.

Naposledy ohlášen trest Adamovi slovv ve verších 17.— li). I tento

frest jest úpln jasný, tak že neteba než nkolik poznámek. — Pro

hích Adamv zasáhnuta i zem. vzdlávání její od té doby jest mnohem
obtížnjší, než by bylo bývalo v ráji. (Thalhoer 68.

Vzdláváním pdy ml si Adam dobývati svého živobytí. Tím
zárove dostal od Boha právo na zemi a její užitky. Právo své takticky
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ukazoval prací, kterou si zjednával živobytí a jiné poteby, zásoby,

které byly jeho majetkem. Jako Adam pravé tak žena jeho prací mula

si dobývati živobytí a zjednávati majetek. Akoli to není výslovné

podoteno, vyplývá to z práva, které Adam nad ženou dostal a dle

kterého jí ku vzdlávání pdy mohl použiti. Tím však již bylo právo

Adamovo obmezeno, nebo i žena jeho mla právo njaké na získaný

majetek, by i pod vjchní vládou svého muže. Mimo to musil Adam
asem zemi opustit, umíti, podobn jako i žena jeho, a tím bylo právo

to omezeno druhým zpsobem. Totéž platí o jeho dtech a všech jeho

potomcích. Tak jeví se nám v tchto verších právní podklad ku problému,

pokud oprávnn jest majetek soukromý a spolený, a pokud práce je

píinou a základem majetku. Další rozebírání této otázky bylo by

obšírné píliš a mimo to s úelem tohoto pojednání pímo nesouvisí.

a proto je opomíjím. Pouení o tom podáno ve vzpomenutém lánku

Schneidrov.

Ve verších práv vyložených podáno právní stanovisko pro

kulturu hospodáskou. Tak se nám tu opt objevuje, co jsem

výše pronesl o souvislosti kultur}* hospodáské se socialn-právní.

Mnohoobsažný je verš 20. Pedevším z nho vidíme, že Adam
híchem svým neztratil vdoucnost vlitou, dávati totiž vcem, zvíatm a p.

pípadná, s jich podstatou souzvuná jména. Takové jméno dal také

žen své, nazývaje ji Evou. KS. praví, že pojmenování Evy na tomto

míst jest podivné, že zaráží, a odvolává se pi tom na Éwalda. Avšak

pi bližším zkoumání práv opak je pravda, pojmenování to jest úplné

na svém míst. Pedstavme si spojení. Hospodin vypoítává tresty hadu.

žen i Adamovi a koní hrozbou smrti Adamovi. Tu najednou Adam
nazývá ženu svou dárkyní života. Jak to spojiti? Tím, že Adam tu

pronáší myšlenku, kterou se nejvíce zabýval. Bál se, že Hospodin ho

potrestá smrtí hned po híchu, zatím však slyšel, že smrt nastane

teprve pozdji, že bude míti díve dti ze ženy své. ímž pokolení

jeho na zemi se udrží, a ponvadž ženou pokolení jeho se udrží, dává

jí dle toho jméno „matka všech živých." (Srv. KL. 4. 1029.)

Ve jménu tomto však obsaženo ješt více, jak se domnívám, je

tu zakryt naznaen ddiný hích. Za tou píinou pedstavme si ješt

jednou spojení verš. Po vypotení všech trest, které hlavn u ženy

smovaly k pohlavnímu životu, nazývá ji Adam Evou, t. j. matkou
všech živých, živých teprve v budoucnosti, tedy tch, kteí mají pijíti
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na svt za obtíží a bolestí ženy. uvedených ve verši 16.. a kteí mají

pijíti v tom stavu a dospti jednou k tomu stavu, o kterém byla

zmínka ve slovech Hospodinových k žen a k Adamovi (verse 16.— 19. .

Avšak práv slova Hospodinova v udaných verších ukazují nám. jak

hned uslvšíme. to. co je podstatou ddiného híchu. Jestliže tedv bude

Eva roditi dti dle uvedených slov Hospodinových, a o tom ze sou-

vislosti možno dvodn souditi, pak jest ve jmén „Eva" zakryt na-

znaen ddiný hích.

Cože je tedv ten ddiný hích? „Theologové djí obecné, že

puruseni. ano zasáhlo lovckou pirozenost pro prvotný hích, se netýká

njaké dokonalosti pirozené, ana by snad byla odinna, aniž že se

ono dlo piinním chvbné kvality 'vlastnosti) njaké, nýbrž oderváním

daru nadpirozených, jimiž se dla elevace k ádu nadpirozenému,

jiikož i tch. jež byly praeternaturalné." Lenz 379. > K poslednímu slovu

musím dodati, že všechny praeternaturalné darv nebvlv ztracenv. vždy
Lenz sám pipomíná str. 426.), že vdoucnost vlitá o vcech pira-

zených (fysických) Adamovi zstala i po híchu. Ztratili tedv dary

praeternaturalné vyšší. K lepšímu objasnní podám zde schéma dani

prvým lidem udlených ped híchem, a co ztratili híchem, hned se

uvidí je to proloženým písmem . Na dkaz viz Lenz 42")— 42í'.

Dary pirozené: duše a tlo se všemi mohutnostmi a vlastnostmi vrozenými.

Dary mimopirozené nižší: \ vrší vdomosti rozumu vlité; e;
panství nad pi rudou úplné; manželství;

ctnosti mravné per accidens vlité.

Dary mimopirozrné vyšší: pvodní spravedlnost v užším smyslu;

nesmrtelnost tla; impassibilita;

iáj: stro nu /. i v o ta.

Dary nadpirozené: milost !!"ží vnjší pikázaní, pouování Bohem);

milost Boží vnitní : darem daná (vytržení mysli Adama :

bohumilým inící [posvcující se svýiu

pru vod <• m : iVinlivá I.

Jedna vc jim pibyla: „Upadli v osidla a poddanství áblv.'.
<1 té doby veliké moci nabyl nad lovkem, an s>- ve službu

dal líohlt ábel od té chvíle lovka pokoušeti i vnit .pro-

stedkem žádostivosti-, ehož díve nebylo a také .state inte^ritate-

býti nemohlo, a i zevnit zlými lidmi, jež byl svedla Lenz 42 v

-Xtratil-li však Adam .pirozenosti lidské - dary nadpirozené a

paeternatnralné, pevádl pirozenost lidskou tak. jak byla oloupen;),

a tudíž bez svatosti nadpirozené, bez spravedlnosti praeternaturalné
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a bez daru. jimiž byla lidská pirozenost ozdobena vbec." iLenz.~> s l.

A tomu íkáme nyní ddiný hích.

Myslím, že obstojí tento mj náhled, že ve versi 20. jest oznaen

ddinv hích a tím se zárove ukazuje, že pojmenování Evy jest

úpln na svém míst.

Adam dávaje jméno žen své musil míti njakou ideu jména

jejího. Jakou, to jsme již poznali. Jest v ní obsaženo strun všechno

to. co vdl dle pouení Božího o její úloze pi lidstvu, jest v ní vsak

také obsaženo všechno to. co vdl dle pouení Božího o jejím vlastním

vnitním i zevnitním život dalším. Vdní toto mžeme si pedstaviti

srovnané v jistém poádku a postupu, jak i dáno bylo. Dle toho zajisté

nechybím, eknu-li. že dáním jména žen (verš 20.) poala kultura

ideální po híchu. Vidíme opt, jak dmyslné sestaven je text

biblicko. Pi vší strunosti nic podstatného není opomenuto, a to pod-

statné podáno po sob methodou opravdu vzornou! Myslím, že by nyní

každý sebe vtší filosof hodn se zapotil, kdyby ml podobnou zprávu

takovým zpsobem podati. To jest nejlepší dkaz, že zprávu tu musil

sestaviti vyšší rozum, vyšší vle.

To hned ješt lépe poznáme z verše 21. Dle methody naší

svrchu vyložené mžeme již naped souditi, že po vylíení kultury

hospodáské, socialn-právní a ideální musí býti zmínka o kultue

náboženské, ale že musí býti tak podána, aby bylo hned vidt, že

kultura náboženská zasahuje a proniká všechny pedešlé. A tomuto

pedpokladu pln vyhovno ve zpráv biblické. Kultura náboženská

má svj základ ve víe, která proniká všechno jednání lidské. Protu

víra musí býti oznaena ped vlastní kulturou náboženskou, tedy ped

veršem 21.. musí však jako pronikající vše ostatní býti uvedena p

j

vylíení ostatních kultur, nebo methoda názorná v Pism užívaná

pokrauje od konkrétního k abstraktnímu, tedy po verši 1'.'.. následovn

tedy ve verši 20. A tam skuten o víe je zmínka. Vzpomeme jen.

v jakém smyslu dal Adam žen své jméno Eva. Práv tím jménem

ukázal, že ví. že nejen na nm. ale na všech jeho potomcích, vyjma

onu zvláštní ženu a sím její. vyplní se doslovn všechno, co pravil

Bh od 14. do 19. verše. Vc ta je tak jasná, že dalšího dokazováni

nepotebuje. (P. «l.)
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Poteba kodifikace kanonického práva.

Dr. Jas Seblák. i

Než také ve form dokonalou se nemže zváti. Sv. Raynmnd
de Pennaorte pijal za základ svstemu svého rozdlení. Bernardem

z Pavie v prvé kompilaci ponejprv ožitého, na pt knih. z nichž první

pojednává O osobách, pravomocí církevní opatených, druhá o civilním

soudním pr< cessu církevním, tetí jedná o kléru a jeho statcích, tvrtá

o manželství a pátá obsahuje právo trestní.' Již to rozdlení jest málo

systematické. V jednotlivých titulech pak klade ustanovení papežská

v poádku chronologickém, a to ješt ne vždy správném,1 ímž logická

spojitost a vcné porozumni trpí. Mimo to je tu. tebas již sv. Kaymund

sám mnohé vynechal partes decisae . pece ješt v jednotlivých kapi-

tálech mnoho zbyteného. 5 A Ravmundem se ídili poadatelé kodexu

Bonifácova i Klimentova: jenom že dbají více zákonného rázu sbírky,

zaátek bull k tomu cíli asto mníce a konec pravidelné vynechávajíce. 4
/

hovnje tedy ani systém a forma kodifikace té úplné.

Z tch nedostatku, zvlášt z úplného nedostatku kodifikace úední

od 14. století a z neúplnosti kodifikace ve století 13. vyplývá nutné

v '-lká nejistota v kanonickém právu. Není úplné jistoty ani

v právu již kodifikovaném, jak shora eeno. Vydávají se zákony nové,

staré mní. ruší. a všecky ty normy se sbírají v bullariích. Je to pravé

„ingens camelornm onus", 8 jak naíkají biskupovi- provincie neapolské

v dopise i ta sekretáe snmu vatikánského, biskupa Fesslera: 1 „Obraimur

i--. :
, lze íci - episkopatem francouzským.8

) Kdo má a mže všecky

ty normy právní znáti? .. Le^em ignorare nemo censetur -
. dí axióma

právnické, t j. „pedpokládá Be, že zákon každý zná.- Ale je to

v kanonickém právu možno? Lze se vyznati v tch foliantech bullarii

a sbírek dekret snmovních? Mohou Be v nich vyznati tribunály církevní

a rceme pímo: i samy tribunál v ímské.'

Nelze se tedv diviti, že leckdy vzniká o tom neb onom zákon

církevním pochybnost platí- li dosud. Je zcela pirozeno,

;

< Ibyejn se oznauje rozdlení t<« veršem : index, ludicium, clenu, connnbia, crímen.

- .. Lamin op. e. p.

nepopírá, h- na tebdejl! dobu bylo dílo sv. Raymunda vynikající.

•rer op. C. I. 1. p. -

s
) t. j. tolik >va/.kú. ž<- by je na více velbloud bylo t .-l>a naložiti.

<it. ii f.aemmra <>).. r. p.

/ikony jsme zasypáni.

* V postulátech témuž snmu podaných, tbid. str. 101.
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v mnohých otázkách, sem náležejících, mluví pro a contra, citují

konstituce papežské pro obojí mínní, a spor nikterak se nemže
odkliditi. Není divu, že pak mnozí právem církevním vbec
pohrdají, jiní úzkostlivjší zbyteným skrupulím jsou v šanc vydáni,

že se sporné otázky v praxi nezídka rozhodují po libovli, ne po zákone.

Odtud, zdá se, úplná neznalost kanonického práva u laikv,

odtud malá jeho znalost i u samého kléru. Kaše „kompendia" nemohou

pece ádného zákonníku nahraditi!

Tak volá kanonické právo po nové, moderní kodifikaci, nové

i systémem a formou. Systemisování práva v novjší dob vbec
pokroilo; i kanonické právo vymanilo se již ze starého rozdlení na

pt knih dle Bernarda Pavijského a užívá rzných systém. 1
) Pi

kodifikaci moderní bylo by teba vybrati systém nejlepší. — Rovnž
forma zákon v moderních zákonnících svtských užívaná: struné,

výrazné, ale srozumitelné vty zdá se, že více pispívá k jasnosti a

pochopení norem právních než uvádjí-li se celé dlouhé konstituce.-

1

Pi nové kodifikaci bylo by teba i právo církevní samo
ponkud pizpsobiti potebám asovým. Nemyslíme tím —
samo sebou se rozumí — prvku božského, který je nezmnitelný, nýbrž

jen prvek lidský, naízení lidských zákonodárc v ní. „Tempora

mutantur" asy se mní, a církev v ase žijící musí se té zmn asu

pizpsobiti, s ní v lidských zaízeních svých jíti ruku v ruce. Tak

inila také vždy. Zvlášt zmna sociálních pomr, veliký pokrok

experimentálních vd, dalekosáhlé vynálezy moderní musely by pi

nové kodifikaci práva kanonického býti respektovány. A neobyejný

rozkvt vdy právní v dob moderní — filosofie právní — nezstaly by

také bez vlivu. Zastaralé pak normy mohly by se ponechati historii

církevního práva. Než o tom nechceme psáti.

Dovodili jsme, že kodifikace práva kanonického je teba. Ze se

poteba ta opravdu v církvi cítí, a sice v kruzích nejvyšších, toho

dokladem jsou „postu lata" od biskup rzných provincií snmu
vatikánskému podaná. Biskupové stední Itálie, biskupové

francouzští, více biskup nmeckých, kardinál Schwarzenberg,
episkopat belgický, severoamerický 3

)
žádají revisi, novou kodi-

*) Viz je u Laemmra, »Institutionen tles kath. Kirchenrechtes. Freiburg 1 886, p. 48sq.

2
)
Rakouská Instrukci', dílo opravdu vynikající, by tu umlila l>yti vzorem.

3
) Postulátu ta jsou ve sbírce »Acta et decreta sacrorum conciliorum receotioroui,

Collectio LacensÍ8«, Frib. 1870 sq. v 7. svazku. Krátce obsah uveden u Laemmra: »Zar

Codification 'les canonischen Rechtes.< S. '.'7 — 107.
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fikaci a opravu kanonického práva. Na snmu samém pak podalo

33 otc píslušné komisi odvodnny návrh „de nova redactione iuris

canonici". kde sv. Otce Pia IX. žádají, aby nový „codex tt vydal. 1

Mimo to pedložena postulata o j e d n o 1 1 i v ý o h pedmtech práva
kanonického na p. o semináích, o konkursu farním, o processu

proti farám, o zkrácení a úprav breviáe. o diecesaních synodách,

zjednodušení práva manželského, o klášterech a kongregacích a j.
s

Na snmu vatikánském ovšem tém nic z celého toho obrovského

materiálu právního, který bvl pipraven, projednáno býti nemohlo, pece

však mlo úsilí biskupv aspo ten úinek, že se zaali uenci otázkou tou

více zabývati. A tak uinno od roku 1870.—1900. pt pokusv

o soukromou kodifikaci kanonického práva. Uvádíme je dle díla

L a e m m r o v a. R( >ku 1873. vydal Kašpar d e Luise v Neapoli

r Codex canonum" v 8 knihách (72 titul. 1122 artikul). Roku 1888.

poal uveejovati v Turin Emanuel Colomiatti „Codex iuris

pontificii seu canonici" (2. sv. 1891, 3. sv. 1893, 4. sv. 1898). Roku 1890.

vydal professor kanonického práva v Liliu A. Pillet „Ius canonicum

generále distributum in articulos" 3 traktatv. 10 knih). Roku 1893.

vySel I. dil „Codex Sanctae Romanae Ecclesiae- od Jindicha Marie
Pezzaniho (II. díl roku 189(í.i. Dílo to se zvlášt chválí. Konené
publikoval roku 1895. r Paíži Francouz Deshayes „Memento iuris

ecclesiastici publici et privati", dílo psané methodou Code Napoleon.

Také theoreticky otázka ta astéji probírána. 3
)

Stavjí se ovšem dílu tomu v cestu pckážkv mnohé netoliko

vnitní, nýbrž zvlášt vnjší okolnosti zvlášt velká rznost

práva ásteného), jež je iní velmi obtížným. Ale hled k veliké jeho

dležitosti a poteb, jakož i na vykonané již mnohé práce pípravné

a pokusy privátní ne bezcenné, jest si páti, aby podáno bylo kato-

lickému svtu co nejdíve.

1 Mezi dvody jest: l't ecfflíasticae Iegea in mores, in vitam. in institutu

christianornm populorum snam cumulate exseranl efficacitatem : potom zase: Disciplinares

páriae tempomm conditíoni bíc accomodari oportere, nt labentibus annis immutentur

aovisqoe obvenientibus casibas aageantur. Viz u Laemmrn op. o. p. I

») Viz Laemmer op. ••. p. 10s— 160.

o. /•'
• pydal roku 1892. v Paíži stadii Le ilroit canonique rt lep besoins

actnels de 1'église (codiicatíon e\ rénovation)* a roku 1807. A. Pillet v Liliu »De la

codifícation du droit canonique.* Na sjezdu uenc katolických ve Frýburku mluvil Pillet

<> temie pedmtu. L'iemmer podal v nmeckém spis.- Zur Codifícation 'lus canonischen

Bechtes krátký pehled snah kodifikaních od Bbírek úedních.



230 Felixski:

Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

Z polštiny peložil Betislav Skalský. ('. d.)

VI.

Lék spolenosti.

Ptáte se. jaký jest prostedek zachrániti rozkládající se spolenost

ped hrozící jí záhubou. Uekli jsme již na poátku pítomné studie, že

píina úchylek v civilisaním rozvoji lidstva bývá astji jednostrannost

názor než zcela špatné pohlížení na bžící otázku; tedy i píinou

pítomného zoufalého stavu nkterých vyvinutých spoleností, jest vý-

hradn zamstnávání se jistými, teba i nutnými potebami, s úplným

pominutím všech vážnjších podmínek pi jejich ukojení v život

spoleenském. Hledíce na politování hodné nadužívání moci, jakého se

dopouštly beztrestn vyšší a privilegiem obdaené tídy, nevyjímajíc

ani vládní kruhy, v íších jen dle jména kesanských; hledíce s druhé

strany na nelidské vyssávání pracujících paží hladového dlníka pro

zisk bohá; hledíce, pravím, na tu bezuzdnost moci a bohatství, vi-

díme, že se opely tomu smle šlechetné, avšak jednostranné úmysly,

ba i vášniv, aby ochránily potíranou hodnost lovka a porušenou

(spravedlnost.

Možno pipustiti, -že prvotní intence tch obránc odstrených

vrstev spolenosti byly isté, že dobrou vírou hlásali oni svoje huma-

nitní zásady nepochybujíce, že jakmile se jim podaí vyrvati veslo

spoleenské loky z rukou, které ji vedou ku zhoub, že hned národ

utiskovaný, jemuž kivdy byly uinnv, vejde na dráhu normálního

rozvoje a svobodní a rovnoprávní obani, ujmouce se vlády, ukáží

zpyšnlému svtu, neznámé dosud výšiny postupu vdy a všeobecného

zdaru. Spativše nad to v adách sluh církve zkažené a sobecké

osobnosti, hledající jedin zisk a vlastní vyvýšení neváhali piísti ne-

hodnost jejich života na vrub náboženství, které oni nehodní sluhové

zneuctili, a míchajíce Boží instituce s lidskou kehkostí asových jejich

pedstavitel, na praný nenávisti a pohrdání postavili církev, jež

krvavými slzami oplakávala nevrnost svých sluh. Nepestávajíce na

tom, poali metati potupu i na kesanskou nauku hlásajíce, že poža-

dovaná od ní trplivost i ochota snášeti kivdy osobní vyrážejíc me
z rukou milion, jimž ukivdno bylo. posiluje jen provinilce a iní

je smlými k íiovvm kivdám. Odstranivše úpln vliv náboženství

zjeveného, liberální reformátoi ustanovili se založiti nový spoleenský
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ád jen na rozumu a právu pirozeném, doufajíce, že dobrá vle a

soud lidu dostateným budou rukojmím veejného zdaru. Proto ne ná-

hodou ani z lhostejnosti, nýbrž z nenávisti proti náboženství zavrhli

starodávná práva Tvrcova k ízení lidské spolenosti a zniivše ve

svédomí lidském Jeho svaty zákon, jenž byl po dlouhé vky úhelným

kamenem všeho zákonodárství, odstranili tím ze spolenosti lásku, bez

-níž není ani života duchovního ani rozvoje vnitní síly ani vnjšího

poádku; ono však jednostranné pohlížení na dv nejvážnjší otázky

spoleenského bytí nemohlo nevyvolati v praktickém provádní <>ny

vvsledkv. jež nás nyní tak straší.

Objevení však zídla a povahy nemoci, jež otravuje spoleenský

organismus, jest již tím samým nesmírn cenným ziskem, ježto.

poznáváme-li chorobu, budeme moci snadno nalézti i lék na ni. A
skutené: jako podstatnou píinou zla jest odstranní Boha ze spole-

enských institucí a zavržení initele lásky v zákonodárství a správ.

tik jediným lékem schopným nemoc tu vyléiti mže býti upímné

vvznání vlády Tvrcovy nad národy a založení celé organisace

vládní na lásce.

Popatme. jak dala by se prakticky provésti ta dvojí zmna. Co

s.- první týká, nestaí piznati v zásad, že Bh. stvoiv celý svt

z nieho, jest bez odporu jeho pánem a tedy že písluší mu bezpod-

mínené právo íditi ho dle své vlastní libosti, stanoviti mu bu tysický

nebo morální zákon, jejž zavrhnouti a tím mén proti nmu bojovati

nepísluší rozumnvm tvorm. Nestaí pisvditi, že spolenosti jsou

zrovna tak dílem Tvrcovým jako jednotlivec a tedy že stejn jak<>

individua podléhají Jeho iurisdikci: avšak teba jest o to se starati.

aby se poznalo, jaká myšlenka Ho vedla, když uril lidstvo k spolení

tbdaiv je pimenou k tomu pirozeností: potom pochopíme též.

jmenovité od nás On žádá vzhledem k tomu. Uznavše potom v zá-

-vrchovanost Boži a pochopivše náležit zámry Nejvyššího

Panovníka ve spoleenském život, musíme naznaiti, jak sluší vli

B 'ží poznanou uvésti v život praktickým uzpsobením jejím. Snažíce

dpovdti co nejdkladnji na výše položenou otázku, poneme od

nartnutí, co zvláš- rozumíme my pode jménem „spolenost", jež jest

bezprostedním dílem Božím, a nemyslíme pokládati za dílo moudrosti

tomononcnosti Boži ani dobroinné ani prmyslové Bpolky. Tedy

spoleností z rukou Božích vyšlou rozumíme pedevším národ, jenž je

t;ik zvláfitni a charakteristickou hromadnou jednotkou v ln lidstva,

že žádné- lidské úsilí, teba nejmocnjších panovníkv a geniálních
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muž není s to. ani aby novy národ utvoilo, ani aby existující již zniil >.

teba by vyhladili všechny jeho representanty. Vidíme v djinách, že

národy povstávají, jiné pak zanikají s povrchu zemského, ale dje se

to vždy bhem dlouhých vk a po mnohá pokolení: lidé jsou v tom

inní, ale nevdomky, nejinak než jako nesíslní nálevníci. kteí

uprosted oceánu po celé vky nové výspy dlají. Národy tedy nedkuji

svou existenci a své charakteristické typy lidskému rozumu, tím mén
náhod, slepému sbhu okolností, ale tm nejvyšším zákonm, které

vládnou svtem od atomu až k celému lidskému pokolení, které psobí

množstvím malých píin a initel a vždy ku konci vyvádjí rozumné

a moudré resultaty a které skuten nejsou niím jiným než výrazem

myšlenky Tvrcovy a Pána svta. Vše tedy, co dle tch zákon povstane.

a kvítek, a národ, af jazyk národu, vše to jest myšlenkou Boží a

pochází z Jeho vle. Totéž možno íci i o veejném život každéh<

národa, jehož zvláštní vlastnosti se ukazují nejlépe v rozvoji djin.

Každý národ má od pírody jisté spoleenské a politické aspirace, jisté

ideály, po nichž vzdychá každé pokolení nezávisle od možnosti jejich

uskutenní. Odtud povstaly v mluv výrazy: národní charakter anglický,

vlašský, nmecký — a všichni rozumíme, co ten vvraz znamená. Vzhledem

k tm samobytným a od lidského pání nezávislým vlastnostem nemožno

nepiznati, že národ jest bezprostedním dílem Božím.

Již v koovnickém stavu vyvíjejí se zvláštní známky, zvláštnosti,

jež dlají národ. Ale po usazení se plemene v jistém míst a po zabrání

od nho pimeného kusu zem poíná se ten majetek národní zváti

vlastí nebo otinou; psobením pak lovku vrozené lásky k vlasti

pipojuje se lovk nejen ke svým spoluobanm, nýbrž i k zemi, jež

je spolenou celého národa otinou. Má-li již docela usazený kmen ve

svém kraji i vlastní vládu a nezávisí od jiného žádného národa, pibírá

asem jméno íše a stanoví spolenost v obvyklém významu, jež vdeckv
sluje dokonalou, když sama sob ve všem postaí. Akoli v obecné

mluv výraz: národ, kraj, vláda, ba i spolenost bývá užíváno jedno-

znan, pece však správn brány znamenají každý neu jiného. Spo-

leností rozumíme také nejednou celé lidstvo, a tu národové iní základní

živly spolenosti jako individua rodinu; jako však rodina k pravidelnému

rozvoji a zajištní budoucnosti pro sebe potebuje míti dostatené pro-

stedky ke své výživ a vnitní vládu bránící ji ped rozpadnutím

v osob rodi, tak i národ jen tehdy nalézá se v normálním stavu.

když má vlastní kraj a nezávislou vládu. t. j. když jest neodvislou

ííší. Národ je skuten tak životní jednotkou, že mže existovati, i když
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mu odejmou otcovskou zemi, jako existují na p. židé. roztroušeni po

tolik vk po všech krajinách, a pece zachovávají svj národní

charakter. Tím spíše mže existovati národ bez vlastní vládv. jako

existuje i nyní tolik ujamených národ, které podléhajíce cizí pemoci,

zachovávají pece v hloubi srdce nejen svj zvláštní charakter, nvbrž

i své milé ideály. Takové však af tulácké. a nevolnické bvtosti násilí

iníce pirozeným náklonnostem národa a nedovolujíce mu ukojiti ani

nejspravedlivjší, ba ani nutné národní potebv, zasazuji mnohdv ne-

nadálou ránu pro íši. nejen uhntenému národu, nýbrž i celému

lidstvu, které nemže hned zaceliti krvácející ránu nkterého lena

svého životního organismu. Odníti národu zemi. kterou osadil, je stejným

peinem v pomru k lidskosti, jako bylo by v pomru k rodin vy-

déditi jednoho jejího syna z náležejícího mu ddictví a odkázati ho

k tuláctví až do smrti; ujamení neodvislého národa s pivolením

ostatních vlád dalo by se srovnati s prodáním Josefa v otroctví od

nelítostných jeho bratí, což nemén lidstvo musí pocítiti, než jako

Jakub kivdu uinnou jeho svnu.

Z toho však neplyne, že by ml každý národ býti nutn ne-

odvislou íší, nebot udržení neodvislosti vyžaduje jisté geografické a

vojenské podmínky, jež nemohou býti v každém národ; vždy stží

ve spojení se dvou nebo nkolika samostatných národ pod spolenou

vládou nemožno vvhovéti té poteb. Jako tedy ojedinlé rodiny ne-

vyzouvajíce se ze své individuelnosti a nezasvcujíce své životní zájmy

mohou se spojiti mezi sebou nejtsnjšími svazky pomocí manželství,

z nhož vychází nejen spolenost zájm, nýbrž mnohdy i spolená

vláda; tak i národové mohou se spojiti pomocí dobrovolné úmluvy

v jednu íši neztrácejíce svého národního charakteru nebo svých

djinných tendencí. V podobném však spolku mže býti jediným

vhodným cementem jen bratrská láska spojená s pesvdením, že to

sjednocení, dávajíc rukojmí bezpenosti spojeným národm, nepekáží

žádnému z nich v plnní jeho djinného poslání. (P. d.)

Hlídka. 16
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Antisemitismus.
P. Vychodil. (O.)

Zlaté tele stalo se i židovstvu nynjšímu, od náboženství a všeho

idealismu odpadlému, jaké tu na mysli máme, hlavním, ba jediným

bžkem, jediným ideálem. Úel tento pak mu posvcuje všechny

prostedky. Znak novodobých boj, uznaná totiž pevaha zevního násilí,

která se v kapitalismu nenápadn provádí, pichází snahám židovským

velice vhod. Právem prý jest. co vtšina chce. a vtšina — inu, ta se

již najde. Nejde tedy o jednotlivé osoby, nebo že Rothschild nebude

si poínati stejn jako njaký pinkljud, rozumí se samo sebou: ale

o soustavu a smr bží, a ten jest pedobrazným zlatým teletem

jakožto modlou znamenit vyznaen.

Vše stává se prostedkem zbohatnutí a tedy vše pedmtem ob-

chodu. ím snáze a ím spíše se dojde cíle, tím lépe. Pouhou vlastní

prací to nejde tak rychle, tedy musejí pomáhati druzí. Nkdy je lepší

nevzdlanec, tedy se ohlupuje, pracuje proti uvdomlosti a psobí na

nízké pudy: lid bývá opíjen, zrovna otravován, svádn k zahálce a

k hýení všeho druhu, k tomuto i zneužíván. Výdlek je pi tom dvojí:

okamžitý i budoucí, nebo hýení stojí peníze a pipravuje na žebrotu.

A to všecko ješt se dje v mezích trestního zákonníku; jakž pak.

pistoupí- li k tomu skutený podvod, buto zejmý anebo písmnou

zákona maskovaný!

Nkdy zase lepším prostedkem je vzdlanec, a již jen domnlý

nebo skutený. Naproti každé moci jsou židé velice obezelí a proto

i mravní vliv na p. knze v obci, pokud jim vadí, ehož bohužel

vždy nebývá, podkopávají jen velmi chyte, i používají na to radji

kesanských vzdlanc, buto že sami takové „vzdlance" dlají,

namlouvajíce obmezenému lidu, že knz ho nechává schváln v temnotách,

aneb se obratn spolují s takovými, kteí už stejn proti autorit smýšlejí.

Vliv mravní ovšem snáze se podryje nežli hmotný, ale i na tento

dojde. Nkdy jest i cesta opaná. Žid nechá panáky v kostele a ve

spolku mluviti, tebas i sám si jde poslechnout je, ani necekne proti

nim, ba i svíiku Pánu Bohu rozžehne, jsa spokojen, že duchovní

od nho odbírají zboží. Tito si pochvalují, jak hodného to mají žida.

až najednou shledají, že on neb jeho potomci, tebas už ne tak hodní,

perostli jim pes hlavu, že te potebí se míti na pozoru, aby nebyli

dráždni židé. aby dali pokoj. —



Antisemitismu?. 235

Tedy jde vlastn pouze o nadvládu, které nám antisemitm jest

líto? Nikoliv, a ovšem ani ta poroba není kesan dstojná. Nám
katolíkm pedevším musí jíti o to, aby pravé náboženství naše se

všude zakoenilo a zstalo, a s ním všechna požehnání jeho v život.

Odtud jde náš antisemitismus, který v semitismu nemže nespatovati

úhlavního protivníka nejen ve vrouce, ale v celém životním názoru,

ve kterém stojí tu proti sob: nábožensko-mravní idealismus proti lho-

stejnému materialismu, vyrovnávací láska blíženská proti bezohlednému

egoismu. Kterak by sami mezi sebou židé si poínali, nevíme ovšem,

nebo chybí na to zkušenosti. Obecné pesvdení jest, že nevydrží tam,

kde by nemli koho tetího odírati. Takto jich ovšem nikdo nevyhání,

a si zstanou a poctiv se živí, jest-li to vbec ješt možno. Avšak

jako mravní a hmotnou korrupcí mezi kesany kvetla pšenice práv
jim. tak zase obnovou mezi kesany — pravým, zdravým to anti-

semitismem skutku — zmizela by znenáhla nepirozená nadvláda jejich

a odkázáni by byli do mezí, které jim dle potu a zdatnosti patí.

Nyní bv náleželo vylíiti všechny ty kousky, které židé na ke-
sanech páší. Bylo by to thema vn vdné, vydatný to agitaní

prostedek obyejného antisemitismu, skuteností bohužel i pedstihovaný;

kronika to do nebe volající. Ale nehledíc ani k tomu, že tu nelze

úplné pravdy povdti, jelikož bží o tídu privilegovanou (tak daleko

za krátkou dobu emancipace dospla!) — úmysl a smr tchto ádk
jest vbec jiný. nežli opt a opt povzbuzovati ke skípotu zub a

zatínání pstí — v kapsách. Zasloužíme-li a jsme-li .schopni, abv se

situace naše zlepšila, na to zajisté staí zjistiti, že situace ta je zlá,

velmi zlá, a že vinu toho mají nejen židé, nýbrž také my. Žid ne-

pedéláme, pedlejme tedy sebe, postavme kesanské zásady a skutkv

proti zásadám a skutkm židovským, a o výsledek se nepotebujeme báti.

Avšak není snad pece možno i formáln zdvihnouti zákonný boj

proti židovstvu, proti jeho zásadám a naukám, a tím donutiti je ku

zmn smýšlení a praxe? Uritji eeno: opírá se vydidušské ádni
židovské vbec, a co do majetku neb istoty atd., jež tolikrát i nej-

volnjšími zákony bylo trestáno, opírá se ono o úední nauku, o ethiku

židovskou"? Antisemité stále tak tvrdí, a pesvdení to nesetnými

letáky a ukázkami z Talmudu se šíí. Naproti tomu zase mnoho odporu

se zdvíhá, a to nejen z politikv, nýbrž i mezi odbornými znalci. Tmto
uencm, obyejn z Nmecka citovaným, nelze sice mnoho viti,

nebo bývají buto átranníky aneb vci nedosti znalí; jest vbec velice

.smutné, že pi tolikém potu míst pro filologii semitskou na universitách

Hlídka. 1«*
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a jiných ústavech tak málo víme o uení talmudském a židovském

vbec! Na stran antisemitské pak spácháno také mnoho šarlatanství.

tak že každý takový objev o nauce talmudské pijímáme již s ne-

dvrou. ^Viz Rohling!)

Mravoukou Starého Zákona, Mojžíšovou, nemluvíc ani

prorocké, zcela jist kiklavé vci ty odvodnny nejsou. Vypravují

se tam sice asto roztodivné vci, které práv radí poíditi njakou

anthologii pro obyejnou potebu, ale co tam zvíecího neb divošského

nkteí ethnologové vidí, toho tam není. Antisemité, jak eeno, pe-

stelují, viní-li šmahem také S. Z. ze semitismu v nynjším významu.

Talmud pak (nauka, totiž = Mišna [opakování] s Gemarou [dokonání])

ani S ulehán aruch (prostený stl, ze 16. stol.), vlastní to sbírka

pedpisv a zákon, nezdají se obsahovati zejmých neb nad pochybnost

zjištných výrok, kterými by se odvodovalo ono bohopusté ádní,

které asto se píí veškeré lidskosti, ba i animalnímu citu. Míst ne-

japných a pro nás urážlivých je tam dos, ba snad i podezelých, ale

urité návody ke zloinm, dle pojm našich, vytené odtamtud anti-

semity, umli filosemité dosud vždy vyložiti bu obrazn neb nejasností

neb chybným tením, nesprávnou punktací. Jest zajisté záhodno. aby

tu pravda pišla na jevo a k právu, a se vc má tak i onak. Ze

židé chováním svým a tajemnstkástvím všeliká podezení živí, jest

pochopitelno; zdali tajemnstkáství to nevztahuje se též na nauku,

kdož ví. K utišení myslí by tedy ádné objasnní pisplo velice, zloiny

a neesti ukázaly by se tím, ím jsou, totiž buto ist osobními aneb

vyznáním náboženským njak chránnými. Ze proti nim asi není dosti

rázn ani v nauce zakroováno, lze podle všeho tušiti, nebo ta ne-

stoudnost a lhostejnost k neestným kouskm všeho druhu jest vru
pílišná, než aby mohla obstáti s ádným pstním mravního citu.

Hyenství ono, které ze zkušenosti i ze zpráv spolehlivých je vbec
známo, nemže jinak tolikou mrou zobecnti ve vrstvách civilisovaných.

Chladnokrevná ukrutnost, bezcitná vypoítavost, usmívará nelidskost

v niení sourodých existencí, vyskytující se ne pouze ojedinle, nýbrž

pravidlem, poukazuje na zásadní nedostatky výchovu.

Nutn však odtud nelze souditi o výslovném návodu ke špatnostem

v mravouce samé. Pohleme, co dlají na p. Angliané s porobenými

národy, titéž Angliané, které nám naši protestante za tak osvícené,

vzdlané, mravn vysplé a písné vychvalují. A co vbec páše ne-

nasytná hrabivost, kdekoli zavládne, a jest mravouka sebe lepší?

Myslím, že nebylo teba ani v mravouné theorii židovské tolik pátrati
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po nemravných, spolenosti lidské nebezpených pedpisech: z toho,

ím tu charakterisována povaha nynjšího kulturního židovstva,

z materialismu, bezmezné zisku- a vládvchtivosti. z nedostatku vyšších

zájm a z bezohledného egoismu vysvtluje se to všechno s dostatek.

A že tvto nechvalné vlastnosti mohou obstáti s nejlepší theorií

mravounou, ba že si mohou dávati i jména ctností, to všichni víme.

Jsou pak tím nebezpenjší, když nevystupují ve zpsobu surového ná-

silí, nýbrž obezele a chyte, v podob zdvoilé, ba elegantní, v emž
pravé židé nejlépe se vyznají.

Ale nesmíme mvsliti. že jen tam jest nebezpeí. Demoralisace

taková, zakrývaná rouškou uhlazenosti, pokrauje mezi kesany také.

iníc je sice nebezpenými soupei židv, ale ne v dobrém, ne na

prospch spolenosti. K takovému antisemitismu nemožno si gratulovati,

jako vbec není pokrokem, že neest nabyla uhlazenjší formy.

Praktický dsledek je tedy opt ten, že úpln stejnou zbraní tu

bojovati nelze, nemáme-li sami sebe, svoje zásady a svj povinný smr
zapíti. Zbran té. pokud jest nešlechetná, teba naopak co nejvíce se

varovati; pokud ovšem je slušná a vydatná, i od protivníka jest dobe

si ji vypjiti.

Ke konci namítá se-pece otázka, jest-li antisemitismus kesanský,

jak tuto vylíen, skuten schopen soutže a vítzství, bez obzvláštních

opateni proti nauce a zpsobm židovským. Tanou tu zajisté na mysli

církevní pedpisy o obcování se židy, které mají ráz praeventivní

a ochranný pro jednotlivé zpsoby možného styku, vystihuiíce jinak

dobe jádro nebezpeí. Hlavní z nich jsou:

Židm nebudiž nikterak dovolováno vcházeti do ženských klášter

k rozmluvám s jeptiškami.

Dítky žid nemohou býti pijaty do ád Fratrum Minorum de

Observantia a kdyby omylem byly pijaty, nemohou tam zastávati

úadu provinciala neb guardiana.

Židovští lékai nebudtež pipouštni k ošetování nemocných

kesan.
Židé nemjte kesanských sluh neb služek a kojné nebo porodní

báby neslužte u žid.

Kesané nebydlete u žid, neobcujte hostinám jejich, nepožívejte

jejich nekvašených chleb t. . maces), pokrmu to liturgického a

tedy povreného.
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Tyto a podobné pedpisy vyskytují se hlavn tehdy, kdy židé

v ím a jinde mezi katolíky zaínali nabývati vtšího vlivu a stávali

se smlejšími. Dány jsou ovšem hlavn se stanoviska ist nábožen-

ského, aby kesané pílišnou dvrností se židy nevzali pohromy ve

víe. Ale že náboženského stanoviska nelze od mravního a spoleenského

oddliti, vidno i z tchto pedpis, které chtjí eliti židovské chlípnosti,

hrabivosti (v žebravých ádech) atd.

Pro nás je zvlášt zajímavo, co naizuje provinciální snm Pražský

r. 1859. a Ostihomský 1858. Onen povšechn praví, že pro rznost a

protivu náboženskou Církev obcování se židy se vyhýbá, ímž ovšem
r

jak známo, žádné nepátelství neb urážka spravedlivosti a lásky k nim

ve vících se nepodporuje a nedovoluje. Nezakazuje bez rozdílu onch
služebností, které za denní mzdu na polích nebo v továrnách židovských

se konají, avšak snaží se zameziti, aby kesané u žid napoád slou-

žili, s nimi bydleli aneb jim poddáni jsouce v nebezpeí duchovní se

vydávali, neb aby kesanské ženy kojily židovské dti.

Ostihomský snm výslovn zakazuje katolíkm stále sloužiti

u žid, kojiti dítky židovské v židovských domech (nikoli doma) a

volati židovky za pomocnice pi porodech. To, prosím, v Uhrách, kde

takoka vše vzí v drápech židovských, od vládního arcibiskupa a

ministra až dol, každý ovšem jinak.

Naproti té židovské tísni, v jaké zvlášt soukmenovci naši úpí,,

jest, jak samozejmo, takových zákon ponkud málo, a i ty jsou ne-

provedné. Zakazuje se na p. stálá služba u žid. Ale jak ji kolikrát

nahraditi? Služba vbec už zakázána býti nemohla, nebo by tím tisíce

lidí pišlo o chléb. Se službou stálou bude pomalu nejinak. A ostatní

ty zákazy jsou významu docela podízeného, zbytek ze staršího zákono-

dárství, u zeleného stolu ponechaný. Vc sama by vyžadovala celý

zákonník, kdyby církevní vrchnost mohla tu vbec veejn nco initi

a kdyby to také nco pomohlo. Písn pojaty, znamenají pedpisy no-

vjší velmi málo a velmi mnoho, jak kdo chce. Spoleensky nezna-

menají skoro nic, nebo nkolik onch tam vytených pípad potem
i dležitostí takoka mizí proti ostatním, ve kterých by bylo teba

ochranných pedpis proti židm. Velmi mnoho znamenají duchem

svým, any opírajíce se o prastarou zajisté zkušenost v církevním

zákonodárství projevenou hlásají bez obalu nebezpeí mravní nákazy

a — pohanské prý dle nkterých píliš útlocitných duší — heslo:

svj k svému! Znamenají také velikou výitku, ba dtku tm,
kteí, jsouce úadem povoláni, ony zákony hlásati, a
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postavením životním tolik samostatní, že mohli a mohou
beze strachu je provádti, a pece zcela zbyten takové
styky pstují na pohoršení a škodu nesamostatného lidu.

Jinak odluovací opatení posuzovati teba jako zbytek starší

praxe, která dnes není asovou, ba skorém ani možnou. Pomr spo-

leenských tím smrem už nelze mniti, ale ovšem teba obyvatelstvo

jim pizpsobovati, pro n vychovávati. Dtklivé memento pro veškeru

spolenost ony zákony ovšem obsahují, poukazujíce na nebezpeí ply-

noucí ze styk píliš dvrných se židy, vzhledem k dobývavosti a

chytrosti jejich. Nemenší zkáza mravní a hmotná hrozí však již také

od mnohých kesan, požidovštlvch, zvlášt mezi protestanty. Zde

více než jakákoli opatení ochranná a odluovací pomže pevnost

mravní a hmotná; jinak za nynjších pomr žádného duševného

contrebandu neuhlídáš a jen zbyten svdomí obtžuješ. Bylo by ovšem

lépe, kdybychom žid nepotebovali. Ale když se o to práv povolaní

initelé tak málo piinili, ani se práv jim židé stali nezbytnými,

teba také zmniti taktiku, t. j. usamostatniti se i vedle žid a ve

styku s nimi tak, aby naše pevážná vtšina udávala ton ve všem,

menšiny pak aby ve styku s ní nuceny byly jeho šetiti, majíce pro

soukromí své potebnou volnost. Ze svta utéci nemžeme, a takž ani

stykm se židovskými soubydliteli se nevyhneme. Jistota naše záleží

tedv jedin v tom, abychom zstali sami sob vrni, každý pro sebe

kesanským zásadám, vespolek pak druh druhu ve vzájemné podpoe.

Zásady ty pak musejí proniknouti také v život veejném, a to ven-

koncem. Jakým zpsobem to provésti, jest ovšem jiná, nebo ani theorie

není ješt všude ustálena, naši sociologové a sociální politikové nejsou

v dležitých otázkách zajedno; pomoci pak tmto zásadám do veejného

života bude ješt nesnadnjší, nebo liknavostí svou nechali jsme se

z nho všude vytlaiti.

Vzhledem k nynjším pomrm, které bez velikých a násilných

pevrat zdají se býti neuzdravitelny, pipadá tato e o obnov ke-

sanského života zajisté více než naivní. Ale stejn jisto jest, že

rozumný a zdravý antisemitismus jiného programmu míti nemže. A
myslí nebo mluví-li se jinak, že mimo nj, tam nebo tam je spása, je

to klam, ve kterém bohužel antisemitismus dosud vtšinou se nalézá,

snad ani ne v theorii, ale v praxi; nekesanský antisemitismus,

t. j. antisemitismus kesanství nevrný, je protimluv.

>w3í§£8«3£>^
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Latina jako e vdecká.

Myšlenka, latinu opt zavésti netoliko snad jako e theologickou,
nýbrž vdeckou vbec, mohla by se mnohému zdáti dobrodružnou,
akoli nejen Linné (f 1778), nýbrž ješt i Gauss, veliký mathematik

(ý 1855), používali této ei ve svých vdeckých pracích. A pece
nedávno byla tato myšlenka opt petásána, a to takovým zpsobem,
který není dalek doporuení, a to s místa, s nhož bylo by lze stží
takového doporuení oekávati.

Dne 29. ervna m. r. ml H. Diels, professor klassické filolog'

na universit v Berlín, v akademii berlínské e „O Leibnizovi a

problému všeobecné ei", 1
) v jejímž závru promlouvá o praktickém

významu vdecké, všeobecn srozumitelné ei.
Po njakou dobu mohl býti, tak praví, pokus Richelieua franinu

povýšiti za e svtovou, pokládán býi za zdaený. Avšak klesáním
politického vlivu Francie klesala také vážnost ei francouzské; v ec-i

anglické povstal jí nebezpený soupe a sesílením národního citu u všech
národ kulturních bez výjimky pokládali všichni národové za vc
cti, pivésti svou e mateskou ve vdách k estnému místu, a tak
dospli jsme dnes k pomrm, jež prof. Diels „babylonským zmatením -

jmenuje. „Nelze vypoísti, jaké duchovní ztráty každoron tím po-
vstávají, že vdecké spisy, které pece všechny nemohou býti pekládány.

osudná dráha, do níž bylo zaboeno tím, že latina byla odstranna
z vdeckého spojení, a ponvadž pokusy ve volapuku atd. novou latinu

utvoiti, posud nevedly k praktickým výsledkm, namítá se otázka.

zdali by nebylo jednodušším, opt sáhnouti k staré latin, jež po
tém- 2000 let jako nositel kultury prvního ádu se osvduje a jen
na as ze snadno pochopitelných pohnutek v používáni vdeckém do
pozadí ustoupila. Pokládám osobn vdeckou novolatinu, t. j. latinu

Keplerovu, Leibnizovu, Linnéovu, Gaussovu také ješt dnes za naprosto
píhodnou k mezinárodnímu dorozumní v otázkách vdeckých, jako až

posud je spolenou eí katolického kesanství. Ponvadž celá vdecká
nomenclatura stále hlavn se erpá z latiny nebo z latinisované etiny,
není proto žádné obtíže, dorozumti se nyní eí latinskou ve všech
vdách! I o nejmodernjší vd, chemii, lze snadno latinsky pojednávati,

jak až posud latinská e lékárník dokazuje. Popisné vdy pírodní

«) Sitzinigsheiichtc der k«".n. preuss. Akademie der Wissensohaften, 1*99. 8tr. 5Ti> n.
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zachovaly rovnž ješt ásten pozoruhodné a ctihodné základy z od-

bomické latiny ve svých diagnosích. V Americe, kde pstování latiny

v nejnovjší dob pozoruhodného rozkvtu nabylo, vychází od pti let

msíné žurnál s obrazy Praeco latinus. jenž pojednává jen o naprosto

skuteném život. Tam jsou lánkv o španélsko-americké válce, o áffee

Drevusové. o ženské otázce a parlamentarní zprávy z Ameriky a Evropy,

vše v latin, ale na štstí nikoli ve slohu Ciceronov. Naopak nakládá se

s latinou, jak se to pro takové úely samo sebou rozumí, jako s eí
živou, která je k staré latin v podobném pomru jako novoetina
k ei Demosthenov. Tuto tém mrtvou novou latinu v širším rozmru
oživiti a ve zprávách, jež uren v jsou pro mezinárodní spojení, opt
k užívání pivésti, bylo by snad nyní ješt možno, kde zástupcové

vdy ve všech zemích kulturních ješt v této ei jsou vyuováni.

Avšak ovšem process drobení se, jenž poal differencování národních

literátu, pokroil vlivem vždy více stoupajícího národního citu. vždy

silnjšího demokratisování a techniky vždy chlubnéji vystupující tak

daleko, že znovupostavení antické zboeniny se nám jeví tém dobro-

družnou mvšlenkou. I pro vdy samy poskytovalo by oživení latiny

ochranu proti mnohým nebezpeenstvím práv naší doby. Pi vše-

obecném totiž zájmu zvlášt na védách pírodních, jenž v nejširších

kruzích žije pi širokém rozšíení theoreticky mén hlubokého pírodo-

vdeckého vzdlání v kruzích technických jest dvojí nebezpeenství.

že nepovolaní se tlaí do vdeckého bádáni, a uenec že svésti se dá.

aby opustil vlastní bádání a snažil se dosáhnouti vavínu spisovatele

spisv populárními. Hrozícímu zanesení pískem ,svaté eky vdy bude

však nejlépe zabránno, .budou-li ochranné behv silné upevnny/
Takovéto upevnní spoívá v co možná nejlepším zachování a sesílení

vdecké ei odborné, jež podivuhodn se k tomu hodí, aby neisté

živly vzdalovala a vduod zmlení uchránila. Ponvadž sdlení vdeckých
pravd odborníkm ani nevyžaduje ani nesnese umlecké ozdoby, jest

nejjednodušší a nejkratší výraz nejlepší. Nikdo nebude chtíti vzdušnou

pumpu anebo dynamický stroj chtíti stavti v románském nebo gothickém

Blohu. Nejprostéjší forma, která jest úelu úplné pizpsobena, je zde

také estheticky jedin uspokojující. Tak je to také s vdeckou ei:
ne dulcia carmina quaeras: ornari res ipsa ne^at contenta doceri.

Zdali však jest možno latinu opt ve védách svtských oživiti,

o tom neodvažujeme se pronésti úsudku. V Norsku pokroili nyní již

tak dalek", že odstranili latinu ze stedních škol. Každým zpsobem
však obsahuji práv vyložené mvšlenky apologii církve katolické, která,

pokud na ní záleželo, latinskou e pro díla theologická a pro vyuování
theologické do jisté míry vždy podržela a doporuovala. r.
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Animismus.
Ref. Jan Oliva.

Oblíbeným thematem studií p. Dra. O. Fr. Vaka jest animismus ilí

vysvtlení o vzniku náboženství a pak starší djiny národu israelského.

O animismu rozepsal se zvlášt ve „Kvtech" r. 1890., o starších djinách
israelských vydal více pojednání i spisk, jako na p. r. 1890. „Zkazky
a povsti biblické", r. 1893. „Pravk Palestiny" a j. Roku 1898. vy-
daným spisem pod názvem „Animismus se zvláštním zetelem k národm
semitským" spojuje jaksi obojí výše dotenou adu spis svých v jedno.

Snaha jeho také od vdeckého našeho svta mimokatolického jest uznána
a schválena, jak svdí na p. referát p. Dra. R. Dvoáka v „Athénaeu"
X. 314 n. nebo v „Naší Dob" VI. 557. Katolické asopisy „Hlídka
literami", „Hlídka", „Vlast" a j. ovšem neúastní se této chvály, vy-
týkajíce studiím jeho mnohé závažné chyby. Ze p. doktor toho nijak

nedbá, rozumí se u nás již samo sebou. Pes to nelze k vci úpln
mleti, nebo by se mohlo zdáti, že my katolíci nemáme již nic k obran
svého stanoviska. Ponvadž by však asi p. doktor dvodm katolík
nebyl již a priori pístupen, chci mu prozatím pednésti v následujících

ádcích názory uenc protestantských z Nmecka. Snad ádky
tyto mnohého našeho vzdlance pohnou o vci uvažovati, a ne-li to,

alespo k tomu, že názory p. Vakovy od kritiky naší jednosvorn pijí-

mané nejsou zarueným výtžkem vdeckým; pozná, zeje to pouhá a ješt
velice slab podepená hypothesa. Povaha vci nese, že hlavn budu pi-
hlížeti ke spisu r. 1898. vydanému, ne ovšem do podrobností, ale celkov,
a i pro ostatní spisy odtud tu a tam pípadná kritika se najde.

a) Roku 1898.. tedy stejného roku jako pan Dr. Vank, vydal
magister theologie Johannes Frey, soukromý docent na universit
v Dorpat, u G. Bnhmeho (Deichersche Verlagsbuchhandlung) o 244 str.

spis pod názvem: „Tod, Seelenglaube und Seelenkult im alten Israel.

Eine religionsgeschichtliche Untersuchung." Je to tedy spis o stejném
pedmtu jako spis p. Vakv. Proto srovnání bude velice výhodné.
Aniž se mže nkdo pozastavovat nad tím. že pisatelem jeho je theolog,

nebo je všeobecné známo, jakým zásadám theologie nmecká holduje,

a proto nemožno tu užívati frasí o staré method, stedovké ue-
nosti a p. A k jakým výsledkm dospl tento moderní theolog?
Ukazuje, že pi vysvtlování náboženství israelského, jak se nám jeví

podáno v Písm sv. Starého Zákona, ani všeobecný nábožensko- djinný
rozvoj ani zásady srovnávací vdy náboženské nepostaují. Se zdarem
ukazuje na to, že není nikterak oprávnno, obyejnou úctu duch (duší)

jednoduše penášeti na djiny a rozvoj národu israelského, a dále že
rovnž tak jest velikou chybou beze všeho popíti Jahvismus ped
Mojžíšem a pijímati za to naturalismus. Speciáln pak proti Spencerovi
dokazuje, že z víry v duši nemohl niklerak povstati kulr duch (duší)

a pedk. Práv naopak kult pírody bvl by musil pedcházeti, po-
nvadž musí se pedpokládati jakožto píina smrti
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njaká vyšší mocnost díve, než jest možno mocnost tu

vztahovati na duši.

P) Vývody práv podané možno vhodn rozvésti lánkem
„Heidentum", podaným do „Realencyklopiidie fur protest. Theologie

u. Kirche" B. Lindnerem r. 1899. Ponvadž v lánku tom jest o vci
pojednáno obšírnji a se stanoviska všeobecného, podám náhledy tam

pronesené co možno úpln. Co do stanoviska spisovatelova a celého

ducha uvedené encyklopedie poukazuji na sta ve „Hlídce" 1899 str. 699.

Máme tu tedv opt vývody moderního, kritického theologa protestant-

ského. Píše pak doslovn takto: „astokráte se myslilo, že i židovství

nebylo z poátku monotheistické, nýbrž teprve bhem asu monothei-

stickým se stalo, a že na druhé stran ve všech polytheistických

náboženstvích možno nalézti jakousi tendenci k monotheismu. Jest

ovšem pravda, že ve všech polytheistických náboženstvích jisté momenty
ukazují k monotheismu jakožto stanovisku, jež náboženskému pe-
mýšlení úpln mže vystaiti, ano ani nižším náboženstvím, nazvaným
animistickým, momenty ty úplné nechybí; i jednotliví mužové u mnohých
národu vycítili rozpor, v jaký dostalo se lidové náboženství skrze

polytheismus s náboženským citem a náboženskými potebami, a dle

toho uinili pokus, leckdy šastný, z mnohosti dospti k jednot. Avšak
proti tomu jakožto historický fakt teba uvésti, že žádné lidové ná-

boženství tmito pokusy se nezmnilo tak, aby jeho uení a jeho ády
Byly proniknuty názory monotheistickými. Monotheismus zstal, kde
k nmu dospli, omezen na úzké kruhy a nikde ani nezatlail ani

nezmnil polytheismus. Pravidlem také snaha po jednot nevedla

k istému monotheismu, k víe v absolutního, osobního Boha, nýbrž

v pantheismus. Nejvtší ást nynjších badatelv o náboženství, vyjma
uence katolické, spojují ob hlavní formy pohanství, polytheismus

a animismus, v historickou souvislost tím zpsobem, že animismus po-

važují za starší vývojový stupe náboženství, z nhož pak asem se

vyvinul polytheismus. Úcta duchv a pedk, j^kož i arodjství ped-
cházely prý všude úctu bohv a bohoslužbu; ano nkteí domnívají se,

že nalezli stopy pekonaných názor náboženských i v nynjších vyšších

náboženstvích. I názory mravní byly prý z poátku neodvisly od ná-

boženství, byly prý surovými a nedokonalými, práv takovými, jaké

posud shledáváme u divokých ili pírodních národv, a teprve asem
prý se zjemnily a s uením náboženským spojily. Takov)7 vysoký,

abstraktní pojem, jako je slovo ,Bh', nemohl prý na nižším stupni

vývoje ani pochopen ani prvotní eí njak vhodn vyjáden býti.

Teprve znenáhla z víry v duchy, nejspíše skrze stupe polydemonismu,
prý povstal polytheismus a z nho, stále v rovné áe, vyvinul se nejvyšší

stupe náboženský, monotheismus u V dosavadních slovech jest vrn
zachycen stav celé otázky; kdo by u nás mimo spisy p. Dra. Vaka
nahlédl na p. do „List filologických" nebo do Óttova „Slovníku
nauného" v rzných statích, zejména pana Dra. Krejího, setká se

s týmiž názory. « .». p.)



"241 Písemnictví a umní:

Co te lid ruský?

Sdluje A. Vrzal. (O.)

Z luboník pravým virtuosem ve smyslu snížení ceny knih pro lid

je firma Iv. D. Sytin i Co. v Moskv, jež jedním bokem pimyká
k luboníkm, vydávajíc snáe, vštby a pod., druhým pak k intelli-

gentním vydavatelm. Posrednik svil jí tisk i prodej ve velkém
knih i obraz, jež vydává, ježto veliká firma tato má nejlepší spojení

s ofeni, roznášecí knih po venkov. I tato firma vstoupila ve spojení

s V. Vachterovem i zaala 1897 vydávat sbírky povídek „vá-
noních", „vesnických'' a j. v pkné úprav a za nízkou cenu.

Sytin vydává též výborný „Russkij selskij kalendá", sestavený

Gorbunovem-Posadovem.
Jak jsme se již zmínili, po reform výbor gramotnosti r. 1896.,

jež obtížila innost jejich vydavatelskou požadavkem, že smjí se vy-
dávat knihy pro lid teprve po pedbžném dovolení ministra národní

osvty, pozorovat úpadek v oboru lidov-vzdlavacího hnutí v ruské
inteligenci. Na trhu literárním pestaly se objevovat knihy pro lid.

jen Posrednik asem vydával sešity vdecko-popularního obsahu.

Však nyní zdá se, že krise tato minula, a na trhu knihovém objevují

se nová vydání pro lid, pozorovat zase oživení literatury lidové.

Spolu pozorovat v poslední dob, že pod vlivem osvétných proud,
jež pivedly za sebou zaizování škol, knihoven a ítáren pro lid

a vyvolaly na knihový trh adu nových skladatelv a vydavatel knih
pro lid, literatura pro lid poala se lepšit. „Li stovky" (brožurkv

o 1 tiskovém archu), vykonavše své poslání, nauivše prostý lid ísti.

neuspokojují již etb zvyklých tená z lidu, kteí zaínají ohlížet

se po „tlustých" knihách, v nichž by nalezli vážnjší potravu

duševní, rozešení otázek, které je muí. Knihy luboných vydavatelv
i knih}-, speciáln vyrábné „pro lid", sestavované k pouení i útše
„menšího bratra", uící ho neustále jen pokoe, pokání, neprotivení se

zlu. sebezapírání, nelibí se již zbhlejším tenám. Nelze nepozorovat
oividného fakta poslední doby, toho, že hranice mezi literaturou pro
lid a pro intelligenci do jisté míry zatušovaly se, že rozmnožil se poet
tená stedního typu, málo sice pipraveného k etb vdecké,
ale snažícího se upokojit svou touhu po vdomostech, pi nedostatku
uebných ústav a jiných vzdlávacích prostedk, tením dobrých
a laciných knih. Pro tyto tenáe, hledající rozešení trápících je,

„proklatých" otázek v knihách, bylo teba rozšíit literaturu pro licí

hlavn popularn-vdeckými knihami, po nichž je vtší a vtší poptávka,
utenái ti žádají, by i spisovatelé i vydavatelé hledli vdomosti, jichž

vdou nabyli, uinit obecným majetkem, by správné porozumní všeho,

co je kolem nás, — a je to život svta, pírody neživé i živé, af život

lidstva nynjšího, minulého, budoucího, — stalo se majetkem lidí všech,

vzdlaných i tch, jejichž vzdlání je nižší než vzdlání, jehož lze na-
býti ve stedních školách.
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Proto nové vydavatelské firmy, jež vznikly v dob poslední,

více dbají popularn-vdeckých knih. po nichž vtší je poptávka. Tak
dležitým zjevem v oboru lidové literatury je „Popularno - naunaja
bibliotéka" F. Pavlenkova v Petrohrad, v níž vyšlo dosud asi 40 svazkuv

od nadaného popularisatora Lunkevie v cen 8—25 kop. Knížky psány

prost, srozumiteln, péknvm literárním jazykem a zdobeny etnými
illustracemi. Vypravuje se v nich o všedních zjevech obklopující nás

pírody, o „obloze a hvzdách", „hromu a blesku", o „život v kapce

vody", o „zemi", „neviditelných pátelích i nepátelích lidí" atd.

Úelem svazek tch je, by obecnou školou pipravený tená cestou

tení dobrých knih rozšíil úzký obzor svých vdomostí o okolním svt.
„Obšcedostupnaja bibliotéka", již vydává G. M. Pekkatoros v Odsse.

pináší vtší svazeky o 160—200 srr. po 25 kop. s illustracemi.

Podávají se tu populárním zpsobem vdomosti o lovku, o pírod,
djinách náboženství, umní atd. Jsou to kompilace nebo peklady
z cizozemských spis, psané pkným jazykem. Pedností svazek
tchto je, že ped tenái rozvíjejí všeobecný obraz tch neb onch
zjev, neobtžujíce jich množstvím zbvtených podrobností, nýbrž

snažíce se upoutati je grandiosností zjev.
Mezi knihami pro lid, vydanými v dob poslední, pední místo

zaujímají sešitkv. vydané firmou O.X. Popové v Petrohrad. Charakterem

svým sešity ty pipomínají sérii lidových knih, jež v letech 1894.—1896.

v vdal petrohradský výbor gramotnosti; bohužel vydání O. X. Popové

nejsou tak laciná, jako vydání petrohradského výboru. Vydavatelstvo

má na mysli hlavn zbhlejší tenáe, jejichž poteby a vkus dobe zná.

Pední místo v sérii sešitkv O. Popové zaujímají díla znamenitých

spisovatel: Fon- Vizina (Ne dorosí), Lermontova (Mcyri, Bela,
T a m a ), Lva Tolstého (Smerf Ivana Ilji a ). Zvláštní pozornosti

vydavatelstva tší se umlec a publicista Gléb Uspenskij, jenž znal

výborn poteby lidu a v pracích svých snažil se vysvtlit složité zjevy

života venkovského lidu. Z jeho povídek tu máme: „Xeizlimyj",
„Budka", „Xužda psenki pojet" a „Knižka ekov." F. Xe-
ídov je tu zastoupen povídkami ze života lidu: „Bezobronyj",
„Lšij ob o šel", „Stepán Dubkov" a baškirskou legendou „Ne-
ustrašimyj Galíej." Z povídek X. X. Xaumova máme tu ti:

„Umališennyj", „X'efedo vskij poinok" a „Furgonšik".
Jsou tu ješt pkné povídky ze života námoního K. Stanukovie
(Ma troska, Matrosskaja ras pravá), povídky Vas. Xmirovie
Danenky a V. Dmitrijevové (Ot sovsti). Z popularn-vdeckých
knih jmenujeme znamenité knihy popularisatora D. Kajgorodova
„Derevo i jego žiz" a „Kukuška." O. X. Popova vydala

též dobrý „Katalog obše-dostupnych knig" (cena 20 kop.).

Petrohradská akciová spolenost „Izdatel" vydala první sérii

knížek pro lid. Z 21 sešit vnováno 10 povídkám D. Mamina-
Sibirjaka, z nichž ti (Halino vyj a gory, Zimovje na Stu den oj,

Priemyš) jsou rzné variace na thema o starém hlídai a jeho psu;

v jiných tech (Ko-Razbojnik, Savka, Goroj) líí autor své
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:

dojmy z lovu v lesích uralských, jež popisuje s umleckou pravdivostí.

Povídka „Ispovd" pipomíná „Hospodáe a pacholka" hrabte
Tolstého a líí zmrznuti tí lidí. Obsah povídky „Vaška Zabaluj"
je vzat ze života petrohradského služebnictva. P. Zasodimskému náleží

6 povídek, jichž dj erpán ze života lidu selského. Ti z nich „Cer-
nvje vorony", „Ves vk dlja drugich" a „Mirskoje dit"
vydal díve Posrednik mnohem lacinji. Teple napsána povídka

„Od pluhu k runici", líící, jak rodinné štstí selské ruší se

povoláním otce rodiny na vojnu. V povídce „Dokala se tetka
Aksija" líí nehody, jež zavinuje na vsi továrna. Tžký dojem
psobí „Feka Bezlajenok." Povídka K. Staukovie „Smer na
korabl" napsána velmi vele. Škoda, že vydání firmy „Tzdatel w

jsou dvakrát až tikrát dražší než vydání jiných firem, což je pekážkou
pro šíení se pkných povídek.

Nová vydavatelská firma „Rodnoje slovo" pinesla za nkolik
msíc svého trvání 17 sešit na tení pro lid a dti. Úelem jejím

jest, vydávat pro lid díla pedních spisovatel ruských íPuškina. Ler-

montova, Kolcova, Lva Tolstého) i cizozemských. Pi velmi laciné cen
(sešit za 2—5 kop.) sešitky vynikají cenou vnitní, obsahem i pknou
úpravou a zetelným písmem pro dti i dosplé, zaínající ísti.

Mnoho pro lid se hodících a laciných knih obsahuje Deševaja

bibliotéka A. S. Suvorina v Petrohrad, kdež na p. „Soinenija-
A. S. Puškina jsou za 1 r. 50 kop., „Soinenija" M. Lermontova
za 1 r. 30 kop. a pod.

Z pehledu toho, co vydaly rzné vydavatelské firmy pro lid.

snadno lze poznat, že ruská intelligence za posledních 15 let mnoho
pée vynaložila na to, -by ruský lid za laciný peníz mohl si objednat

dobré knihy. Ponvadž pak firmy ty vydávají knihy pro lid v 16 tisících

výtisk i více, lze si pedstavit, jak rád ruský lid te knihy zdravého

obsahu. Ovšem pes to všecko zbývá ruské intelligenci ješt mnoho
práce, než zastaví nával „luboných" knih na venkov. Poptávka po

knihách mezi lidem je stále vtší a vtší, a intelligentních vydavatel
je pece ješt pomrn málo.



K opravám diplotuatúre moravského. -4.

K opravám diplomatáe moravského.
PíSe Fr. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

CXXXVI.
346. Kar// markrab. Proltn, 24. srpna 1341. — O. I. o. 6.

Peet na hedbáví erveném a zeleném s rytíem hledí spuštné

majícím na ujíždjícím koni pokrytém abrakem v levici štít. v pravici

tasenv me majícím. Nápis peeti ve vosku obyejném bílém: KAROLUS.

PMOGIT. REGIS. BOEMIE. MARCHIG. MORAUIE. Na rub menši

peet ve španlském vosku erveném, štít ve tyi pole rozdlený,

v pravém horním eský dvojocasý lev, v levém dolním orlice moravská,

v levém horním a v pravém dolním orel jednoocasý. znak lucemburský.

Nápis kolem: f SECRETU. KARULI. PMOGITL REGIS. BOEMIE.
MARCHIONIS.. MORAUIE. „Marchionis- doplnno z peeti na listin

G. I. a. 10. níže uveden*-.

Týž znak na líci na štít jezdcov. Poátené N str. 247. . 1.

pi „N<>s- v originále schází.

CXXXVII.
347. Ulrich biskup Churský atd. Praha, 24. srpna 1341. — G. I. a. 7.

Nápis zbylý na rub: Swiedomi na Drazegowicze. Kde
na rub jest nápis ze století osmnáctého, ásten jest rasura, vyškrabán

bvl nápis jist starší.

Peetí bylo pivseno devt. Prvá biskupova ve španlském vosku

na podklad vosku velího bílého. Obraz uprosted: Biskup ve slav-

nostním úboru s mitrou na hlav v levici drže berlu sedí na kesle

ozdobném. Pravici má zdviženou jako k žehnání. Nápis: FRATER
VLRÍCVS. DE1. (iRACIA. EPLSCOPVS. CYRIENSIS. Na rub menší

peet biskupova: uprosted poprsí jeho ve vosku španlském erveném.
Uprosted poprsí biskupovo jak výše v odve slavnostním, legenda:

; SECRETVM. FIJIS. VLRICI. EPI. CVRIEN.
Druhá peet (Boleslavova) a 3. (Mikolášova) jsou zcela zachovány,

taktéž zachována legenda peeti 7. (Bohušovy), znak otelý, na tvrté
i páté jest dvé ostrví kížem peložených, legenda neitelná, (i. a 8. úpln
otelá. Devátá peet odpadla docela, zbyly pouze hedbávné niti ervené
B zelené (ne: žluté), na kterých visela, jako všecky ostatní peeti.

Poátené N pi _N'us- str. 248. . 1. v originále schází.

Str. 249. í'. 7. jest v originále < Visti ne: C%risti).

cxxxvm.
380. Karel markrab. Praha, 13. ledna 1342. — G. I. o. 10.

Nápis na rub: Concessio in de... slovo, jež následovalo,

rozmazáno kakou; pozdji pipsáno: monasteriiad infanciam.
Stranou: h.
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Peeti visící na hedbáví erveném a zeleném jak popsána výše,
ve vosku bílém, spodní ást ulomena, zbytek pak pelomen ve dvé,

drží se nitmi dotenými pospolu.

Str. 27ó. . 10. jest v originále munificencie;

^tr. 27*!. . 10. „ „ „ inhibicionem;

. 2ó. dam (tiskový omyl) edam;
str. 277. . 4. dieta fide nostra orig. data fide nostra;

. 10. successuram L. successiuam, orig. successuram jako str. 274. . »>.

(nevšiml si vysokého oblouku zejm: successura posteritas;

nad zkratkem)

. 1 9. nepochopuji, pro jednu jedinou

literu etl pepisovatel t jinde c:

. 19. Lignite, ale

. 20. Olomucz; Bozcowiz ale . 30. Hlawacz;

. 22. Hemrico (m. tištného Henrico);

. .'50. Holnstain má náš originál.

CXXXIX.
391. Karel markrab. Praha, O. února 1342. — G. I. a. 9.

Peet zachovalá na nitích erveného a zeleného hedbáví ve vosku
bílém s otiskem menší peeti v reverse. ervené hedbáví jest jako
jinde hodn vybledlé.

CXL.
392. Jan král. Praha, 6. února 1342. — G. 1. a. 8.

Peet na hedbáví erveném a zeleném ve vosku bílém, pedstavuje
rytíe ve zbroji s hledím spuštným na uhánjícím koni pokrytém
abrakv, štít v levici, me tasený v pravici držícího. Legenda: IOHAX-
NES. EI. GRATIA. REX. BOEM[IE. ET.] LVCEMBVRGEXSIS.
COMES. Na rub menší peet králova: uprosted orlice s hlavou na
právo obrácenou, s kídly rozpjatými, jehož celé tlo kryje štít se

znakem jako na líci ve tyi pole rozdleným, v horním pravém a

v dolním levém eský lev dvojocasy, v horním levém a dolním pravém
lev, znak lucemburský. Legenda: f SECRETVM. IOHÍŠ. REGIS.
BOEMIE. ET. COMITIS. LVCEMBVRGEN.
Str. 284. . 7. monasterium sanctu- orig. monasterium pro sanctualtbus

;

alium

Ktr. 295. . 4. episcopo „ episeopo eixs:

r. 8. Inprimis . . . vnacum „ in primis . . . vna cum;
. 32. literas „ litteras (s dvma t bylo tehdy

psáváno).

CXLI.

399. Karel markrab. Olomouc, 1. dubna 1342. — C. I. a. 13.

Starší íslo, než udané Drem. Lechnerem, jest na rub psáno
smrem od vrchu dol cxxxiM . Na jiném míst: Quartum; jinde III.
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Str. 290. . 1. Poátené I (k „In a schází v originále);

. 5. Witeo, . 6. Henricus (ne jak L. opravuje: Heinricus), . 8. martmim;

. 13. má orig. Pryemizl (ne: Przemizel);

str. 291. . 2. má orig. predictorum progenitorum

;

. 2. a 3. má orig. feliciter inherere, vydavatel opravil dle smyslu a dle

jiných listin: soliti inherere, ale neudal, že opravil ze svého. Oba vidimusy

dat. Klášter Hradisko, 2. záí 1685 a Olomouc, 17. záí 1685 naší

listiny tou jako náš originál;

. 5. mmunitates, . 6. de werbo ad werbum;

. 9. schází v našem originále „infringere", Boek doplnil dle smyslu,

ale nepoznamenal toho;

. 13. ?*aliturm.

CXLII.

499. Karel markrabí. Praha, 15. srpna 1343. — C. I. a. 14.

Starý záznam na rub listiny pepsán jest novjším, tak že ho
málo znáti. Zní: Littera super castro Landsperkg regis
Karoli; seteno jest, ale ješt pozorovati íslo: N 73. Druhého nápisu,

který by byl, jak Dr. Lechner udává, vyškrabán, vbec nebylo.

Peet ve vosku bílém na nitích ervených a zelených ponkud
porušena: postava Karlova jest bez hlavy, též upadl kousek legendy

peetní: s poátku KA a IE na konci.

Str. 365. . 12. jest v originále: inantea;

. 19. lieras a likére;

. 25. „ecclesie Olomuce" jest dativ náležící k „danda aut leganda",

tedy teba rozvésti: ecclesie Olomucensí, ne pak Olomucensw;

. 30. opsal Boek špatn: seu partes, homines. Dr. Lechner opravil

správn slovo poslední: huiusmodi, ale nechal partes. Originál má zcela

zeteln: incolas ipsorum et homines seu partis huiusmodi. Ipsorum

ukazuje na pedcházející „castrum et bona"; . 29. Naše partis huius-

modi není než „partis eorum" na témž ádku, totiž partis castri

et bonorum;

str. 366. . 4. originál píše zeteln: liíeras.

Hlídka. 17
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Nová díla.

Ddictví sv. Prokopa v Praze vydává práv jakožto podíl za

rok 1899. . 50. spis: mši svaté. Dogmaticky a historicko-liturgicky

pojednává theol. a fil. Dr. Josef Kupka, professor pastorálky v Brn.
„V naší literatue", praví spisovatel v úvod, „máme více výklad

mše svaté, nemáme však dosud liturgického vdeckého výkladu, se

zvláštním zetelem na vývoj mešních obad, z nhož asto jediné

správného smyslu se lze dopátrati. Proto chtl jsem pedevším podati

historicko-liturgicky výklad mše svaté. Ale každý vdecký výklad

mše svaté spoívati musí na dogmatice. A proto pedeslal jsem nejprve

nauku dogmatickou o mši svaté, pi emž jsem se obmezil na pravdy,

jež liturgovi jest nutn vdti. To je píina, pro se snad nkterým
tenám bude zdáti ást liturgicko-historická mnohem obšírnji podána,

nežli ást dogmatická."

V ásti L, dogmatické (str. 1.— 157.), spisovatel vycházeje z pojmu
bohoslužby vbec pechází na pojednání o obti (díl. I. str. 3.—21.) a

pojednává zvlášt zevrubn o krvavé obti Krista Pána (díl II. str. 22.—39.).

Na to pak (v dílu III.) s pesností dogmatickou provádí dkaz z pramen
zjevení, že mše svatá je pravá a skutená obt (str. 40.— 76.), rozebírá

nauku o podstat a úincích mše svaté (str. 77. — 122.) a ukonuje tento

díl ukazuje v 6 paragrafech (str. 123.— 147.) na význam obti euchari-

stické pro církev svatou, kterak totiž mše svatá je stedem veškeré

bohoslužby, jaký je vztah mezi obtí mešní a svatými svátostmi

i svátostinami, mezi mší svatou a církevním rokem i církevními ho-

dinkami a církevním umním a dokazuje, že mše svatá je školou

všech ctností. Poslední pak paragraf tohoto dílu nás pouuje, kterak

soudí protestante o obti eucharistické. — ást II., historicko-liturgická,

obsahuje y dílu I. (str. 157.—210.) djiny mešní liturgie ímské až do

doby sv. liehoe Velikého. Spisovatel popisuje pedevším liturgii dle

zpráv Písma sv. a sv. Otcv apoštolských, dále podává obraz a vývoj
liturgie mešní v 2., 3. a 4. století, pojednává o reformách mešní liturgie

ve 4. století, o opravách sv. ehoe Velikého a ukazuje, jaká byla

mše sv. ehoe Velikého. — Díl II. (str. 211.—619.) je výklad obad
mše svaté. Zásady, jež v tomto výklad spisovatele vedly, vysvtluje
v paragrafu: Základní pravidla mše svaté; praví tam: „Mše svatá má
se vykládati grammaticko-historicky a mysticky. Výklad grammaticko-
historický pouuje nás o smyslu modliteb, o jejich slovném znní,
pouuje nás o dob, kdy, a o píin, pro obady do liturgie mešní
byly zavedeny, jaký byl pvodní jejich význam, jakým zmnám byly

podrobeny a p. Mši sv. tedy patrn neporozumí, kdo tohoto výkladu
zanedbá, jelikož pvodní smysl jest klíem poznání smyslu t. zv. du-

chovního neboli mystického,... jenž vidí v jednotlivých dílech mše sv.

zobrazeny výjevy ze života, utrpení a oslavení Pána Ježíše Krista."

íd se tmito zásadami podává nám spisovatel velmi zevrubný a dobe
zpracovaný výklad všech obadu v i modliteb mše svaté.
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Celé dílo jest ukoneno temi dodatky: liturgie mešní dle Testa-

mentm D. X. Jesu Christi, formulá mešní liturgie v osmé knize
apoštolských konstitucí, djiny mše svaté v zemích eských.

Jsme rádi, že Ddictví sv. Prokopa vydalo tento pkný a dkladný
spis theologický, ovoce to bedlivého studia, zpracovaný nejen s vdeckou
zevrubností, nýbrž i s vroucností a pietou, jíž jest hoden pedmt nad
jiné vznešený, nejkrásnjší to odkaz lásky Spasitelovy — pedrahá obt
eucharistická. Doporouíme rádi tento spis o mši svaté a upozorujeme
na nj zvlášt také dpp. katechety stedních škol, jimž bude pi výklad
mše svaté vítanou pomckou. Dr. J. D.

Dra. Josefa Bilczewského Archeologie kesanská ve službách djin
církevních a vrouky. Z polského, autorem pro vydání eské zvláš upra-

veného a doplnného originálu podává Dr. Josef Tumpach. V Praze 1898.

Str. XXVI a 447. Cena 2 zl. 50 kr.

Dílo vydáváno po sešitech a jest 9. svazkem „Vzdlávací knihovny
katolické", pravou její ozdobou. V úvodu strun podávají se djiny
katakomb ímských a bádání archeologického, jehož hlavním pedmtem
jsou práv tato starovká pohebišt kesanská. Vítána zde vzpomínka,
jakou mrou národové slovanští vdu archeologickou pstují; mezi
Charváty* prof. Lukáš Jelic a prof. F. Bulic na poli tom pracují,

a Poláci mají mimo professora Kazimíra Moravského, professora

Štp. Pawlického a P. Skrochowského hlavn lvovskéko
universitního professora Dra. Josefa Bilczewského, jehožto dílo

velmi cenné tuto na jazyk eský pevedené má vyplniti skutenou
mezeru v literatue eské, podobného soustavného díla dosud postrádající.

S potšením lze vyznati, že úkolu tomu dobe vyhovuje.

Jak již úplný název naznauje, rozvrženo jest dílo na dv knihy.

První líí, jaké služby koná archeologie pro djiny církevní, a

rozvržena jest na 4 díly. Velmi zajímav a vždy vdecky zde se

prokazuje, jak dležitým pramenem djin církve prvotné jsou staro-

žitnosti kesanské, jejichž bedlivé zkoumání nejen mnohou stránku

tchto djin novým svtlem ozauje, ale již také leckterý nový list

) této knihy vložilo. Nejzajímavjší toho doklad podává § 2. dílu IIT.

na str. 76. a n. V djinách církevních dobe byl znám spor o kázni

kajícné, který v církvi ímské a africké mezi protivnými stranami
j)ííli>né písnosti a velké mírnosti v 3. stol. vzešel (zde jen na str. 81.

na posledním ádku opraviti dlužno, že roztržka Novatova v Karthagin
nikoli na „poátku" 3. století nepovstala, ale uprosted téhož století).

Z objevených úlomk mramorového nápisu nyní objeveno, že tytéž

spury ješt také na poátku 4. století za papeže Eusebia (310—311)
se opakoval v.

Z celé první knihy snad nejvíce vyniká díl IV., a to již mrou
pirozenou. Jest to rozprava o „umleckém život církve", a památky
sem patící jsou z vtšího dílu pedmty umni starokfesfanského.

Druhá kniha nadepsaná „Archeologie ve službách vrouky" po-

dává tresl toho, co o jednotlivých láncích víry nám vypravují staro-
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žitnosti kesanské. Nmecká literatura má nádherné a obšírné dílo

astji vydané: Ott, „Die ersten Christen ober und unter der Erde. u

V Bezn, tetí vydání z roku 1880., strun také „Katakombenbuch"
zvané. Záslužnou bylo by prací vydati je v eském rouše s pknými
illustracemi vydání nmeckého. Zatím dobe poslouží naše dílo, v nmž
hlavní výsledek bádání archeologického na poli vrouky dle jednotlivých

lánk víry velmi zdaile, a strun vylíen jest. Významu tchto
neklamných svdectví proti boicím snahám protestantismu a nevry
naší doby nelze dosti oceniti; archeologie zde se osvduje jako vítzná
apologie víry katolické.

Odporuujíce dílo co nejlépe nejen knžím, ale také všem vzdlancm, jen nkterá
pání projevujeme pro píští vydání. Uznati dlužno, že dílo archeologické cizích slov

postrádati nemže; proto však na str. 30 dvakráte místo »blasfemníko« dobe se mohlo
íci »rouhavého«; též na str. 181. a 414. místo »echem« lépe by znlo »ozvnou : na

str. 202. »oppugnují« úpln zbyten stojí, jakož i na str. 214. »formalní dementi :

taktéž zbyteno jest na str. 409. a 414. mluviti o existování « oistce a kultu Marián-

ského; ješt mén se zamlouvá slovo ;>fakt« na str. 408 a 414. a na str. 414. vta:
»v Gallii nemli na tom nejmenšího interessu . Taktéž nemže se líbiti píilavné jméno
katakombní« na str. 213. dvakráte a jinde; má-li již za každou cenu tvoiti se adjektivum,

snad by katakombovým pece lépe znlo. Proti smyslu jest na str. 106. mluviti o od-

poru »k mrtvole«, místo proti mrtvole. Proti duchu eské ei praví se na str. 313.

pro žádnou jinou píinu velebil místo nevelebil, a na str. 415. ^nectíti matku
místo niatk?/. Na str. 413. místo » povdí zajisté má státi poví. Jaksi proti úct ke-
sanské na str. 249. a n. zní »Dcko Boží místo »Dít«.

Tisk mnohojazyného textu i poznámek jest pelivý; jen na str. 39. neopraveno
»metropole«, kde dle smyslu jiného nelze pijati než nekropole«, a na str. 28. ve
slov 'ÁAs£áij.svo<; také uncialkami tištném místo 2 mlo státi Z.

Jsou to jen drobné malikosti, které dílu samému ceny neubírají.

Obrázková výzdoba má 67 ísel; není sice nádherná, ale úelu úpln
vyhovuje. de. .t. Hodk.

Zemské snmy a sjezdy moravské. Jejich složení, obor psobnosti a

význam od nastoupení na trn krále Ferdinanda I. až po vydání obnove-

ného zízení zemského (1526— 1628). Líí dle archivních pramen Frant.

Kameníek. Díl první. V Brn 19U0. Str. V a 562. Cena 8 K.

Kus niterních djin moravských za celých sto let. Jest to dílo

dkladné, vzácné, založené na rozsáhlých studiích archivních. Prameny
pracn bylo panu autoru shledávati v Brn, v Praze, ve Vídni, ve
Vratislavi, v Teboni, v Jindichov Hradci, v Drážanech, v Inspruku
a j. Dosti skrovná ástka vyšla tiskem. Samo sebou se rozumí, že

užito také hojn dl tištných.

Spis o zemských snmech a sjezdech rozvržen jest na ti díly:

V prvém pojednává pan autor všeobecn o rozvoji zemských snmu v,

z ásti zvláštní pipojuje nkteré stat; v druhém díle, jenž má vyjíti

1901 o soudnictví a o stycích Moravy se zemmi okolními; tetí, jenž
vyjde 1903, o vzájemném pomru stavv moravských k sob, o lidu

a o jeho život, o bezpenosti v zemi a o pomrech náboženských.
Díl prvý jest práv v rukou tenáv.
V ásti všeobecné mluví pan autor pedevším o vývoji snmúv

a sjezdv moravských, jaké byly jejich poátky, kdo svolával snmy

,
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a kam byly svolávány; jaký rozdíl snmu a sjezdu? o plném snme,
o kuriích snmovních. Udává, kdo pedsedal v nich. O zvláštním

postavení biskupa olomouckého a jeho manv. Panovník zídka kdy
se súastpval snmu osobn, obyejn dal se zastupovati posly a

komisai. Castji a pravideln konány byly snmy panské.

Dále rozebírá psobnost zemských snmuv, zejména uvádí, že

na snme býval pijímán panovník a stavové spolupsobili pi volb
jeho, vymel-li rod královský nebo nastupovala-li dynastie nová. Moc
zákonodárná, bernictví a vojenství náleželo do kompetence snmv.
Rokovalo se esky. Obyejn byly snmy prve svolávány bez panovníka

a usnesení mla sama sebou platnost zákona. Ferdinand I. ujímal se v té

vci moci panovnické; stavové sice hájili své autority a svobod zemských,

poukazujíce na to, že panovník písahal nejenom na psané zákony, nýbrž

také na starobylé zvyklosti a poádky, ale nemohlo býti pochybnosti, že

energický Ferdinand vyjde z toho sporu vítzem. Stavové navykli po-

nenáhlu, že snmy svolával a usnesení jejich schvaloval panovník.

Snmy rozpisoval zemský hejtman. Dochzky nebyly hojné, a
panovníci naléhali na to, by oprávnní se scházeli v plném potu a

nerozcházeli se ped uzavením snm. Schze se konaly v Olomouci
a v Brn v klášterních refektáích, pozdji v soudnicích. Usnesení

snmovní bývalo tištno, péi o tisk ml nejvyšší písa zemský.

Morava byla pedním údem koruny eské, velmi ilé bylo vdomí.
že zem koruny eské pedstavují celek nedílný; spolené jejich zájmy
projednávaly snmy generální, které však nebyly ádnou institucí ili

souástí ízení zemského, aniž konány byly pravideln, ba stavové

moravští prohlašovali druhdy, že nejsou povinni posly vypravovati do

království a vymáhali revers, že obeslání snmu generálního nebude
na ujmu svobodám zemským.

Ve zvláštní ásti mluví pan autor o tom. kterak byli na Morav
za pány zem pijímáni Ferdinand I., Maximilian, Rudolf II., Matyáš
a Ferdinand II., dále o královských a zemských úadech na Morav
a o jejich psobnosti, jako byli zemský hejtman, nejvyšší komorník,
nejvyšší sudí zemský, dvorský sudí, podkomoí a nejvyšší písa zemský,
zmiuje také o úadnících práva menšího, dále o direktoru zemských
penz a o zemských lékaích. O obecných zápisích moravských ílant-

frydech) za píinou zachování zemského poádku, o vzniku zemskvch
zízení, o knize pana Ctibora Tovaovského z Cimburka a o knize

pana Ctibora z Drnovic. Zízení zemské bylo tištno roku 1516..

1535., 1545. 'nenabvlo platnosti pro odpor krále Ferdinanda), 1562.

(otisk z 1535.), 1606.

Zemské svobody bývaly uschovány v pevném sklep radnice

olomucké. Pokládány za klenot zem moravské a steženy pelivé.
Klíe od nich mla asi do roku 1538. spolehlivá osoba stavu panského.

Teprve od toho roku jeden klí svován lenu stavu panského, druhý
lenu stavu rytíského. Zemskou peet choval u sebe nejvyšší písa zemský.

O bernictví: o rzných druzích berní zemskvch, o piznavacích
listech, o berni pi pijímání pána zemského, o berni pi satku

!
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panovníkov a pi prodávání dcer královských. O posudném. O válené
pomoci na opevování pomezních hradv a tvrzí; o „miném" z koup
a prodeje zboží, a nerostného, a rostlinného, a živoišného; o ticátku;

o sbírce dvacátého groše; o sbírkách k zemi. Zdanní ídilo se odhadem
ili ocenním statku. O výbrích a zadržených berních, o skládání

xítv z penz pijatých a vydaných, o kvitancích a reversech z penz
povolených panovníkm, o clech a mýtech, o mincovnictví a hornictví. 1

)

O mrách a váhách, o míe úrokové, o vymáhání soukromých dluhv
od vyšších stavv, to jest o ležácích, kteí pestali teprve obnoveným
zízením zemským.

Následuje sbírka píloh, 89 listin: majestáty, reversy, pípisy a j.,

potom ukazatel jmenný a vcný.
Z obsahu podaného zejmo, že kniha Kameníkova podává daleko

více než slibuje záhlaví její. Citáty jsou obšírné, kde užito netištných
pramenv archivních.

Jazyk jest správný. Xelíbí se mi vta str. 15. . 17.: Zkracovati až snášeli.
Omylv tiskových jsem ješt nkolik pozoroval: Str. 125. . 5. nejsou vyvozeni, ti:

vyváženi; str. 130. . 14. stakíi, ti: statk; str. 336. . 7. beneuda, snad: benevola

:

str. 339. . 1. redinavit, ti: reclinavit. Místo v Morav str. 44. . 1. a str. 296. . 2.

byl bych napsal: na Morav. Ostatní omyly tiskové tená snadno opraví si sám.

K stati „Jak bývaly zemské svobody a výsady uscho-
vány" (str. 204-—208) dovoluji si podati zajímavou zprávu z doby
pozdjší. Známo totiž, jak Švédové staré písemnosti shledávali a do
své vlasti posílali. (Jí zásluhou jest, že nám byl zachován zemský
archiv moravský?

') Pipomnti zde sluší, že v obvodu biskupa olomuckého hornictví po vší

vrojatnosti náleželo od prvu k jeho regaliím. Již biskup Bruno koupiv rozsáhlé hvozdy
ukvaldské od Franka de Hukeswagh a poskytnuv jemu ást v manství slibuje, že se

s ním dliti chce rovným dílem o užitky doluv zlatých a stíbrných nebo jakéhokoli

kovu i soli, by nalezeny byly. (Testamentm Brunonis in Codice dipl. Moraviae tom. III.

pag. 404.) Rovnž pipovídá týž biskup roku 1256. pi zámn zboží s Helembertem
de Turri za 210 lánu v Slaviín, že polovice výtžku kovu, jako jest olovo, cín,

železo a med jemu pipadnouti má, kdyby bylo nalezeno, vyjma ovšem zlato a stíbro

(1. rit. pag. 211). Onehdy 5. inora t. r. pišel mi do rukou koncept listu Jana Mikoláše
Reitera z Hornberka, vrchního regenta panstev biskupa olomuckého vrojatno z 24. er-
vence 1645, kdež oznamuje fojtm, purgkmistríim a konšelm » všech ubeeeh (sic)

i ddin k panství Ougkvalským (sic) pináležícím (sic)«, že na žádost Jiího hrabte
z Opperstorfu jeho vyslaným na gruntech J. V. O. A. K. M. povolení dal rudy
železné hledati a naizuje, »že jim toho nikterak zbraovati, nýbrž ponvadž se tady
J. V. O. A. K. M. arciknížete a pána pána mého milostivého oužitek njaký pivésti

moci bude, svobodného prchodu píti budete, . . . však nicmén kde by se koliv jaká
ruda našla, žádnéj pre neodvážeti povolovat nýbrž mn o tom prvotn jistou zprávu
uiniti. « Rudu skuten našli, ale vrchní regent, jak sám o tom 3. dubna 1660 zprávu
podává biskupu arciknížeti Leopoldu Vilémovi, nemaje na Ukvaldech steliva ni zbran
dostatek (ich Dero Schlosz mit defensions Zeig gar úbell Vorsehen gefunden), založil zde

(ale kde? na kterém míst? nepoštstilo se mi dosud vyzkoumati) železné hamry za

pomoci uprchlíku frývaldovských uteklých ped Švédy. Zašly sice zase asi roku 1663.,

nebo prý se nevyplácely, ale biskup Karel z Lichtenštejna zídil je zase a zvelebil.

Tyto vci vyžadují hlubšího studia, nebo hut zde byly na panství již ped tím. Tolik
jest jisto, že biskup ml právo hledati rudy a vy užit kovat i ji: uznávali

to sousedé, biskupv vrchní adník povolil hledati rudu na území jeho. Spor jakýsi

povstal z té píiny za Karla z Lichtenštejna, když císa takové povolení dal cizinci;

nedoetl jsem se, jak byl uklizen.
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Poádaje písemnosti 17. a 18. vku. které jsem ze staré i nové

registratury dal penésti do kn. arcib. archivu, nalezl jsem mezi jiným

pipiš biskupa olomuckého arciknížete Leopolda Vilíma ze dne 26. dubna
1662. který ponkud odpov dává na pedloženou otázku. Svdí
tehdejšímu správci biskupství Eliáši Františku Castellemu a

vrchnímu regentu statkúv biskupských Janu Mikoláši Reiteru
z Hornbergu. Rytí Jan Jakartovský ze Sudic. bývalý nej-

vyšší písa zemský, od roku 1647. nejvyšší dvorní sudí. žádal biskupa

o remuneraci 500 tolar íšských za to. že zachránil pi vpád švédském

na Moravu zemský archiv a zemské desky. Biskup slyšeti chce dobré

zdání svých nejvyšších v Olomoucku úadníkúv. jak by žadateli mohlo

býti vyhovno. Pipiš biskupa Viléma zde podávám v diplomaticky

vérném otisku.

Leopoldi Wilhelm von Gottes gnaden Erczherczog zu Usterreieh,

Bischoff zu Straszburg. Halberstatt, Passau. Olmicz vnd Breszlau etc.

Wiirdiger. Ersamber. Liebe. Andechtiger. ynd getrewe: Wasz maszen

von Johan Jakardouszkv von Sudicz wegen der durch Ihne bey feind-

lichen einfall in Mahren Saluirten Landt Archiff vnd Lehentafel

fíinfhundert Reichsthlr. Zur recompens praetendirt vnd Wir
vmb dern abstattung angelangt worden. solches thun "VYir Euch hiemit

Zu dem endt c o m m u n i c i r n, dasz Vnsz Ihr dariiber Ewer gutachten,

Ob vnd wie dem Supplic antén disz Orths Zu wilfahrn sein m<">gte,

neben Zuruckhgaab der Einschliisz mit nechstem Gehorsambist ein-

schickhen sollet. Wir Verbleiben Euch benebens mit Erczherczogl.

Gnaden Wolgewogen. Geben Zu Wien den 26ten Aprilis A° 662.

Leopold W. m/p. Johan Wickhouen m/p.

Adressa: Denen Wiirdigem Erszamben. Vnsers furstl. Hochstiifits

Olmicz Administratorn. DombProbsten. vnd Regentem Lieben An-
dechtigem vnd Getrewen Eliae Francisco Castelle vnd Johan Niclassen

Reiithern von Hornberg Olmicz.

Veliká peet arciknížeeí z vní neporušená.

Z slona jest císaského a biskupského rady, královského zemského

podkomoí a písedícího manského práva biskupství olomuckého rytíe

Jana Jakartovského ze Sudic. císaského rady a nejvyššího písae

markrabství moravského pana Zikmunda Ferdinanda Saka z Bohuovic
a registrátora pi král. zemských deskách pana Arnošta Krausa. Za to

dle pipíšu administrátora biskupství Rodericha hrabte Saintniliera

z í\. srpna 1650, jehož zde jest vidimus zhotovený 31. bezna 1662

v kancelái královského tribunálu brnnského, povolil biskup Leopold

Vilém prvému a druhému náhradu za jejich práci a výlohy po 500,

tetímu pak 100 íšských tolaru z dúchodv manských ausz den

kttnfftigen Lehenscaducit.iten . Ale podivno. ješt poátkem roku 1662.

pan Jan Jakartovskv dovolával se platu jemu poukázaného, jak svdí
reskript téhož biskupa Leopolda Viléma z 26. dubna téhož roku. Jakým
v>ak zpsobem zemský archiv byl zachránn, nebylo mi lze nalézti

zde zprávy njak'. Fb. Snopek.
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Fr. Snopek: List papeže Hadriana II. v pannonské legend a bulla

Jana VIII. Industriae tuae. S dodatkem: Pseudoisidorovy dekretaly
a sv. Methodj. Otisk ze „Sborníku Velehradského" VI. V Olomouci.

Spisovatel odvoduje tuto, že pannonské legendy nejsou nej-

spolehlivjším pramenem djin cyrillomethodjských. Jsou to jen
legendy: pisec jejich ml sice výborné prameny, ale pravdu po-
vdl, kde a pokud chtl, kde se mu totiž hodilo; kde chce vyprávti
obšírnji, než nalezl v pramenech, básní; nkde pravdu podal tendenn
zbarvenou, nkde až k nepoznání promnnou, jinde vypravuje vci
takové, které se za tch okolností ani díti nemohly. Jest však v nich
zachován list Hadriana II. z r. 869.: „Gloria in excelsis Deo". Je list ten

pravý? Popíral to Ginzel, pochybuje o nm Dr. Vondrák a Dr. Bretholz
pronáší domnnku, že ve form, v jaké nás došel, nezdá se mu býti

beze skvrny. Hájil ho Raki a rovnž i Snopek jeho pvodnost uznává.
Pi pesném rozboru došel k tmto výsledkm:

V pannonské legend nemáme samý list papežv, nýbrž v obecných
rysech naznaený jeho obsah, z ástky výatky ili úryvky z nho
dosti skrovné. V prvním odstavci slova po chvalozpve následující

nejsou doslovn pevzata z originálu, nýbrž dle obsahu, a znamenit
zkrácena. Druhý odstavec jedná o poslání Konstantina a Methodje
na Moravu císaem Michalem III. a o osvdení oddanosti svatvch
bratí apoštolské stolici, tetí o vysvcení Methodjov a jeho uv,
o peklade knih bohoslužebných a o poátcích slovanského bohosloužení.

Mezi druhým a tetím odstavcem, zdá se, jest mezera, v níž hledati

dlužno výslovné povolení slovanské liturgie, na to následuje odstavec

pátý, v nmž naízeno, aby epištola s evangeliem zpívána byla prve
latinsky, potom slovansky, po nm odstavec šestý, v nmž církevními
tresty hrozí papež všem, kdožkoli by tupili slovanské písmo a slovanskou
bohoslužbu. Potom teprve následoval odstavec tvrtý o cizích knzích.
Odstavec sedmý zase jen obsah podává konce listu papežova. Celkem
však odstavce 2.— 6. doslovn jsou vzaty z originálu a peloženy, naped
na jazyk ecký, potom teprve na slovanský. V odstavci šestém ne-

patí však slova „excommunicetur sed tantum" k textu, jsou tam vložena,

jsou interpolována, a sice zdá se, že tu máme patrnou stopu jizlivého

boje stran v Bulharsku kaceujících se navzájem. — List Hadriana II.:

„Gloria in excelsis Deo" považuje spisovatel za privilegium Moraviensis
ecclesiae; jím byla dovolena slovanská bohoslužba: to byla výsada
arcibiskupství Methodjova.

V jakém však vztahu k listu Hadrianovu jest bulla .lana VIII.

z r. 880.: „Industriae tuae"? Touto bullou Jan VnL neudlil Methodjovi
nového plnomocenství, nýbrž zajistil jenom divé Hadrianem II. udlené.
Výsadu arcibiskupství Methodjova nejen Jan VIII. potvrdil a schválil.

nýbrž ji i rozšíil, nebo ustanovil, aby v platnosti zstala navždy a
naídil ji pro všecky zem jazyka slovanského.

Duchapln a obratn do nejmenších podrobností eš i pi tom
spisovatel nkteré záhady a sporné vci ze života sv. Methodje. Do-
vozuje, že Methodj, než pišel do íma r. 867., byl jáhnem, v Kímé
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že posvcen byl na knžství a pozdji na biskupství, a ozdoben jsa

dstojností stolice apoštolské, byl poslán s listem _ Gloria in excelsis

Deo" r. 869. do své arcidiecese; biskupové nmetí že neprotestovali

proti zízení biskupství pannonského Hadnanem II. ani za Jana Vlil.,

jenž byl úpln na stran Methodjov; že byli biskupové bavorští po-

trestáni suspensí na zatím, tžšími tresty že mli býti stiženi, až by

se byli dostavili do íma; volba Vichingova za biskupa že stala se za

souhlasu a v dorozumní s Methodjem; že cesta Methodjova do

Caihradu je v pannonské legend vymyšlena atd.

V dodatku: „Pseudoisidorovy dekretalv a sv. Methodj" objasuje

se nám doba vznní Methodjova. Spisovatel ukazuje, že Methodj
sám jedinv oznámil papeži Janovi VIII. trudný svj stav. a co se

ped tím dlo s ním. V appellaci své dovolával se Methodj zcela jisté

pedevším svojí dstojnosti arcibiskupské, a co více jest, své hodnosti

jakožto legata stolice apoštolské, jehož poínání podléhalo pouze soudu

papežskému. K tomu nebylo mu ani teba Pseudoisidora. Co do slovanské

liturgie a i jinak dovolával se privilegia kostela moravského jakož

i svvch instrukcí, jež mu dal papež Hadrian II.. Pseudoisidora pak

jenom potud, pokud by hierarchie bavorská u pítomnosti legata papež-

ského jej souditi chtla poznovu.

Vru podivovati se jest neúmorné píli, dmyslu, obeznalosti v po-

užívání pramenv u p. spisovatele. Snášeny jsou tuto základní kameny
k budoucímu životopisu sv. bratí, na nichž má spoívati všecka budova

tak pevné, že by jí nic neotáslo. Kéž spisovatel úpln zámry své

v této píin provésti mže! Ze jest k tomu nade všecky povolán.

vidti tuto: co si uril, vverpává až na dno, všímá si vci až do

posledních zábhú, tak že se až nkdv zdá. že od vlastního pedmtu
svého se vzdaluje a rozptyluje; než ovšem obtíží a námitek se strany

nepátelské nelze mnohdy uklízeti jednoduchým a prostým slovem.

Dílu tomuto budiž všecka <-st!

Jen nelíbí se nám slova: stíže, náedba, upediti. pedkovati,

užitba, dovieti ... t.

Emanuel Šlechtic .; Lesehradu: Písn na pobeží. Symposion VIII. Knihy

Nové Doby. Vinohrady.

Mílo chybí, stu drobných básniek tichého smutku, bolestí samoty,

pelud msíních nocí a zas touhy k slunci. Verš, pokud lze mluviti

o versi, zvoní hebkou melodiností. místy zaskípí nešastný zlozvuk.

Nkolik podivných obrazu básník velice si oblíbil, opakuje je vhod
nevhod. Ke cti autorov bud poznamenáno, že si- vyhýbá nízko>ti a

kluzkosti; za to. kde se popíná nejvýše, jest už na Bamém kraji

blasfemie. — Kéž poesie naší moderny už vystoupí ze Siloe dekadenni
manýry! Není to povzdech zlé vle. Siré vrstvy chvji se zimou,

hladem, bojem. poeta ped nimi zamilovan chutná ananásek ná-

msíných ..visi- a bizarrních „fantasií". To že jest posláním poesie

na rozhraní dvojího století? ('i ..odi proanum vulgus"? Skoda vná
téch zejmých složek sil v. y-/. jest a lepši úkoly! — r><—
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V. V. Tomek: Silhouetty z Prahy. Nákladem vlastním.

Vydávali jste si jako studenti vyšších tíd psaný asopis? Pí-
tomné drobotiny jsou zpsobily, aby vám ty doby v pamti oživily.

Týž bombast, kterému se nyní pousmíváte, táž krkolomná souvtí, táž

odkoukanost až do podrobností, táž pavuinová životní vrnost, slovem

úrove sexty, septimy. Osvojiti si techniku: a pro genre kreseb, z nichž

mluví soucit s lidskou bídou a neštstím, má dobré srdce autorovo

všecku disposici. I feuilletonová causerie se mu pak mže podaiti. Ze
by však pan Tomek vyspl v humoristu, z ukázek nevyhlídáme. — ds -

.--•» >*- - :
'
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Henryk Sienkievdcz, pední ze souasných polských spisovatel,

z nejtenjších autor, vyrovnávaje se skoro Tolstému a Zolovi. Díla

^eho peložena jsou dnes do všech evropských jazyk, do nkterých nkoli-

kráte. Rusové, kteí dosud nezbavili se antipatií k vcem polským, peložili

román „Quo vadis 8 ptkrát, „Kižáky" dvakrát. Nmci mají nkolik pe-

klad. Znamenitého rozšíení došel román „Quo vadis" v Americe. Prodáno

ho tam od 4 nakladatel pes 400.000 výtisk. V Anglii peklady Sienkiewi-

czových dl vydávají dva nakladatelé. Honoráe spisovateli neplatí. Znamenitý

anglický herec a dramatický spisovatel Wilson Barrett román „Quo vadis"

zdramatisoval a kus bude se provozovati tyto dni.

Sjezd kesanských archeolog V dubnu t. r. koná se v ím
sjezd pro kesanskou archeologii. Práce sjezdu rozdlena jest tmto odborm:
1. Starožitnosti a umní za prvních dob kesanství. 2. Stedovké staro-

žitnosti kesanské a) na západ, b) na východ. 3. Liturgie. 4. Nápisy.

5. Literatura prvních století hledíc k starožitnostem kesanským, (i. Didaktika

a praxe (vyuování kesanské archeologii, rozšíení, vykopávky, musea).

Ochrana práv rakouských autor v Nmecku. Rakouský zákon

o práva autorském z 20. prosince 1895 chrání pouze díla literatury, umní
a fotografie vyšlá v Rakousku, dále díla rakouských státních obanu vyšlá

kdekoliv. Ochrany právní zásadn nepožívají díla cizinc vyšlá v cizozemsku.

Rakousko, které nepistoupilo k bernské literární konvenci z 9. záí 1886,

upravilo v tomto smru svj pomr jak k zemím koruny uherské tak i ke

státm cizím rzn státními smlouvami (k Francii 18(50, k Itálii 1890,

k Anglii 1893). Díla autor z nmecké íše vyšlá v Nmecku požívala

právní ochrany v Rakousku, byla-li zapsána do rejstíku autor v mini-

sterstvu obchodu ve Vídni. Týž pomr zavádí se nyní smlouvou, kterou

v Berlín uzavel rakouský vyslanec s vládou nmeckou 30. prosince 1899,

i pro rakouské autory v Nmecku. Smlouva, která už byla pedložena

rakouskému i uherskému parlamentu, sestává z 9 lánk, kterými se rakousko-
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uherským autorm zaruují v Nmecku táž práva, jakých požívají nmetí
autoi v Rakousku. Co do peklad, ve i 4. zaruuje autorm, kteí

sami se postarali o úplný peklad svého díla, aspo na pt let výhradné

právo na poizování peklad; tm, kdo sami se o peklad nepostarali,

zaruuje se právo pekládai na ti roky, pi emž se kalendání rok, kdy
vydán originál, nepoítá. Táž práva písluší ddicm autorovým, a jest-li dílo

vydáno bez jména neb s pseudonymem, pechází na vydavatele neb nakladatele.

Židé. Doplkem ku zpráv na str. 302. loské „Hlídky" podáváme

tuto nkteré íslice, jež osvtlují pomry žid u nás. V Praze s pedmstími
poítalo se r. 189G. 355.774 obyvatel, z nichž bylo žid 24.995 (nco
pes 7%)- — ^a 1000 obyvatel uritého vyznání pipadalo satk
u katolík 10-8, evangelík 7*09, u žid však 16*27 (!), v celku 11-21;

vidno, že se židé hojnji žení, což je asi jich lepším materiálním postavením

podmínno. Ale na týž poet obyvatel pipadlo dtí novorozených u kato-

lík 3-7, u evangelík 2-$, u žid jen 1-8. — Dle výkazu ústav pro

choromyslné v Cechách za r. 1897. pipadá z nov pijatých na katolíky

94-6%i na evangelíky 1-91%, na židy 3-29%, kdežto dle sítání lidu

r. 1900. bylo katolík 9*51, evangelík 236 a žid jen 2'38; vidno, že

židé podléhají astji duševním chorobám. Dk. V. P.

Psobení prvanu na lovka. Ku zpráv o pokusech prof. Dra.

Chodounského (str. 779. loské „Hlídky") nutno konstatovati, že práce

o nastuzení vyšla prvn esky v „Rozpravách eské akademie." Dále je

teba vytknouti, že práce Chodounského rozpadá se ve dv ásti. V prvé

zkoušel autor ten vliv studena a prvanu na své tlo; výsledek je ve

zmínné zpráv citován. Ze nelze výsledky docílené na jediném tle

sevšeobecniti, je pece samozejmo. — Druhá ást zabývá se otázkou, jak

psobí nachlazení pi vzniku nakažlivých nemocí. Pokusy v tomto smru
konané dokázaly, že je mylné mínní, jakoby nemoc nakažlivá mohla

vzniknouti z nachlazení; není-li nákazy, nevznikne nemoc. A tato ást práce

jest proto dležitá, že na základ jejím lze odrážeti útoky tch, kteí se

ochranným opatením pi nemocech nakažlivých posmívají. Nebo je-li jedinou

píinou nemocí tch vniknutí nákazy, jest nutno tuto niiti. Dk. V. P.

asopis „Deutsche Zeitschrift fr auslándisches Unterrichtswesen" pináší

o psobnosti zemstev gubernialních na školství tuto zprávu: V innosti

gubernialních zemstev jeví se rok od roku jasnji snaha po zvelebení školství

národního. Ku vzdlání vyškolených sil uitelských povstal poet seminá,
jichž vydržování z nejvtší ásti nebo bez výjimky zemstva platí, ku zdoko-

nalení vdomostí uitel již inných zizují se zvláštní školy, pedagogické

tídy ženských gymnasií, z nichž se rekrutuje nemalý díl uitelek škol

národních, dostávají tu a tam dosti znané podpory od zemstev; periodické

kursy pedagogické, jakož i hospodáské, zelináské a zahradnické odbývají se

každého roku u vtším potu a knihoven na útraty zemstev zízených

pibývá vždy více. Avšak i ku zlepšení materielního postavení uitel
národních byly uinny kroky, a již roními pídavky k platu až do usta-

novené míry, a již založením zvláštních kapitalií k vyplácení podpor ve

r-táí a dar penžních v nemoci a nouzi, a již zízením pensionatv od

zemstev p! nkterých Btedních školách, jež mají uiteli národnímu statky
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pozemskými málo obmyšlenému zjednati možnost, aby svým clítkám mohl
poskytnouti vyššího vzdlání. Tém všechna gubernialní zemstva ukazují

ilou innost pi zakládání a vydržování škol v krajích, zvlášt tam, kde
zavedení všeobecného vyuování národního blíží se svému uskutenní. Krom
toho dostává znaný poet církevních a ministerialních škol podporu od
zemstev, a tak zvané vzorné školy, jež výlun od gubernialních zemstev
jsou vydržovány, stále potem rostou. K vystavní a k oprav budov školních
ukládají se zvláštní kapitály, z nichž zúroitelné a nezúroitelné pjky
poskytují se krajským zemstvm, obcím a privátním osobám, nkdy i bez
zptného požadování. Mnohá zemstva gubernialní mají vlastní nebo pod-
porované sklady knih a jiných školních poteb, což zjednání tchto znan
usnaduje, ponvadž sklady poskytují odbratelm dle možnosti znané snížení.

K podpoe osvícenosti mimo školu zizují se jak pro školní dítky tak vbec
pro tení znalou ást obyvatelstva školní a lidové knihovny, ítárny, opakovai
tídy a nedlní školy, poádají se lidové pednášky, vesnické knihovny se

podporují, knihy cestujícími obchodníky se prodávají a nkdy také zadarmo
se rozdlují. Aby otázka stavu vzdlání lidového a školství byla objasnna,
jakož i k vypracování návrhv oprav zavedení hodných vydržují gubernialní

zemstva zvláštní statistická bureaux školská; ím dál tím více se zavádjí
zvláštní komisse a pedagogické poptavárny a dozor školský obstarává se

poslanci zemstev. Nkterá gubernialní zemstva pikroila k návrhm potu
škol, který byl by nezbytn nutný k zavedení všeobecného obligatorního

vyuování školského a konen šíí se vždy více a nabývá pívrženc
myšlenka zíditi internáty a noclehy pro dti ze vzdálených vesnic. — Z tohoto

krátkého vypoítání opatení k prospchu osvícení lidového lze snadno poznati,

že zemstva v celku za posledních let, nkdy i s chvályhodnou energií se

školy ujímají, že jich práce v oboru vzdlání lidového k tomu nejlepšímu

pináležejí, co až dosud vykonala. Avšak všechny uvedené dobe mínné
prostedky nevyerpávají daleko ješt péi o osvícení lidu v hluboké tm
vegetujícího a ješt desítiletí uplynou, ješt množství námah a obtí se bude
vyžadovati, než rolníci dobrodiní a požehnání všeobecného vzdlání školského
ve skutenosti úastni se stanou. _ E .

O zloinnosti ženy v manželství uveejuje Dr. F. Prinzing r. 1899.
v asopise pro sociální vdy zajímavou studii. Nmecká kriminální statistika

dokazuje, že tém naskrze vdané ženy astji v konflikt picházejí s trestním

zákonníkem než svobodné Úastenství žen na zloinech a peinech proti

státní moci jest nepatrné. Pi porušení domácího pokoje stojí provdané vysoko
nad svobodnými, následek to nekoneného sváru a sporu v nájemnických
kasárnách. Mezi zloiny a peiny proti osob jsou, jak se samo sebou
rozumí, provinní proti mravnosti jen zídka píinou odsouzení u ženy. Jen
krvesmilstvo a kuplíství objevuje se u vtším potu. Pi krvesmilstvu mají
velikou pevahu vdovy a rozvedené, vdané ustupují zcela v pozadí. Kuplíství
jest, odezírámedi od zloin proti dtskému životu, jediným deliktem, pi nmž
ženské pokolení pevyšuje mužské. Jen v mladších tídách stáí (pod 30 lety)

jsou také mužové etnji zastoupeni. Zvlášt etná jsou odsouzení vdov.
Obžaloby pro urážku na cti iní pi ženském pokolení znané procento,
a sice vdané ženy pevyšují zde znan ženy svobodné. Vražda a zabití jen
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zídka bývají od ženy spáchány; žena sahá tu nejvíce k jedu. Odsouzení

pro zabití z nedbalosti jsou pi ženském pokolení astjší, než odsouzení pro

ublížení na tle z nedbalosti: jde tu hlavn o pípady smrti a o poranní

dtí, jež se následkem nedostateného dohledu chv nebo matek utopily,

popálily nebo jiné ublížení si zpsobily; proto jsou zde svobodné více zúastnny
než vdané. Ublížení na tle je provinním, jehož se žena v pomru k muži

zídka dopouští. Vdané mají pi tom mnohem astji podíl než svobodné.

Eovnž tak má se to také s pestupky a zloiny proti osobní svobod. Pi
krádeži vykazují svobodné nejvtší íslo; i vdovy a rozvedené jsou velmi

siln zastoupeny. Pi zproneve, pi pechovávání a podporování zloinc

mají znanou pevahu vdovy; pi podvodu zstávají provdané daleko pozadu,

pi falšování listin jen od 25. — 50. roku; pi obou mají vdovy dalekou

pednost. Poškození vcí stává se od ženského pohlaví jen zídka. Svobodné

a vdané jsou si v tom tém rovny. —k.

BgBgaBMBMgBgaRaRaR ROZHLED, g«B«B»«Bíglgg«gBg«glB

V B ín , 25. bezna 1900.

Církevní zprávy. Sv. Otec Lev XIII. nastoupil 20. únorem
(den volby) a 3. beznem (den korunovace) svj dvaadvaeátý rok
vlády nad svtem kesanským. Dne 2. bezna pak slavil své 901eté
narozeniny (1810—1900). Už osmdesátnik není mnoho v ad
papež, tím mén devadesátník. Lev XIII. jest tetí, jenž jako

devadesátník sedí na stolci papežském. Papež Celestin III. (1191—1198)
zemel jako 921etý, Keho IX. (1227—1241) zemel jako 991etv. Pes-

80 let byli staí Celestin V., Kalixt III., Pavel IV.. Klement X.
r

Benedikt XIV.. Pius VIL, Eeho XVI. a Pius IX., z nichž poslední

ti panovali už v tomto století. Také dlouholeté panování pes 20 let

není obyejným na stolci papežském. Xyní dokonávající století roz-

dlilo si mezi sebe 6 papež. Pius VII. zvolen práv 1800, panoval

do 1823, po nm následovali dva papežové s kratší dobou panování.

Lev XII. 6 let (do 1829) a Pius VIII. jen 8 msíc (1830). Na to

papež eho XVI. 16 let (do 1846) a papež Pius IX. 32 let (do 1878).

Dne 12. bezna zemel kardinál Lodovico di Canossa,
biskup veronský. Nebožtík byl jedním z kardinál jmenovaných ješt
od papeže Pia IX. a ve sboru byl nejstarší (nar. 20. dubna 1809).

Pozstávají ješt 3 po nm od Pia IX. jmenovaní. Stalo se jen za

papeže Urbana Vffl. (1623 1644), že za života jeho vymeli všichni

kardinálové od pedchdce jmenovaní. Xa památku této události dal

papež Urban VIII. raziti pamtní peníz s nápisem: „Non vos me
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elegistis, sed ego elegi vos" (Jan 15, 16. „Ke vy jste mne vyvolili, ale

já jsem vyvolil vás").

Jubilejní pout už od února jsou v proudu i z ciziny. Nejetnjší

a nejastjší ovšem jsou pouti italských vících, kteí to mají nej-

blíže a jsou „doma." Z cizích byli tu už nejen Francouzi, ale i Nmci,
Poláci, Maai sjednocení (z ásti i Rusíni) a Moravané, v dubnu
chystá se vlak eský. Maarští eckosjednocení poutníci pinesli svatému

Otci zárove album se 132.000 podpisy jako hold oddanosti a spolu

prosbu za dovolení liturgie v maarském jazyku místo ve staro-

slovanském nebo latinském, což ovšem jim povoleno nebylo, tak že

poslední nadje zklamala. Poutník bylo na pt set. Vlaky z cizích

zemí jsou obyejn stejn etn obsazeny a poutnické ady rzných
národ stejn asi etný. Leda vypraví-li se, jako Francouzi to hodlají

uiniti, v hromadném potu o nkolika vlacích, pevýší pak poet 400
až 500. Také italská processí jsou ovšem etnjší.

V oktávu velikononí bude v kostele sv. Jana Later. zahájena

ped památným starodávným obrazem Spasitelovým úcta Vykupitele
v kapli „Sancta sanctorum." Slavnosti na podkování Vykupiteli na

konci století už po nkolik let chystané dostanou tím jaksi svj sted
a ráz. Návrh úcty této vyšel od kardinála basiliky, Satolliho.

Dne 25. února ve slavném sezení kongregace obadní peetl
svatý Otec dekret, jímž se vyhlašuje tverá beatifikace minule už

sdlených 3 sluh a 2 služebnic Božích. — Kongregace obadní ve

svém sezení 13. bezna zabývala se šetením zázrak nových tí missio-

ná mueník, jimž dosud úcta sluhu Božích se vzdávala. Jsou to

P. Dionys a Fr. Redemptus z ádu bosých Karmelitan, kteí na ostrov

Sumate usmrceni a P. Jan z Triory, z ádu Menších bratí, jenž

umuen byl v Oín.
Svatý Otec, jak už jsme díve sdlili, v touze po smíení církve

východní a západní, chopil se myšlenky použiti k dílu tomu ádu
benediktinského, jenž z ád západní církve zachoval nejvtší

podobnost s východními Basiliany, pvodním a jediným ádem církve

východní. Svatý Otec pál si, aby Benediktini pevzali také missijní

innost na východ, ve Svaté Zemi. Už na sjezdu všech opat v ím
1893 o vci jednáno. Ted konen došlo ke skutku. Kongregace sub-

jacská, mateská to kongregace ádu, vloni v listopadu dostala brevem
papežským naízení, aby bývalý starý klášter s kostelem sv. Jeremiáše

v Abu Groš u Jerusalema osadila. Arciopat Serafini vyslal koncem
února dva knze, aby klášter abugošský pipravili vhodn pro konvent

(a syrský seminá) nkolika knží a bratí, kteí za nimi následovati budou.

Redemptoristé zídili novou provincii ve Francii. Dosavadní
francouzská provincie rozdlena totiž na dv: severní (paížskou) s 12 domy
a jižní (lyonskou) s 9 domy. Mimo to od francouzské provincie dosavadní

oddlí se též, jako samostatná, provincie španlská (s 5 domy a 3 hospici).

Provinciím francouzským pidleny jako viceprovincie kollegia v západní

jižní Americe (celkem 7 kollegií). Dnes tudíž ád redemptorist ve tyech
dílech svta dlí se na 15 provincií s 9 podízenými viceprovinciemi.
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Sjezd terciáú sv. Františka má se konati v kvtnu (od 25.

du 29.), pedsedou jeho jmenován od sv. Otce kardinál Josef Kalasanc

Vives uSpanl z ádu kapuc). Vyzváni k úastenství na sjezdu Menší

Brati i Františkáni), Minorit, Kapucíni a terciái sv. Františka. Sjezd

bude mezinárodním.

Na zprávu antiochejského patriarchy msgr. Petra IV. Džeraj-

džiriho o stavu církve katol. na Libanone a v Sýrii za minulý

rok odpovdl sv. Otec pípisem, v nmž zvláštní potšení vyslovuje

nad tím, že patriarcha hodlá tohoto roku ješt svolati generální synodu
podízenvch biskup na Libanone. Podobné jako syrský patriarcha

eckovvchodní zaizuje i eckokatolický patriarcha kollej a seminá
pro podízené sob diecese v míst Ajn Tradz.

Své tužby po spojení obou církvi, východní ecké a latinské západní

vvslovil nedávno svatý Otec v rozmluv své, již ml pi audienci

s ruským plukovníkem Kozlovém a paní i dcerou jeho. vnukou a

pravnukou generála ruského Suvorova. Plukovník Kozlov podal totiž

sv. Otci darem knihu, kterou byl vydal o slavném pedkovi choti své.

Sv. Otec dkoval za album Suvorovo i francouzsky sepsané) a vyslovil

své potšení, že poznává zárove poslední pravnuku slavného generála,

„jenž bvl nejen velkým vojevdcem, ale spravedlivým lovkem a

dobrým kesanem. Památka na Suvorova žije dosud v Itálii a nikdy

nevyhasne; aspo ve Vatikáne bude vždv živoucí." Hovoe pak o Rusku
a caru ruském, pravil se zvláštním drazem sv. Otec: „Upímn miluji

Rusko a jsem z celé duše oddán vašemu mladému panovníkovi. Dvé
takové síly jako Rusko a pak ta síla mravní, jež vychází do celého

svta z Vatikánu, jsou povolány, aby v jednot a slouené plnilv

jediný veliký svtlý úkol — psobily ku blahu svta a k civilisaci.

Jejich úplné slouení a spolená psobnost byly by mým nejkrásnjším
snem", dodal sv. Otec zazáiv a povznesl ruku svou zárove k nebi.

Odmlev se tak trochu vypravoval pak vzpomínku ze života svého,

jak býval prvodím, uitelem a pítelem velkoknížat ruských Sergeje

a Pavla v letech osmdesátých. Bylo to v poslední dobu panování cara

Alexandra II. Byl práv s nimi opt. když došla z Petrohradu smutná
zpráva o hrozné smrti otce jejich, nihilisty nastrojené. Byl první, který

je tšil a který jim a carské rodin svou nejživjší úast vysloviti mohl.

Zpráva tato plukovníkem S. Kozlovém v „Ruském Invalidé"

uveejnná psobila v Rnsku velmi milým dojmem. Všeobecn i zaryt
pravoslavné listy uznávají ušlechtilost a velikost duševní sv. Otce, ale

nemohly ovšem bez štulce nechati „papismus", „klerikalismus"

„ultramontanismus^. jako soustavu, s kterou se nikdy nesmíí. Jakoby
vše to doma nemly též, jenom že v mnohem horším vydání!!

Poslední útisky vlády francouzské proti katolickým ádm a

biskupm francouzským vzali si nacionalisté za podnt útoku na
politiku stolice ímské ve Francii. Dle svého svádjí vše na —
trojspolek, s nímž prý se spolil kardinál sekretá Rampolla. A tento

práv obviován dosud byl z francouzsko-filské politiky a z nepátelství
k Nmecku! Vatikán prý v poslední dob hraje si na nmou velmoc.
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Co palivých otázek zmítalo veejným svdomím poslední doby, vždy
prý mlel. Drumont v „Libe Parole" udává zvlášt pípady: arménské
eže, Dreyfusovu aífairu a válku anglo-burskou. Nejvíce zlost si vylévá
na nuntiovi paížském pro jeho dobré styky s nynjší vládou. Katolíci

francouzští prý brzy budou vesms v táboe „refractaire", to jest

tch, kteí nedržíce se pokyn sv. Otce daných francouzským katolíkm,
jak by se k vlád a republice chovati mli, sledují své cíle politické.

Jak poet monarchist, tak i poet nacionalních katolíkv a antisemit
prý se vzmáhá a v táboe „spojených" a „smíených" brzy prý ne-

bude nikoho. — Ovšem kdyby skutenost se ídila dle pání nacio-

nalist! Tito psobí sice agitan a sem tam nkoho strhnou nebo
zmatou, ale vše to jest jen povrchní. Katolíci francouzští jak nejlépe

letos poutmi svými do íma ukážou, lpí s dtinnou dvrou na
sv. Otci, vdouce, že blaho málokteré církve tolik mu starostí psobí,
jako blaho církve francouzské.

Belgická vláda pedložila poátkem bezna snmovn pedlohu
o úprav plat duchovenských. Dle pedlohy uruje se roní
dchod primasa belgického, arcibiskupa mechlínského na 21.000 frank,
ostatních arcibiskupv a biskup na 16.000 frank; generální vikái
mají míti 4000 až 4500 fr., kanovníci 2000 až 2400 frank. Farái
dlí se dle platu na ti tídy: nejvyšší má míti 2000 až 2400 frank,
druhá 1000 až 1600 fr. a tetí 1000 až 1200 frank. Kaplanm se

uruje roní dchod 700 až 900 frank. — Pomry tyto jsou horší

než u nás dnes za neupravené kongruy. A nutno pi tom povážiti, že

Belgie jest jednou z nejbohatších zemí svta, kdež nejvíc kapitálu

volného nashromáždno. Sociální povinnosti však dosud v belgickém
kapitálu nejmén skoro uvdomní došly.

Primas irský, arcibiskup Armaghský kardinál Logue ve svém
postním pastýském list varuje katolíky irské ped špatným
tiskem, jenž jakožto také katolický mezi lid namnoze se vtírá a
poslední dobu nezízenými útoky na papeže a ímskou kurii se vyzna-
menal. Kardinál nejmenuje list, ale praví, že jsou to hlavn dva, které

jména katol. listu staly se nehodnými (bezpochyby týdenníky „Tablet"

a „Weekly Register" i „New Era" jsou mínny, jež za ery Drey-
fusovy podnikaly pravé orgie v liberalismu, demokratismu a semitofilství.

a jak už jsme pravili, podle všeho od syndikátu židovského podplaceny
byly). O vin jejich praví kardinál: „Ovšem zachovávají listy ony
pesné meze katolictví, pokud se víry týká; ale jejich mínní o auto-

rit církevní a o správ církve není asto podle toho, jak by u pravých
a vrných poddaných papeže ímského býti mlo. Neútoily sic na
samého papeže, ale míily na nepímo; za to na rádce papežovy pro-

nesly tžká obvinní. Kurie ímská a svaté kongregace, jejichž pro-

stednictvím papež provozuje svou moc a správu církve, velmi asto
v nich snižovány. Nic nedím o astých ostrých kritikách biskupv a

katolických stran v jiných zemích, a nemohu pochopiti, jak onino

pisatelé v tch listech mohli si vzíti úkolem odkrývat domnlé ty chyby
katolického domácího i cizího svta na všeobecné veselé veejnosti.
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Snad se mýlím v tomto posudku, ale takový aspo dojem zanechaly

ve mn mnohé lánky a dopisy onch novin a takový též úsudek
slyšel jsem i od jiných, tak že na ten tím více dáti mohu. A tak i
onak, neváhám pece tvrditi, že zmínné listy nejsou zdravou etbou
pro lid katolický. Nechci jich jménem jmenovati, není toho poteba.

Zstanou-li ve svém smru, pak necha tyto poznámky jsou lidu vý-
strahou; pak-li se však vrátí zase k bezpeným tradicím katolického

žurnalismu, nebude teba žádného napomínání a odrazování..."

O smru list tch mluvili jsme už minule, jest to smr, jenž

obdobn v rzných zemích pijímá rzná jména a rzné tvary: amerika-

nismus, demokratismus, reformismus a pod.

Irský dopisovatel ímské „Civiltá Cattolica" v posledním ísle

(ze dne 17. bezna) píše o bohatství anglicko-protestantské
církve v Irsku toto: Anglikánská církev protestantská od 30 let

piinním Grladstonovým není církví státní, není „established". Pes
to však a akoliv jen osminu veškerého obyvatelstva irského pojímá,

jest tato episkopalní církev irská nejbohatší spoleností celé zem,
majíc roního dchodu na 8 milion liber šterlink (96 milion zl.)

neítaje v to píjmy „Trinity College" se školou bohoslovnou, jež má
zase sama na 60.000 liber (720.000 zl.) roního píjmu. Nad to církev

episkopalní vlastní na 100 kostel, katedrálu, rektorie, školní budovy
a fary — to vše, aby se vyhovlo náboženským potebám sotva pl
milionu duší. Následkem tohoto bohatství jest veliký pepych a nádhera

v život pastor, což tím více rozhoovati musí mysl katolíka, když
uváží, odkud se vzala ta zámožnost, jak církev katolická o vše olou-

pena a divá lakota protestantská ani nejjednoduššího a nejsprávnjšího

nároku a práva katolického nešetila. A dnes ješt v každém sebe

menším úad vedle jednoho katolíka sedí deset protestant, a to vždy
výš než katolík. Tak významné jest, že mezi 17 soudci vysokého dvoru

soudního (High Court of Justice), v jehož pravomoci jest konený
výklad zákon, sedí pouze 3 katolíci za ohromnou vtšinu obyvatelstva.

Ovšem uvážíme-li, že roní plat písedících jest 4500 až 10.000 liber

(54.000 až 120.000 zl!), pak pochopíme! A ani v nižších úadech není

lepšího pomru mezi katolíky a protestanty, a to 70 let po emancipaci,

po „osvobození" katolík irských!

Hoffmannovo „Catholic Directory" Spojených Stát na r. 1900.

udává obyvatelstvo katol. Spojených Stát na 10,129.677 duší,

tedy o 222.265 duší více než roku pedešlého. Knží svtských jest 8660
(vloni 8383), knží eholních 2976 (vloni 2756). Chrám, jimž knz stále je

pidlen, jest 6409 (vloni 6036), missijních chrám 3930 (vloni 3766),

kaplí 1723. Katol. universit jest 10, vloni jich bylo 11. Vyšších škol (naše

stední) pro hochy jest 178 (vloni 191), pro dívkv <>62 (Vloni 655); farních

Škol je 3811 (vloni 3581) se 854.523 žáky (vloni 815.063 dítek). Sirotinc
jest 251 se 35.453 sirotky. Dobroinných ústav jest 827 (vloni 757).

Semeniš knžských biskupských jest 30 (vloni 32) s 2630 alumny;
semeniš ádových 79 (vloni 70) s 1998 (vloni 2518) studenty.

Hlídka. 18'
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ecké východní a pravoslavné církve zstaly ve svém kalendái

opt o den pozadu. Kok letoší dle julianského kalendáe je pestupný,

dle opraveného gregorianského není pestupným. Církve východní a

hlavn církev a stát ruský konen v život celého východu rozho-

dující, neuznali za hodno shodnouti se letos se západním poítáním.

Komisse pro opravu kalendáe byla však vloni carem jmenovaná, a

také se už usnesla o zpsobu, jak opravit chybu julianského kalendáe

na východ. Jen že usnesením tím opt východ a západ se bude roz-

cházeti Má-li se totiž rok obanský shodnouti s astronomickým teba

zevrubn vzíti v poet zlomek dne, jejž zem potebuje k obhu svému

kol slunce nad obyejných 3bo dní. Zlomek tento jest: 0'24219b<8< .

;
.

Julianskv kalendá poítal 0-25, ímž zvtšil dobu obhu o nco, tak ze

chvbou tou za 128 let nastalo opoždní roku obanského za hvzdá-

ským o celý den. Papež eho XIII. onen zlomek dne poítal 02425,

tedy opt o nco vtší, totiž o 0'000301212. Napraviv chybu Julia

Caesara vypuštním pestupného roku ve stoletích tymi nedlitelných,

ponechal ješt malou chybiku, jež za 3320 let naroste opt na 1 den

zpoždní. Astronomická komisse ruská navrhuje tudiz kazdy 148tý

rok poítati jako nepestupný (místo stých rok papeže Rehore X11JJ

A ponvadž
'

od roku narození Kristova, jak ho kesansky letopoce

pijal (tebas nesprávn dle výpotu Dionysia Exigua), po 128 letech

uplynulo 14 celých period, tedy nutno z julianského kalendáe vy-

pustiti dnes 14 dní a ježto r. 1920. skoní patnáctá 1281etá perioda,

tedy toho roku opt pestupný den se vynechá. A pak uz tak dále

každý 128tý rok. Pijme-li tedy pravoslavný východ tento návrh

komisse. budou východní církve a pravoslavné státy zase o 1 den naped

a od r 1920 o 2 dny naped. Dle tohoto poítání odchýlí se hvzdásky

rok od obanského téprv asi za 100.000 let zas o 1 den. Odchylka,

která by po oprav julianského kalendáe na východ povstala mezi

ním a gregorianským, vysvtluje se tím, že papež eho XIII. pi

oprav své vynechal pouze opoždné dny od koncilu nicejskéno a

nikoliv od samého narození Kristova. Kechtlt rušiti velikononí cyklus.

dle nhož celý rok církevní se ídí, a jenž na všeobecném snmu

nicejském na 'pevný základ byl postaven.

Také východní církev bránila se oprav julianského kalendáe z úcty

k této velikononí tradici na koncilu nicejském ustanovené. Její odpor

ovšem jest ješt houževnatjší, nežli byly rozpaky církve západní. Zda nyní

církev ruská tuto opravu pijme, není dosud rozhodnuto, ale možná, ze ano,

už proto, že v komissi zástupce sv. synodu byl súastnn, a že oprava

navržená komissi pece jen nebude „ímskou", „papežskou" opravou. Dle

církve ruské budou se íditi pak ostatní církve pravoslavné a také i státy.

eho se však pidrží potom sjednocení? „Ruské" i „ímské" opravy.'

i pide celý západ za východem? Bylo by to snadno, vynechati pouze dva

pestupné roky 1904 (nebo 1908, i 1912 nebo 1916) a 1920 a nastala

by pak teprv opravdová shoda kesanského letopotu s rokem slunením.

Pravoslavná ruská církev hodlá v sídle papežství postaviti chrám

pravoslavný. Rus prý je v ím stále, více, a kaple pi vyslanectví
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už jim nestaí, proto jak nynjší ímský vyslanec A. J. Nelidov tak

archimandrita Kliment v ím podnikají sbírky v Rusku na stavbu

velkého veejného chrámu. Povolení vlády italské ovšem dostali, také

carské povolení na sbírání píspvk. Církev pravoslavná dávno

prý už mla míti chrám svj v ím — praví „Mosk. Vdom." —
u hrobu sv. apoštol Petra a Pavla a nesetných tch prvomueník
kesanských, jakož i u hrob velikých svatých Jana Zlatoústá. ehoe
Bohoslova a ehoe Velikého. Svým chrámem v sídle samého katolicismu

prv církev pravoslavná vyzná svou hlubokou oddanost a svou nezm-
nitelnou vrnost všeobecné pravd kesanské, již Rím svými novotami

už porušil '.

.

Ruský sv. synod zakázal sbírky v ruských k o s t e 1 í c h na

takové dobroinné úely, na nž spolu se poádají svtské koncerty,

bálv a divadla. Dobroinné ústavy a zaízení tedy budou-li chtíti sbírati

ve chrámech, musí pi žádosti o dovolení zavázati se. že onch pro-

stedk zmínných jako zdroj píjmových nepoužijí. Stžováno si

vbec, že všelikých tch sbírek v ruských chrámech už je tolik, že

vící nemají skuten ani asu pro samé vybírání a placení vnovati se

pobožnosti, pro niž pece pišli do chrámu.

Svou povinnost velkononí vykonávají pravoslavní obyejn
na první nedli postní, na smrtnou a kvtnou nedli. Za tyto ti dni

má knžstvo tedy všecky farnikv vyzpovídati. Tímto zvykem se stává,

že zpovdi bývají velmi rychlé, formální a beze všeho vlivu na kajicníka.

Stžuje si na to zvlášt jakýsi otec laik v „Xovém Vremeni^, že u mladých
lidí psobí taková zpov a piúastnní se zrovna tíživ a odpudiv.

Americká pravoslavná aljašsko-aleutská diecese zmnna te v titulu

svém. když už díve byla rozšíila svj okres, jakmile Rusko prodalo

Aljašku Spojeným Státm. Má se dle usnesení sv. synodu nazývati

budoucn aleutsko-severoamerickou.

nespokojenost jeví se s dosavadním zpsobem svolávání a konání

knžských dkanských a diecesalních synod ruských. Z nové
grodenské diecese vyzývají nov jmenovaného biskupa, aby odstranil

zpsob, kdy na synody jezdili sami dkani, knžstvem nedelegovaní ani

nijak neinformovaní. Zadají si správného svolávání a obesílání synod jen

delegáty knžstva samého. Blahoinní když tak bývali sami mezi sebou,

leda o nových bemenech pro knžstvo se usnášeli a tebas i menšinou
hlas! Z jiných diecesí žalují zase na neplodnost a na nic se nehodící

usnesení synod knžských, tebas že správné zvolených a svolaných.

t)eputati nevdí, o em se bude jednati, leda až v pozdní chvíli, ne-

mohou se domluviti s knžstvem, jež zastupují, a mínní jeho vyzvdti,
a tu i tak usnesení obyejn se djí proti souhlasu knžstva v diecesi.

V Bulharsku zákonem upraveno konen svcení nedl
a svátk. Zákon v minulém zasedání „sobrání" pijatý ustanovuje

povinných dní sváteního klidu: 52 nedl, 21 církevních, 4 knížecí

a 2 národní svátky (osvobození Bulharska a pipojení Rumelie). Celkem
85 povinných dní. V nedle a svátky musí závody a dílny býti zaveny
po celý den, kavárny, hostince smjí býti oteveny teprve až od 11 hodin

18*



268 Rozhled.

dopoledne, krmy až od 5 hodin odpoledne. — Zmnno ustanovení

o vku ženicha a nevsty: ženich musí míti nejmén 19 let, nevsta
nejmén 17; sv. synod mže dáti svolení i k rannjšímu satku. —
Co se týe vzdlání duchovenstva usneslo se „sobrání" o tom.

aby, jak už dív i sv. synod to uril, knží mstští mli nejmén bud
duchovní seminární školu nebo skonenou stední školu státní, knží
venkovští pak aby nejmén dovršili ti tídy školy stední (ili nižší

gymnasium). S takovým vzdláním má bulharský pravoslavný duchovní

vystaiti! Ješt má-li aspo státní stední školu, nebo semeništ stojí

v pravoslavných zemích obyejn velmi hluboko pod vzdlávací úrovní

stejného stupn škol státních. — V jednom z posledních svých sezení

sv. synod vyslovil protest proti tomu, aby biskup Dorostolo-Cervenský

po léta sídlil mimo svou diecesi a nechával ji osielou a zatím vnoval se

vyuování a vychovávání knížete následníka BorisaTrnovského. Sv. synod

vyzývá tudíž biskupa-vychovatele, aby se vrátil do své diecese, a knížeti

doporuuje, aby vzal synu svému vychovatele z ad knží a uenc
duchovních, kteí nejsou podobnými závazky vázáni.

Dne 5. bezna zemel archimandrit mitrofor (infulovaný opat)

Nikifor Duic. jenž vloni slavil 401etí své spisovatelské bohoslovné

psobnosti. Srbská pravoslavná theologie v nm ztrácí nejlepšího svého

pstitele (* 3. listopadu 1832). Pracoval o církevn-pravoslavné historii

srbské i historii svtské zemí balkánských.

Paížský týdenník „L'0rient", vnovaný katolickým zájmm
východu, zvlášt pední Asie, Sýrie a Palestiny, cituje hlas syrského

listu „Bašir" o spojení i aspo vzájemném spoleenství církví
ecko-východních s církví episkopalní anglikánskou. Praví:

„Mezi námi a anglikany jest veliká propast; a jsou k nám sebe

vlídnjší, tím ješt veliké rozdíly mezi obma církvemi se neodstraní.

Zcela jiný pomr je za to mezi námi a katolíky; odlouení naše od nich

zakládá se jen na nkolika malikostech, z nedorozumní, což vše by
velmi snadno odstraniti se dalo. Ježto Bím sám ku spojení vyzývá
církve východní a ecký patriarcha caihradský vdeckou komissi

povil úkolem vc tu objasnit, tu když komisse s obou stran
v
dkladn

vše uváží a rozeberou, vyjde jist na jevo, že mezi námi a ímem sic

rovnž jsou malé neshody, ale od anglikánské církve dlí nás celá

propast novot a bludv. A v takových pomrech pece ješt pravo-

slavní theologové chodí se vzdlávat do Nmecka a do Anglie na
protestantské university! Z tchto návštv a z tchto studií na uni-

versitách protestantských vyvinula se jakási záliba a náklonnost v ecké
církvi k anglikanm a protestantm vbec. Je to velmi na pováženou
a teba býti na stráži, aby naši theologové na universit v Oxforde
a protestantskou vdou nezapomnli na pravdy své vlastní víry. Nebo
pijme-li církev Fotiova anglikánské vyznání, pak je s ní konec,

rozpadne se a zanikne."

Schellismus a amerikanismus jak známo prohlašovaly také oteven,
že jen germánští národové jsou zdravými nositeli kesanství a katolictví,

iníce tak ústupek nacionalismu protestantskému. Protestante však
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jdou bez ohledu dále zavrhujíce vbec katolicismus jako náboženství,

jež se germánské race protiví. Heslo „Los von Rom" osnováno jen na
této zásad protestantské. V Nmecku a zvlášt v Prusku se dle této

zásady vede celá vnitní i vnjší politika, vdom i nevdom. Vdom
.se poznaské, slezské a pruské krajiny polské protestantisují spolu

s germanisací. Osídlovací komisse odmítá zásadn osadníky nmecko-
katolické jako špatné nosie nmectví V nynjší osadní a námoní
horece nmecké rovnž poukazují na nechut katol. stedu hlasovat

pro rozmnožení bemen námon-válených, a nadšení pro námoní
lostvo své stedišt má hlavn v kruzích protestantských. Za to také

žádají, aby velkonmecká politika svtová byla výslovn protestantskou.

Jen tak prý mže dosíci úspchu. Jen protestantské státy prý námon
obchodn a prmyslov mohou prosperovat, jak prý vidt na Skandinávii,

Anglii, Severní Americe; romanismus a katolicismus prý jest nutným
odprcem a záporem námoní velikosti každé íše. — Protestantští

politikové a theologové jak vidt nestudovali historii a nic z ní ne-

pochopili. Každému chvilku hrají: romansko-katolické národy byly

svou dobou silnými námoními státy a námoní a osadní politiku

svtovou vlastn zahájily!

Tomuto protestantsko-germanskému duchu dobyvanosti podlehli

také katolíci anglití v pítomné válce angloburské. Zprvu sic protesto-

váno se strany katol. v Anglii proti válce, ale hlasy se brzy obrátily.

Irové ovšem iní výjimku. Anglití katolíci však dokonce i zazlívají

ímským listm a zvlášt listu „Osservatore Romano", že sym-
pathisuje s Bury a ne s Angliany. Na schzi „Catholic Union"
v Londýn 27. února shromáždní pod pedsednictvím vévody Norfolka se

usneslo poslati protestní psaní kardinálu Rampollovi do íma proti cho-

vání se ímských list. Kardinál Rampolla odpovdl vévodovi chlácholiv,

poukazuje, že „Oss. Rom." pináší konen pouze depeše a nic víc.

Vda a umní. Poslední dobu veejnost pražská a pražské listy

zaujaty jsou skoro cele diskussemi o staronovém družstvu Národního

divadla pražského: vlastn otázkou, pjde-li staré družstvo a pijde

nové, i pjde jen p. editel Nár. divadla a družstvo zstane atd.,

kolik ješt je tu kombinací možných. Nová družstva nabídla se dv.
Jedno sestaveno v Umlecké Besed pražské, a je to družstvo um-
leckého a drobného svta eské intelligence; druhé družstvo sestavilo

se z bohatších kruh mladšího svta, víc politického než umleckého.
Zemský výbor království eského vyjednával už s družstvem starým

i s novým družstvem radikáln mladoeským (prostednictvím inten-

danta Dra. Herolda). S družstvem tvoícím se v ln Umlecké Besedy

jednal p. editel divadla Šubert o slouení jeho s družstvem starým.

Nkteré listy útoí v poslední dob zvlášt na editele Nár. divadla.

Pan Fr. Šubert ostatn prohlásil v „Pol.". že a staré družstvo obdrží

po vypršení své lhty koncem ervna Nár. divadlo znovu ve správu

svou i neobdrží, on že neodvratn vzdá se svého místa.
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Z novinek poslední dobou na Nár. Divadle pražském sehraných
žádná nepijata se zvláštním nadšením kritiky; obecenstvo samo bývá
vdnjší. Zvlášt 3. bezna poprvé vypravená opera A. V. Horákova
„Babika" (libretto dle „Babiky" B. Nmcové), jíž tolik reklamy
pedcházelo, neuspokojila. Kritik „Radikálních List" vytkl, že jen

nepotismus jí na jevišt pomohl a jen proto jí tak hluné fanfáry

pedcházely a tolik na výpravu její vyhozeno. — Zdenk Fibich
zadal novou operu „Pád Arkuna" Nár. divadlu. — Nové drama
pipravuje M. A. Simáek pod názvem „Ztraceni." — V „moder-
ních dramatech" na Smíchov sehraných jako zvláštní cyklus ve
prospch lidových knihoven slezských a slovenských dávány také

nkteré práce pvodní, jež ovšem nebyly moderní, ale" za to spíše ne-

podaené po starém i po novém. Tak O. Fastrova tíaktovka „Marta
a Marie" nestaí provedením na ideu, jakou si autor obral (emancipace

ženy), nemluv ani o tom, že idea ta tebas moderní pojata pece jen

nemodern, atavisticky — pohlavn. Emancipací ženy podobn se obírá

jiné „moderní" tíaktové drama Destinnové - Kittlové „Nadarmo", toto

jest však ješt nepodaenjší a v niem ani neprozrazuje svou pí-
slušnost k „modernosti." V. Markusa „Trest", aktovka, dáván v sobotu

24. bezna a z pvodních „moderních" v moderním tom cyklu ješt

byl nejpodaenjší.
Na Nár. divadle pražském 25. února dávána „Hubika" Smetanova

jako veer na poest Karoliny Svtlé se živými obrazy skupin z dl
jejich. — V polovici bezna dlela návštvou v Praze polská hereka
Helena Marcello-Paliská od varšavského divadla, jejíž hra

všeobecn pijata s velikým nadšením. — Brnnské Nár. divadlo
skonilo 18. bezna sezónu svou pohostinskými hrami operní pvkyn
pražské pí. Maturové. V novinkách pvodních i cizích se repertoár

jeho jak pirozeno ídil dle pražského Nár. divadla.

Holárkv cyklus jeho satirických kreseb pojednávajících

o ctnostech a híších (mnohdy ne bez ostnu malíe protestanta proti

katolicismu) hodlá vydati podnikavý knihkupec pražský B. Koí, jenž

poal vloni vydávati Jansovu „Starou Prahu." — Nmecký (!) mecenáš
pražský svob. pán Lanna poskytl Holárkovi cestovní stipendium k dal-

šímu jeho vzdlání. — Rudolfínská umlecká výstava letoší

zahájena bude už 8. dubna. - - Plán „Mánesa" a „Jednoty výtvarných
umlc" zíditi si vlastní výstavní pavillon rozdmychal národ-

nostní ptku mezi tiskem eským a nmeckým a následek toho roz-

trpení mezi eskými umlci samými. Krok k odlouení od Rudolfina

vykládán totiž eským umlcm od Nmc jako výron národnostní
nesnášelivosti, nechtjí prý býti spolu s Nmci v utrakvistické

budov ústavu, jenž založen ústavem vysloven nmeckým. Veejn
Nmce jal se chlácholiti a krok eských umlc i svj omlouvati

Václav rytí Brožík, prof. akademie pražské, zaež upadl v nemilost

politik radikálních. — Místo po zemelém J. Maákovi na eské
malíské akademii obsazeno vídeským historickým malíem Rudolfem
rytíem Ottenfeldem, Nmcem (?). Veejn se vytýká sboru professor na
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akademii té. že oni zavinili to. že krajináství bude nyní bez zástupce,

a že spíše Nmcovi než domácí dobré síle místo páli a ji navrhli.

Umlecká Beseda pražská podala protest k mstské rad pražské,

abv hbitov židovskv na Starém Mst se neboil, nýbrž ponechal

v dnešní své podob a ušeten byl assananí horekou. Ve sboru

obecních starších msta Prahy, v jedné z posledních schzí (19. bezna)

svedena ptka o assanaci staré Prahy, piemž potýkaly se trojí

názorv; jedni boit a assanovat chtjí bez ohledu, druzí zase by chtli

bu vbec neboit, anebo co se zboí starého aspo v novém aby znovu

oživlo. Le návrh, aby pamtihodné fasády starých dom v nových

domech musily býti opt obnoveny zamítnut, že by prý nikdo nechtl

stavt, a že by se tak uvnit samé Prahy zboisko rozvalovalo ješt

celá pokolení. Konené pijat návrh tetí, sprostedkující. bývalého

starosty Dra. Podlipného, který te co není starostou zase je horlivjším

pítelem a zastancem Staré Prahy, a ovšem k brutálním odprcm
jejím, jací také v obecním sboru zasedají nikdy nepatil. Resoluce

mstské rady k urychlení assanace smující pijata pak v tomto

smyslu: butež dávaný 2°/ prémie z ceny za rozprodej stavebních

míst; upouští se od podmínky díve urené, aby ve hlavní stavební

tíd fasády nkterých zvlášt význaných dom musely se provésti

i na nových domech; ale za to urují se prémie za návrhy umleckých
prelí na domy ve tíd assananí a prémie rovnž na fasády umlecky
provedené

Spolenost Musea království eského mla svou výroní

valnou hromadu dne 3. bezna. Sdleno, že zájem obecenstva pro

museum vzrstá. Utvoením nového oddílu, církevního totiž, museum
získalo. Vláda slíbila museu podpory 10.000 zlatých, ale vyplatila jen

5000 zl. Jmní musea vzrostlo na"l47.270 korun. Jednotlivé nadace

obnášejí: fond Opizv 6883 korun, Barrandev 22.081'44 korun, nadace

si. Turka 21.27964 korun, jmní Matice eské 207.177 korun. Vydání

obnášelo 283.246 korun, jež píjmy byly pln uhrazeny a zbyl pe-
bytek ješt 160.268 korun. — Pedseda hrab Harrach zmínil se pi
rokování, že ped 15 lety lenstvo musea ítalo 300 osob, te ítá

600 osob. Na šlechtu byla rozeslána vyzvání, nkolik šlechtic prý

pistoupilo, ale veliká vtšina /.Ustává stále mimo spolenost. — Trefné

podotkl professor Dr. J. Palacký, že by se mlo vyzvání poslat také

eským poslancm, ježto snad se také k intelligenci poítají.

Výbor pro postavení pomníku K. J. Erbenovi v Miletm
ml 15. bezna schzi, pi níž zvoleni dva lenové do poroty rozho-

dující o pedložených plánech pomníku; došlo jich 27. — Dne 3. dubna

pipadá památka 501etého úmrtí eského hudebního skladatele V. J.

Tomáška; národní divadlo pražské hodlaje oslaviti zvláštním veerem,

na nmž by se hrály lepší úryvky vynikajících skladeb jeho. —
V sezení vídeské akademie vdecké 28. února oznámeno, že professor

Josef Hirn z pražské nmecké university zaslal do archivu akademie

pozstalé práce Ant. Gindelyho <> válce ticetileté, jež z pozstalosti

jeho vybral a upravil.
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Poslední (únorové) íslo III. roníku pražské Alétheie píše

pípadn o dnešních literárních pomrech: „Skoro dobrých 20 let bylo

u nás možno ísti nebo slyšeti proroctví, že co nejdíve nastane zlá
literární krise... Na všech stranách po celá dv desítiletí jevila se

literární nadvýroba, nebo to, co vše vydáno, nemohlo býti spotebováno
z té jednoduché píiny, že obecenstvo o to nestálo ... A zajímavo jest.

že když se krach ten dostavil, když za statisíce knih hází se za babku
pod výrobní cenou na literární trh, že najednou nikdo té literární

krise nevidí. asopisy, jež se po léta úspchem honosily, najednou
veejn doznaly, že pracovaly s deficitem. asopisy jiné zanikají, všud,e

náek, shon, zmatek. Žijeme v dob krachu na literárním trhu eském
a stojíme ped novou literární epochou, která vymrská a vybiuje tu

lež, s kterouž se zejména literární reklama u nás pstovala, a to na
úkor nejen spisovatelv, ale i nakladatel. Pomry dosply až tam, že

výborné knihy neprodá se ani sto výtiskv. A eských knihkupc
máme pes pldruhého sta! Tito dobí pánové mají velikou vinu pí-
tomných literárních bd. Plnými ústy stavovské své dležitosti a moci
ohrazovali se proti soukromým nakladatelm svdomitým, co zatím

kollega jejich krváe a neesti v tisících šíil . . . Pokárání hodným
zjevem v Praze je také to", praví „Alétheia", že katolického listu

v nich nedostaneš ani na ukázku ani na objednání ani ke koupi.

Z eských knihkupectví žádné se také nestará o prodej novin v Praze

spotebovaných." Jsou prý knihkupectví v Praze, která si „Alétheii"

laskav — vypjovala! —
Národní i moderní umlecko-prmyslový ruch z každého národa

a státu bude chtít na letoší paížské výstav zvlášt njak dstojn
a zeteln býti zastoupen. Chystá proto skoro každý národ vedle své

úední výstavy ješt zvláštní pavillonky bu jako pavillonky, nebo jen

jako pouhý „interieur", jakož i eský bude, v nmž by ráz národního
ducha jeho zvlášt se jevil. A každý ovšem bude chtít míti duch ten

podán co nejvyspleji — budou to dostihy, kam až všeobecn moderní
a národní rázovit moderní v tom kterém národ dosplo. Poláci, Bosna,

Maai budou míti své pavillony, Poláci pavillonek ze Zakopaného, eši
chystají sdružením umlecké práce nejlepších mistrv aspo interieur,
jenž bude umístn ve výstavce obchodní komory pražské.

V ústední komissi pro zachování starých umleckých památek ve
Vídni došlo v posledních sezeních ze dne 23. února a 2. bezna sdlení
o rzných památkách našich a jiných slovanských zemí. O restauraci

krom ížského historicky i umlecky památného sálu
v zámku sdluje konserv. prof. V. Dvoák, že provádí se s velikou

pelivostí a svdomitostí, aby starý a krásný ráz a vzhled byl za-

chován; pouze okna ponkud zmnna, aby se dalo lépe provtrá vat.

K velikému nástnnému zrcadlu poídí se stejný protjšek; pozlacená

štukatura a nástropní malba opravují se zcela tak, jak byly díve. —
V Mannsbergu u Znojma nalezeno konsev. Ad. Sterzem celé ložišt
pedhistorických památek, jež teprv musí prozkoumáno býti. —
Konserv. arch. Boža Dvoák znova si stžuje, že v lomech na Hoe
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Kuntické u Pardubic dále se láme kamení, tak že ohrožení trosek
hradu Kuntického stává se ím dále povážlivjší. A žádosti a

protesty k zemskému výboru zasílané nic nespomáhají (ediové rozhlá-

šené lomv jsou v soukromém vlastnictví). — Musejnímu asopisu „Vele
áslavské" povolena minist. kultu subvence 100 zl. — Ve Franti-
škánském kláštee v Plzni mají zvláštní zálibu v gothice. Dali

už zhotoviti nkolik poboních gothických oltá do svého barokního

kostela a posledn též chystali se hlavní umlecky pracovaný oltá

barokní zamniti gothickým. Konserv. ed. J. Škorpil rozmluvil jim to

a jménem ústední komisse navrhl, aby sebrané peníze na nov}* oltá

vnovány byly na opravu památné kaple sv. Barbory pi chrámu
Františkánském a na opravu pekrásného hlavního oltáe samého. —
Také v Klatovech pi oprav dkanského chrámu Pán nalezeny

na klenutí presbytáe freskové malby ze 16. století, upomínající na

pkné fresky z kaple sv. Barbory v Plzni. — Po zboení Dominikán-
ského kláštera v Plzni, jemuž se nedalo už zabrániti, peneseny
freskové malby peliv (ze 16. století pochozí) do mstského musea

a tu restaurovány a uloženy; také ze znamenitjších architektonických

ástí a výzdob uinny odlitky a v museu uloženy; plán a ráz nkterých

ástí starého kláštera mají býti v nových budovách, jež na jeho míst
povstanou, obnoveny. Na obnovení arcibisk. chrámu na
Vavelu v Krakov povoleno minist. kultu optn 40.000 korun. —
Krajinský konserv. u. Konrád Crnologar sepsal a komissi pedložil

svj spis „O krajinském malíi J. M. Reinwaldto vi u
.

*

—

O zmínném už tu útoku na palác Dioklecianv ve Split v Dalmácii

sepsal konserv. Fr. Bulic obšírný spis (italsky) zahrnuv ven vše, ím
poslední dobou tomuto jedinému svého druhu památnému dílu klassickému

tolik už bylo ublíženo („Nuovo Attentato al Palazzo di Diocletiano

a Spalato" i.
— Po sdlení konserv. J. Gelice, že nebezpeí hrozící

absid dubrovnického chrámu OO. Domini kán u stává se ím
dál oitjším. usnesla se komisse znova požádati ministerstvo za podporu

na opravu znamenité památky této. — Pro nás divná vc, že srbská

i charvatská intelligence Dalmácie vše, co se týká umleckých památek,

vede. píše. jedná a domlouvá vlašsky! Byli jsme ovšem jednou také

v takové nálad, a není tomu ješt tak dlouho!

Spisovatelem, jenž opanoval svtový literární trh, je te Henry

k

Sienkiewicz. Jeho „Quo vadis" dobylo mu té svtové slávy. Kevyrostl

románem tím výš, než svými pedešlými skvostnými pracemi z domácích

djin, ale touto teprv stal se celému svtu srozumitelným a zajímavým.

A snad by to ani nebylo se stalo, kdyby nebylo tch scén mistrn
líených ze života pohanského chlipného íma! Nechceme býti škarohlídy

a podezívati veškeru moderní spolenost, ale je v tom cosi psycho-

logického už v naší dob, že práv nco takového musí pijíti, aby
vznikl všeobecný zájem. Lidé knihu tou ze zvdavosti a najednou

užasnou, jakého to vlastn velikého spisovatele mají v ruce! Tak po

Tolstém pichází jiný veliký Slovan k svtovému jménu genia-spisovatele,

a to opravdu tak svtovému, jakého dosud jen nkteí chvaln i ne-
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chvaln známí spisovatelé francouzští dosahovali. Sienkiewicz není však

jen literárním jménem pro kritiku. Naopak kritik svých ani dosud

nenalezl. On uchvacuje, strhuje obecenstvo; povstávají mu na všech

stranách a ve všech národech ne kritikové, ale ctitelé, panegyrikové.

Minulost ímská mistrn vylíená v román ,,Quo vadis" otevela cestu

do svta a zjednala pochopení i minulosti polské. Romany Sienkiewiczovy

i ty, jež dív by byly bývaly nesrozumitelnými, nepochopenými, dnes

v celém svt se chápou a nalézají své nadšené tenáe. Polská minulost

vrstá do srdcí a do cit svtové intelligence, jako dosud nikdy. Polský

národ získává tím nových pívrženc, nových pátel svého národního bytí.

V dob. kdy národ polský jest nejutištnjší v pravlastech svých, dobývá

srdcí celého svta. A to ješt! V dob modernism všeho druhu najednou

svt se kochá v pracech literáta, jenž náleží pl realismu, pl romantismu,

i radji nenáleží žádnému -ismu, ale umí hnouti srdcem lidským,

city všelidskými a silným umním svým. Polská literatura má dosti

krásných vcí, že západní národy, jdouce po chuti jednou už za-

sládnuvší, ani když mimo Sienkiewicze sáhnou, nezklamou se. A tak

jako Tolstoj otevel cestu starším i mladším belletristm ruským do

ciziny, uiní to asi i Sienkiewicz starším i mladším romanopiscm
polským. — Není divu. že se v nás rodí zcela pirozen otázka:

když po 90milionovém národ ruském dochází na adu 20milionový

národ polský — kdy pak pijde na lOmilionový národ eský? A dojde

na vbec? Stvoí co takového duch jeho, že zaujme na chvíli oi
i srdce veškerého vzdlaného svta ? ! Sienkiewicz ovšem našel pravou

chvíli — vpadl se zdravou stravou do svta moderními smry po-

dráždného, ale nenasyceného. Taková chvíle se v jednom pokolení

dvakrát neopakuje! Dožijeme- li my se eho, pokáme si tedy.

Lvovské nové divadlo mstské soutží o editelskou sílu.

Boj veejný i zákulisní vede se hlavn mezi dvma osobami, dosavadním

editelem zemského lvovského divadla a editelem divadla krakovského.

editel krakovského divadla získal pro sebe mlado-liberalní. židovské

a demokratické listy a smry, editel dosavadního lvovského má starší

konservativní kruhy po své stran. Krakovský editel Pavlikovský jest

lovk podnikavý, lvovský editel Heller však osvdená sila správní.

Pedloni oba sbory lvovský i krakovský vymnily se na nkolik dní

(v lét) a obecenstvo obou stolic haliských zná tudíž obojí správu

po stránce artistické aspo z vlastního názoru. Pi tch návštvách
úsudek z obou stran, Lvova i Krakova, znl v ten smysl, že krakovský

sbor se lvovským nesnese porovnání.

Výbor pro udržování Musea Matjkova v Krakov musil

požádati ministerstvo financí o prodloužení lhty ku tahu losu. jež

ve prospch musea vydal. Upozoruje veejnost, že nejznamenitjší

památka a odkaz národní, jakým podobným mohou se jen Nmci
ve svém G-oetheov Výmarském museu pochlubiti, jest ohroženo ve

svém trvání podobnou vlažností obecenstva.

Dne 28. (16.) února slaveno v Petrohrad v Mariin divadle

jubileum hudebního s k 1 a d a t e 1 e N. F. S o 1 o v j e v a jeho operou
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„Kordelia." — V Charkov dávána 28. února poprvé nová opera

Suková „Lesní car" s úspchem. — 3. bezna (19. února) pipadly

lOOleté narozeniny ruského básníka a spisovatele Evgenija Abra-
movie Baratyského, jehož Puškin pro reflexivní hloubavý ráz

verš jeho nazval ruským Hamletem. — V Moskv otevena 2. bezna
výstavka umleckých prací nmeckých domácích (!) i za-

hraniních. — Tohoto roku bude prý také uspoádána první špa-

nlská výstava umlecká v Rusku. — V ministerstvo financí

sestavená komisse vypracovala osnovu umlecko-prmy šlového
vzdlání na Rusi. Osnova pedložená komissí stanoví trojí stupe:

akademie umlecké a umlecko-prmyslové, stední školy umlecko-
prmyslové a nižší školy umlecko-prmyslové už jen jako mistrovské

nebo technické školy, k nimž krom umní ísti a psáti žádného

pedbžného vzdlání se nepožaduje. Osnova bude jako návrh podána

senátu na posouzenou.

Ku poct jména Puškinova založila petrohradská duma (mstská

rada) 44 stipendií obnosem roních 4800 rubl. Stipendia rozdlena

takto: 15 mšanským 4tídním školám chlapeckým i dívím; 10 mužským
i ženským gymnasiím; 9 na pokraovacích školách, 4 na universit;

1 na alexandrovském lyceu, 1 na ženských kursech, 2 na pedagogiu

mužském a 2 na pedagogiu ženském. — V Akademii krásných umní
v Petrohrad vznikl 4./17. bezna požár, jenž zniil v Rpinov
kolleji nkteré z jeho kreseb a vtšinou jen kresby a práce žákovské.

Ze sbírek a cenných památek nepoškozeno prý nic. — V carské

zemvdné spolenosti podával cestovatel po Mongolsku G . N.

Potanin zprávu o své cest územím chinganským v kvtnu r. 1899.

Severovýchodní ást Mongolská podél pohoí chinganského jest velmi

písitá step. Horstvo jest pvodu vulkanického; v horském pásmu
roste dub, bíza a drobný ke saksaulový a j.; fauna jest velmi chudá,

stepní, ještrky, svišt a pod. Mongolské obyvatelstvo dlí se na nkolik
kmen: Bargutové, Kalchaseové, Oraanové a j. Pstují velmi rádi a

dovedn zahradnictví. V Chingan koná se ron veliký výroní trh,

na njž scházejí se ruští kupci a kozáci i ínští kupci pekinští,

kupujíce ryby a jiné místní plody i výrobky. Rusové dovážejí na trh

hlavn sl. Obrat tržní dosahuje až 2 milion rubl. — Výpravu
do severního ledového moe ku prozkoumání tak zv. novo-

sibirských ostrov, zvlášt ku znovuobjevení tak zvané zem Saninovy,

chystá na budoucí ti léta 1900—190o ruská vláda pod vedením moe-
plavce norského E. V. Tolla. Vnováno na výpravu tu 80.000 rubl.

Zajímavou zprávu pírodovdeckou o hojnosti a pezimování
ryb ve Chvalinském moi pinesly „Novosti" (14. bezna). Moe
toto zamrzá obyejn v zim a ryby na podzim se tudíž sthují od
mlkých behv a hledají vtší hloubky. V prohlubních se uloží: nej-

I a nejvtší na dno, na n menší a tak dále vrstva na vrstvu,

nejmenší nahoru. V takovýchto vrstvách tuhé, nehybné pekávají
zimu ve vrstvách nkolik sáh tlustých. Nad nimi hladina moe zamrzá.

Hlubiny, jakých rybám moe poskytuje, nejsou veliké, 8, 10 nebo nco
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více šáhv. Okolní rybái v tchto zimních dobách nejradji tu podnikali
lup na ryby. Jednalo se jen o to, najít takovou hlubinku, prosekat
díru v led a ryby pak se daly beze všeho až do dna vybrat. Takovýto
lup a plen však vláda od roku 1895. zakazuje, bojíc se, že by jezero

Kaspické takovým zpsobem brzy o všecky ryby pišlo. Tuto zimu,

kdy na koncessích opomenuto výslovn zákaz ten uvésti, rybáci myslíce,

že letos zase zimní lup jest dovolen, jali se na jednom behu posádky
rybní vybírat. O hojnosti takového zimního lupu uiníme si pedstavu
ze zprávy, že na astrachaský trh pivezeno letoší zimu na 50 milion
pud (8 mil. metr. cent) takových ryb; mimo to sta a sta tisíc pud
ryb tchto vyhozeno a znieno, ztráveno a prodáno jinde. A nad to

tedy lup zimní konán jen na jedné ásti východního pobeží jezera

(Džambaj).

Slovinský knižní trh v brzku se bude moci pochlubiti nádhernými
obrazovými pohledy starožitnosti i modernosti; ve Vídni a v Lublani
poato vydávati dílo „Stará Kranjska" akademického malíe slovin-

ského K. Grefe, chvaln známého krajináe. Vyšly dosud 4 svazkv.

Slavnost Prešernova ve Vídni akademiky slovinskými
poádaná byla všeslovanskou zdailou slavností vídeskou. Súastnili se

jí všichni rakouští slovanští akademikové ve Vídni zastoupení (i Poláci!)

a vybraná slovanská spolenost. Jistý list po slavnosti podotkl, že po-

divným zpsobem dv nejzápadnjší ratolístky kmene slovanského,

Oeši a Slovinci, pouze poskytují obyejn pdu, na níž možno všechny
Slovany bez evnivosti shromážditi. Jen slavnosti eské nebo slovinské

mohou býti neutrální pdou, na níž žádný kmen slovanský nemusí se

báti vstoupiti. Ani Charváte ani Poláci, ani Srbové i Bulhai ani

Rusové toho nedovedou: íu už vždy nkterá vtev stojí v koutku a trucuje.

Nové práce divadelní oznámili: Anton Medvd, básník, jenž
zadal lublaskému divadlu prý sociální drama „Kolo Sree", a básník
Anton Aš ke re, jehož „Izmajlov" nedávno docílil slušného úspchu,
pepracovává prý dílo to a chystá nové dv jednoaktovky: „Tujka"
(Cizinka) a „Red sv. Jurja". Také mladý básník (moderní) Ivan
Cankar pokusil se o drama, sepsav trojaktovou spoleenskou hru
„Jakob Ruda", jež 16. bezna dávána poprvé, jak lublaské listy

si stžují, ped poloprázdným divadlem. Už asi samo jméno spisovatele

nevábilo! „Jakob Ruda" jest podle úsudku i samého liberálního „Sloven.

Národu" slabým jak ideov tak technicky. Jen sem tam nkteré lyrické,

rozumové výstupy pkn by se — asi tly.

„Slovensko umetniško društvo v Ljubljani" hodlá letos v let i
na podzim uspoádati první slovinskou výtvarn-um leckou
výstavu, a to jak obraz tak soch jen slovinskými umlci zhoto-

vených. Bude to asi první pokus generální obhlídky, jaká jest už síla

Slovincv i v tomto odboru. Totiž: jestli vášnivá domácí politika

slovinská (krajinsko-gorická) ješt všecko nerozbije!

Slavista Dr. Gregoi j Krek, professor hradecké university,

slavil 7. bezna v kruhu mládeže slovanské v Hradci a za pozornosti

svých etných pátel své 601eté narozeniny (* 8. bezna 1840). Hlavní
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dílo jeho: „Einleitung in die slavische Literaturgeschichte" jest v jistém

ohledu dosud smrodatným.
Charvatský spisovatel a žurnalista Martin Polic poal vydávati

djiny parlamentarismu charvatského. Prvý pokus jeho obsáhne léta

1860—1880 a vyjde ve dvou dílech. Díl prvý vydán práv v Záhebe,
obsahujíc léta 1860—1867. Celý titul knihy zní: „Parlamentarna povjest

kraljevina Hrvatske. Slavonije i Dalmacije sa biljaškama (s poznámkami)
iz politikoga, kulturnoga i društvenoga života."

Dne 24. února slaveno 401eté jubileum spisovatelské innosti

Josipa Eugenia Tomice. charvatského básníka, romanopisce,

novellisty, feuilletonisty.

Zemeli v eském a slovanském svt: 5. bezna Dr. Josef
Hubáek, redaktor „Hlasu Národa", politický spisovatel i romano-
pisec. — 13. bezna Jozef Kenig, nejstarší žurnalista varšavský,

pracovavší v „Gazet Waršawské" a posledn v „Slow". — Doslova
z hladu zemel malí polský Alex. MaJecki v Szvdlowci u Radom.
jenž však poslední léta byl pomaten a stranil se lidí.

Ve Vídni zemel 17. bezna nmecký umlecký kritik Dr. H.

Dollmayer, redaktor asopisu umleckého „Ver Sacrum", kustos

dvorního musea a docent na umlecké akademii. Hlavní jeho dílo

kritické jest: „Die Schule Rafaels", jež nazírání na smr malíství
doby velkého Sanziho úpln zmnilo a zvrátilo.

Školství. O vzdlání uitelstva jednal katol. spolek eského
uitelstva na Morav na schzi dne 26. února v Brn konané, kdež
žádán pravý opak obyejných frasovitých požadavk, totiž více prak-
tického smru na ústavech uitelských a o uivu lepšího výbru látky

pro život. Kolik realistm a liberalm záleží na vci, totiž na vzdlání
uitelstva, prozrazují ve známé neomalenosti již naped jejich listy:

nejde o úrove vzdlání, ale aby štvái z uitelstva proti knžím
mohli íci, že jsou stejn vzdláni jako knží, a štvaní jejich aby
mlo lepší výsledky. A na takovou akademicky vzdlanou innost
má jim stát ješt dávati stipendia!

Opravné návrhy katolického uitelstva vypracuje zvláštní sbor

uitel a uitelek a ve form pamtního spisu pedloží sborm a

úadm píslušným.
Ve „Sk. n. venk." hájí p. Bodla školu novodobou proti výtkám

pu stránce vychovatelské a dokazuje, že nynjší mládež celkem není
horší než bývala, ale že se nyní písnji posuzuje každý in mladistvé

bujnosti nerozvážné. A kdyby prý i byla horší než bývala, pak ne
škola, nýbrž špatné noviny a knihy hlavn jsou yiny. Vida, jak se

páni blíží našemu stanovisku, pokud jde o tisk. Škoda, že dsledn
se podle této zkušenosti sami neídí a nepíší ani v listech vychovatel-
ských slušnjším zpsobem o sporných otázkách zásadních. Také do-
kazuje, že mládež po 14. roku nesmí býti tak náhle úpln uvolnna
a všeho dozoru zbavena — hle, jak ty kaceované školy opakovai
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picházejí ku cti! Pisatel však se mýlí, domnívá-li se, že mravní bídu
zažehnají jesle, sirotince a ochranovny — bez Boha.

Všechno povídání o zvedenosti odchovanc novodobé soustavy
školské v duchu svobodáském vedené je bezmocné proti takovým
dkazm nepopiratelného bankrotu, jakým zajisté je hrozná svatokrádež
v Innsbrucku dne 7. bezna školskými úady zjištná na vyšší realce

tamnjší. Podle zprávy zemské školní rady tyrolské udala se neslýchaná
událost takto: Dne 15. února šel k sv. pijímání žák III. tídy vyšší

realky v Innsbrucku Rimmel, který dostal velmi špatné známky, a ne-

vykonal díve sv. zpovdi. Vzal pak sv. hostii z úst a stril ji do
kapsy. Když byly služby Boží skoneny, pišel Rimmel se spolužákem
Schmidtem na blízko hbitova, pivázal sv. hostii na vtev stromu a

vystelil na ni z pistole 7 až 8 ran, takže hostie spadla. Rimmel šlapal

pak na sv. hostii, avšak soudruh ji zdvihl, ztratil prý ji však potom.

Oba žáci byli ze všech rakouských stedních škol vyloueni, a se

Rimmel vymlouval, že tak neinil s posvcenou hostií, nýbrž s ne-

posvcenou. Této výmluv nebylo veno. Ve škole byly pak poslední

nedle konány smírné služby Boží.

Takovým událostem nelze se ani diviti, když ve všech novinách
takm hemží se zprávami všechen cit náboženský ubíjejícími. Když
odborný list „Šk. n. venk." ve lánku skuten-li mravnost poklesá

a mládež naše pustne, napíše: „Jezovité zajisté po nkolik století

ovládali (? ?) veškerou výchovu školní, nejen školy farní, triviální, ale

i stední (tehdy obyejn klášterní) a vysoké. V jejich rukou byla též

písná censura. Nikde nesmlo býti promluveno, nikde vytištno, co

by se církvi protivilo. Její (í?) také byla jediná tribuna veejná,
kazatelna, její (í?) byla i zpovdnice. A hle! Odchovanci Jezuit
chytrých a vzdlaných, pedagogv veledovedných, vypuzují je. boí
Bastillu, popravují nevinného, dobráckého krále, brodí se vbec v krvi"
— pak se divme, že ta moderní „vdeckost" a „umravnnost" jeví se

v nadávkách nejsurovjšího zrna a útocích ošklivých na církev a její

zízení. Když si troufá napsati tak nestydatou lež a pravdu historickou

postaviti vzhru hlavou se osmlí ledajaký pisálek, na vrub katolickému
ádu pipisuje, co spáchali francouzští illuminanti a jich odchovanci,
co na svdomí má povstný Voltaire, „pedagog" Rousseau a jiní

„osvícenci", pak ovšem marná e a dvody sebepádnjší jsou bezmocné.
Chvály hodný jsou práce, jež v zájmu eského lidu koná uitelstvo

k jeho sesílení hospodáskému. Tak teme ve výroní zpráv hospo-
dáských spoleenstev v Cechách, že v zádruhách rolnických uitelé
stojí v ele práce, a to 15 uitel jako editelé raiffeisenek. 21 jako
pedsedové dozorí rady a 71 jako úetní. Ve 180 zádruhách jsou

uitelé pedními pracovníky. Také pro vlastní zájmy hospodáské pro-

bouzí se v eském uitelstvu zájem potšitelný. Na Morav katolický

spolek uitelský zakládá „zádruhu uitelskou", v echách jedná se

o zízení ústední raiffeisenovky uitelské; ve prospch sirotince uitel-

ského poádají v Cechách dobroinnou loterii vcnou; na Jílovsku
založeno uitelské sdružení hospodáské.
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Za to však v jednotné organisaci stavovské ím dále tím vtší

se jeví trhliny. V echách i na Morav zpupn vylouili z organisace

uitele, kteí rozhodn stojí na stanovisku náboženském u vcech vy-

chovatelských a uitelstvo mšanských škol v Cechách odlouilo se

od ústedního spolku. Všude to praská a puká, a ím více nkolik
drzvch šplhavc sobeckých budou terrorisovat život spolkový a pro-

vozovat svobodáskou krzovládu, tím spíše nastane rozvrat všeobecný

a zdravý obrat.

Odpovídaje na posudek náš dokazuje p. Mrazík „Klerikalní Hlídce",

že jeho reformní návrhy jsou pvodním majetkem pana spisovatele

uvedené rozpravy a elí pímo proti nmecké systematinosti. Opravné
myšlenkv vzniklv díve než etl práci Biermannovu a jsou tedy eského
pvodu. Rádi zaznamenáváme a konený úsudek proneseme, až bude

práce dokonena.
Na Morav obnovují se letos okresní školní rady. Až dosud

všude pevládá v nich liberální' živel nmecký. Veejnost eská právem
dožaduje se nápravy, by v eských okresích zemským výborem byli

jmenováni píslušníci eského národa, což asi zstane opt jenom páním
a naše okresní školní rady podrží dosavadní ráz nmeekoliberalní.

Vojenské kruhy dovolávají se také opravy stedního školství

za tím iielem, aby vdomosti záložních dstojník více odpovídaly

vojenským požadavkm. Nejlépe promnit naše gymnasia a jiné školy

v „regimentšuly", zavést do nich nminu jako jedin platnou e
a bude to. lovk žasne vru, co všechno se vynouje na povrch
veejného života ku konci „osvíceného století."

Osobní píplatek 200 až 400 korun udlilo msto Brno tm
uitelm, kteí po 20 letech služby nestali se ídícími, ímž splnn
jeden z požadavku všeho uitelstva. Které as eské msto bude ná-

sledovat píkladu „nmeckého" Brna.-'

Název „inženýr" udlen bude všem absolventm technických

škol, hornických akademií v Lubn i Píbrami a vysoké zemdlské
školy vídeské.

Velmi dležité rozhodnutí uinil správní dvr dne 22. prosince

1899, dle nhož neídí se povinnost školní návštvy podle bydlišt
dítek, nýbrž podle bydlišt rodi a obec není povinna trpt ve škole

dít cizí, by i v osad bylo doasn ubytováno.

Ve Vídni poádají uebny kurs pro vyhojení koktavosti na
4 obecných školách od 17. dubna do 26. kvtna dle methody Leona
Barquanda.

Veerní školu pro tovární dlnice v Tachov zídila knžna
Wiiulischgr.itzová. O 5. hod. v sobotu sejdou se dívky v prostranné

síni, kde dostanou svainu a pak dámy je vyuují runím pracím,

vaení, vedení domácnosti. Mezi prací zpívají anebo se jim pednáší.
Otázky z jakéhokoliv oboru se zodpovídají hned anebo v píští schzi.

Obecné školství v Charvatsku. R. 1898/99. v království

charvatsko-slavonském bylo 1371 obecných škol, z nich 1298 veejných
všeobecných, 40 veejných konfessijních, 33 soukromých. ítá-li spojené
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toto království 2,186.410 obyvatel a 42.531 km 2
,
pipadá jedna škola

na 1594 obyvatel a 31*02 km 2
. Dle pohlaví bylo 59 (4-55%; chla-

peckých, 60 (4-62%) dívích a 1079 smíšených (90-83%) škol. Na
775 školách byl jeden uitel, na 238 dva, na 75 ti, na 101 tyi,
na 18 pt, na 1 šest. Vyuovací jazyk byl na 1263 školách charvatský,

na 23 nmecký, na 7 maarský, na 2 ruský a na 3 slovácký. Na
obecné školy vydáno 3,679.462 K 42 h, z toho pipadá na uitelské

platy 2,653.392 K 34 h, na vcná vydání 704.685 K 4 h a mimoádná
vydání 321.385 K 4 h. Msto Záheb samo vydalo 225.126 K 68 h.

Na jednoho uitele pipadá prmrn plat 1178 K 78 h. Výdaje na
jednu školu obnášejí prmrn 2587 K 11 h. jeden žák stojí 17 K 4 h
a na jednoho obyvatele pipadá píspvek 1 K 68 h. Budov školních

bylo 1487 a 2346 tíd. Na veejných všeobecných školách psobilo
1449 uitel a 802 uitelky, úhrnem 2251. Na konfessijních a soukromých
školách bylo 119 uitel. Jeden uitel pipadl na 921 obyvatel. Dtí
do školy pro denní vyuování bylo 136.367 chlapc a 120.123 dvat,
úhrnem 256.480, pro školu opakovai 34.474 chlapc a 27.914 dvat,
spolu 62.388. Všech žák do školy bylo tudíž 318.868 ili 14*57

%

všeho obyvatelstva. Do školy skuten chodilo pouze 197.006 žák
a žaek ili 61*78% všech dtí ve vku školním. Na jednoho uitele

pipadlo 77 žák. Nejlepší pomr byl v mst Zemlin, kde na uitele

pipadlo 51 žák, nejhorší v komitatu Varaždínském. kde uitel ml
139 dtí.

Pospolité' vyuování obojího pohlaví ili koedukace zavedena
v Badensku na školách reálných a osvduje se dle „Života" velmi

dobe jak po stránce mravní — dívky prý zušlechují hochy — tak

i po stránce vdecké vysplosti; a co to bylo kiku, když ve staré škole

oboje pohlaví chodilo do škol spolených. Kdo by takové „zpátenictví"

byl tušil?

Pozoruhodný pokus vychovatelský vykonaly uitelky v Mnichov.
Zavedly spolené schze matek a uitelek, dítky jejich vyuujících.
Na tchto veerních schzích mají se dorozumti o spoleném výchovu
a ub dítek.

O pokroku na Rusi svdí utšený rozvoj hospodáského školství.

Bylof r. 1898. celkem 121 hospod, škol, a sice 4 vyšší, 12 stedních
a 105 nižších. Krom toho na ústavech uitelských vyuuje se hospo-

dáství. V uplynulém tíletí pibylo 40 škol se 2000 žáky. Všech žák
bylo 5157. a sice 5009 jinoch a 148 dívek. Náklad na hospod, školy

obnášel 935.476 rubl. Zajímavá látka pro srovnávací statistiku s našim
školstvím hospodáským a nákladem, jež stát mu vnuje.
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Poátky amerikanismu.
Db. .Tax HrDEEK.

L

Mnoho se mluvilo a psalo v poslední dob o amerikanismu a jeho
-otei u

P. Heckerovi. Tu chválen, tam hanén. tu ku hvzdám vynášen,
tam odsuzován. Dosti se našlo horlivou pro amerikanismus i jeho

zovatel, kteí, jak asto se déje. vyli s vlky, majíc o amerikanismu
a P. Heckerovi jakou takou, hodn zamlženou pedstavu. Nemálo svtla
a jasnosti padá na amerikanismus a jeho zakladatele, stopujeme-li ho
v poátcích, v kolébce. — Vznik amerikanismTi úzce souvisí s djinami
ko:. sv. Alfonsa. Redemptorist v Ameri

Redemptoristé pišli do Ameriky r. 1842. Vtšina jich byli Nmci.
zvlášt Bavoi. Bylo mezi nimi tak.' nkolik ech a Moravanv

Tuzemce, Ameriana, nebylo mezi Redemptoristy ni jednoho.
Hlásali tudíž slovo Boží hlavn nmecky. eši také esky; ba mnozí
z nich byli toho pesvdení, že jejich úkolem v Americe jest toliko

ÍFrant. Kru til, narozen v Kromíži 3. srpna 1815, na knze w-
Brpna 1839, složil sliby 21. ervna 1841, pišel do Ameriky v ervnu 1843,' vrátil

Topy v záí 1859, zemel v Litovli 10. listopadu 1898. — eho Vojtch
e ranek, narozen v Mfistku na Morav 23. .lubna 1806, vysvcen na knze 22. er-
DO 1834, stal se Redemptoriston 1841, piSel do Ameriky v ervnn 1-4::. zemel

1. j.rosince 1800. - j a n Nep. Neumann z Prachatic v echách.
Narozen 28. 1. ezná 1811, knzem 25. eervna 1^36, Redemptoriston 16. ledna

>e Výkupem ve Filadelfii 28. bezna 1852, zemel náhle 5. ledna 1860. — M
známí jsou Ant. 1'rbaník a Felix Beóka, oba Moravané.
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starost o blaho duševní tamnjších Nmc. Odtud roznesla se mezi

svtskými knžími a laiky domnnka, že kongregace Redemptonstu

ie ryze nmecká, cizozemská; nedvovali ji.

Roku 1851. konen dovedl tehdejší pedstavený americké pro-

vincie P. Bernard Hafkenscheid z Evropy dva rozené Ameriany

P A Walwortha a P. Izáka Heckera. Vykonavše v Belgii noviciát a

studia psobili již dv léta v Anglii. Jim se brzo pidružil P. Augustin

Hewit jenž jako knz vstoupil v Americe do kongregace. Tito tri

mužové s Hafkenscheidem v ele zaali psobit anglicky, zanechávajíce

všude chvalnou po sob povst. Stjtež zde hlavní data z jejich života.

C 1 a r e n t i u s W a 1w o r t h, syn státního kanclée v Kovem Yorku

(nar 30. kvtna 1820 v Plattsburku) byl „zbožn" vychován v sekt

Episkopalv; vystudovav práva zabýval se krátkou dobu zákony;

roku 1842. vstoupil do bohoslovného té sekty ústavu v Novém Yorku.

Tam se seznámil a spátelil s Edgarem Wadhamsem, pozdji prvním

biskupem Ogdenburským a s J. McMasterem, slavným ochráncem vci

katolické. Jinoši piln studovali, upímn hledajíce pravdu. Brzo po-

znavše slabé základy sekty episkopalní, tíhli k církvi katolické vedouce

život na zpsob katolických eholník. Ale klidu nenašli. Roku 1845.

pivedl McMaster, který nedávno heresi opustil, Walwortha k svému

uiteli P Rumplerovi, C. Ss. R. V nm nalezl žíznící po pravd jinoch

rádce a vdce moudrého. 16. kvtna pestoupil v kostele Redemptonstu

v Novém Yorku do lna církve katolické. Brzo potom úpln se Bohu

obtoval vstoupiv do kongregace sv. Alfonsa. Nejeden list jeho pátelm

svdí, jak si tohoto povolání vážil.

Po noviciáte a slibech studoval ve Wittemu v Hollandsku. Na

knze vysvcen 27. srpna 1848.

Nejproslulejším stal se Izák T. Heckera) Od mladí byl

„zvláštním" a „visionáem." Jako si Walworth otázkami a hloubáním

zjednal mezi novici a studujícími jméno „Frater Pourquoi (Pro),

tak poktn Hecker mladými kollegy žertovn „fantastou." Pro skrovné

vlohy dlouho se pedstavení rozmýšleli, mají-li ho dáti vysvtit. Ježto

byl jinak vzorným a podrobil se zkoušce vadn jest 28. íjna 184Í

biskupem Wisemanem do ad knžských.

P. Augustin Hewit narodil se 27. listopadu 1820 ve Fair-

field ve stát Connecticut. Vychován u „Congregacionalist" pestoupil

pozdji v Baltimore k Episkopalm, u nichž se pipravoval k „svatým

») jdu, život popsán dle »Stimmen au. Maria-Laax* v .Hlídce L899 str. 116. sqq.

a str. 199. sqq.
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svcením a stal diákonem. Toho asu v Americe i Anglii mnoho muž
mezi Episkopaly zabývalo se (pro záležitosti oxfordské) studiemi uení

katolického. Hewit, a od kolébk}7 v nenávisti proti církvi katolické

vychován, se jim pidružil a brzo potom, následuje slavného Jana

J. Newmanna, nazval ji matkou (1847). Xa knze vysvcen vstoupil

nedlouho potom do kongregace Redemptoristv.

Tmto tem se pozdji pidružili PP. Eeho Deshon a Frant, Baker.

li e h o Deshon. Xovo - Londýan, protestant, Episkopal, na-

stoupil dráhu vojenskou. Studoval na akademii West Point s Grantem

a Sheridanem. proslavenými vdci v pozdjší válce obanské. Xašeho

dstojníka uení protestantské neuspokojovalo. Hledal, modlil se. klepal,

az ne mu otevela brána nejen církve katolické, ale i klášterní. Jí. 1852.

skládal sliby a 1855. byl posvcen na knžství. S rázným zevnjškem

dstojníka poje dušinku prostou a milou u bratí i cizích byl milován

a vážen.

Frant. Baker narodil se 20. bezna 1820 v Baltimore. Otec

jeho byl hledaným lékaem. Mládí prožil František neporušen. Metho-

distické uení, v nmž byl vychován, a kalvinistická kázaní, kterým

musil býti pítomen, mu byly „proti zdravému rozumu." Rád za to

chodíval do kostel katolických. — Milost Boží vedla neviného jinocha

do spolenosti Jana J. Newmanna a A. Hewita, kteí mu vyšlapali

cestu do velechrámu církve katolické. Prostudovav ješt bohosloví

episkopalní, prohlásiv pi zkoušce ped episkopalním posvcením na

knze, že nemže podepsat všech základních lánk uení této sekty,

pestoupil r. 1853. na víru katolickou a stal se r. 1854. Redemptoristou

a 1856. knzem. V noviciáte, ve studentát, na vinici Pán býval

hodným. 1

)

II.

To jsou oni mužové, kteí od roku 1851. až po rok 1858.

v 22 diecesích 86 anglických missií vykonali „k nesmírnému blahu

duší." U lidu, knží, biskupu byli ve velké vážnosti. Konvertity jsouce

zvlášt o to dbalí, aby bloudící bratry, pravdu opravdov hledající,

pivedli do lna církve katolické, v níž sami nalezli po dlouhém

hledání klid a pokoj. Zželelo se jim tolika oveek, zvlášt mezi

rozenými Ameriany, kteí slep nenávidli církve katolické. A jino-

*) Annales Congregationis SS. Redemptoris Provinciae Ájnericanae. Al> anno

1854— lá59. Para II. str. 7. oásl. V Annalech uveejnny všecky listy sem se vztahující.

Byly uii k práci hlavním pramenem.
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vrci vdouce, že missionái sami delší dobu v bludu žili. naslouchali

dychtivé jejich kázáním. Denníky a asopisy rozepisovaly se o výbor-

nosti jejich missií.

Redemptorist vážnost co den rostla; kongregace sv. Alf

pokládána za nejvhodnjší a od Boha ustanovenou, rozšiovat víru

katolickou v onch krajinách. Dr. BroAvnson, který jako kdysi Justin

cestou filosofie, prozkoumav rzných sekt uení do lna církve k

lické se vrátil, píše píteli Heckerovi: „Vaše kongregace . . .. oživená

duchem v pravd apoštolským, zdá mi se ze všech, které znám,

spoleností, nejvíce uzpsobena, obracet náš lid na víru katolickou.

Dosud ani svtští ani eholní knží nieho se nepodjali, aby získali

církvi naše rodáky: mli dosti práce vyhovt potebám katolíku.

Mnozí mimo to, cizozemci jsouce a v jiných názorech byvše vy-

chováni, domnívali se. že obracet americký lid na víru by byla snaha

marná. Církev v Americe ítala dosud po vtšin jen pisthovalce;

knží jsou cizinci, americké povahy neznají a jí opovrhují. — Zd

že nadešly lepší asy. Pomýšleti dlužno, jak by nejlépe americký

národ, velký a mocný, do církve piveden býti mohl. Bude to ovšem

práce tvrdá a tžká . . .

Povaha národa amerického nepíí se církvi tolik, jak se zdá.

Protestantští kazatelé svými fanatickými deklamovánkami posluchae

jen urážejí, tak že mnoho je tch, kteí katolickou nauku pilnji než

kdy díve zkoumají. Kdyby se te našlo nkolik knží rodák, znajících

povaha a ducha lidu našeho milujícího pravou svobodu, mluvicích

jeho eí, s ním pátelsky obcujících, jsem pesvden, že hojná by

nastala že.

Evropané, i mezi našimi mnozí knží domnívají se, že lid ame-

rický je houfem povstalc, kterých ani milost Boží k poslušnosti a víe

nepivede. Ale mýlí se velmi. Slepou poslušnost, nerozumnou službu

od našinc ovšem oekávati nelze; nikdy našinec nepipustí, by byl

školen jako otrok a bezduchý stroj; ale je velice oddaný, ne sice

lidem, nýbrž zákonm; vždy rozeznává mezi úadem a osobou, úad
více ct než osobu... Keni národa, který by se snadnji zákonm
podrobil jako americký, zákon-li jen rozumný a správa pimena
samostatným mužm. Dle mého názoru, k obrácení tohoto lidu teba

jest kongregace domácí." (5. srpna 1857.)

Vida odvný lidských duší nepítel, že v Etedemptoristech mocný

proti nmu povstal voj, pedsevzal si uinit ho neškodným nebo alespo

ho seslabit tže z lidské malomocnosti. Že svou úlohu zaal a konal
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pod plachetkou vtšího dobra, kdo by
3
znaje jeho chytrost, pochyboval?

Za nástroj si vyhledal americké paterý samy, dosud tak horliv

psobící, najm P. Heckera.

Zazdálof se zmínným knžím, že se dílo apoštolské, tak šastn
poaté neudrží, že mysliti dlužno na jeho upevnní a rozšíení založením

kolleje ryze americké, s pedstaveným Amerianem, kolleje, která

volnjší jsouc jiných klášteru kongregace, úpln by se uzpsobila

povaze a potebám lidu amerického.

Co je pimlo k tomuto plánu? Dv okolnosti. Djiny církve

americké uí. že tuzemci nenávidli všeho, co zapáchalo cizinou. Xe bez

píiny. Sthovali se do Ameriky Evropané, zvlášt Xmci. povsti

nechvalné, zákony lidskými i božskými opovrhující, „vyvrhel evropské

spolenosti", nevražící na rozené Ameriany. Ale co bvlo horšího, cizo-

zemci byli po vtšin katolíci. Z osob souzeno na církev, s osobami

nenávidna církev a katolicismus pokládán za odprce mrav, zpsob
a zaízení amerických. Dr. Brownson ospravedluje toto smýšlení svvch

kraj tmi. ..Ze se vci katolické s cizozemskými zajedno pokládají, má
.svou píinu ásten v zastaralých pedsudcích, které církev kato-

lickou zamítají jako ústav americkému duchu a mravu cizí, ásten
v poínáni nkterých cizozemcu. kteí již v Evrop církve a knží
nenávidli, a pesthovavše se do Amerikv. onu nenávist u nás roz-

šiují, olej do ohn lejíce."

Vidouce naši pateí rostoucí proti cizozemcm a proti církvi

odp r. ne bez píiny se obávali, že se kongregaci za nmeckou
považ váné nedostane amerického dorostu, že dílo jejich zahyne.

Drahá okolnost jejich psobení nepíznivá bvlo domnlé ne-

pochopení ducha a potel; amerického lidu ze strany pedstavených,

již byli Evropany. Nedá se zapít, že Evropané úpln správného

pojmu o Amerianech míti nemohli. Znali jen vysthovalce. Americká

spolenost, americký lid byl jim míchaninon divokých prvku. Neznáma
jim byla Šlechetnost ducha, láska k svobod, ádu a zákonm, touha

pn pravd, vlastnosti zdobící vzdlanjší ásl rozených Amerian,
vlastn 8ti, o nich/, se amerití pátei na missiích dostaten pesvdili 1

)

kud 1'. Bernard Hafkenscheid spravoval provincii, vše

lo hladce. Bafkenscheid sám. výtený missioná, ídíval anglické

ie. Znaje svéráznou povahu americkou, dovedl si získati Brdce

Amerianu prostých i uených. Dr. Brownson o nm pí-' 1 ve svém

. lisí Brownsonfiv k I". Heckerovi /. 5. srpna
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tvrtletníku „Quartely RevieAv" (ervenec 1875): „Patera Bernarda

jsme znali, milovali, ctili jako jednoho z nej šlechetné] ších muž. Duši

maje velkou, prost byl pedsudk jak národnostních tak i jiných;

muž upímný a otevený. Vniknuv do povahy americké, lépe ji znal,

jsem toho svdkem, než kdokoliv jiný, a cizozemec, a American.

Lid americký z toho srdce miloval, jemu dvoval. Rozuml jeho

potebám, a asto pemýšlel o cestách a prostedcích, jak by mu
prospl. u Chronista koní zprávu o vedení Hafkenscheida: „Americké

provincie stav všestrann píznivý piítati dlužno moudrosti a zkušenosti

a ustaviným pracím prvního jejího provinciala."

P. Hafkenscheid koncem r. 1853. z Ameriky odvolán do Evropy.

Jeho nástupcem stal se P. eho J. Ruland, rozený Bavorák. Chronista

i listy istým a przraným psané slohem svdí o jeho nevšedním

vzdlání, k nmuž pevný položil základ skvlými studiemi na universit

mnichovské. Ale eníkem nebyl a missií se nesúastnil. Lidu amerického

tedy nepoznal. Doma dbal písn, svdomit, ba až úzkostliv o ze-

vrubnou observanci ehole. Byl mužem konservativním, dalek novot

a jim nepízniv, boje se, že by byly proti eholi. Amerití pátei vidli

v nm odprce svých snah, své volnosti a nejradj i by se byli jeho

pravomoci sprostili. Zdálo se jim, že nadržuje živlu nmeckému, že ne-

podporuje, jak by záhodno bylo jejich psobení, ba že mu nedvuje,
že vidí ve volné povaze americké nebezpeí eholní observance.

Pro tyto dv okolnosti, aby se dílo jimi pu a té

udrželo a aby volnji a ií innj i pracovati mohli mezi
lidem americkým, žádali po pedstavených, by Be co

nejdíve založila kollej, kterou by obývali jen amerití
pátei pod vedením amerického pedstaveného.

(P. d.)
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Burové a jejich státy.

Podává F. Nerad.

III. Fysický ráz obou stát.

Na jih od Svobodného státu Oraúského za ekou Oranjí zvedají se

výbžky svými hory Kompasové, od nichž smrem jihovýchodním

táhnou se horstva pod rozmanitými jmény: Butelshoek, Zwagerskoek

a jiné; smrem pak severovýchodním od hor Kompasových zdvihají se

dosti píke pásma horská, která z poátku zovou se Zourberge. Storm-

berge a konen Draí hory, jichž jméno se obyejn penáší na celou

vysoinu, práv zmínnou. Nejvyšší vrcholové v tchto horách a tím

v celé Africe jsou: Mount aux Sourees 3400 metr . Champagne Castle

(3160 metr) a Giantspeak iJ,.'4o metr. Prsmyky jsou neschúdné

;
ši 1600— 2000 metru. Draí hory s obrv ostatních díl svta

srovnati se nedají a vrcholy jejich nejsou pokrvtv vným snhem
ani ledovci. Ale vystupují píke a oste nad okolní vlnitou krajinou

a na toho, kdo nevidl i jiné vysoké hory. psobí dojmem nesma-

zatelným. V zim. kdy jejich nesetné vrcholv pokrvtv jsou snhem,

podobají se Alpám; v let jejich heben bývá v husté mraky zahalen

a jen tu a tam blesk vrhá svtlo na jejich fantastické hrotv. Za boue
dunivý rachot opt a opt ozývá se v hloubi údolí a záící blesky

osvtlují pusté skalní sluje. Imposantní jest pohled na Draí hory. když

na nich hoí suchá tráva: tehdy zdá se. jakoby po píkrých úpatích

a mohutných stnách skalních žhoucí plamenv etzm horským do-

dávaly podoby dlouhé ady sopek, z jichž jícn proudí se proudy

žhavé lávy.

Za ekou Oranjí poíná vlastní vysoina burská. Její geologiekv

základ na severu je žulový a na jich od Pretorie jsou útvary formace

kapské a karooské. První pipojují se k území archaickému a pokrývají

v širokém oblouku zemi od Lydenbnrga až ku Griquatownu; skládají se

z pískovcv a bidlic, jakož i z modrého dolomitového vápence a diabasu.

Reka Vaal tvoí hranici formace karooské, která zaujímá celou zemi

mezi eenou ekou a horami Draími, pes které zasahuje do Kapská.

I tu povrch diabasový chrání pod ním se nacházející pískovce a bidlice

ped rozpadnutím a tvoí vrcholky tabulové, knpovité a špice. Již

u Colesbergu nabývá krajina rázu horského majíc podobnost s esko-
saským Švýcarskem. Jako velké koruny spoívají horské kupy na
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kruhovité, mírn vystupující hlavní masse horstva. Kolmé rokle pro-

lamují horstvo. Na sever od Vaalu vyniká nad okolní krajiny mohutná

Hoogevelde, na jejímž severním okraji leží zlatonosný Witwatersrand

a na západ klesá povlovn do vnitra zem. U Pretorie poínají hory

Magalies. Kej vyšší ást vysoiny leží však v okolí Lydenburga (1500 metru .

na západ Mauetspitze (2660 metr), kde se píke k ece Olifantu sklání

a dosahuje nejvyššími vrcholky až 2000 metru. Jižn od eky Vaalu

rozkládá se plateau až k horám Draím. Tu, mezi Vaalem a hlavním

pásem Draích hor. jest Basutsko, kde vzniká Oranje a pítok této

eky Caledon. Z širých rovin u Vaalu vystupují jako mohutné stráže

osamlé hory, mající asto podobu seíznuté pyramidy. Tyto travnaté

roviny místy pokryty jsou kovinami, vtšinou ostnatými mimosami,

jakož i charakteristickými pro tuto krajinu stavbami termitu.

Z ek nejdležitjší jest Oranje, dlouhá 1860 kilometr. Vzniká

na hoe Mount aux Sources v Draích horách ve výši 2500 metru,

protéká úzkým údolím a prudce Basutsko smrem jihozápadním a

u Aliwal Nortku obrací se k severozápadu, pijímá Caledon a na 24°

východní délky spojuje se s Vaalem. Tento prýští ve Svazii nedaleko

Klipstapelu ve výši 1700 metr, tee smrem západním a u Potschef-

stroomu obrací se k jihozápadu a po toku 680 kilometru vlévá se do

Oranje. V let proudí prudce, v zim je skoro vyschlý. Ústí jeho je

400 metr široké a eišt 10—13 metr hluboké. V nm žije leguán.

Z Transvaalu pijímá eku Harts i Kolong, z Oraského státu Rietriver

s pítokem Modderriver, známou chrabrým zápasem Cronjeho.

Limpopo vzniká z etných pramen v horách Magalies a Witwaters-

randu ve výši 1700 metr. Tee z poátku smrem severozápadním

a asi na 24° jižní šíky obrací se k severovýchodu až ku '22 jižní

šíky. Behy této eky pokryty jsou stinnými stromy a vroubeny asto

rákosím, v nmž buvoli a jiná zvíata se ukrývají. Na své cest

k severovýchodu pijímá z Transvaalu etné pítoky: Marico Matlabas,

Pongola i Zand, Palala a Nylstrom. Pi smru svém k jihovýchodu

ítí se do pobežní roviny, kde pije ješt Olifant na pd portugalské.

Nedaleko prameniska Vaalu jest jezero Chrissie. Horním tokem Trans-

vaalu se svým pítokem Komati náleží eka Krokodílí. Behy ek na

mnohých místech jsou píkré, eišt hluboká a klikatá. V dob deš
se siln rozvodují, v dob sucha mnohé z ek skoro vysýchají. Platí

tak hlavn o ekách oraských.

Podnebí jest v obou státech subtropické, zejména na severu a

východ je znaný pechod k tropickému klimatu. V let. v lednu,
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isotherma 30° jde pes Oranje. K pobeží však teplota klesá, tak že

na beh západní i východní zasakuje isotherma 20°. V jižní zim.

v ervenci, jest pravidelnjší a rozdíl mezi nitrem a behem menší.

V Bloemfonteinu (1370 metr) v lednu jest 22"7° O, v ervenci 7'8 .

tedy rozdíl jest o 149°; v Pretorii (1359 metr) v nejteplejším msíci

lednu jest 23 -

l°. v ervenci, nejstudenjším msíci. 14'9°, rozdíl mezi

obma 8"2°; v Colesber^u (1110 metr), na jih horního toku Oranje

rozdíl mezi nejteplejším a nejstudenjším msícem jest 179°, nebo tam

leden má 2o8°. ervenec 5'9°. Stední roní teplota je v Bloemfonteinu

36-9° a —6-9°. v Du Toits u Kimberleye (1230 metr) 40-/> a —4-7°.

v Pretorii 33-5° a —5°, v Colesbergu 40-2° a —8°.

Klima závislo jest od velkých barometrických maxim nad jižní

ástí Atlantického a Indického oceánu. Dešt bývá prmrn 20 cm.

Píinou toho jest. že od východu vanoucí vtry ztrácejí na horách

svou vláhu a od západu vanoucí picházejí vtšinou suché. V obou

svobodných státech nakupí se velmi hust mraky, ale málo kdy povstane

déš. který nikdy není dlouhého trvání. Jihovýchodní vítr není tak

obtížný jako dále na jihu. tak že tu bývá velmi istý vzduch. Za zimy

nevane vítr píliš prudce, ale za to zjara vznikají asto boue prudké.

Tehdy v ohromném množství zdvihá se prach do výše a jako hustá

mlha vznáší se nad krajinou a vše hust pokrývá. Po této boui bývá

tak krásný a záivý západ slunce, že by jej stží ruka umlcova

zachytiti dovedla.

V severním Transvaalu panuje podnebí mírné, na západ suché,

na východ vlhké, velice píznivé k pstování rostlin tropických. Suchými

msíci v obou státech jsou zimní msíce duben až záí. vlhkými íjen

až bezen. Zvláštní jsou dešt v prosinci, lednu a únoru, provázené

prudkými bouemi. Denní klesání teplotv, zejména v zim, jest nad

míru veliké. Za dne panuje asto vedro nesnesitelné, za noci opt
nastává rychlé a velké ochlazení, tak že teplomr klesá pod nullu.

Tyto zmny zpsobují chipku, zachlazení, zvlášt u cizincv a dtí,

s nepatrnou jen úmrtností.

Podnebí obou státu jest nad míru zdravé. Souchotiny jsou nemocí

nt-známou; jen cizinci, kteí nemoc tu sem pinesli v pokroilém stupni,

na ni zemeli. Podnebí na Hoogeveldu patí k nejzdravjším celého

svta, a tam sníh padá.

Kvtena. V obou svobodných státech jest mírný pechod od

kvteny tropické ku kvten pásu mírného vlivem suchého podnebí.

ímž vznikají stepi podobné savannám. Typickým pro celou jižní Afriku
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jest nedostatek les, které se jen na bezích ek a v Draích horách

zachovaly. Skládají je pevahou koviny ''dubiny, stíbrnee) a zídka

kdy mohutné, štíhlé stromy. Travnaté stepi podobají se v dob sucha

polím, na nichž vlní se pebohatá úroda. Tam roste Acacia horrida

a Acacia giraffae. Na východ pda obou stát, jsouc dobe zavlažo-

vána, jest pokryta travinami, které hodí se za výbornou pastvu. Sem
patí Hoogeveld a svahy hor Draích. Podél cest roste Hybiscns.

Z vlnitých travnatých stepí vynívají osamlé pahorky jako krtí

hromádky a perušují tak tu a tam širou unavující travnatou plá.

Tam roste divoce kaspická oliva, mimosy (citlivky), esnekovon, druh

dubu vždy zeleného, rozliné druhy aloe, Stapelie, stromovité Euphorbie

a etné komposity. Na suchých pastvinách pevládají rostliny cibulovité,

které podivuhodn odolávají suchu. Místy v širých travnatých rovinách

není vidti stromu ani kee vyjímajíc jednotlivá místa, kde pilný farmá
nasázel ovocné stromy, které bujn rostou a již z dálky ukazuji, že

tam je farma. Pstovateli poskvtují stínu a oberstvující potravy. Na
jihovýchodním svahu Draích hor jest území vždy zelených les. zvané

jihoafrický kraj trop", ve kterém bez vlastního podnebí tropického

a divoké nádhery vyvinula se tropická vegetace.

Zvíena obou stát byla a jest dosud velmi bohatou. Nvní již

schází lev (a dle nkterých prý jest dosud) a slon. Menší antilopy

jsou všude v nepístupnjších krajinách. Pi pat hor Draích a pi
horní Tugele strašn mezi stády ádí leopard. Vlka Afrika nemá; tímto

výrazem oznauje se tam obecn hyena, která v Orasku jest velice

hojna. Charakteristickým zvíetem pro jižní Afriku je sajka (gazella

euchore), která jsouc pronásledována dlá velké, graciosní skokv.

V tichých místech eky Limpopa ukrývá se na dn leguán, který za

teplého poledne z vody vylézá a ohromné své tlo vyhívá na písin.

Tam a na bezích Tugely není vzácností, že býk u brodu se napájející

bývá stržen od tohoto mohutného obojživelníka do proudu vod.

Když Evropané prvn do konin tchto pišli, užasli nad ne-

smírnými stády antilop, gazelí, pako (gnu), buvolu, žiraf, zeber, kvag,

slon, nosorožcv a hroch, z nichž vtšina nvní jest úpln vyhubena.

Pestrý a nádherný je svt ptaí, hlavn v koninách dobe za-

vodovaných. Ale pštros schází; pstuje se jen ve farmách ochoen.

Sup jest více druh. Nádherným peím vyznauje se snova ervený
(Pyromela Orix), rajka královská (Vidua regia), papoušek, perlika,

frankolín obecný, veliká pávovitá koroptev a pestrý stepokur pískomil

(Pteroclcs variegatus). Rozmanité jsou druhy divokých holub; neschází
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medossavka a zajímavá kukaka Cuculus indieator), jež sama ml

svá vysedává, pak husa a kachna. Užiteným jest velice orel hadí

i G-ypogeranus serpentarius . jemuž za potravu slouží ještrky, kobylky,

brouci, mladé želvy, žáby a hadi.

Z trávv stepní vynívají stavby termit, které jsou rozmanité

výšky. K nim víže se bohatý zvíecí život. Poskytují ochrany nejen

stavitelm, ale také vetelcm. Tam mají svá sídla i tvernožci. jako

Aardvark. šakal a jiní. Mimo termitv vyskytují se hojná stáda kobylek.

která na noc odpoívají na keích, jež úplné zelené zbavují. Nejobáva-

njší jest moucha tsetse, jež usmrcuje skot i kon a proto všem výbojm
Bur za ekou Limpopem uinila konec. (O. p.

Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

Z politiny peložil Betislav SkalskÝ. (. d.)

Po tch pedchozích objasnních stává se již zejmým, že jednotkou

spoleenskou, jež jest bezprostedním dílem Tvrcovým, rozumíme národ

v ethnografickém významu: svoje tvrzení však opíráme nejen o biblické

podání o zmatení jazyk, nýbrž pedevším o nepopiratelné vlastnosti

každého národa bez rozdílu, jež možno tak lehce poznati, jež tak vý-

razné nesou na sob charakter Boží innosti. Kdvž jest mimo to ješt

pravda, že každý ojedinlý lovk má osobní svj význam, vlí Tvrcovou
mu pidlený a to tak, že všechnv dary jemu udlené a pirozené a
nadpirozené odpovídají jeho úelu: tu musí býti rovnéž pravda, že

i národ každý obdržel jakési poslání od Boha. jež jest pizpsobeno

jeho charakteru, nebo Moudrost Vná má moude vymyšlený úel

v každém svém zákonu. Na dokázání toho dsledku máme oteví

knihu djin, z níž kdo umí ísti, pesvdí se. že cestv. po nichž ná-

rodové kráejí bhem vk, nejsou ani libovolné ani náhodou utvoené,

nýbrž nakreslené pravicí všemohoucího Tvrce, jenž umístiv cíl na

každé cest a postaviv pravé ukazovatele pro poutníkv. pipravil ne-

zbytnou pomoc tm, kteí chtjí za Jeho vdcovství vérn postup

Komu však zdají se býti nit všeobecných djinných událostí píliš
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uvolnné, ten necha pohlédne na osudy vyvoleného národa, jehož vý-

hradním urením bylo. aby pechoval pravou víru až do píchodu

Hessiášova. A tu již nejzejmji celá historie toho národa stanoví celé

pásmo dkaz té pravdy, že nejen Prozetelnost povolává národy

k plnní jistých úloh, nýbrž i bdí nad plnním tch povinností, neskrblí

pomocí a péí vrným, napomíná však a hrozí tresty zpronevrcm.

Tsné spojení osud každého národa se zámry Prozetelnosti vede nás

k dsledku dležitému, že, ježto Pán nebe a zem uzpsobil charakter

každého národa a dal každému vlastní povolání, že každý národ ne-

závisle od jeho velké moci a rozsahu obsazeného kraje musí býti ce-

lému lidstvu nedotknutelným a svatým, jakožto dílo Boží. v nž On

jednu z ideí své moudrosti nevystihlé vtlil. Chtíti zniiti nebo pi-

praviti národ o vládu njakým násilím, jest práv tak jako usilovati

shasiti jeden paprsek té Svtlosti, jež záí jen tehdy v celém jasu.

když není ani jedna jiskra z ní ztracena. Proto vzhledem k uznání

vlády Tvrcovy nad spoleností jest první povinností lidstva, aby šetilo

zákony každého národa tak, jako jest povinností vlády, aby zachovala

práva rodiny. Povinnost ta vztahuje se nejen na jazyk, charakter a

poslání národa, nýbrž i na jeho kraj a nahromadné výsledky civilisace;

nebo jako zem. tak i ovoce spolené práce jejích obyvatel jest

svatým a nezrušitelným vlastnictvím národa. Proto vláda, jež sáhá

brannou mocí na ty plody tžké práce mnoha pokolení, aby je vydrala

národu bu docela nebo aspo z ásti, vláda taková, pravím, páse

v oích Božích takový zloin jako bratr zvrhlý, jenž slabšího bratra

vyhání z ddictví, jež mu písluší. Jako tedy celá rodina jest zavázána

postaviti se solidárn na obranu práv každého ze svých len, tak

i všechny vlády ve spolenosti mají povinnost nedopustiti, aby se

ukivdilo nkterému národu. Táž zásada solidarity musí míti pední

místo ve všech mezinárodních pomrech, zvlášt však. když se uzavírá

pímí, kde poutem spojujícím smíené národy musí býti jen vzá-

jemná píze a vle pomáhati si navzájem na dráze klidného rozvoje

nebo zabezpeiti se ped nehodou s bezpodmíneným vylouením všech

tužeb neslušných, jež smují ke kivd slabšího. Proto ani unie federativni

ani mezinárodní smlouvy nemají nikdy ohrožovati jisté zájmy národ,

již nemají úast v tch svazcích, t, j. nemají se stavti jim na závadu

v normálním rozvoji jejich pirozených vloh nebo v plnní jejich

djinného poslání.

Pijetí té zásady, že národové jsou zosobnním myšlenky Boží.

kterou musí jeviti ve svém život veejném, klade nezrušitelný základ
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nejen pomrm mezinárodním, nýbrž i vnitnímu ústroji íše. >

Tvrce jest nejvyšším Pánem všech národu, a ponvadž udlil ve svých

zámrech každému jisté urení, jest každý zavázán, aby se píizpi

ve svém konání vli B<>ží. jakožto neodvolatelnému zákonu, jenž jest

vyšší než všeliké libstky lidské. A forma vlády jest proto jakákoli,

jakmile Bh jest uznán za nejvyššího vládce a vle Jeho za zákon

nejvyšší, jest každý vládce povinen uznati se za odpovdného námstka

ped Ním a každé zákonodárství má býti ustanoveno jen v tch hra-

nicích, jež Jeho zákon dovolil. V íši tak pochopené jest vláda odpo-

vdna spíše Bohu než národu: nebo stanoví-li ústava íšská jistý

tribunál, urený povolávati k zodpovdnosti osoby vládnoucí, tu i sám

onen tribunál jest jen úadem námstným. jenž vydává výrok dle

vlastního zdání, avšak podle práva pirozeného, jež Bh v srdce vepsal

a dle ústavy; jež obdržela náboženskou sankci tím. že celý i

písežn ji uznal, a tím zavazuje všechnv ve svdomí, povolávajíc je

zárove ped tribunál Vného k zodpovdnosti. Výrok konen toho

tribunálu teba byl sebe písnjší, jen osob vládnoucích se týká a

nikoli vlády, jejíž pirozenost zstává netknuta stejn jako i povaha

konstituce, jež upevní se jen písným trestáním provinilc bez ohledu

na to. pocházejí-li pechmatv z dola nebo s hurv.

A tak pebhnuvši' v mysli pozorování výše uinná, máme již

úplné právo souditi, že uznání Boha za Xej vyššího Vládce, vle Jeho

pak za neodvolatelný zák'>n. zabezpeí nejlépe jak vnitní tak zevnjší

zájmy všech íší; nebo jako právo mezinárodní jest jen pizpsobením

nezmnitelných zásad kesanské mravnosti k vzájemnému pomru
národu tak. že každá vláda má initi druhé to. co by chtla, aby druhé

v podobném pípad inily. jí. Ježto však žádná tím by se nespokojila.

že soused jí kivdy neuinil, nýbrž by i nad to žádala, aby ji chránil

ped nespravedlivým napadením, vzhledem k druhým musí býti hotova

také sama k bratrské pomoci. Taková solidarita mezinárodní zpsobí

civilisaci kesanské nejvyšší chválu, bude-li s to. aby v politice mezi-

národní opanovala.

Co se vnitní vlády íše týká. bludnou samovúli lidskou od-

strauje nejlépe založení celého zákonodárství na zákon Božím a

sesílení povahy konstituce náboženskou sankcí vrnosti odpísáhnuté

ped Bohem od celého národu, jak se stranv lidu. tak i se strany

vlády; nebo každá veejná innost má již vlí Boží vvhražený obor.

každé však nadužívání jest trestáno nejen od strážc zemských zákon,

nýbrž i ped tribunálem vlastního svdomí.
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Avšak kdo a jak — mže se zeptati tená — má vésti v í.si

tu nutnou a tak tžkou kontrolu, jež má initi nálezy ve shod mezi

institucemi íšskými a mezinárodními smlouvami a vli Boží? Na to

odpovídáme bez váhání, že právo to nikomu nepísluší, vyjma toho,

koho sám Pán k tomu ustanovil, zstavuje mu klíce království

nebeského s vládou námstka na zemi. Ano, zajisté. Jenom uící církev,

zosobnná v osob nejvyššího pastýe svého, mže býti kompetentním

soudcem v té vci, ježto ona obdržela úplný poklad zjevené naukv

s právem vykládati skutený její význam a pizpsobiti ji k jednotlivým

pípadm. Ukážeme na píslušném míst, jak církev dostiiní tomu

svému dležitému poslání s úplnou výhradou vlády od Spasitele jí

udlené bez pibírání attribut, jež náleží vlád svtské. Obrátíme po-

zornost svou jedin k tomu, že onomu poslání býti prostedníkem mezi

nebem a zemí, mezi nejvyšším Vládcem a Jím ovládanými národy

nikdo nemže lépe vyhovti než církev nejenom proto, že obdržela

píslušnou k tomu iurisdikci s nebe, nýbrž i pro svj mateský pomr
ke všem národm, jež bez rozdílu by chtla pijati do svého lásky-

plného lna, nevyluujíc žádného a žádnému nedávajíc zvláštní privi-

legia, jako pravá matka, jež hledí jedin na dobro svých dítek. Kdyby

tedy všichni národové do církve vešli, a kdyby pij mouce úpln ducha

evangelia, založili na nm jak vládní tak i mezinárodní pomry- jak

snadno mohl by spolený Pastý všech vících vas zameziti svým

otcovským prostednictvím všeliká nedorozumní a nesnáze, jež mohou

vzniknouti psobením zkažené lidské pirozenosti i pi nejlepší vli.

Jestliže tedy úplné uskutenní toho ideálu jest nemožné, zdaž již

i sama touha po nm nepsobí nevyléitelnou útchu srdci kesanskému?

Pesvdivše se, že uznání nejvyšší nadvlády Tvrcovy vede nás

v praktickém pozorování k tomu, aby uznaly vlády pijetí duševní

kontroly a vdcovství církve, pohleme nyní. jaké následky má pijetí

lásky za hlavního initele spoleenského. (P. d.)
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Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva. (<

Když takto Adam a zajisté i Eva ukázali nevyhnutelný základ

kultury náboženské, víru. popisuje se hned na to poátek této kultury

ve verši 21. Usuzuji tak na základ textu: „Udlal také Vdný Vše-

mohoucí Adamovi a žen jeho sukn kožené." To se nedá jinak

myslit, než že kže ta byla vzata ze zvíete, které bylo tudíž zabito.

Co se stalo s masem? To se tu zejm nepraví, ale každý tená staro-

dávný hned vidl, co se s ním stalo, že se totiž obtovalo Bohu; nebo

pi obtech zvanvch celopal vždycky se tak dlo, že maso se obtovalo,

kže upotebila. Text biblický bvl tedy každému srozumitelný, vidl,

le naznaena obt. Obt tu ustanovil, jak text zejm praví. Bh
sám. Pro ji ustanovil'/ Zajisté vzhledem k jejich híchu a vzhledem

k zaslíbenému Vykupiteli. Byla tu tedy obt za hích, ale ne pro sebe

samu. nýbrž vzhledem k budoucímu Vykupiteli, byla to tedy obt

pedobrazná. Tím ovšem nebyl vylouen úel, pro který již díve Bh
náboženství ustanovil (2. 3 . nýbrž byl v obti té spolu zahrnut. Pi-

stoupila tedy k uctní Boha dívjšímu ve zpsobe úcty. chvály, pr s

a dikv úcta Boha ve zpsobe obti smírné, obti za híchy, obti za

odpuštni híchúv a navráceni milosti Boží. Z toho usuzuji, že Adam
a Eva pi této první obti smírné dosáhli odpuštní od Boha svéhu

tžkého híchu a že jim byla navrácena milost posvcující, stali se

opt Bohu milými. Dkazem toho mi jest mimo momenty již uvedené

to, že v Knize Moudrostí 10, 2 stojí výslovné: „Ta moudrost toho.

ktervž první stvoen byl od Boha... vyvedla z provinní jeho", nikde

však v Grenesi není vhodnjšího místa nad toto (3, 21), o kterém dal. by

se to snadn vyložiti. A mimo to slušelo zajisté, aby moc áblova nad

lovkem píliš se neupevnila, co nejdíve z híchu jej vytrhnouti a tak

alespo vyhnanství z ráje mu ulehiti. (Srv. Lenz 435.

Mli-li však první lidé všeho toho, co práv eeno z obti své

první, a ze všech následujících obtí dosáhnouti, bylo poteba, aby jim

Bh urité a zejm vli svou, co se obti týká. vyjevil. Bylo poteba,

aby jim ekl, co, kdy a v jakém úmyslu mají obtovati a co za to

mohou od Boha oekávati. ekl jim zajisté též, jakým zpsobem,

obadem, ritem mají obtovati a kdo má obtovati. Kekl jim všafe

té/., jakým duchem, s jakými myšlenkami a pocity mají naplnni býti
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ti. kteí budou pi obti úastni, jak se mají modliti a pod. ekl jim

asi též. že obt tato a všechny následující pro jejich nezdrželivost

konati se musí. pouil je o výhod postu a ekl jim. co mají jisti

a co ne a kdy ne. Pi tom, jak text nepímo naznauje, dal jim právo

zabíjeti zvíata a vedle obtí užívati masa jejich i pro svou výživu.

Toto všechno, co zde jen krátce vypoteno, jim Bh obšírn povdl
a ukázal a tak doplnil jejich náboženské vdomostí u 2. 3 udlené

tím. co potebovali nvní po pádu, mélo-li náboženství jejich Bohu se

líbiti. Ze to. co tu praveno, není jen moje myšlenka, vidti z KL. '.'.

..Doch ist nicht einzusehen.. warum die Einsetzung durch Gott unstatthaft

sein solíte, da doch die complicirte mosaische Opfergesetzgebung direct

auf Gott zuruckgefuhrt wird." Pi obtech krvavých pidávána vždycky

obt nekrvavá. (KL. 9, 894 Mám za to. že i pi této první obti byla

pidána z tchto dvod. První lidé hešíce návodem hada (=zvíi

aspo nepímo jedli se stromu (= ovoce 1

. Proto na usmíení sebe

vyvolil Bh pro obt opt elementy z obojí íše. jak ze zvíat

krvavá) tak z rostlin (obt nekrvavá), obojí však byly úzce spojen v.

jak tomu bylo pi híchu.

Jak jsme výše slyšeli (dle KL. 9. 878). modlitba, uctní a obt

jsou nejstarší a nejvšeobecnjší zpsob bohoslužby. Tyto ti druhy jsme

dokázali ve verši 21. a proto z toho usuzuji, že ve verši tom máme
poátek kultury náboženské po híchu, nebo náboženství práv tímto

trojím zpsobem konkrétn se jeví. Ponvadž však je to náboženství

po híchu, pevládá v nm obt smírná a pedobrazná a proto o ní ne-

pímo se dje zmínka, ostatní mlky se pedpokládá. Xáhled tuto pro-

nesený není nový. Na dkaz a na posilnní svých vývodv uvádím

nkteré doklady. Mloch 1
) str. 90. praví: „Jelikož obtní dobyte na

míst lovka híšníka smrt podstupuje, a to je základní ideou krvavých

obtí u všech národu, ponvadž krvavé obti pedobrazovaly námstné

zadostuinní Ježíše Krista — beránka, jenž zabit jest od poátku

svta (Zjev. 13, 8). — podobá se nejvíce pravd, že Bh sám pikázal

prarodim zabiti zvíata, aby kozí nahotu svou zakryli. Tím ukázal

jim, eho vlastn híchem zasloužili a zárove jim dal návod,

jak mají obtovati žertvy." Srv. Thalhofer do. 34. Na str. 48. ukazuje

pak k té okolnosti, že pi vzkládání rukou obtujícího na obtované

zvíe jako podstatná ástka pi obtech krvavých bylo vyznáváni

híchu jako známka pravé lítosti a budoucího polepšení. Další vývody

srovnej u téhož str. 78. Srv. též Hh. 72.

») >Starovda biblická*. Praha 1S88.



Z duchovních pradjin lovka. 297

Mnoho již vykladu zabral verš 21.. ale ješt nejsme s nim u konce.

Máme v nm docela naznaeny i poátek náboženské spolenosti (chceme-li

ici, církve). To se zdá býti trochu smle tvrzeno. Také nikde jsem

náhled v ten rozum pronesený nenapadl, ale pes to hodlám mínní
své udržeti. Usuzuji dle Sprinzla 1

)
str. 221. takto: Prostedky k do-

sahování milosti jsou podstatn dvojí podle toho. že i milost je dvojí,

skutková a stavová. Prostedkem prvé milosti (skutkové; jest obt.

prostedkem druhé milosti, stavové, jsou svátosti. Avšak tyto speciální

prostedky milosti nutn pedpokládají generální, všeobecný prostedek

milosti, totiž církev; úelem této církve je práv to, aby prostedkv

spasení jednotlivcm udlovala. Dle toho teba posuzovati první lidi

dle verše 21. Ze obt konali, výše vzpomenuto. Svátosti se zvlášf ne-

uvádjí, ale není pochybnosti, že byly spojeny s obtí; jak a kolik

jich bvlo. toho nevíme, ale také na tom nezáleží, jen když aspo jedna

byla s obtí spojena. A ta musila býti. jinak by lidé nemli odpušténý

ddiný hích. A pece jest jisto, že se jim i v nejstarší dob odpouštl.

Máme zde tedy prostedky speciální obojí milosti a tím i nutný jich

podklad, prostedek milosti všeobecný, církev ve svém zaátku. Tím

zárove dobe naznaen i vlastní charakter, podstatná známka církve,

ona jest dispositio ad gratiam et per gratiam ad regnum caelorum.

Církevní moc dostal Adam. tak že ml v osob své spojeny moci ob,

svtskou i duchovní.

Verš 21. praví dále: „A zobláel je." I to teba uvážiti. Nemli

již prvotní spravedlnosti, stydli se pro hích a proto dal jim Bh
Sáty. Sáty ty byly z obti, tedy z úkonu a vci posvátné, a tak se

nám velmi pkné ukazuje, jak uméní výrobn a výtvarné vzniká

popudem náboženství. Nebo že tím byl uinn základ umní ili

emesel praktických, to je samo sebou zcela patrno.

A ješt jedna okolnost. Dostali zpt pi obti milost posvcující,

ale nedostali již více prvotní spravedlnosti, ta ve své podstat pro n
a pro všechny lidi ztracena. Tento moment prokáže nám své služby,

až budeme dole mluviti o pomru milosti a prvotní spravedlnosti. —
Neztratili však všechny darv mimopirozené. jak jsme výše vidli.

A i zde to text potvrzuje, když iní zmínku o Adamovi a žen jeho;

manželství tedy zstalo u nich neoteseno.

Ani to nesmíme pehlédnouti, že zobláel oba, obma udlal sukn.

nebo týkají se tato slova podstatou svou náboženství, a tu jest jeden

jako druhý. V následujících verších jmenuje se již jen Adam sám

1 Compendiom smnmariam I dogmaticae specialiec Vindobonae '.

-

Hlídka.
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jakožto hlava, pán ženy své, kam on jde, tam musí i ona a proto se

žena výslovn nejmenuje. I v této malikosti možno vidti, jak text

byl sestaven bytostí nade vše pomyšlení ku všemu v míe a kráse

prohlédající.

Tak jsme na základ textu názorn se pouili o tom, co to jest

ddiný hích, jinak eeno, co ztratili svým híchem první lidé a jak

jim mnoho zase z milosrdenství Božího bylo navráceno. Tím však ješt

nejsme u konce s prací svou. Poznání naše bylo více konkrétní, dle

jev viditelných a slyšitelných. Je však teba prozkoumati i nejvnitrnjší

nitky celého práv vylíeného processu. A nitky ty poznáme, když si

uvdomíme tu cestu, jakou Bh vedl nitro lidí od híchu až k optnému

udlení lidem milosti posvcující. Opt podám to ve schemat, abychom

tím lépe poznali pedagogickou methodu Boží.

lovk, co muže v híchu tžkém sám, výše jsme vidli.

lovk toliko s pomocí Boží mže z híchu povstati.

Pomoc ta je milost aktuální, a sice pedevším: sanans (medicinalis), ta je

v nás bez nás a dává první impuls rozumu a sluje proto : operans,

antecedens, praeveniens atd. ....... 3, 8—

9

na to vle svobodn jedná . . . . . . . . 3, 10

a když svolí, milost ji podporuje a sluje proto: cooperans, aub-

sequens; je v nás skrze nás . . . . . . . 3, 11

následek je: skutek pirozen dobrý, který je zárove disposicí

k následující milosti (vyznání skutku) . . . . . 3, 12. 13

Vyšší stupe milosti aktuální je milost elevans; ta opt osvcuje rozum

a sluje: illuminans, collustrans, operans, praeveniens . . 3, 14— 19

následek jest initium fidei proprie dictae ..... 3, 20

a podporuje vidi a sluje : adiuvans, movens, cooperans, concomitans,

inspirans ............ 3, 21

následek jest: báze (timor), nadje (spes), láska (dilectio, caritas

imperfecta), pokání (poenitentia : lítost a úmysl, že užije pro-

stedk spasení) . . . . . . . . . 3, 21

prostedky spasení jsou : ex opere operato (svátosti a vše, co je zastupuje) 3, 2

1

ex opere operantis: dilectio . . . 3, 21

následek celé milosti elevantis jest: opus bonm supernaturule

imperfectum l
) 3, 20—21

Na to následuji' ospravedlnní, vlití milosti posvcující, odpuštní tžkého

híchu osobního ........... 3, 21

J
) íides+ gratia actualis; to je zárove disposicí k vlití milosti následující (posvcující).
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Kesanství a vzdlanost ecká a ímská,

Dk. Jan Sedlák. (O.)

20. Druhý veleduch školy alexandrinské, „ocelový" Origenes
á8a{icévxtogj /a/.y.ávTspcc) sleduje prakticky i theoreticky zásady svého

mistra. Prakticky v hlavním díle dogmatickém Hepi ápywv. „Svatí

apoštolova, hlásajíce víru Kristovu, co za potebné mli, zcela jasn

pedkládali . . ., o jiných vcech však pouze ekli, že jsou, ale kterak

jsou a odkud, nepovdli, dojista proto, aby snaživjší z potomk,

milovníci moudrosti, mli o em pracovati", dí v úvod 1
) Origenes

sám. A pomocí té moudrosti, filosofie ecké, kterouž výten zná, hledí

vybudovati systém vrouky Kristem zjevené. 2
) Tu a tam ho práv ohled

na filosofii strhuje v dogmatické bludy jako Klimenta ve Stromatech.

21. Theoreticky pojednává Origenes o pomru kesanství

ke vzdlanosti staré porznu ve výklad Písma sv.. v list k ehoi
Divotvorci, kde oznauje filosofii jako pomocnici kesanství", 3

)

zvlášt však ve výteném polemickém spise proti Celsovi. Celsus vytýká

v díle AóyoQ yj.rfr!^. v nmž „snesl vše, co posmch a nízká, frivolní

sotí štika proti kesanství hanlivého a urážlivého mže smysliti" 4
) mimo

jiné kesanm také, že nauky jejich již díve lépe byly vysluveny

filosofy eckými. Origenes jedná o této výtce v knize VI. a VII.

„Mnohé zajisté", dí, „uvádí Celsus zvlášt z Platona, aby dokázal, že

to z Písma, co psobiti mže i na lovka rozumného (tjvetóc), jest

nám s jinými spoleno: a tvrdí, že to lépe bylo eeno Reky . .

." 5
)

Origenes pak uvažuje jednotlivé obdoby nauky kesanské a filosofické,

Celsem zmínné, a vyvrací je.

Tvrzení, že by Ježíš sám byl nauky své z filosof vzal, nazývá

Origenes smšným. Píše: „Kdo netoliko z kesan, nýbrž i jiných lidí,

1
) V pekl. Rufinov praef. n. 3. Cit. dle vyd. Maurinského ve 3 sv. v Pa. 1733

a 1740. (I. 47.)

s
) '^PXa '- i základní principy jsou dle Origena Buk, svt, svoboda a zjevení

(Písmo sv.). Proto pojednává v I. knize o Bohu, Trojici, bytostech duchových, Bohem

stvoených, ve II. o svt, jeho pvodu, jeho tvorech a innosti Boží ku spáse lidstva,

v I í I. o lovku jako o mravn svobodné bytosti a pomra svobody k milosti, ve IV.

inspiraci, Písmu sv. a výkladu jeho. Kirchen-Lex. Herd. IX. 1065.

s
) I. 30: >Jako geometrie, musika, grammatika, rétorika a astronomie pomocnicemi

se zovou filosofie, tak filosofie vzhledem ke kesanství. To snad naznauje rozkaz Bohem

Esrselitftm daný, aby vzali v Egypt nádoby zlaté a stíbrné a odvy.

*) MShler, Patrologie I. Rcgensburg 1840, str. 508.

;
) VI. n. 1. (I. 629.)

20*
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maje jen trochu rozumu, smíchu se zdrží, slyše od Celsa, že Ježíš

v Judeji narozený a vychovaný, ani ecké ani hebrejské literatury

neznající, jakož pravdivé spisy jeho uenník svdí, Platonovy knihy

etl a na té jeho myšlence o boháích zálibu maje ji interpoloval'?- ]

Avšak ani spisovatelé Starého Zákona ani apoštolov ne-

mohou rozumn tím býti vinni. „U Mojžíše a prorok, kteí jsou

netoliko starší než Plato a Homer. nýbrž i než samo písmo u Kek.
mnoho lze nalézti, co dstojno jest Boží milosti, jíž bylo vnuknuto,

a vznešených myšlenek plno. A nevzali to z Platona špatn to slyševše.

nebo kterak mohli slyšeti nenarozeného ješt? Ani není pravd po-

dobno, že by Pavel stana, Petr rybá a Jan, jenž sít otcovy opustil.

z list Platonových špatn porozumných takové nauky o Bohu byli

potomstvu sdlili." 2
) Spíše je možno, že Plato a filosofové od

Hebre slyšeli nauky, které hlásají, nebo je pijali z Písma.

„Nezdá se mi u
, dí Origenes na jiném míst, „nepodobným pravd, co

nkteí napsali (zvláš Kliment), že Plato od nkterých Hebre pijal

myšlenky, kteréž ve Faedru pronesl, a že ze spis prorok vzal toto:

.Místo, které jest nad nebesy, žádný básník po zásluze neslavil aniž

kdy oslaví . .
.' Z tchto knih vážil také Plato touhu po nadzemských

vcech, na nž vše vynakládá, aby jich dosáhl." 3
)

22. Tak a podobn odmítá Origenes 4
) Celsovu smyšlenku, jež

jest v otázce naší velezajímavá jsouc dokladem, že pomr kesanství

ke spism starých filosofv a básník poal na sebe obraceti i pozornost

vzdlané veejnosti pohanské. Pi povrchním, a nad to tendenním

pozorování pravdy zjevené, pi snaze novou nauku víry a mrav
v oích pohan snížiti jest stanovisko Celsovo pochopitelné. A nelze

se vru diviti, že novoplatonská filosofie se ho ujala a a vlastn své

zásady, mravní zvlášt, z kesanství brala a s pohanskými je spojujíc

v nový systém spádala, pece hlásala, že kesané je vzali z pohanských

filosof; proež touží-li kesané po dokonalém život, že by mli

následovati jejich vdc: filosofv a básníkv. Odpov kesanu ne-

mohla lépe zníti, než jak odpovídá Origenes Celsovi na totéž vyzváni]

„Kdyby byl udal Celsus jména tch filosofv a básník, byli bychoin

to mli za svou povinnost dokázati, že nám slepé dává vdce
pravdy, bychom v blud byli uvedeni, neb nejsou-li úpln slepí, že

') VI. n. 16. (I. 641 n.

*) VI. u. 7. (I. 634.)

3
) VI. n. 19. (I. 644 n.

4
) Srv. ku. Vil. íi. 30 (I. 713) a a. 58. (I. 7
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v mnohém od pravdy se uchýlili. A Orfeus a Parmenides. Empedokles.

Homer, a Hesiod to jest, jejž nazývá básníkem bohonadšeným. nech

dokáže, kdo mže, že ti. kdo je vdci mají. lepší cestou se berou

a mravnjší jsou než ti. kdo modlami všemi i židovskou povrou

pohrdše Slovem Božím k jedinému Bohu, Otci Slova, jsou vedeni.

Vru, jací jsou to mudrci nebo filosofové, od nichž máme dle Celsa

mnoho, a to božského, slyšeti a pednost jim dáti ped sluhou Božím

Mojžíšem, ped prorokv— ba i ped Oním, jenž svtu zazáil, jenž

bohopocty pravé udal cestu, jenž nikoho nenechal v nevdomosti

o svých tajemstvích, ale dle nesmírné své lásky k lidem všem

podal theologii jim pimenou!" 1
)

23. To je tetí stadium pomru kesanství ke kultue ecké

a ímské. V poátcích svých hledí kesanství s odporem na hrozné

vrouné i mravouné bludy pohanv a spokojujíc se úpln s pravdou

zjevenou má se k celé vzdlanosti staré odmítavé. Apologetové,

vedení Justinem, jsouce nuceni hájiti nauku Kristovu proti ueným
odprcm filosoficky, užívají jejich formální obratnosti a uznávajíce

i z obsahu mnohé zásady správnými, odvozují je ze zjevení a oznaují

jako cestu ke svtlu pravdy dokonalé vedoucí. Škola alexandrinská

vypstila ty principy nejdokonaleji. Ale tu poíná již pomr nový.

Filosofie pohanská si osobuje právo priority a vynáší se nad uení

Kristovo. Kesanští uenci ukazují božskou výtenost kesanství proti

bludm pohanským, veliký, ba podstatný rozdíl i v naukách podobných

a odmítají rozhodné, že by kesanství jen z nauk po-

hanských organicky bylo vypuelo. Pravé pednosti vzd-

lanosti staré však uznávají a užívají jich také na prospch pravdy

zjevené. To je stanovisko spisovatel kesanských ve století o.— 5.,

v nichž otázka ta vbec ješt mysli poutala. Kliment Alexandrinský

a Origenes jsou tu tém všem vzorem i pramenem.

24. Že stanovisko doby pozdjší je totéž jako zmínné tetí

periody, na doklad toho staí uvésti veliké kappadocké uitele církevní:

ehoe Naz. a Basilia. Mlif zvláštní dvod mluviti o pomra

své víry ke staré vzdlanosti. Julian Odpadlík totiž zakázal kesanským

uitelm pednášky ve školách, chtje tak kesanm zavíti prameny

vzdlání a je mravn zniiti. Jakou lásku jeví tu a v. eho Naz.

studiu pohanských autorv, an v první ei proti Julianovi pln

rozhoeni volá: _A mnoho je tžkých inu. pro nž zasluhuje Julian

nenávisti, pec není z nieho více než z tohoto patrno. jak zloinn

') Kn. VIL n. 41. I. 723 n.)

.
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jedná. A se mnou horší se každý, kdo vdami se tší a tmiže studiemi

jako já se obírá! Nebo vše ostatní: bohatství, šlechtictví, slávu, moc
a jiné, ím se svt chlubí a co pedmtem jest vysnné rozkoše, pe-
nechal jsem tm, kdo jich jsou chtiví. A pouze studiem se obírám

a nestžuji si do námah na zemi a na moi, jež mi zpsobilo." 1
)

A v ei pohební na poest Basilia Velk.: 2
)
„V tom, myslím, všichni

rozumní lidé souhlasí, že vzdlání mezi všemi statky našimi prvé

má místo, nemyslím pouze to naše vznešenjší, jež všelikou lepostí

a zdobou pohrdši jen o spásu se stará a krásu vcí duchovních, nýbrž

i nekesanské, jímž nkteí kesané pohrdají, špatn soudíce.

Jako zajisté nebem, zemí, vzduchem a co s nimi souvisí nesmíme

pohrdati, protože jich nkteí zneužili, dílo Boží za Boha etice, nýbrž

naopak co v nich jest dobrého k životu a zábav, užíváme, co ne-

bezpeného, toho se vystíháme; jako dále ani ohe ani pokrm ani

železo není o sob užiteno neb škodlivo, nýbrž dle vle toho, kdo

jich užívá, tak my z tch nauk a vd co povahou a jakostí vcí se

obírá, jsme pijali, co však k démonm a bludu a zkáze vede, jsme

zavrhli." 3
) Patrn totéž stanovisko jako Origenovo.

25. Svatý Basil pak pesvdení své o pomru kesanství

k památkám' staré vzdlanosti uložil v klassické ei k mladíkm
„O etb knih pohanských". 4

) Spisy ty jsou obsahem svým nauce

kesanské bu podobny neb nepodobny. Znalost podobnosti té i rozdílu

musí býti kesanské pravd jen na prospch — také jest jí zdobou

a okrasou (hl. 5.). Ovšem teba výbru: ne nemravné, ne modláské
(hl. 6. a 7.), nýbrž nauky dobré (hl. 8.— 11.) a jednání hodná na-

podobení (12, 13). Basil pak doporuuje na základ pohanských spisu

zvláš nkteré ctnosti (hl. 16.— 21.).

26. Z patristické rty této patrno, jak nesprávno s hlediska

historického — nehled ani k vnitnímu obsahu nauk — tvrzení, že

kesanství vybudováno jen na základech položených filosofií ecko-

ímskou.

•) Ve vyd. Maur. (v Paíži 1842) e IV. hl. 100. (I. 181 a.)

2
) Ve vyd. Maur. e XLIII. lil. 11. (I. 777 n.)

3
)

.lak blud pohanský zavrhuje, nejlépe patrno z hl. 72. prvé ei proti Julianovi

Vyd. Maur. I. 110 n.

4
) Upog to; v&og, Stuoc av i; IXXvjvixaiv d)q>sXdívxo /.i"

1

' (OV — vyd; Maur. v Pa.

1721 t, I.

Šf^-v
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Písemnictví a umní.

L'Aiglon.

Referuje ALOIS KOUDELKA.

Ješt nedoznly hymny na autora „Cyrana" (totiž na E. Rostanda)

ve francouzských a cizozemských listech, a už zaaly se v onch
objevovati zprávy, že „první (nyní) dramatik francouzský" chystá nový
kus pro divadlo. Brzinko proskoila zvst, co že vlastn bude ped-
mtem chystaného dramatu, totiž neblahý osud vévody Reichstadtského

<Zákupského) neboli syna Napoleona I. a vnuka císae rakouského
Františka I. A pak se to ve francouzském literárním svt již ani

nctrhlo; brzo líen neblahý osud syna Napoleona, brzo zase veleben

ženij Edm. Rostanda, z toho zase Sáry Bernhardové, jíž pirena titulní

hrdinky role. Popisovány dopodrobna pípravy k nastávajícímu kusu.

kostýmy atd. Konen došlo k pedstavení, a autor — slavil triumfy!

Francouzští kritikové prou se te. zda nový kus, jemuž titulem

po mladém, vysoko vzlétnouti chtjícím reku dán francouzský název
„lAiglon", t. j. Orlík, pedstihuje „Cyrana" nebo za ním zstává.
Leccos tepou na form a úprav, ale faktem jest a zstane, že to

drama nanejvýše hodné pozornosti. Jisto jest rovnž, že „1'Aiglon" jest

dojemnjším a že obsahuje myšlenku hlubší než „Cyrano", tebas tento

kus lépe byl sestrojen. Povšechný ráz „Orlíka" jest, že to skvostná

epopej, nádherná píse živ podaná v šesti obrazích; odtud asi také
dá se vysvtliti nadšení francouzského publika; jinde snad bude trochu
chladnjší, ponvadž epopej ta nebude tak k srdci jímav a vzletn
mluviti, ba snad spíše tu a tam probudí leckterous strunu nelib znjící.

Co se zpracování týe, pohrdl autor obvyklou cestou dramatik, i pi-
držel se skutenosti, ímž ovšem vzrostla mu jenom obtíž, nebo teba
bylo, aby neobyejn pelivou a pesn psychologickou analýzou uinil
hrdinu svého kusu sympathickým. Než už k samému dji pistupme.
První akt (i první obraz) podává obraz o vychování prince na dvoe
Marie Lujzy v Badenu. Vidíme ho sklíeného okolím nepátelským
a potupujícím ho. Bývalá císaovna jest bezduchá, ubohé stvoení do
jisté míry nevdom naivn frivolní. Vymazala z pamti a ze srdce

svého vzpomínku na Napoleona, ano jeho jméno nesmí ani u její

pítomnosti býti vysloveno. A pece „Orlík" ji ctí a miluje a jí lichotí,

ka na p.:
Vous étes a ravir. — Bonsoir, mauian ! . . .

Ma pauvrc me!* 1
)

*) Ježto drama posud v knižní form nevyšlo, cituji dle francouzských kritiku,

a to v originálu, aby tenái poznali lahodu verše R. Smysl zajisté našim tenám,
aspo velké vtšin, jasný. P. refer.
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Obeznamujeme se tu dále s jeho vychovateli, kterým zapovzeno
ped princem zmínit se o slavných inech a taženích otce jeho Napo-

leona, hlavn pak s Metternichem, jehož povaha zvlášt psobiv
úinkuje (v celém kuse) svým neotesiteln ledovchladným, diplomaticky

odmeným klidem proti lehce vzntlivé prudkosti vévodov. Vévoda,

obklíen jsa takovým okolím, sama sebe s úzkostí se táže, hoden-li

otce svého. Ne, odpovídá:

Au role empereur je ne me sens pas prét.«

Inu. koluje i v jeho žilách krev rakouská, jež ho iní slabým:

Je sens avec effroi

Quelque chose de blond qui s'attendrit en moi.

Když byl své vychovatele pekvapil, že ví o tom, co mu chtjí

zatajit, objednává mu rozcísaovna z Paíže pro obveselení krejího

a šiku. Je to však vlastn Prokeš-Osten a princezna, v jejichžto žilách

koluje krev Bonapartova, hrabnka Camerata. Ti zosnují plán, kterak

by mohl vévoda ze svého hanebného vzení uniknouti, pedkládají jej

princi, ten jej schvaluje. Koní se pak první akt lekcí z historie,

kterou dává princi kurtisána, Fanny Esslerová.

Druhý akt (obraz) odehrává se v SchOnbrunn. Shledáváme tu

„Orlíka" v hodnosti rakouského setníka. Hryže uzdu svou a vidiny

slávy táhnou ped zraky jeho k nemalé zlosti Metternichov.

Ce val est trop petit pour que l'on y galope.

— Et que vous faut-il donc pour galoper?
— L'Europe.

Neustále s Prokešem oživuje si ped duševními zraky svými na

map vítzství otcova, poádá pohyby válené se svými olovnými
vojáky, — vojáky rakouskými. O, té radosti! Dobrý duch pemaloval

mu jeho vojáky, z rakouských nadlal francouzských. Tímto dobrým
duchem jest Flambard, obyejn zvaný Flambeau, starý bruák, jemuž

se podailo vetíti se mezi služebnictvo princovo a jenž nad svým
„Orlíkem" s nžnou vrností bdí. Metternich, jenž se práv k zmínné
metamorfose nahodí, kaboní se, ka:

Alors toute 1'armée est francaise, aujourhui?
Ou donc sont passés les Autrichiens?

— Ils ont fui.

Aby za to prince ztrestal, pivede mu Metternich maršálka Har-

monia, jenž se práv Vídní bral. Princ chladn ho pijímá. Marmont
zradil otce jeho. Za výitek, kterými jej princ zahrnuje, probudí se

v starém váleníku svdomí. Poznal v hnvivém zraku synov otce,

i prosí za odpuštní. By si ho zasloužil, chce býti nápomocen k princovu

návratu do Francie. Princ nechá se obmkit, táže se však na pohnutky

maršálkova chování k Napoleonovi.

„Byli jsme unaveni, toužili jsme po klidu. Císa zanedbával nás."

„Vy jste byli unaveni? Dobrá! Ale my?"
To pronesl Flambard, tof hlas lidu. hlas prostého vojína. Flambard

je bratrem paížského alouníka. I tropí si úsmšky z nábytku dvo-
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ského. „Regardez ces meubles. sont-ils assez lourds? Ces chinoisseries

sont-elles assez ridicules, ce style empire est-il assez mal imité! Ah!
le beau mobilier que nous avions aux Tuilleries!"

A vzrušen: „Vous aussi, monseigneur, on vous a fait en France."

V tom okamžiku zazní vojenská hudba: to pluk vévody Zákupského
vracející se z parády. A koní se celý akt rakouskou hymnou.

V tetím obraze spatujeme „Orlíka" v rozmluv s ddem svým,

císaem Františkem. Už bv se mu podailo získati dda, když tu vy-

stupuje Metternich, jenž na žádost princovu, by mu dopomoženo ke
trnu francouzskému, odpovídá, že by to bylo možno leda. když by
potlail tíbarevný prapor, svobodu. Na odpov „Orlíkovu", že lze

zcela dobe císaství i se svobodou srovnati, a po urážce, kterou metá

v tvá svému ddovi, následuje nové vznní prince. Na štstí usta-

noven Flambard jeho strážcem. Týž vystará kdesi uniformu francouz-

ského granátníka a postaví se v ní ke dveím princovým, tak že

Metternich spativ ho ulekne se v domnní, že se „starý", totiž císa

Napoleon vrátil. Za to pomstí se Metternich princi tím. že pedvede
mu naped obrazv len rakouské rodinv a dav mu pak nahlédnouti

do zrcadla, dokazuje, že nemá na sob nic napoleonského. Rann tím.

vzkikne vévoda: „Když tedy nemohu Napoleonem býti, tož budu
Don Juanem."

A ve tvrtém akte. pedstavujícím maškarní ples v Sch<">nbrunné.

vidíme „Orlíka" na nov nastouplé dráze. Malá episoda však. neuctivé

pronesené jméno Napoleonovo, vrací jej opt sob samému. V celku

akt tento mohl by zcela dobe odpadnout.

V pátém obraze vidíme prince na útku, a sice na bojišti Wagram-
ském. Tu však dostihne je policie Metternichova. Flambard nechtje

upadnouti znova v ruce Rakušan, bére si život. A tu u mrtvoly

Flambardovy zachvácen jest „Orlík" hallucinací opravdu velkolepé

epickou; skuení vtru mní se mu v stony a vzdechy na tom poli

padlých. „Orlík" poznává hrzu války: nahlíží, že on „bílý jako hostie"

jest obtí smírnou za všecku tu slávu otcovu.

V šestém obraze pedvádí se nám smrt „Orlíkova. u Odvádjí ho

do kaple, kde má pijat Tlo Páné. Dává si donésti svou kolébku.

dar to Paížan. a káže ji postaviti tsné vedle lžka svého. A dv
lžka stojí tak tsné pi sobe. že „nelze mezi n ani špendlíku
slávy vetk nouti." 1

)
As tou myšlenkou bezútéšnou skonává lAiglon.

To struné podaný dj posledního kusu Rostandova, jenž asi

brzo vykoná svou okružní cestu i po ostatních evropských divadlech;

francouzskému však obecenstvu vn svmpathiekým zstane tento

Napoleonovec. vévoda Zákupskv a král ímský, tebas ho neblahý

osud jeho byl odsoudil k neinnosti: slávy pak. které marn dobýti

usiloval, donesl mu darem básník Rostand, ovniv postavu jeho

vavínem své vlastní sláv v.

tíj:.: »Qa'OD ne pent y glisser nno épingle de gloire.
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Z anglického písemnictví.

Referuje Ai.. Kocdelka.

V anglické literatue dlužno initi rozdíl mezi pracemi spisovatel

v Britanii žijícími a v Americe, tebas práce jednch tam a druhých
zde nejen na literárním trhu se objevovaly, nýbrž i kupovány a teny
byly. Charakteristikon všech amerických zábavných prací jest: nechu
k realistickému pojímání a zpracování látky, jež se týká pomru rod
k sob, krasochuf amerického tenástva vzpouzí se proti hyperrafinované.

vyumlkované originálnosti, amerického publikum musí v každé práci,

jež má souhlasu jeho dojíti, shledati nkterý rys své povahy praktické.

Proto také vtšina amerických novelistických prací libuje si v drobno-

malb charakterové, v zevrubném líení prostedí a se zálibou volí takové

vci, jichžto pozadí jest bu romantické nebo historické. Djišt ame-
rických román iní hlavn: Novoanglické státy, jih a daleký západ.

Tak Thomas Nelson Page v „Red Rock" podává obraz pomru, jaké

byly hned po obanské válce na jihu, když tento na pospasy vydán
byl politickým machinacím. Dj sám líící lásku dvou lidí, kteí se

nemohou za sebe dostati, jest propleten takovou spoustou romantických

spletek, že ho ani v nástinu podati nelze. Rozhodn „modernisté" román
ten by odsoudili. „The G-ospel of Freedom" sluje román Roberta Herricka^

professora na chicagovské universit. Dj jeho odehrává se z ásti

v Chicagu, z ásti v Paíži a jest jakýmsi píspvkem k ženské otázce.

Hrdinka jeho bohatá, snaživá dívka, neobyejn ctižádostivá a duchem
emancipaením proniknutá, ráda by se vyzula ze šusáckýck tradic své

rodiny. V tom podporována je svým strýcem, jenž se vzdal svých

umleckých tužeb, aby nepišel do rozporu se svou rodinou jediné

výdlkaství žijící. Erard, umlec, zosobnní geniálního sobectví bez

genia, chladn vypoítavá povaha, ukáže jí cestu ku svobod ze sobeckých
píin. Dívka opustí chot svého a stane se otrokyní Erardovv vle.
Zápasy duševní hrdé. o své illuse oloupené ženy jsou s dojemnou
pravdivostí podány. Když se konen pozná, praví: „Skutenými blázny

jsou ti, kteí — jako já bojují za nco, co jest pouze ideou."
/•'," nka Morrisa

nMe Teague" je tragedie vzatá ze stedního stavu

a zosnovaná na motivu, že touha po zlat kleta. Dj románu toku

odehrává se v San Franciscu v naší dob, jenom konec jeho peložen
jest do žíravé poušt, kde oba hrdinové zlata chtiví umírají žízní. Psán
jest až drsn naturalisticky. „The Open Question" román El Robinsové

luští. t. j. pokouší se o to, problém, zda dva mladí lidé, kteí trpí d-
dinou vadou, právo mají manželství uzavíti a zda — uzavevše jej —
smí sebevraždou ujíti následkm jeho. A thema to je nad míru chou-
lostivé, pece zpracování jeho jest neobyejn jemn a šetrn proveden.

Nejobjektivnjší a nejneosobnjší ze všech anglicky píšících spisovatel

Henry James vydal dv povídky pod souborným titulem „The Two
Magice". První z nich „The Turn of the Screw" pohybuje se na roz-

hraní mezi skuteností a nadsmyslným. Duchové zesnulých vystupují
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v nm a provozují i pak neblahou moc na mysli dvou dítek, jež

v život byli otrávili. Diametrieky opaného rázu jest druhá povídka

„Covering End". V ní vystopují lidé skutení, ovládaní vášnmi každému

srozumitelnými, tu celá gallerie postav se skvostným humorem líených.

„The Awkward Age", jiný román téhož autora, podává mistrn paralelu

mezi dvma generacemi, mezi jejichžto mravními názory hluboká zeje

propast. Representantem jedné jest nkdejší svták Longdon. jehož

osamlost z jeho venkovského sídla do Londýna pudí; representantem

druhé jest mladý lev vysoké spolenosti londýnské. Vanderbank, který

onoho teprve zasvtiti musí v kauovou roztažnost zásad panujících

v této spolenosti. Co se týká formy, Henry James bez odporu jest

prvním jejím mistrem. Co kouzlo jeho psaní zvyšuje, jsou apovdinv,
z nichž pozorný tená vyeifuje, že mohl mnohem více íci. než sku-

ten odpovdl. Vytýká se mu však nedostatek vroucnosti; z hrdin a

hrdinek jeho román, tebas to jsou lidé z kostí a masa. plni po-

zemských chyb a slabostí, vane mrazivý dech jako z mramorových

soch njaké skulpturní gallerie.

Jako H. James, tak i Gilbert Parker žije te v Anglii. Slávu

nehynoucí pojistil si postavou Pretty Pierra, básnickým zosobnním

jedné z tch odumírajících postav dalekého západu. Poslední prací jeho

jest „The Battle of the Strong". jehož dj odehrává se na konci minu-

lého století, a to na ostrov Jersey. Ale zdá se, jakoby vzdálen jsa

okolí, v kterém byl odchován, nedovedl se pro n už tak rozeháti

jako díve.

Také t Harold Frederic po svém do Anglie pesídlení odcizil se

americkým látkám. A tebas jeho posmrtný román „Grloria Mundi"

patí k nejhledanjším knihám saisonv. pece nedostihuje rázovitého

jeho amerického románu ..The Damnation of Theron Ware". Z jiných

amerických autoru jmenuji Dames L"n< AUensa ..The Choir Invisible a
.

pak Hopkinson-Smith&v román ze života potáp „Calev heest" a

M. Hewletta „Forest Lovers", nžnou, vonnou idylu.

Z rodilvch v Anglii spisovatel George Moore pipravil kroužku

Bvých obdivovateli! románem .. Kvelyn Innes" trpké zklamání. Prvina jeho

„Esther Waters" nepipuštna do veejných knihoven pro nemravnost

[dea sama románu: Matka pro dít své všecko obtuje — nebyla by

sama v sob nemravnou, ale místa mnohá v nm jsou nejen nechutná.

nýbrž pímo odporn hnusná. V „Evelyn Innes" — mladá, sliná

dcera muzikantova svolí konen v „ochranu" i „protekci" bohatého

a urozeného pána. Pomocí jeho „protekce" stane se slavnou zpvakou,
ale i — Potom však procitnou v ní vzpomínky na nevinné mládí,

i hledá u katolických sester pokoje a odpuštní, jenom že autor ne-

chává tenáe v nejistot, zda pokání její je upímné a trvalé.

Mrš. Wilfrid Ward snaží se ve svém románu „One Poor Scruple"

dokázati, že katolické náboženství jest s to. aby na pravou cestu pi-

vedlo i sebe svtátjší dít. Hrdinka, pravý to svtácký motýlek, do-

sáhne mety své etižádostivosti: jeden z nejbohatších anglických poor.

jehož miluje i jako lovka, uchází se o její ruku. Tu však doslechne.
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že v mládí uzavel pošetilý satek, který arci jest už dávno rozlouen,
ona však rozlouení toho — a to ze stanoviska katolického zcela

správn — neuznává, vrátí slovo snoubenci, aby se po letech vdala

za hodného katolického vdovce. Arci protestantským kritikm takový
názor nejde na um, a tudíž knihu odsuzují.

Rovnž se stanoviska náboženského psán jest román „A reported

change in Religion". Autor kryje se pod vypjeným jménem „Onyx".
Vysoce vzdlaný, stízliv smýšlející muž najde v ím — cestuje po
Itálii — celou haldu dopis. Všechny jednají o jeho pestoupení ke
katolicismu, o nmž zprávu — jím samým nevyvrácenou — pinesl
„Times". Skvostn vystiženy povahy jednotlivých pisatel a jejich ná-

zory: pochází od osob hlásících se k rzným náboženským soustavám.

toucí tebas po petení list nepronáší svého soudu ani úvah o jedno-

tlivých náboženských soustavách, cítí se k ímu pivábena.

Animismus.
Ref. J. Oliva. (. d.)

Když byl autor náš (B. Lindner) uvedl názory nvní panující,

praví ku kritice jich toto: „Proti tomu budiž poukázáno k nkolika
nepopiratelným historickým faktm, a to I. pokud se týkají polytheismu.

1. „Pojem Boha a slovný jeho výraz jsou starší než systémy
polytheistické, historicky "nám dochované. Všude tam, kde jest nám
možno srovnáním eí vystoupiti za údaje historií poskytované a seznati

tak názory prvotnjší, již v dobách velice starých pojem takový jest,

aniž zárove stupe kulturní jest njak obzvlášt veliký. Zevní
kultura národv indogermanských bvla sotva asi ped jich rozchodem
vyšší, než je kultura nynjších t. zv. divokých ili pírodních národ;
vzdor tomu mli výraz pro ,Boha' a dle toho jist i jeho pojem.

"

Následující dkaz jako i u nás všeobecn známý a pijatý tuto zvlášt
neuvádím. Za to podám doslovn, co praví dále o národech semitských
a turanských, ponvadž u nás mén je to známo a ponvadž tato vc
zvlášt nás tu zajímá. „Národové semitští mají též více spolenveh
slov pro Boha, z nichž výraz nejastji užívaný (il nebo el) etvmologickv
není dosud vysvtlen; ostatní znamenají .pána, krále" a p. a užívá se

jich bu všeobecn pro pojem ,Boha ; nebo pro jména jednotlivých
zvláštních boh. V eech národv uralo-altajských. akoli tito národové
v dobách historicky známých vesms byli oddáni šamanismu. nalézáme
pece spolené slovo (finsky jumala, laponsky jubmel atd.); a práv tak
tomu jest u národ stedoamerických (aztecky teotl, plurál teules. v ei
Nicaragua teot, plurál teotes). Jazykové srovnávání mže nás ovšem
jen málo pouiti o tom, jaký po em z poátku se slovem bvl spojován
a co bylo jeho obsahem, ale jedna vc plyne odtud jist, že totiž ne
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bytnost boží sama. ale pomr boha k lovku se projadoval (pán).

>7ešlo zajisté o vyraz pro njaký abstraktní pojem, ale o nco zcela

konkrétního; božstvo proti lovku se jevilo jako osobní moc, od níž

lidé úpln záviseli, s níž však mohli vstoupiti v osobní pomr. V tom
je základ nejstarší bohoslužby, jež rovnž projaduje pomr poddaného
k svému pánu. V jiných výrazech, jako na p. v indogermanském
„dva" máme již zjev, jenž nás potkává všude v rozvoji polytheismu.

že božstvo je vtaženo (sníženo) do pírody. Protiva svtla a tmv. jakožto

neho božského a protibožského, ovládá namnoze celý mythologický
názor jak u Indogermanú tak u ostatních národ. V dobách, v nichž

takové výrazy povstaly, nemohlo náboženství nikterak býti na nízkém
stupni pouhého ctní duchv. Avšak ani rozvtveného polytheismu nebvlo

v nejstarších dobách, nýbrž toliko zárodky (Ansatze) k nmu. Srovnání

indogermanských eí ukazuje jen málo jmen. jež možno vvhlásiti za

jména božská dob pvodních. S úplnou jistotou mžeme toliko úctu

boha nebes prohlásiti za indogermanskou; výrazy sanskr. Dyaus pitar,

ecky Zeu$ ícarfyp, latinskv Juppiter nebo Diespiter dokazují, že tím

mohl býti oznaen pouze osobní bh nebes, nikoli však pouhý jev

pírodní. Zdali vedle toho i jiné úkazy pírodní již v pradob osobními

bohy byly pedstavovány, nelze s jistotou uhádnouti, jelikož slova pro n
v razných eech etymologicky jsou sice píbuzná, ale dle tvorby

nikterak identická, jak bychom ovšem oekávali, kdyby byly mly
význam jmen božích. I v ostatních náboženstvích jeví se bh nebes

jako nejstarší a dle toho stojí tento bh v dob historické vždy v ele
celého systému. Žádným zpsobem není možno, aby poet boh v pradob
índogermanské byl býval veliký." Co dále následuje o této dob. netýká
se nás tu výslovn, a proto jakožto vc více mén u nás známou mžeme
to pejíti. Za to poutají naši pozornost vty v témž odstavci dále stojící:

„Jako u Indogermanú tak u všech ostatních polytheistických náboženství

setkáváme se s úkazem, že bohové byli z poátk pedstaviteli uritých
jevv a pochod pírodních, že však bhem asu význam ethický vzal

pevahu. Mluvíme-li však o pvodním pírodním významu boh, nechce
se tím íci, že by psobení jich dle víry nejstarších dob bylo bývalo
omezeno na život pírody: naopak hned od poátku mli zárove význam
ethický a pro náboženský cit mlo jich zasahování v osud svta, národv
a jednotlivých lidí. jak se samo sebou rozumí, dležitost nevšední. Toto
zasahování projevuje se z poátku ovšem ponejvíce dle významu jich

pírodního: bohové, jichž psobení v pírod mvthologicky se pojímalo
jakožto boj proti mocnostem temnoty, jsou zvlášt zpsobili, aby se mohli
vzývati jakožto pomocníci v pozemských bojích lidí... Tím však ne-
smíme se dáti svésti k domnnce, jakoby ethický význam bohu vbec
naisto byl odvislý od významu jich pírodního a z tohoto teprve asem
Be byl vyvinul: hned od poátku byl s pojmem boha spojen. Ze
všeho dosud eeného vyplývá, že vznik a rozvoj polvtheismu záleží

v tom. že nejprve božstvo bylo vtaženo (sníženo) do pírody a že potom
rozlišování vždy pokraující jednotlivých úkaz pírodních dlo se v ten
zpsob, že vždy více jednotlivé jevy* považovaly se za úinky rzných
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božských osobností. Pro tento náhled mluví i to, že více boh jakožto

pedstavitel pro jeden a týž úkaz pírodní, a to tak, že tmito bohy
jsou zosobnny rzné úinky tchto pírodních jev. Tak u Ind máme
celou adu boh sluneních .. . Tito bohové nepovstali všichni najednou,

nýbrž musíme míti za to, že nový bh povstal teprve tehdy, kdy
pírodní význam starších nebyl již dobe postihován. Rozvoj nešel také

u všech národ stejnomrn; kdežto u Ind, Kelt, G-ermanv a Slovan
vznikl zvláštní bh blesku (boue), má u xtekv a íman nejvyšší

bh blesk za svou zbra. Další rozšíení dostal polytheismus vznikem
boh ist ethických, kteí nikdy nemli styku s njakým jevem pí-
rodním; je to však všude úkaz pomrn pozdní.

2. Druhý dkaz bere autor náš z dob historických. I tu vývody
jeho jsou hodný všeho uvážení. Jádro jich opt doslovn tu uvedu.

„Vidli jsme, že polytheismus ve svém historickém prbhu nikterak

neukazuje sklonnost k monotheismu, naopak dá se dokázati vždy silnjší

proud ve tvoení nových boh. Mimo to teba uvážiti, že vlastní názory

náboženské o bytosti boh nemohly se nikterak vyvinouti z vysplého
polytheismu, práv naopak jsou s ním v zjevném odporu, nebo poly-

theismus mnohem více smoval k tomu. aby podobné názory rozvrátil,

ne však, aby je sám vytvoil. Náboženský cit žádá, aby bohové byli

všemohoucí, vševdoucí, všudypítomní, spravedliví a svatí; že jim tyto

vlastnosti z poátku byly pipisovány, dokazuje kult, jenž se nám
v historické dob u všech náboženství polytheistických jeví již pevn
vyvinutý, je tedy pedán z doby starší. Možnost kultu jest vbec dána
toliko všudypítomností boží; kult má úelem uvésti lovka v osobní

spojení s bohem a mže tento úel vyplniti jen tenkráte, je-li božstvo

lovku blízké v každé dob a na každém míst, aby mohlo pijímati

jeho dary a prosby. I všemohoucími musí bohové býti, máme-li se

na n v každé záležitosti obraceti a ochranu a podporu v každém
ohledu od nich oekávati. Konen jeví se bohové všude jako pvodci
a strážci mravního svtového poádku, jelikož pekroení mravních
pikázaní musí býti smíeno obtí a modlitbou. Všecky tyto názory

nemožno spojiti s mnohostí boh. Náboženský cit ukazuje to tím, že

nejvyššímu bohu pipisují se všechny vlastnosti božství a ostatní bohové
jeví se obyejn jako jeho tvorové a poddaní." V následujícím dokazuje
autor, jak z kultu bhem asu vyvinulo se arodjství a tak i v této

píin z djin ukazuje, že vývoj polytheismu nedl se smrem k lepšímu,

nýbrž smrem k horšímu. Ponvadž však vc tato spoívá na vývodech
zde podaných, aby lánek píliš nevzrostl, zde to vynechávám. Za to

nemožno pejíti tetí dkaz autorv. (O. p.)
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K opravám diplomatáe moravského.

Píše Fr. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

CXLHL
549. Jan VIL biskup. Olomouc, 10. srpna 1344. — G. I. a. 11.

Nejstarší záznam jest: de riuolis priuilegium. Jsou však

i jiné dosti staré: Super piscina vacua (nad tím: desert a asi

touž rukou) ante pontem, per quem ituradWiessau. Jiný:

Littera super riuo a monte Mansperkg pro faciendis
piscinis obstaculisque. Jiný : Vna donacio episcopi de mo-
lendinis piscinis et ostaculis ad infanciam (druhý ádek:)

inseratur.
Codex diplom, píše VII. 398: Nach dem Originále mit einem

einzigen Sigille, — die iibrigen sind schon abgerissen. A pece byla

listina opatena pouze dvojí peetí, biskupovou a kapitolní, jak svdci
znní listiny a záezy v ní. Peet kapitolní jest ztracena, zachována

však peet biskupova na motouze z hedbávných nití fijalových a

ervených podlouhlá v erveném vosku na podklad vosku bílého.

Uprosted ní biskup v ornáte s mitrou sedí na kesle, berlu v levici,

pravici maje pozdviženou k žehnání. U lokte jeho pravého jest štít

s dvojocasým lvem eským, po levé stran štít s jednoduchým znakem
biskupství olomuckého. Ve spodní ásti peeti štít rozdlený kolmou
arou na dv pole; pes ob vzhru obrácená tvrt msíce bez tváe.

Na rub jest sekret (menší peet) biskupova. Uprosted sv. Václav

v odve spodním s nší díví na zádech; ped ním jest jednoduchý

znak biskupství olomuckého, za ním znak, jaký na velké peeti jest

pod biskupovýma nohama. Nad tímto znakem S[anctus], nad oním
W[enceslaus]. Legenda: f S. JOHANNIS. EPISCOPI. OLOMUNCENSIS.

Str. 398. . 4. má býti dle originálu: inposterum; . 7. Witconis:

. 15. dicti nostri monasterii; . 18. literis; . 24. comodum.

CXLIV.

583. Jan biskup. Pustim, 25. ledna 1345. — G. I. a. 12.

Nejstarší záznam XV. vku na rub: Littera locacionis
super Sonhoff (pozdji pipsáno): pro bonorum (?) possessione;
pi emž teba podotknouti, že písmeno h utvoeno z napsaného vro-
jatno, omylem f. Peet biskupova jak výše popsána, na pergamenovém
proužku, jenom že bez sekretu na rub, taktéž skuten i peet pusti-

mské abatyše, podlouhlá vodorovnou arou uprosted na dvé rozdlená.

Ve vrchní polovici obraz pacholete Ježíše s košem v pravici se stromu

levicí obírajícího ovoce, v dolní postava ženská, Panna Maria s díttem
na ruce pravé, s holí v ruce levé. Nápis kolem: S. ABATISSE AD
MFANCIA I. XPI IN PVZTMIR též v erveném vosku španlském
na podklad velího vosku bílého, málo poškozená.
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Str. 426. . 3. incumbentes originál má: intendentes;

. 4. a 7. Schoenhof „ „ Schonhof;

. 9. plenám et meram ac etc. „ „ plenám, meram ac etc;

. 14. uille „ „ rille;

. 24. iure hereditario perpetuo possi- „ „ iure hereditario posst-

dendum dendum, bez perpetuo.

CXLV.
592. Klement VI. papež. Avenion. 5. dubna 1345. — G. I. a. 13.

Otisk Dra. Lechnera správný i popis listiny. Dodati lze ješt

obsah na rub bully: Confirmacio Clementis. Ostatní znaky
jenom specialista rozpoznati dovede.

Ona „IX." zmínná Dr. Lechnerem jest zcela v pravém rožku

listiny. Na rub též: Cop('?). Dále in dorso v levém rohu: f. jinde:

VIII a X. konen: fol. 9.

CXLVI.

646. Beneš z Budce. Brno, 3. bezna 1346. — G. I. a. 14.

Záznam na rub: Littera Benessiy super donacione
iuris patronatus (vybledlým inkoustem touž rukou) : super Bucz
(nco níže touž rukou): non est inserta; na jiném míst: h.

Str. 473. . 7. má originál: vt; . 14. riuos; str. 474. . 4. vel; . 5. yerborum;

. 6. renire; extunc; . 13. quo ad... yirorum; . 14. Brrnnensis; . 1G.

irorum; . 17. riri; . 19. Brvnne;

str. 473. . 6. má originál: peccatorum;

. 8. Codex dipl. sciens mentem Originál: sciens me tamen mortalitatí

mortalitati subiectam subiect^m:

. 13. originál nemá teek (. .) ped „Abbatisse";

. 1G. Cod. dipl. consensžm et auctoritate, originál: consen?^ et auctoritate:

k str. 474. . 2. opravuje Dr. Leehner: fehlt firma nach excommuni-
cacionis; originál má: promitto sub pna periurii ac excommunicationi?

sentencia (zeteln zcela: snia);

k . 6. dí L.: excommunicabit richtig. Orig.: falsch excommunicavit.

Mohlo by správno býti tení Bokovo, kdyby zakládalo se na

originále. Ponvadž však originál te excommunicauit, není správno.

Ale rovnž není spravedlivá poznámka Dra. Lechnera, že myln te
originál, nebo biskup dle práva božského i dle práva kanonického

má moc exkommunikaci vyknouti na nkterý zloin, a skuten
velmi asto biskupové i papežové z církve vylouili ony. kdož by se

v budoucnu prohešili na píklad na statcích klášterních.

. 14. (ne 15.) náleží ísti camerarii;

. 1."). (ne 1G.) x „ Wockonis de Holnstein.

CXLVII.

708. Bishuj) Jan. Olomouc, 1. ervna 1347. — G. I. a. 15.

Nejstarší záznam jest jak udal Dr. Leehner de incorporacione
ecclesiarum; novj ší Donacio (nad tím touž asi rukou) : e t
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incorporacio ecclesiarum Lincktenbur u'. sic Budcz et

Gduoss facta per re gem Carolum monasterio.
8tr. "2:!. . 14. má originál dyocesis, taktéž . 27.:

i-. 20. „(sic)" náleží tomu, kdo nepochopil, že supernus itx jest Bulí;

. 22. originál: clemenciam collaudantes (ne: clemencia);

. 30. má originál: in perpetuum;

str. "24. . 1. má originál fearissimis; . 2. a 3. archidyacono; . 10. (-.''oluenda;

. 13. „metropolitane", v originále jak L. metropolita, jenom bylo dodati,

ž' melo býti správn metropoliticis (scil. iuribus) jako dále máme:
episcopalibus, arehidyaconalibus etc.

;

. 14. arehidyaeonalibus; e,':oluendis

;

i-. 27. orig. exequatur (ne: exequantur), nebo bezprostedn pedchází podmt
guscipú ns\

. 35. orig. Xeczirz

;

31. orig. distingumus ; . 40. Wi/Aeo;

sta*. 525. . 13. orig. secedecim marcas;

. 35. orig. potenci e (ne: potenti.ši secularis auxiliuni.

Transsumpt kapitolní. o nmž Dr. Lechner, sdlán za dkana
Jana z Telce 13. íjna 1560. Peet v erveném vosku. Sv. Václav

uprosted. Legenda: SECRETY. CAPITYIA OLOMVC.
CXLVIII.

ill. Týž biskup. Piistím, 23. ervna 1347. — E. I. <>. <i.

Nápis na rub: Consensus episcopi ad donacionem de-

cime allodii in friczendorff pro ecclesia etc. in brunsberg.
íslo rumélkou: XIX. d. Peet biskupova velká na pergamenovém
proužku ve vosku španlském na vosku bílém ponkud poškozená.

Text dle pepisu Dr. Lechnerova v uv. asopise str. 253. si.

Str. 254. . 2. originál má: extunc, . 5., 7. a 19. teba pepisovati: liížeris;

. 15. originál má: successom nostri . . . ueivV (fuit), ne: successores . .

.

fuerint, jak pepisuje Dr. Lechner, áreka ped „successoris" v originále

nemá významu našeho kommatu, tak že vta nabývá smyslu: .
.
possessores

secundum consilium et deeretum successoris nostri, qui pro i.-inpore hierit,

tenebuntur atd.

CXLIX.
Karel hrál Prah,. 12. dubna 131*. — Kopiá 1. foL X. VIL

Též copia simplex na pergamene písmem soudobým se záznamem
ía rub : Copia priuilegii de non soluenda berná regali
>er vicarios et magistrm scole ecclesie Olomucensis.

"''i'.', . 2. kopiá: inperpetuum, cop. simpl. perg. in perpetuum... Ubertatts;

. 4. obojí: co/noda:

. ".
w scolarum;

. 6. „ lifóeras;

. 7. „ libertacione, mmunitate, ne: lil>eracione, immunitate;

. s. „ prediorum, ne: predictorum: „sic" po „suorum a
jesl zbytecno;

. 14. „ lifóeras;

Hlídka. 21
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. 15. cop. s.: referantur, kopiá: refereuntur (sic)

. 17. obojí: quidquid (ne: quod) . . . lifóeris;

. 19. cop. simpl. perg.: sepedictos . . magistrm;

. 20. copia simpl. zcela zejmé: aduersus presentis nostre approbacioi \t

v kopiái zkratek;

. 22. obojí: litteras.

Nová díla.

Knihovna svtových kazatel, již poala vydávati benediktinská

knihtiskárna v Brn. má za úkol rozhojniti a oživiti naši kazatelskou

literaturu, která dle upímného doznání s etných stran vysloveného

stn úbytmi myšlenkovými, ideovými. První íslo a první sešit (str. 48
3

cena 50 h) podává na zkoušku konferenní ei Lacordaireovy,
z nichž už nco p. pekladatel M. Zavoral vydal díve v Jihlav, se

skrovným arci výsledkem hmotným. Bude-li pokus tento šastnjší.

budou následovati asem díla jiná.

Pašijové hry. Text upravil Jan Pauly, sbory professor V. Muller, zpvy
Fr. Pícka. Praha 1900. Str. 48. Cena 40 h.

Pravou cenu skladby této mže posouditi jen kdo ji vidl pro-

vozovati, nebo sám text vymyká se z veliké ásti kategoriím kritiky

básnické. Jest jinak vhodn sestaven, vypluje mezery biblické, vykládá

dle obvyklých výsledkv exegetických pozadí dje a povah (na p.
zajímavou povahu nešastného Piláta) a hledí nesporé zprávy biblické

pimen doplniti.

Mluva jest ušlechtilá, biblické dosti pípadn pizpsobená, celkem

správná (dle Annáše na str. 37. si Herodes dlal ze žid dobrý den!).

Hudebních vložek ref. nezná.

Dle zpráv novinových snaha p. skladatelova odmnna skvlým
v}rsledkem. Oznamují se také odjinud ochotnické pokusy, provésti

pašije. Snaha dobrá, avšak a nezapomíná se zlatého: od vznešená do

smšná jest jen krek! A totiž neschopnost neuvede posvátné vci
v posmch!

Vhodný prvodce po Paíži ke dnm výstavním vydán u

F. Topie v Praze péí prof. Jindichu Hanticha: Osni dní v Paíži
(str. 79, cena 1 K) a Paíž s okolím (str. 131, s mapkou). Obsah druhého
spisu jest udán samým nadpisem; poskytnuto tam všeho, eho obyejní
prvodcové poskytují, strun a pesn. První spisek pozstává /. esko-
francouzských rozmluv, jaké asi na cest do Paíže a v Paíži naskytnouti

se mohou. Oba spisky lze dobe doporuiti.

V nkolika dnech vydán bude v Brn nákladem benediktinské

knihtiskárny struný a laciný prvodce po Slovensku od Ad Bayera

(v Knihovn našeho lidu), s obrázky a mapkou. Bude tím zajisti- ná-

vštvníkm Slovenska dobe poslouženo.
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Msgr. A. Griobbio: Lezioni di diplomazia ecclesiastica. Róma l
v '.»í'.

První svazek vtšího díla, jednajícího o církevní diplomacii.

Rozpoznati v nm trojí úel: positivní, polemický a praktický. Posi-
tivní jeví se v dkladném podání o zástupcích církevní diplomacie,

nájme o papeži, jejich právech a povinnostech, o jejich výsadách,

o jejich jednání; dále o cíli diplomatických poslání. Vdeckými a djin-

nými poznámkami, píležitostné vkládanými, nabývá tato ást i pro

osoby svtské nemalé zajímavosti. Polemicky spisovatel místy vy-

stopuje proti regalismu a právnímu liberalismu; zamítá mylné názory

o form církevní správv: pevné buduje dkazy pro pravdu, že papež

plavým je vladaem, vvvrací námitky novodobých odprc a vypoítává
mezinárodní práva papežova. Ze kniha urena hlavn jinochm, kteí

bv dráhu diplomatickou rádi nastoupili, patrný všude ráz praktický.
jevící se zvlášt ve form pednášek, pravidel, v líení vlastností

nunci a zpsobu, jak jim jednati s vládami svtskými i církevními.

— Rozprávje o nunciích podává autor djinný vývoj jednotlivých

nunciatur u dvoru evropských.

Kniha vru zajímavá, pouná, dležitá.

Z oboru astronomie nové dilo vydal p. Karel Steinich, editel

mst školy v Praze pode jménem: Poátky zempisu hvzdáského.
S ticeti osmi pvodními obrázky a s devíti diagramy. V Praze 1900.

Nákladem -Ddictví Komenského." Encvklopedické knihovnv svazek

první. 8°. 200 str. Cena 3 K 20 h.

Obsah díla. Krátká pedmluva, v níž udává též prameny, ze

kterých erpal. Zem jakožto tleso nebeské, kterak uruje se plocha

míst na Jejím povrchu dle délkv a šíky, tabulka posic dležitjších

mést v Cechách a na Morav (str. 6—14); délky stupv v rzných
šíkách a délky stupv na polednících, míra asová (str. 14— 19).

Parallaxa str. 19—24). Jména hlavních souhvzdí a tabulka poloh stálic

prvého a druhého ádu str. 24—29); o zdánlivém pohybu hvzd str.

29—41). Slunce a jeho zdánlivý pohyb; slunené hodiny (str. 41- •">.">
:

jak uruje se as dle slunce (str. 53—66); zdánlivá dráha slunce

(ekliptika), její sklon k rovniku a roní asy odtud pochodící (str.

66— 7") i. Pohyb msíce kolem zem, poloha jeho dráhy ku dráze zemské
a zjevy tím podmínné (str. 75—87). Pohvb obžnic kolem slunce,

jejich dráhy, jak dráhy ty jeví se pozorovateli se zem, msice obžnic
-str. *7— 118). Zatmní msíná (obšírnji, str. 118—131), zatmní
slunená (str. 131— 166). Zákryty hvzd msícem (str. 166— 177,.

Pechody Merkura str. 177—191) a Venuše Btr. 191—193. Pídavek
o vlasaticích a létavicích (str. 193—199 .

Autor pojednává o slunci a jeho obžnicích, obšírnji o zemi.

pihlíží hlavn k jejich dráhám, rychlostí pohybu v nich. vbec k tm
okolnostem, z nichž možno uriti místa jejich na nebi a píslušný as
a vysvtliti všeliké ákazy, jako na p. zatmní, podává hotové mathem.
formule, týkající se pohybu tchto tles a znázoruje velmi zetelné

dráhy ty. vbec pohvb. peliv provedenými obrázky. O íysikalních

21*
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vlastnostech tles nebeských nepojednává, ale poukazuje na obšírnjší

díla odborných astronom, v nichž o tom možno se pouiti. Mathematiky.

ovšem elementární, použito hojnou mrou. Tm, kdo sice studovali, ale

mathematikou se nezabývají, bylo by aspo kratiké odvození nkterých

foEmulí vhod, jako na p. formule pro depressi y = —^- y—\\j h..

Též dobe by se bylo hodilo pidati mapku hvzdného nebe, když v knize

jména souhvzdí se uvádjí a poloha hvzd prvého a druhého ádu. 1
;

Kniha psána jest srozumiteln, správnou eštinou a milovníkm

hvzdáství dobe poslouží. — Astronomie zasluhuje, aby byla více

pstována než dosud se dje. Však již i na školách poíná se jí

vnovati více pozornosti a poet milovník astronomie i u nás se množí,

což zaznamenáváme s uspokojením. Db. Fk. Náblek.

M. Petschar: Die sociálen Zustánde und daa Gymnasium. Ein

Beitrag zur Socialreform. Freiburg im Breisgau 1899.

Malý sice, avšak nanejvýše asový spisek. Uznávat se ím dále

tím více, "že gymnasium, z nhož vycházejí lepší kruhy spoleensko,

které svým vlivem vtiskují svtu svj mravní ráz, nevyhovuje v dob

naší namnoze svému pednímu úkolu: pstovati totiž snahy a smry
idealn-humaní, anaf valná ást mládeže studující, jak dokazují výroky

muž nejpovolanjších, pozbývajíc ideálních snah, propadá stále více

strohému egoismu, požívavosti a materialismu. Maje tento trudný stav

na zeteli, snaží se spisovatel vyzkoumati píiny jeho a udati cesty.

po kterých by se moderní gymnasium k opuštné stezce intellektueln

mravního pokroku piblížiti mohlo. Obsah spisku je tento:

Ukázav nejdíve, že pi intellektuelním, zejména však mravním

vzdlání o to jde, aby egoistický pud po sebezáchovám uveden byl

v harmonický soulad s celkem, a již tento celek jmenujeme rodinou

a domovem, nebo národem a vlastí, nebo konen obcí, státem a církví,

dovozuie spisovatel z toho nutnost, aby gymnasium zstalo ve stálém

styku s tmito pro vypstování ušlechtilého charakteru tak dležitými

faktory a v harmonickém pipojení se k nim psobilo. Po tomto úvod
uvádí jako první píinu poklesnutí snah ideáln mravních na moderním

gymnasiu, že stát podrobiv gymnasium úpln své vlád, zbavil církev

etnického vlivu, jejž díve na gymnasium vykonávala, a bez nhož
všechen idealismus a všechna humanita stávají se pouhou frasi.

Když pak byl v dalším postupu pojednání svého promluvil

o vychovatelském významu klassického vyuování na starém gymnasiu

pro ducha a charakter, shledává další píinu intellektueln mravního

úpadku v pílišném formalismu, jenž klade hlavní váhy na grammatiku

a pouhý peklad, rozptyluje ducha, ztžuje energické pochopení živého

») Pn/.n. redakce. Mapy hvzd nebe u nás viditelného vydal Bvým nákladem

prof. Dr. Fr. Náblek v Kromíži a sice malou mapu 52x30 cm, cena 1 K, na plátn

v kapesním formáte cena 1 K 40 b, III. vydání, otáecí 52x&0m, cena 3 K.. velkou

nástnnou mapu na plátn 195x185 cm, cena 27 K. Všechny barvotiskem. Pídavkem

k nim jest brožurka o 10 str. s navedením, jak po hvzdách se poznává, kolik jest hodin.
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obsahu a tak mládež pi tení klassikuv úpln chladnou ponechává.

Má-li se státi náprava, je potebí, aby analytická exegese zstala

v živém spojení se svnthetickými cvieními, ve kterých se podává
obsah teného v ei originálu. Jen takováto etba zamstnává netoliko

ducha, nýbrž i srdce a fantasii, jen tak povznáší se mladistvý duch
vdním k ideálnímu smýšlení, jen tak budí se v nm nadšení a r< >z-

hodnutí dle etby zaíditi své mravní jednání, jen tak vykrystalisuje

se v jinochu ušlechtilý charakter. Pi pouhém formalismu pichází

k vlád jak v život veejném tak i soukromém jen frase, zatím co

duch a srdce zstávají daleky od ducha antické otevenosti, pravdy a

nezištností. Takovvto falešný idealismus je proto daleko horší než

materialismus, ponvadž plodí jen lidi šablonovité nebo nadlidi dle

receptu Nietzscheova.

Jinou píinu intellektuelné mravní pokleslosti vidí spisovatel

v odlouení klassicismu od kesanství, jakožto korrektivu a proto žádá

jako podmínku nápravy, aby vyuování i v profánních pedmtech a

zejména etba klassik byly pizpsobeny kesanskému názoru, bez

nhož veškeré formální vzdlání vede jen ku mravnímu poblouznní,

rozháranosti charakteru, k nezkrocené touze po cti a sláv. Pí klassiekém

vyuování teba proto vylouiti naprostý kult pohanství a stále klásti

draz na kesanské stanovisko.

Má-li se však gymnasium státi skuten tvrzí ideálního snažení,

pak musí pedevším uitel sám býti jeho vzorem, musí býti proniknut

zásadami ideáln mravními; nebo jen takový uitel dovede vedle

smyslu pro krásu ei buditi v mládeži také smvsl pro krásu obsahu,

pro mravné jednání a pro šlechetné charaktery v etb pedvedené.
„Verba movent, exempla trahunt". Schází-li vzor a píklad uitele.

zavládne jen frase; pak nelze se nikterak diviti, že žáci gymnasium
opouštjící posmívají se i tomu nejsvtjšímu. že zhrubní, požívavost

a neláska jsou výsledkem takového ideálního vzdlání. Proto má stát

pi volb uitel bráti zetel nikoli pouze na vdeckou schopnost, nýbrž

i pokud možno na národnost a konfessi, ponvadž žáci k uiteli sob
homogenímu již pedem mají dvru, a ponvadž takový uitel snáze

šetí toho, co mládeži je svatým.

Ježto však sympatické penesení mravního vzoru z uitele na
žáka znesnaduje se astou zmnou uitel, an žák nemá uritého
mravního vzoru, proto teba i tu nápravy, které se da docíliti, budou-li

uitelé, proniknuti opravdovým humanismem, nejvtší odmnu své in-
nosti hledati v úct žák a nejvtší uspokojení ve výsledcích po osmi-

letém vrném psobení dosažených a nikoli v tom, aby dostali se

o stupen výše. Takového ducha nezištnosti a uskrovnní skytá však
opt jen náboženství kesanské.

Jakožto poslední píinu intellektuelné mravní pokleslosti, uvádí

spisovatel nedostatek vzájemného spolupsobení sboru uitelského, jehož
lenové jen nutností, ohledy na existenci, nebo jen pedpisy a hrozbami
pohromad jsou udržováni a nepociují poteby, aby pi výchov po-
žadavky intellektuelní byly harmonicky spojeny a nábožensko-mravními.
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Má-li na míst dekomposice na gymnasiích zavládnouti duch patri-

archální pináležitosti a spojitosti, jest teba opt aby homogem život

duševní, základ svj v kesanství mající, spojoval nejen uitele a zaky

nvbrž i uitele mezi sebou s pedstavenými. Nespojuje-h tento duch

kesanský kollegium uitelské, tvoí toto pes všechen služební a vyu-

ovací reglement pes všechnu humanitu, liberalismus pes všechnu

intelligenci a vdeckost jen konglomerát osob uitelských a ko legiahU

postrádá všeho vyššího posvcení a opravném Jen vyšší to^ko
kesanské, jež nezávislo jest od promn asových, muže spojiti zaky,

uitele a úady k organickému celku

V závru proto právem žádá spisovatel, aby církvi ktei a
»koh

založila a vytvoila, navrácen byl vliv jí náležející na vzdlaní mládeže,

ihiak bude/ se ím dále tím více uvolovati nezbytná rovnováha mezi

n llektualismem a ethikou a tím také vzrstati mravní zhrubeni

mládeže, jinak zavládne falešný, frasemi se blýskající ideál smus, za

nímž se' skrývá touha po penzích, požívavost, pronásledovaní bezmoc-

ného, otrocké plazení se ped mocí a bohatstvím, a konené vbec

mravní rozklad spolenosti, ve které ton udávají muži z ústavu ta

'^Jak^L^runého obsahu patrno, spisovatel jeví se ueným a

zkušeným pedagogem gymnasijním. Proto lze spis jeho doporuiti všem

zemeni maLpulícím pSessorfim gymnasijním k bedlivé «.toou
v nm množství hluboce promyšlených a procitnych vet o podstat a

oroanisaci gymnasia, o postavení náboženství ku vzdlaní klassickému

a zvlášt o°vychovatelském významu starokíassického studia pro ducha

a povahu budoucího duchovního, státníka atd. v struném podaní a

v dobrém uspoádání. »* j0SE* SA^"rR "

Dr. Tiziano Veggián: II mo

v

imen to sociále cristiano nella secon.la

meta di questo secolo. Cenní storici. Vinceuza 1899.

Pokus podati úplné djiny hnutí kesansko-socialního. Dli ho

ve ti oddíly První od objevení se otázky sociální az po Kettelera.

biskupa Mohuskéko; druhý sahá až po encykliku „Reruni novarum
,

kterou zaíná epocha tetí. ~ m^xri i ik
Prvnímu oddílu vnuje Veggian jen jednu hlavu. Síe mluví,j*K

pirozeno, o oddílu druhém, vnuje Nmecku ti hlavy. Francii, be 1

.

Rakousku, Švýcarsku, Španlsku, americkým Spojeným Státm a Italu

'Následující zajímavá data a výklad encykliky Lva XIII. c.otázce

dlnické, jakož i blahodárné její následky. Spisovatel koni potšitelný mi

vyhlídkami do budoucnosti, díky psobení církve katolicko.

Roman hrab. Lva Nik. Tolstého „Voskresenije", jehož eský

peklad práv ukonuje se v Ottov „Ruské kniho vne
.

;

v>rro

;

mnoho eí díve ješt, než vyšel. Slepí Ctitelé hrab. Tolstého vyjrti

románu vyhlašovali za literární událost, za nejlepší dílo konce 1 J. sto

Jsou ovšem v román stránky vysoké ceny umlecké, ale ^
úplném
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vydáni románu, ') tak jak vysel v Anglii nákladem Vlád. Certkova,

jest mnoho stránek urážejících esthetický i mravní cit tená, které

tenám svvni neosmélili se pedložit ani redaktor jistých paížských
novin, ani americký vydavatel „Vzkíšení", zaež se jim dostalo

od Tolstofilu názvu „obsknrantv". A skutené v úplném vydání ro-

mánu nalézáme odpor vzbuzující podrobná líeni života prostitutek

(ve hlavé II. a X. v I. ásti . jimiž snad Tolstoj ehtél navádt k mravnosti,

a volil k tomu špatný prostedek. V celém román nalézáme etné
úryvky z uení Tolstého, jež se nám nikterak nezamlouvá. Velmi ne-

pkné mluví Tolstoj v hl. 39. a 40.. vynechaných v eském vydání,

o pravoslavných bohoslužbách, o mši sv.. promování chleba i vína

v téLj a krev Kristovu. r Jádro bohužel záleželo v tom, že pedpo-
kládalo se, že knzem wezané kousky chleba a položené do vína.

pi známých manipulacích a modlitbách promují se v tlo a

krev Boží. Manipulace ty záleželv v tom. že knz vzav do obou
rukou ubrousek, rovnomrné a lehce máchal jím nad mistikou a

zlatým kalichem ... Po tom mlo se za to, že promnní se stalo, a

knz rozízl kousek na tvero a položil jej nejprve do vína a potom
do úst. Pedpokládalo se, že sndl kousek tla Božího a vypil hlt Jeho
krve. V to nelze vit." Všecko to knz délal prý ve velmi veselé

náladé a dlal prý to jen proto, že za to dostával plat. A pi tom prý
knzi ani pítomným nepišlo na mvsl. že „ Ježíš zapovdl práv všecko

to, co se zde dlalo: zapovdl nejen takové nesmyslné asté vyslovo-

vání jména jeho v litaniích, a rouhavé arování knéží nad
chlebem a vínem, zapovdl modlitby v chrámech, a pikázal, bv
každý modlil se o samot, zapovdl stavt chrámy, ka. že pišel je

zniit, a že modliti se teba ne v chrámech, ale v duchu i pravd . .

.

Žádnému z pítomnvch nepišlo na mysl, že všecko, co se zde konalo,

bylo nejvtším rouháním a posmchem témuž Kristu, jehož jménem
se to všecko konalo . . . Nikomu nepišlo na mvsl. že knží. kteí si

myslí, že pod zpsobou chleba i vína jedí tlo a pijí krev Kristovu,

skutené jedí télo a pijí krev jeho. ale ne v kouscích (chleba i ve

vin, nýbrž tím. že pohoršují .maliké tyto*, s nimiž Kristus sebe

sjednocoval..." Tak mluví Tolstoj o mši.

AI. Jiráska: Sebrané spisy. Díl XXVII. U nás. Kniha druhá: Novina.
Str. 113. Xakl. J. Otto v Praze 1900.

Pítomný díl Jiráskových S. spis obsahuje vypravováni o pso-
bení P. Havlovického. faráe v Podolí, mezi chudobným lidem na
panství Náchodském v letech 1826— 1833. Horlivý knz a nadšený
vlastenec i lidumil uí ísti lid, pjuje mu knihy, odstrauje nesmvslné
povry, uí sít do první brázdy, sázet brambory, jest apoštolem jetele,

sedlaéí. by pole jeho bvlo vzorem jiným, zastává se lidu ped vrchnostmi.

jež mu nerozumjí, jej zanedbávají, vlídné zachází s lidem, podporuje

1 Peklad eský poízen podle vydáni románu v ruském asopise Niva . Ruská
cenzura škrtla v román nejen místa oplzlá, nýbrž i líeni ízení soudních, život;:

láích. nepíznivé zmínky o úadech ruských a pod.
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lid uí iei spoivosti, snášelivosti k jinovrcm a hledá si pomoemky

k dílu svému v mládeži. Dílo daí se mu dosti dobe, ale farar ma pri

tom dosti nepátel i mezi samým lidem, zvlášt pak mezi úednictvem,

s nímž snažil se zachovat dobrou vli, což mu má lid za zlé, ježto

úedníci ode dávna lidu zle inili. Zle se vedlo ubohému lidu tkalcov-

skému, zvlášt poátkem let ticátých, kdy kraj náchodsky byl stažen

hladem a cholerou, a fará sám tmi ranami byl zdrzen na cest za

svým úkolem, ale odhodlán vydržet na té „nepojezdné zemi teba

do úpadu. Cholee také podlehla paní dchodová, jejíž vasnive od-

danosti a lásky nemohl ovšem Havlovický spláceti onou^ láskou jez

zapomíná na svou povinnost, akoliv ocitá se již ve scénách ponkud

až povážlivých. . v-,. ..

Z vedlejších osob poutá hlavn postava piinlivého „svetaka

Dušánka, jenž vede obchod plátnem ve svt, tkalce Václava Pavla,

jenž u 'eského bratra" Škody zamiloval se „bratrství-' a vzay si

dceru jeho Martu za manželku, pestoupil od katolictví k helvetskemu

vyznání (Jirásek ani tu nezapel své zvláštní sympatme pro ceske

bratry", jež maluje ržovými barvami), starého vojáka Doubemesa.

kantora Šolty, muže nadaného, ale trochu lehkomyslného o jehozcotne

dti P. Havlovický i fará v Boušín se starají, starého mládence Pl.kv.

sestry faráovy Františky a manžela jejího Krka i obou Kalmu,

známých nám už z I. dílu této kroniky.

Frcmgois Coppve: Vinník (Le Coupable). Pel- J- J- Benešovský-Veselý.

Praha. Nakl. J. R. Vilímek. Str. 264.

Opoždná zpráva tato chce upozorniti na známé dílo spisovatel

nyní astji jmenovaného, kterak pohlíží na nkteré mravní zjevy

francouzské, zvlášt paížské. Spis. od té doby, co psal
q

„Vinnika
,

znan se zmnil, zvážnl. V díle tomto vyslovuje soud svj nad tmi,

kteí z ohled stavovských nehlásí se k dítkám lehkomyslného mladí

nechávajíce jich propadati zloinu a hanb. Pravým „vinmkem jest

ne souzený, nýbrž státní zástupce, neznámý to otec jeho, který pro-

dlav mnoho trpkých dn, nyní veejn místo obžaloby se obranou

k svnu pihlásí. . ,

"
Potud by bylo všechno ješt dosti v poádku. Ale to, jak spis^atu

i tak vážný pohlíží na p. na grisetství a studentské konkubmaty

v latinské tvrti paížské, jakoby šlo o vc samosrozumitemou, ukazuje,

jak cit a úsudek v té vci již porušen.
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Je známo, že Dr. S. Schecther. professor ei rabínské na universit

v Cambridgi, pi zkoumání nkterých starých rukopis našel nové zlomky

hebrejskéTio textu knihy Ecclesiastika. když na zaátku r. 1897. do Kaira

v Egypt pišel, odkryl, a to v ghenize 1
) synagogy Ezrovy. Dosáhl též

dovolení, aby je s sebou mohl vzíti do knihovny universitní v Cambridgi.

Nyní zlomky tyto vydal a objasnil; peklad jich anglický, opatený poznám-

kami a pídavky vypracoval Dr. C. Tavlor. (The Wiadom o Ben Sira.

portions of the Book o Ecclesiasticus ... by Schecther and C. Taylor.

Cambridge at the University Press. 1899. pp. LXXXVII 24 in 4°). Nové

tyto zlomky obsahují s nkolika mezerami následující kapitoly: III.—VIL.

XI- XVI, XXX— XXXIII.: XXXV.—XXXVHL, XLIX.—LI. C. Mar-

goliouth zkoumaje nkteré manuskripty ze zmínné ghenizy do musea britského

donesené, našel jiné dva listy obsahující rvto zlomkv hebrejského textu

Ecclesáastika: XXXI. 12—31, XXXVI, 22—XXXVII, 26. Tyto vydal

Margoliouth v Jewish Quart. Review (íjen 1899); je si jen páti, aby spolu

se zlomkv vydanými od Schecthera vyšly. Pipojíme-li tyto novjší zlomky

ku zlomkm ped tím známým a od Cowleye a Neubauera vydaným, máme

695 verš ili asi polovici celého Eeclesiastika v jazyku hebrejském. Je však

ješt teba rozešiti otázku, zdali zlomky textu hebrejského díve a nyní

nalezené jsou opravdu text pvodní, i hebrejský peklad z textu eckého.

Professor C. Margoliouth na universit Oxfordské, který díve pede všemi

jinými hájil tvrzení, že text hebrejský nalezený je originálem, nyní hájí

tvrzení opané. Otázka tato bude tedy potebovati ješt rozešení. — k.

theologické úloze v budoucím století zmiuje se P. AI. W eiss

v „ffistorisch-politische Bláttei-, sv. 12."... sešit 2. z r. 1900. Když byl

nejprve k tomu poukázal, že vydávají se stále jen nové uebnice theologické.

jež podobají se jako vejce vejci neb alespo jako jablo jabloni, kdežto

zídka kdy práce monografické zejména o pedmtech, o nichž posud

- stanoviska theologického nebylo pojednáno, ukazuje, že pedevším v oboru

theologie morální takovýchto monografií je teba, ponvadž práv zde t. z\.

„pohyb ideí" a mnící se poteby asové denn nové otázky a náhledy

významu nejvtšího na povrch vynášejí, o nichž muž v život postavený

potebuje uritého objasnní a pouení. K tomu je však potebí seznámila

se nejdíve dkladn s moderními ideami, jinak dopadne úsudek o nich

pevrácené. Bud lovk vše, co zní modern, beze všeho zavrhne nebo,

co je horšího, oddá se tmto moderním ideám a tím, aniž toho tušil, ztratí

pevnou pdu pod nohama svýma Toto studium asových zjev a ideí,

1 Co je gheniza, pouuje nás prof. J. Lévi: braelité zl»>žní, zapovídajíce znieni

každé knihy nebo listiny hebrejské, zvlášt je-li na ní napsáno jméno Boží, házejí do

místností nazvané gheniza (svtnice sloužící k uschování všechny texty, jichž se neužívá.

Gheniza Knirská pipojena k synagoze Ezrové hýla ode dávna slavná, zvláš' od krátké

návštvy, jíž tam uinil Jakob Saphir Halévi, vydavatel Eben Saphir.c
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zejména v oboru hnutí duchovního, musí býti však rovnž tak pelivé a

dle pramen, jako na p. studium filosofie ecké a gnostických spekulací.

Zde otvírá se pro theology pole, na které se sotva ješt odvážili Kéž konec

století uvede jim na vdomí, aby nahradili dluh zde zanedbaný. V Anglií

byl již v tom smru uinn poátek od Wilsona knihou: The theology of

modern literatue. Edinburgh, Clark 1899. Co se dotyce odvážných duchu

menších, dává v ní Wilson jen krátký, všeobecný pehled, za to vybírá

z nejnovjší anglické a americké literatury zástupce nejvtšího vlivu požívající

a vnuje každému zvláštní kapitolu. Tento zpsob zasluhuje zajisté napodobení;

jesti píjemným a spolehlivým prostedkem ukázati, které ideje nejdležitjší

literaturou zábavnou do obhu se uvádjí. Ve Švýcarsku uinil v tom
poátek apologetický institut ve Freiburku, vypsav dv ceny. Práce mají se

omezovati na literaturu nmeckou od r. 1870. až do nynjší doby a týkati

se hlavn literatury theologické, filosofické a ethické se zetelem na peda-

_ 2 ké uebnice a asopisy. Krom toho odporouí P. Weiss, by zvláštní

pozornost vnována byla Revuím, jež nezídka mají veliký vliv na veejné
mínní a v nichž uloženy bývají moderní ideje literatury krásné.

psobení církevn-politických zákon na protestantismus uherský

píše výborn redigovaná „Kathol. Kirchenzeitung :í v 04. ísle z r. 1899.:

Sezení, které odbýval konvent budapeštské evangelické obce církevní A. C,
bylo netoliko jedním z nejpamátnjších v djinách uherského protestantismu,

nýbrž mže se snad také snadno státi obratem v dalším rozvoji uherské

politiky církevní: zatím však je za všech okolností ona výroní zpráva,

která v dotyném sezení byla pedítána, rovrrž tak dležitým momentem
pro uherský protestantismus jako skvlým dkazem pro >právnost prohlášení,

jež v dob církevn politických boj dána byla od jich protivník vzhledem

na psobení tchto zákon na protestantismus uherský. Zmínná výroní
zpráva prohlašuje to za smutný symptom, že nové církevn-politické zákony

církvi evangelické znanou škodu psobí; pi manželstvích smíšených, že

je to obyejn tato církev, jíž se škoda dje; dále, že vzrstá vždy více

poet onch pípadu, ve kterých protestante své náboženství mní, zejména,

že mnozí pestupují z tohoto náboženství k sekt baptistv. To jsou každým
zpsobem vážné zjevy a lze to snadn pochopiti, jestliže v kompetentních

kruzích se vyskytuje otázka a o to se jedná, jak by bylo možno tomuto

zameziti. Jakožto arcanum proti tmto zjevm vykrystalisovalo se z jednání

konventu o této vci usnesení, aby v Budapešti od nynjška každého msíce
k posílení náboženského ducha veejné pobožnosti s kázáním odbývány byly;

ve spojení s reformovanými byla již založena missijní konference. Co se tye
-kódy církvi evangelické ze smíšených manželství vyvstávající, byl po dosti

živé debatt pijat návrh k tomu smující, aby pi takových smíšených

manželstvích, kde dti pedem jiné konfessi pipsány budou, bylo odepeno
církevní požehnání satku manželského. (Dle církevn-politických zákonu

je pi smíšených manželstvích rodim volno uriti náboženství dítek,

kdežto díve syni následovali náboženství otcovo, dcery náboženství matino.)
Zmínná usnesení konventu jsou, jak se samo sebou rozumí, tisku liberál-

nímu proti srsti, ponvadž k lomu není potebí žádného zvlášt jemného
ichu, ahy se vycítilo, jak siln v tchto pomrech výroní zprávou církevní
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obce evangelické vyliují nutnost revise zákonu církevné-politických. Ano.

dále jíti: -vrchu dotené usnesení o odepeni církevního požehnání je

již samo revisí a je to každým zpsobem významno, že pravé v onom táboe,

ve kterém církevn-politické zákony uherské podporovány s nadšením, kterým

nemohlo otásti žádné napomínání a varování, uinn byl krok, který nebera

zetele na žádné zapísahání tisku liberálního, aby církev evangelická v Uhrách

neupadala v rozpor se svými tradicemi, pro každého jasn myslícího lovka
není niím jiným, než pravé prvním krokem k revisi onch zákonu. j>-ž

v Uhrách bezkonfessielnost mly uiniti náboženstvím státním. — e.

Xávrat slavné protestantky do církve katolické. Dne 24. bezna
zekla se v kostele Redemptoristfi v Mautern ve Styrsku protestantismu

a pijala víru katolickou Alžbta Gnauck-Kúhne z Berlína, vúdkyn
ženského oddlení evandlicko-socialního kongressu, Spisovatelskou a sociální

inností na poli ženského hnutí jméno její po celém Nmecku dobe známo.

V mládí vyznamenávala se mezi družkami mužností, energií, mrayopoestností.

Podavší v dosplém vku lékai Gnauckovi ruku k stavu manželskému,

poznala nízkost jeho požadavkv, a dala se rozvést. V té chvíli uzrál v ní

dmysl .dokázati svtu, že žena není pouze proto*na zemi, aby byla mužovou
híkou.* Oddala se sociologii. Aby mohla s úspchem vystoupiti, vstoupila

za pracovnici v jisté továrn berlínské, a pesvdila se tak sama o bíd
a potebách dlnic Na universit berlínské vzdlala se pod Dr. Schmollerem

theoretícky. Zásady, které Alžbtu Gnauck-Kúhne pi ešení ženské otázky

vedou, jsou: Žena se nesmí 'láti strhnouti klamnou emancipací, která by
ráda ze ženy proti djinám a pirozenosti udlala soupee mužova. Blaho

spolenosti pokvete, zachová-li se pirozený rozdíl pohlaví; z nho kyne

i ž.-né nadje na zlepšení jejího postaveni Vzdlání ženské k tomu musí

míiti, aby dokonale se vyvinula v žen pirozená vloha k mateství. Matestvím
rozumí fnauek-Kuhne onen pro spolenost nezbytný a nenahraditelný smysl

žeii-ké osobitosti, jenž neodvisle od fysiologického stavu mateství bud
v rodin nebo mimo rodinu v širší spolenosti dopluje a zdokonaluje osobitost

mužovu, vlohy pirozené mužovy. Pro zdravé tyto názory, pro znalost pomru
byla Gnauek-Kuhne hledanou enicí na sjezdech i v sálech universitních.

Sami sociální demokraté ji o spolupsobení žádali. Doufejme, že dlouho

a zdárné pracovati bude v radách katolických. Co ji pohnulo ku konversi?

Panenství a princip autority v církvi katolické. Rádcesi jí byl a jest P. Aug.
R<"'-r (

'. S.~. R. zabývající se - úspchem ženskou otázkou. Jeho dílo

_ I

»

:

' Frauenfrage a vyjde brzo ve „Vzdlávací knihovn". u.

Vyhoelá knihovna. V Petrohrad shoela s
. bezna 1900 budova

štábu, pi emž zniena byla i znaná ást Štábní knihovny.

Shoelo 12.755 dl v.- 30.000 Bvazcích. Knihovna mla 117.000 dl
v 280.000 svazcích. Zniena byla všecka 'lila pojednávající o Bulharsku.



324



Bochled. 325

„Vnitrní záležitosti církevní" se nkdy vymezují píliš široce,

zvlášt od tch, quibos prodest. jako na p. stalo se nedávno od metropolitaí

kapitoly olomoucké, ohrazující se proti zasakování laik. Proti zasako-

vání vlády, tedy také laik, ve prospch cizáckýck šlechtic se

kapitola ovšem neohražuje, tam už to není vnitní záležitost! Ale národ

katolický, z jehožto štdroty páni šlechticové neinn tyjí, ten nemá
práva se ozvati!

V arcidiecesi olomoucké vbec djí se poslední dobou vci. nad

nimiž by mli zplakati práv ti strážcové vnitních záležitostí církevních,

kdyby jim skuten „záleželo" na nich a nikoli na nem jiném.

Ostatn i jinak zcela neprávem zamítají se asto projevy kato-

lických laiku, nejsou-li srozumni se vším všudy, co se jménem katolictví

provádí. Nejenom že není prozetelné, vyluovati takto údy církve

z úastenství a zájmu na osudech jejích, které se pece týkají také

jich. nýbrž ani oprávnno to není, ani složením církve ani djinami.

Tak daleko rozdíl církve uící a poslouchající nesahá. Zde nemže
platiti: schweigen und weiter dienen, respective: weiter zahlen! Církev

není jen pro knze, nýbrž pro všechny údy, z nichžto každý tu má
pimená práva vedle povinností. Práva ta však se nevymují libovoln

nkolika nepovolanými lidmi, kterým jsou snad nepíjemná, nýbrž

ustálenými zákony — a nikde v církevním zákonodárství není psáno,

že by vící nesmli vysloviti úsudku o nespravedlivém zadávání

církevních obroéi.

Ze sboru kardinalského, jenž už beztoho jest velmi proídlým,

zemeli optn dva v poslední dob: 26. bezna pedseda kongregace

obadní kardinál Kamill Mazzella, biskup palestrinský (titul od rodišt

známého církevního hudebního skladatele Palestriny), jenž a sám

hudebníkem nejsa, pece velmi o pokrok a rozvoj hudby církevní se

zasadil, odstraniv s cesty vše, co by jí bylo na pekážku (zvi. dekret

„Quod Augustinus"), a šíe zájem i možnost znovuuvedení Gregorian-

ského zpvu do chrámv italských, jež nejmocnji se tomuto pvodnímu
latinskému zpvu církve byly protivily. — Dne 5. dubna zemel
v Solnohrade kardinál arcibiskup Jan Ev. Haller.

V Halii zemel 16. dubna katolický biskup tarnovský Ignacy

Lobos, na biskupsk}^ stolec tarnovský r. 1885. povýšený.

V konsistoriu papežském, jež konáno 19. dubna, pes všecko

oekávání mnohých nepedsevzato žádné jmenování nových kardinálu,

nýbrž pouze 38 biskup jmenováno i prohlášeno. — Po zemelém
kardinálu vikái ímském Jacobinim jmenován nástupcem

kardinál Respighi, díve arcibiskup ferrarský. Úad vikáe-biskupa

ímského jest nejvyšší vikariat v církvi, mát svenou správu nej-

dstojnjší diecese z celé církve.

Na oslavu Spasitele pinesen mu v Itálii, jak už jsme pravili

zvláštní hold století tím, že postaveno na 20 význaných vrcholcích

italských 20 soch Spasitelových, každá za jedno z uplynulých století

a jedna už za píští 20! Le poet pekroen ješt i 21tou, která po-

stavena bude na samém nádvoí Vatikánu, aby byla jaksi stedem a
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jakoby pramenem celého toho holdu. .Socha jest výtvorem znamenitého
sochae ímského Césara Aureliho. Místo pro ni dosud definitivn
neureno.

Bratrská církev polská slaví veliké jubileum matky své. památku
ÍM >ule té ho založení diecese hnzdenské nad ostatky polsko-
eského prvomueníka svatého Vojtcha. Byla to první polská diecese,

k níž všecky potomní ostatní jako matce pohlížely, nadána od papež
císa ímských, král polských i jiných panovník všemi privilejemi

a výhodami, jakými kdy jen která církev nadána byla. Neštstím
osudu církev tato jest dnes jednou z nejutiskovanjších a nejuníže-
njších — s politické stránky. Pi rozdlení Polsky dostala se pod
politicky i nábožensky nepíznivé Prusko. Král Bedich Vilém III.

roku 1829. odebral jí nejdív titul knížecí, zempanské výsadv ztratila

ovšem hned pivtélením k cizí íši samo sebou. Diecese ostatní Polsky
pirozen vyaty z pod jejího vlivu. Tím i titul primasa polského
odpadl. Veliké statky diecese ovšem také neunikly ruce hrabivé nové
vlády. Ochuzena, ponížena slaví nejslavnjší a nejprvnjší diecese
polské církve své 9001eté jubileum v nesvtlé nálad a ped nejistjší

ješt budoucností. Slavnostní dni byly 23., 24. a 25. dubna, stedem
jich byl sám den sv. Vojtcha, jehož 9001etou památku muenickou
Poláci slavn a dstojn nedávno s námi .oslavili.

Dne 28. bezna sešel se uherský sjezd katolických žur-
nalist, který v pomrech uherských dlouho bojoval s rznými
tžkostmi, než uskutenní došel. Tak mezi vším episkopatem uherským
nemohl nalézti protektora, všecky mocné vlivy se ped ním uzavely —
to dnes v dob, kdy veejný tisk nejen všude jako nejlepší obránce
dobré vci se uznává.- ale i podporuje. V Uhrách ovšem též tisk je

velmocí a vážnou a uznávanou, ale jen židovsko-liberalní. Tisk upímn
katolický jak vládním tak i církevním vysokým kruhm zdá se spíš

nepohodlným a protivným než vítaným. Ustaven zvláštní spolek kato-
lických žurnalist uherských. Ped ím ovšem i tento spolek vstril
hlavu do písku — to jest útisk a násilí na národech nemadarskýeh
páchané. Obrana spravedlnosti národnostní ve stanovách tohoto spolku
také ješt o njaký odstaveek prosí!

Mnoho hluku mezi protestanty nmeckými zpsobil návrat do
církve slovutné sociální spisovatelky a enice evangelické pani
G n a u c k-K ii h n o v é. (Srv. Sms.) Návrat stal se ve štýrském msteku
Mautern na nedli družebnou. Pí. Gnauck-Kiihnová od 6. evangelieko-
socialního kongressu (6. ervna 1895), kdy vystoupila jako referentka
o ženské otázce, patila mezi první veejné initele socialn-politické
mezi protestanty. Studium ženské otázky nepozorovan dovedlo ji

k církvi katolické — cestu jí zeteln vytkl zvlášt spis redemptoristy
mauternského P. Ríislera „o ženské otázce". Uznala, že jen katolická
církev má pravý pojem o dstojnosti ženy: panny, matky a vdovy a
hájí dstojnost tuto všude — jiné církve tomu nebo onomu stavu
ublížily, zamítnuvše tu onu pravdu církve katolické. Naumannova
národn sociální „Hilfe" volá za Gnauck-Kíihnovou na výstrahu
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vrchnostem zemské církve protestantské! _To mají naši cirkevníci

z toho. že jsou slepí pro ženskou otázku a sociální hnuti. Ped nko-
liknácti lerv toutéž cestou šel Eudolf Meyer agrárník posledn ped
smrtí svou ve Vídni psobivší) a šel z týchže dvod. Posíláme jako

evangelíci pestoupivší bývalé družce uctivý, ale velmi bolestný pozdrav

na rozchodnou!" Naši realisté (éeská lidová strana!) za to pestupují

k helvetství jako esky samospasitelnému a organy jejich, jako „eská
Stráž- tupí hanebnvm zpsobem konvertitky. Viz pí. Marholmovou!

'Hlídka 1899. . 10. 757.) To zajisté z „pesvdení".
Rozhodnutí o universit štrassburské dopadlo prý v ím ve

prospch této katolické university, a tudíž proti páním Elsassanúv a

Lutrinanú. kteí dosti bezdvodné proti ní se staví.

Na universitu solnohradskou. na níž teprve na 1 miliun

korun se sešlo a na níž na 9 mil. korun bude potebí, aby mohla býti

založena, ke sbírkám vyzývá knížebiskup brixenský zvláštním pastý-

ským listem. Vvpisuje. že by bylo nejlíp potebný kapitál sehnati vše-

obecnou subskripcí po diecesích alpských, které by v okres této university

spadalv. Stailo by prý, aby každý katolik diecesí vídeské, svato-

hyppoíitské, solnohradské. brixenské. tridentské. celovecké. mariborské

a hradecké (pro ne též lineckéVí vzal na sebe církevní da 31 halé po

pt let ron, a potebný kapitál do pti let byl by tak pohodln složen.

Katolická universita frýburská pes všecko nepátelství,

i v katolických kruzích nmeckých, pece jen zkvétá stále a hotoví se

položiti poslední kámen k veliké budov své: zíditi budoucím školním

rokem také fakultu lékaskou. Sestávalat dosud pouze ze tí fakult.

bohoslovné, právnické a filosofické. Podmínkou pro zízení nové fakulty

jest rozšíení budovv. a to už zajištno. Staveništ dalo msto zdarma

a kapitál 400.000 fr. na postavení nového kídla budovy také už sebrán

a pipraven. Nové kídlo však nejen umožní umístní nové fakulty.

ale sloužiti bude hlavn a pedevším za bohoslovný konvikt.

Svatý Otec opt velmi dutklivé vložil na srdce katolíkm
francouzským, aby zanechali politických rozepí mezi sebou a

s vládou. Nové jmenovaný biskup v Grenobl mons. Henry v audienci

u sv. Otce v tom smyslu dostal patiné pokyny a proto také ve svém
pastýském listu mezi jiným píše: „Náboženství není náboženstvím jeD

jedné strany nemže ani takovým býti. nýbrž jest jedno náboženství

celé Francie... Náboženství jen škodu z toho má. když se jisté spory

spojují s ním: politická zášt se stává pak i náboženskou záští. A ta-

kové pomry po delší dobu trvající stávají se církvi i náboženství

nebezpenými...- — Assumptionisté na pímou žádost sv. Otce vzdali

se ízení a majetnictví listu „La Croix". Majetnikem a editelem

listu jest v kesfansko-socialních kruzích svou inností známý továrník

Henry Vrau. Po rad s kardinály prý papež sám, jak „Univers"

sdluje, rozhodl, že ády nemají vbec politických list íditi ani se

pi spolupracovnictví súastovat. a vbec politicky strannicky ne-

vystupovat. — Odvolávání se francouzské vlády na konkordat, § 11..

že ády ve Francii nejsou dovoleny, není správné. Jak posl. Lerolle dne
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12. dubna ministerskému pedsedovi odpovdl, zmínný odstavec ob-
sahuje toto ustanoveni: „Biskupm jest dovoleno zizovati kapituly.

semináe knžské a konvikty. Všecky jiné podobné ústavy jsou vsak
zakázány." Tím mínno, že v diecesi nesmí ústavy takové zizovati
nikdo jiný než biskup sám, a každý jen ve své. Nikde však o ádech
a klášteích ei není. Ty byly volny a trpny byly, jen obasný boj

proti církvi a liberální nesnášelivost ády vypuzovala. — Nejnovji
z ád vypuzeni z Francie Trinitái, kteí se nedávno usadili ve
Fauronu na hranicích švýcarských. Utekli se do Eakouska.

Ruské listy vzpomínají 25 lete památky, co vcholmské
diecesi sjednocených biskup Marcel spolu s knžstvem a obcemi
prohlásili, že odpadají od unie s ímem a vracejí se opt k církvi
pravoslavné. Dne 25. bezna (6. dubna) 1375 pišel biskup cholmský
Marcel Popiel s deputací k sv. Synodu do Petrohradu, žádaje za pi-
pojení své sjednocené diecese. Pipojení uniat k církvi slaveno pak
11. (23.) kvtna téhož roku. Biskup Marcel Popiel pijat cta potu
biskup pravoslavných a ponechán v diecesi pipojené. Od roku J 889.
jmenován lenem sv. Synodu v Petrohrad, kdež te i sídlí.

Od poátku roku vychází ve Lyov rusínský „Bohoslovski
Vistnyk" (BoroCviOBCKH BhcTiniKt) redakcí katechety proíéssora

Dionysia Dorozinského. Úelem jeho má býti obrana odlišných uniat-

ských zájm na ob strany proti latinismu i pravoslaví, a zvlášt boj

za náboženství a víru v národ a lidu maloruském.
Sbírky na kostel pravoslavný v Novém Yorku v Americe

povoleny a vypsány po celé „svaté Rusi". Místo už v Novém Yorku
zakoupeno, chrám dle všeho brzy bude postaven. Církev pravoslavná
ješt ped deseti lety" nebyla v severních amerických Spoj. Státech
nijak zastoupena, v Americe jedinou Aljašku poítala ke svým ob-
vodm missijním (náležela k Sibii a panství ruskému). Dnes Spojené
Státy tvoí zvláštní diecesi pravoslavnou (spolu s Kanadou a Aljaškou)
a poet pravoslavných iní nkolik tisíc duší a stále jich pibývá
spolu s pisthovalci z Evropy. Le nejen jihoslovanští a ruští pravo-
slavní, také sjednocení Rusíni jsou zahrnováni láskou a péí církve
pravoslavné a zvlášt tito. Stavba velikého chrámu a stálá pravoslavná
duchovní správa v Novém Yorku bude dle mínní ruských pravo-
slavných kruh tím lépe psobiti na získávání sjednocených, ujme-li

se jich hned jakmile z lodi vystoupí, svta nového neznalí. Církev
pravoslavná objevila tak v sob najednou veliké poslání pro severní

Ameriku.
Veliké poslání, víc však stát než církev ruská cítí a provádí též

v Asii, v Palestin a Sýrii. Pod vlivem tímto však pedevším
trpí ne církev katolická, ale — ecká. Ruský vliv je tu pro pravo-
slavné církve asijské vlivem osvobozujícím je z podruí hellenismu.

Caihradský fanar obsazoval dosud všecka dležitjší místa svými
lidmi. Rusko však pomáhá domácím knžím a biskupm ke vlivu

a slovu ve vlastních církvích jejich. Tak, jak jsme už díve psali,

volba antiochejského patriarchy Meletia stala se proti pání fanaru
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moci slova ruského. Caihradsky patriarcha neuznal také dosud Meletia

(rozeného Syrá) a také všechny patriarchy východu církev caihradská
ve svých modlitbách jmenuje, jen Meletia neuznává dosud, a už skoro

rok úad svj spravuje. Nyní se opt vede boj mezi ruským a hellenským
vlivem v Alexandrii, kdež patriarcha ped nkolika msíci zemel.
Volba padla na eka Fotia, ale tento dosud na protest Ruska od sultána

nepotvrzen. Rusko pracuje k tomu. aby vbec potvrzení nedostal a aby
znova volen byl domorodý arabský knz nebo biskup za patriarchu

alexandrijského. Proti Fotiovi ostatn Rusko už osobn bojovalo hned.

dokud byl patriarchou jerusalemským. Xa tom míst také sultánova

potvrzení nedostal a z Jerusalema byl vvpuzen. Patí mezi vdce
hellenismu v asijských církvích a nejvtší nesnášelivce vvchodní ecké
církve. Ruská vláda možná tentokráte nezvítzí, nebo v Egvpt stýká se

s mohutnjším zase ješt vlivem anglickým, jenž hellenismu peje, ale

nemá také v Egypt tak živoucího zájmu, jako blíže v Asii. Jednat se

ruské vlád a církvi pedevším o to. aby hlavní slovo mla v Jerusalem.
Jerusalema dobývá pak svými ústavy a svými poutmi. Mezitím co

západ katolický a protestantský a také i eckv východ v poutích do
Svat- 1 Zem ochabuje, poutnické zástup v ruské stále rostou.

Ješt poátkem století sotva 2<)0—300 a v padesátých letech 400—600 lidí

roéne z Ruska vybralo se do Svaté Zem. Dnes poet poutník ruskvck
dosahuje ron 12.000 lidí. A nejsou to poutníci jako poutníci ze západu
Evropy. Xeputují na msíc, ale — na léta. Pemnozí z nich zstávají
na svatých místech a usadí se tu ze zbožnosti 2. 5. 10 letech, mnozí
jako poustevníci zstávají tam navždy.

Pipojení X e s t o r i a n ú perských loského rok u k církvi

pravoslavné a vyslání zvláštní missie do Persie z poátku naráželo na
veliké pekážky. Protestantští missionái anglití poštvali proti ruské

missii okolní obyvatelstvo mohammedanské. že Rusi picházejí jim
zabrat zemi a Xestoriani že je na to zvlášt povolali. Mezi mohamme-
dany vzniklo proto vení a záš proti yestorianm. kteí zakoušeli od
nich nebývalého sužování. Konen však ruští zástupci v Persii vvmohli
aspo bezpenost osobní, a lid dosud se neutišil. Missie ruská poíná
tedy pipojené teprv doslova pipojovat, vyuovat víe pravoslavné.

stavt školy a chrámy. Žádá si zvláštního domorodého semeništ pro
knze domácí, na ruské však pd (v Tirlisu). Ted", kdy vliv ruský
v Persii teprve vzrostl, pipojení Xestorian pjde asi už hladce.

Mezitím co jinde s takovým úsilím se nové církve získávají

pravoslaví ruskému, doma missijní obtavost upadá a ocha-
buje. Stžují si na to aspo velmi asto „Eparchialní vdomosti"
ruzných diecesí. Zvlášt na východ Rusi evropské, kdež rzní ná-
rudkové mohammedanští a pohanští netknuti vlivem ruského kesanství
se zdržuji, innost missijní by mla býti co nejusilovnjší, a zatím, jak
poslední zprávy zvstují, permský spolek missijní pro nedostatek lenstva
a podpory se rozešel. Ani odvolání ku knžstvu nepomohlo, samo knžstv' i

posílalo subskripní listiny prázdné nebo s nevrlými poznámkami i
s obnosy nepatrnými nazpt.

Hlídka. 22
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Bulharská církev slavila letošího 12. bezna (28. února)

oOletou slavnost osamostatnní církve své. Vymoženo totiž r. 1870. na

sultánu uznání Bulhar jako zvláštní národnosti a zvláštní samostatné —
autokefalní — církve, od eckého fanaru odlouené. Ustaven bulharský

exarchat, jejž ovšem ecká církev caihradská celý— exkommunikovala

a dosud na milost nepijala. Národní církev bulharská tedy jest od

hlavní východní církevní instance celá v klatb. Ostatní východní

církve však této klatby neuznávají.

Modlitby za vojíny anglické zpsobily nejen ecké, ale

i anglikánské církvi samé obtíže. ecké modlitby za padlé, anglické

modlitby za živé. Anglití biskupové pedepsali už totiž modlitby kající

a smírnou svým vícím. Tu najednou došla zvst o vítzství 40.000 angl.

nad 4000 burskými. Vící anglikánské církve v návalu radosti se vbec
ovšem nemodlili, ale kající modlitby se teprv modlit nechtli! I vydána

modlitba nová prosebná, vítzné nálad pimená. Prosí se v ní také

za brzký konec války, což se asi i džingové modlí upímn, modlí-li se.

Vda a umní. Záležitost zadání „Národního divadla" v Praze

dosud nepestala napínati a rozilovati kruhy divadelní i mimodivadelní

(a víc tyto) v Praze. Zemský výbor vyslechl sice všecky ti uchazee,

jednal sice už o žádostech jejich, ale nerozhodl dosud. Družstva sama

stojí te ješt cizeji jedno proti druhému. Sešlo se slouení družstva

v „Umlecké Besed" utvoeného s družstvem starým. Už ted" i družstvo

„Umlecké Besedy" zcela samostatn soutží. Jako finanníci tohoto

družstva prý stojí v pozadí p. Ruth, len dosavadního družstva, a tenorista

p. Bennoni. Družstvo „Uml. Bes." i druhé nové družstvo, jemuž íkají

„radikální", jež však proti tomu protestuje, mají skoro stejné nové

osoby vyhlédnuty na dležitá místa v budoucí umlecké správ divadla.

Zvlášt jednohlasn na místo p. sklad. Zd. Fibicha jako editele opery

navrhují p. sklad. Kovaovice. V osobách nov vybíraných prorážejí

mladé smry. Te už snad i družstvo dosavadní chystá pemny
v tomto smru, udrží-li si správu i nadále.

Jest to tedy tentýž boj divadelní, jaký s mnohem vtší vehemencí,

jak už jsme se zmínili, dobojován ve Lvov pi zadávání nového

mstského divadla. Tam boj skonil ve prospch nového smru —
skoní tak i v Praze ? — Také nmecké divadlo pražské
mlo svou aféru v poslední dobu. Eeditel jeho zažádal zemský výbor

eský, aby sml vedle dvou divadel (nm.) v Praze íditi také divadlo

na Vídece ve Vídni. Jak sám vyznává, chtl proto spojiti tato ti

divadla, aby ve dvou pražských pro své pražské namlsané obecenstvo

mohl pstovati dramatické umní co nejvybranjší a vídeský ústav

aby svou hromadnou návštvou a penžním sukkursem pomáhal mu
hraditi deficity nm. divadel pražských. — Zemský výbor žádost nm.
editele zamítl. Proto prý bude te žádat vyšší zemskou subvenci. —
V poslední dob nmecké divadlo pražské poádá jakousi „theátre-
extension", totiž divadelní výlety do nmeckých mst v Cechách.

I
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První návštva uinna Ústí n. L. a dopadla prý po stránce umlecké
i hmotné skvle. — Národní divadlo podobné výlety s malým ensemblem
už také podnikalo i pokusilo se aspo, ale brzy pestalo. Venkovským
mstm eským postaí asi na vrchovato koující divadelní
spolenosti, jichž beztoho máme po vlastech našich 37. Zajisté až

mnoho na zem naše! Pi tom také spolenosti Národního divadla

v Brn a v Plzni dosud aspo) a také spolenost smíchovského divadla

teba poítati mezi spolenosti koující.

Pokus smíchovského divadla uspoádat cyklus moderních
dl dramatických, mají pražské listv. pokud se cizích (Ibsen. Hervieu.

Christiansen atd.) týe. za podaený, jen domácí kusv podobného rázu.

jako tvi už zmínné minule, nepovažují za zdailé. Naše literatura

dramatická je celkem tak chudá, že vbec teba vybírat, tím více

mezi mladými, nijak neosvdenými, nebo slabo osvdenými. Ani od
dramaturga Národního divadla odporuený Havránkv kus ..Pod tíhou

svdomí" nepijat se zvláštním enthusiasmem.

Aby .Prodaná nevsta^ mohla býti provedena ve výstavní
saison v Paíži, teba je sbírati garanní kapitál 10.000 fr. pro
divadlo Theátre lyrique (ne prvního ádu!), které se odhodlalo dávati ji.

Píliš estná premiéra eské opery v Paíži vbec to nebude. Poláci

koncert polský, který za podobných podmínek mli poádati v jisté

koncertní výstavní síni, odekli. Máme my to potíž se svými pátelv!
A s tmi práv, na nichž si zakládáme. V Rusku Smetana propadá,

v Paíži za musíme platit vstupné!

Umlecká Beseda pražská poádala 31. bezna veírek Arbesv
na poest jeho GOletých narozenin (pipadají však až 12. ervna). —
Na zemském snmu eském podán návrh, aby ze zemských penz
dáno bylo ron 20.000 K na zakupování umleckých dl
výtvarných od domácích eských (nebo nmeckých) umlc. —
Výstava letoší v Rudolfinu obeslána byla 594 ísly, o 200
mén (809) než vloni. Obrazm a sochaským pracím samým to jen
prosplo, nebo v malých celkem místnostech mohly býti lépe umístny.
— Jakmile i v umleckých kruzích pražských národní uvdomní
se ponkud probralo. Nmci jsou tu hned se svým známým: „divmvons-

!

Žádají nmeckou umleckou akademii v Praze, tedv za

rozdlení dosavadní utrakvistické. Doufají ovšem, že by -eská spoi-
telna", jež Rudolfinum postavila, zasypávala pak svou pízní jen ji!

Nmecké listy pražské požadavek ten postavily, když se jednalo

o obsazení místa po krajinái Maákovi na umlecké akademii. Vycítilv
nechu eských kruh nejen z umlecké, ale i z národní stránky
k novému nástupci. Ostatn „nmecká spolenost pro podporu vdv
a umní v Cechách" už ve své zpráv za 1899 tutéž myšlenku vy-
slovila dvodíc, že z Cech. studuje takový poet nmeckých žák na
akademiích v Mnichov, Vídni a Drážanech, že by mli právo žádat

o ústav pro sebe doma v Cechách.
V soupisné komissi pražské, kteráž zízena místo dívej ší

umlecké komisse, kterou s návrhy pro novou ást Prahy podávanými
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mstská rada tak píke byla odbyla, že komisse se podkovala, te
také v té nové to nejde hladce. Nedávno nastala v ní hotová krise

ist pražského ducha a rázu. Museli se podkovat z ní lenové

„Nepražané", to jest na p. na Vinohradech nebo Smíchov atd. bydlící

a zas žádáni, aby zstali, a zase dále proti nim žehráno! Ale do roka

dán jim pardon. A na rok už prý aspo pedsednictvo musí býti

ist pražské!

Klub pátel umní v Brn za první prémii lenstvu svému

chystá album svtlotiskových 16 obrazv z radhoštských Jurkovi-

ových P úst ven. Jsou „pústevn" pkným výrazem rázovitého

moravského umní. — Ve Vesn brnnské poádají se co chvíle

pkné veírky literarn-umlecké a národní, nesoucí ráz bu všeobecnv

nebo nkterého z moravských kraj i Slovenska. — Na seznám

umlecko-národního a hospodáského ruchu na Morav podobné veírky

s pednáškami uspoádají v dubnu
v
a v kvtnu Pražanm „Mor.-slezská

Beseda" a eníci z Moravy. — Že by tyto moravské veírky
vnucené Pražanm moravsko-slezským spolkem vytrhly najednou pány

z jejich blažené nevdomosti o Morav, pochybujeme. Snad také pece

jen ta povstná neznalost mimopražských a mimoeských pomr je frasí!

Prmrný lovk z lidu a i z intelligence vždy bude rozumti jen tomu

prostedí, v nmž žije. Co je dál, jest mu známo jen potud, pokud

ho jeho noviny o tom zpravují. A tu je-li chyba, není jinde le v tisku

našem samém.
Koncem bezna a poátkem dubna (do 8. dubna) poádána v Praze

výstavka obraz slavného polského malíe Józefa Brandt a, mistra

vymalování koní a polského venkovského života, zvlášt v pojíždkách

a prvodech.
Ve „Vstníku akademie eské" v beznovém sešit podává professor

K.B.Mádl materiál k životopisu eského sochae Václava
Levého, který pes to, že v neobyejné na to dob (v letech padesátých I

cítil se už a vyznával upímným echem, pece pracemi svými doma

i v cizin ocenní došel.

Do komisse, která má pro Kakousko projednati otázku ochrany

práva autorského, zdal totiž Rakousko má pistoupiti k bernské
konvenci, zvoleni z eské akademie pp. Hlávka, Dvoák a Štolba.

Podotýkáme tu hned, že polská akademie a polský spolek žurnalistu

vyslovily se už o téže vci záporn: nepejí si pistoupiti k bernské

konvenci.

Z podpor a soutží eská akademie vypisuje: III. tída dv
stipendia badatelská, jedno o eskoslovanské literami historii, druhé

o eskoslovanské dialektologii; národopisné spolenosti na sborník po-

voleno 200 korun a „Slov. Pehledu" 100 korun podpory (!). Tída IV.

vypisuje ti vtší ceny pro umní a literaturu 1000 zl., 400 zl. a 250 zl.

(dv tetí) na práce literami, výtvarné i hudební z r. 1899. Mimo to

vypisují se soutže z fondu Havelkova a Kl. Kalasové.

Veliký slovník staroeský prof. Dra. J. Gebauera už

tak dalece pokroil, že co nejdív bude možno pistoupiti k jeho vy-
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dávání. Akademie hodlá žádati za podporu státní pro veliké, epochální

toto dílo, jehož náklad ztráví pi nejmenším 16.000 zl.

Soutž o správu lvovskéko divadla polskéh o, jež tolik

hluku v polské haliské veejnosti zpsobila, rozhodla mstská rada

9. dubna 55 proti 31 hlasm ve prospch dosavadního krakovského

editele St. Pawlikowského. editel divadla Skarbkova Heller v soutži

odmítnutý vybral si už za budoucí své psobišt prmyslové velkomsto
Lodž. Z Krakova rozlévá se vbec mladý moderní smr
poslední léta po celé Polsce: na divadle Pawlikowským práv, v básnictví

PrzvbyszeAvským a ve filosofii Lutosíawským zastoupený.

Na jubileum jagiellonské „všechnice" chystají se všecky

znamenitjší ústavy slovanské, ovšem i ruské. Poláci pipravují se velmi

piln. Jubileum má býti oslaveno výstavkami, a to polského umní,
polského prmyslu a hospodáství.

Jubileum Sienkiewiczovo (301eté spisovatelské innosti),

jež letos posledního ervna pipadá, bude s Poláky slaviti asi celý svt.

Za jubilejní dar chystají mu — aspo ve „Slov" varš. navrhl kdosi

z obecenstva — nco zvláštního: SienkieAviczv dm zdá se jim nej-

píhodnjší. Ale ne jakýkoliv dm. nýbrž opravdu Sienkiewiczv: ist
polský a celou tu vzbuzenou minulost polskou a innost Sienkiewiczovu

vyjadující, aby to zárove už bylo jakýmsi museem Sienkiewiczovým.

Valná hromada musea Matjkova v Krakov (1. dubna)

sdlila ve své zpráv, že fond má majetku 125.000 korun (v tom dm
76.000 korun; a na sbírkách 29.964 korun. To je ten obnos, jejž sbír-

kami podailo se dosud nashromážditi a k jehož rozmnožení má pispti
loterie musea Matjkova, na niž dle zmínné už stížnosti obecenstvo

polské zapomíná!

V Krakov založen list, jenž má se vnovati krásné architektue

moderní i klassické, s názvem „Architekt".
Dr. J. Roszkowski vydal ve Lvov cenné materialie k životo-

pisu Koperníkov, o njž dosud nikdo ze ty národ, kteí si ho

pivlastují, se nepokusil. Spis má název „Katalog zbioróV kopernikanskich

\v museum narodowem w Rapperswylu". Jak už titul oznauje, snesena

jsou tu všecka udání a vylíení toho, co švýcarské museum polské

památného po Koperníkovi chová. A museum rapperswvlské v tom
ohledu jest nejúplnjší sbírkou Koperníkovou, jenž tam má zvláštní

pokoj a zvláštní své museum.
Myšlenka slovanského spoleného listu ve Vídni nebo

kdekoliv jinde našla už nkolik ztlesovatel svých. Jihoslované zalo-

žili si svj „Stiden", jenž v užších sic rozmrech, ale pece touže

cestou se dal. Z tchže kruh na širším podklad vzniklo pedloni

„D. Slavische Echo". To byly tedy, pokus našeho z eských kruh
vyšlého „Parlamentara" neítajíc, pokusy slovanského listu ve „spro-

stedkovací ei" slovanské. Nyní však smlou rukou vídeský do-

pisovatel „Nov. Vremene" Dmitrij N. K Vergun odvážil se nového podniku
v ruském jazyku, ohlašuje od dubna trnáctidenník „Slavjanskij
Vk", jenž by sprostedkoval mezi rakouskými a jižními Slovany
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a východem ruským. My eši pro sebe ovšem žádné cizí pomoci ne-
potebujeme. My dosud jsme si vždy slovanských vcí všímali sami
a byli jsme v tom dobrým píkladem zvlášt Jihoslovanm. kteí od
Dobrae po Athos vzali si nás za vzor a dobe následují. V jiho-

slovanských listech setkáme se mnohem astji a s mnohem lepšími

zprávami ze svta slovanského, než v listech dvou nejvtších slovan-
ských národ, polského a ruského. A i když ve mnohém zprávv tv

jsou pro slabost jihoslovanského tisku nedostatený, vidti v nich aspo
vždy velost a lásku k spolené slovanské vci (nesmí tu ovšem mluvit
Charvát o Srbu i naopak a Bulhar o Srbu nebo naopak!).

První zasedání akademie „nesmrtelných" v Petrohrad
konáno 22. bezna (9. bezna . Odbylo se jen poradním enéním.
v nmž protektor i lenové rozvádli základní myšlenku a dvod
k založení akademie dovedší. — Carská akademie umní
7. dubna (25. bezna) ve svém ádném sezení vyslovila nesouhlas
s plánem vládním o zízení celé sít uml e ck o-p rumy šlový ek
škol tverého ádu. Jest pouze pro školy dvoje, nižší a vyšší. Nižší

mohou míti samostatné pípravky. Tím se akademie pidává k form
školství na západ obvyklé. Jen že školství umlecko-prmyslové u nás
na p. jest rozdleno na ti druhy škol, jež vládní plán chtl všecky
v jedno spojiti.

Dne 25. dubna uspoádána v Petrohrad výstavka lidových
obráz v a lidového malíského umní na Rusi (lubonyje
kartiny), jež dosud má vyšší ráz než podobné výtvory lidové (pro lid

urené) na západ; není to pouhvm jarmarením zbožím, nýbrž sem tam
i jiskerka samouka umlce z lidu v nm prokmitá a lidový humor
i lidový názor .na velké události svtové a asové se zraí. Výstavka
jest vlastn výstavkou sbírky jedné jediné osoby: A. E. Malmgrena.
jenž má na 10.000 ísel toho druhu, sbíraných od let padesátých a

zahrnujících dobu od Kateiny II. až do nejnovjších asu.
Dne 4. dubna pevezen z ddinv Konakska. druhdy majetku

Suvorova, tak zvaný Svo rov v kostelík, devný, prostý, ale ješt
dosti zachovalý. Kostelík postaven v Petrohrad na námstí Preobra-
ženském se všemi památnostmi na generála Suvorova upomínajícími.
O svátcích velkononích (22. dubna; konánv už v kostelíku služby R«»ži

pro dstojnictvo pluku Suvorova. Kostelík stojí jako stával v Konaksku.
Na paížskou výstavu Rusko ze všech státv a národ pipra-

vovalo se nejpelivji. V as otevení polopusté a poloprázdné výstav y
(14. dubna) bylo jediné Rusko pln hotov, se vším. Mezi vdeckými
výstavními pedmty, názorn obraz o ruské pírod podávajícími,
jedním z prvních bude plastická mapa Kavkazu, protéssorem
Dokuajevým zhotovená. Mapa zobrazuje plochu 250.000 etv. kilometru
nejen po zevnjším útvaru pdy, ale i zemdlské kultury, prmysl,
obyvatelstvo atd. Zvláštním vynálezem prof. Dokuajeva mapa Kavkazu
bude se moci snadno reprodukovati.

V zempisné spolenosti podával 1 0, dubna zprávu o své cest
na Novou Zemi malí ruský J. A. Borisv. Borisov vydal se dne
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rvenee m. r. na Novou Zemi za úelem stadia malebných krás

toho dalekého severu. Už cestou pes Vajga na Matokin v samo-

jedskvch hrobech kunal archeologická a ethnografická pozorováni. Na

Matokiné jeden z ostrovu Nové Zeméj s hory Viliku inil pak svá

pozorování umlecká; odtamtud rozvíjel se mu velkolepý pohled na

severní pírodu. J. Borisov tento ruk hodlá svon výpravu optovati

a pobvti také déle na ostrovech Nové Zemé.

Tvoí se v Petrohrade spolek vydavatelek a spisovatelek.
Úelem jeho bude seskupiti ženskou práci v jeden jediný celek od

poslední dlnice v tiskárnu a vazárn až k umlkyni a spisovatelce.

Jeho innost jeviti se bude zatím jen wdavatelstvim a reprodukcí

literárních a umleckých výtvor žen ruských. Konený úel však

není jen literární, ale hlavn hospodáský, za hospodáskou organisací.

svépomocí a sebevzdéláním ženy spjící.

Velkého ruského slovníku životopisného
I
Biografieskij slovan

vydávaného carskou historickou spoleností pod redakcí Poloncova

svazek tetí, jenž obsahuje životopisy od E. M. Aleksiského až

po P. M. Bestuževa-Rjumina.

V poslední schzi beznové „Slovenské Matice" v Lublani professor

Levec pevzal na sebe úkol. vydati s pomocí druhých ješt spisovatelv

slovinských památník Prešernuv Spomenica Prešernova . jenž

vyjde jako publikace Matice. Pi tom professor Levec sdlil, že se mu
podailo dopátrati se pravdv o pomru Prešerna k dkanovi
Dragarinovi v Kranji. a že nepravdivou jest dosud šíená povést.

jakoby dkan Dragarin po smrti Prešernové byl pozstalost jeho

básnickou spálil. Presem nieho po sob v ruk"pise nezachoval. Tím
by opt jedna bajka o nepízni církve a církevník k mladé rozvíjející

se literatue slovinské byla vvvrácena.
V Záhebu utvoilo se „družstvo charvatských spi-
telu". v né> i žurnalisté aspo od dvou let pi novinách

zamstnaní pojati byli. Úelem družstva jest podporovati vydávání

literárních prací bez ohledu na politický smr spisovatele, podporovati

své leny a jich vdovy i sirotkv i hmotné.
V mostarské _Zoe u už díve z ásti uveejnný nártek o štrbské

kniz>- v XIX. BtoL vyšel ted v Blehrad v knižném vydáni „Srpska
Knjiga- od Stojana Novakovice). Spis je velmi cennou sbírkou po-

známek, úvah. kritik o srbské literatue mnéjšího století skonávajícího

a jak vidt z výatk ciziny Liter. Echo pišel velmi vhod. —
Podobné literarn-historickou cennou sbírkou jest v Záhebe v „Srpské
Stampariji- vyšlý spis lije O gnj ano vi ée: „Zanimljine prie
i belež ke iz života znamenitih Srba" Zajímavé povésti a poznámky
ze života znamenitých Srbu .

„Srbská Matice- v Novém Sadu hodlá tímto rokem
zmniti zpsob vydávání svých publikací uených i lidových. Uené
-letopisy- budou svižnjší a lehího rázu. a zabírati budou nejvážnjší
stránky života srbského. Vedle ..Letopisu" vydávány budou delší práce

vdecké a literární ve zvláštních spisech. Lidová knihovna „Knj
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za národ") bude vycházeti jako „letopis" šestkrát do roka. jedním
z tchto šesti podíl bude vždy kalendá.

Na památku 251etého návratu dne bulharského povstání za svobodu

(20. dubna 1901) navrhuje spolenost pátel literatury a umní ve Srdci,
aby se zídilo národní bulharské museum znovuzrození, jež

by zavas ješt uchovalo, co v živé pamti souasník se dosud

o dob té kryje.

Ethylen, konkurrent acetylenu. Sotva že acetylen dobyl

si pevného místa mezi tlesy svítivými a novou industrii v život uvedl,

již pipravuje mu vda nebezpeného konkurrenta. Jde tu o podobny
plyn. jenž od svých vynálezcv obdržel jméno ethylen. Pi výrob
suroviny k tomu hraje rovnž elektina dležitou úlohu; vbec podobá
se zpsob velice zpsobu acetylenu. I tu skýtají strusky vysokých pecí

hutních první surovinu. Strusky, jichž, se k získání ethylenu upotebuje,

pozstávají z kalcia, aluminia, silicia a uhlíku. Strusky ty se rozdrtí

a pak smísí s koksem rovnž na prášek rozemletým. Vede-li se touto

smíšeninou silný elektrický proud, tvoí se karbolit, jenž s vodou dává
ethylen. Tímto novým objevem nabyl náhle významu hospodáského
až doposud docela bezcenný odpadek hutní, a to tím více, že tímto

využitkováním strusek výroba železa se stane lacinjší. Ostatn ethylen

z karbolitu vyvozený je prý lacinjší než acetylen získán}- z kalcium-

karbidu. První továrna na karbolit bude vystavna pi vysoké peci

v Hammondu, v americkém stát Indiáne.

Zemeli ve svt slovanském: 4. dubna Dr. Prokop Pod-
lipský, polit, spisovatel, redaktor „eské revue"; Emanuel Tonner,
polit, a hosp. spisovatel, jeden z nejvtších pátel esko-polského sbratení.

17. dubna (?) Rudolf Charousek, z nejnadanjších šachist, bohužel

k Maarm vesms poítaný. Koncem bezna na Slovensku zemel:
Andrej Kubina, z To v. Jež., pekladatel Písem Sv. na slovenský jazyk,

básník sbíreky „Piesní Záhorského" (1888 v Trnav); Ignác Országhj

statká z Turce, hosp. initel slovenský, šastný i upímný. 27. bezna
bar. Flor. Ziemialkowski, bývalý ministr polský, druh Smolkv, politicky

a hospodáský initel vynikající. 16. dubna ve Vídni Daniel M. Koza-
rišuk, redaktor rusínského asopisu ve Vídni vycházejícího „Nauka".
upímný pítel Cech. 15. dubna ruský vynikající národopisec Nik.

Charuzin. 20. dubna L. N. Majkov, místopedseda carské akademie
vd, historik a archeolog (?); A. Gr. Goravskij, malí krajiná ruský.

V Blehrad zemel (?) editel malíské akademie Cvrill Kutilka.

Z národního hospodáství. Ve svém minulém zasedání í š sk á

rada po dlouhé dob rozvinula zase njakou innost, aspo slovní —
a snad i mravní váhy. A byly to momenty hospodáské a sociální,

které dodaly rázu snmování únorovému a beznovému (22. února
do 17. bezna, 34. až 47. schze). Stávka v uhelných dolech
esko-moravsko-slezských pi otevení íšské rady byla práv na vrcholí]

své síly. Vláda už od poátku svou akcí sprostedkovací a slibem
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daným v Mor. Ostrav a v Tšín, že podá zákon o zkrácení smny
hornické, projevila vli zasáhnouti do stávky. Dalo se pedvídati, že

za tak mocného vzbouení myslí, jaké stávka na všech stranách vy-

volala, také snmování bude pohnuté. Už v prvních schzích se to

osvdilo, tím více, že vláda nápadnou zdrželivostí jakoby se ve své

ochot a ve svých slibech byla zpáiti chtla.

Vedle politické debatty o programmu nové vlády byla také stáv-

ková debatta hlavním inem 14 schzí a hlavním výsledkem celého

snmovního nákladu asi 130.000 zlatých. Vláda ovšem cení si jiné

dv vymoženosti, povolený poet branc a volby do delegací — oboje

klidn a šastn po 4 letech opt vykonáno.
Dležitjší proto jest, co z celého toho zasedání pichystáno, na

jako na budoucí úkol poukázáno. A tyto vci, které pijíti mají, jsou

tém všechny hospodáské a sociální dležitosti.

Rakousko-ukerské vyrovnání, které, tebas už v život

vstoupilo ve všech svých ástech (vyjma kvótu, která stále ješt od

roku na rok se císaem uruje) pece ješt jako veliký úkol eká
na své parlamentarní formální vyízení — to už tak sevšednlo. že

se o nm vbec nemluví, pestalo býti otázkou dne, patí už minulosti!

Ale i na jeho nebi sem tam mráek budoucí boui vstící se ukáže.

Mezi takové mráky náleží resoluce výboru pro záležitosti veterinární,

která snmovnou poslaneckou také schválena. V resoluci této nežádá

se nic mí, než aby zvrátilo se ustanovení ve vyrovnací smlouv
o dovozu dobytka z Uher obsažené. Ustanovení to, jež Uhry po-

kládají, a to právem, za jednu z nejvtších svých vymožeností.

Díve z ohled zdravotních po zjištní njaké nemoci mla vláda

právo, postižený druh dobytka vbec z dovozu k nám vylouit a dovoz

vepového dobytka omezen byl i jistou mírou dle velikosti (od 120 kg.

váhy teprv volný dovoz). Dle nového vyrovnání ob ásti íše postavily

se na stanovisko parity, rovnocennosti. Dobytek z Uher nesmí býti

nijak jinak zdržován a stžován v dovozu k nám. leda jako snad

dobytek z Halie pi svém dovoze do Vídn, na Moravu a do Cech.

Zákaz z ohled zdravotních smí postihnouti jen zamoené místo. Ostatní

místa jsou i dále volna. - Na první pohled nezávadné ustanovení

ukázalo se velmi pochybeným. Neuplynul ani msíc od doby. co ustano-

vení to vešlo v platnost (21. záí 1899) a už zavleena k nám nákaza

moru vepového asi na 20 míst poblíž hranic uherských. Resoluci
teí schválenou žádá se zmna ustanovení dotyného zákazu volného

dovozu malého vepového dobytka (do 120 kg.) a zmna písných
ustanovení našeho zákona o niení moru vepového.

Uhi se ohrazovali proti takovémuto jednání se strany naší.

Uherský ministr orby zpíma ekl. že vláda zmny nedopustí. Vyrovnání
padá spolu s oním ustanovením. Popíral též, že by dobytí zdravotnictví

uherské stálo na tak nízkém stupni, dovolával se úsudku cizích autorit

o nm. tvrdil, že parita obou stát jest úpln oprávnna, a to tím spíše.

že Uhry se piiní nedostatky snad skuten stávající odstraniti.

eho se naše vláda na Uhích domohla i takto zstavujíc vše pi
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nové smlouv, jest to, že nehledíc k prvodnímu listu místnímu.

zásylky dobytí na hranicích se ješt zvlášt prohlížejí (uherskými

úady veterin.), podezelé zcela zadržují a jen jist zdravé propouštjí.

]\íimo to vláda naše každých trnácte dní uveejuje seznam uherských

okres nákazou dobytí postižených, z nichž veškerá doprava dobytka

na prodej už sama sebou, práv jako z podobných okresv u nás,

jest úpln zakázána.

Stav dobytího zdravotnictví v obou íších nejlépe zná-

zorní se ovšem výtem nákaz samých. Tak bylo dle posledního výkazu

úedního (z 21. bezna a 23. bezna) v Rakousku zamoeno dobytí
nákazou všeho druhu 226 míst (a statk, jež v Halii a v Bukovin
nepatí k obcím), z toho slintavkou a kulhavkou, tedy nejlehím
druhem nákazy, na niž se ani tuze neplbá, 105 míst ili polovice, tak

že ostatní pípady nákaz tžších vyskytují se skuten jen ojedinle.

V Uhrách touže dobou (23. bezna) zamoeno bylo 654 míst a to

hlavn morem vepovým 283 míst, prašivinou 162 a vzteklinou 106 míst.

A pi tom zdá se, že výkaz ten není úplný. Nebo není myslitelno,

že by slintavkou a kulhavkou, jež tak snadno se penáší, a na niž

lid tak málo dbá, zamoeny byly jen 4 osady! Také vepový mor,

píinou kteréžto nákazy zvlášt od nás v pole vytaženo proti Uhrám,
sotva se za 4 msíce od prosince do bezna z 800 míst stáhl na
300 míst. Vbec ubývání dobytích nákaz v Uhrách od té doby. co

v Rakousku se zaali ohrazovat, jest velmi podezelé. Výkazy uherské

od týdne k týdnu po stech zamoených míst osvobozují. Tak 7. pro-

since vykázáno v Uhrách 1115 míst zamoených. 22. prosince už jen

931. 29. prosince jen 773 a 19. ledna 699 a te 23. bezna už jen

654. A v tom zvlášt rapidn klesala nákaza vepového moru: s 806
na 668, 543, 477... až na 283!

A nemohou Uhry íci, že by vtší poet míst zamoených byl

snad následkem rozšíenjšího chovu dobytka. Z veškerého dobytka

íše pipadá na Rakousko koní 40

y

o , hovzího 58%: ovec 28%- koz

77%, vepového 33°/ ili úhrnem všeho dobytka vyjmenovaného jest

v Rakousku 42°/ (18 mil. z 43 mil. hlav). Z nemocí dobytích však
pipadá na Rakousko jen 26%: na Uhry 74% — a i tento pomr se

musí bráti s reservou!

Veterinární pée jest v každém z dnešních evropských stát
..netýkavkou." Není zem, která by sebe samu vi jiným nechránila

nebo chrániti nechtla a jiným ochrany podobné nezazlívala. Tytéž
Uhry. jež plnýma dvema vlomily se k nám, uzavírají se úzkostliv
oproti Srbsku, Bulharsku a Rumunsku. Oproti Rakousku se velmi

peliv hájí Nmecko a Švýcarsko. Poslední dny dokonce i Rusko
se uzavelo oproti východu naší íše a oproti Rumunsku v odvetu
za tžkosti, jež naped Rusku s naší strany dlány. Mezinárodní výstava

dobytka na paížské výstav rozbila se o nedvru Francie k veteri-

nárnímu zízení ciziny. Zakroení vyslance rakouského zmohlo na p.
jen tolik, že rakouskému hovzímu dobytku povoleno jen tolik co

nmeckému: musil by ped vstoupením na pdu Francie prodlat
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<líve Sdenní karanténu. Proto státy za tch podmínek se zíkají

vesms úastenství. Jako ve všem tak i tu v této politice Nmecku je

"na vrcholu veterinárního šovinismu a — sit venia verbo — nervosity.

Agrární strana nmecká celým úsilím mocného vlivu svého hodlá

proraziti zákon o dohledu na maso z ciziny dovážené — s dohledem

by souvisel zárove zákaz dovozu všeho živého dobytka a zákaz všeho

masa zpracovaného. Ostí agrárních zámysl obrací se hlavn proti

Spojeným Státm severní Ameriky. Le i Rusko a naše íše citelné

bv byly poškozeny. Konen i Turecko jalo se v poslední dob bránit

své zdravotnictví vi — Bulharsku. Bulharsko majíc hranice íše

naší uzaveny nejvtší ást dobytka svého vyváželo do Turecka.

Jelikož Srbsku Uhi dovolili pece njaké úlevy, použilo jich i Bulharsko

a bulharský dobvtek pod srbskou znakou dostával se do naší íše.

Le po prohlédnutí tohoto uskoku Uhry zostily dohled na Srbsko -

Turecko pak bud podníceno nkým — bu na obranu svého vlastního

dobytka ství v Malé Asii uzavelo hranice Bulharska s druhé strany.

Skoro veškeren vývoz uherského dobytka obrácen jest do naší

íše. jen nco málo piúastují se v nm Nmecko (bere voly, krávy

a kon z Uher). Francie (bere hlavn kon a ovce). Ttalie (kon) a

Rumunsko (ovce a kon). Tak z.vvvozu v r. 1898. zstalo v Rakousku:

z 205.700 vol 175.000; z 15.873 jalovic a telat 13.800; z 147.000

ovec a koz 120.700; ze 236.700 prasat všecko, z 33.800 koní 15.000.

Zemdlství rakouské, jež se proti tomuto vyrovnání zvlášt

chystalo, s odporem svým už te sotva co poídí, a dostalo se novým
vyrovnáním do postavení ješt horšího, než v jakém bylo díve.

Jak budoucí obchodní smlouvy, tak letoší paížská výstava, jíž

zemdlství naše jako v sebe pojatý celek, zvlášt se súastní. pi-

chystaly a upravily mnoho materiálu, jenž jinak by byl zstal ladem

a nepovšimnut, Ve spisech o zemdlství zprávu podávajících jeví se

dvojí skoro protichdná snaha: s jedné strany se hledí postavení zem-
dlce vylíiti jako velmi neutšené; s druhé strany pokrok v zemdlství
uinný se nasazuje co nejvýš.

Vládou ohlášená vloni na podzim akce ve prospch družstev
rolnických vyvolalo ruch už ponkud živjší. Zemdlské rady

moravská a eská teprv minulý msíc dohodly se s vládou o zpsobu
udíleti podporu, ale už s rzných stran oznamují nové podniky druž-

stevní. Podpora vládní zstane ponejvíce omezena na družstva obilní.

Tchto dosud bylo nejvíc v Dolních Rakousích; a ani tu nejsou starou

institucí. Úední záznam ministerstva orby (Stát. Nachr. aus d. Grg. der

Landw.) podává zprávy jen ze tí (z osmi) dolnorakouskýck, z jednoho

mluvího má y Dru. G. Ruhlandovi, professoru frýburské university

katolické ve Svycarech, jenž jak v otázkách agrárních vbec, tak

zvlášt obilních dobyl si zvuného jména znalce a uence. Dle nho
obilní trh evropský a svtový vbec jen tímto zpsobem, totiž mo-



340 Rozhled.

hutnou organisací družstev dá se upraviti. Jak v každé zemi zvláít,
tak i v jednom a tomže kruhu zájmovém (na p. Evropa proti Amen*-.-
teba trh obilní postaviti na základ družstevní. Pak odpadnou i všecky
stížnosti na bursy obilní a zloády na nich. Družstevní organisace však
nejen pro úpravu prodeje samého dležitá jest, le i pro dopravu tržného
zboží, rozdlení jeho na tržišti, úvr obilím založenv atd. ehož všeho
dnes není. A tu ani kdyby se ceny obilí nezvýšily, už tyto vedlejší vý-
hody samy jsou velikým ziskem. — Nedávno obrátil seDr. Gr. Ruhland
k ruskému zemdlství, zvlášt na jihu Rusi, jenž pšenici vyváží,
s návrhem org-anisace vývozu a prodeje pšenice z Ruska do Svycar.

Amerika, Spojené Státy totiž, jež na obilním trhu hlavním jsou

prodavatelem, pociují už následky stoleté vy ssa vatelské formy
hospodáské. Zvlášt státy východního pobeží nejdív Evropauy
osazené a tudíž nejdíve vzdlávané. Vláda Spojených Stát dala ne-
dávno zkoumati stav pdy na nkolika farmách východních státu v a

shledáno, že pda tak vypíanna, že nezbývá le nahraditi polní kultury
kulturami lesními nebo luními. Vyplanní toto nastalo neracielnim
hospodaením, jaké evropští pisthovalci v Americe provádli a pro-

vádjí. Panenská pda americká zprvu ovšem hnoje ani nesnesla.

Postupn zabíráno víc a víc pdy pluhem, k vyplanným vrstvám
humusu pibírány nové svží, a pokud složení pdy to dovolovalo, šlo

to tak stále i bez vracení pd látek vyerpaných Po necelých
150 letech však i takto pda vypovídá svou službu. Zprvu hledla
vláda pouováním hospodá, navádním jich ku hnojení zabrániti

krisi hospodáské na východ, le farmái ve své vtšin už se tžko
asi dají pevrátiti.

Tím není eeno,- že by soutž Ameriky stávala se mén ne-

bezpenou, západ Ameriky a nepehledné lány kanadské, aspo jižní

pás Kanady, jsou dosud nevyerpány, namnoze ani netknuty kulturou
hospodáskou.

Nad to nový konkurrent na trzích obilních vyrstá v Sibii.
Jihozápadní Sibi schopna v té míe kultury polní, že mže býti

v brzku obilnicí Asie i Evropy. Plochou rovna vtší polovici Evropy;
oblast ta potebuje jen rukou, jež by ji obdlaly. Ovšem velk to

slovo! A i pi dnešní malé hustot obyvatelstva už bv inila nemenší
soutž na evropských trzích než Amerika, jen kdyby mla volnou
cestu do Evropy. A o získání takové volné široké cesty, jež by vý-
vozu sibiské pšenice staila, se jedná. Vodní cesta by byla nejpi-
menjší, ale ta vede na sever do ledového moe, jež není jen toho
rázu jako ledové moe na severu Evropy. Kotlina utvoená protaženým
souostrovím nové zem a severozápadním behem sibiským jest nej-

studenjším, nejledovitjším a snad nejnebezpenjším moem arktiekým.
Karské moe jest zrovna vírem severních polárních led. Teplý proud
kol severní Evropy proudící obrací se už díve na sever a poslední

jeho zbytky zadržuje Nová Zem. Pravidelná doprava sibiského obilí

aspo ve 4 i 5 letních msících po Obi na sever a dále kol severního
pobeží Asie a Evropy na trhy západoevropské jest nemožná. Zbývá
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tudíž dnes jen cesta po souši, dráhou ze Sibie do evropského Ruska
a odtud bud' dále dráhou na západ (do Rakouska, do Nmecka) nebo

lodí do Anglie, Belgie. Nizozemí a jiných stát pšenici dovážejících.

Cesta železniní dosud nestaívala. Po dráze sibiské pšenice dostala

se do Evropy ješt dobe, ale pak na evropských stanicích zstala

ležet, nebylo možnosti odpravit ji dále. Tisíce a tisíce vagón pšenice

sibiské ekalo, až se zrno zkazilo — a škodu nesl sibiský zemdlec.
Do loského roku vedla jediná vtev železniní ze Sibie do Evropy.
-

. I < eljabinska, 'kde poíná transsibiská dráha) na Ufu. Samaru. Moskvu.

Tedy pes stedisko ruského prmyslu, kdež nový náklad picházel

velmi nevhod. Až sem konen šlo to ješt, he bylo za Moskvou
dále. a na jih nebo západ k moi. Doprava se stžovala i zdražovala

tak. že na pravidelný vývoz nebylo pomyšlení. Le pedloni postavena

dráha severními tundrami z Vologdy do Archangelsku na Bílém moi,
dráha skoro bez nákladu! Touto cestou tudíž se sibiské pšenici

uvolnilo. A tímže smrem vloni otevena jí i jiná cesta postavením

dráhy z Permi do Kotlasu na severní Dvin. Touto cestou jde pšenice

po Obi nebo Irtyši, Išimu, Tobolu až do Tumenu a odtud dráhou až

do Kotlasu. naež opt vodní cestou po Dvin až do Archangelska na

Bílém moi. Nebo též sibiskou dráhou na Celjabinsk. odtud dráhou

na .Jekaterinburg-Perm, Kotlas atd. A tato cesta sibiské pšenici už

zajištna. Ruská vláda uzavela smlouvu s dopravní spoleností

Murmanskou (ruskou), se spoleností V. Millera a spol. a se spoleností

Lindesovou (sved.), jež vystrojí lostvo na Dvin i z Archangelska

kol Norska do západní Evropy dopravu konající. Dovážeti se bude

pšenice do tchto evropských pístav: Londýna. Hullu. Newcastlu,

Liverpoolu, Rotterdamu, Amsterodamu, Antverp, Hamburku a do Brém.

Ovšem cesta ta bude plavb nedlouho otevena. Proto asi v brzku

vynutí si sibiská pšenice svou zvláštní dráhu, Kirgizskou stepí snadno

na Caricyn. odkudž dráha dnes vede už až do Novorossijska a staví

se do Roštová a Taganrogu, živých to ernomoských pístav.
Le cesta po Obi na sever, jako nejlacinší nedá spáti ruskému

duchu podnikavému a proto vynoil se také návrh inženýra N. E. Gette,

jenž v lét podniknouti hodlá šetení na pobeží severního moe ledo-

vého, zdaž by se tu nedala postaviti dráha železná, jež by ústí eky
Ob spojila s njakým volným moem a pístavem aspo v letní msíce
leduprázdným. Výprava z nkolika inženýrv a uenc bude už studo-

vati uritou tra z msta pi ústí Obi z Obdorska do zálivu Blkova
pi ústí eky Peory. Dráha tato 350 až 370 verst (400 km.) dlouhá

konala by službu ovšem jen v lét, nebo by to byla dráha jen a jen

naviganí. Ale pece i tak snad by se vyplácela, kdyby jen v lét
úsilné pevážela plodiny Sibie. Dopravné by inilo 37 kopejek na
pud (16-38 kg.) až do Londýna z Barnaulu v Tobolské gubernii. Le
práv provedená doprava na Dvinu a Archangelsk nebude z Tumeni
státi ani tolik, obejde se pouze na 28 až 30 kopejek. A také k Tumeni
jest stejn snadný pístup z celé jihozápadní Sibie po Tobolu, Išim,
Irtyši i Obi až ze Semipalatinské oblasti. A nad to celá oblast dráhy
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sibiské spojena jest s dráhou Permsko-Kotlasskou. — Návrh inženýra

Getteko zstává však obdivuhodným, svdícím o nezmarné snaze

hospodáského podnikavého ducha na Rusi, elícího všem sebe tžším
pekážkám.

Cesta sibiské pšenici vládou na Kotlas- Archangelsk vykázaná
má však tu pednost, že jest zárove už hotovou organisací prodeje.

Podnikatelkou jest tu dráha sama. Ta zakládá skladišt, pijímá do
nich pšenici sibiskou, istí ji a roztiuje, dává zálohy na dodávky,
stará se o prodej v Anglii a západní Evrop a konen po vykonané
úloze útuje s dodavateli svými i zbytek nad zálohu stržený. Dráha.
dráha to státní, jest tu tedy prostedníkem, prostedníkem plnou záruku
dávajícím, v každém ohledu dokonalým.

Rusko práv svou velikolepou železniní politikou dobírú se

netušených úspch. Pidružuje se tu ke zpsobu Anglie a Ameriky,
jež ze všech civilisovaných národv a stát první význam dráhy
pochopily a také dráhu vždy nejdív jako tepnu hospodáského života.

jako svodnici krajinného bohatství poizují.

A dráhy ruské nejsou pouhými prostedky dopravními. Tu vidíme
hned dráhu na tisíce kilometr dlouhou ze stedu Asie až k severnímu
ledovému moi Evropy, jak se stává organisatorkou trhu obilního.

Le tatáž dráha — sibiský díl její aspo — dle ustanovení vládv
ruské má se státi i organisatorkou úvru. Z usnesení ministerstva

financí mají se na stanicích sibiské dráhy zíditi spoitelny lidové

pro sibiské pilehlé kraje zemdlské i prmyslové.
Železniní návrh velkého hospodáského významu pedložila

v minulém zasedání i vláda Koerbrova. Jest to tak dlouho žádané
druhé spojení s Terstem. Spojení toto bylo jak pístavem Terstem
samým, tak celým krajem jižním a zvlášt Slovinci, tak také severními
zemmi Rakouska a pedevším našimi eskými i Vídní usilovn žádáno.

Te eské poselstvo ohlašuje neúprosnou obstrukci práv tomuto návrhu
vlády, když dležitjší pání vládní, kontingent novák bylo bez
obstrukce dovolilo odhlasovat. Le a s obstrukci a bez obstrukce
bude proveden, návrh vládní jest velikého významu hospodáského
pro celou íši. A proveden bude, za to ruí jeho všestranná oblíbenost.

Návrh skládá se ze dvou ástí. Má se docíliti jednak spojení

pímjší s echami, Morav a Vídni dáti spojení druhé, a jednak
jižnímu Nmecku zíditi krátkou výhodnou cestu do našeho pístavu.

Jedná se v obou pípadech o dráhy, jež potkají se s velikými obtížemi

na území alpském, jímž povedou. A tu vtší obtíže bude musit pe-
konati dráha razící cestu jižnímu Nmecku k Terstu, než dráha
sloužící za nové spojení Rakousku samému.

Dráha totiž jdoucí pes Vysoké Tury (ze Schwarzachu nebo
Lendu, stanice na trati Solnohrad-Inomostí) v délce 77 kilometr státi

má 60 milion korun. Dráha turská bude pak jednou z nejnákladnjšíeh
a nejvyšších drah v Rakousku. Podél Orlice a Malty pekroí tak /.v.

Arlscharte, prsmyk ve výši 2000 metr mezi temi velikány alpskými:
Hochalpe (3355 m), Ankogel (3253 m) a Hafnerem (3061 ni). Dráhou
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touto zkrátí se cesta ze Solnohradu do Bláku o 176 kilometru. Tedy
jak pro Solnohrady tak pro Bavory zkrácení velmi znané.

Druhá dráha z Celovce pes Karavanky a Boky ní

dále ke Gorici vedoucí má získat kratší pímé spojení prmyslovému
severu íše. Dráha karavanská (z Celovce do Jesenice) mla by délky

66 km. a stála 44 mil. korun: bochysko-goricko-terstská tra by mla
délky 144 km. a stála 78 mil. korun. Dráha pes Karavanky a Bechyní,

jako dráha horská náležeti bude k nejrozkošnjším v naší íši. Zkrácení

touto cestou obnáší 91 kilometr. Pro Solnohrad, pipoítáme-li i toto

zkrácení k úspoe cesty turské, obnáší veškerá úspora 246 km.
Le dležitjší než zkrácení cesty jest pi druhém spojení s Terstem

to, že by dosavadní jediné dráze (jižní) byla zjednána soutž. Jižní
dráha inila dosud vše, jen aby co nejvíce vyzískala: z dopravy zboží

i osob, vykoisováním personálu, šetením na vozivu, budovách a všem.

kde se dalo. Jest to známá dráha Rotschildova, povstná v celém

finanním svt finanní bezohledností hlavního akcionáe svého a

v železniním svt svou neslýchanou správou, jež opravdu jen v Ra-

kousku mže bez trestu projít. Teprve letos poátkem roku se proslý-

chalo, že po loských katastrofách na dráze této odvážil se ministr

železniní dáti správ ultimatum — a správa zprvu slíbila veliké opravy.

brzy však rozmyslivši si vše a uváživši, že snad tak na slovo práv
u nás se poslouchat nemusí, zaala rekurrovat a z oprav ubírat.

Chudé na dráhy a neschdné ve svém hornatém území slovinské
kraje získají drahami navrženými nových velecenných cest. Zdaž
vsak ku svému národnímu prospchu ? Dráhy u nás jsou vždy žilami

germanisaními v tle slovanském. Na státních dráhách sic ne tou

mrou jako na soukromých, ale i tu mimovoln se Nmectvo tlaí

v popedí. A jako na neštstí dráha karavansko-bochyská pjde nej-

slabšími slovinskými posicemi. Pes to hospodáské posílení zem, jež

beze všeho odporu nastane, nejdív prospje domácímu obyvatelstvu.

A jihoslovanské zem práv hospodáské posily potebují, aby zmohutnly
i národn.

Mezi pipravované kroky velikého hospodáského když ne vý-

znamu aspo jména dlužno též poísti tak zvanou pedlohu KiJrbrovy

vlády na podporu domácího prmyslu. Pedlohou touto mají

se podporovat osvobozením od dan a slevou z poplatk, ba i pímou
subvencí státu takové podniky, které by si obraly výrobu pedmtu,
jenž se v Rakousku ješt nevyrábí, nebo v nedostateném množství nebo
zpsobem nedokonalým. Doba, v níž osvobození toto se udluje,

pedlohou se stanoví do roku 1910. Osvobození od dan výdlkové a

domovní platí pro každý závod na 12 let. — Pedloha tato pijata

rzné. Jedni z nepízn k prmyslu vidí v ní podnt k nové ée
grynderské z let 70., po níž následoval krach r. 1873. Jiní oprávnnji
v podpoe nových odbor prmyslových vidí jen podporu cizinc —
tedy pro naše pomry Nmc, filiálek nmeckého prmyslu z íše.

I v tom sic jest vymaování od vlivu ciziny, ale stojí zbyten mnoho.
Pro národ náš taková podpora prmyslu mnoho neznaí, nebo práv
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proto, že to má býti prmysl nových nebo ídkých odbor, nebudou
podnikatelé vycházeti z ad našich. Národ spozdný na poli prmyslovém
nezaíná od rarit a neobyejného. Ovšem každý nový prmysl znaí
novou píležitost ku práci a v tom smru pro národ /. vtšiny dlnický,
jako jest národ eský i pouhá ta píležitost k práci jest vítána, tebas
první zisk z ní zstával druhému. — Le ani v kruzích prmyslových
a kapitalistických pedloha zmínná píliš nenadchla. Oekávali více.

Praktitji za t ý m ž e cílem jde vláda uherská. Jak ne-

dávno uherský ministr obchodu modern vyškolený Hegeduš sdlil

snmovn, zahájil prý vloni vyjednávání s celou adou cizích továr-

níku, zdaž by nebyli ochotni zídit podružné podniky v Uhrách.
Zvlášt v textilní a kovové výrob, v níž Uhry jsou až píliš

Rakouska odvislý, hledl z ciziny zamluviti síly podnikatelské. Tím
zpsobem vzniklo prý minulého roku v Uhrách 24 nových velkých
továren s kapitálem 29 mil. korun. A o 31 nových se tímže zpsobem
jedná. Za té píležitosti známý národohospodáský spisovatel pražský

Dr. Gruber v „Naší Dob" pimlouval se u našich kapitalist a továr-

ník za to, aby zakládali závody na Slovensku a pomáhali tak

hospodásky ubohému lidu slovenskému.
Mezitím co takto vláda naše pece jaksi vyšla prmyslu vstíc.

rozmrzen velký prmysl opravou §§ 59. a 60. ádu živnosten-
ského, kterouž zkrácena práva a svoboda agent a obchodních cestu-

jících. Odstavce ony mají se písnji súžiti tak, že agenti smjí
cestovati jen s pouhými vzorky, a nabízeti je jenom u obchodník
podobný druh zboží rozprodávajících. Tedy nesmí do soukromých domu.
a nesmí zpíma zboží prodávati. Po svátcích zasedá vší sjezd spolku pr-
myslník rakouských (Bund der Industriellen Ósterreichs) žádá výslovn,
aby se oprava v tomto smru navržená zamítla. — Jinak také si vláda

v oích velkoprmyslu pi zmínné už uhelné stávce a krisi. A to uškodila

dvojnásobn: pedn tím, že se vyslovila po dlouhém anketování a

jednání ve výboru a užším výboru snmovním pro 9hodinnou
smnu v dolech (návrh Dra. Fota), již se dokonce zavázala pro-

vésti ješt tohoto roku. Podruhé zase nezastala se dostaten prmysl-
ník v jejich stížnosti proti tžam uhlí, kteí uhlí po stávce bez
dostateného dvodu zdražili, desateronásobn pirazili to, co dlnictvu
na mzd pidali. Na podnt komory liberecké svolána anketa pr-
myslníkv a tža uhlí do Vídn, která po výmn názoru
s obou stran s nepoízenou se rozešla. Uhlí nezlevnlo cenou svou
a vláda nijak nezasáhla ani nijak pání prmyslník nepodporovala.
V druhém pípad konen dle hesla: vrána vrán oí nevyklove —
se utišili velkoprmyslníci a spokojili se stavem vcí. jenž ostatn
podobný trvá v celé Evrop už oú loského podzimu. V prvém pípade
však sbírají pole, zvlášt severoeští velkoprmyslnici, vždy a ze všech

proti ni vy:

z Cech (v zemdlské rad pro království eské v obou odborech' .
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Z mor. zemdlské radv dosud se takto/: ozval odbor nmecký, pjde-li

di šel-li už i eský odbor toutéž nechvalnou cestou, nevíme. Ale ne-

páli bychom si toho.

Do uhelné krise zasáhly m. j. snmy v bžícím zasedání, eský
i moravský, svými návrhy na zízení zemského prodejného monopolu
uhelného. Ze návrhy ty budou míti jen theoretický význam, vdli
asi jejich navrhovatelé už naped. V té otázce íše by nic nezmohla
proti mocným zájmm uhelných magnát, ne tak zem a k tomu ješt
zem s vtšinou eskou!

Od minulého roku ostatn nejen uhlí, nýbrž i jiné zboží pr-
myslové a tžaské prožívá neekanou zvýšku cen. Podobný
nedostatek uhlí na p. jako my pro stávku mlo Rusko bez stávky.

Až i snížení cla na uhlí musilo býti povoleno (pro dráhy na vlastní

spotebu), aby jen nedostatek nebyl tak osudným. A Rusko má pece
vedle uhelného topiva ohromné bohatství díví a nad to ješt topivo,

jehož západoevropské státy nemají: naftu, na jejíž pálení zaízeno
zvlášt lostvo, ale i pemnohé závody prmyslové. Podobn v Nmecku
stžováno si na nedostatek uhlí a vláda oste interpellována, že dovoluje

ve vlastní tísni vyvážet nmecké uhlí do Rakouska. Však nejen uhlí,

nýbrž i železo najednou na všech stranách poctno živou, naléhavou

poptávkou. Zvlášt z Anglie mnoho objednáváno, a jindy Anglie sama
velký pebytek mívá a vyváží.

Píinou tohoto nebývalého nedostatku báských výrobk (s tím

souviselo na bursách nebývalé stoupání báských hodnot, tak že za

esko-moravské stávky uhelné akcie uhelných dol stále vyhánny do

výše, zjev zajisté velmi ídký) jest dle všeobecného úsudku veliký

rozmach prmyslu za poslední dv ti léta ve všech státech evropských,

a vedle rozvoje prmyslu i horená sháka po lostvu jak

váleném tak obchodním. I nejposlednjší lodnice nejposlednjší zem
mají od nkolika let práce k nepostaení. Anglické lodnice vyprodávají

i staré, peleželé, nevhodné stavby do ciziny na rozmnoženou lostva
obchodního. Skoro celou výrobu novou zabrala Anglie pro sebe. Tak
tebas že výstavnost lodnic anglických vzrostla vloni proti roku 1897.

víc než o 50°/o 5
pece z tohoto zvýšeného množství staveb lodních

Anglie zabrala vtší díl než kdykoliv jindv, totiž 81°/o (
r - 1898. 78*/o 7

r. 1897. 75% r. 1896. 70%). V prmru' desíti let 1888—1897 vy-
stavno obchodních lodí s nosností 1.044.897 tun 1

) ron, r. 1898. stavební

ruch zvtšil se o 333.000 tun a r. 1899. o 374.000 tun. Celkem roku
loského vystavla Anglie na 650 velkých lodí obchodních, ostatní

Evropa a Amerika k tomu na 300 obchodních parník vedle stejného

skoro množství lodí plachetních (251) a vedle 96 velikých lodí válených.
Mimo Anglii lodní stavby rozmnožily se zvlášt hojn ve Spojených

Státech severní Ameriky a v Nmecku.
Vzrst ruchu prmyslového dá se nepímo oceniti ze

vzrstu a zdražení poteb prmyslových. A tu u porovnání

') Jedna t. zv. registrová tuna, jen pro l<»li používaná = 3 - 83 nt*.

Hlídka. 23
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s r. 1898. bylo ruku pedešlého vydobyto: uhlí r. 1899. za 9785 milionu

korun, r. 1898. za 6657 mil. korun; litiny r. 1899. za 3492 mil. korun,

rok ped tím za 2745 mil. korun; mdi za 793 mil. korun vedle 343 mil.

korun; olova za 323 mil. korun vedle 155 mil. korun; zinku za 288 mil.

korun vedle 140 mil. korun; vlny 1928 mil. kg vedle 1240 mil. kg

(v cen 4033 mil. korun vedle 2295 mil. korun); bavlny 15 mil. kg

vedle 158 mil. kg (r. 1898.); pi zmenšené sklizni bavlny cena tím

více vzrostla, nebo poptávka byla velmi ilá, tak že za 15 mil. kg

strženo 2925 mil. korun, za 15'8 mil. kg však rok ped tím 2108 mil. korun.

Nedostatek penz koncem roku minulého piítáno témuž

zjevu. Ze správn, vidno z toho, že obraty a vklady u bank se rozmno-

žily, vklady nehybných ústav penžních (spoitelen, záložen) bu se

zmenšily nebo jen slab vzrostly.

Dle záznam londýnského trhu na zboží blížíme se tudíž vše-

obecnému zdražení všech vcí spoteby životní i prmyslové.

Dle statistika anglického A. Sowerbacka jeho „index number" udává se

poátkem r. 1899. u všech 45 hlavních druh zboží prmrná cena 68,

vezmeme-li za 100 cenu tchže pedmt v letech 1867.—1877. U po-

rovnání s ptiletím pedešlým, kdy cena týchže pedmt byla 61— 64,

znamená to tudíž znané vstoupnutí. Dle téhož tato srovnávací cena

zboží pohybovala se takto: 1868—1877: 100, 1880: 88. 1887: 68,

1888: 70, 1889: 72, 1890: 72, 1891: 72, 1892: 68. 1893: 68, 1894: 63.

1895: 62, 1896: 61, 1897: 62, 1898: 64, 1899: '68. Rok 1899. sám

smoval jen výš a výš. Kdyžt v lednu prmrná cena byla 65*4,

v prosinci byla už 723. Od ledna do prosince msíc za msícem, týden

za týdnem vzrstala stále. A v témže smru postupujeme i r. 1900.

dále. Nebo dle téhož "statistika mrná cena 45 pedmt spoteby

s 723 v prosinci 1899 vstoupla v lednu 1900 na 74, v únoru na 75*1,

v beznu na 75*7. Pjde-li rok letoší stále tímto smrem vzhru, do-

stihneme drahoty z poátku let osmdesátých a celé minulé patnáctiletí

pevýšíme.
Stávkový ruch koncem minulého roku a poátkem letošího, vloni

textilník, letos uhelných horník zavdal píinu „eskoslovanskému
odborovému sdružení" (sociální demokracie), že na sjezdu odborovém
o velikonocích vPraze usneseno se na novém písnjším ád stávkovém.
Dle nového ádu nebudou se podporovat odborovým sdružením stávky,

jež podniká dlnictvo, které není aspo z 30°/ organisováno a orga-

nisace jeho není lenem odborového sdružení. Stávky organisací ke

sdružení píslušných uznají se za stávky strany jen tehdy, budou-li

se svolením ústední stávkové komisse podniknuty. A ústední stáv-

ková komisse nepovolí jako dosud stávek z malicherných píin, stávek

už na ped bezvýsledných, nebo tehdy, když spor jinak lacinji dá se

vyíditi. Kladen na sjezde draz na to, že stávka je drahý a trpký

boj, protož jej dlnictvo jen v nutných pípadech podnikati smí.

„Odborové sdružení" ped temi lety založené zmohutnlo sic od

poátk svých, ale není ani dnes píliš silné na to, co sociální demokracie
sama o sob myslívá a hlásává. Celá odborová organisace esko-
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slovanská jest 15.059 len silná. lenstvo toto seskupeno jest v 39

ústedn sdružených odborech, nco málo ve spolcích, jež více odboru

v sob sdružují. Pes to jest to jediná odborová organisace sociáln-

demokratická (vyjma hornické organisace). Jiné strany dosud odborov
nesorganisovalv lenstvo své, spokojujíce se bu zcela se spolováním
politickým, anebo tvoí vzájemn podporovací jednoty všeobecné, smí-

chané z len všech odbor.
Zmínný už organ statistického úadu práce „Sociále Rundschau",

vycházející v objemných msíních svazcích za cenu velmi nepatrnou

(2*20 K ron) od nového roku, piadila se už hned prvými svazky

svými velmi estn k podobným organm anglického (Labour G-azette),

francouzského (Bulletin de V Office du Travail) a belgického (Revue

du Travail) úadu práce i v Belgii ministerstva práce. Nemá dosud

toho ustáleného oboru zpráv, jak anglický a francouzský, ale za to

mnohem lepší a širší rozbor jednotlivých zjev sociálních. Snaží se

býti pístupnjší širokému tenástvu než sociální zprávy západoevropské.

Statistický úad práce pospíšil si už do prvního svazku se statistikou

stávek, jež u nás dosud vycházela velmi podrobn, promyšlen a

mnohostrann seadna jako v žádném jiném stát. Na podobné upra-

vení a rozpracování statistiky té však už úad práce asi nestail. Podáno
na honem, co bylo prodláno, ostatn piložen surový materiál k prvnímu

a druhému svazku. Bylo by chybou, kdyby se úad práce už nevrátil

k podobnému zpracování materiálu toho, jako byl zpracován roku

loského (za 1898.) — Velmi pouným a dkladn pracovaným
odstavcem ve zprávách statistického úadu práce budou asi bývati

zprávy o sprostedkování práce. I pi dnešních kusých pramenech

podáno pece vše, co jen žádati možno za tch pomr. Velmi instruk-

tivní jsou dále zprávy z ciziny, jež nejsou sic hojné, ale hojných není

ani teba. O tch zpravuje denní tisk; za to „Sociále Rundschau"

omezuje se na dokumenty, jichž už tížeji se možná dopíditi.

Státní dluhy Itálie obnášely roku 1862. 3 milliardy lir,

1 872. 8 milliard a dnes již pes tinácte milliard. V asopisu „La
scuola cattolica e la scienza italiana" pipisuje sociolog Manri finanní

petížení poloostrova Apenninského hlavn militarismu, jenž vždy vtši

a vtší iní požadavky. Vvdaje vojenské obnášely r. 1871. 175 millionlir;

1895—96 stouply na 2o2 a 1896—97 na 27o milliomi lir. Ponvadž
píjmy státní na takový náklad ani zdaleka nedostaovaly, dlaly se

dluhy vždy ve vtší míe. Roku 1875. bylo vždy ze 100 lir státních

píjm 30 -

2°/o k zúroení a ku správ státních dluh použito 17
"/o na

poteby vojenské, 8'3°/ na vybírání daní a 45° pro státní správu,

pro soudnictví, pro vnitní službu bezpenostní, pro vyslanectví a

konsulaty, pro veejné práce, pro podporování hospodáství a prmyslu
Roku 1895— 96. byly však o 447 million lir vyšší státní píjmy takto

použity: 42 1 '

2% pro statní dluh. 21 1

/i °/ pro vojsko a lostvo, 10° pro

vybírání daní a jen 20°/o pro státní správu a pro soudnictví a na

• •statní obyvatelstvo pímo a skuten prospšná vydání. Za takových

pomr není divu. že massy lidu v Itálii pes svoji píli, pracovitost a

23*
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spoivost vždy více chudnou, že s Italem práci hledajícím lze se setkati

ve všech tém dílech svta a zemích, kde jeho chudoba peasto
pedmtem ásten soustrasti, ásten bázn. Tak daleko pišla ne-

obmezeným oddáním se kapitalismu a touze po vydobytí nových
territorií zem, jež náleží k nejpožehnanjším na svt, a lid, jenž je

obdaen nejvzácnjšími dary duševními.

Francie zamýšlí o letoší svtové výstav, když už tolik kongress
všeho druhu bude v Paíži zasedati, svolati také všeobecný sjezd
pro mezinárodní ochranu práce. Organisaní výbor ve svém
pozvání a provolání pipojuje se k myšlence sjezdu brusselského

v roku 1897., jež v Nmecku na píklad došla velmi živého ohlasu

v kruzích socialist kathedrových a zvlášt se strany bývalého ministra

obchodu Berlepsche. Sjezd paížský ml by po brusselském pejati d-
dictví jeho, totiž zízení stálého mezinárodního ústavu pro
ochranu dlnictva. Mezinárodn upraveny by mly býti pomry
dlnické ve tech bodech, jak provolání navrhuje, a to pokud se týe
1. zákonného omezení doby pracovní, 2. zákazu práce noní a 3. dozoru

na práci v továrnách a dílnách. Zda sejdou se na kongress mužové
od vlád evropských povení mocí, aby se k usnesením sjezdu jako

závazným pro všechny vzdlané státy pipojili, jest ovšem velkou

hádankou.

Školství. Velkononí 'doba je krom prázdnin hlavním obdobím
sjezdv uitelských. Také letos konány rzné schze a porady o vcech
školských, z nichž zatím uvádíme všerakouský sjezd mšanských škol

dne 13. dubna ve Vídni konaný a sjezd uitel tlocviku stedních

škol týž den rovnž ve Vídni konaný. Súastnilo se ho 54 delegátu

z celého mocnáství. Uitelé tlocviku žádají vadní do vyšší tídy
hodnostní, nároky na plnou pensi po oOleté služb a nejvýše 20 hodin

vyuovacích týdn. Ministerstvu vyuování podají zvláštní pamtní spis.

O sjezdech ostatních píšt.
Uitelstvo rakouské domáhá se po léta zrušení tajné kvalifikace

a odstranní názvu poduitel. U nás v té vci dosud rozhodující

initelové chovají se odmítav. Avšak na dlouho asi již odpor nepotrvá

proto, že na místech jiných vyhovno tmto požadavkm. Tak zrušena

tajná kvalifikace v Korutanech. Rovnž opavská mstská školní rada

na žádost zemského spolku uitelského zrušila ji a dovolila, že každV

uitel smí do své kvalifikaní tabelky nahlédnouti. Kategorie poduitel a

zrušena letos ve Štvrsku a píslušný zákon zemský císaem schválen.

Ze povšimli si konen v ministerstvu vyuování nebývalého tonu

neurvalého, jakým nyní píší tém všechny liberální listy nmeckého
uitelstva rakouského a ministr Hartl velmi oste to vytkl zástupcm
uitelstva! Jest opravdu na ase, aby vzdlanc, nerku-li vychovatel
nedstojný zpsob psaní, jakýž zahnízdil se v listech naznaených.
zamnn byl za ton dstojný a odprce neprovokující. Platí Berou
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plnou také o eských listech odborných, kteréž také zabedly do zpsobu
nanejvýš neslušného, nedstojného.

Z rzných pozoruhodnjších novinek školských zaznamenáváme
dnes zízení eské akademie krejí ské pro dámy, jež práv
zapoíná svou innost v Praze. Tamtéž péí vynikajících žen vlastenek

zízen eský pensionát, jemuž zaizovací kapitál 15.000 zl. darem vnovala
mstská spoitelna. — V Berlín zízena spisovatelem Dr. W. Wredem
škola pro žurnalisty. Rovnž v Madrid 1. února otevena byla škola

taková podle vzoru paížského. Vyuují tam franin, tsnopisu, mezi-

národnímu právu, politickému zempisu, státnímu hospodáství, moderním
djinám a djinám tisku.

Za to u nás dosud panuje v tchto smrech nezdravá stagnace,

zavinná nezdravými spory národnostními. Ze potebujeme znalosti eí
moderních, uznává se, ale jen pokud jde o nminu, jazyk francouzský

a anglický. O ruštinu na p. se nesmí zavadit. Nmci hned rámusí

o panslavismu, jak se ukázalo pi návrhu poslance Šamánka v eském
snmu, aby na eských školách byla ruština obligátní. V Nmecku
se uí ruštin s velikým zápalem — ovšem ne z lásky k Rusm, nýbrž

z ist zištných píin. Pro bychom u nás nemli se uiti jazyku, bez

nhož ani literát ani obchodník ani politik vážného zrna se neobejde.

Nám však daleko více by prospla znalost ruštiny, než tak mnohé vci,

jimiž zcela zbyten pecpávají mladé hlavy na stedních i vyšších školách.

Zajímavá je také zpráva, že v Olomouci se jedná o zízení

železniní akademie, ovšem zase ryze nmecké.
Vcná loterie poádaná eským uitelstvem ve prospch

uit. sirotk je v plném proudu a jsou oprávnné nadje, že šlechetný

tento skutek lásky nezištné nalezne podpory vydatné všude, kde píze
k uitelstvu není prázdným zvukem.

Novinkou dosti dležitou za zmnu rigorosního ádu na fakultách

lékaských naízená 21. prosince m. r. ministerstvem kultu a vyuování,
dle níž hygiena stává se ádným pedmtem studií a zkoušek lékaských.

Z rozhodnutí zásadních všeobecnou pozornost budí rozhodnutí

správního dvoru ze dne 30. prosince m. r., dle nhož stipendia rodinná,

pvodn pro studenty založená, také žakám stedních škol jsou pí-
stupna. Správní dvr odvoduje své rozhodnutí výnosem školské

správy z r. 1897., jímž ženám oteveno studium na stedních školách.

Dne 22. února 1900 rozhodl týž správní dvr na stížnost msta Liberce,

že obec nemusí ve škole obecné trpt dít, jehož rodie v obci nemají

stálého bydlišt.

Potšitelný úspch ve školství zaznamenáváme pro kmen ruský

v Halii. Od školního roku 1900.—1901. pemnny budou dosavadní

ruské poboky státního gymnasia v Kolomeji v samostatné ruské ili

„rutenské" gymnasium.
Velmi asový a dobrý návrh teme ve „Šk. n. v.

u
, s nímž bude

souhlasiti každý lidumil. Naše sirotí fondy vykazují milionové pebytky
nahromadné z úrok jmní sirotího. Peníze ty právem patí sirotkm
a proto zcela správn žádá se tam, aby z tchto pebytk zídily se
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sirotince a vychovatelny. Návrh zasluhuje plné pozornosti našich

pánu poslanc.
A ješt s ním souhlasíme. „Rad. Listy" doporuují zízení po-

kraovacích škol zemdlských všude tam. kde není zimní hospodáské
školy — jak s naší strany nejednou žádáno a navrhováno — a odvodují
návrh dokládajíce, že „uskutenní návrhu toho ovšem pedcházeti musí
pronikavá zmna osnov školských i zákon školních vbec." — nDle
našeho náhledu díve musí proniknouti veškeré naše rolnictvo pe-
svdení, že i eskému sedlákovi prospje, bude-li odborn vzdlán.
Poloprázdné školy rolnické, jakož i nedostaten navštvované zimní

školy hospodáské dokazují, že zájem selského stavu pro vzdlání
odborné jest dosud neveliký. Zmnu osnov obecních škol a zákon
školních z tchto píin neteba pivolávati, ježto v mezích nynjších
osnov uebných, jak v asopise tomto bylo již dokázáno, možno mnoho
pro vzdlání dorostu stavu rolnického vykonati", dodává k tomu
..Sk. n. v.", kteráž z píin pochopitelných bojí se zmny školního

zákona, myslí, že by nové zákony mly „klerikalní" pibarvení.

Z nových úkaz na poli výchovu v cizin ješt zaznamenáváme
školu pro mrzáky na podnt faráe Hanse Knudsena v Kodani
zízenou spolkem dobroinným. Brnnský „Uitel" píše o ní, že byla

zízena ped 25 lety hlavn pro mrzáky rodin dlnických, chudiny.

Škola ta má polykliniku, kde skýtá svým svencm lékaskou pomoc.

V prvním roce bylo 41 tchto nešastných dtí léeno, r. 1890. už 371.

Roku 1890. zízena byla škola pro jednoruké a ochrnuté, kdež dti
se vyuují s použitím zvláštních dmysln sestavených aparát. V prvním
roce mla tato škola 2 žáky, r. 1895. již 27. Vedle školy je pensionát,

kde možno dostati za" 30 kr. denn stravu a byt. Roku 1890. ml
spolek píjm: 1. od len 4000 korun, 2. na darech 1000 korun. 3. od

státu 1500 korun. Vyuení žáci dostávají za pomoci spolku práci. —
Roku 1885. založen podobný spolek ve Švédsku (Gotenborg, Karlron),

r. 1887. v Helsingborgu, r. 1891. ve Stokholmu a r. 189>\ v Kristiánii.

V Bavorsku existuje podobný spolek od r. 1832. pode jménem „Spolek

pro vychování a vzdlání dtí-mrzák". Roku 1896. založila saská

královna Karolina v Drážanech „Útulnu pro mrzáky".
Nemén zajímavou je škola sociální nedávno v Amsterodame

založená. Odborný list shora citovaný píše o ní, že poskytuje theore-

tických i praktických vdomostí onm osobám, které se chtjí vnovati
sociální innosti na kterémkoliv poli. Vyuuje se tu o chudinství, bytech

dlnických, ochran zanedbané a opuštné mládeže atd. Vyuování trvá

dv léta. První rok vnován jest všeobecnému poznání sociálnímu, druhý
rok speciálnímu odboru, který si poslucha vyvolil. Také se pijímají

žáci jen pro první nebo jen pro druhý kurs; rovnž jest dovolen pístup
k jednotlivým pednáškám. Za žáky mohou býti pijaty osoby mužského
i ženského pohlaví, které pekroily 23. rok vku svého. Theoretická

ást vyuování skládá se z pcdnášeK o thematech všeobecných (národní

hospodáství, ústava, zdravotnictví) a thematech zvláštních (chudinství.

pée o byty, ochrana dtí); k tomu druží se veerní pednášky, v nichž
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se probíraji speciální odbory národního hospodáství a uchranv dlnietva.

Tento Školní rok zapoal 1. záí 1899. Pednáší se o socialismu, po-

jišování a o snahách proti pijanstvi.

Sociálního rázu jsou také opravné návrhy, jež pruská vláda ped-
ložila snmu žádajíc uzákonní povinného výchovu zanedbanvch
dítek a spustlé mládeže vbec, které by podléhalv kontrole státních

zízenc. Vláda pruská navrhuje, abv takovému výchovu bvlv podrobenv:

1. Dti mladší 12 let. které dopustilv se inu trestuhodného, za který

nemohou býti pohnány k zodpovdnosti, a jestliže soud uzná v pípad
tom povinný výchov za nutný. 2. Dti, jichž rodie naduživáním své

moci výchovné škodí jich rozvoji fysickému nebo duševnímu. 3. Dti
vbec, které spjí k mravní zkáze z píin jakýchkoliv. Dozor na
povinnou návštvu tu vvkonávati bude stát a náklad uhrazovati polovicí

stát a polovicí obec.

Z denních list známo tenástvu, že v Cechách založena professorem

Masarykem nová strana „lidová", jež uveejnila také programm školský.

Jakého je rázu, lze posouditi z toho, že poslanec Berner v -Duchu asu"
velmi pochvaln se o nm zmiuje. Bezpochvbv zamlouvá se sociální

demokracii, vlastn vdcm stranv té. že mezi hlavními požadavky
„lidového" uitelstva v Cechách je podle „P. zB. u „bezohledný boj proti

klerikalismu jakožto nejpednjší požadavek stavovské organisace."

A pak nám páni lidovo-pokrokovo-socialn-svobodomyslno-realisticko-

modernisté píší v jiném svém listé: „Abvchom pak vykonávání svých

povinností a práce, jež nám organisaní program stanoví, si usnadnili,

nabytého zachovali a rozmohli, doporuuji tvero stžejných ctnosti

k bedlivé úvaze a následování: 1. Bume opatrní, konajíce jen to. co

dobré a prospšné jest nejen jednotlivcm, nýbrž i celému stavu a

varujíce se všeho, co by stavu škodu zpsobilo; zdánlivý i skutený
osobní prospch podrobme písnému pozorování, zdali není k zlému

stavovskému celku; a bylo-li by tomu tak. budiž spolený, vyšší zájem

pednjší vlastního. 2. Bume spravedliví, dávajíce a prokazujíce

každému kollegovi, co mu patí, ím jsme mu povinni a nežádejme

od nho, ím on povinen není; upímnosti si važme, pokrytectvím

opovrhujme; láska a upímnost sluují i rzné temperamenty; z ne-

upímnosti jen svár a nepátelství vyrstají; kde domovem upímnost

a pímost vzájemná, tam udavaství nekvete. 3. Budme stídmí, krotíce

náklonnosti a žádosti, které kollegialitu ohrožují a od práce záslužné

nás odstavují, nezneužívajíce svého postavení proti kollegovi podíze-

nému. 4. Bume silní a statení, nedadouce se žádnými pekážkami
a obtížnostmi pi provádní organisaního programu a od vykonávání

svvch povinností a jakékoliv práce na prospch stavu svého odstrašiti.

.Blahoslaveni, kteí protivenství trpí pro spravedlnost, nebo jejich jest

království nebeské" a naše: prozatím nás podceující království eské. u

Vru tžko nepsat satiru. Ostatn za nás velmi pípadn týž list

odpovídá ve lánku „Stžejné ctnosti", kdež tvrdí p. Baovský doslovné:

„Na schzích našich mluví se o lásce bratrské — pítomní si slibují

a potakují; doporuuje se neistiti klik — každý souhlasí a Bohem
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živým se zavazuje; dvrná snesení prohlašuji se za skuten dvrná
kde kdo se dušuje a jazyk sv. Jana z Nepomuku si vypjuje; k solidarit

se vybízí — všichni svatosvat slibují; sebevdomí uitelské se pstuj —
všem poslucham hru hrdostí stavovskou se dme atd.; ale sotva na-

skytne se nejbližší píležitost, na všecky sliby a dušování mnohý zapomene
a stává se udavaem, pomluvaem, istiem, klevetáem, partikáem.
mkkopáteníkem atd. A kdyby z tch všech poslucha poklesl tak

jenom jediný, již ten staí, aby vrhl stín svým inem na ty ostatní.

Proto jenom ohe, síru a roztavenou smlu na takové zakuklence!"

A ted koníme neveselé tyto rozhledy zprávou, že uitelstvo

Beské v Uhrách zvolilo do sto liní školní rady dv jeptišky, Marii

Jacobu a Marii Gratianu z ádu Školních sester, a volba schválena

vyššími úady svtskými i církevními. U nás by podobná „zrada u

zpsobila ne-li papírovou revoluci ve všech tch „Obzorech", tož aspo
nebratrský boykot, jaký dsledn provádí se proti každému, kdož
mužn hájí názor, že výchov bez Boha a tudíž i bez spolupsobení
knžstva jest osudným omylem pokolení odchovaného vábivou, ale také

otravující naukou zednáskou, dle níž rozum zcela staí k ádnému
výchovu lidského pokolení.



Roník V. (XVII.) íslo 6.

-^SSc^^e-Je*^

Fr. Cyrill Kampelík na Morav.
Z jeho autobiografie. Sdluje Fr. Komárek.

Dne 29. ervence 1863 píše Jakub Malý jakožto redaktor „Slovníka
Nauného" M. Ch. Dr. Fr.C. V. Kainpelíkovi, praktickému lékai atd. v Hradci
Králové, „aby do 25. srpna poslal svj životopis, v nmž by vedle dat osobních
tez spisy jeho vyteny byly s udáním, kde a kdy uveejnny jsou." Z tohoto
svéživotopisu vyjímáme zprávy hlavn na Moravu se vztahující.

Fr. Cyrill Kampelík, doktor v lékaství, narozen r. 1805. v Sienov
pod Rumburkem v Jiínsku (druhdy Bydžovsku). Jeho otec ml tam
mlýnek s nkolika kousky polí. Kampelík jest makavv píklad, jak
chudoba lovka svírá, nebof s chudobou stále co zápasiti ml. Na
školách vesnických svého prvého uení nabyl. Nmin se traplivým
zpsobem na normalce v Jiín zaal uiti; mateský jazyk byl mu
ostouzen, aby si ho zošklivil a k nmin samospasitelné pilnul. Byla
to traplivá methoda tehdejšího normálního školství, že neznámá e na
neznámosti ostouzené mateštiny beze všeho základu uena. Byla to
strašná doba pronásledování pro eský a vbec slovanský národ
v Rakousku, kdy mládež methodin trýznna v národním citu tupla,
ve vdomostech vlastn valné kroky nedlala a národem svým opovrhovati
se nauila. V Jiín to honem nešlo s nminou, dán proto na radu
školního editele na smnu (te íká se na handl) k Liberci do Rochlic,
aby do tetí tídy normální školy vstoupiti mohl, kde všemu po nmeku'
ueno bylo. Gymnasium chvalitebn v Jiín odbyl r. 1824., kde Fr. Síra
v humanitních tídách za professora ml. Spolužák Fr. Náhlovský nosil
asopis „echoslovana", jejž otec jeho, mlyná, odbíral, již do tetí

24
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školy latinské, kde ho též ítával Kampelík a národní utlaený cit

v nm se probouzel. Od tchto dob rád ítával knihy eské. V humanitních

tídách se dvma spolužáky v tuhy pátelský svazek vešel, aby sebe

vzájemn v uení podporovali a druh druhu všemožn vdomostmi

nápomocen byl. Což svat všichni ti konali. Od prof. Síra mnohou

jiskerku z národnosti pochytili a schváln jej o vysvtlení všelikých

vcí a slov žádali, provázejíce jej ze školy do bytu. Tehda tato trojice

upímných pátel všelikým zpsobem život sob píjemnila, hodn se

uila, ádn se chovala, vzájemn se podporovala, co jeden neml,

koupil druhý, aby je nikdo v niem pohanti nemohl a oni spíše

vzornými se stali. Tehdejší eskou literaturu celou mezi sebou mli;

„Slávy Dcera" od J. Kollára velmi je pro Slovanstvo rozílila. Tato

trojice pátel a spolužák, na vzájemnosti a ctnosti založena, kdyby

po celá studia na jedné universit, ba po celý život byla ostala, byla by

sob i národu znamenit prospla. Ale žel, že po gymnasiu se rozešla.

Dva šli do Prahy, Kampelík se odebral do Vídn dlaje sob nadji,

že se tam lépe protlue. Ale žel, že s velikou bídou a psotou zápase,

z domova od chudých rodi nemoha býti podporován, nieho v studiích

nevykonal, at to na filosofii i na polytechnice zkoušel. Kde nouze bídu

honí, tlo slábne a duch klesá. Mohl sob nkterým klášterem z bídy

pomoci, ale tomu se vzpíral, chrán svou svobodu.

S nepoízenou vrátil se do vlasti. Zkoušel to v Praze, ale marné

volání. Konen se obrátil na venkov, kde v Plaanech na pošt asi

pldruhého roku byl vychovatelem. V dob té sob dopisoval s Jaroslavem

Langrem. Léta bohužel míjela a žádná budoucnost z toho nehledla.

Proež spoil co mohl, aby nco penz na další studia si uschránil.

Roku 1828. v záí z vychovatelství se podkovav, vydal se do

Litomyšle, aby sob tam bytu laciného objednal. Ale Litomyšl ho ne-

vábila. Na zpátení cest navštívil svého pítele J. Pelikána, juristu

v Hoicích na prázdninách jsoucího, který jej laskav pijal, u matky

své pohostil a myšlenku v nm vzbudil, aby se radji vydal na družnou

Moravu, pomník to velkomoravské íše slovanské, kde by apoštolovati

ml. Myšlenky té se chopiv, myslil na Moravu, a to tím více, protože

dd jeho obchod lnáský s Moravou veda, mnoho o Morav chvalitebného

povídával. Sdlil to otci svému, který mu to schvaloval prav, že tam

nkolik píbuzných žije, jeden že tam majetný jest a druhý že tam

professorem. Maje asi 60 zl. v kapse a psaní k píbuznému, chut

vydal se skrze Litomyšl v íjnu 1828 na Moravu do Brna, pevn

u sebe uzavev, že se ze studií nespustí, kdyby bídou a hladem za-
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hynouti ml. Otec jeho velmi mu to schvaloval, aby pevn vytrval,
a i když k vrchnostenskému hospodáství za praktikanta dle jeho rady
jíti nechce, že jej pece všemožn podporovati bude, by i jeho stav
stálým prodáváním a sthováním siln se zhoršil a na pomoc nebylo nadje.

V Brn našel svého spolužáka J. U. z Jiína, který byl ranlékaem
vojenským a v kasárnách ubytován, pívtiv ho pijav do svého bytu
v kasárnách jej vzal. To sob liboval, že mu aspo bytu zdarma páno.
Ranlék cít u nho peníze, ekl jednoho dne jemu: „Pj mi dvacítku,
za trnáct dní ti ji oplatím!" (Dvacítka znamená v moravštin dvacetník,
což on tolik jen rozuml.) Kampelík to bral dle eštiny za dvacet zlatých!
Lehkomyslný a marnotratný ranlék vyloudil takto na nm peníze a
oplatil jen asi pt zlatých. Na to byl peložen do Halie a Kampelík
si utel u huby, ímž k velkononí dob byl do veliké bídy uvržen,
tak že ani na komisárck penz neml. Štstí pro bylo, že mu vojenský
ranlék p. Skládal, Moravan, opt bytu v kasárnách dopál. Té doby
jednou jen za den jedl. K tomu všemu ješt otec mu zemel. Kampelík
pece vytrval, zkoušky na filosofickém ústav s výborným prospchem
odbyl, kde sob píze pp. professor filosofie, mathematiky a náboženství
získal i mnohé spolužáky ke korrepetování dostal. Jeden ze spolužák,
syn zemského rady, se mu o byt u rodi svých postaral. Professor
náboženství si ho za píruníka zvolil, aby mu katalogy psával, zaež
mu každý poslucha filosofie 30 kr. v. . dával. Professor náboženství
Richter, rodem Moravan ze Píbora, Benediktini z Rajhradu a professor
Fulgenc Stisser, ech z Ústí nad Orlicí, byli to výborní mužové, k nimž
asto docházel, jenžto velmi dobrodjn na psobili.

Na filosofickém ústav v Brn všemožn Kampelík hledl národní
uvdomní vzbuzovat, ale byl poád hlasem volajícího na poušti. Mládež
moravská ani zdání nemla o národnosti slovanské, ale sílu pedsudk
proti národní ei, již duchomorná germanisace jí vštípila. Toliko rodilí
Cechové, jichž nkolik na ústav bylo, jeho vzbuzování si všímali.
Rodilí Moravané co nmcomilové tropili si z toho žerty, zvlášt jeden
vtipák. syn poštmistrv blíže Brna, siln proti Kampelíkovi vtipkoval
a satirou válil. Všeliké trpkosti a hokosti zakusil, a bolestn se ho
dotýkalo, že došel mezi svoje a oni ho nepoznávali. Moravané byli
k tomu zcela netení. Ale Kampelík nedal se tím másti aniž odstrašiti
od svého apoštolátu, mysle sob, že kdo vytrvá, vítzí.

V téže dob Fr. Trnka uil echomoravštin v Brn a horliv
všady uvdomní národní vzbuzoval a s Josefem Novotným, Cechem,
-namenitým skladatelem a vzdlavatelem církevní hudby, dával akademie'

24 :
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aby libozvunost a krásu jazyka slovanského dojemn ukázal. Fr. Trnka,

rodák z Humpolce, byl skuteným všeslovanem, znaje srbštinu, polštinu

a ruštinu. Vysoce si vážil všeho, co v ústech lidu, zvlášt moravského,

dobrého seznal; sbíral písloví, slvka, a siln k tomu pracoval, aby

Cechové, Moravané, Slezáci a Slováci povolováním jednu literární e
mli, aby literatura echoslovanská skuten širší pole mla, než jaké

eština ponmilá až dosud zaujímá. Kampelík také docházel k Trnkovi,

který ho na neshody a germanismy nové eštiny upozoroval.

První rok filosofie dobe byl ukonen, píze professorv i spolužák

získána a finance slušnými lekcemi trochu opraveny. Klácel, pítel

a filosof, jej navštvoval. Opsav Kampelík professoru náboženství

katalogy, spchal na prázdniny do vlasti, aby ovdovlou matku u Jiína

potšil a nešastnou smrtí otcovou spustlý mlýnek trochu opravil.

Namožen však nezvyklou prací uhonil si chorobu, nebo na zpátení

cest do Brna zachvátila ho stídavka, a sice tetaka, která jej tém
po celý rok trápila. Njaký as poležel si u Milosrdných bratí v Brn.

Tato choroba jej opt drtila a špatné finance mu zpsobila a i jiný

smr ve studiích dala. Zemdlený lovk na tle mdlí též i na duchu.

Sotva druhý rok odbyl a ješt k tomu zkoušku z historie bylo mu
nechati až po prázdninách. V minulém roce byl pro dležitý moment,

kdy professor Wolný pednášel o velkomoravské íši.

Spolužáci jeho, majíce úplné vysvdení, mohli se na universitu

odebrati a všeliké kroky k své budoucnosti initi. Na financích pro

chorobu zedraný Kampelík a neúplné vysvdení mající musil se pro

theologii v Brn rozhodnouti, nechtl-li opt intermezzo ve studiích

uiniti. Theologie nebyla po jeho žádosti a chuti, ale co naplat? eho
se uchytit, když nikde bohatých pokrevenc není, kteí by do proudu

pomohli? Byl to pro tžký krok. Jedin vdomí, že knz na národním

poli velmi mnoho dobrého initi mže, když jenom dbá a k tomu se

dobe pipraví a láskou k lovenstvu dle uení Kristova pilne, smíilo

ho s bohovdou a dodávalo mu chuti ku knžskému stavu. Tak na

duchu ustálen vstoupil do bohosloveckého ústavu v Brn s pevným

úmyslem, že národní uvdomní a znalost národních poteb mezi svými

spolužáky na vyšší stupe uvádti bude. Džbánek pivní a kartiky

z kruhu svých spolužákv odstraní a svému roníku zcela jinou zábavu

podá, aby jeho spolužáci píkladn kráejíce v ped. zcela jiný smr
ostatním rokm za sebou jdoucím dali. Po úmyslu tom obtav k tomu

pracoval, aby Moravané i Nmci v jeho roku jako vzdlaní obané

vedle sebe v lásce žili, dobe se pro praktický život a pro celou diecesi
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pipravili, poznávajíce, že neteba pro národnost se týrati a život sob
ztrpovati. Kdo za to, že ten neb onen je Slovanem a ten tam Nmcem?
Mají se proto pronásledovat, osoovat? Je-li Slovan domácí zradou

darebákv a cizími pletichami a podskoky nešasten a v osvt pozadu,

má mu proto od neslovan nadáváno a pekáženo býti, když se na-

praviti chce? Bylo by to lidumiln a po kesansku jednáno, a nieho

nedíme o tom, že by to budoucí uitele lidu a dlníky na vinici Pán
jakožto vzdlance šeredilo, kdyby se panujícími pedsudky a pošetilostmi

nedodlanjch uenc spoutati dali. Blahoplodná pravda názoru toho

byla v jeho roce od Slovan hned a od Nmc po mnohých námitkách

uznána. Jakmile náhledy tyto objasnny a urovnány byly, pedložil

svým spolužákm životní pravidlo: všichni za jednoho a jeden za všecky,

bez nárok na jakési pednosti, le by si je ctnostmi, umním a obto-

váním se zasloužil. Následek toho byl, že sob všickni tykali a jako

pátelé jednoho povolání se pokládali.

Avšak pošetilost, ba zlomysl pedák, t. j. poslucha bohovdy

ostatních rok, nechtl pojmouti tuto ist lidskou kesanstvím po-

dávanou nauku a proto všelijak to kazili, úsmšky a osoováním smr
prvého roku rušili a sím nesvornosti a odporu do nj metali. Kampelík

se však nedal mýliti, a všecky hoké pilulky, jakožto echovi pímo
i nepímo mu dávané, v sob dusil, mysle, že kdo setrvá, zvítzí.

Seménko národního uvdomní na filosofii po dva roky zasévané

zaalo u nkterých pkn pueti a národní mysl mezi spolužáky poala

se zmáhati, což ne tak Nmcm, ale nmcomilm velmi bylo proti

mysli. Šilhali na národovce a klevetili na n hanebné lži.

(P. d.)
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Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva. (. d.)

Akoli první lidé inili pokání a dosáhli milostivým vedením

samého Boha, jak jsme práv vidli, milosti posvcující, nedostali již

zpt mimopirozených dar stupn vyššího. Vné tresty jim Bh od-

pustil, ale asné nikoli, ty musili vytrpti a s nimi i jejich potomci.

(Lenz 434—435.) Tento trest jest nám zárove pedveden ve verších

22.—24. Text ten jest jasný a proto jen nkolik poznámek.

Verš 22. odkazuje k veršm 2, 17; 3, 30; 3, 19 na dkaz, jak

dležité bylo pikázaní o stromu, od nho závisely všechny dary mimo-

pirozené a zvlášt ten, co nejvíc lidem do oí bije, nesmrtelnost,

a proto o opaku jejím, o smrti tak asto se mluví.

Hospodin praví: „Aby se snad neosmlil Adam" a tím ukazuje,

že i po híchu zstala Adamovi úplná svobodná vle. — Je tu však

též naznaena nezízená žádostivost, jelikož Adam po všem tom. co

se s ním stalo, pece poznovu mohl zatoužiti po zapovzeném ovoci.

Proto (verš 23.) odstranil jej Bh z ráje, aby nemohl jísti ze zapov-

zeného ovoce. Nebylo by mu to ovšem prosplo na vždycky, byl by

musil pece umíti, nebo výrok Boží byl neodvolatelný, ale byl by smrt

svou daleko odroil. (DB. 1, 895. 896.) K lepšímu ostíhání, aby od-

stranil Adamovi nadobro píležitost ke híchu, postavil ped rájem

andly s meem. Tak byl ráj pozemský ped nimi zaven na znamení,

že i ráj nebeský pro jejich hích jim a jejich potomkm je zaven,

dokud nepijde silnjší než jest andl jej s meem ostíhajicí a oteve

opt bránu nebeskou. Nyní opt prozkoumáme nejvnitrnjší píiny
jev ve verších práv vyložených naznaených. Pestali jsme pouká-

záním, jak dostali první lidé posvcující milost. Další schéma je toto:

V lovku i po ospravedlnní zstává: žádostivost. . . . . . . 3, 22

pevaha fantasie . . . . . 3, 22

zkalené poznání . . . . . 3, 22
píležitost a pokušení ke híchu v okolí lovka 3, 23

tomu odpomáhá gratia actualis elevans, quafe oonservat et auget

iustificationem per bona opera perfecta = salutaria . . . 3, 24

Další schéma o pokraování v život duševním opomíjím, ponvadž

se již úlohy mé netýká, padajíc do následujících kapitol Genese. Úloha

má exegetická skonena vyhnáním prvních rodi z ráje. Musím však

pece nco ješt dodati, odpovdti totiž na otázku, kdy, v který den

ona vn památná, nešastná píhoda, hích ddiný, a vše, co na nj
následovalo, se sbhlo. — Mám za to, že v týž den, s kterým jsme
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ukonili vysvtlování hexaemeru, tedy sedmý den, v sobotu, v níž

poprvé slavili rajsky svátek. Ráno jej slavili, ráno dokoneno pouování

Boží o posvcení dne sedmého, na to asi k polednímu hešili, a k veeru

bvli Bohem trestáni, ale i na milost pijati, vykonali obt a s Bohem

smíeni na samy veer opustili ráj. 1
)
— Myslím, že tak nejlépe možno

vysvtlit, pro se nepipomíná o veeru sedmého dne v hexaemeru.

protože již tam nebyli. A ze svého života mimorajského neítali již

dle dní, nvbrž dle celých rok. — Myslím, že tím také možno uvésti

v souhlas tradice nejstarších národ, kteí sedmý den jednak velebili

jako radostný, jednak oplakávali jako smutný, nepátelský lovku.

Takovým dle našeho výkladu den ten skuten byl: radostným ráno,

smutným veer. Podle toho pak, co u kterého národa pevážilo, po-

hlížel na den sedmý a dle toho jej jmenoval. Tak ímané mli sedmého

dne „dies ater", práv tak Babyloané. A zdali až posud nemožno

nco podobného íci o nynjším pokolení? Jak pro mnohého, který

ráno v kostele v nedli Bohu slouží, veer v hospod nastane dies ater!

o)

Až posud zabývali jsme se vcnou stránkou, obsahem prvních tí

kapitol. Nyní pihlédneme k formální stránce, ke slohu tchto kapitol.

O slohu, pokud se týká jednotlivých výrazv a sazby vt, ne-

možno se nám zmiovati, protože máme za základ svého uvažování

peklad textu pvodního, a peklad v tomto ohledu je pro ocenní

nedostatený. Více mžeme se zabývati slohem, pokud jím rozumíme

posloupnost podaných myšlenek. Tu pak upozoruji pedevším na to,

že ve zpráv biblické je stejnomrn zastoupena pítomnost, minulost

a budoucnost. Prosté srovnání vyložených pod b) verš to potvrzuje,

tak že neteba to podrobn prokazovati. S úkazem práv vysvtleným

souvisí úkaz, pozorovaný ve slohu v upravení podaném v této práci.

Kdo dobe pochopil dkazy, pro které jsem v jistém poádku seadil

jednotlivé odstavce biblické zprávy, ten snadno poznal, že tímto se-

adním, založeným ve slohu pvodní zprávy, jasn vyniká okolnost

nad jiné závažná, že totiž šastný stav Adama a Evy ml pejíti na

všechny jejich potomky. Dkazem toho jest postavení, že na 2, 25.

následuje (v 1, 1—2, 3) 1, 27—2, 3. a pak teprve 3, 1. n. — Tetí,

nejpednjší vlastností slohu je, že nám podává velice názorn, jak

život, umní a véda vzájemn jsou podmínny a psobí na sebe.

Okolnost tato nedá se jinak vylíiti než schématem, který proto tuto kladu:

») Práv tak soudí R. 8. 9.
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Burové a jejich státy.

Podává F. Xkkad.

IV.

1. Svobodný stát Oraský.

úedn Oranje Vrijstaat (131.070 tv. kilometr), ohranien jest na

severu Vaalem, na jihu ekou Oraskou, na východ horním Caledonem

až k Mont aux Sources a hebenem Draích hor až k Majub (1980 metr),

kde vody své sbírá asto v nynjších bojích jmenovaná eka Tugela.

Na západ patily státu tomuto i okrsky anglické Kimberley a Herbert

sahající až k Vaalu, které po objevení diamantv u Kimberleye Anglie

prost zabrala r. 1871. Obyvatelstva má tento stát 207.503 duší. z nichž

129.787 jest domorodcv, ostatní jsou vtšinou Hollanané, Angliané

a Nmci. Ješt r. 1836. zem tato obydlena byla Kafry, Hottentottv,

Basuty a Beuany. Roku 1848. Angliané ji pipojili ke kolonii Kapské,

ale r. 1854. uznali její svobodu. Mimo konflikt o Kimberley panoval

s Angliany mír. Velikou zásluhu o to ml dlouholetý pedseda Oraského

státu T. H. Brand, jehož patriarchální zpsob života zjednal mu mezi

Bury vynikající postavení a u Anglianv úctu. K zachování míru

pisplo velice i konservativní smýšlení a nedostatek podnikavosti u Burv
oraských. Zmna nastala nyní, kdy psobením Kríigerovým uzavena

s Transvaalem smlouva na hájení neodvislosti a svobody obou státu.

Vládní soustava jest demokratická. V ele republiky stojí president,

volený na pt let. Nyní jmenuje se Steijn. Jemu k ruce jest ministr

kultu a vyuování, pošt, pokladu (financí), spravedlnosti a vojenství.

Nejvyšší soudní dvr skládá se ze tí úedník. Krom toho jsou vláni

tajemníci a soudcové, kteí každá dv léta navštvují msta jednotlivá,

aby vyšetili, jak se koná spravedlnost. Moc zákonodárnou vykonává

Volksraad, který dle ústavy po r. 1866. revidované skládá se ze 57 poslanc

na tyi léta volených. Celá republika rozdlena jist na 19 kraj ili

landrostií a každý kraj obsahuje 2—5 okres vesnických. Krajskému

náelníkovi ili landrostovi písluší nejvyšší moc politická a soudní.

Farem r. 1890 bylo 6000. V úadech zatlauje angliina hollandštinu.

Vojenskou povinností zavázáni jsou všichni mužové od 16. do

60. roku. Každý pro pípad válkv musí míti pipraveného kon, pušku

a na osm dní potravu. Asi 18.000 muž tvoí armádu. Dél mají 17

se 375 délostelci, které za pobytu Holubova cviil pruský dstojník.
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V církevním ohledu celá zem je rozdlena na 30 parochialních

okrsk. Státním náboženstvím jest hollandská církev reformovaná,

ítající pes 70.000 vyznavav; ale krom toho jsou v zemi katolíci,

anglikáni. luteráni a židé. Kostel jest 80.

Nucená návštva školy není. V zemi je 137 škol státních a dv
vyšší školy. Žáku bvlo 2909 a 110 uitel. Kollej Grevova pipravuje

na kapskou universitu. Eoku 1S90. umlo ísti a psáti 45.015 bloch.
V Bloemfonteinu nachází se veejná knihovna. V zemi vvcházejí

tyi asopisy.

Míry, váhy a mince v zemi jsou anglické a holland>ké.

Z obilí pstuje se nejvíce pšenice, kukuice a durha. Ale mnohem
vtší jest chov dobytka, ponvadž zem svými rozsáhlými, travnatými

pastvinami výborn se k tomu hodí. Pstuje se ovce merinová a kapská

(66 mil.), k (35.000), koza (28.000), skot (roku 1890. bylo tažného

skotu 15.000), osel a mezek 4200), vep (14.000) a pštros 2253).

finance v zemi jsou spoádané. Roku 1892 93. bylo píjm
272.315 liber šterlinkv 1

) a vydání 205.090 liber šterlink. Píjmy
státní tvoí da z hlavv. pozemku, z píjm, poplatkv kolkové a clo.

Dovoz i vývoz stále klesá. Pivážejí se evropské tovary a vvvází se

v ohromném množství vlna. pak pštrosí péra. kže a rohv. zlato

a diamanty.

V národohospodáském ohledu vzrstá odvislost od Anglie od

r l
v 89.. kdy uzaven byl celní spolek s Kapském. Ale odvislost ta

objevila se již roku 1871. ve sporu o Diamantová pole. Roku 1867.

uvidl van Nickerl, Bur z Hopetownu. hráti si dti svého souseda

s krystaly -jako voda prhlednými", z nichž nejvtší obdržel darem.

Byl to diamant, který prodal v Evrop za 500 liber šterl. Hned na to

koupil od jednoho náelníka kmene Griqu daleko cennéj>í diamant

za 500 ovcí. 12 volv a 2 kon v cen 270 liber šterl. a dostal za
na londýnské prmyslové výstav ÍI.OOO liber šterl. To jest ona pro-

slavená ^hvzda africká". 42'/, karátu tžká. Když brzy na to nkteí
dstojníci anglití na ece Vaalu 40 diamantu koupili, roznesla se o tom

povést po celé Evrop a se všech stran hrnuli se do údolní dolního

Vaalu etní dobrodruzi. Ale za nedlouho v serpentinovité krajin

u Dutoitspanu. Klipdriftu a Bultfonteinu nalezeny hojné diamanty, a

tam bhem tí let vzniklo msto Kimberlev s více než 20*000 obyvateli.

O tato pole diamantová vypukl spor mezi náelníkem Griqu Water-

boerem a státem Oranským. do kterého chyte se vmísili Angliané,

») Libra šterlinkó = 22 K 2 h.
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prohlásili území Griqu za píslušenství anglické a Diamantová pole

obsadili. Od té doby Kimberley a zem Griqu náleží Britm. Tím
pipraven stát Oraský o veliký zdroj píjm. Dosud pak nachází se

v rukou jeho nalezišt diamantv u Koffiefonteinu, Jagersfonteinu

(3700 obyv.) a Fauresmithu (900 obyv.), jejichž výnosnost v posledních

letech stoupá.

Moderní prostedky dopravní se množí. Telegraf státních je

3890 kilom. a pi drahách 1700 kilom. Železnice vede z Norvalspontu

do Bloemfonteinu (700 kilom.), z Bethulie do Springfonteinu (22 kilom.)

a z Van Reenen do Harrismithu (27 kilometr).

Mst velkých není a ani tak rychle nevzrstají jako v Transvaalu.

Hlavní msto Bloemfontein má jen 3400 obyvatel, z nichž 2000 jest

bloch. Jest velice tiché a rázu siln anglického. I msto Harrismith

u paty Draích hor, a rychle povstalo, má jen 1700 obyv. Podobn
to platí o Smithfieldu na Caledonu, Ladybrandu na hranici Basutska a j.

I tu vzrst železnic pispje jist k rozkvtu mst. (O. p.)

*s&ngs&*

Poátky amerikanismu.
Dr. Jan Hideek.

III.

P. Euland, jak z jeho povahy pochopitelno, snahám tmto se

protivil. V tom smyslu také psal Jeneralovi ádu do íma: „Kongregace

má prý se potebám zem uzpsobit, tedy se státi ním jiným, než

jest." Nkdy užívá v listech do lvíma výraz dosti píkrých, nazývaje

na p. pání svých podízených „nacionalním peludem". 1

)

Vidouce amerití pátei, že pedstavení jejich snah ihned, jak

si páli, nepodporují, sami pracovali na založení nové kolleje. P. Wahvorth

bez dovolení pedstavených tázal se arcibiskupa novo-yorského, zda

by v metropoli vystavti smli klášter. Arcibiskup odepel. I obrátil se

na biskupa novarcenského J. Bayleya, který dovolil a místo sám nabídl. 2
)

') »NationáUehwindél«.

') Arcibiskup novo-yorský odepel založení domu ve svém mst P. Wahvorthovi,

ale pozdji je dovolil P. Heckerovi, kterému byl láskou velmi naklonn. Dnes skutoíin-

stojí tam kollej Pavlistfi. S kolleje v Novarku sešlo.
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Tak daleko když vc dovedl, psal P. "Walworth v dubnu 1851

provincialovi Eulandovi o tom list Mezi dvody, by dm pijal, uvádí

jakožto hlavní tento: „Okolnosti novou kollej žádají. eí pevládající

v tchto krajinách jest anglická: mezi Angliany se má kongregace

zakotvit. Dosud bvla jen pro vysthovalce cizozemce.

Pochybovati nelze, že vhodný nadešel as. založit anglickou kollej.

Osm knží je nás. jichž anglická e je mateskou, brzy vstoupí jiní.

Mimo to mnozí jinoši by se k nám pidali, kdybychom my anglití

missionái nebvli jako stádo knží bez jistého sídla, se potulujících.

Denn se nám pedstírá, že nemáme anglické kolleje; proto k nám

žádný nevstupuje, tvrdé, že se musí v kongregaci zíci mateského

jazyka.

"

Provincial poslal dva listy o té vci do Eíma. Z prvního se do-

vídáme, že již ped dvma rokv o založení amerického domu s ním

jednal P. Hecker. „Spatoval jsem tehdv zaátek rozkolu mezi Ameriany

a Nmci, a jeho následky: rozkvt národnostních protiv, nemožnost,

aby cizí pedstavení spravovali provincii nebo kolleje. konen pád

discipliny v rukou P. TValwortha. Hewita a Heckera." 1

V druhém list Ruland proti založení amerického domu zcela

není. bude-li jen pedstaveným Nmec „Stal-li by se anglický pater

pedstaveným, tož nevím, co se pod jeho rukama z ehole, ze stanov.

z kongregace nestane. Soude dle toho. jak si nkteí pátei poínají.

pesvden, že nechají eholi býti eholí, a vše zaídí dle vlastní

vle. P. Hewit se v té píin vyznamenává; P. Hecker je svdomitjší.

ale aby ml poád nkoho vedle sebe. kdo bv ho upozoroval, co

má konati

Jeneral odpovdl vcn, klidn, otcovsky. Založení kolleje ryze

anglické jest nemožno, ponvadž knží málo a pijata již dv místa

jinde, kde Anglian bude teba: bylo by také založení toto ku zkáze

kongregace, jež jest rázu všestranného. Ostatn jist bude. jakmile

nadejde vhodná doba. založen dm. v nmž duchovni správa po vtšin
bude anglická. Jeto pouze otázka asu a já jsem dalek toho, bych

inil pekážky. Ale záležitost nedozralou pedasn provést a centralisaci

blahu kongregace tak potebnou prolomit: k tomu dostatených dvodu
nevidím. — Jsem také pesvden, že se s anglickými paterý v jedno-

tlivých klášteích ne jako s hosty, ale jako s bratími zachází, a že

národnost na bratrskou rovnost neúinkuje. Pokud mi známo, mluví

») Baltimore 15. kvtna
s
) Baltimore 29. kvtna
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se v rekreaci také anglicky, ba hlavn anglicky, proto že Nmci
anglitinu znají, ne však Angliané nminu. Bh opatruj, aby se do

naší kongregace vloudil rozkol národnostní. 1
) Nejvíce se Jeneral obával,

že vlivem nacionalismu porušena bude eholní observance.

By ho této obavy sprostil, aby zárove vylíil, jak se skuten
vci mají, psal "Wahvorth generálovi 25. ervence 1857. List dýše

pokorou, úctou k nejvyššímu pedstavenému a horlivostí k duším.

Ujišuje, že jedinou píinou jejich pání a snah jsou poteby amerického

lidu, že na nacionalismus ani nemyslí. Dále žádá, by se nepijímaly

nabídnuté kolleje v Quebeku a jinde, ježto nemají daleko té dležitosti

jako kláštery ve Spojených Státech, a ježto by se síly americké roztíštily

a missie hrozn utrply. — Listu tohoto zdá se P. Jeneral neobdržel.

Náprava ve smyslu a dle vle amerických páter se nestala.

Ustanovili tedy poslati jednoho ze sebe radji do íma, aby ústn

stav vcí objasnil. Vyvolili P. Heckera. Ale P. Hecker, nechtje jednati

proti poslušnosti — zakázal Jeneral kongregace 9. kvtna 1857 svým

podízeným jezdit bez dovolení pedstavených do íma — volbu

pijmouti se zdráhal. Teprve, až mu pátelé namluvili, že se nejedná

o jednoho, ale o blaho kongregace, že tedy v tomto pípad zákaz

platnosti nemá, odhodlal se jeti do l\íma. 2
)

Vyprosil si od provinciala a od nkolika církevních hodnostá

doporuovací listv 3
) a odjel 5. srpna z Nového Yorku. Bím pozdravil

26. srpna 1857.

>) ím 2. ervence 1857.

2
) P. Jeneral nezakázal bezvýniinen, jezdit do íma. Sáru píše v okružníku,

jednajícím o propuštní Heckerov z kongregace 3. záí 1857 : »Dlužno míti zetel

k tomu, v em praeceptum záleželo. Nezapovídalo bezvýniinen jezdit k Jeneralovi,

ale naizovalo, díve vyžádat od nho dovolení, naízení to, které obsahovalo toliko

stávající církevní pedpis}- de iure communi. S toho stanoviska díváme-li se na vc,

nemže P. Hecker ani zdánliv býti omluven ;
kdyby mi byl psal, byl by jeho list brzy

došel a v 20 dnech mohl míti odpov v rukou.

s
) fieho Ruland dal mu toto doporuení: > Ego . . . hisce testor, Rev. Patrem

I. Becker, Sacerdotem Cogregationis Ss. Redemptoris, o,ui ob negotia particularia Romani

proieiscitur, pium esse atque dootum vinnu, nullisque censuris Lsiasticis obstriotum.

Ipsuiu recomendo omnibus Rcvmis Episcopis et Revdis Presbyteris in quaennqae neoessitate

sit constiiutus. Arcibiskup novo-yorsky doporuil ho praefektovi kongregace de Prop Fide,

kardinála Barnabovi, vylíiv jeho obrácení na víra katolickou, jeho studit' v Belgii,

konané prý »magno cum successu , jeho práce apoštolské; koní: límnam visitaturos

est ad negotia communitatis religiosae cui adinnetns esl pertractanda, ideoqne cum inagno

gaudio eum Eminentiae Vestrae commendo tamqnam sacerdotem vere apostolicnm, laboribns,

pietate ac zelo praestantem.«
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Heckerúv rektor Helmpraecht psal zatím P. Jeneralovi: „Co

Heckera k odvážnému kroku pimlo, bylo a jest: 1. Idea. že kongre-

gace jen anglickou kollejí v Novém Yorku trvale a s užitkem mže
pracovat. 2. Mocná touha, sebe a pátele oistit z naení nacionalismu

a revolucionáství. 3. Upíná nedvra k provincialovi." a
)

Dle dosavadního vývoje možno o jednáni amerických Redemptorist

podati tento úsudek. Vyjednávání za zády pedstavených s biskupy

založení nové kolleje. dlužno nazvati velikým provinním proti eholi.

1 v jiných pedpisech eholních osvdili se lehkými, dle svdectví

samého P. Jenerala. jenž 2. ervence 1857 píše provincialovi : n P. Wahvorth

tvrdí, že anglití pátei, není-li missií nemají doma co dlat. Víte však,

že chtl svatý Alfons, aby naši pátei ást roku na missiích pracovali

a ostatní ást roku doma se oddali duševnímu životu, studiu a modlitb.

Znáte jeho výrok: Redemptorista budiž mimo dm apoštolem, doma

kartusianem." Anglití pátei si tedv na nco stžují, pro bv se mli
radovati a za Bohu dkovati."

P. Ruland snad chvbil z poátku píkrým odsuzováním celého

hnutí. Pozdji se pimlouval.

IV.

P. Hecker doraziv do íma soukrom P. Jeneralovi píiny svého

kroku vyjevil. Jeneral svolal své konsultory a všestranné s nimi vc
uváživ a rozváživ za jednomvslného jejich souhlasu Heckera z kongre-

gace sv. Alfonsa propustil. Dvody: 1. Pedchdce Jeneralv (Moravan)

P. Rudolf Smetana, generální viká, zakázal opustit Ameriku bez
písemného dovolení. 2. Dle stanov tridentských eholníkm není

dovoleno kláštery bez dovolení pedstavených opouštt. 2
; 3. Sám Jeneral

kružníkem zakázal pod trestem propuštní.

Mimo toto provinil se P. Hecker z tí píin. Proti chudob,

vyžádav si od pátel bez vdomí pedstavených peníze na cestu. Proti

poslušnosti, jednav s biskupv o založeni nové kolleje. což jest jediné

nejvyšších pedstavených, 3
) a konen spolením na zpsob komplottu.

1 Xovv York 17. srpna 18í

Hec liceat regularibus a sois conventibus recedere, etiam praetextu ad Superiores

. eedendi, nisi ab eisdem miasi aut vocati fuerint. <,»ui vero sine praedicto mandato

iptis obtento repertus fuerit ab ordinarii.s locorum tamquam desertor sni in<tituti

puniatur. - Sese 25 cap. 4. De Regular.)

s
) Trpce si na to stžuje P. Jeneral v list k provincialovi jednajícím o propuštní

Heckerov, z 3. srpna 1857: Možno ješt mluviti o poádku a disciplin, nepanuje

• voluce a anarchie, kde .-i nkteí mladí knzi, ani pedstavenými nejsouce, dovolují,
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P. Hecker byl propuštním bolestn dojat. „Z domu svého, který

jsem tak miloval, jsem vyhnán." „Dnes ráno", píše druhého dne po

propuštní, „jinde jsem si vyhledal byt. Své místo v kongregaci jist

neopustím, pokud mi jen jiskika nadje zstane; pokud mi možno,

kongregaci podporovati neustanu. Pomodliv a poradiv se s moudrými

muži jinou cestu k cíli nastoupím." Pedevším hodlal zrušit propuštní

a vymoci nové pijetí do kongregace, a potom uskutenit své úmysly

o zízení nového ryze amerického domu, který by byl pod správou

ne Jeneralovou, ale sv. Stolice.

Na radu pátel, zvlášt Redemptoristy De Hekla obrátil se ku

kongregaci De Prop. Fide. Její prefekt kardinál Barnabo Heckera ne-

valn pátelsky pijal. Ale když jeho tajemník, arcibiskup Bedini, jenž

ped lety sám byl v Americe, výpovdi Heckerovy o stavu církve

v Americe, o apoštolských pracích Redemptorist potvrdil, stal se jeho

pítelem a hlavním zastancem. Kardinál i tajemník nazývali propuštní

Heckerovo nespravedlivým. Téhož názoru byli i jiní, kteí vc samu

o sob beze vzhledu na eholní pomry posuzovali. Ano mnozí mli
Heckera a jeho druhy za svaté. Connelly, biskup novo-brunšvický

oteven ekl papeži Piovi IX.: „Ne miretur Sanctitas vestra. si forte

aliquando unum ex istis hominibus inter Sanctos sis relaturus."

Zatím, co jeho záležitost v ímských kongregacích projednávána,

vydal P. Hecker spisek: „Quaenam sit in Foederatis Americae Statibus

praesens conditio Fidei Catholicae, et qualis de ea futura spes effulgeat."

Vylíiv krátce poslední události dokazuje, že lid americký, upímn
pravdu hledající, divným ízením Božím do církve jest veden. Vlasky

dal Hecker lánek otisknout v „Civiltá Cattolica". nadje se, že papeže

lánkem získá pro sebe. Ale papež peet lánek, povídá: „Censor zdá

se spal." — Provincial Ruland píše o lánku Jeneralovi: ..Zdá se, že

Hecker kardinála (Barnabo) úpln získal, a že mu kardinál vše udlá,

aby vysnný rozkvt církve v Americe a obrácení Amerianu hned

dovedl. Bohužel je Hecker sná a nadšenec. Pravda a skutenost

daleko jsou, nesmírn daleko od snuv a nadšení. Jiné. klidnjší hlavy

se obávají, aby vtší díl katolíku neodpadl. Jisto jest, že Amerika

v okamžiku není na cest k církvi, ale k úplné neve." ')

Na jiné stran získal lánek Heckerovi v ím mnoho pátel.

za zády pedstavených nový dam zakládati, s biskupy vyjednávati, tvrditi, že nesouhlasí

s úmysly Jeneralovými, jinde založit kollej, a tmto námyslfim klásti pekážky? Rád

podobné zjevy trpící luzy by hanebné zahynul.

«

*) Baltimore 5. ledna 1858.
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kteí mermomocí rozsudek chtli uspíšit. Svaty Otec však nedovolil,

pokud by ji sám neprostudoval.

. Hecker háje svou záležitost z tí vcí vinil kongregaci sv. Alfonsa:

že se stará jen o Nmce; že anglická e zanedbávána, tak že amerití

knží nejsou s to, se vzdlanci mluviti; že se v kollejích mluví jen

nmecky; že jel do íma s dovolením pedstavených a z rozkazu

biskup. — Co na tchto výrocích pravdivého, známo z pedešlého.

Koncem msíce listopadu peložena jest pe z kongregace de

Prop. Fide do kongregace Ep. et Reg. Po zevrubné, svdomité zkoušce

dvod obou stran, vydán rozsudek velmi moudrý, ob strany, až na

nkolik jednotlivc, uspokojující. Sv. Stolice uznala apoštolskou horlivost

amerických páterv a pedešla roztržku kongregace alfonsianské, sváry

a úpad eholní discipliny, dispensovavši jmenované knze od slib

v kongregaci složených; poskytla jim zárove kýžené volnosti, aby

pracovali mezi Ameriany smrem duchu americkému pimeným. 1
)

*) Dekret uveejnný G. bezna 1858 zní: »Nuper nonnulli ex Presbyterii Congre-

gationis Ssmi Redemptoris in provinciis Americae septentrionalis foederatis exsistentibus

Ssmum D. N. Pim PP. IX. supplici pece deprecabantur, ut eis ob opeciales circum-

stantias concederet ab auctorítate et iurisdictione Rectoris líajoria subtrabi, ac a proprío

Superiore Apostolicae Šedi immediatc subiecto iuxta regulaui a Benedkto XIV. (je to

ehole sv. Alfonsa), sanctae memoriae, approbatani gubernari. Quod si eis datum non

esset, dispensationem a votis in dieta Congregatione emissis, humillime expostiriabam.

Re sedulo perpensa, Sanctitas Smi existimavit huius módi separationem unitati Congre-

gationis officere, et S. Alphonsi instituto minime respondere, ideoque haud permittendam

esse. Cum autem relatum sit Oratores nulli labori parcere in sacris expeditionibus pera-

gendis, et in proximorum conversione, Christianaque institutione curanda, et idcirco a

pluribua Antistitibus eommendentur, visum eft Ssmo Domino magis expedire cos a praefata

Congregatione eximi, ut in sacri ministerii opera promovenda sub directione Antistitum

locorum incumbere possint. Quapropter Sanctitas Sua presbyteros Clarentium Walwoith,

Aug. Hewit, Qeorgium Dsnou el Franciscum Baker, una cum presbytero Isaac Hecker.

qui eorundem postulationibos quoad dispensationem a votis adhaesit, a votis simplicibus,

ctiam permanentiae in Congregatione Ssmi Redemptoris emissis, huius Decreti tenore,

Apostolica auctorítate dispensat, el dispensatos ac prorsus solutos esse declarat, ita ut ad

eandem Congregationem amplius non pertineant.

Hlídka. 2 i
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Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

Z polštiny peložil BETISLAV SEAXSKÝ. (. ti.)

VIL

Svoboda kesanská.

Že podstatu kesanství stanoví láska, o tom nemožno pochybovati.

nebo Spasitel dl: „Po tom poznají všichni, že jste moji uenníci
T

budete-li míti lásku jedni k druhým." (Jan XH. 35.) A proto spo-

lenost opravdu kesanská nemže býti bez onoho pojítka, jež jest

svazkem dokonalosti. (Kol. III. 13.) Nejde tedy o to již, je-li láska

nutným živlem v íši vedené v duchu Evangelia, nýbrž jde o pe-

svdení se, zda onen nezbytný initel skuten psobí spasiteln na

celé ústrojí spoleenského života, zvlášt však na obanské svobody,

jež dle dnešních rationalistú jsou nejhlavnjším mítkem zdaru kraje.

Proto vyzývají na to pole jim milé všechny svoje protivníky, vy-

chloubajíce se, že oni jediní štítem chladného rozumu ochraují veejné

svobody od církve ohrožené. Nejžádoucnjším dobrem pro lovka jest

dle nich jak fysická tak i morální svoboda; proto vše. co ohraniuje

bu osobu nebo naše city a pesvdení, jest škodlivo našemu štstí,

nebo zbaví nás žádaného dobra; kdežto kesanství žádá obtování

osobních výhod a vyzývá nás vždy k novým obtem pro lásku k Bohu

a bližnímu, správa veejná založená na tom základ pímo protiví se

poteb svobody pirozené, a tím nemže nás šastnými uiniti.

Zastavme se nad podstatou výše položeného syllogismu. Faleš

jest tu již v základech samých; nebo není pravda, že nejžádoucnjším

dobrem pro lovka jest svoboda. Kdyby tomu tak bylo, mohla by

nás uiniti šastnými svoboda sama sebou nezávisle od jiných initel,

jako uiní šastným teba jen na chvilku dosažení každého žádaného

dobra; tu pevládá pesvdení, že není tomu tak, že svobodu tolik

ceníme, kolik jí mžeme užíti za prostedek k získání si njakého

jiného dobra, po nmž práhneme. Jestli na p. uvrhne mne nkdo
v okovy a uzave v cizím kraji do vzení, cítím se opravdu velmi

nešastným; a pro? — hlavn proto, že byl jsem vyrván vlasti, od-

dlen od rodiny a nejdražších mi osob. Zdá-li se mi tehdy svoboda

nejžádoucnjší, dje se to proto, že svoboda mi skýtá možnost získati

ona dobra, jež jsem vzením ztratil. Avšak kdybych se dovdl, že

dum mj shoel, že píbuzní a pátelé pobiti, že otina ujamena,

hned svoboda ztratila by pro mne celou svou dívjší cenu; nebol
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jak cenná jest svoboda touze po štstí, když pedmt, jenž samotný

mže nás šastnými uiniti, neexistuje? Dále pravím: nevolnost mže
býti nékdv žádoucnjší než svoboda, když nás piblíží k touženému

cíli. Necha na p. jest uvznna matka; tu odtržená od ni a nad

svj život ji milující dcera bude se považovati za šastnou, když ji do

téhož vzení uvrhou; kdyby však byly oteveny dvée jejího vzení a

ona dostala osobní svobodu, chtla by spíše zstati s matkou v okovech

než býti s ní na novo rozlouena. Proto svoboda, jak vidíme, jest

dobrem podmínným, píinou spíše než pedmtem štstí; dobrem

jest tolik, o kolik nám usnadní dosažení žádaného cíle, ztráta její jest

však o tolik bolestnjší pro nás. o kolik získání dobra nám ztžuje.

Zkušenost uí nás nad to. že ohranieni svobody v mezích srdci

protivných nebo i lhostejných, nedotýká se nás nikterak. Trpím na p.

když mi zabraují spatiti se s pítelem, ale lhostejn pijímám zákaz

setkati se s neznámými, tším se však, nemohu-li potkati nepítele.

Stanou se též pípady, v nichž odntí nám volnosti asu, teba že

a použitím násilí materielního, probouzí v nás vdnost k sob, která

se toho násilí dopustila, jakmile se pesvdíme, že ten in byl vy-

konán jen z ohledu na naše vlastní dobro. lovk na p. v návalu

rozpoutané vášn vrhá se na nkoho s nožem, aby ho zabil; pítel

s nasazením vlastního života zadrží ruku zuivce, aby pekazil vy-

konání vraždy; zdaž onen šílenec pijda k pamti nezdvojí svou úctu

k píteli, jenž ho zdržel od ohyzdné vraždy? Celý rod lidský má
ten praktický cit. teba že všichni na ten zákon nedbají, že hrozí-li

bližnímu njaké nebezpeí, jehož on nevidí, že jest povinností každého,

jenž je vidí. aby ohroženého zachránil ped následky nevdomosti,

tebas že bylo teba užíti za tím úelem násilí, ježto trpné zachování

bude nkdy nelidskostí. Vidím na p. slepého, který kráí k propasti;

kdybych ho nevaroval a v pípad poteby rychle nezadržel, byl bych

vzhledem k nmu ukrutným. Vidíme proto, že osobní svoboda, niím

neohraniená není ani bezohledným dobrem, jehož majetnictví nás

oblažuje samo, ani neklamným prostedkem, jenž nezbytn nás vede

ku štstí, ba ani nutnou podmínkou k jeho dosažení. Vidíme nad to,

že niím neomezená svoboda inu psobí asto jak nám samým tak

i našim bližním neštstí rozmanitého druhu, jímž mžeme uniknouti

jen ohraniením osobní svobody.

Nco podobného objeví se i pi analysi svobody vnitní pojaté

v duchu rationalist. t. j. zakládající se na vybavení vle z jama
pikázaní tak. aby se pi svém postupu nepotebovala ohlížeti na
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morální význam svých inu. Jenom zkažená a nevázaná srdce soudí,

že by nalezla štstí v té spolenosti, v níž by morální svoboda obdržela

vrch, kde možno by bylo beztrestn se Bohu rouhati, posmívati se

vcem svatým, pošpiniti a poboiti domácí krb, kivditi bližnímu vy-

drastvím, lichvou nebo šalbou, bez ohledu na svdomí a jenom

pozor dávati na zemské zákony vtšinou snmu neodvisle od Božího

zákona ustanovené. Pohleme na íše, jejichž vlády, oddálivše se od

církve v zákonodárství svém, pomíjejí právo Boží, jenom libústkám

rozvášnného lidu hovíce; kdo z divák hledících na to, co se tam

dje, osmlí se s dobrým svdomím tvrditi, že spolenost ta jest šastna?

I nejšílenjší zástupci demokracie nazývají ty obyeje nejdivjším

barbarstvím, avšak, ptám se, na jakém základ rationalisté chtjí od-

souzení svoje založiti? Jakmile není morální právo vyšší nad lidské

uznání, zdaž ti národové nejednají správn, praktikujíce to, emu
pikývne vtšina? Kdyby byla zvítzila paížská kommuna, zdaž za-

páleni budov veejných petrolejem a rozstílení základ nebylo by

hlásáno jakožto bohatýrský objev lásky k vlasti? A to co dnes dje

se zákonit v nejedné íši, jež holduje lidovlád, zdaž nebude nkdy
poítáno za zjev stejn zdivoilé civilisace jako obyeje Zulukafr

nebo obyvatel Dahomeje?

Ano, zajisté. Chtjíce býti dslední, nemžeme vyváznouti z toho

dilemmatu: bud musíme uznati existenci práva odvkého nezávislého

nikterak na lidské samovli, jemuž poddati se jsou zavázáni nejen

jednotlivci, nýbrž i zákonodárci všech národ, aneb jest nutno uznati

za slušné a dovolené vše to, co teba i nejdivjší a nejzaslepeiuj-i

národové u sebe ustanoví, teba že se to zdálo civilisaci naší co nej-

protivnjším. Stojíce pi první zásad, unikneme nejen všemu odpuru.

nýbrž i snadno a harmonicky spojíme všechna ojedinlá kola spoleen-

ského stroje, tak že i nevycviený, jen když ne zpátenický rozum

snadno pochopí celý plán i v nejpodrobnjších detailech. Vzhledem

k existenci neuznávaného zákona Božího, kdož neuzná, že jako vle

soukromého lovka jest vázána svým svdomím nepestupovati vli

Tvrcovu, tak spolená vle národa že jest nucena nemén svatou

povinností, aby šetila ve svém zákonodárství Božího práva. (p. d.)
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Animismus.
Ref. J. Oliva. (0.)

'). „Další moment, jenž pivodil rozklad polvtheistických náboženství,

je rozvoj mythu... Charakteristikon mythu je v tom. že lidské stavy

a pomry penášejí se na život pírody . . . Tak boue jest pojímána

jako boj boha proti démonm mraen, a tento boj jest líen dle zvyk
boie pozemského. A jako na zemi boj uvoluje vášn, jeví se i v mythu
bh jako vášnivý, násilný a p. Totéž platí i o ostatních mythických

popisech; mythv všude bvla mocn podporována anthropomorfická ped-
stava o bohu. Mythus jest v úzkém spojení s polytheismem a prodlal

týž process jako polvtheismus. .. Úcta hvzd, jako je zvlášt u Semitu.

není pvodní formou polvtheismu. nýbrž povstala pomrn pozd tím,

že byli jednotliví bohové stutožnni s uritými hvzdami a tak se

tyto hvzdy staly pedmtem náboženské úcty."

II. Nyní obrací se autor k pedmtu, jenž nás tu zvlášt zajímá,

k animismu. Hlavní vývody podám opt doslovn. Animismus dlí na

šamanismus a fetišismus. „Obma tmto formám animismu je spoleno,

že pedmtem náboženské úctv nejsou bohové, ale duchové; kde jest

vedle toho víra v nejvyššího Boha nebo v bohy. nemá náboženského

významu. Duchové liší se od boh pedevším svým potem. Kdežto
i vyvinutý polytheismus má jen uritý poet boh, již jsou uritými
osobnostmi a vzýváni pod uritými jmény, jsou duchové nesíslní

a naplují celou pírodu. Celé množství duch je beze jména, jen

jednotliví, jimž se pipisuje vtší moc nebo širší obor psobnosti nebo

kteí jsou vzýváni na více místech, mohou vyniknouti z massy ostatních

zvláštním pojmenováním... K mravnímu zákonu nemají duchové ni-

jakého vztahu... Jiný velice podstatný rozdíl mezi polytheismem a

animismem záleží v tom, že bohové vždy jsou k lidem píznivi. stále

pohotové lovku pomáhati, plní-li jen své k nim povinnosti a za-

ehovává-li jejich rozkazv. Zlí bohové nejsou pvodní a jsou též jen

ojedinlí; kde jsou. jest názor o nich vždy pozdjšího pvodu... všechno

nepíjemné a škodlivé pipisuje se démonm. Zcela jiný jest náhled

o duchách v animismu: duchové jsou svou povahou zlí, mstiví a vždy
hotovi škoditi lovku na jmní a život. Dle názorv o podstat vyšších

bytostí ídí se význam a forma kultu... Až posud namnoze se myslí,

/>• náboženství má svj pvod ve strachu ped neznámými mocnostmi,

od nichž lovk cítí svou závislost; názor tento byl by oprávnn,
kdybychom mohli animismus považovati za pvodní formu náboženství.

Ale k takovému mínní nemáme pražádný djinný doklad.
Neznáme píkladu, aby se byl v dob historické z animismu vyvinul

polvtheismus. naproti tomu uí nás náboženství Finnv a sousedníeli
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národ, že ped šamanismern historických dob mohl pedcházeti velice

vyvinutý mythologicko-polytheistický systém. Tim se netvrdí, že pozdjší

šamanismus musí se považovati za pokraování direktní staršího

polytheismu, nýbrž dle analogie ostatního dokázaného vývoje musíme
míti za to, že oba z poátku byly vedle sebe a že vy š š í názory od
nižších znenáhla byly zatlaeny. U národ, jichž kult má nátr
polytheistický, shledáváme asto též obady kouzelník, jež se podstatn
neliší od obadv animistických, a i odstíny fetišismu se asto pi tom
najdou. I myslilo se, že v tom máme prvky pvodní víry, z níž teprve

polytheismus se vyvinul. Podobný vývoj nemžeme však nikde do-

kázati; prvky animistické stojí vždy bezprostedn vedle polytheistického

kultu anebo v nepátelství k nmu a považují se pak za povru.
Kouzelné prpovídky a písn, jaké shledáváme na p. u Babyloanv
a Ind. mají vesms za svj podklad polytheismus a nemohou tudíž

v této podob býti staršími než víra v bohy."

Nyní pojednává autor speciáln o šamanismu a fetišismu. O šama-

nismu, významu a rozšíení jeho, neteba jako o vci známé tuto dále

se zmiovati. K šamanismu poítá i totemismus severoamerických

Indiánv a tabuismus australských ostrovan. Tu pak má trefnou po-

známku: „Totemismus jest dle všeho omezen na Ameriku, alespo
není posud dokázáno, že by úcta zvíat, jak se nám tu a tam u jiných

národ jeví, byla vznikla z pvodního totemismu."

Co o fetišismu podává, nevymyká se znalosti vci u nás a proto

to opomíjím. Ze ob formy animismu asto mnohonásobn splývají,

budiž jenom podotknuto.

To je tedy výtžek z vdecké práce moderního protestantského

theologa. Myslím, že ten, kdo vývody podané pete pozorn, bude
jiným zrakem patiti na mnohé dosud u nás bžné názor}* o vzniku

a rozvoji náboženství. Aby si nkdo nemyslil, že snad vybírám jen to.

co se nám katolíkm hodí, nechf jen nahlédne do originálu a sezná,

že vše, co souvisí s naší otázkou, vrn jsem podal. To pak nikterak

nesvdí vývodm p. Dra. Vaka.
y) Totéž ukáže se tomu, kdo pozorn pete dílo jiného protestanta.

tenkráte smru konservativního, Konráda von Orelliho „Allgemeine

Religionsgeschichte" (Bonn 1899). Smr konservativní nemže tu nikomu
vaditi, pováží-li, že v. Orelli po 22 let pedmtem svým se obíral, a i

usilovn a pi tom podrobn zná literaturu svého pedmtu. A jaký
jest výsledek jeho dlouhého, usilovného studia"? Uznává, že náboženství

israelské spoívá jako každé jiné na jistých pirozených pedpokladech,
v celku svém však že nedá se jinak vysvtlovati než jakožto náboženství

zjevené. Ze pi tom jednotlivci tu a tam ctili bohy pohanské, na váze a

rozsahu pvodního monotheismu nic nemní. Ze monotheismus byl

náboženstvím pvodním a že odtud nastal sklon k útvarm pozdjším,
od transcendentalního ke smyslnému, od jednoty k mnohosti, od mono-
theismu k polytheismu, jest vlastním thematem celé knihy, a thema to

jest jako pravdivé prokázáno stálým zetelem na djinný posud známý
rozvoj jednotlivých skupin náboženských.
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Myslím, že uvedené ti knihy z dob v nejnovjší tenáe neped-
pojatého pouí, že theorie. jichž drží se u nás takka šmahem ti. kdož
o vzniku a rozvoji náboženství píší. ped kritikou vcnou již neobstojí.

Dovolávati se poád a jedin autorit, jako jsou Lubbock. Tylor. Spencer.

Lippert a j.. jest nvní již jednostranné a proto i nevdecké. A volá-li

se u nás po rozšíení duševního obzoru, pak nemá se zapomínati na

díla podobná tm. jež jsem tu na ukázku uvedl.

K opravám diplomatáe moravského.

PíSe Ff.. SNOPEK, k. a. archivá v Kromíži.

CL.

813. Jan biskup. Olomouc, 14. ervna 1346'. — Kopiá I. fol. X. II.

Text podle pepisu Dra. Lechnera v uv. asopise str. 354. si.

Str. 255. . 2. Dr. Lechner zkratek velice podobný tomu, jejž má Dr. Friedrich

na str. 21'í. . 9. druhy sloupec na prvním míst, 1
)
pepisuje „qui (!)",

jenž pece nemže býti ten, le „quod", kteréžto zájmeno vztahuje -e

na _propositum a
:

. 4. dihgencius, á'lek 5. eoruin que; . 14. Weneesslai ; . 16. denouO;

. 1G. po „crearunt- jest v kopiái znaménko, které L. myln te et, a
po „augmentm 8 (254. . 7.) v kopiái práv takové znaménko pominul

zcela pro následující „nec non." Znaménko to jest pouze diakritické,

oddluje slova biskupova a úmysl zakladatele kanovnické prebendy

Kunrata i jeho manželky Kateiny, a k tomu vlastn náleží i slova

další, „ipsam de prebenda et redditíbua sufficientibus instaurando",

pipojená zde následujícímu;

. 20. fominorum; . 26. asignantes;

. 20. „Rauseins" ísti nedovoluje grammatika, za to „Rausenis" pipouští

paleografie (srovn. dosavadní nmecký název msta Rousinova);

. 37. - podivem jest, že slovo jednak zkrácené zde te Dr. L. špatn

resignando, a smyslu nedává na tomto míst žádného, a str. násL

. 27. zcela správn reseruando;

v. 43. má kopiá: presenciarum est canononicus (omyl písav);
. 15. po „canoniam" vynechána jsou slova tato: „et ipsius preóendam

pro canonico" a další zní zcela správn: et confratre ipsorum, ne:

ei confrater ipsorum;

str. 256. . 3. má kopiá: capitolum;

i-. 20. Brvnnensi; v. 23. predictwe Condratus, ne: predictís; . 30. decreuennt

(„decreuerunt" nelze éí-ti. protože jedna nožka i opatena obelem | tekami
nahoe i dole], teba ji tedy pominouti);

i-. 31. má kopiá zcela patrn: videbftur, ne: videbatur;

•) Uebná kniha paleografie latinské. Sepsal Gustav Friedrichi Praha I
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. 35. má kopiá assensum uostrum (nrm) prebemus;

. 41. „OlomucíV" ísti nelze zkratek Olom, nýbrž: Olomucz, dokazují

jiné téhož biskupa listin v.

CLI.

838. Karel hrdl. Praha, 28. srpna 1348. — G. I a. 16.

Str. 604. . 10. originál má: speciál/ ductus deuocionis affectw (pi „speciali"

l petrženo vodorovnou árou, affcu nad cu oblouek s otvorem dol;
Codex dipl. dle Boka: speciále?-... affect?/m; vna cum;

. 13. possessiones ; . 17. in primis; . 29. a str. 605. . 1. a 4. vel

(ne: uel); jinde správn vel jest tištno;

str. 605. . 3. originál: virtute vel occasione (ne: et);

. 8. liííeras zejm, ne: literas. Na plice v právo Rs a znaka pro r nad s.

Peet jen prostední ást dle délky uchována. Na kesle sedí

král s korunou na hlav se žezlem v pravici. Nad peetí na rub
trochu v levo pozdjší poznámka: Fol. 10.

CLU.

839. Týž král. Praha, 30. srpna 1348. — G. I. a. 18.

Nejstarší záznam na rub zní správn: Renouacio dotacionis
et donacionis sub sigillo regio. Novjší: Super omnibus
bonis monasterii Pusmierensis renouacio. Jiný delší záznam
starý jest vyškrabán, ísti lze jenom: ...inPustmyr
ad infanciam. Asi 3 cm. ped zaátkem tohoto nápisu íslo III.

Na pravé stran peeti novjší: Fol. I.

Peet královská na nitích žlutých a ervených zachovaná úpln.
Karel v ornat královském s korunou na hlav sedí na skvostném
trn, v pravici maje žezlo, v levici pozdvižené jablko s kížem. Po
jeho pravici štít s orlicí, po levici štít se lvem eskvm dvojocasým.
Legenda kolem: f KAROLVS. DEL GRACIA. ROMANORVM. RX.
SEMPER. AVGVSTVS. ET. BOEMIE. REX.
Str. 605. . 13. vna cum;
str. 606. . 3. a 4. li«eris;

. 26. liberamus (ne: liberamus); . 34. reges Bohemii •:

str. 007. . 12. imperpetuum conferimus (ne: confirmamuš
;

. 13. seruitute et onere (ne: onore);

. 18. de erta sciencia (originál nemá: no str a);

. 28. exnunc;

. 31. zkratek Moguntin bych rozvedl: Moguntim : tvar Mognntinensis

oebo Maguntinensis jest pro tu dobu neobyejný.

<xni.

840. Týl hrdl. Praha. 30. srpna 1348. — Q. I a. 17.

Peet dosti zachovalá na nitích hedbávnvch ervených a zlatých,

až na okraj, kde by byla ást legendy TVS ET BOEMIE REX!
Nejstarší záznam Renouacio emmunitatum et priuilegiorum.
novjší rukou: ad infanciam; asi 5 om. ped „Renouacio" v jedné
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áe týmž inkoustem jako „ad infanciam- psáno, písmeno: h. Jiný

záznam starý: Renouacio priuilegiorum Caroli re gis. Na
pravé stran pliky známka registratury dá se opsati asi Rs . Na rub
na právo zase: Secundus a: II.

>rr. 608. . 3. má originál: prochdolor;

. 12. ex affluencia benignitatis nostre (ne:

. 13. eiusdem muneris plenitudinew . . . possidere (ne: plenitudine);

. 15. sub optentu; . 18. opídis;

. 27. talia casus discus>io (sic) abbatísse ab actoribus deferatur, mlo by

býti: díscii8stoni;

str. 609. . 2. udgariter; . 8. opidis;

. 10. corani abbatissa vel eius officiaZ^.s (kterého slova užito výše

atr. 608. . 22.;

. 10. ael eis succedentes (ne: eius succedentes)

;

8tr. 610. . 23. lifteris a 27. liz/eras, jako str. 608. . 4. v originále zeteln

psáno: litterarum; . 3L Wvlhelmo.

Notáskv transsumpt s poškozenou peetí olomuckého biskupského

officialatu na pergamenovém proužku z 25. srpna roku 1479. má záznam

na rub tento: Et hoc vidi mu s intitulatum est in registrum
:e magestatis propter ignem.
Transsumpt má datum: Acta šunt hec anno millesimo

quadringentesimo septuagesimo nono Indiccione duo-
decima pontificatus sanctissimi in Christo patris et

domini n o 8 1 r i domini S i x t i d i u i n a p r o u i d e n c i a p a p e

quarti anno eius nono, to jest v den jeho korunování. 25. srpna 1479.

Ruská literatura v roce 1899.

Pni lává A. VRZAIn

Pedn zaznamenati jest velikou ztrátu, již literatura utrpla

úmrtím Dmitrije Vasiljevie Grigorovie, jenž skonal dne
22. prosince 1899 v osmasedmdesátém roce vku svého jako jeden

z posledních dosud žijících spisovatel tyicátých let, od nhož mnohého
oekával Blinskij. ..Grigorovié". napsal o nm -dávný kritik r. 1848

-vnoval svj talent výlun kresb života nižších tíd lidu. V jeho

talente je též mnoho analogie s talentem Dalovým. On též drží se

ustaviné na pd dobe známé a prostudované jím skutenosti, ale

poslední dva pokusy, ,Vesnice - a zvlášt .Ubohý Anton\ jdou

mnohem dále než fysiologické kresby." Tmito povídkami Grigorovi
dostal se mezi pední spisovatele tyicátých let a stal se otcem r

mužické
literatury ruské". Doba tyicátých let vtiskla nesmazatelný znak
každému, kdo náležel k jejím vyááim intellegentním vrstvám. Byla to

doba, kdy lepší lidé zaali sníti o pravd, dobru a spravedlnosti lidskýeh
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svazkv, o lidumilnosti a útrpnosti k lidu, zmrzaenému nevolnickvin

právem. Grigorovi pipojil se k této lidumilné nálad. Jako povaha
pedevším artistická, jako esthetik G. miloval krásu ve všech jejích

projevech. I v útrpnosti k mužíku vidl pedevším krásnou a poetickou

stranu. Proto, a pvodem byl poloviní Francouz (matka jeho bvla

francouzská emigrantka), a vychování jeho bylo spíše francouzské, a
v mládí slab ovládal ruský jazyk, tak že spisuje delší povídku
„Vesnice", musil zápasit s výborem pimených slov a výrazv, a
málo celkem znal vesnici a lid, an chlapectví a jinošství strávil vtším
dílem v Moskv a Petrohrad, pece on první ekl hlasit a rázn:
„Ubohá, ustrašená i ponížená bytost je nás mužík, i teba ho litovat."

A slova ta, v pravý as pronesená, mla veliký úinek.
Grigorovi první zaal si všímat hlavn temných stránek života

prostého lidu, jehož neštstím bylo nevolnictví. Tak v povídce „Vesnice"
líí strastiplný život osielé pasaky Akuliny, jež od kolébky až do

hrobu byla bita. Nejprve ji bila pasaka hovzího dobytka Domna,
pozdji muž Domnin, a konen, když byla násiln provdána jako

obt panské kratochvíle, byla bita od opilého muže, který hned první

den po svatb tahal ji po svtnici za vlasy, tak že pedasn zemela
tato ubohá trpitelka. V povídce „Ubohý Anton" vidíme zase ubohého
mužíka, jenž pinucen prodat posledního koníka, by zaplatil pánm
„obrok". V mst na trhu upadl mezi koské zlodje, kteí využitkovali

prostoty jeho a koníka mu uzmuli, a když ubožák vrátil se dom.
upadl mezi loupežníky, s nimiž byl chycen i vypovzen na Sibi.

V povídce „Bobyl" (Chuas) pekvapuje nás bezsrdenost mužíku
k umírajícímu starci, nad nímž nikdo se nesmiloval. jejž odvedli za

hranice na pdu sousedního statku, kdež chuas v podzimní nepohod
umírá, kdežto mužíci se radují, že se ho zbyli. Ve „tyech roních
poasích" prodávají vesnickou dívku jako krávu: zámožný sedlák

nedá dcery své synu sousedovu, dokud tento nepinesl mu 80 rublu,

jež stržil za krávu. I v delších románech, „Rybái" a ..Yvsthovalci".
nalézáme truchlivé výjevy ze života selského. Na neštstí Ghrigorovié

neobmezil se tu prostým vypravováním událostí ze života selského lidu.

nýbrž snažil se dodat dílm svým podoby široko založených románu
se složitými zápletkami. To svedlo ho ke kresb sentimentálních

mladíkv a dívek, již vyznávají si lásku a žárlí spíše jako francouzští

sedláci, než ruští mladíci a dívky.

Poátkem let šedesátých Grigorovi vzdal se literární innosti a

pes dvacet let nechopil se péra. Píinou toho bylo, že jeho artistické

povaze nelíbila se píkrost demokratického hnutí a isto praktické,

materialistické cíle pedních zástupc hnutí toho. Ostatn Ghrigoroyié

nebyl nikdy skuteným literátem v onom smyslu, jak slovu tomu
rozumli souasníci: Blinskij, Turgencv, Tolstoj, ekrasov. Dostojevskij.

Literaturou obíral se jako jedním z krásných umní; stejn, jako
literatura, táhlo ho k sob malíství, a pokusy jeho v tom smru ne-
mly úspchu. V literatue byl dilettantem a proto snadno odložil péro
na takovou dobu. Ale v osmdesátých letech opt chopil se péra
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i napsal adu povídek ze života vyšších i nižších vrstev mstských.

K nejlepším jeho dílm toho druhu náleží „Gutaperevyj malik"
(1882) a „Akrobat v blagotvoritelnosti" ' 1885), kdež tepe vyšší

kruhy spoleenské a jejich tak zvanou dobroinnost. Zajímavý jsou

také jeho „Literární vzpomínky", jež uveejnil v „Russké mysli",

do níž každého roku až do poslední dobv posílal njaké literární

píspvky.
Co se týe významu Grigoroviova pro ruskou literaturu, zásluhy

jeho vyerpávaj í se tém „Vesnicí" a „Ubohým Antonem".
Mohutností umlecké tvorby Grigorovie daleko stojí za Turgenevem.
Dostojevským, Tolstým, Gonarovem, Pisemským. Nejvtší nadání ml
ke krajinomalb: byl výborným malíem a genristou. Grigorovi chtl
býti také humoristickvm spisovatelem, ale humor jeho byl pode vší

kritikou, ehož nejlepším dkazem je nudný román „Pr oselon v j a

dorogi".
Sebrané spisy Grigorovicovy vyšiv 1896 jako píloha asopisu

„Niva" ve 12 svazcích. 1

)

Nákladem A. F. Marksa v Petrohrad vyšly „Sebrané spisy
S rgfe NikoL Terpigoreva (S. Atavy) v 6 svazcích S. N. Terpigorev

(1841— 95) pocházel ze schudlé rodiny statkáské. jež mla malý
stateek v tambovské gubernii, na nmž Terpigorev strávil dtství své.

Gymnasium studoval v Tambov. universitu v Petrohrad, odkudž byl

vylouen 1861 pro úastenství ve studentských historiích. Již tehdy

poal uveejovat své práce v „Rusském Miru" a satirickém asopise

„Gudok", kdež uveejnil zvlášt elánekv: „Cvganskij voje voda
Durandas i jego pochod v ". v nichž tepal gubernatora tambov-
ského Danzase, jenž veejn žil s jakousi paní. pijímal úplatky. Stati

ty zpsobily poplach v Tambov a Terpigorevu mnoho nepíjemností,

když vvlouen z university, dostal se pod dozor téhož gubernatora.

Okolnostmi osobního života Terpigorev byl nyní postaven tváí v tvá
B takovým vysoko zajímavým spoleensko-psychologickým thematem.
jako je schudnutí šlechtv. Zvláštnost nevolnického práva, jež 1861
bylo /.rusou', záležela v tom, že pro stav statkáský dlalo nepotebnou
jakoukoli produktivní práci. Statkái byli cizopásníky, žili na cizí úet.

Zrušeni nevolnictví zniilo též právo statká žíti na úet cizí práce,

ímž prácí nezvyklí statkái Bcbudli. Historický a praktický sni vsi

statkáského schudnutí záležel v rozkazu: Pracuj, cizopásníku, žij silou

svého rozumu, svých vdomostí, svých rukou! Ze pi takovém pevrate
naskytlo se mnoho zmatku, nesnází, tžkostí, nedorozumni, hrozných
výjevu, je samozejmo. V takovém pevratu je více tragických, vážných
prvku, než komických. Ale Terpigorev píše své nártky „Oskudni je"

poátkem let osmdesátých, tedy 20 let po reform, nedovedl objektivn
a pravdiv osvtliti své obrázky, nýbrž lehkomysln vvhledával pouze
komické, smsné Btránky v tchto sociálních vážných zjevech, vyhle-

dával smsné anekdoty o tom. eho chápali se sehnali statkái, by

') Redakci Ruské knihovny Ottovy neradili bychom uveejoval peklad všeho,
(•" napsal Grigorovi; bylo by t" bezúelno a nesmyslno.
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mohli býti živi, s bezstarostnou veselostí posmíval se schudnutí celého

stavu, který ml pece velikou zásluhu o vzdlanost ruskou. »Šlo

o vážnou vc, a Terpigorev odbyl ji satirickým posmchem a anekdo-
tickými episodami hlavn na thema o náruživé vášni statká k vojenské

uniform, v níž vidí hlavní píinu schudnutí jejich, kdežto pravou
píinou schudnutí bylo, že ani statkái ani dti jejich nebyli pipra-
veni k žádné samostatné práci. Vbec nártky „Oskudnije" vy-
znaují se lehkomysln satiricko-anekdotickým ostrovtipem, bezstarostn

veselým, nebo urážliv ironickým tonem, jímž mluví se o schudnutí

statkáv a spojených s ním obrazích nevolnického života. Lepší než

„Schudnutí" jsou nártky „Znepokoj ené stíny", v nichž vážným
tonem smutn vykládá o minulosti ruské šlechty a lidu ped reformou.

Ostatní etné povídky S. Terpigoreva jsou rázu feuilletonického. Kemile
psobí u Terpigoreva strojenost, hledanost prostoty. Miluje prostotu,

maje v nenávisti zvuné frase, kiící effekty, cetky, pozlátko, chtl
býti prostým ve svých povídkách i upadal práv ve strojenost prostoty,

psal jazvkem ultrarozhovorným, jakým nikdo nepíše; aby dodal po-

vídkám pravdpodobnosti, líil zevrubn as, místo a okolnosti, by tím

zakryl slabou pravdpodobnost nahodilých setkání s hrdinami a píhod.

Vadou jeho prací je též asté opakování týchž psychologických motivuv

a typ základních. Celkem Terpigorev náleží k slabším spisovatelm

druhého ádu. (P. d0

Nová díla.

L Kolisek: Lurdy a pout do Lurd roku 189G. konaná. V Brn 1899.

Nákl. Ddictví sv. Cyrilla a Methoda. Stran 7G2.

Sláva Lurd šíí se den ode dne novými zázraky, které jsou

jednak tak etné, že až nedvru budí, jednak zase tak povené, že

ji vyluují. Ostatn je tu voln< st smýšlení, a nebylo by dobe, dokud
není vc naprosto rozhodnuta, vykonávati njaký nátlak; praesumpce

je vždy pro vysvtlování pirozené, nadpirozené musí býti pesn
a písn dokázáno. Kniha tato krom pouti líí hlavn události, které

Lurdm zjednaly svtovou povst od onoho zjevení 1858, vypisuje

ze široka rzné slavnosti a slavnostní projevy, kázaní atd. Mezi tím

podána hojná svdectví o pravosti zázrak. — Lidu našemu, jenž díla

tomuto podobná velice rád te, zavdilo se jím Ddictví Cyrillo-

Methodjské zajisté nemálo; ostatn i vzdlanec najde tam leccos velice

zajímavého i — potebného.

Aug. Šebestová: Lidské dokumenty a jiné národopisné poznámky. Olomouc

1900. Stran 290. Cena 3 K.

Z nkolika jihomoravských obcí slováckých vybrala spisovatelka

mnoho velezajímavých a cenných podrobností ze života lidového, po-

dávajíc jeho vlastními slovy životní názory, rzné právní, hospodáské,
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vbec spoleenské zvyky, íkadla, písn, popisujíc takto život lidu toho

od kolébky až do hrobu. Sbírek podobných máme nkolik, ale ne

každá vyrovná se této vrným podáním a cennou látkou; z každé

stránky vidti, že spisovatelce práce její nebyla hrakou, jak sbratelství

asto bývá, nýbrž úelnou, cíle vdomou prací. Úprava díla je pkná,
cena mírná.

Sbírku vojenských písní poal pod názvem „Das Soldatenlied
in der osterreichisch-ungarischen Armee" vydávati Václav

IIonsmou a, kapelník v Bílsku ve Slezsku, a to po sešitech vycháze-

jících vždy na 1. každého msíce. Ve sbírce jsou písn ve všech

jazycích, jimiž se v íši naší mluví, a ku každé nenmecké písni je

pipojen nmecký peklad. V 1. sv. je 6 nmeckých, 4 maarské,
4 eské, 2 polské, 2 charvatské, 2 slovinské, pak po jedné

rusínské, slovácké a bosenské, vlašské a rumunské. Sbírka je

zajímavá se stanoviska folkloristického. r.

Jií Bittner : Jevišt a zákulisí. Nakl. F. Šimáek v Praze 1900. Str. 110.

Pkn vypravená knížka obsahem zklame, obsahujíc vtšinou

anekdoty a píbhy novinové, málo toho, co by bylo specificky divadelní,

nekuli též umlecky zajímavo; takovéto drobty jsou pak ovšem tím

vítanjší.

Josef Merhaut: Andlská sonáta. Brno 1900. Nakl. A. Píša. Stran 324.

I tomu praprosaickému Brnu snaží se Merhaut odkoukati njakou
poesii. Je to však poesie bídy, špíny, híchu, zcela dle života. Poutí

na Hostýn teprve zavítá do mladé a cizoložstvím rozvrácené domácnosti

mír. Je to podivný lovk, ten Hivna, ale i takto exemplár zcela

obyejný: nezkažený, poctivec, ale slaboch, zapomtlivec, otrok pí-
ležitosti. Silný odpor ženin vrátí jej jemu samému, víe, náboženství,

vrnosti manželské. Za zemelým díttem povznáší se k myšlenkám
o život záhrobním, vyšším a lepším.

Dílo má partie ve svém zpsobu pekrásné, které však asi chutnati

budou jen zvláštním labužníkm. Drobnokresbou stává se nkdy až

dotrným, zvlášt drobnokresbou neesti. V obraznosti popisv a obrat
zrovna hýí, tak že bylo by lze odtud sestaviti dosti úplnou fraseologii

moderního belletristy eského. Bohatství její tu až omamuje. Mnoho
vypoteno na pouhou smyslnost, duch, myšlenka se pod tím dusí; a to

pece mlo zvítziti! —
Hostýn stává se populárnjším v život náboženském i v umní.

Zajisté lze se z toho jen tšiti.

R. 1). Blackmore: Loni a Dooneova. Dle 44. vyd. peložil P. Horyna.

Nakl. J. Otto v Praze 1899. Stran 528.

Je to sice z ásti román raubíský z anglic^-'-- h zmatk za Karla II.

a Jakuba I., ale je v nm zárove tolik j ných, nžných partií

rodinného života, že možno jej zcela dobe ^jlolejšímu tenái dopo-
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ruiti. Lorna Dooneova je dve z vysoké šlechty, uchváceno do
zbojnického hnízda, odtud vysvobozeno zemanským mladíkem atd., jak
to ve starých romancích bývá. Asi tikrát vyskytuje se v knize slovo

„papeženci", ale jinak není tam žádných urážek; jesti Lorna Dooneova
katolikou, ženich její protestantem; jak bude ped samou svatbou,

román nepovídá.

Jan Jana: Z msta a venkova. Ottovy Laciné knihovny národní, . 17 7.

Stran 218.

„Zena z ulice" líí velkomstské (vídeské) dobrodružství, trochu

sensaní, ale málo pravdpodobné. Dv druhé novelly „Hích otcv"
a „Dcera kravikáova" vzaty jsou z venkova slovenského, z jeho

nešastných satkv a židovských služeb. Themata to již vyerpaná.
P. spis. dos obratn vypravuje, vynalézavosti jeho však, jako jiným
spisovatelm jeho smru, vadí znan skrovná a již pebraná zásoba

lidových námt; t. . slovenské povídky už si bývají velice podobny.

Francois Coppée: Povídky. Pel. Pavel Projsa. Ottovy Laciné knihovny

národní, . 178. Stran 219.

Celých devatenáct obrázk ze života francouzského, paížského,

života bídy a nadšení, zchátralosti a lidumilství. Coppée, jak známo
rád si zamoralisuje, zvlášt v posledních letech. Povídky jeho nabývají

tím ne práv hloubky ale pece jakési ušlechtilosti, již vynikají nad
obvyklé francouzské zboží. Vzdlanjšímu tenái poskytne kniha nejedné

pochoutky. — Na str. 174. je e o „veerní mši" na Štdrý den ?>

Fr. Herites: Vrásky duše. Nakl. J. R. Vilímek v Praze. Stran 34<.i. —
Vlny života. Ottova Laciná knih. národní, . 179. Stran 412.

Starý známý nás vítá v tchto nových drobnokresbách lidské bídy

a vášn, také však ideálních snah. zápasv a vítzství. Malomstsky
život zvlášt má v Heritesovi bedlivého kronikáe. Nejvíce líbí se na
nm, že jest ve slohu pirozený, neumlkovaný, a vážného názoru na

život. „Vrásky duše" mají tu a tam námty choulostivé, i hodí se jen

dosplejšímu tenái, kdežto „Vlny života" i setlejší mládež s pro-

spchem bude ísti. — Neposlední pedností u Heritesa je správná

eština, což u belletrist bude pomalu vzácno.

Boh. Brodský: Rodina Sillerova. Šolcovy knihovny <v. I. Tel 1899.

Stran 385.'

Ti venkovské dvory uvedeny tu v rodinné styky, otravované

však nevrností a cizoložstvím. Jest až ku podivu, jak si p. spisovatel

toto thema zamiloval. eština knihy je mizerná (on má v gen. jeho,

ne jej; mimo se spojuje s akkusativem; „uit se poznávat nkoho" je

pranesmyslný germanismus, má-li znamenati tolik co poznávati, atd.)

Slena Baumanova je dle str. 189. o 10 let starší než její ženich, na

str. 214. by mohla být jeho matkou; jak to? Osoby na str. 323. kol

mrtvého píbuzného shromáždné jsou vSelijaké, hodné i nehodné; ale
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že by žádná z nich se nad ním nepomodlila neb kížku neudlala —
p. spis. praví pouze: „když byli s pohnutím u rakve postáli" (!!) —
to pece neuvéitelno.

Hen/ryk 8. Baar: Cestou kížovou. Roman knze. Nový Jiín 1900.

Stran 101. Cena 1 K.

-Napsáno r. 1899. Tištno r. 1900. Tuto první knihu svoji vnuji
svým knžským bratím. Henryk [?] S. Baar. V Klobukách v post 1900."

Trudné osudy knze z chudobné rodinv vypsány v podob XIV
zastaveni na kížové cest života knzova. Zastavení ta pojmenována
podobn jako v pobožnosti kížové cesty — nezdá se mi, že dosti

šetrn; ne vždy licet parva componere magnis. Srv. attendite et videte.

si est dolor. sicut dolor meus, a jiné a jiné vvroky! Nejsou nadpisv ty

ani vždy vhodný, na p. „tší plaící ženy- a j. Ale moderna vbec
ráda plýtvá velkými slovy, tož nech!

Dílo p. Baarovo románem ješt není. ale mohlo by se jím státi.

Takto je to v nkterých ástech pouze kostra, programm a rozvrh jeho.

Nkteré jsou už dosti propracovány, na p. pípravy na alumnat [pro
pak vdné studium theologické nezpracováno?] a zvlášt závr. Zde
pkné nadání p. spisovatelovo pedstavuje se velmi pízniv. Jinak
jest mnoho pouze napovzeno, povšechnými frasemi oznaeno, zvlášt
ta horlivá snaha a innost knzova, z nížto v dji tak málo vidti;
o látku zajisté nebude p. spisovateli potíž! Vbec lze z projektu jeho
sestrojiti dílo velikolepé. ba více jich. Tam by též nkteré ty drobnstky,
které zde trí proti svému významu píliš nápadné, dobe bylv umísténv.

Naskytly by se tu také jiné, závažnjší stránkv. se kterých život

knžský muže býti pojat, než práv jsou v knize vylíeny. Naskytly
by se také pípady typitjší.

Sloh knihy jest sytý, barvitý, nkdy až píliš; v lyrických partiích

je to známý vrývavý sloh Tebízského.

Sitno Matamdj: Dr. Yyklouz. (Svrzimantia). Z hrvatského pel. J. J. Koch.
V Praze nakl. Ed. Beaufort. 1900. Stran 64.

-Pítel domoviny" mnoho získal pekladem dl Šienkiewiczovýck
„Qno vadis- a „ Kižáci". V roníku XVI. uveejnn Herlošv román
„ernohorci" a po nm „Dr. Vyklouz". nevinná to jinak, ale pra-
obyejná anekdota o bohoslovci, jenžto zapadl do rodiny s dcerou a
oženil se tam, roztažená na (54 stran, a nevíte pro a na.

Eerczeg Ferenz: Durkoviovi synové A Gyurkovics Fiuk). Peložil
(i. Mayerhoffer. Stran 255.

Jako „ Durkoviovým dcerám" téhož spisovatele, nedávno u J. < >ttv

vydaným, tak i tmto sourozencm se lovk srden zasmje, nemoha
jim i s matkou jejich odepíti obdivu, že tak dobe bez práce umjí
o budoucnost svou se starati. Je v tom snad mnoho prášilství. co pan
spis. vypravuje, ale pro velezdailou satiru, která je mezi tím. promí-

nn p um.; výr ] :: _,]
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excellence chtla nejdíve poslati Milanovi [jednomu z Darkovi]
krásnou tobolku na doutníky, ale pak — a nebyla neskromnou
ženou — si myslila, že by tobolka pece jen nebyla dosta-
tenou náhradou za Milanovy sklamané nadje, a urila
mu késký mandát" [do íšské rady]. Volba ovšem byla dle toho.

Avne Garborg: Mír. Pel. Fr. Peták. Praha 1899. J. Pelcl. Stran

Statká Enoch je to, který hledá mír duše. Skrupulemi svými
trápí rodinu, vrtochy své odvoduje biblí, chvílemi cítí v sob návštvu
„ducha", kdy se ponkud upokojí, pak potácí se zase z pochyb do
pochyb, až uštván duševn i tlesn v nepíetnosti skoní utopením.

Kolem nho plyne obyejný život norský, jemuž on podivínstvím

se odcizuje; pastor domluvami jej na chvíli upokojí, ale z klidu toho

vzejdou nové skrupule. Slovem, máme tu dsn pravdivý obraz nábo-
ženského skrupulanta, jak bychom ho v protestantismu nepokládali

možným. Bible neporozumná a svéhlav vykládaná jej napoád plete

až do bláznovství; man tu vzpomínáme na podobné zkroucené a

zteštné biblaení Tolstého.

Na str. 163. stojí: „Rozsudek jeho byl napsán v 6. epištole
k Židm;" mínna 6. hlava jedné oné epištoly. Jinak je peklad slušný.

Albatros (Jos. Námstek): Sum ego. Skizzy. Šaškovy Mor. Bibl. dílo 7".

Spisovatel psal zajisté v rozilení nejen pedmluvu, nýbrž i skizzy.

Dílo vnuje p. Dru. J. Podlipnému, tehda starostovi, a v pedmluv dí

m. j.: „jsem to já, kterého odkopáváli jste po léta, když se vaší pomoci
dovolával, jako psa, jako mrchu..." Obrázky samy soucitn ujímají se

utlaované mluvy a národnosti, týraného dlníka, pronásledovaného
poctivce; ani obrázky erotické nemohou se této stísnné a roztrpené
nálady zhostiti. Pro se však p. spisovatel s knihou svou na protivníkv
své tolik kasá, nelze pochopiti.

Z Mostaru poslány nám sešitky „Malá Bibliotéka" (cvrillicí tištno .

jichž dosud vydáno 12 po 24 h. Sešit 3. obsahuje peložené povídky
echova, ostatní povídky jsou pvodní srbské.
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Dosti tuhy boj vede se mezi uenci katolickými o to, možno-li pijatí

za zvláštní duševní mohutnost cit. Vtšina jich dle píkladu scholastik

popírá samostatnost citu, menšina ji však usilovné hájí. Tak iní na p.
Dr. B. Krieg pi posudku B. Boeddera, S. J. „Psychologia rationalis-

v „Theologische Quartalsehrilt-, Túbíngen 1898, str. 329;, tmito slovy:

.Zvláštní mohutnost citová, tento po mnoha a mnoha stoletích ps;

:ého bádání roku 1777. zdaený objev Tetensv, jenž, jak uznává

i M. Schneid (Psychologie im Geiste des hl. Thomas, Paderb. 1892, I.,

156 n.), dle píkladu Esserova u mnohých katolických pedagog došel

pijetí a i u Gutberleta vedle mohutnosti poznávací a žádací alespo zvláštní

kapitolu -i vymohl, ml též (u Boeddera) dojíti povšimnutí." — Dkladnji
udává píiny, pro teba zvláštní zetel míti k mohutnosti citové, R. Kralik

v „Oesterreiehisches Literaturblatt- VI, 70, když píše pi posudku výše

vzpomenuté psychologie Gutberletovy (3. vyl. 1896) takto: „ Spisovatel roz-

šíil v tomto vydání svou zásadu, nezavírati se ped panující vdou, nýbrž

z ní, po dobrém výkladu, bráti podporu pro své stanovisko, ješt dále. Jeho
kniha podává co možná vrný a úplný pehled o nejnovjším stanovisku

duševdy. Jeho vlastní úsudek uhodí na pravý výbr mezi tolika sob
odporujícími smry aneb alespo zachovává pravé meze. Charakteristickým

tu je jeho stanovisko k otázce citu. Jedná sice o citu v jedné z hlavních

kapitol, projednává tu rozmanité druhy citu, nemá však nic proti tomu,

chce-li je nkdo methodologicky podaditi mohutnosti žádací. Právem pokládá

za dležitjší vc rozdíl nižších a vyšších mohutností duševních. Zdali cit

vztahuje se též do oboru rationalní duše, je více systematickou a methodo-

:ou otázkou. Veškerou Vdou probíhá kolísání mezi dichotomií a tricho-

tomií. Je jen activum a passivum a ne také medium ? Jen masculinum

a femininum a ne také neutrum? Dialektika -vta dlí všechno ve dva

kontrasty, díly, póly, ale jeden z tchto dílu je vždy obtžkán ním tetím.

Jednoduché inné mohutnosti žádací stojí naproti druhá mohutnost žádací,

jíž nemožno jen tak lehce pojmouti, jelikož v sob spojuje pas-ivní a

reflexivní vci. Aristoteles a scholastika obmeškali, dobe to rozlišiti; možná,

že se stanoviska formální logiky necítili toho potebu, jejich stanovisko

bylo jim jasnjší. Avšak zakladatel celé novjší filosofie, sv. Augustin,

dle methody metafysieké zavedl ti mohutnosti. Nazývá tetí mulu

duševní „memoria", což bychom snad nejlépe peložili „zvnitnní*, abychom
poukázali na pamt Jemu je toto rozdlení na 3 mohutnosti ovšem velice

dležité, je mu osnovou svta, odle.-k aneb alespo analogie, parallelismus

božské Trojice. Novjší polemika proti moderní mohutnosti citové má ovšem
v tom právo, že možno všechny city podaditi obma peripatetickým mohut-

tn duševním i rozumu a vli', /.> pak zvlášt libost a nelibost pináleží

vli, ale na druhé stran možno též fakta jak empirické tak rationalní

Hlídka.
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psychologie shrnouti do pojmu, do idee bezinné a bezreflexní receptivitv.

Zvlášt pak nejvyšší jevy rozumné duše, ,nápady' (Einfall) a jiné sem náleží."

Smích v soudní síni. Nemalá ást obecenstva, zvlášt tak zvaného

galeriového, chodí do divadla „na komedii", v lidovém význame toho slova,

t. j. pobavit se tam a nasmát se. Obecenstvo takové zrovna íhá na pí-

ležitost, aby konen tohoto svého úelu došlo. V tragediích nejvážnjších,

pi scénách nanejvýš vzrušujících, na p. když se objeví na jevišti šílený

král Lear, obecenstvo takové dává se do hlasitého smíchu ; vždy si za to

zaplatilo, aby mlo „komedii."

Na takovou „komedii" chodívá naše milé obecenstvo také do soudní

sín, a to ne práv obecenstvo galeriové — to ve dne na zábavu nemívá

kdy — nýbrž obecenstvo tak zvané intelligentní, zvlášt útlocitné dámy,

aby se tu zadarmo „píjemn pobavilo." Velikému návalu ctného obecenstva

porotní sín daleko nestaí, vstup jest obmezen, vpouštívá se tedy hlavn
obecenstvo „vybrané", a obecenstvo toto vytrvá tu trpliv v nejvtším

vedru a puchu, jen aby se do vle nasmálo té — tragické bíd lidské!

Kdo ítá v našich novinách zprávy ze soudní sín, všimne si zajisté

astých poznámek zpravodajových v závorkách „veselost, smích, boulivý

smích" a pomyslí si právem, co je tu vlastn k smíchu? Obyejn nebývá

k smíchu pranic, ale obecenstvo soudních síní je velmi „vdné"; jemu

staí sebe obyejnjší výpovd obžalovaného nebo svdkova, aby mlo svou

„komedii." Tak vypovídá na p. obžalovaný: „Prosím, oni se pevlekli,

a potom ml Svoboda Kaisrovy svátení šaty", a obecenstvo, jak referent

poznamenává, dává se pi tom do smíchu. Obyejný lovk sotva by tu

našel nco smšného, nebo když se Svoboda s Kaisrem pevlekli, ml
Svoboda zcela pirozen šaty Kaisrovy; ale našemu „vdnému" obecenstvu

i tohle staí na smích. V processu s výborem mlnické záložny táže se

pedseda svdka : „Znal jste Vinklera? ím byl?" — „Všemohoucím pánem"
(smích). — „Prý jste hodn stavl?" — „Ano, ale už ped 20 roky. Od
té doby nepostavil jsem ani špendlíkové hlaviky" (smích). Zde smálo se

obecenstvo pi-aobyejným poekadlm. Kdyby takhle o zlodji vymlouvajícím

se, že si to ono koupil, svdek prostonárodn namítl: za pt prst a šestou

dla, nebo o lhái povdl, že lže, až se mu od huby práší, mstské
obecenstvo soudní sín by se snad smíchy popukalo.

A tak i v processu Hilsnerov, kde šlo o život souzeného, obecenstvo

napoád propukalo v smích i pi výpovdech jako: „Já s ní neml známost!"

Roku 1896. dne 30. ervna souzeni byli pražským soudem porotním

dva zlosynové z loupežné vraždy, spáchané na židovce. Pedseda pipomínal

obžalovanému výroky projevené vi spoluvzni, jež svdily o nejvtší

zvrhlosti a surovosti obžalovaného. Kdyby v obecenstvu, soudu toho pí-

tomnému, byla jen jiskerka mravního citu, bylo by se hrzou zachvlo,

ale milé naše obecenstvo i tomu se smálo: Pedseda: Vy jste ekl zde ve

vzení svému spoluvzni o Pravdovi : Ten kluk mi nic nedokáže, a jsem

to udlal nebo ne, já se na nic nepiznám. Mimo to jste ekl: Vždy je

to jen židovka. On na to ekl: A což, když dostanete šibenici? Vy jste

na to ekl: Pro jednu židovku nedostanu šibenici, to by musely být tyry.

(Veselost mezi posluchai.)
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Obžal. : Já nic takového neekl.

Peds. : Dále jste ekl: Dostanu nejvýše patnáct roku a až vyjdu,

pak .-i teprv vyl >eru bohatého žida ! (Optovaná veselost a hlasitý
smích mezi obecenstve m).

Peds. (kárav k obecenstvu 1

: Žádám o ticho! Dnešní pípad není

k smíchu, to je velice smutný pípad, a já se divím, že se nkdo najde,

jenž se pi tom mže ješt smát

!

Toto písné pokárání pedsedovo nemlo úinku žádného; hned druhého

dne „ctné - obecenstvo -málo se podobným surovostem zase z plného hrdla,

i napomenul je pedseda ješt písnji, ka: Napomenul jsem již vera
obecenstvo, aby se pi pelíení nesmálo. Jedná se zde o zloin loupežné

vraždy a je smutné, že se ctné obecenstvo mže pi tom smát. Lituji, že tomu
tak jest, a kdyby se to i dále opakovalo, byl bych nucen, dáti sál vykliditi.

Niím prý neprojevuje lovk tak své povahy jako smíchem, t. j. tím,

emu a jak se smje. Kdo se pi výslechu úkladného vraha takovým

surovostem smje, je lovk povahy surové ; takového bylo by nejlépe chytiti

za límec kabátu nebo peleríny a vyhoditi ven, aby v soudní síni ješt více

-urovl a svou Burovostí jiných nenakazil.

Avšak kivdili bychom našemu obecen-tvu, kdybychom se o nm
domnívali, že jen ono je tak surové. Obecenstvo soudních síní je všude

stejné, všude se projevuje táž surovost. Ye Vídni souzena a na smrt od-

souzena byla macecha, vražednice své pastorkyn. Pedseda se jí táže:

.Vy jste dti také trýznila;''" — „Nerýznila", hájí se obžalovaná, „jen

trestala." (Smích). — „Anna byla njaký as v nemocnici, ponvadž
mla v dutin bišní rány.- — „To mla od roštu." (Smích).

V Komárn nedávno souzeni byli soudcové, kteí ukrutným muením
vymáhali na obžalovaných piznání. I táže se pedseda svdka: „Vidl j>te,

jak byli obvinní mueni?" — „Slavný soude!" vypovídá svdek, „ti už

byli zavraždni, když jsem o tom slyšel." Boulivý smích).

Zprávy /.*• soudní sín nepsobí vru ani na nesoudné tenáe novin

bem ušlechujícím a zmravujícím. Již samo to objektivní zaznamenávání

-ti a -míchu posluchastva ve vcech tak vážných nemže než másti

jejich mravní pojmy. A což když frivolní žurnalista celému jednání soud-

nímu svým subjektivním barvením dodává co možná nejvtší „pikantní

vypoítané na zábavu toucího obecenstva?! jo-, oskkra.

Léebné ústavy pro ženy pití oddané. Opilství nalézá také mezi

ženami vždy víc- obtí, a sice pijí v míe nikoli nepatrné víno, pivo a

koalku. Pouné jsou vzhledem ku vždy etnjším píležitostem k opilství

lenského pohlaví zprávy o léebných ústavech pro ženy pití oddané, jaké

vždy u vtším potu ve Švýcarsku se zakládají. Jakožto píiny opil-t.ví

Uvádjí se výchov, úastenství na všedi slavnostech, nešastné manželství.

Jakožto nejnebezpenjší past teba pokládati železitý cognac a tak zvané
sílicí essence, jež v tak etných novinách r

pro jich dobré úinky* reklamou
se velebí. Nkteré chovanky ústav pro ženy pití oddané vypravovaly docela

bez obalu, jak k takovýmto prostedkm sáhly bud pro bledniku nebo

statek chuti k jídlu nebo ve Blahosti, aby pozdji žízní trápeny, sáhly

k pivu láhvovému nebo k laciným vínm. V zuryšském ústavu Blumenau

2*i*
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ve Stegu (Tossthal) byl poet žen pití oddaných, jež do ústavu byly pijaty

24, v druhé polovici roku vystoupil však poet svenek tak, že musilo

býti pikroeno k vystavení nové budov}7
. Ustav vykazoval dobré výsledky,

nebo dle vyšetování u úad a píbuzných bývalých chovanek mohlo býti

konstatováno, že svenky, které byly jako vyléené propuštny, v dob
pozorované vzorn se chovaly. Krom tohoto ústavu existuje ješt jeden pro

ženy pití oddané ve Vysshólzli v Herzogenbuchsenu. Každá ze vstupujících

musí se písemn zavázati, že zstane alespo 6 msíc v ústav, kdežto

v Blumenau vstup a pobyt ženy pití oddané závisí od její dobré vle.

Radí se dtkliv, aby se dlouho neekalo s posláním ženy pití oddané do

ústavu ; kde osobní síla vle nedostauje zíci se jedu, kde vstup do spolku

zdrželivosti pro místní pomry není možný, nebo kde i pes lenství v takovém

spolku zptné pády do opilství se naskýtají, tu je internování v léebném
ústavu jediným správným prostedkem. („Selrweizerische Blátter fr Gesund-

heitspflege" Nr. 7. 1899.) -k.
Otázka ženská v Rusku. Ruské noviny pro ženy (Zenskoje Dlo)

litují, že gymnasia pro ženské pokolení v Rusku pipravují žákyn jen

výlun k povolání uitelskému. „Kde", táže se Zenskoje Dlo, „najdou

tyto mnohé uitelky míst?" V mstech lze se setkati krok za krokem

s mladými dvaty, která hledají chléb a ponvadž jsou na základ
gvmnasijního diplomu všechna stejn oprávnná, panuje mezi nimi nejostejší

konkurrence. Jedna snaží vyrvati chléb druhé. Jedi njaké místo pro uitelku

na mstské škole nebo gymnasiu uprázdno, uchází se o n na sta dvat.
Ty, které nebyly vyvoleny, zstávají pak v dotyném mst a ekají na

uprázdnní jiného místa a živí se tím, že za odmnu nepatrnou dávají

hodiny. Ye velkých gubernialních mstech obdrží takováto uitelka student

za denní jedno až dvouhodinné vyuování žáka nižších tíd gymnasijních

ti až pt rubl msín. Pi tom vyuuje asto také hudb a latin. Ježto

totiž uitelky v dávání hodin musejí konkurrovati se studenty, jsou nuceny

uiti se také latin. —r.

Bulharské asopisectvo a židé. V ísle 21. zmínil se bulharský

list „Pošta" o pomru žid k novinstvu v Maarii a pipojil k tomu poznámku

tohoto smyslu. Bhem 50 let dostali naši (t. j. bulharští) židé do svých

rukou tverý noviny: „Trgovski Vstník" (Obchodní vstník) „Mironosee",

„Cifutski Pravá" (Židovská práva) a „Nov život" a krom toho list „La

Veridad". Krom toho však mají veliký vliv na listy „Nar. Pravá", „Nov vek"

a „Mir". Pjdedi vc tak dále, budou prý za krátkou dobu všichni bulharští

vzdlanci erpati duševní stravu svoji z umazaných list židovských. p.

Za pedsednictví kardinála Richarda bude se konati katol. svtový
kongress v Paíži ve dnech 3.— 10. ervna 1900, jenž ve dvou sekcích

má ukázati v krátkých referátech všechny ty veliké projevy životní církve

katolické. Bv. Otec dal již tomuto plánu svoje schválení a požehnání. Jak

programm ukazuje, bude kongress 3. ervna zahájen slavnou mší pontifikalní

v Notre Dáme; pak budou dopoledne odbývati rozliné sekce svoje sezeníj

odpoledne budou valné hromady. Bohoslužbami ve chrámu Nejsv. Srdce Pán
na Montmartre bude dne 10. ervna kongress ukonen. Látky k poradám

urené jsou rovnž tak rozliné jako zajímavé. První oddlení, shromáždni
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katolických muž, má dle programmu nemén než 11 komissí zamstnávati.

V první komissi má býti pojednáváno o bratrstvech ku cti Nejsv. Svátosti

oltání a Nejsv. Srdce Ježíšova, o klidu nedlním, o skutcích vnitní a

zevnjší missie, o rjoutích, o spolcích papežských, o ádech a kongregacích

atd. Druhá komisse má za pedmt organisaci a shromáždní katol. spolk,

tetí má se zabývati vyuováním na školách národních stedních, vysokých

a odborných v rozliných zemích. tvrtá je vnována katolické propagand
denním tiskem, katolickou literaturou a pednáškami; pátá pojednávati bude

o boji proti zednáství, šestá o sociální otázce v oboru industrie a obchodu,

jakož i o katolické innosti k dobru dlnictva, sedmé pipadne pée o blahobyt

lidu venkovského v nejširším rozsahu. Osmá bude jednati o skutcích charity,

devátá a desátá o katolických studentských korporacích a o katol. spolcích

jinochu. Jedenáctá konen o hájení katolických zájm. Druhé oddlení

shromáždní katolických žen bude míti 5 sekcí. V první má býti mluveno

o spolcích modlitby a missijních, v druhé o vyuování a vychování, pi
emž mimo školy kesanské bude pojednáváno o postavení uitelek, o zízení

škol hospodyských a o ferialních koloniích. Y tetí sekci bude porada

odbývána o ochran mládeže a dívek a o záchranné práci osob ženských

v nebezpeí se nalézajících, jakož i z vzení propuštných, zvlášt o mezi-

národním spolku katolickém na ochranu dívek. tvrtá sekce bude se zabývati

sociální a zvlášt dlnickou otázkou, kde promluveno bude o celé ad
pedmt, jako na p. o boji proti opilství, o založení lidových bureaux atd.

V páté sekci konen bude jednáno o širém oboru charity. Komitét projevuje

pání, aby poslány byly sekretariátu referáty v ei francouzské o znameni-

tjších spolcích, ústavech a kongregacích jednotlivých zemí, a to až do 30. dubna.

Sekretáem je: M. Hyacinthe Le Franc, 28 rue Madame v Paíži. — r.

Požár divadla. V Paíži 8. bezna t. r. vyhoelo divadlo Théátre

francais (též Comédie franeaise). Ohe povstal za jevištm rozžhavením drát
elektrického vedení, zachvátil jevišt a zniil celý vnitek budovy bohat
umlecky vyzdobené. Podailo se zachrániti jen málo obraz a soch i ást
knihovny. Požár vznikl po 12. hodin v poledne, kdy konala se zkouška

pro odpolední pedstavení. Hereka slena Henriotová a komorná hereky
Dudlayové zahynuly v plamenech. Nkolik herc se popálilo. Théátre francais

zízeno bylo v polovici 16. století, umístno bylo zprvu v Hotel de Bourgogne,

v letech 1GS9.— 1770. v ulici Fossés St. Germain a od r. 1806. v nynjší

budov, kterou vystavl architekt Louis a která tvoí jihozápadní ást paláce

Royal (Maison de Moliére). Tu vystupovali znamenití herci Lekain, Mole,

Táhna a j. Umlci dlí se na inné, sdružené (sociétaires) a vysloužilé

(ptii.-ionnaires), mají zvláštní statut potvrzený císaem Napoleonem v Moskv
r. 1812. a doplnný dekrety r. 1850. a 1859. Divadlo pojalo 1400 divák
a dostávalo státní podporu 240.000 fr. ron. Budova pojištna byla na

1,800.000 fr., opravy vyžadovati budou nákladu asi 2 1
/., mil. fr.

Poláci v Pozna sku. Úelem pruské politiky v Poznasku jest

udolání Polák hmotné i duševní. Ve smru prvém pracuje t. zv. hakatism,

Boustava olupující Poláky o pozemkový majetek. Spolenost, která polskou

plu zkupuje a Nmce na ní usazuje, dostala už nkolik milion marek

podpory od pruské vlád}-. Ve smru druhém potlaování dje se tím, že
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polská intelligence je skoro pod policejní dohlídkou, pi emž ponechal

volné pole rzným nmeckým agitaním spolkm, a že se všude nadržuje

nmeckým protestantm proti polským katolíkm. Nedivno, že polská ná-

rodnost výbojnosti nmecké ustupuje a o bytí své tžce zápasí. Kterak

katolití Poláci zstávají za nmeckými protestanty, ukazují na p. stední
škol)7'. Knížectví poznaské ítá 1,227.197 katolíku (skoro výhradné Polák

,

559.735 protestantv a 40.019 žid. Žáku na tamních stedních školách

jest 6149, z nich katolíku 2173, protestant 3032 a židu 934. Pipadá

tedy 1 žák na 555 katolík, 183 protestant a 42 žid. Abiturientu bylo

210 a pipadá z nich jeden na 142!) židu, 5135 protestant, 7000 katolík

nmeckých a na 19.202 Poláku. Na stísnné pomry dosti ile vede si

spolek lidových knihoven. V roku ls!i'.i. založil 38 nových knihoven

a rozeslal 1G.G92 knih. Píjm ml 12.754 marek (v tom G101 mk. lenských

píspvk), vydání 12.727 mk. (z toho na knihy 8035 mk). Vloni zaplatil

také schodek z roku 189S. v obnose 953 mk.

Nmectví na jižní Rusi. Pod nadpisem „Tichá vojna na jižní Rur-i"

uveejnily „St. Pet. Vdomosti" v . 52. lánek, z nhož vyjímáme tuto

zajímavjší ást: Již ped nkolika lety • se v ruských asopisech mnoho
p-alo o hojném sthování Nmc na jižní Rus. Sítání lidu z roku 1897.

ukázalo, že jest jich už G milion. Poskupovali všecky vtší usedlosti a

nyní kupují celé vsi. Nmci nejspíše pracují o to, by Rusm tímto zpsobem
odali jih — týž jih, pro který se prolilo tolik slovanské krve ! V gubernii

jekatrinoslavské stojí desjatina pdy (desjatina = 2400 tvereních sáh,
tedy bezmála mic) 115— 120 rublu (1 rubl = 2 K 56 h), Nmci pak

nabízejí ruským sedlákm 200 rubl za desjatinu. Ze Nmci kupují pdn
ruskou se zvláštním úmyslem, vidno z toho, že tolik nabízejí, a nabízeti

tolik mohou, ponvadž "mají pramen penžní za hranicemi ve své domovin.
Nebude-li ruská vláda vystupovati rozhodn proti tomuto nmeckému hospo-

dáství, skoupí Nmci v 5 — 6 letech všechnu pdu na jihu a zmní úpln
mapu jižního Ruska. Už nyní mají nkteí Nmci 7— 9, ba 15 tisíc desjatin

pudy! Minulo 100 let, co se Nmci poali do tch krajin sthovati, živel

amecký však netoliko se nepizpsobil ruskému, nýbrž naopak ponmuje
ruský. Ani jeden Nmec nete ruských novin, nýbrž objednává si rzné
„Zeitungy", a tak je duševní i politické vzdlání jeho nmecké. — Na
konce zmínný list vyzývá ruskou vládu, by zabránila Nmcm kupovati

ruskou pdu a tím je pinutila provozovati rzné manufakturní práce.

oásledkem ehož by se smísili s ruským živlem a pozbyli své zvláštnosti

a politické zcela nmecké svoje smýšlení. Že se to stane, o tom neteba

pochybovati. p.

O psobnosti barevného svtla na systém nervový. Již astji

bylo tvrzeno, že barevné svtlo má zvláštní vliv na lovka a na zvíata.

Nkteré z nižších organism nabývají prý docela ve svtle barvy fialové

rychlejšího vzrstu. Na druhé stran dokázal Flammarion, že bourci nej-

pomaleji rostou ve svtle fialovém. Pokusy, které byly uinny vzhledem

k psobnosti na systém nervový, dokazují, že ervený konec spektra psobí
na nervy dráždiv, kdežto barva fialová, modrá a zelená konejšivý úinek
má. Známo je, že býci a krocani ervenou barvou se ro/.draždují. Naproti
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tomu používá se modrých brejlí u ko, aby se upokojily. Wundt zpozoroval

ped mnoha lety, h- rozliné paprsky spektra rzný vliv mají na nervy.

Dr. Douza uinil pokus rozliné nemoci nervové léiti vlivem svtla barev-

ného. Tak byla na p. melancholie s výsledkem léena svtlem erveným,
vzteklina svtlem modrým. M. Dorovi se podailo u lidí nervosních vzbuditi

závra psobením svtla erveného, kdežto svtlo zelené úinku tohoto ne-

mlo. V dílnách Lumiruv v Lyon zhotovují se desky pro svtlo citlivé

ve velikých sálech pi svtle zeleném. Díve, když používáno bylo svtla

erveného, zpíval a gestikuloval personál stále pi práci. Dnes je potichu,

mluví málo a tvrdí, že cítí veer daleko mén únavy než díve. V ústav
Veanetov pro léení vodou nabylo se podobných zkušeností. Pacienti pi-

neseni bývají do fialového svtla, aby se upokojili, do erveného, alty byli

rozrušeni. Každý nervosní lovk ví, že pošmurný den rozladuje, první

paprsek naproti tomu že opt rozveseluje. Je na bíledni, že zele rostlinná,

modrý blankyt nebes, modrozelená barva moe na mysl konejšivé psobí.

ervené svtlo psobí prý píznivé pi nemoci moské. Odpor mnohých lidí

k temné svtnici souvisí - psobením erveného svtla a muže býti použitím

zelených tabulí odstrann. — n.

Jak Se u nás pekládá. V -Ruské knihovn vydán peklad Obyejné
Historie* J. A. Goncarova, poízený pí. Bronislavou Herbenovou. Peklad jeví nkteré
dosti povážlivé nesprávnosti. Tak -vašimi by ustami da med pi (pála bych si,

by >•• slova vaše splnila pel. »vaše ústa petékají medem (22); poperek napí)
pel. »v pedu« ..' 2 2 ); »prisutstvennyja msta — tak i vidno, to prisntstvennyja

msta soudní bndovy . . .) pel. posvátná místa* (40); sdvinu brovi

(stáhnout brvy) pekládá stále pozdvihnout brvy* (67 si.) : slova izmna — izinnit
i zrada — zraditi pekládá: zmna* (87), zmnit; na vyderžku (nazdabh) pel.
na posezení (110); tverdi (opakovati pekládá opt a opt tvrdit (162 si.);

>chandriš< (jsi trudnomyslný) pel. >samá podezíravost (178); ja vyvedu tebja na
svžuju vodu- (ukáži t v pravém svtlej pel. slovn: já t zavedu do erstvé vody-.

(180); perevedetsja vyhyne) pel. >se zmní* (195 : vol iz ego bjetsja duraina!*
(h 1 e, proto t r á ]< í »e hlupák!) pel. v tom vzí šelmovina! (199); udruzi
(prokázat službu pátelskou) pel. spátelit si i poesal '..'laz, cbofa on
ne esalsja i pomnul si oko. a ho ne s v r bl o) pel. »p oni nul si oi, a je

aemnul* (211); požnrjti (vyhubuji mu) pel. »dohlédnu« (211); »opredlenije«
(definice, výmr) pel. .rozdlení 220 : predpolagat (zamýšlet, míti v úmyslu) pel.
dávat pednost (225); požiloj obstarožní, letitý) pel. >všední 226 ; letaij tkavý;
pel. vzletný 229 : dopros (výslech) pel. doproování (233); napropaluju 'a to

skoní jak skoní pel. až do rána* (233); progovorilaa (podekla se pel. rozmluvila

i (7 : osa žehnati) pel. »oslovati« (247); dusja (durdil se pel. šidit* ('248);

aj, ozimi do.-talos- (tuším, ozimní osení dostalo pel. jako kdyby
podzim pišel (257); baronik (bárká) pel panáek 269); »nadežnyj spo-

lehlivý) pel. »dvrný (287); »spes (pýcha) pel. »spch«, napasí neštstí) pel.

»nástraha< (301); poest (hodnost) pel. tak íkaje* (302); ne mudrcnyj (ne chytrý)

pel. a moudrý sladostrastnyj smyslný) pel. -sladce vášnivý «kak
by to ni bylo 'a je jak je) pel. kdyby ani toho nebylo (325) a pod.

Kdo se teprv uí rusky, a cviení svých neuveejuje

!

;
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liberální (organ podporovaný jako na p. vídeská „X. F. Presse" od

„Alliance Israélite") „Tribuna" nazvala nedávno nmecké poutníky a

poutníky jubilejní vbec „pidocchiosi stranieri". všiví cizinci, což

v ústech Itala povstné istoty a tu ješt i semitské racy se velmi

podivn vyjímá. Titul ten utržili si nmetí poutníci za to. že se opovážili

pout rakousko-uherské katolické šlechty,

kanovníkem Lippem. Jádro tchto poutník tvoila eská konservativní

šlechta a katolití lidoví vdcové uherští. — Veejné mínní katolík

v Uhrách není s poutí katolíkv uherských koncem dubna konanou

spokojeno. Uhi jakožto poutníci dvojnásob jubilejní (slavit* Maai
doma své 9001eté jubileum obrácení na kesanství) slabo se osvdili.

Ani poet jejich, ani petrský halé, ani vystupování jejich v íámé

nesvdily f>rý o této zvláštní nálad. Pi druhé letoší výprav hodlají

tedy omeškané vynahraditi.

Povznášejícím zjevem, jak oití svdkové celého poutního ruchu

tvrdí, je ta mezinárodní všesvtová pestrost jeho. Jeví se v tom též

síla a božský znak katolicismu, živý dkaz pro známku církve pravé,

že je pro všecky vky a všecky národy.

Na svátek Nanebevstoupení Pán provedena v basilice vatikánské

ohlášená kanonisace blah. Jana de la Salle a blah. Rity z Cascie.

když bylo ped tím dne 17. kvtna tetí a poslední konsistorium

kanonisaní dalo svj souhlas s prohlášením obou blahoslavených za

svat.'. Konsistoria tato skládají se z biskup, z nichžto všichni v okolí

100 mil od íma dostaviti se musí. ostatní zváni jsou a dostaviti se mohou.

Dle ímského dopisu prof. Krause (známý liberální církevní historik)

zaslaného mnichovské „Allgemeine Ztg." ztratili v zemelém kardinálu

Mazzellovi Jesuité silného protektora a zastance vlastního ducha svého

v ímské kurii. Smrtí jeho prý uvolnila se nejen pouta církve, ale

i samého ádu. jemuž mocný a „neblahý" vliv kardinála Mazzelly už

byl nepohodlným. Ostatn protivníci systému jesuitského v kurii
nabývají prý poslední dobu víc ;i více odvaliv veejné vystupovat proti

nmu a svj nesouhlas vyslovovat s panujícím dosud duchem v kurii

ímské. — Mají-li Jesuité opravdu jaký vliv v kurii ímské, dobyli si

ho jen prací svou (žurnalistickou a vdeckou) a tak touže cestou pole

každému jest volno.

Jak sama kurie ímská a vbec církevní kruhy ímské jsou

liberální, vidno z toho, že nedávno e biskupa amerického z Peorie

(v Illinois) monsgra. Spaldinga o vychování v církvi pijata velmi

pízniv, a tenor ei naležel smru demokraticko-americkému, v nmž
a z nhož zvlášt pracoval nebožtík „amerikanismus". Biskup Spalding

silný draz dával na svobodu, zvlášt Bvobodu bádání a svobodu vdy,
na dovolenost závodni se svtskou naukou ve všech oborech, poukazuje

jako na píklad dobrého výsledku této svobody a samostatného vývoje,

na církev katolickou v Anglii a v Americe, která z pranepatrných

poátk ped stoletím te rozvila se v mohutnou kvetoucí vtev církve
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katolické, ítajíc na 20 milion duší a psobíc svou charitativní a

osvtnou inností snad tolik, eho celý ostatní starý katolický svt
dohromady nesvedl! Tato zveleba svobody, na mnohých místech ei
Spaldingovy na zásady amerikanismu upomínající, ale pece jen stále

v mezích katolické discipliny zstávající, nepobouila nikoho, ba naopak

i od tch Jesuit pijata s pochvalou. A ješt s vtší pochvalou pijata

e téhož biskupa v kostele sv. Silvestra o Velikonoci proslovená o p-
sobnosti církve na výklad modlitby Pán pipoutaná. V témže chrámu

Pán ped rokem jiný biskup americký, mons. Keane, svou eí o kázaní

na hoe a o osmeru blahoslavenství pivodil si „nucené ochuravní",

pro nž pak kázaní svých ve chrám tom zanechati musil.

Záležitost katolické samosprávy uherské zaplétá se víc

a víc a konen vychází na jevo, kdo je protivníkem jejím: episkopat

uherský sám, který vbec nechce pipustiti laiky ke spoluúastenství

ve správ církve. Ovšem biskupové nejsou za jedno a lepší a dosti

silná menšina episkopatu jest pro autonomii co nejširší. Trojlenný
výbor biskupský, který o. bezna byl zvolen, aby se vyjádil, jaké

stanovisko zaujímají biskupové uherští k návrhm podaným z vtšiny

a menšiny 27lenného výboru kongressu katolického, podal své stano-

visko v ten smysl, že pedn žádá, aby všecky církevní nadace, a
kostelní a školské a dobroinné, církvi byly vládou vráceny a církevní

správ podízeny, za druhé však odmítá jakoukoli souinnost laického

živlu pi správ církve a jakoukoliv organisaci z nižšího knžstva

snad a z laik k tomu konci sestavenou: nebo biskup ve své diecesi

sám jest uitelem, * zákonodárcem i soudcem, který sám za vše od-

povdnost pejímá i nese. Vsunouti njaký lánek laický v hierarchickou

organisaci církve protiví prý se hierarchickému zízení církevnímu.

Episkopat odmítá tedy práv to, po em zastanci autonomie nejvíc

touží a eho se zíci by katolíkm uherským pi budování své samo-

správy pišlo nejtíže. Nebo uherské církve kol a kol nich práv touto

samosprávou jsou nadány, a to nejen protestantské a pravoslavné, ale

i katolické, a to jak ecko-sjednocená církev Rumun, tak i latinská

sedmihradská. Vláda, která rovnž své stanovisko zaujala k návrhm
27lenného výboru, nejeví se tak neústupnou, jak se obáváno. Vi
státu a vlád jedná se jen o fondy školní a církevní, jež by vláda

církvi samé ve správu vydati mla. O obou enunciacích vlády i episkopatu

rokoval 27lenný výbor dne 10. kvtna, aniž by byl dosud na em
se rozhodl.

Na tchto neshodách však bu celá samospráva se rozbije, nebo lvím

bude musit zakroit ve prospch její u episkopatu. aby tento zaujal

podobné církevn- liberální stanovisko, jaké druhdy (ped pl stoletím)

byl v otázce samosprávy církevní zaujal tehdejší episkopat uherský.

Akoliv církev a katolíci francouzští za urážku svou to

pokládali, že vláda jako jiná léta výstavní i letos práv 14. dubna, a
byla Bílá sobota, zaídila slavnost zahajovací ve výstav a a výstava

ani z polovice ješt nebyla dokonena — pece arcibiskup paížský

na žádost mnohých katolík vystavovatel naídil modlitby v kostelích
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za zdar výstavy. Modlitby ty vtšinou konánv 30. dubna. Také církevní

oddlení, které církev francouzská s pomocí ímské propagandy zvlášt

v ásti missijní) poádá, upraveno beze všeho, jakoby se nic nebylo

pihodilo. Vyslovovány sic obavy, že snad kardinál arcibiskup paížský
nebude smt ani toto církevní oddlení zahájiti po zpsobu církevním.

le kardinál Richard sám rozptýlil obavy tyto poukázáním na to. že

zvláštní oddlení spravují se sama svým ádem, a že také už byla

nkterá i církevn zasvcována ruský oddíl . tak že není obavy ani

pro oddlení církevní, jako že též skuten vláda církvi ve slavnosti

zahajovací nijak nepekážela.

Senát italský pijal 12. kvtna pedlohu vládní o civilním
satku závazném, ale ve znní pece jen zmírnném, než jak
protináboženské vrstvy a poslanci jejich chtli. Obanský satek totiž

možno uzavíti ped nebo po církevním satku. Uzavírá-li se po církevním

satku, tedy musí se to státi nejdéle do osmi dnu. Uzavírá-li se satek
církevní naped, musí do tí dn knz sezdávající satek ten úadm
ohlásiti. — Senát pedlohu ve smyslu konzervativním znan pozmnil,
tak že liberální strany volají, než takový civilní satek, to radji nic —
tento totiž píliš slab vyjaduje tu tendenci proticírkevní. Zmnný
návrh zákona musí ovšem znova projiti dolní snmovnou a kdyby byl

pozmnn, opt i senátem. Proto smrtek obanský bude lnul v této

zpsobe zaveden, nebo vbec bude z poádku odstaven.

Ve svém spisu zaslaném kesanskému archeologickému kongressu

v ím dovozoval antiochenský patriarcha syrských Maronit proti

dosavadnímu tvrzení historie, že M aroni té byli vždy pravovrnými
a nikdy nebyli stoupenci bludu monotheletismu nauka o jediné vli
v Kristu i. Tvrzení své dokazuje z pramen domácích a z vdomí
i podání vícího lidu svrského na Libanone, který se nikdv k pravo-

vrné církvi ítati nepestal. Minulý patriarcha sveden mínním historie

západní pipustil sic. že Maronité byli v dávnovku monotheletv. ale

mínní toto nedá se držeti.

Velebitel starokatolictví mezi Rusy, prof. A. Kiréjev. nedávno
v Novém Vremeni petrohradském navrhoval, aby na zniení politického

vlivu katolictví v Polsku povoláni byli starokatolití kazatelé do Polsky
a aby v Polsce, na Litv a Ukrajin vláda starokatolictví
proti katolicismu podporovala. Ze by starokatolictví mezi Poláky
a jinými katolíky ruskými mlo pdu. vidti prý z toho. že v 16. sto-

letí na celé skoro Litv a v severní Polsce ujal se protestantismus a

dokonce i socinianství. A dnes v Americe mezi Polákv povstala nová
církev starokatolická (pod známým .biskupem" Kozlovským). Tedy
nejsou Poláci tak pevní ve svém papismu a katolicismu. A pak ne-

jedná se ani tak o Poláky, jako o „rozpolaení katolictví" v Rusku.
Dnes každý ruský domácí katolík už proto, že je katolík, jest také

Polákem, nebo aspo polská národnost se mu vnucuje, od samé vlády
a samého státu ruského jaksi je strkán zrovna polonismu. Celá Rus
jakoby se úedn dlila na dva velké tábory: tu pravoslaví tedy i Rus.

tam katolictví tedv Polska. — V as vatikanske:ho snmu církevního
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i mezi katolíky na Eusi rozléhal se hlas: „Pry od íma", jako prý

dnes tentýž hlas se ozývá v sousedním Rakousku. Ale vláda ruská

dosud vždy bránila vlivu papežova mezi katolíky ruskými a každé od-

stedivé a protiímské hnutí mezi nimi zrovna potlaovala (nesmovalo-li

k pravoslaví totiž). Tím sama pomáhala k dnešnímu nešastnému

sluování katolictví s národností polskou, jež dnes státu psobí tolik

nesnází. Starokatolictví samo pak má prý tolik síly v sob, aby mohlo

pustit koeny nejen v Pivislí a v západním celém kraji (ruském),

ale vbec mezi katolickými Slovany pispti k ešení otázky slovanské.

Od jara do zimy venkovské chrámy pravoslavné ve Velkorusku,
jak si stžuje penzenský (Penza) „Eparchialný žurnál", bývají skoro

prázdné. Ve všední den pracuje lid rolnický na svém a v nedli
a ve svátek musí na obecní. Starostové, kteí svolávají z dom podle

potu duší pracovníky na obecní práce, iní to z pravidla v nedli.

Takový z dávna zaveden poádek! A tak obyejn muži a vzrostlá

chasa musí nejmén po 15 nedl a svátk pracovati a do kostela ani

nepáchne. Kostel bývá napolo prázdný, leda nco žen, školní mládež

a starší lidé plní v letní as své svátení povinnosti kesanské. Proti

poádkm tmto je církev pravoslavná lhostejnou, nepokusila se ani

valn, aby tomu zamezila. Ostatn venkované velikoruští nejen na

obecním pracují dle poádku v nedli a ve svátek, ale i na svém.

Velmi asto v nedli a ve svátek odpoledne vyjde celá rodina do pole,

mnohý a mnohdy i všichni už od rána celý den nedlní a svátení

jsou na poli. — Tomuto na zbožný ruský lid zajisté podivnému zlo-

zvyku podnt dala, zdá se, sama píroda. Za krátké doby vegetaní ve

stedu Rusi a zvlášt na východ Rusi nesmí rolník propásti ani chvilky.

Zjara nesmí nechat pole- zaschnout, nebo náhle udeí už letní úpal,

jara v podnebí tom ani podzimku v našem slova smyslu není, nýbrž

náhlé pechody ze zimy do léta a z léta do zimy. Od kvtna nebo

konce dubna do polovice, nejdéle do konce záí nutno udlati vše to,

na u nás je asu od poátku bezna do poátku listopadu.

V lidovém život náboženském na Rusi pravoslavné veliký

význam má „ikona" 1
)

-— rodinný obraz, vlastn devný oltáíek
do rohu svtnice na význané místo stavný. Podle starého zvyku a

slohu mladí manželé zakládajíce si svou vlastní domácnost v první

ad starají se o „ikonu", již od „ikonopisce" koupí a už opateni

bývají na celý život. „Ikonopiscové", ili malíi ikon byli tudíž d-
ležitým stavem na Rusi — ale vymírají, i ješt he — „fušují".

Sloh, vzory, ráz malby, to vše podle starodávné tradice církví zavedené

nebo schválené se pstovalo, a jak lid je konservativní, nedovolil

ikonopiscovi uchylovat se od zddné formy. Kresby a zvlášt roucha

svatých na ikon hojn se pokládala zlatou barvou, jinak vše tlumeno

v barvách temnjších, nebo pravidlem bylo malovati ikonu na dev.
Jiné než devné ikony lid nekoupil. Moderní kultura i do tohoto

starobylého ctihodného zvyku se vedrala a zanesena tam — židy!

Židé se chopili výnosného zamstnání toho, a pro usnadnní konkurrence

') Z eckého stxtóv = ejkún = obraz.
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zaali dávati lacinji, aby pak mohli dávat lacinji, zaali ikony

tisknout, na papír nebo plech a pak teprve lepit nebo pibíjet na devo.

Strojová práce pišla pak ovšem lacinji! Dív ikona runí práce na

devo zpíma malovaná pišla aspo na 3, 4, 5 rubl nejladnji, ted

papírovou ikonu lze dostat za jednu i nkolik kopejek! Tištné nálepky

na ikonu jsou peste jarmarení, a protiví se asto nejen církevnímu

stilu, ale i veškerému náboženskému citu. 1
) Duchovenstvo si stžuje,

že lid ped takovými novomódními u žida koupenými ikonami nemá
úcty, neklaní se jim, nezažíhá ped nimi svtlo — vbec starému a

krásnému zvyku domácí úcty ped obrazy svatých odvyká. Zvlášt na

živjších a prmyslových místech zjev ten se pozoruje, kdežto za-

chovalejší venkovský lid takových ikon nerad kupuje a jen z nouze,

kdvž o runí práci starého slohu je potíž, což bývá asto, nebo moderní

židovská konkurrence staré „ikonopisce" už zpola ubila. Otázka ikono-

pisná i s národn-kulturního stanoviska má veliký význam a asto

i svtské kruhy v poslední dob se jí obírají a v listech všech tém
bývá petásána. Tyto dni v „S. Peterb. Vdomostech" navrhuje

Krjukov, aby v jednotlivých eparchiích nebo pro širší okrsky se zí-

dily „ikonopisné školy", které by umlce malíe udržovaly ve

staré náboženské tradici a spolu vzdlávaly vkus jejich a budily fantasii

a invenci umleckou.
Proti církevn-farním školám koncem dubna vystoupil

v liberálních moskevských „Ruských Vdomostech" P. Šestakov. Školy

církevn-farní (cerkovno-prichodskije) zavedeny i obnoveny vedle

státních („ministerských") Škol v té nadji, že knžstvo pravoslavné

pomže zdarma šíiti poátky vzdlání po venkov. Také na úrove
a stupe uební proto nekladeny v nich velké požadavky. Le od 1896

ruské duchovenstvo vymohlo si remunerace i pro církevní školy a plat

mají i duchovní dozorcové škol tchto a celá vyšší správa jejich

placena státem. Také duchovenstvo nestailo školy tyto obsadit vlast-

ními silami a i ve školních radách okresních i na prpravnách ui-

telských, ve zkušebních komissích atd. všude vtšinou laikové úady
ty zastávají. Tak dovozuje Šestakov, církevní školy zklamaly úplné

a nesplnily nic z toho, co od nich ekáno: neulevily státní pokladn,

nebo ta na n musí platit tak jako na své, ba pijde jí jedna církevní

škola dráže než jedna „ministerská"; také se nesplnilo to, že by

duchovenstvo ze sebe bylo poskytlo hojnost" sil, ve cviení národa

vypomáhajících, zbývá tedy jen to, že škola církevn-farní pes to,

že víc na ni stát doplácí, jest horší, nedosahuje toho stupn výcviku

a vzdlání jako obecná škola „ministerská." Žádá spisovatel tedy,

aby se farní školy státem podporované promnily vesms ve státní. —
Nechu k církevním školám na Rusi jest dosti rozšíena a nezídka
možno se s takovými návrhy potkati. Církev pravoslavná ostatn po-

znávajíc, jaké hrozí nebezpeí její škole pro malou úrove vzdlávací,

namáhá se ze všech sil dohoniti školy státní; ustanovuje lepší síly,

') Malování a zhotovování jakož i prodej ikon osobám nekesanským sic zákonn
nkolikrát byl zakázán, ale židé zákony obcházejí.
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lépe je též platí a namnoze s rozhoením výtku inferiornosti odmítá,

ale ta je skoro všeobecn pravdivou!

Schematismus pravoslavných diecesí jižních v naší íši uvádí

v eparchii dalmatsko-istrijské pod konec minulého roku:

3 kláštery, 82 kostel, 70 duchovních osob (!), z nichž je 42 svt-

ského a 28 eholního ádu; duší vících má diecese 76.866; ve školách

církevních jest ve stedních (chlapecké semináe) 102 žáci, v obecných

3227. Eparchie kotorsko- dubrovnicko-spiská má 8 klá-

šter, 208 kostel a 56 duchovních osob (!), z nichž 40 svtského a

16 eholního ádu; duší vících má 28.772.

Na erné Hoe od letošího nového roku zavedena dležitá

zmna : stát pevzal na sebe platy duchovních a zavedl za to

da všeobecnou, která se asi rovná dívjším dávkám, jaké vící
skládali a jež si duchovní sami vybírali. Jen že díve mnohdy sbírka

odbyla se v naturaliích, te se da bude chtít v penzích; za to zase

da lépe rozdlena. Poplatníci rozdleni na ti tídy: v první se platí

3 zl. 8 kr., v druhé 2 zl. 30 kr. a v tetí 1 zl. ron. Duchovní po-

vinen te ovšem darmo sloužiti obvyklé všeobecné bohoslužby církve

a zdarma konati všeobecné úkony stavu svého. Jen o zvlášt a mimo
svj úad koná, mže si dáti zaplatiti (v úední bezplatné funkce patí

i žehnání domu v den „slávy", to jest v den patrona té které rodiny

v obci). — Úkazy o zmn té vydány až v únoru a beznu, v dubnu

sic ješt platy státem nespláceny, ale pece zmna platí už od 1. ledna

1900. Mezitím duchovenstvo vydržováno po starém zpsobu a po první

státní výplat má vše, co od farník dostalo, vracet.

V macedonských národních rozepích súastnny jsou

pedevším církve jako hlavní pedstavitelky a nositelky národností

v turecké íši. Vzájemná záš pravoslavných církví bulharské a ecké
a bulharské a srbské jsou ze stálých denních zpráv s dostatek známy.

V tomto vzájemném soení spoívá celá politika turecká, jež jím hlavn
vinna jest. Le nedávno bulharské listy obviovaly z takovýchže ne-

návistných piklv i biskupa sjednocených Bulhar v Kukuši,

mons. Epifania. Ze msty udal všecky vísky a rodiny kolem Kukuše,

jež do nedávná byly uniatské a opt odpadly k pravoslaví. Udal je

tureckým úadm, že buntují povstání. Tureckým úadm ovšem už

pouhé udání proti Bulharm staí, aby nejobávanjší macedonskou
národnost bez výslech co nejpísnji trestali a niili.

Patriarcha caihradský dosud se nemže smíiti s po-

rážkou, jakou ruský vliv pipravil fanaru pi volb východního patri-

archy syrského y Antiochii. Rozesílá okružník autokefalním církvím

ecka, Srbska, erné Hory a Rumunska (Bulharsko jest od fanaru

v klatb a Rusku si ovšem v té vci výzev psáti netroufal!), aby ze

spoleenství svého vylouily syrského patriarchu antiochenského s celou

církví jeho, ježto je prý nekanonicky zvolen. Za to potvrzen od sultána

ecký kandidát na alexandrijský stolec patriarší, z Jerusalema druhdy
vlivem Ruska vypuzený Fotios. Tu Rusko v boji s fanarem prohrálo.
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Konen londýnský arcibiskup zmohl se i na druhý výnos
proti ritualismu (prvním byl zakázal kadidlo a svíky pi pro-

testantské bohoslužb v anglikánské církvi státní). Výnos tentokrát

(z 1. kvtna) jest dogmatického rázu: jedná o transsubstanciaci
(pemnní chleba a vína v tlo a krev Pán). Ritualisté v tomto lánku
víry nedrží se „prayer-buoku" („modlitební kniha" = katechismus

základních lánk víry v církvi anglikánské), nýbrž úpln nauky církve

katolické: knz promuje slovy „Toto jest tlo mé" atd. sám zpsoby
chleba a vína. a promuje je i bez pijímání vících, a promnné
uschovává k adoraci a k pijímání vících, po pípad i za viaticum

(k zaopatování), tedy jako v církvi katolické. Všecko to kára Dr. Benson,

primas církve „established" ve svém výnosu peteném v tajném konklave

na konferenci lambethské. Dle lánku 28. „commonprayer-booku" prý

svátost oltání nemá se ani nosit z domu do domu ani uctívat ani

uschovávat, ježto Kristus toho nikde nenaídil. Církev anglikánská

zavrhuje domnnku, že v posvcených zpsobách chleba a vína je

pítomno tlo a krev Pán, proto i zakazuje je uctívat úctou božskou,

nedovoluje je podávat nemocným, kteí už jsou bez vdomí, nebo
nemže svátost ta bez piinní pijímajícího nijak psobit; také není

prý potebno, jak ritualisté hlásají, že by lovk pijímající musil býti

zcela laný, staí prý, když slušn a v normálním stavu veee Pán
se piúastuje (t. j. není opilý, nepichází zpíma od hostiny a pod.).

Hlavn obrací se arcibiskup ve svém výnosu proti uschovávání a adoraci

svátosti oltání. Z opatrnosti ve výnosu pidává, že to jsou názory

církve anglické pro tu dobo. Možná tedy, že pozdji budou jiné. Také
i proslovuje své zákazy tak mírn, že se zdá, že nechával pece jen

prchod i jinému mínní, kdyby snad velká ást vících pi nm
chtla mermomocí setrvati.

Minule už zmínné spory o modlitbách za zemelé, vzbuzené
modlitbou episkopatem anglikánským u píležitosti války s Bury pede-
psanou, stále ješt doznívají v asopisectvu anglickém. Tak zvané
svobodné církve protestantsko-anglické, hlavn methodisté,

baptisté, kongregacionalisté a j. na nedávném sjezde svém v Bristolu

usnesly se utvoiti jakousi všekesanskou jednotu, v jejíchž

mezích každá jakákoliv církev svobodn by se mohla vyvíjeti, uznává-li

aspo tyto hlavní nevyhnutelné nauky kesanské: jediný Bh ve tech
osobách, vtlení druhé božské osoby, vykoupení, posvcení kající duše

Duchem sv., Zjevení Boží v Písm sv., první hích, nutnost pokání
a odpuštní hích, jehož dojíti možno skroušeností a vírou v Krista

pro jeho vykoupení, nesmrtelnost duše, vzkíšení, poslední soud, odplata

po smrti v nebi nebo v pekle. Vedle tchto základních pravd, bez nichž

ovšem kesanství pestává býti kesanstvím, každá církev té budoucí
jednoty, dojde-li k ní, mže uit a hlásat, co chce!

Koncem dubna (od 22. dubna do 1. kvtna) konán v Novém
Yorku interkonfessionalní missijní sjezd. Ml totiž býti

shromaždištm delegát zmissijních spoleností všech církví kesanských.
Ale úastenství své na nm odekly katolická církev, ecká církev
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a jedna z hlavních missijních spoleností anglikánské církve. Sjezdu,

na nmž shromáždilo se na 2000 delegát z etných zemí a íší všech
pti díl svta, pedsedal bývaly pedseda Spojených Státu Harrison.

Vda a umní. Divadelní záležitost pražská ani po
rozhodnutí zemského výboru vlastn nerozhodnuta. Družstevní boj teprv

te propuká celou silou. Je zejmo, že zmna má ráz pece jen víc

politický než umlecký. Staré družstvo podalo zemskému výboru
memorandum, v nmž dovozuje, že družstvo nové nebude moci správu
Národního divadla pevzíti od 1. ervence, protože „fundus instructus"

od starého družstva nekoupilo a nový v potebném množství zatím

nesežene. Staré družstvo svj fundus instructus vycenilo znan vysoko,

na 300.000 korun, tak že nové družstvo nabídku pirozen odmítlo.

Nové družstvo obrátilo se po memorandu starého k veejnosti zvláštním

posláním, v nmž celou vc vypisuje a slibuje, že bude s to, aby se

svým už objednaným fundem instr. hry hned po pevzetí zahájilo. —
Staré družstvo prý se chystá zídit nové divadlo v Praze (snad

pežíti Varieté a upraviti je pro inohru a zpvohru). Tím by otázka

druhého divadla pro Prahu najednou byla rozešena. Nové družstvo

ustavilo se 7. kvtna, za editele ústavu zvolen prof. Gustav Schmoranz
(z umlecko-prmyslové školy), editel bývalého výstavního divadla,

editelem opery jmenován Karel Kovaovic, pedsedou správního výboru
zvolen Alois Wiesner, majitel knihtiskárny; ve výboru mimo jiné jsou

prof. Dr. J. Hlava, prof. Dr. Gr. Blažek, F. Topi, -knihkupec a j.

Dne 11. kvtna dáváno sté pedstavení opery Blodkovy „V studni",

ímž tato opera po „Prodané nevst" brzy (1867) na jevišt uvedená estn
vedle ní obstála, patíc jako ona mezi nejpopulárnjší eské skladby. Skla-

datel její po tomto jediném svém operním díle zemel v blázinci v Praze

r. 1870., v témže ústav, v nmž za 14 let pozdji zemel i Smetana.
Naši eští skladatelé Smetana a Dvoák slavili nedávno

(3. a 4. kvtna) triumfy v Terste pi koncert poádaném od orchestru

ze slavného divadla milánského „Alla scala". Mezitím co práce domácích
skladatetv italských nebudily žádného ohlasu v obecenstvu, Smetana
a Dvoák vyvolávali pravé nadšení. Tytéž dni obdiv Tersfan budil

eský umlec ve he houslové Kubelík, jemuž uštdili štde titul

druhého Paganini.

Dne 13. kvtna pevezeny ostatky Pavla Josefa S a f a í k a,

vrstevníka a druha Palackého, nejgeniálnjšího uence z doby našeho

obrození, ze starého protest, hbitova v Karlin na hbitov olšanský.

ei pi té píležitosti pronesli prof. Pastrnek a prof. V. V. Tomek;
slavnost súastnila se celá uená Praha.

Vedle Koího „Staré Prahy" poala „Spolenost pátel starožitností

v Praze" vydávati památné dílo „Staromstský rynk", aby tato historicky

a umlecky nejvzácnjší ást staré Prahy do podrobností byla aspo
v obraze a slov potomstvu uchována. Dr. Josef Teige a J. Herain
vedou literarn-umleckou redakci díla toho.
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Jednota eských umlc výtvarných uspoádala v kvtnu v Praze

výstavku malíského umní ruského, na níž zastoupeno

umní ruské 25.") ísly a^ pední jména ruské spolenosti umlecké:
Rpin (4 . Vasncov 9 . Siškin (10 obrazúv a na 80 rytin a kreseb).

Krámský, Makovský (kollekce), Jaršenko. Mjasojedov. celkem na 41
umlc ruských. Výstavka ruská jest první návštvou ruského výtvar-

ného umní v našich zemích. Vcí cti bude. aby i materielní výsledek

výstavky se shodoval aspo z ásti s naším nadšením slovansko-ruským.

Na poest svého 5001etého jubilea založení krakovská universita
Jagiellonská jmenuje množství estných doktor svých z celého

ueného svta; mezi eskými uenci se hodnosti té dostalo: professorm
eské university Gebauerovi, Hlavoví a Randovi, vesms uencm
evropského jména, a stavebnímu radovi a zakladateli eské akademie
vd a umní J. Hlávkovi.

„Rozvoj" ve svém 13. ísle pináší zprávu, že z arcibiskupského

archivu kroméížského chystá se veliké a dležité dílo. jímž bv se

osvtlila historie Moravy skoro spolu s historií církve olomoucké v jedno

spadající, totiž „Monumenta ecclesiastica". Církev moravská nemá
vlastn ješt svých djin obšírnji zpracovaných, a byl bv to dobrý

základ a snad i poátek.
Jak poslední íslo polského „Architekta" sdluje, bude pomník

z bitvv tí císav u Pratce („Ossarium" zhotoven podle návrhu
polského architekta Teodora Talovského z Krakova. Návrh Talovského
jest prý velmi effektní a bude okrasou krajiny.

Na polských scénách objevilo se v kvtnu nkolik novinek pozoru-

hodných. Lvovský osielý te ensemble sehrál jednou jen dosud hranou
výtenou komedii K. Zalewského „Lich wiarski e swaty", kteí
r. 1897. hráni byvše s úspchem ve Varšav pro autorovy ponkud

požadavky jinam na scénu se nedostaly. — V Krakov sehráno

poprvé tvaktové drama cenou zemského výboru haliského poctné
„Z mory" od Dra. S. Friedberga; látka dramatu vzata z tovární pod-

nikatelské sféry, a dlnický živel, a te od Hauptmannovýck „Tkalc"
v dramaté tak oblíbené stávky a boue dlnické, také Friedbergovo
drama koní: hrdina Murski ne sice sociáln, ale mravn se prohešiv
a tím k pádu závodu svého pispv, padá za obt této dlnické boui. —
V témže konkursu haliského zemského výboru vyznamenánv ješt
^61 prací sešlých, jak už jsme se zmínili) Zofie YVojeické „Dyletanci".

Sk ossowského „Circe" a K. Rakovského „Oeknienie-.

Ve Varšav slavil znamenitý skladatel polský A. Miinckheimer
501eté jubileum skladatelské pedstavením nové své opery ty-
aktové „Mazepa", jejíž jméno jest i naznaením dje. vzatého z okolí

a píbh národního hrdinv polského. Libretto sestaveno hlavn podle

stejnojmenné tragedie Slowackého. „Mazepa" je tvrtou operou Miinch-

heimerovou; dívjší jeho opery jsou: „Otton Lucznik". „Štradvon"
a ..M-íciciel". V hudb své Múnehheimer jest eklektikem a jeho práce

vynikají zvlášt zpvností a melodiností; tvorba jeho jest lehká a

jednoduchá.

Hlídka. 27

L
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Na lvovské scén Skarbkov vystoupila naposledy jedna z nej-

lepších operních pvky polských, si. Irma Bohušova, jež mla
nabídky engagementu z Prahy od Národního divadla a z Pešti od

národní opery (maarské). Pro které z divadel tch se rozhodla, nevíme.

Národní divadlo pražské by v ní bylo získalo velmi dobrou a sympa-
thickou sílu. — Proslulá tragedka polská Modrzejewská, která pro

svou e protiruskou na chicagské výstav bála se do Ruska vrátit

a podnikla zatím umleckou cestu po starém i novém svt všude

klidíc nejhojnjší uznání, rozhodla se pece, že i s nebezpeím odsouzení

vrátí se do vlasti. Varšava uvítá jist ráda nejvtší svých drama-
tických umlky.

Málo v které spolenosti národní vyjma francouzskou tak jsou

astý a oblíbeny veejné pednesy spisovatelské jako mezi Poláky.

Tak Sienkiewicz konal práv celou okružní cestu pedítaje ze

svých nedotištných „Kižák" mohutný popis bitvy pod Griimvaldem.

Ovšem oslavy poádány mu všude co nejvtší a nejhoroucnjší. —
Veejné „odity" rád poádá známý vdce te polské (dív nmecké)
moderny Stanislav Przybyszewski. Klidil nedávno ve Lvov ped
hojným posluchastvem lvovských paní a dívek (ženy jsou jak známo
všude nejhoroucnjší stoupenky moderních smr literárních, tak že

smry tyto nazvati možno ženskou dobou krásné literatury) velikou

pochvalu za svj pednes „Syn ziemi", ocenní totiž básnické práce

jednoho ze svých vrstevník a krajan Jana Kasprowicze, pro-

bíraje zvlášt jeho básn: „Na wzgórzu smierci" a „Swiety Bože,

Swiety Mocny".
Ve dnech 9. až 11. (22. až 24.) kvtna slaveno v Jaroslavle na

Rusi stopadesátiletá pamt založení ruského divadla.
Byl to herec samouk Th. Gr. Volkov, který roku 1750. v Jaroslavle

uspoádal první hry ruské a zaídil malou divadelní spolenost. Samo-
rostlé jeho umní herecké stalo se zrovna školou ruské mimiky: škola

ta, jak V. Vedenjev v Rusk. Vdomostech za té píležitosti vyliuje,

tradicí a podáním žila v žácích Volkových až do nedávné doby. Druh
a ueník Volkova Dmitrijevský hrál ješt v tomto století, kdy poátkem
století vystoupil nejslavnjší herec ruského divadla Šepkin. Od smrti

Šepkina už sice skoro 40 let uplynulo, ale umní Šepkinem pejaté
a vynesené na výši dokonalosti- dodává stále ješt hereckému umní
ruskému spojitosti s prvým zakladatelem ruského divadla. — Jiná

jubilea slavena touž dobou a to: století od smrti generála ruského

Suvorova (6./19. kvtna), století od založení msta Odssy
za carevny Kateiny, jíž v den jubilejní (6/19. kvtna) odhalen pomník
v nynjším bohatém lidnatém pístavním mst ernomoském, ped
sto lety nepatrné tatarsko- ruské vísce Chadžibeji.

Nová astronomická stanice ruská zizuje se v Odsse
jakožto odboka dosavadní hlavní stanice Nikolajevské v Petrohrad.
Petrohradské nebe zvlášt v zimní dobu bývá pro pozorování hvzdáská
velmi nepíznivo, proto vybrána vedlejší stanice pod jasnjším nebem
jižním. Zízení stanice stane se na návrh akademie vd; ze státní
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pokladny na ni ureno roních 5000 rubl. — V sezení „akademie
nauk a umní" dne 26. kvtna byla urena volba A. A. Blopolského
za lena akademie. Blopolsky, hvzdá z pulkovské observatoe po-

slední dny práv proslavil se ohlášením nejnovjšího výzkumu svého,

že totiž obžnice Venuše, naše sousedka z vnitní strany, otoí se

kol své osy asi v téže dob jako zem, a ne jak Schiaparelli tvrdil,

jednou ve svém vlastním roku, tak že by jako msíc k zemi stále

ke slunci tutéž stranu obracela. Výzkum možno považovati za trvale

prokázaný a na jisto postavený, nebo nespoléhal se Blopolsky na své

oko, jako díve hvzdái inili, nýbrž jako moderní vda hvzdáská
pracuje, použil fotografie a spektrální analyse. Tak zvané Frauen-
hoferovy áry mají totiž tu vlastnost, že pibližuje-li se svítící tleso,

áry ty pohybují se k fialovému konci vidma, vzdaluje-li se, áry se

posunují k ervenému jeho konci. Spektrální analysou zjištn takto

i pohyb Venuše, dosud jinak nezjistitelný. Blopolsky vzav spektrum
jedné lesklé skvrny na Venuši, blíže rovníku, spozoroval, že áry
temné bhem krátké doby mní své místo smrem k fialovému a zas

k ervenému konci vidma. Znamení to, že místo, jehož spektrum vzato,

pibližuje a oddaluje se od nás. Toto pibližování a oddalování pravi-

delné stejn pi všech vidmech z Venuše vzatých nemže v niem
jiném míti svou píinu, le v otáení Venuše kolem osy. Tím starší

ped Schiaparellim i po nm namnoze zastávaná domnnka, že Venuše
má den podobný dni zemskému, na jisto postavena. Ze ty spektro-

gramm svých zatím Blopolsky oznámil jen hrubý pohyb, k vypoítání

zevrubné doby obhu, jež rovnž z pohybu temných linií spektra do-

kázati se dá, pikroeno bude teprv dalším pozorováním.

Spektrálná analyse mnoho div na nebi už nám objevila. Její

pomocí poítají pohyb hvzd tak vzdálených, že bychom jiným zp-
sobem se ho zatím nemohli dopozorovati. Ba ona i tak zvané hvzdy
promnlivé, pro nž do nedávná hvzdáská vda nemla vysvtlení,

rozluštila. Zmna svtlosti hvzdy práv opt pomocí linií, jež k tomu
i onomu konci spektra se pohybovala, našla vysvtlení své v tom, že

promnlivé hvzdy skládají se ze dvou svtlých tles, i z jednoho
svtlého a druhého temného, jež kolem sebe i kolem spoleného
ohniska se pohybují. Dvojice tyto hvzdné jinak jako dvojité ani se

rozeznati nedaly. Promnlivých takových hvzd analysováno doposud

|
do konce bezna) 28, a v Americe štdrostí milionáky Miss Catherine

Brue sestaven celý atlas všech promnlivých hvzd, jenž

zpracován Jesuitou, hvzdáem washingtonské hvzdárny Georgetownské
J. G. Hagenem a vydán u firmy Damesovy v Berlín.

Prof. Koinskému uloženo carskou akademií nauk v Petrohrad
prozkoumání kvteny v evropské Rusi, na Kavkaze i stední
Asii. Na výzkumné cesty pidáno mu nkolik mladších vyškolených

botanik, fysiolog, nebo pojednání o ruské kvten nemá býti jen

suše akademického významu, ale i s praktické stránky se bude bráti.

Xa výzkum vnováno zatím 21.400 rubl. — Plukovník Kozlov,
vyslaný na výpravu st edo-asi jskou, sdlil nedávno písemn

27 *
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spolenosti zempisné v Petrohrad, že výpravu svou pouští Gobi,

západní ínou, Mandžurskem, a stední Asií už dokonil a že se vrací

s nasbíraným materiálem do Petrohradu. — V téže spolenosti dne

2. kvtna podával Dr. N. V. Slonin zprávu o své cest na pobeží
kamatskoochotské, o život tamjších kmen Tungus, Korjaku a

Kamadal. Kmenové tito vymírají nouzí, nebo živíce se jedin lovem
ryb a neumjíce si uchovati rybné zásoby pes zimu, v nepíhodnou
dobu hladem hynou. Nad to cizí lovci bohatství rybné ochotského

moe bezohledn rabují a tím už ke ztenení jeho nemálo pispli.

Nové volby do dramatického družstva slovinského
v Lublani konány 8. kvtna a zvoleni opt vtšinou staí funkcionái.

Družstvo vede správu slovinského divadla; ježto správa tato poslední

léta byla velmi asto terem „mladých literátv a kritik" slovinských,

kteí jako skoro každý mladý smr poslední doby zaali boením od
positivní práce se odtahujíce, tu prohlásil za editele divadla slovinského

zvolený prof. Hubad, že pijímá volbu tu pouze na jedno léto a že

okamžit úad svj složí, kdyby se bezdvodné útokv a nemožné návrhy
mladých opakovaly.

„Spolkem slovinských umlc výtvarných", který vlastn od loska
i dosud ješt teprv se organisuje, poádána bude v záí, jak už jsme
ohlásili, výstavka slovinského výtvarného umní. K vý-

stavce už na 20 slovinských malív a socha svá díla pihlásilo.

Na letní sesonu, kdy v lublaském divadle se nehraje, vydala se

spolenost slovinská na pout po slovinských zemích, trudnjší než samo
trudné psobení v zemském divadle lublaském. Pohostinn vystoupila

v Blehrad z ensembl lublaského si. Irma Polákova a došla velého
pijetí i úspchu. — Podobn na koovnou pout po vlastech vydala se

spolenost divadla charvatského v Záhebe. Žádného divadla

charvatského ani srbského nemá Dalmácie, za to má dv divadla

vlašská: v Zadru a ve Split.

Sjezd žurnalist slovanských, když v Záhebe konati se

nesmí, peložen do Dubrovníka na msíc záí.

Novou tragedii záhebskému divadlu zadal znamenitý- spiso-

vatel charvatský Kumiic pod jménem „Petar Zrinjski".

„Matica Hrvatska" vyslala mezi svých 12.000 len poslední

rok 156.000 knih, po 13 knihách na lena. Matica pedstavuje velikou

moc vydavatelskou, proto též asto na ni slýchati stížnosti, že svým
mocným vlivem vydavatelským dusí volný' rozvoj a vzlet charvatšké
literatury. Mladí naprosto se s ní rozcházejí, už proto, že sledují jiný

smr a jiný duch ve své tvorb, než jaký Matica šíí. Slabou pdu
má výtka, že Matica vadí rozvoji písemnictví, nebo na smrv literární

svým omezeným potem svazk ron, z nichž vtšina zase jeSt jest

pouného obsahu, smr ani tvoiti ani zdržovati nemže. Ale ovšem
svým znaným rozšíením má vliv na vkus tenástva a takka za-

sypává etivem svým ty kruhy, kam bv jinak i jiná kniha snad se

dostala. Le i to jest výjimkou; tenái Matice Hrvatske sotva bv
moderní vci etli, nemajíce knih druhu a rázu matiního. Obsah
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loského roníku tvoí: Gjurašin, Ptáci (Ptice), Valla, Djiny novovku
(Povjest novoga vjeka . Šrepel, Renaissance v Itálii v 15. a 16. století

(Preporod u Italiji u 15. i 16. stolecju), Poparié, Námoní síla charvatská

za doby národních vlada (Pomorska sila Hrvata za dob narodnih

vladarai. dulo „Lidové povídky " Marko Vovoka (maloruské spisovatelky

Maric Markoviovy), výbr z dl Puškinových (Harambašiév peklad),

písn charvatského básníka Grjury Arnolda, Novákovu povídku Poslednji

Stipaniéi, Gjalského Diljem doma, Tomicovu (Jos. E.) Melito (román
moderního smru) a konen kalendá. Tchto podílových knih všech

dostává se lenm za roní píspvek 6 korun. Vlastním nákladem
minu) roní povinnost lenskou vydala ješt Matica „Iírvatske narudne

pjesme, IV.", jež obsahují mohammedanské junácké písn z Bosny,

Xenoíbntovy vybrané spisy a klassickou filologii.

Djiny mohammedanské Bosny vydal v Sarajev na vyzvání

tenáského tamního spolku mohamm. safvet beg Vašagic-Redžepašié.

Djinv zabírají dobu 1463—1850 a psány jsou nestranným, národn
prodchnutým duchem („Kratka uputa u prošlost Bosn i Hercegovin").

Vedle PreŠernova jubilea pipadá letos ješt v jihoslovanském
svt nkolik jiných více mén významných jubileí: v Ponikvi

v Korutanech slaví 5. a 6. srpna lOOletou pamt narozenin slovutného

biskupa a vlastence slovinského Slomšeka; záhebský „K a t o 1 i k i

Lis' nastupuje letoším kvtnem 501etou pout svou; v Bulharsku

20. dubnem (3. kvtnem) poínajíc zaíná ada 251etýck jubileí z po-

sledního povstání za svobodu. Zvláštní komité jubilejní, vlastn výbor
pro postavení pomníku Car u-Os vobod i teli v Bulharsku
vypisuje dvojí soutž: mezinárodní na zmínný pomník a domácí na
stavbu „Musea obrození" i(„Muzej na Bolgarskoto vozraždanie").

V konkursu na pomník pihlásilo se 15 umlc z Itálie, 112 z Ruska,

10 z Francie. 4 z Nmecka, 3 ze Svy car, 1 z Rakousko-Uherska
(z Uher totiž!!!, a po jednom z Belgie, Dánska. Nizozemí, Srbska a

Turecka. Z Bulharska samého podány ti návrhy. Zvuností jména
vynikají zvlášt sochai z Francie, Itálie a Ruska.

Dne 15. kvtna konáno sezení umlecké rady rakouské
( vloni ustavené), ve kterém mimo jiné schváleno stanovisko ministerstva

zaujat/' ku Klimtové „Filosofii". Vloni totiž ministerstvo pi výzdob
vídeské universitní auly zadalo akademickému malíi Klimtovi vy-

hotovení nástropního obrazu allegorického „Filosofii" pedstavující.

Návrh Ivlimtem podán a komissí ministerskou opraven a schválen,

a prof. Klimt se pasti! do díla. Ale tu zaal v se staré kruh v vídeské
a zvlášt celý senát universitní proti Klimtovu ..umní'-* ohrazovat.

Nastala mela. jako vloni v Berlín v záležitosti Stuckova „Štstí" pro

vestibul íšského parlamentu. Umlci a mladé smry stály pi Klimtovi,

„šosáci" jako vždy zneuznávali „pravé" umní. Klimt s návrhem své

„Filosofie" zašel konen do Paíže a na výstav letoší bude oekávat
rozhodnutí svtového vkusu o svém díle. Rakouská umlecká rada

stojí tedy též pi Klimtovi, ovšem ne jednohlasné! Bylo i v ní opponent.
V dalším jednání rady usneseno, aby pi ministerstvu kultu a vyuování
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zízena byla stálá umlecká sekce, která by vci a záležitosti

umní a umleckých ústav stále mla na starosti. Rada žádá, aby pi
provádní veejných staveb více se dbalo umní, aby stát provádl
monumentální stavby tam, kde co staví pro sebe a úadv své. Pi-
mlouváno se za to, aby ve svatopetrské basilice vatikánské
zízen byl po vzoru jiných velikolepý rakouský pomník, za

myšlenku jeho pak, jak prof. AVickhotf navrhl, aby sloužilo znovu-
pokesanní Norica od Karla Velikého. V djinách rakouských ke-
sanských národ daleko nejdležitjší jest moment píchodu sv. Cyrilla

a Methoda na Moravu, nebo odtud vzešlo kesanství eským zemím,
Halii, Uhrám a Jihoslovanstvu, tu aspo se utvrdilo. Ovšem jenom
malý poet eských len v umlecké rad, a že i ti nepítomni byli

v posledním jejím sezení, bylo vinou, že tento moment k ei nepisel.

V národech sv. Cyrillem a Methodem pímo nebo nepímo obrácených
jest Rakousko! V myšlence professora vídeské university Wickhoffa
není leda asové prvenství kesanské nauky v ástech íše nejmén
dležitých!

V ústední umlecké komis si pro ochranu historických

a umleckých památek ve schzích dne 16., 23., 30. bezna. 6.. 2<). a

27. dubna pišly na petes tyto eské a slovanské památky umlecké:
Vyjáden souhlas protestantské obci náboženské ve Znojm s pe-
vzetím opravy a udržováním gothické kaple sv. Václava, dokud
obec, jejímž majetkem kaple jest, jí nazpt k jinému úelu nepožádá.

Kaple ta nákladným zpsobem byla by se mla opravovat, a nemožno
bylo oprávce sehnati, touto cestou tedy oprava pimená se provede. —
Pedložen komissi návrh na opravu a dostavbu hradu Stramberka,
na nmž mstská rada štramberská zaíditi chce rozhlednu a umístiti

v nm museum mstské a krajinské. Komisse však vyslovila se proti

návrhu pístavby, kteráž není vrnou reprodukcí zboených ástí hradu.

ale svobodnou fantasií, kterou má hrad dostati vzhled co nejromantitjší.
Mluveno také o oprav staré kížové chodby z ásti pod
al umná tem, z ásti ve starém zemském dom v Brn, ze Btarého

dominikánského kláštera ke kostelu dominikánskému vedoucí: kížová
chodba z 15. i 16. století pochozí, nese znatelné stopy své pvodní
umlecké hodnoty, a už hodn porušené. — Komisse zakroila proti

návrhu, jaký podán na opravu kaple v kláštee v PedkláŠtei
u Tišnova, ježto by opravená kaple dojeni stavby klášterní a kížové
chodby valn rušila. — V Mladé Boleslavi objevil konservato
Ant. Wiehl na budov krajského soudu stará Bgraffita znané
ornamentální ceny, jež však mu dovoleno z podmítkv jen v pízemi
odkrýti; komisse zasadila se o celé odhalení sgraffit. — O velmi pa-

mátném objevu ve Staré Boleslavi sdlil konservato .los. Hlávka.

Na chrámu sv. Klimenta objeveny velmi staré fresky, dle

všeho až z 10. století pochozí, ímž. stvrdí-li se doba vzniku jejich.

fresky tyto budou náležet k nejpamátnjším objevm arch aistickým

v Rakousku. — Museu v Knínu v Dalmácii povolena podpora

roních 2000 korun s podmínkou, aby své zprávy nevydávalo pouze
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charvatskv. ale též aspo v krátkém výtahu nmecky nebo italsky (!).
—

Na další kopání v Podgradji vnováno na letošek 6000 korun.

Zemeli v eském a slovanském svt: mladá básníka eská
Luiza Ziková v Praze. — Albert Wilczyúski (ý 27. dubna,

nar. 1829). proslulý humorist, spisovatel a žurnalista polský ve Lvov.
Práce jeho jdou do svazk! Nejznámjší jsou od nho „Klopoty starego

komendanta." — Mieczyslav Chám ski-Dzikow ski (f 16. kv.,

* 1838), literát, dramatik, noviná; založil nkolik list, z nichž se ne-

udržel žádný; z dramat jeho známjší jsou dv: „Zdrowi i pokaleczoni"

a „Odgrzewana milošé. u — Michal Wolowski (f 19. kv, * 1851),

povídká ale hlavn zaslouživší se jako spisovatel veseloher, z nichž

za „Towarzysze pancernego" obdržel ped pti lety první cenu zemské
komisse umlecké. Posledních pt let byl editelem divadla polského

v Lodži. — Wiadyslaw Luszczkiewiez (f 20. kv., * 1827), editel

národního musea a len akademie umní v Krakov, bývalý uitel

malí polských Matjky a Grottgera, znamenitý a pilný spisovatel

z oboru djin umní polského. Universita krakovská ve svém jubileu

letoším vyvolila ho za kandidáta doktorátu estného, tohoto vyznamenání
už se nedokal. — Vasilij Vasiljevi Boiotov (f 18. dubna), prof.

duchovní akademie petrohradské, nejznamenitjší orientalista ruský,

zvlášt v semitských jazycích a starožitnostech obeznámený a spisy

velmi etnými z oboru toho proslulý i za hranicemi vlasti své. —
i lij Petrovi Preobraž enský, redaktor filosof, msíníku

ruského „Voprosy filosofii i psychologii"
(
f 24. dubna) zemel v mladém

vku. velmi nadaný a nadjný spisovatel a uenec filosofický. —
Ivan K o n s t a n t i n o v i A j v a z e v s k ý, nejslavnjší marinista ruský
a evropský v 1. kv.. * 1817 rodem Armén; obrazy jeho moe ve všech

možných zpsobech znázorující jdou do tisíc. — V. P. Va sil je v,

len akademie nauk. nejlepší znalec Cíny a jejích jazyku i dj zemel
10. kv. ve vku 82 let (nar. 1818). Jeho spisy o ín jsou v mnohém
ohledu jediný zdroj pouení. — Serg. N. Korsakov, prof. moskevské
university, psychiatr a spisovatel lékaský a dušeslovný (ý 14. kv.). —
Hugo Badalic, jeden z nejlepších básník charvatských, zemel
4. kv. a 6. kv. pochován v Záhebe za velkého úastenství lidu, skonav
v mužném ješt vku 51 let. Narodil se 18. záí 1851 v Brod na
Savé. I Hit jeho Tomáš býval národním uitelem, pešel vsak do služby

politické a psobil u magistrátu naped v Brod na Sav. potom
v Kostajnici a v Petini. Obecnou školu vychodil Hugo v Brod a

v Kostajnici. gymnasium vystudoval v Záhebe a universitu ve Vídni.

Roku 1S74. povolán za uitele na gymnasium záhebské, odkud po
pti letech peložen do Rjeky. ale roku 1882. byl už zase v Záhebe.
Roku 1893. založeno v Záhebe ženské lyceum a Badalic jmenován
prvním jeho editelem-, roku 1896. pik ustanoven za editele druhého
státního gymnasia v Záhebe, kde psobil až do smrti. Xa poli literárním

objevilo se jméno Badaliéovo poprvé r. 1874 v záhebském „Vienci",

kde uveejnil básniku „Dragin stan u (Milenino obydlí), brzy potom
však proslul známou básní ..Panem et circenses". Téhož roku napsal
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nkolik pkných básní pro literární almanach „Velebit", v nmž uveejni]

také rozpravu „Jak Osmana (Grunduliéovai doplnil Sorkoevic a jak
Mažuranié." V „Hrvatské Lip" uveejnil nkteré novclly a pro známou
Zajcovu operu „Nikola Šubié" složil libretto. Opera tato byla v Záhebe
provozována ponejprv 4. listopadu 1876. Radu básní uveejnil v rzných
ronících „Vience u

. Roku 1884. zvolen do výboru „Matice Hrvatské",

kde zárove s tajemníkem Kostreniéem redigoval knih v Maticí vy-

dávané, sám pak pro Matici sestavil „Antologii charvatského básnictva."

Sebrané básn Badalicovy vydala Matice r. 1897. Konené poznamená-
váme ješt, že napsal pedmluvu k Palmoriéovým sebraným básním, ]>/.

kriticky ocenil, peložil do ckarvatštiny nkolik dramat (tik jmenovit
Shakespeareova „Koriolana") a složil nkolik školních ítanek. Po
nkolik let se bavil pekladem Goetheova „Fausta". Literární svt
charvatský želí bolestn ztráty vynikajícího muže toho, jemuž zajisté

zachová vdnou a vnou pamt. — Dne 1. kv. zemel nejproslulejší

maarský malí Mihály Munkácsy, jeho obraz Ukižování Krista

Pána v drážanské galíerii chovaný, jest asi z nejslavnjších a nej-

známjších.

Z národního hospodáství. Hospodáský obzor íšské rady zstal

po celý kvten zatažen mraky mladoeské obstrukce. tak zvané technické.

Mraky tyto zatím nezahalovaly ovšem ani velkých sluncí nebo hvzd
prvního ádu — pedlohy a práce uchystané byly celkem druhotného

významu. Mluvili jsme o nich minule: zmna živnostenského ádu.
pokud se týe obchodních agent; zkrácení hornické smny, kterážto

pedloha však podle nálady ve vrchních kruzích a podle agitace, jež

z vní proti ní podnikána, nemla a nemá mnoho nadjí na uskutenní,
ani kdyby ji poslanecká snmovna njakou vtšinou pijala; a dále

investiní pedlohy. Tedy zatím jen vci ne snad nepatrného, ale jaksi

oddáleného a neupímného významu.
Na chvíli se zájem penesl do delegací. Pokud z poáteného

prbhu vidno, pevládal i tam zájem politické a to hodn prázdný)

nad hospodáským. Hospodáského významu snad byly jen íslice

rozpotu spoleného. Rozpoet tento opt u porovnáni siónským
zvýšen, jak ani jinak býti nemže. Zvýšení spadá na vrub vojenského

rozpotu (95°/ veškeré poteby spolené), jenž vzrostl o 5'8 „ tedy

jist nad pírstek populaní i finanní síly íše a tudíž jako každý
rok, vzrostl i letos na škodu hospodáského stavu íše. Ze spoleného
rozpotu o 363 mil. korun pipadne hraditi píspvkem obou polovin

íšských 225 milionu korun; ostatní hradí se píjmem celním a vlastní

úhradou. Píjem celní rozpoítán na lB0 1

/3 milion korun, z nich/, na

rakouské hranici samé vybere se 85%. Skoro celý tento podíl nese

tedy Rakousko v celní úhrad. Ze spoleného píspvku pak platí

dle klíe kvótového zatím už na 10 budoucích let v zásad ureného
(zvolené nové kvótové deputace jednaly jen už o formální ureni kvóty)

6b-6°/ . Spojením bemene celního s tímto podílem píspvku kvótou

i
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ureného, vzrstá vlastn nás podíl na bemenu spoleném na Ti

uhersky klesá na 28 dle kvóty 34'4%).

Pedloha o zkrácení d o by p r a c o v n í v hornictví tak

jak od vlády podána, uruje délku smny v dole na 9 hodin vjezd

i výjezd v ni poítaje a to v nejlepším pípad až od r. 1902. Dosud

mlo z hornictva v našich zemích devíti- a osmihodinnou smnu asi

tetina, dv tetiny pak 10- a 10%- i llhodinnou. Osmihodinnou

smnu, tedy kratší než zákon budoucí ji urí. má asi 17°/ všeho

hornictva. Na Morav nejznámjší jsou svým pokusem s 9- a te
i Shod. smnou doly uhelné spolenosti rosické. Dosud výkazy spole-

nosti této uveejované ve zprávách obchodní komory brnnské do-

svdovalv výhodnost 9hodinné smny, nebo horník v této krat>i

dob více vytžil než díve v dob o 2% hodiny delší. — Proti

zkrácení doby pracovní v hornictví postavilo se veškeré rolnictvo

eskomoravské (veškeré^ soudíc dle obou zemdlských rad a obou

jejích odbor s dvodem, že lidu pracovního pro zemdlské práce

beztoho málo a že po snížení smny hornické doly ho ješt více

spotebují a pivábí. Zvýší-li se tžba uhlí po zkrácení smny i jinde,

jako už v Rosicích se to stalo, pak by rolnictvo pro tento dvod
mlo žádati opak — totiž všeobecné zkrácení doby pracovní! Ovšem
to paradoxon, že vvkonnost lovka vzroste pracuje-li kratší dobu
i kratší až do jisté míry) nechápe se dosud uenjšími lidmi než jací

rolnictvo naše zastupují. Projevy zemdlských rad nejsou v>ak rázu

tak odprn agitaního, jako agitace velkoprmyslník v ústedních

spolcích svých sdružených. Tu tak zvaný „svaz prmyslník rakouských"

utvoil si zrovna celou agitaní kancelá ve Vídni proti zkrácení

smny hornické.

Dle zatímného výkazu ministerstva vnitra úrazové pojišování
dlnické za rok minulý jeví opt znané zhoršení. Úrazu oznámeno

v celé íši 80.416, z nichž '.is;> smrtelných, 5343 pak takových, že

budou míti za následek trvalé zmrzaení. Ejhle, poádnou válku v míru!

Zvýšení u porovnání s pedešlým rokem obnáší 9%' Dh* rozmnožení

píspvk soudíc i toto zvýšení úrazu pece jen jest menší než zvýšení

i závodv a dlnictva v nich pracujícího. Vstouply píspvky
cli 14% z 194 ni 221 mil. korun . Výhody a náhrady dlnictva

plynoucí z úrazového pojišování obnášely 11*3 mil. korun rok pedešlý
9.) nul. korun, ili více o 19% než roku pedešlého. Zvýšeni toto

ukazuje, ze úrazovnv Btále více a lépe plní svj úkol vi dlnictvu. —
V ministerstvu vnitra práv zvláštním naízením zavedena stálá

komis se znalecká pro zabraování úrazu pi práci.

Z práce snmovní v hospodáském ohledu pro Moravu veliký

má význam usnesení snmu o návrhu zemského výboru, aby na Morav
zízena byla „zemská pojišovna životní." Snm moravský a

zemský mor. výbor bral se v té vci za píkladem snmu eského a

dolnorakouského, jichž Qsnešením podobné ústavy pede dvma lety

byly zízeny. Pojišovna životní má zajistiti dchody pro ty vrstvy.

pro nž dosud sociální pojištní nemocenské a úrazoví' neplatí, nebo
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jim nedostauje, tedy hlavn pro rolnictvo a živnostnictvo. Dlnictvu
pak má sloužiti jako veliká ústední „výpomocná pokladna" na do-
plnní dlnického pojišování dosavadního. Zemský ústav ten zatím
nemíní býti niím jiným než pojišovnou, kterou spravuje zem (ale

ne na svj náklad), za niž ruí a již v pípad poteby snad i obas-
nými píspvky, ovšem že jen po novém usnesení snmovním, podporuje.
Pro zaátek zem chce vnovati 200.000 korun na dotování podniku
a 40.000 korun na zaízení jeho. I pes tuto veškeru podporu pojišování
životní bude v ústavu zemském dosti drahé. Ne sic tak drahé jako
v ústavech soukromých a teba i tak zv. vzájemných, ale pece jen
drahé nad síly obyejného lovka. Zvlášt pokud se pojištní dchodu
starobního týe — tebas výmnku pro rolníka — trochu obstojná
renta starobní bude vyžadovat roní prémii, jaké se mnohý lekne.
Sazba prémií pro moravskou životní pojišovnu vzata totiž tak zvaná
nejjistjší všecko risiko vyluující) a úroková míra z uložených záloh
poítána jen 3 l

/2
°/ . tedy nízko, tak že prémii nutno pak vzíti tím výše.

Pes to sazba zase snížením správních výloh o nco málo je nižší než
u ústavu soukromých. Le pozdji asi sníží se ješt víc.

> e prospch živnostnictva snad sáhne se co nejdív k prostedku
velmi radikálnímu: zlevnní a upravení úvru pro živnostenská
spoleenstva a jejich spoleenstevní podniky. Konána aspo anketa
ve "Vídni o pedmte tom (od 9. kvtna) za úastenství zástupcv
obchodních komor, spolk živnostenských a jiných znalc této otázky
živnostenské. Levný úvr se strany státu, snad i pímá podpora, a ovšem
za dohledu státu na podnikání spoleenstevní by byl zdailý pendant
k nedávné pedloze vlády o podpoe prmyslu — zdailejší než ona
pedloha sama.

Budoucí obchodní smlouvy budou asi mezi naši íši a sousedy
jejími uzavírány v nálad trpkých odvet. Zvlášt z Nmecka stále

nové a nové vsti docházejí o požadavcích klikv agrárník, jež tu ten.

tu onen pedmt trhový chce míti chránn vyšším clem. A vždy práv
na citlivém míst raní tu náš obchodní zájem. Vedle všeho obilí a

všech výrobk dobytích jsou to zvlášt clo na slad. a te v poslední
dob clo na chmel a na pivo, jež komisse íšského snmu pro ná-
moní pedlohu navrhuje zdvojnásobit! Zvlášt naše eské zem byly
by tu postiženy pi sladu, chrnli a pivu mrou znanou. Jsou to

specielní výrobky a plodiny esko-moravské (a dolnorakouské . Tak
z celého vývozu našeho piva za 8 mil. zlatých ron pipadá na íši

nmeckou na 5 1
, mil. zl. Podobné z vývozu chmel.' o 5—6 mil. zl.

prmru roního pipadá na Nmecko 4—

4

l
/.:

mil. zl. Z vývozu sladu
v roním prmru 17—25 mil. zl. cenného bere Nmecko za li— 15 mil. zl.

Obrana a odpov naše v tomto smru musí už naped dána býti

hodn zeteln, aby nmecké požadavky v tom ohledu nenarstaly do
nesplnitelnosti. Nmecko jest pro nás nenahraditelným odbratelem, tak
jako pro Nmecko zase jím jest Anglie a jako my takovým odbratelem
jsme pro Uhry a státy jihovýchodní. Avšak tebas naše procento odbru
zboží z Nmec nevyrovnalo se podílu odbru anglického, není ani ten
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náí podíl pro Nmecko bez významu vyváží Nmecko do Anglie 20°/o
všeho vývozu, do Spojených Státuv americkvch asi 11° . do Ruska 7°/c?

do Rakouska pak 10°/ )-

Zahraniní tržba naše za první letoší tvrtletí není už tak

píznivou, jakou byla v loském prvém tvrtletí. Po velikém loském
pebvtku dá se tudíž letos oekávati opt ochabnutí. Zvvšil se však
vývoz všech pedmtu, jen hornictví ne. To z pochopitelné píinv
(pro stávku hornickou vyvezlo jen za 20"5 mil. korun vedle 28*9 mil.

korun v témže období loském. Vývoz zemdlského zboží zvvšil se

však o 11 mil. korun, a prmyslového zboží o 2 mil. korun. Za to

tím více zvýšil se dovoz o zemdlských výrobku, o 18 mil. korun,

u báských o 6 mil. korun, u prmyslových o 1 mil. korun. V prvním
tvrtletí, jak pirozeno. íše vyváži více prmvslového zboží než plodin

hospodáských a dováží též více tchto než onoho. Tvoit" z veškerého

vývozu '424 mil. korun vývoz prmyslových výrobk 58%i zem-
dlských však jen 37°/oj za to v dovozn 431 mil. korun) tvoí zem-
dlské plodiny 51%, prmvslové jen 36%.

Dle všeho nkolik roku píznivé tržby zahraniní se znaným
pebytkem vývozu nad dovozem vezmou si finanní ministi naši za

nejlepší záminku provésti už konen úpln zlatou mnu. to jest

uložiti bance svobodnou výplatu a výmnu zlata. K tomu úelu poslán

finanním ministrem dotaz všem bankám, aby sdlily jaké asi
množství našich státních a prmyslových papír ulo-
ženo jest v cizin. Dosud se mínní rozcházela. Páeno množství

to na (3 až 10 miliard korun, tak že na zúroení jich teba roních
250 až 400 mil. korun, na nž ovšem ani loský pebvtek tržební

by zcela nestail. Le nedostávající obnos doplnil by se už našimi

penžními pohledávkami v cizin, nebo už i my vystupujeme jako
vitelé na Balkán zvlášt . Sdlí-li i budou-li chtíti banky sdliti

pravý stav véeí. dozvíme se konené aspo pibližn jistoty. — Téže
záležitostí dotkl se nedávno uherský tinanní ministr. Ped 10 Lety

z uherských státních papír bylo prý doma uloženo 17%. te^ už

uloženo jich doma 37%- to jest pes l 1
/* miliardy dluží Uhersku

cizin jen za své státní výpjky. Poplatnost kapitálu prmvslového
do ciziny nedá se tak snadno oceniti, ale jest asi rovnž znanou.

Druhé železniní spojení s Terstem iní Slovinci a b1< tvinský

klub poslanou íšských svým hospodáským požadavkem. ( ekávají
od tohoto spi j. -ní pro své kraje mnoho, a zvlášt sesilení své posice

v Terstu. Tyto nadje v mnohém jsou pehnané. Doznává to též

njaký dopisovatel terstského denníku „Edinost", jenž uvádí, že to

nové spoj. -ní posílí nejen Slovince ale víc a dív posílí jejich nepátely.
A nepátely mají Slovince dvojí: Vlachy, ostudnjší a divoejší sic

ve svém boji. ale mén nebezpené, a Nmce, bezohledné, silné, cíle-

vdomé a v budoucností hroznjší než Vlaši. A nové Bpojení pomže
hospodásky nejdíve Vlachm terstským. a v budoucnosti pipraví
novou pudu pro nmeckou sílu na Adrii. Novým spojením a némeckvmi
Alpami a s jižním Nmeckem získává j*'n Nmectvo rakouské a íšsko-
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nmecké nový svj pístav. Severní slovanské zem do Terstu nebudou
míti snadné a pohodlné cesty ani potom. Hali gravituje k baltickému

a ernému moi. s tmi spojují ji splavné eky i dráhv — Terst jí

leží z rukv. Také eské zem, zvlášt Cechy, už mají cestu vodní

a tudíž pohodlnjší, otevenu do Hamburku a usplavnéním Vltavy a

zízením prplavu dunajsko-vltavského. teprv by terstské pístavišt
zstalo úpln stranou pro pohyb zboží z Cech. 1

) Totéž pro Moravu
bv spsobil prplav dunajsko-oderský. A obé zem se prplavu tchto
domáhají a snad konen také domohou.

Terst jako pístav a jako vývozní sted zboží z Rakouska bude
míti jen tehdy význam, když lostvo obchodní z nho vynajde blízké

a nové trhy, na nž výhodnji bude vozit z Terstu než odjinud. Tak
dnes na Terst ubírá se už valná ást moravského cukru ureného
do Malé Asie. Egypta a Indie. Povznesení vývozu našeho tou stranou

jest tudíž životnjší snad otázkou Terstu než samo druhé spojení.

Hospodáský ruch mezi SI o vin ci poslední léta jest velmi ilý.

Bere se smrem jako všude jinde družstevním, svépomocným. Dnes
mezi Slovinci na všech tvrech (i šesti i správních územích nachází se

na 300 družstev, a to na 200 družstev úvrních a 100 jiných

družstev, nepoítaje tak zvaná družstva konsumní. Mezi výrobními
družstvy sluší se zmíniti zvlášt o mlékaskýck družstvech, jež jmenovit
v Korutanech a v jižním Stvrsku hojn povstávala poslední dva roky.

Hojná konsumní družstva stávají se zvlášt v Krajin a ve Styrsku

kamenem úrazu pro slabé obchodnictvo slovinské, jež má úkol pomáhat
dobýti mst dosud ponmených nejen v jižním Styrsku, ale i v Krajin
samé. zvlášt na Horáku (Grbrenjsko, od Kranje ku Trbiži). Le
i v tomto smru pokraují Slovinci svépomocí. Tak pes všecky útoky
nmecké zízen v Celji dodavatelský velkoobchod „Merkur", a na
Goricku chystají se obchodní i emeslnou akci podprnou zahájit ve

velkém: založením musea technologického vlastními silami — na snmu
gorickém slovinští poslanci žádali za zízení jubilejního fondu pod-

prného pro emeslná spoleenstva — a v obchodním odboru organisací.

souinností co nejužší, jmenovit v úvru, informacích, objednávkách atd.

V Lublani za pomoci „Živnostenské banky pražské- chystá se slovinská

banka národní. Byl bv to první ústav toho druhu mezi Slovinci. Pro
Krajinu pedložila vláda letos osnovu zákona na zízení zemdlské rady

po vzoru jiných. Dosavadní spolenost hospodáská stala se od loského
roku jevištm politických spor mezi obma slovinskými stranami

katolicko-národní a svobodomyslnou) a zdá se pro stranu svobodo-

myslnou už te nejistou doménou. Le práv pro evnivost stran

i v hospodáském ohledu bylo bv už asi po dávné úspšné innosti

oné spolenosti, a proto vláda zavas pišla s návrhem na zízeni

') »Prager Tagblatt* ve znaleckém pojednáni nedávno dovozoval, že i po zízení

druhého spojeni s Terstem sted cesty mezi Terstem a Hamburkem padne do Bem
Tedy celé prfimyalné Cechy zastanou ve -trii- Hamburku. A nad to po Labi z Ostí

na ]>r. je doprava do Hamburku 4krát lacinjší než z ústí do Terstu.
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zemdlské rady, jež stranickým bojm se víc už vymyká. Tu se však

konservativní strana postavila proti zákonu.

V hospodáském život schází Slovincm hlavní vc — odborné

hospodáské vzdlání. A o to postarati se budou musit Slovinci sami

spolkovou svépomocnou cestou, nebo zemské zákonodárství Štýrské,

koratanské, isterské, terstské a rovnž gorické se jim o n nepostará.

Štýrská zemská hospodáská spolenost schváln povolala na vinaskou
a hospodáskou školu v Mariboru kovaného Nmce, aby jihoštyrští

sedláci slovinští jen nezchyteli z jeho pednášek. — Na dotaz vlády

k isterskému zemskému výboru, zda by nebvlo vhodno zíditi v Pažinu

hospoda Vtou školu pro rolnictvo, odvtil zemský výbor, že isterští rolníci

takové školy nepotebuji! Isterské. charvatské a slovinské obyvatelstvo

nemá ovšem ani obyejných obycných škol. ne tak odborných.

Také pro zem jihoslovanské zanedbané hospodásky nastává už.

jak se zdá nová doba. Zvlášt odtržená od celé íše a jakoby zapo-

menutá Dalmácie stává se pomalu pedmtem pozornosti a uznání.

Nemálo piinil se o to ve Vídni ped šesti lety ustavený ..spolek

pro hospodáské zájmy království Dalmácie", jehož pedsedou
jest hr. Jan Harrach. Spolek tento zpsobil aspo tolik, že cizinci

zaali si více všímat krás pobeží dalmatského. Loského roku vydán
nádherný (R E. Petermanem prvodce po Dalmácii (Der Fíihrer durch

Dalmatien . jejž letos vydati hodlá spolek též francouzsky, anglicky,

italsky a charvatsky. Návštva cizinc se vihledé povznáší.

jedná se jen o to rychle nejpotebnjší upraviti — totiž hotele. Tch
dosud na rozkošném pobeží dalmatském bylo poídku. I v tomto oboru

spolek a domácí spolenost charvatská hledí angažovati domácí kapitál

a domácí lidi. pokud to jde. Snad by ani mnohý eský hostinský.

zazobav se v nkterém z našich „národních dom" Špatn nepochodil,

kdyby svá léta odpoinku a své peníze vložil do vvn^sného podniku
hoteliéra na naší rakouské riviee. — Poátkem dubna konal se

v Dubrovniku a v Uidžíeh sjezd rakouskvch balneolo^u také jen k vli
rozhlasu a poznání toho. co dosud zstávalo nepovšimnuto. S týmže asi

úmyslem i sjezd noviná slovanských, když vláda charvatská jej ze

Záheba vylouila, peložen do Dubrovníka.
Odlouenost Dalmácie od ostatního svta též už co nejdív

snad bude zakonena. Stavíf se už dráhy, jež aspo s bosensko-

hercei;ov>k'' strany zjednají pístup. To však se iní ne k vli Dalmácii,

ale k vli Bosn. Pan Bprávce Bosny a Hercegoviny z oekávaného
pílivu hostí na rakouskou rivieru rád by též nco stáhl do svého
„vzorného království K

. Snaha, jež ostatn z.i-duhuje poehvalv. Tak staví

se dráha z Dubrovníku do Trebinje a odtud dále k mostarské dráze

do Metkovié, Z Dubrovníka dráha pjde jižn až do Nového Erc
kde Hercegovina dotýká se moe. Jižní díl Dalmácie byl by tak s]

vetem i. vo-Záheb nebo -Po. Kosé tratí severodalmatské
j>litu do Sebeníku a Knínu. zstávají však dále kusými, leda že

se pistavuje nová k - /.> Splitu do Sinje & Ar/ana. Nedávno
obchodní komora zaderská poslala opt petici vlád, v níž se domáhá
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také železniního spojení aspo s kusou sítí splitsko-šebenickou. Spojeni

s dráhami charvatskými nebo bosenskými zatím nežádá — asi pro

bezvýslednost takové žádosti.

Také v Dalmácii mrtvý hospodáský duch probouzí se k životu

prostedkem — sdružování. Stedem ruchu družstevního jest Split.

v jehož okolí vzniklo do loska asi 10 Raiffeisenek a v nmž založeno

nedávno i prodejní a vývozní družstvo vinaské. Víno jest dnes nej-

cennjším plodem Dalmácie a jediným trhovým zbožím obyvatelstva.

Obchodní politika íše však snížením cla na italská vína i tento jediný

plod Dalmácie byla ceny pozbavila. V budoucnu vynikne snad Dalmácie
i jinými pirozenými poklady svými — oplývat jimi hojn, zvlášt

v íši nerostné.

Velkou ranou hospodáskou pro naše i uherské jihoslovanské

kraje jest vysthovalectví, jež se zvlášt poslední léta mrou
velikou rozmáhá. Nouze, ústrky, opuštnost, nadvláda cizích, ale pedevšm
agenti a nevdomost lidu jsou hlavními píinami. Procenta pírstku
obyvatelského u Charvát jsou konen tak znaná (Dalmácie s Halii

a Bukovinou mají nejvyšší pírstek roní), že tam i njaký ten tisíc

vysthovalc ron na váhu nepadá. He jest se Slovinci. Jejich

pírstek obyvatelský je tak nízký jako u sousedních alpských Nmc,
ili v Rakousku nejnižší. Prmrný pírstek obyvatelstva (poet porod
zmenšený o poet úmrtí) v letech 1893—1898 mla Dalmácie 1'39%,
ale Krajina jen 0"62%, Goricko jen 0-92° a Terst s okolím dokonce

jen O13°/o- Korutany a Štýrsko, kdež Slovinci iní rovnž nenepatrný

podíl obyvatelstva, mly pírstek menší než sama ist slovinská

Krajina, totiž 0"58°/ . Rozdíl mezi našimi zemmi (Cechy 1'02%) Morava
,94°/

,
Slezsko 1-17%) a zvlášt mezi polsko-ruskými zemmi (Hali

a Bukovina 1*42
°/ )

jest" velmi znatelný!

Také pro Charvatsko naíká nad malým pírstkem obyvatelstva

Dr. Fran Vrbani ve svém pojednání ve 140. svazku „Radu" jiho-

slovanské akademie uveejnném. Za uplynulého století rozmnožení
obyvatelstva domácího i cizího v Charvatsku a Slavonii

vypadlo velmi v neprospch domácího lidu. Od r. 1840. do r. 1890.

vzrostl poet Charvát jen o 23'37°/
,
poet Srb dokonce jen o 11*49%,

kdežto poet Nmc vzrostl o 788-35% a poet Maar dokonce

o 1235*54%, ili poet Nmc se zosmeil, poet Maar zdvanácteil.

Charváte r. 'l840. tvoili 67% všeho obyvatelstva, r. 1890. jen 62° .

Jak poet Maaru mohl tak vzrsti, pochopíme snadno, uvážíme-li

hospodáství maaronské vlády charvatské a bezohlednost Pešti, jež na

drahách charvatských výlun usazuje úedníky vyšší i nižší jen Maary
nebo Pomaaence. A to nejen na hlavních tratích, na p. na trati

Peš-Záheb-Rjeka. ale i na zcela bezvýznamných pro Uhry drahách

místních, jako te stalo se na otevené nedávno lokálce Zákeb-Samobor,

na níž úední e z Pešti dekretována jen maarská. Co to znamená,

každý pochopí. Pesto Charvatsko a Slavonie ani tmito maarisujicimi

drahami neoplývá. 1 tmi vláda uherská Charvatsku obdaila dosud jen

tmi smry, které spojují Peš a Uhry se svtem charvatským a zá-
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charvatským. s Rjekou a Bosnou. Proto pi letoší uherské pjce
investiní pozdvihují i Charváti opt hlasu svého žádajíce, aby se pi
budoucích investicích železniních také na n nezapomínalo. Obchodní
komory záhebská, osecká a senjská podaly i podají souhlasné v té

vci rozklady a žádosti vlád uherské.

Za takových pomru vysthovalectví jest ranou morovou. Jest

pravda, že Jihoslované sthují se jen na as, jdou za výdlkem a

vracejí se opt dom. Ale tak iní pece jen menšina (z Dalmácie
snad vtSina . vtšina sthuje se trvale, zvlášt Slovinci, kteí houfn
poslední léta odcházejí do uhelných dol vestfálských. Jak
udává od ledna vycházející msíník statistického úadu práce (-Sociále

Rundschau"), jen ze samé jihoštyrské hornické osady Tebovlí vy-

sthovalo se do Vestfálska poslední léta na 700 horník ásten svo-

bodných, ásten s rodinami. Proto také jižní alpské zem dlnictvem
neoplývají. Uhelné doly Štýrské zanášejí se úmyslem povolati a usaditi,

zvlášt v Kotlachu a Voitsberku, dlnictvo z Itálie.

Mezi vysthovalci vbec, jichž poet udává za ti léta 1896—1898
Dr. Buzek v 1. svazku letošího roníku r

Statistische Monatschriff na
.">. 40.853 a 55.666. bylo Jihoslovanú 18—--%? a tu ješt poet

Slovinc jest vbec nezjistitelný, nebo záznamy cizích státv a pístavní

spolenosti Slovince zvlášt nevedou. V tch 20° však z vtšího dílu

zahrnuti jsou píslušníci Charvatska a Slavonie.

Cím dál he dopadá to s financemi sousedního Srbska.
Od své karlovarské smlouvy roku 1895., v níž Srbsko vyrovnalo se

se svými viteli o jedno procento níže (z 5% n& 4°/o snížen úrok

ze státních dlužních úpis), jsou hnance srbské bez dívjší ochotné

pomoci z ciziny. Zvlášt poslední dv léta všecky srbské nabídky
rakouským, nmeckým i francouzským penžníkm selhávají. Xikdo
už pjiti nechce. A penžní tíse je ím dál vtší, také ovšem ne-

hospodárností jak vlády tak dvnastie zavinná. Prázdná pokladna státní

nutí ministerstvo finanní ke krokm, jaké jen z opravdové zoufalosti

jsou vysvtlitelný. Tak minulá dv léta stráveny státem všecky sirotí

peníze a všecky deposity. Použito všech možných fond, k nimž stát

ml pístup nebo jež ml v ochran. Tak zvlášt nkolikamilionový
zdravotní fond takovouto státní -výpjkou" utrpl tolik, že nemocnice
krajské není ho vydržovat Také na fondy invalidní a pensijní

sáhnuto. Zemské ..úprav fondové", y-v. tvoila jakousi záruku srbské

ptiprocentní výpky, odebrána rovn/, ást fondu. Ústavy veejné,
které jaké fondy hotové mly, posílaly je tudíž vesms do ciziny uložit,

chtíce ped vládou býti kryty. Posledním útoištm vlády v zoufalé

penžní situaci mla býti nová / da vvdélková u obchodník.
Zvýšení toto však mže ucpat i dosavadní zdroj dan. nebo da nov
uložená rovná se zniení veškerého obchodu v Srbsku. Da najednou
8— lOkrát vtší ani stav nejsnadnji vydlávající nesnese!

Jakými také danmi si vláda pomáhá, vidno jesté ze zákona
o lichv, v minulém zasedání skupštiny pijatém. Tu zákon nefa

vitele, který bere nad míru úrokovou, jinak, le že úastní se s nim
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na zisku bezprávn získaném. Tím se tedy zrovna prémie urují na
lichvu — prémie, již bere i stát i lichvá.

Na získání dobré náladv na finanním trhu v cizin, srbské

ministerstvo financi ohlásilo výsledek daní za minuly tvrtrok. Sešlot se

na tri miliony franku daní jen v samém beznu, o l 1

/, mil. frank víc

než tentýž msíc roku minulého a za celé tvrtletí o pl milionu dinár
víc než roku pedešlého. Za platnosti takové tíživé dané obrtavinv

není toto plus píliš mnohoslibné, když prý jen na reknrsy proti té

dani vydáno za 300.000 dinár k<>lkuv a státních poplatk.

Penžní tíse dvou jiných státu balkánských. Rumunska a

a Bulharska, zdá se býti jen pechodnou. V Rumunsku zavinna
ikou neúrodou. V Bulharsku nerodou tí let po sob jdoucích a

pepínáním finanních sil zem stavbami železniními. Tu dva ti dobré

roky opt pohromu napraví, a Bulharska už i tak píliš se zasekalo.

Dnešní svobodomyslná vláda pejavši ddictví této mizérie po

konservativn-národní vlád Stojlova hledla si pomoci nkolika pro-

stedkv. jež všecky se stal v odiosními: propouštním úedníkv a

dstojník, zkracováním služného jejich jistá ást služného vvplácí se

státními bony . ražením stíbrných penz s nuceným obhem a konen
zavedením naturálního desátku místo dané pozemkové. Poslední

ení vyzvalo zvlášt velmi ostrou agitaci oposice, jež skuten
pudní tila selský lid na mnohých místech až ku zejmému odboj.

Varn. Trsteniku . Vláda pak zavedla naturální desátek proto, pedn
aby zvýšením dan pozemkové nepitížila píliš rolnictvu, beztoho ješt
slabému, s druhé strany aby i pro státní pokladnu více vyzískala.

V úrodná léta, jaká práv se ekají po minulých tech neúrodných.

desátek státu mnoho vynese a rolnictvu neublíží. Ovšem že sbírání

desátku, kontrola polní pi sklizni, uchovávání a zpenžování desátku

bude zase státi mnoho nákladu, jehož by pi pozemkové dani penžní
nebylo: le i tak vláda míní více vyzískati. A-li ješt nepodaí se

tek i s vládou svrhnouti.

Co znaí taková ti léta. jako 1897—1899. pro stát v cizin za-

dlužený, neprmyslový, poznáme nejlépe z bulharské tržby za-
hraniní. Mezitím co vývoz bulharský v tíletí 1*94— 1896. obn

86 -4 mil. franku (dovoz 81*6 mil. r. . skle>l r. 1897. vývoz na 59.8 m jl.

frank, r. 1898. na 66'5 mil. fr. a r. 1899. dokonce na 53*5 mil. fr.

V letech tch obnášel dovoz s 4. 72*7 a 60 mil. fr.. tak že tržní deficit

za ta ti léta narostl na .'57 mil. r. A tento deficit stihl jen po slabém
dešlého tíletí; a desítiletí ped tím rovnž pebvtku ne-

pin< - ku svém, a schodek byl nepatrný. Tak zem, jež ml
kapitálem /. ciziny zásobiti, zstávala stále vyprahlou, ím dál více bez

penz, nebo vtší vydání než píjem o 37 mil. fr. za poslední ti

j'->t pru zemi jak" Bulharsko práv dosti, aby se v život státním

kromém citeln projevilo.

Pokleslých stát slovanských na Balkán ujímá se Rusko
p .'i telskou r a d o u aspo. Ujím i s>- i ivšem jen tch. které se k nmu
hlásí: erné Horv a Bulharska. Do I orv vvslán vloni státní
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rada MfiHer, do Bulharska minuly msíc státní rada Kobeko. aby

studovali finanní stav zemé a pokud možno finance státní zreorgani-

sovali Na erné Hoe úloha ta už skonena a slibuje zdar v budoucí

Nkteré dané zrušeny jako nevýhodné i škodlivé, jiné zavedeny.

V Bulharsku bude he. nebo to už uvázlo ve drápech židovsko-

némeckých kapitalistú pevnji. Srbsku, které patí pod sféru vlivu

rakousko-maJarského, nepomáhá nikdo. Za nynjšího dynastického

hospodáství bylo by tu také zbvteéno. Ze by však Rakousko svému
chránénci ani bea t"ho nepomohlo, to se dá souditi z celého chování

rakousko-maJarských politiku k Srbsku. Snad si mysli, že doraženi

skonávajícího státního organismu bude jednou také — pomoci!

Na letoším haliském snmu pišla, jak už mnohdykráte. k ei
ta potíž, jakou má dosud Hali se svou neschdností Silnice

a zvlášt železné dráhy jsou to. kteréž dnes otvírají krajinu svtu.

a cennými iní její pirozené poklady, práci a píli lidu jejího. A tu

Hali pi své veliké rozloze ze severních rakouských zemi nejhe
obdaena. Pipadat" 1 kilometr dráhy ve Slezsku už na 9*36 km-.

v Cechách na 10 Tem\ v Dol.Rakousieh na 11 hm\ na Morav na 13,

v Hor. Rakousfch na 14. ve Stvrsku na 17 a v Halii teprv na 25*50

kilometr plošných. A pokud se snadnosti terrenu týe. tu Hali pedi
všecky zem rakouské. Xa zemskou svépomoc nemže Be Hali skládat.

nebo tím. že stát nedovoluje stavt úzkokolejných a nenákladných
drah lokálních, nýbrž v zájmu vojenském žádá. aby všecky trat

pohraniní nebo k hranicím vedoucí byly stavny normáln a pevn,
tím soukromá podnikavost železniní jest úplné ochromena. Stavní
drahých nevyplácejících se drah v Halii na útraty státu není tedy

tak ve prospchu zemé. jak Halii se rádo vytýká, stát spíše zdržuje

oež aby napomáhal schdnosti zemé.

Rovnž zlé sousedství má Hali v tom "hledu s královstvím

polským Rusku patícím. Po celé severní hranici Halie, od Granice
do Brod není z Halie pechodu do Ruska. Jako njaké
obranné pásmo nechává Rus své polské kraje pohraniní bez cest a

drah. S Rusí spojují tou stranou Hali jen dráha vídesko-varšavská.
kt<-rá jde ostatn jen nejzápadnjším koutkem Halie. Krakovu se

vyhnuvši. Druhé dráhy pak vedou k ruskému jihu. k Ukrajin malo-
ruské. kam ani hospodásky ani národn Hali a zvlášt živel polský

nesmuje. Jsou to dráhy jen pro Rus hospodásky významné. A pece
ruské Polsko jinak má dosti hustou sí železniní, vedle stední moskevské
Rusi nejhustší vbec A o novou dráhu opt se v teze stran jedná

ršavy do Kalie, ale opt o dráhu, která by spojovala Povislí

s Nmeckem — a tak znovu otvírala dvée cizímu živlu germánskému
do Polska a Ruska. Vlastní Bonrodý kraj však pehražuje se pásmem
neschdnosti. Tohoto politického dtinství už bv Rusko mohlo zanechati.

Haliské dráhy na nkolika místech d na hranici, najednou
jakoby ke zdi došly, usekají. Zvlášt dvojího Bpojení už dáví

haliské kruhy dovolávají: z Tarnobehu na Sandomé podél Sánu
a z Belžce na Tomašov podél Bugu do Lublina — le dosud marn.

Hlídka.
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V „Bibliotéce warszawské" nedávno popisoval rozvoj prmyslu
polsko-ruského St. Košutski. Náleží království polské k nejprmyslnjším
krajm Ruska. Dnes (1895 až 1897 v tíletém prmru) vel ko-
pr úmysl rusko- polský dá se vyjáditi tmito íslicemi: dlnictva

zamstnává 243.887, v závodech 2802, a roní výrobu si cení na
349,933.000 rubl. Ped padesáti lety cena výroby byla 16,966.000

rubl, závod však 10.488 a dlník 46.397. — Ba ješt ped 15 lety.

roku 1882., síla prmyslu v kongressovce nebyla ani za polovic jeho

síly nynjší. Bylot r. 1882. závod 7060 se 119.000 dlník a cena

veškeré výroby se páila na 170 mil. rubl. Mezitím co cena výroby
stále vzrstala, nestoupal souadn též poet dlnictva. Ke konci sedmé
desítky poet dlnictva klesl o nkolik tisíc pod poet v letech šedesátých.

Rozvoj rapidní datuje se pak už trvale od sedmdesátých let. Za 12 let

vždy nastává zdvojnásobení výrobnosti prmyslové; od 1870 do 1882
z 63,943.000 rubl cennosti výrobní na 170,000.000 rubl, a od 1882
do 1895 na 349,933.000 rubl. -— Poet závodv ovšem jako všude.

kde se prmysl rozvíjí, klesal. Z 12.541 v roce 1857. klesl na 6513
v roce 1870., povznesl se do roku 1882. opt na 7060, ale odtud do

roku 1895. rapidn padal až na 2802. Malozávody pohlceny od velko-

závod, dílny od továren. Jest to smr ostatn znatelný i ve všech

jiných zemích a státech.

Co se rozvoje prmyslu v pomru k celému vývoji obyvatelstva

týe, tu pipadal v roce 1845. jeden závod na 458 obyvatele, dnes

na 3357 obyvatel; jeden dlník pipadl v roce 1845. na 104 obyvatele,

dnes už na 39. Cena výroby na jednoho obyvatele byla v roce 1S4.~>.

3y.2 ruble, v roce 1897.. však 37 rubl. V království dnes žije výlun
prací tovární na 1,200.000 (s rodinami vetn). Cenou své výroby
na jednoho obyvatele pedí království z velkých a prmyslových
západních stát Itálii a také Rusko. Veškerou cenou výroby pedi
pak Holandsko, Švýcary, Dánsko, Norsko, jiné mén prmyslové malé
státy neítajíc.

Jednotlivé druhy prmyslu takto jsou zastoupeny: textilní továrnv

potem 395 zamstnávají 101.000 dlník a vyrábjí ron za 167,196.( N >< I

rubl zboží, prmysl kovový a zeminný ítá 1203 závody se 86.454

dlníky a vyrábí za 83,855.000 rubl, prmysl hospodásko-rostlinnv

má 1038 závod s 42.514 dlníky a s výrobou v cen 69,521.000 rublu.

prmysl zvíecí látky obrábjící má 129 závod se 4782 dlníky a

s výrobou 13,276.000 rubl, prmysl chemický 50 závod s 2500 dlníky
a 7,904.000 rubl výroby, ostatní prmysly pak 93 závod s 6278 dlníky
a 8,231.000 rubl výroby.

Jen že namnoze tento prmysl není ani polský ani ruský, ale

nmecký. A není jen kapitál v nm nmecký, ale všecku až po po-

sledního technicky vyškoleného dlníka. Jen neuené vrstvy dlnické
jsou polské a židovské. Sem tam ovšem i v úednictvu a v lepším

dlnictvu továrním nalézá se Polák nebo žid. ale je to na p. v textilním

prmyslu skoro jen výminkou. Tak sama velkoprmyslová Lodi vypadá
spíše jako nmecké než jako polsko-ruské msto. Vlna velki 'prmyslová
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pevalila se sem pímo z Nmec, neprocezená, nezdržená niím. ím
dále od Nmec, tím ovšem i sám prmysl jest domácnjší a pvodnjší,
omezuje se nejastji jen na cizí kapitál a nejnutnjší technickou

správu, a i to už ideji.

Ruské zemdlství jako hlavní výrobní stav íše o ruskou
pdu v 49 ruských evropských guberniích, v nichž zemská statistika

údaje sebrala a sestavila, podlilo se takto: z 391 milionu desetin

(1 desjatina = 109 */ 4 aru) obdlávané pdy rolní, lesní, zahradní a

luní má v držení: stát 38'5°/ ili 150 4 mil. desetin, carská rodina

1*9% ili 74 mil. desetin, svobodní vlastníci 23 -3 / ili 91*1 milion
desetin, rzné ústavy 2*l°/ ili 8 5 mil. desetin a selský lid konen
34 -

2°/o ili 1337 mil. desetin. Ve svobodném i soukromém vlastnictví

zahrnuto jest 23 ,8°/ šlechty s majetkem pozemkovým 798°/ z celého

soukromého vlastnictví pdy. — Kupc 2 -6° s 10 -

7°/ pdy, mšan
121 °

/0 s 21 °/ pdy — selských vlastník (tito se v tomto druhu
vlastník zem octli ne údlem a obecností, ale pikoupením) 56.7%

5

ale jen s 5 -

5°/o zem — ostatní stavy (duchovenstvo, vojáci, cizinci atd.)

tvoí 4*8°/
a soukromých vlastník s l"9°/o pdy „soukromé".

Na šlechtu pipadá tudíž z tohoto soukromého („astnovladleského")
majetku pozemkového víc než ti tvrtiny, skoro 4 ptiny. Z toho

zejmo, že pozemkové vlastnictví v Rusku dosud dlí se na ti veliké

skupiny: státní statky (3$'b /,), selské podíly a obiny (34-2%) a šlechta

(18-8%) s údlem (l-9%)- Mimo tyto ti velké skupiny zbývá jen 66°/o
pdy ruské patící jiným vlastníkm, nebo tmže, ale podle jiného

právního titulu. Ze soukromá svobodná pda jest hlavn pdou velko-

statkúskou, vidno z jejího rozdlení: 76 -

6°/ veškeré pdy té jsou

statky víc než 1000 desetinové. Jelikož však tyto statky víc než
1000 desetinové náleží 3"5°/ všech držitel svobodných pozemností,

zejmo, že mnoho šlechty (které jest mezi držiteli tmi 23 ,8 /o)j má
statky menší než 1000 desetin, ba menší i než 100 desetin, nebo i na
statky 100 až 1000 desetinové pipadá jen 12 -

4°/o všech vlastník
soukromých. Kdyby tito dvojí už samou šlechtou byli, zbývala by ješt
celá tetina šlechty, která pak by mla v držení statky mén než

100 desetin výmry pozemkové mající. Na Rusi sto desetin (109 hektar!)
pozemku dlužno ítati za statek takového rázu, jakým jest u nás

100 miovy grunt, tedy náš stední statek selský. A pravdpodobn
pod tuto míru spadá víc než tetina šlechty, nebo statky nad 100 desetin

nejsou asi výluné šlechtické — a jist z veliké ásti takovými jsou!

Zajímavý statistický pehled železniního vývoje na Rusi
podává ministerstvo komunikací pro paížskou letoší výstavu. Dle
„Vstníku" ruského ministerstva financí aspo nkolik ísel: První
léta železniní pro Rusko jsou roky 1836. až 1838., kdy postavena
první tra v délce 25 kilometr. V r. 1845. délka železniních drah
narostla na 135 kilometr. V roce 1850. bylo drah 468 kilometr,
roku 1860. 1488 km., roku 1865. 3644 km., roku 1870. 10.650 km.,
roku 1875. 18.245 km., r. 1880. 21.885 km., roku 1885. 25.210 km.,
roku 1890. 30.017 km., roku 1895. 36.272 km. a konen poátkem

28*
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roku 1900. (v dubnu) 51.432 km. 1
) Nejsilnjší stavební ruch víil

(vzat rok zahájení vozby) v letech 1870. (pibylo 2960 km.), 1871

(2429 km.), jehož nedosaženo leda v posledních letech, kdy provádny
dalekosáhlé stavby v Asii a na severu Rusi (od r. 1896.) První železnice

v Asii odkryta r. 188l. (187 km.) na to r. 1886. nových 755 km. a

r. 1888. dalších 346 km. V posledním necelém dosud ptiletí 1896 až

1900 asijských drah odkryto tém tolik jako evropskoruských: totiž

1455 a 716 a 800 a 1669 a 1481 km., celkem 6121 km., jež hlavn
ítati se musí na velikou dráhu sibiskou, nco málo jen pipadá na
dráhy stedoasijské. V tchže letech v evropské Rusi (bez Finska;

odkryto drah 817, 1560, 2003, 2910 a 1390 km. V tomto ptiletí,

tedy ješt neskoneném, zatím odkryto drah v Evrop: 8680 km.,

v Asii 6121 a ve Finsku 359 km.; celkem 15.160 kilometr, výkon
to, jakým ve svých djinách žádný stát vykázati se nemže! Zvlášt
veliké íslo skoro 3 tisíc kilometr v r. 1899. v evropské Rusi samé
nikdy ped tím neítané spadá na úet severní dráhy z Permi do
Kotlasu a ásten i z Vologdy do Archangelska, jež samy o sob
jsou stejn velikým dílem ruské politiky hospodáské jako dráhy
asijské: ba dráha vologodsko-archangelská jest unikum stavební odvahy
a umní: jest to první pokus dráhy vedoucí severní tundrou, zmrzlými
bažinami.

Absolutn pedí jen Spojené Státy ped Ruskem délkou drah svých

a ped evropskou Rusí samou v Evrop jen Nmecko (44.457 km. drah).

Pomrn však Rusko pi té absolutní ohromné íslici železnic svých
pece jen zstává i za vtšinou stát evropských, a už v pomr
bereme obyvatelstvo i plochu íše. Pipadat na 1 milion obyvatel drah

železných: v Anglii 117*4 verst (skoro km.), Nmecku 93*5 verst, ve
Francii 83*7 verst, v Rak.-Uhersku 51*9 verst, v Rusku však jen
7*8 verst! Na 1000 plošných verst území pipadá drah železných:

ve Francii 1009*8 verst (délky), v Nmecku 850*4 versty, v Anglii

804-7 versty, v Rak.-Uhersku 727*8 versty a v Rusku jen 333*3 versty.

Dne 19. kvtna vydáno naízení ministra financí, jímž se v Rusku
stahují z obhu poslední už „kreditnyje bilety" — nezaložený
státní dluh, jako naše „státovky" téhož pvodu i rázu. Bylo jich

ješt nekrytých v obhu za 50 mil. rubl — zbytek to z dívjšího
nezaloženého dluhu pes 1000 milion rublu obnášejícího. Hrazení
ponenáhlé tohoto dluhu dlo se od r. 1881., ale z 964 mil. rublu do
r. 1892. ubylo ho jen 222 mil., teprv od té doby pokraováno rychleji

Kdežto však my od téže doby stahujíce své státovky, jichž bylo

ostatn i se salinkami pvodn jen na 350 milion zlatých, dosud je

nemáme staženy a vyplaceny, Rusko už je se svým ohromným ne-

krytým dluhem hotovo. Pvod ruského dluhu nekrytého jest v letech

1840. až 1850., kdy místo bankovek vydány v obh nekryté státní

papírky, a pak v r. 1878., kdy podobné papírky vydány za války za

') Z toho pipadá na evropskou Rus 41.516 kiu., na Finsko 250S km. a na
asijskou Kus 7409 km. Do konce roku pibude jefit jak v evropské tak v asijské Rusi,

a zvlášt v iu Ruskem stavných drah délka nenepatrná.
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osvobození Jihoslovanú. Skoro polovice tohoto papírového penžního
hospodáství ruského (400 mil. rubl) vzešla tedy z ideálního podniku

ruského, z boje za bratry a kesany. — Poslední víc než dv st
milion rubl staženy v letech 1897. až 1900. bez cizí pomoci, bez

výpjky, které Rusko bylo použilo ke splátkám dívjším. Uvážíme-li

jak toto ohromné uvolnní ruského státního pokladu, tak i uvolnní

financí státních, jež nastane po dostavné dráze sibiské a drahách

mandžurských. mžeme oekávati nebývalý rozkvt státního hospodáství

ruského. — Pokrytím veškerého nezaloženého papírového dluhu do-

konán také v Rusku úpln pechod od stíbrno-papírové mny k e

zlaté mn. U nás po prvním rozmachu stále tríme na poloviní cest.

Školství. Pro náladu v uitelstvu moravském píznaným momentem
je episodka ze spolkového života, o níž s tendencí okatou

nedávno se rozepsal „Komenský". Ve schzi kromížského spolku

uitelského byl pítomen dp. kanovník Drobena, a to bylo vítanou

píležitosti „mladým" k útokm na „staré". Zaali „mírn svobodo-

myslného" pedsedu p. Slamníka podezívat z pízn ku „klerikalm".

Rozumí se, že takový hích nemohl si dáti pipoísti na úet v oích

„mladých" beztoho již dosti obtížených a proto se bránil jak uml. Ze

prý nevdl o p. kanovníkovi, že není pouhým hostem a mén sice

neurvale ve form, ve vci však zcela podle komanda „Pozorova"

slavnostn slíbil, že se vícekráte podobná „nepístojnost" nepihodí

ve spolku, kterýž první dal povel k bezohlednému boykotu uitelv
a uitelek smýšlení katolického a nebratrsky, ba bezprávn vylouil

leny katolického spolku uitelského. Že do takového spolku vysoký

hodnostá církevní ani jako host nemá chodit, souhlasíme již z toho

dvodu, aby nevydal se v nebezpeí utržiti si takových neurvalých

ústrkú. jakými ve známé svobodáské taktnosti odbyli dp. kanovníka

v Kromíži stoupenci p. Slamníka. Vbec nechápeme jednání mnohých
knzi, kteí tak okat vyhledávají dvrné styky s uiteli liberali-

stickvmi, všemožn jim ústupky iní, je vyznamenávají, kdežto uitele

smýšleni konservativnjšího a zejména leny katolického spolku uitel-

ského velkopan.skv ignorují, ba pímo snahy tohoto spolku potírají tím,

že jednotlivým lenm ztžují innost. My se domníváme, že chvála

z úst vybarveného liberala pro knze je vážným napomenutím k pe-
mýšlení, zdaž na cestu lichou nezabouje. Jsme pro nejlepší, nejupímnjší
shodu knžstva s uitelstvem, nebo bez spolupsobení obou initel

výchov se nedaí, ale nijak nechválíme, když k vli zdánlivé shod
liché se nadchází liberalm a uitel horlivý, ale mén agilný a bez-

ohledný se odstrkuje proto, že dovede — mlet a trpt. Poliek z ruky

bratrovy snad více bolí než tžká rána surového nepítele.

V zemském snme letos školská debatta nabyla rozmr'
znaných a skonila potšitelným úspchem. Ukázal >f se totiž, že pn i výchov

na základ náboženství jsou všichni rozvážnjší poslanci. Soudíme tak

z potšitelného zjevu, že z eských poslanc nikdo se neozval proti
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vývodm poslance Ševíka, když dokazoval nutnost výchovu nábožen-
ského a ízn odbyl nmecké liberaly s jejich ušuntlými frasemi

o „svobodném" školství, jež prý je zárukou pokroku a rozvoje vše-

obecného. Z dležitjších moment dlužno zaaditi usnesení snmu,
jimž povoluje se 1200 K podpory k návštv paížské výstavy pro dva
uitele. Podporu udlí zemský výbor Cechu a Nmci (!). Na umístnní
musea Komenského povolena podpora 400 K pro rok 1900. Nkteré
nesrovnalosti v nové úprav uitelských plat byly uznány a v budoucím
zasedání bude prý schválena zmna ádu disciplinárního, název pod-
uitel bude zrušen a postup mladších uitelv upraven. Vdovám, jichž

manželé zemeli ped sankcí nového zákona, tedy ped 1. lednem 1900,
dostane se podpory.

Tím by úprava plat na Morav byla dosti pízniv zakonena.
He pochodilo uitelstvo ve Slezsku i v Cechách. Zde není úprava
dojednána, ve Slezsku úprava sice schválena, ale s dodatkem liberálního

superintendenta Haase, kterýž navrhl, aby zákon byl schválen teprve

potom, až vláda zemi zaruí 25% výdaj z daní státních. Tím celá

úprava je ránou do vody.

Uitelstvo nmecké v dolnorakouském bundu soustedné pijalo
na sjezde všeobecném tyto požadavky: Základní plat uitelský, pod
jehož výmr nesmí jíti žádná obec školní, aby poátení plat uitele

neb uitelky po zkoušce zpsobilosti na obecné škole rovnal se nej-

menšímu platu , státních úedník XI. tídy hodnostní, na školách

mšanských X. tídy; uitelé a uitelky s vysvdením dosplosti

obdrží existenní minimum 1200 K ron.
Z ruchu svépomocného zmínky zasluhuje nemocenská pokladna

uitelská, založená v okresu rakovnickém v Cechách. Dle zprávy nedávno
uveejnné má 73 len, 16264 K reservního fondu a 802-70 K vy-
dajného jmní. Vydání inilo 75'76 K, tedy na rozdlení zbylo 72694 K.
Pihlášených výloh léebných bylo 1796 K 32 h, schváleno 1615-88 K.
Náhrada 45%, t- j- 726-94 K byla schválena k výplat.

Zajímavá zpráva dochází z Halie, zem v ohledu školském
nejmén rozvinuté. Snmovní komisse školská jednala o návrhu Dra.
Abrahama, aby zízena byla nová škola stední bez latiny, etiny
a obmezenou nminou, jakožto doplnk nynjších mšanských škol.

Hlavní pée by se vnovala ei mateské, reáliím, rýsování a djinám.
Náklad by uhrazovala obec, zem i stát, uitelé by mli hodnost cviných
uitelv a žáci by mli pístup do všech úad veejné správy, kdež
akademické neb odborné vzdlání není podmínkou, a také nárok na
službu jednoroní ve vojšt.

Návrh ten by tak asi výborn se hodil pro všechny, jež s malým
studiem by rádi si opatili hodn píjemné místo ve státní služb.
Dalekosáhlejší bude asi anketa tyto dni v ministerstvu kultu a vy-
uování konaná, jež vážn probírala stav nynjšího vyššího vzdlání
žen a uiní asi návrhy a upravení této již neodbytné otázky.

Ruch nebývalý se jeví také ve školství ruském. Tammjší
ministerstvo vyuování pipravuje projekt organisace povšechných
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kurs stedního vzdlání pro nejširší kruhy, aby dosáhly úrovn
gymnasialního asi vzdlání. Zízení bv odpovídalo zahraniním uni-

versitám lidovým s objemem vyuovacím stední škole odpovídající.

Na pokus budou kursy takové zízeny v Petrohrad. Také první

ženskou universitu bude míti Rusko. Za pobytu v Moskv schválil

Mikuláš II. návrh ministra osvty, aby tam byla zízena universita

pro ženy s dvma fakultami: lékaskou a lékárnickou. Ponese jméno
carevny Alexandrovny. Školství hospodáské znamenit zkvétá. Bvlof

r. 1898. celkem 121 ústav zemdlských, a sice 4 vyšší, 12 stedních
a 105 nižších hospodáských škol, krom škol jiných, na nichž vy-
uováno hospodáství. V uplynulém tíletí pibylo 40 škol a 2000 po-

slucha. Náklad obnášel okolo 4 mil. K.

Hospodáství velmi všímá si též vláda uherská. Za tím úelem
poádá hospodáské kursy, jež mly prvním rokem 34.000 poslucha,
druhým již 200.000 a tetím celých 300.000. Konaných pednášek
rozdáno na 150.000 výtisk. Letos vybízí ministerstvo hospodáské
spolky, aby všímaly si domácího prmyslu dle povahy území, abv tak

dovoz rzných poteb, jež dosud do Uher se dovážejí, byl omezen.
Vybídnutí týká se zejména košíkáství, pletení slamných klobouk,
kartánictví. hotovení houní, polního náadí a p.

Potšitelné rozhodnutí uinilo u nás ministerstvo kultu a vyuování
o vyšších obchodních školách. Postaveny úpln na roven obchodním
akademiím v každém ohledu a absolventm piklo tatáž práva a výhody,
jakých požívají absolventi obchodních akademií.

Zajímavou zprávu o vzdlání uitelstva v Belgii pináší „Uitel"
v . 8. Podle „U. u vzdlávají se tam uitelé obecných škol ve zvláštních

ústavech, normální školou nazvanými, jež jsou bud státní, bu biskupské.

Zvláštností jest, že nemají ústavy ty vlastních cviných škol. Místo
nich používají obecných škol v mst, kde je zízen ústav uitelský.

Chovanci vyššího bhu ve školáeh tch vyuují. Ve státních semeništích

uitelských vyuuje se nyní: 1. náboženství a morálce, 2. tení. 3. psaní

a vedení knih, 4. francouzské, vlamské nebo nmecké mluvnici (dle

stanovišt semináe). 5. zempisu. 6. djepisu, 7. potáství zvlášt

hledíc k obchodu a doprav), 8. pírodním vdám (k užívání jich

v život zvlášt se prohledá .
'». fcheoretickému a praktickému polaství

a zahradnictví, 10. theorii vychovatclské. 11. methodologn, 12. dtskému
i Školnímu zdravotnictví. 13. prvopoátkm správcovství (pi tom pro-

hledá se k ústav zem. k zákonm, naízením a snesením, jež se týkají

školstva; také sem pati vedení civilních rejstík, sepisování protokolu,

vyplování formuláúv aktovních a p. . 14. kreslení, 15. vokální hudb,
Hí. tlocviku. Biskupské semináe uitelské mají podobnou osnovu.

Xa konce pak zaznamenáváme projev jednoty uitelstva eských
škol mtanských dne 16. dubna t. r. v Brn usnesený. .Jednota uvedená
prohlašuje: „I. Úpravou služného dle zemského zákona ze dne 5. er-
vence 1899 dostalo se uitelstvu kýženého zvýšení plat, jež ovšem
pro souasné zdražení životních poteb jako ne valné zlepšení se jeví.

Uitelstvo pes to s plným vdkem oceuje tuto blahovli našeho
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slavného snmu bez ujmy pesvdení, že dokud nebude uitelstvo

mšanských škol ve svých píjmech postaveno na roven státnímu

úednictvu X. a IX., pípadn i VIII. tídy dietní, není možno otázku

úpravy služného považovati za vyízenou. Jednota uitelských mšanských
škol na Morav, uznávajíc postavení slavného zemského poselstva i vi
zájmm poplatnictva a nechtjíc seslabovati pipravovanou akci si. snmu
ve prospch industrialních uitelek, pípadn i poduitel, dovolává se

zatím postupu etappového, poznaujíc za nejnaléhavjší odpomoc uzákonní

tchto nezbytností: 1. Doplnním kvinkvenalek zapotením doby služební

od prvního definitivního ustanovení. 2. Piknutí naturálního bytu nebo

píbyteného po as aktivní služby. 3. Udlení osobního pídavku uitelm,
již po 201eté služb nestali se editeli nebo naduiteli. 4. Honorování

suplovaných a nadpoetních týdenních hodin, normovaných dle jiných

království a zemí. Vcné odvodnní tchto neodkladných postulát

zstavuje si Jednota opatiti zvláštními peticemi na slavný snm.
II. Jednota pipojuje se k hlasm za opravu disciplinárního ádu.

III. Jednota pimlouvá se za splnní žádostí etných obcí, žádajících

s nabídkou vážných obtí za zízení mšanských škol na výsost dle-

žitých pro vzdlání, zdatnost a intelligenci stedních stav našeho lidu —
sloup to poplatnosti, síly, moci státv a poádku, jakož i rovnováhy

ve spolenosti lidské. IV. Jednota souhlasí úpln s podanou peticí Jubilejní

jednoty lidumil na Morav na obmezení alkoholismu. V. Jednota po-

važuje povolení zemských cestovních stipendií pro uitelstvo mšanských
a obecních škol na práv zahájenou svtovou výstavu v Paíži za hivnu,

jež ponese dobrého užitku pro rozvoj školství, jakož i pro innost

uitelstva na prospch hospodáského a duševního povznesení lidu.

VI. Jednota vbec dovolává se pímluvy si. snmu u vysoké vlády za

výhody na drahách dle analogie státních úedníkv, aby uitelstvo

usnadnným cestováním mohlo pracovati o dalším svém sebevzdlání

k dobru školy, žactva a lidu, jehož nezištným rádcem uitelstvo vždy

chce zstati."

(Zaslán o.)

Bibliografie eské historie. Práv vydaný první díl Zíbrtovy jmenované

knihy pouí každého pstitele djepisného studia u nás, jak jsou v knize té ped nepamti
zachránny s pisy, lánky i drobné rty, píspvky všelikého druhu, roztroušené v nej-

rozmanitjších publikacích. Vyžaduje toho nejen úplnost díla, nýbrž také zájem každého

spisovatele historického, aby se také sám staral o úplný záznam všech prací svých

v rozsáhlém díle, vydávaném od eské akademie. Adressa autorova: Dr. enk Zíbrt,

Praha, na Slupi 6. 14., jemuž seznamy ty, a spisu samostatných nebo lánkíiv a drobných

píspvku butež laskav k použití do dalších dílu »Bibliografie zasílány.
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Fr. Cyrill Kampelík na Morav.
Z jeho autobiografie. Sdluje Fr. KOMÁREK. (("'. d.)

Kampelík svým spolužákm, rozeným Moravanm a Cechm, stále

na srdce kladl ka: „Co vám plátno, kdybyste sebe krásnjších vdo-
mostí mli, když je národu svému, svým bratím a sestrám, slušnou

a srozumitelnou eí podati nedovedete? Nedostatená zásoba vašich

slov z národní mluvy, jež jste se jako chlapci od rodiv a na ven-

kovských školách nauili a mnoho ješt na nmeckých a latinských

školách zapomnli, ta vám jako vzdlancm nedostaí, nechcete-li pouhými

nádenníky býti. Poulin lidu mluvit nesmíte, chcete-li jako uení ped
národem ve cti obstáti. Co bylo, již nebude. Co vám prospje nmecká
a latinská uenost v národ, když vci lidu neznámé objasniti ne-

dovedete, nemajíce znalosti ei?" Slova jeho nepadla na skálu, ale

také nikoliv na dobrou pdu; nmcomilové se tomu posmívali, Nmci
nkteí na tu škaredili. Hádek a spor bylo dosf. z nichž si však

Kampelík pranic nedlal, nebo se pojmy a náhledy istily a pošetilé

pedsudky ve své nahot byly odkrývány. Kampelík byl pítelem

rozumné oposice. Jednoho dne, kdy závist a zlomyslnost všeliké klevety

proti Kampelíkovi roznášejíc se durdila a trpké chvíle mu /.psobila,

pln nevrlosti a žalu pravil Kampelík svým spolužákm a pátelm
Moravanm: „Já vím, bratí Moravané, že vy proti nám Cechm
mnoho pedsudkuv a jakousi zarytost majíce, nám nepejete. Avšak

já vám pedsudky vaše zcela promíjím, nebo vy za to nemžete. Co

víte, víte z nmeckých knih a co vám páni professorové sdlili, at
Moravané, povídali vám to zase z nmeckých knih. A jak mluvjí

29
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Nmci v knihách svých o Slovanech, o Ceších? Naši professorové, a
rození Moravané neb Cechové, nemli té samostatnosti a ráznosti ducha,

aby sami také o vci pemýšleli a na rozum nmecky se vším se ne-

spoléhali. Avšak to bylo, nyní to jinaké býti musí!"

Aby Kampelík svému slovu dostál, uil své spolužáky pravopisu,

mluvnici a slovozpytu národního jazyka, ukazoval jim krásu, sílu

i výraznost jeho, jak v ohledu tom mnohé jazyky evropské pedí.

Dále zavedl deklamovánky a cviení ve slohu jednou nebo dvakrát

týdn, jak as postaoval. Nebo každý školní pedmty dobe znáti

musel, aby shora nebylo nespokojenosti. A také Slované skuten

všady vynikali a spokojenost pán professor mli.

. Dále o to se postaral Kampelík, aby svou knihovnu slovanskou

na ústav mli. Psal mnohým mužm a národovcm. jako Presslovi.

Fr. Sušilovi, Kollárovi, T. Procházkovi a jiným, kteí knihy darem

poslali. Nco sami koupili a tak se slušná knihovna sešla. Spolužáci

chtli Kampelíka míti knihovníkem, on však se jim srden podkoval

ka: „Vy jste, pánové, ve vlasti své, vám proto právo náleží, abyste

v dom svém hospodaili. Niím ve vlasti vaší vládnouti nechci a

nebudu. 1- Kampelík v této dob s J. Kollárem si dopisoval a 25 výtisku

„Slávy Dcery" mu odebral a rozšíil. Tak se prvý rok, dle vytknutých

sob pravidel, od ostatních rok siln lišil svým národním smrem.

Slované výborn u proíéssorv obstáli.

V druhém roce museli všichni do semináe vstoupiti. Kampelík

také musel se podvoliti zavedenému pravidlu. V seminái poaly teprv

tenice, ptky a hádky o národnost a její oprávnní, a to s vyššími

roky, jež se smrem druhého roku nebyli spokojeni. Spolužáci Kampelika

nedali se v niem másti, srdnat své samostatnosti se držíce, šli již

vytknutou cestou národního uvdomní. Vyšších rok jako pán sob
mnoho nevšímali, za to však návodem Kampelíkovým prvého roku

bratrsky se ujímali, národního ducha v nm bedliv vzbuzovali, aby

uvdomní národní se šíilo. Vzájemnost bratrská na slovanství založená

piln byla vykonávána, aby druhý rok úpln za sebou svým smrem
pitáhl prvý rok. Vzájemnost zcela bratrská byla vykonávána netoliko

slovem, ale i opravdov inem, druh druhu pomáhal, ím jen mohl.

Sobecké oddlování bylo úpln zapuzeno. V prázdných dobách místo

jalového nebo planého hovoru byly rozumné hádky a spory a petesy
o vhodných vcech vedeny, aby se duch bystil, srdce šlechtilo a pí-

prava pro budoucí život byla úplnjší. Látkou rozprav bylo na pí\. í
ctnost má více hodnoty v sob, zda boháe v oplývání nebo chuasa
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ve strádání: co jest vlastn národnost; co západnímu Slovanstvu initi

dlužno, aby se v národnosti své zachovalo.

Kampelík své spolužáky upozornil na dobu velkomoravské íše,

na sv. apoštoly slovanské Cyrilla a Methoda. ježto byli a jsou dobro-

dincové Slovanstva, a í vinou do moe zapomenutí u Slovan padli?

Západní Slovanstvo musí se živ na své dobrodince rozpomenouti a

vdnjším se k nim ukazovati. Velkomoravská íše stojí posud pi-

inním Oechúv a Moravanv, ale v jiném vydání, kteréž nutno uznati

a dle toho mysliti, se chovati a jednati teba, aby to lépe u nás

vypadalo. Kdož však muže více psobiti než vy. vyšedše na vinici

Pán? Kdo vám v tom zabrání, když v duchu Kristov s úinnou

láskou tak initi budete? Tak Kampelík stále Cyrillo-Methodjskou

dobu svým spolužákm na pamt uvádl a vše bylo shledáváno a

ítáno, kdo co kde o dob té povdl, jako Dobrovský. Jungmann,

Balbín. Pelcl. Palacký. Kollár a jiní. Konen se Moravané tak rozjaili

touto ideou, že Kampelík. a od biskupa Kclovrata jako chlapec na

Kamenci u Jiína na jméno Josef byl bimován, opt od svých spolu-

žáku za Cyrilla na památku .byl obimován. Od tch dob jméno to

svému pijmi pedkládá.

V tu dobu piln v nedli a ve svátek do semináe docházel Jan

Ohéral. vydavatel a redaktor znamenitého kalendáe r Pilger", bývalý

spohuák ve filosofii, který hovory oživoval, politické zprávy z novin

a dje ze života národ donášeje. On též pispíval, maje výborný

pehled nmecké, francouzské a anglické literatury, k probuzení národ-

nosti a jaejšího uvdomní. Za to byl od nich Methodjem obimován.

Co tetí a tvrtý rok všelijak odpolední dobu svátkv a nedl

v seminái trávil, druhý rok. kde Kampelík byl. jako skutená akademie

hádavými hovory a rozpravami, kritisováním v jemném pátelství a

úinné vzájemnosti utšen as trávil. Žáci z prvého roku byli do té

besedy zyáni a do kruhu vzájemného pátelství pijímáni. V tomto

rooe píruní knihovna slovanská znamenit vzrostla, nebo na všestranné

dopisy píspvky docházely. Ale némcomilové chtli ji ze semináe

vyhoditi. Velké tenice, spory, klevety a osoování vznikaly, když se

velká myšlenka národnosti a slovanství ujímala a pe>i!ou Svobodovou

veteš porážela. Alumnm druhého r ku spíláno, že jsou eští bratí.

rozkolníci a i nahoru donášeno. Ale osoovaní bratí byli v chování,

v umní a ve škole píkladní, požívajíce vážnosti u pán professor

svou horlivostí, proež nebylo k nim pístupu. Konen byl druhý

t
roník rebellantským nazýván, ponvadž si od nikoho neoprávnného

*
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do kaše foukati nedal a všecky útoky pošetilc rázn odrážel. Bylo

vyhrožováno od ídícího kanovníka, že vyšetováno bude, kdo takového

ducha v nm vzbuzuje. Ale nepišlo k tomu, jelikož nikde proti pra-

vidlm a kázni hešeno nebylo, nikde nebylo drzosti, vše bylo jemné

po slovansku skromné, ale neústupn provádno.

Tak se šastn skonil druhý rok bohovdných studií. Kampelík

byv slavným Kollárem zván, aby Slovensko navštívil, vydal se spolu

se svým spolužákem Fr. Bláhou, Moravanem, a J. Teplým, Cechem,

výborným hudebníkem a alumnem tetího roku, pes Molk, Víde (kde

se Teplý odlouil) do Uher bez pasu r. 1832., kde v Pešti slavného-

Kollára s Bláhou navštívili. Kollár je uhostil u Koiša, velmi horlivého

Slováka v Budíne, který všeslovanský slovník spisoval a velmi pro

své královské Slovensko nadšen byl. Tu jsme byli v ustaviné hádce,

nebo on ml velmi za zlé Cechm, že v niem od znmilosti svého

spisovného jazyka upustiti a nco lepšího, slovanštjšího od bratr

Slovák pijmouti nechtjí, aby literatura eská širšího pole, vtšího

obecenstva, stálejšího mecenáše nabyla a esko-slovanskou se stala. Zel

Bohu, že jeho práce se ztratila, nebo byl statený a dlný i obtovný

Slovák a hoden, aby vdn pipomínán byl. Z Budína se oba cestovatelé

hnuli pes Báskou Bystici, Šávnici, ertovu Horu, Sv. Mikuláše po

Váhu na pltích do Trenína, kde pana Kuzmányho, Melzera. Chalupku,

Blopotockého, Bartoše, Bláhu. Rešetku a jiné národovce slovenské

návodem pana Kollára jako letem navštívili, spchajíce pes Hladové-

Hory k Brnu, kde již školní bh poínal. Slavný Kollár Kampelikovi

dopsal, že jeho cestování více psobilo než mrtvé knihy, a že by mladí

Cechoslované o prázdninách po svých vlastech putovati mli, aby lépe

do skuteného života a jeho poteb nahlédli. Kampelík skuten vyzval

svého pítele Dra. Amerlinga, aby se s dobrým pítelem na Moravu

a na Slovensko vydal a je pírodopisn i národopisn probádal. Což

se skuten i stalo.

V tetím roce theologie se obzor Cyrilla Kampe) íka velmi kalil,

nebo klevetní a osoování pece úinkem svým se neminulo. Za
professora dogmatiky pišel na ústav Dalmatinec J., pojem o Slovanstvu

nemající. Ten stále Kampelíka stíhal a vše mu strpoval. Kampelík

slálým bojem a klevetami umdlen, pozbyv chuti k theologii v moravské

vlasti, kde tolik pedsudkuv a nepízn proti Cechm chováno a psto-

váno bylo, aby jen žádné srozumní mezi kmeny západního Slovanstva

vzniknouti nemohlo a nmectví v nadvlád se udrželo, vida. že bv mu
více hokosti ješt narostlo — vystoupil z theologie, a penz a odvu
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-do svta neml. Apoštolsky biskup v Brn Ant. Gindel. spravedlivý

3. všestrann ueny Nmec, zdržoval jej laskav od tohoto kroku, aby

pro njaké píkoí nevystupoval, ponvadž lovku chudému tžko jest

ve svt k nemu dospti. kdvž pátel nemá. Bezmála by se byl

Kampelík do theologie vrátil, kdvbv pátelé rytí Urban ze Svábenova

a J. Ohéral mu neradili, aby toho nedlal a jinou dráhu životní si zvolil.

Kampelík stále do semináe ku svým pátelm chodil a s vyšším po-

dvolením je v mluvnici a slohu cviil, zaež mu tito zase obdy a jiné

stravy obtav poskytovali, aby jemu krutý osud usnadnili. To nkolik

rok trvalo. Kampelík dával lekce v mathematice a filosofii a pi-

pravoval se k njaké professue. Nebožtík Julius Urban rytí ze Svábenova.

výborný muž, statený Moravan, velmi vzdlaný, byl archiváem

v Kromíži u arcibiskupa. Nabídl Kampelíkovi: „Já vám své místo

postoupím a postarám se o to. abyste ho dostal, nebo já se úplné

obrátím k historickému zpytování, jen co se pozdravím." Churavl

nebohý na hnilobu holen, ale po roce smrt jeho vše pekazila. Odkázal

mu legat v poslední vli; knihovnu svou odkázal i s rukopisy museu

království eského s tou podmínkou, že náleží Morav, kdyby v Brn
podobný zemský ústav povstal. Kampelík jemu lyrickou báse po-

smrtnou složil a moravský nápis na hrobovém železném kíži mu obstaral.

V tom ase Kampelík ze všelikých spis „Pokladnici Franklinovou"

sestavoval, která pozdji v Báské Bystici tiskem vyšla. Nepochodil

s ní. Cestující echoslované se u nho v Brn stavovali, jako páni:

Dr. Amerling. Storch, Spot, .Stulc, Rozšlapil, Hnévkovský a jiní. Rád

by se byl dostal ke knihovn do Olomouce, ale marné namáhání.

Hemcomilové a Nmci, na p. gubernialní rada a referent ve školních

vcech, nikde mu nedali vzniku. Léta minula a budoucnost žádná mu
nekynula. Nezbylo mu tedy než jinou dráhu života sob voliti, k emuž
jej nejvíce donutil jeho pítel Josef Uherek, aby se k nemu rozhodl.

Pomýšlel tedy na právnická studia: šetil a k tomu dostal své ddictví

asi 400 zl. v Šajnech a obstarav sob rekomandace do metropole rakouské

íše, odejel do Vídn s pevným úmyslem: „Lépe pozd než nikdy!"

(O. p.)
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Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva. (. d.)

d)

Jak obsah, tak podání (slon)
-

biblické zprávy, jak jsme o ní pod

b) a c) mluvili, ukázaly nám mnohé výborné její vlastnosti. Doufám,

že zalíbení naše ješt vzroste, když nyní spojen o obou budu mluviti,

když budu hledti vyložiti, jak obsah a forma (sloh) jsou sloueny

v pkný celek, mající uritý, dležitý cíl. Cílem tím jest pouení

prvních lidí o všem tom, co pro život jejich bylo nutné a užitené.

A že takové pouení prvním lidem dáno bylo, již víme. A že jim

dáno bylo i formou uhlazenou, pknou, to znalci pvodního textu

všeobecn naznaují, zvlášt pak 1, 1— 2, 3. pímo hymnem jmenují.

Pi pouování záleží mnoho na postupu, na method. Jaké methody

Bh pi vyuování užíval?

1. Neteba dlouhého dkazu, že Bh pokraoval od k< nkretního

k abstraktnímu. Viz na p. 3, 14 n.

2. Od jednotlivých zjev k pehledným celkm. tená se lehce

upamatuje, že Adam pouen byl postupn o rostlinách, zvíatech, žen
a pak pehledn o celém vesmíru.

3. Od pítomnosti, postupoval Bh k minulosti a budoucnosti.

tená opt lehce sám na dkaz si vzpomene.

Taková je tedy methoda, užitá ve zpráv biblické. A nyní otevme
knihu: „Savonarola als Apologet und Philosoph" von Dr. M. Glossner,

Paderborn 1898 na str. 66. a doteme se, že se tu chválí jako cennj

výtžek filosofického bádání poznání, že „všechno naše poznání poíná

smysly; smysl však poznává jen zevnjší pípadnosti vcí. rozum však

vniká v podstatu vcí a povznáší se z uvažování o nich k poznání

duchovních a neviditelných vcí. Pomocí nazírání na podstata, vlastnosti,

poádek a pohyb vcí jest jaksi veden a povznášen k poznání Buha,

podobn jako od zevnjších projev lovka k puchopení jeho nitra

a jeho neviditelných sil pichází." Na podstat této methodv zajisté nic

nemní, jestliže jiný lovku pi této práci duševní pomáhá, nebo
musí mu pomáhati pimen k jeho schopnostem. A proto i když
Bh první lidi vyuoval, musil cestou práv popsanou jiti. A že jí šel

T

o tom výše uvedené momenty svdí. Nový tu máme dkaz, jak

moderní jest nejstarší zpráva biblická. Co se považuje za cenný výtžek
vdy, je v podstat tam již tak dávno podáno.
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Na základe všeho pedeslaného mžeme íei. že v biblické zpráv

jest nám zachována výborná pedagogika ve smyslu praktického pro-

vedení vychovatelských pravidel. Bh ukazuje se tu. jak i dále ješt

uvidíme, v jiném oboru, pravým umlcem ve vychování, a to jak

lovka ped híchem tak i po híchu. Ze vychování jeho bylo zmaeno
ásten, nenese vinu vychování samo. ale svobodná vle lidská.

Pedagogika a methodika svým základem mají psychologii. Dle

toho mžeme posouditi, jak Bh psychologicky psobil na lovka.

Tím v podstat dán je psychologický výklad prvních tí kapitol. Cit
?

rozum a vle jsou hlavní ti odbory innosti duševní. Kdo psobí

na n náležité, psobí psychologicky na lovka. A že Bh tak inil
T

snadno dokázati, a v jakém poádku, lehce ukázati. Bh zavádí lovka
do ráje rozkoše, ukazuje mu všechnu krásu jeho. naež stanoví jej

pánem nad rájem, aby jej rozumem svým vzdlával a ostíhal, a by

skutkem ukázal, že chce Bohu býti vdným za vše jeho dobrodiní,

dává mu pikázaní. Zdali tu nejde po sob cit, rozum a vle. ale ne-

oddlen, nýbrž souvisle, vzájemné'.-' A vizme hned na to, jak Bh
pivádí zvíata k lovku. Zajisté nejprve upoutaly jej zevnjší jich

postava, pohyby, barva, dle nichž pak rozumem svým dal jim jména

a poznávaje, že nemá v nich pomocníka sob rovného, roztoužil se,

chtél míti takového pomocníka. Zajisté postup: cit, rozum a vle.

a nemže ani jinak býti dle toho. co výše povdno o názornosti vy-

uování Božího. Podobným zpsobem možno probrati další jednotlivé

odstavce biblické zprávy. Vru, nco podobného nepovstalo jen tak

náhodou, tu musil býti súastnn vyšší rozum než byl rozum lidí za

dob Mojžíšových, kdy zpráva tato vložena do bible.

Nejen psychologicky, i logicky psobil Buh na první lidi. soud
dle biblické zprávy, a tak uil je logicky o vcech uvažovati. Pro
Rabas ve své „Logik"' (1895) má rozdlenou látku logiky v tomto

postupu: vnímání Wahrnehmen;, pedstavy (Vorstellen). soudy a úsudky

(Urteilen), pojmy (Begreien . Neteba dlouhého dokazování, že všechny

tyto základní oddilv logické bvlv pstovány Bohem v lovka hned

od poátku. Vezmme si píkladem uvedení lovka do ráje. Bh staví

lovka do ráje rozkoše a tak dává mu možnost vnímati a pedstavy

si tvoiti; pouuje jej dále, pro jej tam staví, jaký cíl mu jest vytknut,

a tak budí v nm soudy a úsudky pro jeho innost: konen dává

mu pikázaní a tak poskytuje mu možnost uiniti si pojmy o dobrém

a zlém, o smrti, o lásce k Bohu atd. Vezmme hned další zprávu. Bh
pivádí k lovku zvíata, která lovk pozoroval a tak vnmy a pedstavy
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si o nich tvoil; na základ toho pak usuzoval o jich vlastnostech a p.,

dávaje jim podstat jejich pimená jména; konen ze všeho toho

nabývá pojmu, že nemá na svt pomocníka sob rovného. Tyto dva

píklady staí na dkaz, jak Bh dle zprávy biblické psobil na lovka
ve smyslu toho, co nyní nazýváme logikou. S drazem tu však zase

upozoruji na okolnost, že jest úplný souhlas mezi nejnovjší logikou

smru psychologického a mezi podáním biblickým co do posloupnosti.

To nemožno jinak vysvtliti, než že pi úprav zprávy biblické psobil

nkdo, kdo dobe vdl, kam které slovo položiti teba, aby vyhovovalo

sebe pokroilejším studiím.

Tím dospli jsme ku konci výkladu prvních tí kapitol Genese

po stránce hlavn psychologické, jak totiž všechno se udalo, co v nich

vypravováno, vzhledem k lovku. lovk svým rozumem a svou pamtí

byl základem, poátkem, od nhož všechno toto vypravování záviselo

a v jehož pamti se zpráva o tom vrn uchovala. Bh poínal si tu

jako lovkv vychovatel, dopluje a uceluje poznatky lovkem dle

své pirozenosti samostatn získané.

jš) Výklad dle djin svtových.

o)

Až posud obraceli jsme hlavní zetel pi výklad prvních tí

kapitol Genese k lovku.. Zpráva biblická svým uspoádáním ukazuje

nám, že nesmíme zapomenouti na zetel ješt dležitjší, na Boha

samého. Posud zabývali jsme se jím jako vychovatelem prvních lidí.

Nyní budeme o nm dle textu uvažovati jakožto o píin a pvodci

všehomíra. Nazveme-li stanovisko pod a) užité psychologicko-logieké.

mžeme nazvati stanovisko dále použité ontologickým. Rozumím tím

podrobné vylíení, jak píinn souvisí všechny viditelné vci od

jedné prapíiny.

Práci poínám seadéním jednotlivých odstavc zprávy biblické

^známých z výkladu pod a) v ontologickém ili genetickém neboli

vývojním postupu všehomíra. Seadní to jest úpln snadné a jest

podáno dle H. 40 a 24. Obrazec jest následující:

1, 1.— 10.

2, 5.-6.

1, 11.— 26.

(1, 27.) 2, 7.— 10.

15.— 25.

1, 2S.-31.
2, 1.— 3.

3, 1.— 24.
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Pedpokládám vyklad vcný výše uinný pod a) bj jako známý.

Proto hned picházím k podrobnému rozlenní podaného obsahu vcného
po stránce ontologické. Základem mi tu slouží pehled B. Bahlmanna S. J.

v VII. svazku r Philosophisches Jahrbuch" str. 168.

I. Védy pirozené. Ontologie uvažuje o „ens ut sic". O tom

ve zpráv biblické je zmínka ve slov Bh (Všemohoucí).

Na základ práv uinném povstávají vdy o „ens ut tale u
. Všechny

nejzákladnjší poznatky tchto vd ve zpráv biblické shledáváme.

1. Nejdíve jedná se o Bohu jako tvrci a píin svta a p.

t. zv. theodicaea). Ta jest výslovn naznaena v 1. 1.

2. Následují vdy o vcech stvoených. I jejich první poznatky

v bibli máme. Vdy ty jsou biul theoretické nebo praktické nebo

djinné. Z theoretických jest na prvním míst a) filosofie ili metafysické

uvažování o podstatách xa tlesných. |$|3 lidských, yy) duchovních, dále

P mathematika, konen y) pírodovda. Postup tento mžeme zcela

pesn stopovati ve zpráv biblické. Metafysický poznatek jest v 1. 1..

dále v 2, 7. (o podstatách lidských) a 2. 15. (o duchových . Mathematické

poznatky jsou 1, 1. 5. 8. atd. Zaátky poznatk pírodopisných následují

též po sob zcela pravideln v ontologickém poádku, a to: poznatkv

astronomické (1.). geografické (2.), meteorologické (6.), mineralogické (9.),

botanické (11.) [2. 5.— 6.], zoologické (iO.), anthropologické (27. atd.,

jak udáno v hoejším pehlede). — Vdy praktické jsou a) rozumu.

{3) vle. y) esthetika. 5) zevnjší tvorby. Zase mžeme první poátky

pro tyto vdv shledati ve zpráv biblické v udaném poádku. Ad ol)

srovnej 2. 15.—Ž3., ad .; 2. 24.. ad ;. 2. 2.").. ad 5) o, 2. 3. — Vdy
djinné jsou ol) djiny nutných jev pírodních, (i) djiny lidských

inností: aa) ve výkonech rozumových, :b: v mravném chování,

TY) v chování zevnjším; y) djiny lidstva jakožto plán Boží pro-

zetelnosti asem uskutenitelný. I tyto oddíly vdy máme zaátky

zastoupeny ve zpráv biblické v udaném poádku. Srv. ad ol) 1, 1.- 25 .

íh\ y.y. 2,19.- 2(). ad:,: 2,23.—24, ad yy) 2, 25. 3, 1.—7., ad y) 3,8.— 24.

II. Nadpirozené vdv jsou tu dánv též. alespo svým poátkem,

v 2. ''). Jako již astji, podobn i tuto musíme zvolati, že zpráva biblická,

která vždy znova a znova vvhovuje rzným stanoviskm nejnovjšího

vdeckého bádání, nemže pocházeti od pouhého lovka, by i v dob
své nejbystejšího a nejvzdlanjšího, nebo pouhý lovk na tak malém

rozsahu nebyl bv mohl umístiti tolik podrobné látky, a což pi tom

nejhlavnjšího, umístiti ji v poádku tak vzorném a smrodatném!
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c)

Picházím nyní k form zprávy biblické, považované se stanoviska

ontologickébo. Jestliže jsme byli nuceni obdivovati se formovému podání

textu biblického se stanoviska logického, tím vtším údivem budeme

naplnni nad formovým podáním tohoto textu se stanoviska ontologického

(pokud jde o posloupnost píinnou).

Nkteí badatelé okolnosti této již si povšimli. Tak H. 101. a 100.

o tom píše v podstat takto: _V sedmi dílech stvoení (v hexaemeru)

možno rozpoznati dva stálé a pt mnitelných len. Stálými jsou: na

poátku každého díla rozkaz Boží: .A Bh (Všemohoucí) ekl i pikázal -

:

z povahy vci samé jde, že nemohl scházeti tento len. a proto vrací se

sedmkrát. Stálým jest dále na konci každého denního díla zmínka

o tom; ani ta nemohla chybti, vyškytá se ptkrát shodné s íslem

ukonení dn. Mezi tmito dvma stálýma lenoma stídají se leny

promnlivé v tom zpsobu, že každé dílo má 3. následovn:

1. dílo: vyplnní, pochvala, pojmenování (verš 3. 4. 5 ) . . . .3 lenové

2. » popsání, vyplnní, » (verš 7. 7. 8.) . . . .3 »

3. » vyplnní, pojmenování, pochvala (verš 9. 10. 10.) . . . .3
4. » popsání, » (verš 11. 12. 12.) . . . 3 »

5. » » » » verš 15. 1G.— 18. 18.) . . 3

6. » popsání, pochvala, požehnání (veiš 21. 21. 22.) . . . 3 »

7. » vyplnní, popsání, pochvala (verš 24. 25. ?5.) . . . 3 »

7 x 3 = 21 6len.

Jak vidti, vyniká tu íslo sedm. Vyniká však i v potu 7 dnv
a v potu, v jakém zpracováno je schéma o díle posledního dne,

o lovku. 1. Ve verši je slovo Boží, které však nemá jako jinde

podobu rozkazu, nýbrž úady. 2. Popsání je ve verši 27., jenž jest

podán velice poeticky. 3. Ve verši 28. následuje požehnání. 4. Následuje

(místo pojmenování, jež dodáno ó, 2.) druhé slovo Boží, jímž rostliny

a zvíata dány v moc lidem. 5. Ve verši 30. jest vyplnní, (>. ve

verši 31. pochvala, vzdaná zárove všemu pedcházejícímu stvoení,

a konen 7. závrkem udání dne. Touto formou posloupného vy-

pravování jakož i slovnými poetickými výrazy ukazuje se již zevn

pednost lovka ped ostatním stvoením. — Vedle sedmiky má tu

dležitost i trojka. Nižší stvoení vylíeno v 7 odstavcích, z nichž

každý ve 3 lenech popisuje vznik jednoho stupn v pírod. (K tomu

sám dodávám, že i ve zpráv o lovku mimo sedmiku výše vy-

loženou vidíme též trojku, totiž nejsv. Trojici zakryté vyjádenou ve

verši 26.) Mže to býti jen tak náhodou?'' Až sem H. <p. d.)



DB. Jan HUDEEK: Poátky arueriknnismu. 435

Poátky amerikanismu.
Db. Jah Hudeek.

V.

P. Hecker a jekt) druhové jásali, že sám liím je posunul ku

kýženému ili. V duši P. Maurona, generála Redernptoristu. zahnízdila

se tíse. Obával se, že proti sob popudil americké biskupy, pátele

Heckerovy. Ale vážnost kongregace u hodnostá církevních neklesla.

Bvlo mezi knžstvem i laiky dosti muž. kteí dávno poznali, že

amerití pátei názory, výchovem, mravy a zvyky velmi se odchylují

od ostatních svých bratí.

Jejich propuštní tedy nikoho nepekvapovalo, neuráželo. Ano

vtšina biskup, poznavši pozdji volného ducha druhu Heckerových.

ctila písnou disciplinu kongregace sv. Alfonsa. Apoštolské práce v ei
anglické nejen neochabovaly, ale ím dále tím sieji se rozkládaly.

Budoucnost také ukázala, že obava Heckerova a druhu jeho, že žádný

Amerian do kongregace nevstoupí a dílo zahyne, byla lícha. Bylo

r. 1858.: 10 kolleji s 101 lenem, z nich 84 Evropan, 17 Amerian;
r. 1899.: 25 kolleji s 167 leny, a to 73°/ Amerian. 27"/ Evropanu:

z nich mluví 64"7°/o nmecky jako mluvou mateskou. 30% anglicky.

5*3% jinými emi.
P. Hecker vrátiv se v kvtnu do Ameriky, usnesl se se

soudruhy, založit nové Tovaryšstvo na zpsob Oratoria svatého Filippa

Nerijského s domácím ádem, pevzatým z ehole sv. Alfonsa. Slib

neskládali. Za pedstaveného vyvolili P. Heckera a podídili se arci-

biskupovi, jenž 7. ervence nový ústav pod jménem a ochranou svatého

Pavla potvrdil. Pavlisté konali po vtšin missie a zastávali duchovní

zprávu. Celkem ídili se doma i na missiích zvyky a zpsoby kongre-

bv. Alfonsa, kterou také vždy ctili jako svou duchovní matku.

Napjatost mezi Pavlisty a Redemptoristy z poátku, jak pirozeno,

panující asem ustoupila bratrské skoro lásce.

Xení nezajimavo poznati, co P. Hecker soudil o pravém duchu
Pa v list v. t. j. americkým moderním požadavkm vyhovujícího dlníka

na vinici Pán. Maje zetel k vtši volnosti vládnoucí ve Spojených

Státech, založil BVj ústav na základech volnosti. Zamítl slibv. tvrdé, že

zevnjší ád a jednota plyne z vnitních ctností. Tak prý vše se dje

a koná z pouhé lišky k Bohu bez zevnjšího tlaku.
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Pavlista je tedy „eholníkem", jenž v život duševním dokonale a

jedin závisí od Boha. Spolený život je mu prostedkem, by jistji

dosáhl vného blaha a dokonalosti, a aby úinnji pracoval pro církev

a lovenstvo dle dnešních poteb. Každá eholní spolenost, nepracuje-li

pro svj vk, jest zbytenou, ba škodlivou. — Kdežto jiné ády
spravovány zevnjší autoritou, Pavlistu ídí Duch svatý.

Pavlista jest kesanem, jenž kráí k dokonalosti pimené jeho

pirozeným náklonnostem, jeho povaze a kultue té které doby a krajiny.

P. Hecker pijímá kulturu americkou s jejími zvyky, pokud

neodporují svaté víe a zbožnosti, ponvadž jen tak víra katolická

národu americkému se zalíbí. A srostou národní ráz a povaha národa,

jeho mravy a zvyky s církví. Jen tak lze církev rozšiovat v Americe.

Státní správa Spojených Stát je ze všech ostatních forem

státních katolíkm nejmilejší, ponvadž v ní vtší volnost a proto

vtší innost Ducha svatého v jednotlivcích. Církev tedy v onch
krajinách tím více pokvete, ím více se uzpsobí ústavám republikánským.

Hlavním úkolem Pavlistovým budiž vlastní dokonalost, potom

horlivost o spásu duší, aby americký nekatolický lid co nejspíše svými

mozoly na sv. víru obrátil.

Podstatným znakem Pavlistv není chudoba ni poslušnost ani

kterákoliv jiná ctnost ádu druhého, ale horlivost. Povolání apoštolské jest:

obrácení nekatolík na víru katolickou, híšník k pokání missiemi.

pednáškami, slovem, pérem atd. Mimo to budiž duchovní život mezi

laiky probouzen, podpírán, šíen, upevován. Na otázku, jsou-li Pavlisté

eholníky, odpovídá P. Hecker: Myslíš-li eholníka, jakého dnešní doba

žádá — jsou, myslíš-li eholníka dívjších století — nejsou.

Jiný znak Pavlistv jest individualita, osobní rázovitost. Osobní

svoboda je mu podstatou života spoleného i jednotlivcova. Kdo vy-

nášejí pespíliš život spolený, komolí osobní svobodu a rázovitost.

Individualita jest ástí doplující v život Pavlistov, toho sob

vždy budiž Pavlista vdom. Síla a svoboda osobní rázovitosti nemže
nikdy býti upílišena, jsouc vedena Duchem svatým. Kde se dá svésti

zámry a tužbami nezízenými, tam jest duch pýchy a tla patrný,

tam nepsobí krásná volnost syn Božích. — Co se týká pomru
života individuálního k životu spolenému, budiž si Pavlista vždy

vdom, že život osobní výše stojí než spolený, jenž jest udržován

dobrovoln jednotlivci.

Život individuální sveden duchem asu dnešního dne se zvrhuje

v odpor a samovli. Ale zdravá zkušenost svdí, jak volnost osobní
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rete se životem spoleným. Spojené Státy s dostatek nás pouují, jak

sestersky jednota celku spojena jest s právy jednotlivc. Pedstavení

svou moudrostí a tuto shodu udržují v obci. Pohodlí jednotlivce musí

nkdy ustoupit blahu obce.

Autorita pedstaveného v tom se hlavn zraí, že svou moudrostí

horlivost poddaných budí, udržuje, sílí.

Co íci o tomto pravém duchu Pavlisty? P. Hecker

tvrdí, že se mají církevní ády, a vbec každý dlník na vinici Pán
uzpsobit, potebným uinit své dob. Je tento požadavek nový"? Již

apoštol Pavel tvrdí: „Všechnm všecko uinn jsem, abych všecky

k spasení pivedl. u „I uinn jsem Židm jako Žid, abych Židy

získal; tm, kteíž jsou pod zákonem, jakobych pod zákonem byl.

abych získal ty, kteíž byli pod zákonem; tm, kteíž bez zákona byli.

(uinn jsem) jakobych byl bez zákona, abych získal ty, kteíž byli

bez zákona." ') Djiny jasn ukazují, že ády eholní a ústavy povstávaly

jak ta která doba, ta která zem toho potebovala. Johanité, Templái

chránili svatou zemi a poutníky. Trinitái vykupovali kesanské zajatce

z rukou pohan, Maurv a Turkv atd. Apoštolská Stolice, píše Leo XIII.

kardinálu Gibbonsovi, tak život vždy uzpsobovala, že, nezlomn

zachovávajíc právo božské, nikdy nezanedbávala rzných národ, které

objímá, mravy a zpsoby. Žádá-li toho spása duší, i dnes tak koná.

To však nesmí býti pedpisováno dobrozdáním jednotlivc, kteí svádni

bývají zevnjškem dobra, ale úsudkem Církve. 2
)

Co se týká volnosti v život duševním, kdo by neznal nebezpeí

tohoto názoru. Práv proto, by jistji došli k dokonalosti, aby nestali

se obtmi pelud osobních, kladli se svtci do rukou duchovních

správc, jako dítky jich poslouchajíce. — Tvrdí Hecker, že osobní

svoboda se komolí životem spoleným, sliby, svazky, poslušností, každý

že má poslouchati hlavn Ducha svatého. Duch svatý jist psobí

v jednotlivcích. Ale používá k tomu nástroj, pedstavených, eholí atd.

Duch svatý jediný dobré stromy obsvpává ovocem, ale zevn polévá

>tí je zahradníky, uvnit sám dávaje vzrst (Augustin 3
). Jest vše-

obecným pravidlem, že Bh prozetelný, jako spasení dává lidem skrze

jiné lidi. tak pivádí ty, které povolal k vtší dokonalosti, jinými

k cíli. 4
) Jasný toho píklad máme na poátku církve. A Savel Krista

'; i. Kor. 9, :•_'. 20. 21.

») List »Tcstem* z 22. ledna 1899.

*) De gratia Cbrísti <•. 19.

v List Testem .
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samého slyšel a se ho tázal: Pane, co chceš, abych inil, pece posU1

jest do Damašku: jdi do msta, a tam bude ti eeno, co ti initi jest.

Co rozumti úinnjším vlivem Ducha svatého, když byl od-

strann duchovní vdce, nesnadno íci. Pomoc Ducha svatého, bychom

se dodlali ctností, jist jest nezbytnou, ale novotái vynášejí nad míru

ctnosti pirozené, jakoby byly našemu vku pimenjší, jakoby nás

lépe vypravovaly k inm. Nesnadno vru pochopiti, jak mohou, kdo

kesanskou moudrostí se chlubí, ctnostem pirozeným dávati pednost

ped ctnostmi nadpirozenými, a jim více síly a plodnosti piítati.

Pirozenost tedy s milostí malomocnjší jest, než pirozenost samo-

jediná'? Zda svtci ve vcech pirozených byli slabochy nejapnými

vynikajíce pi tom ctnostmi kesanskými? Výten dí Augustin o

silách pirozených: Velké síly a bh prudký, ale vedle cesty! 1

)

Jiným znakem Pavlistovým jsou ctnosti „inné". „Trpné" prý se

lépe hodily dobám minulým, nynjším lépe prospjí ctnosti inné.

Eeholníci slibovali ctnosti trpné. Dnes sliby nejsou na míst, ponvadž

jsou proti volnosti asové; hodí se lépe duchm slabým než pevným,

neslouží prý nikterak kesanské dokonalosti a spolenému blahu. —
Tmito názory zamítnuta nauka církevní o slibech. — Kde prosím

více pevného ducha, v tom, kdo spje k dokonalosti, jak jemu libo.

nebo v tom, kdo zavazuje se sliby? A že odhazují pravou volnost,

osobní rázovitost, že jsou vyškoleni dle jisté šablony? Kolik svtc je

si úpln rovných? Je jich více jako hvzd na nebi, ale dvou stejných

nenajdeš. Srovnej Filippa Nerijského a Simona Stylitu, Petra z Alkan-

tary a Dona Boská. Zákon pirozenosti nepotlauje, ale ušleckuje.

Základem názor Heckerových jest protestantský, kantovský.

moderní pojem o svobod. Kde zákon, tam otroctví a nevolnictví. Se

zákonem svoboda se nesnese. Touto zásadou vržen do myslí duch od-

poru, revoluce, antinomismu se zhoubnými následky pro život nábo-

ženský, mravní, veejný. Kolikráte nebyla již tato zásada opakována

v politice, výchovu, v život sociálním! S kesanstvím se spoliti

nedá. Kristus zaal psobiti slovem, že nepišel zákonu rušit, ale plnit.

a ueníkm naídil, aby pro jeho zákon získali národy. Zásada ona

protiví se mužné svobod. Staré písloví dí: Trojímu druhu lidí

musíme ponechati volnosti: pánm, dtem a bláznm. Jenom mysl

dtská, nedozralá, cítí v ád otroctví, v zákone okovy. Horlivost proti

ádu jest vdomím vlastní slaboty a neschopnosti. eník pravidlm

mluvnickým a enickým, zpvák taktu, varhaník nauce o harmonii.

') L. v.
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slovem mistr pravidlm se neposmívá. Mistr, umlec je zachovává ale

necítí; zaáteníku, diletantovi jsou ovšem bemenem.

Pravá svoboda nikdy není bez obavy, aby neodboila od pravé

cesty. Pro ni není nectí vedenu býti moudrým vdcem, radou, zákonem.

Zákon není bemenem vli naloženým, ale svtlem rozumu, by vli

jist vedl. r
i
— lovk, praví se. má žíti dle zásad, dle vlastního

pesvdení. Správn! Ale velkou otázkou jest a zstane, kam až

zákonodárné jeho zásady sahají; odkud nabývá svtla, pevnosti, roz-

hledu, by si vytvoil zásady pevné a neomylné.

Ale nebvlo by lépe místo na zevnjší moci, na zákonu, budovati

ctnosti na vlastní mravní síle, nebylo by lépe ctnosti ne vnucovati,

nýbrž dobrovoln ctnostn žíti? Nejen lépe by to bylo. ale jest to

nezbytno. Kde jen pro zákon ctnostn žije. žije nevoln, otrocky,

zachovává písmeno, nií ducha. Proto se musí zákon spojit s vlí.

zákon si musí svobodná vle pivlastnit. Spojení vle se zákonem jest

pravou svobodou. K tomu teba síly, zmužilosti.

Žádný moudrý zákonodárce, žádný rozumný uitel, žádaje po-

slušnosti, nezotrouje. Jeho zákony zotroují jen mysli otrocké. Kdo

je v pravd svobodný, ten není bez zákona, ale také není už pod

zákonem, ponvadž žije v zákon. Pro spravedlivého zákona jakoby

nebylo. 8 Muže íci:

Eci, miste, jakého jha vyprostila

se duše má, že snadno stoupat lze mi,

že pou mi žádné tiže neinila?

' >n : Na tvém cele když s tmi P penáta) všemi

se rozlouíš, tak jak s tím prvním práv,

jež smazáno jest jeho perutmi

:

Pak vle tvá tvé nohy zmže hrav,

že nebudou již cesty cítit tíži.

le rozkoš vstoupajíce usedav. (Dante Oistec, XII.)

Pákou, hýbající horlivým Heckerem byla myšlenka: získat lid

a národ katolické církvi. Tatáž páka. Bohu díky, hýbe i dnes knžstvem.

Kolikráte nebyla již prohozena a vytištna otázka: pro intelligence

nehne láskou ku katolicismu a jak ji získat. Xcjednu jsme na ni

slyšeli a etli odpov, která na vlas podobala se názorm a snahám

Heckerovým. Leo XIII. v zmínném list k Amerianm na ni od-

povídá: ..Z Písma víme. že každého povinností jest pracovati o spáse

') »Freihcit ist der Zwecfe des Zu >the.

2
) Weiss O. ]'r.. Apologie des Christenthumst, sv. [II. p. 388. s.j.j.
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bližního pimen svému postavení. Vící úkol ten Bohem jim ulo-

žený vykonají mrav bezvadností, skutky kesanské lásky, ustavinou

modlitbou. Knží moudrým Evandlia kázáním, slavnými a vážn

konanými službami Božími, najm však uskuteníce na sob pedpisy,

jaké dal apoštol Titovi a Timotheovi."

Burové a jejich státy.

Podává F. Nebad.

2. Jihoafrická republika,

úedn Zuid afrikaansche Eepublick (308.560 tv. kilom.), nazývala se

díve Transvaal (Transvaal Vrijstaat). Hranií na jihu s Vaalem, na

severu Limpopem až tam, kde opouští planinu, na východ horami

Lebombo, kde Svazie hluboko do území republiky zasahá. Moe se

nedotýká. Na západ souvisí s britským Beuanskem, a tu tvoí hranici

Limpopo. Marico a obchodní cesta vedoucí od eky Oraské a Vaalu

do Kolobengu a Šošongu, jež po konvenci londýnské roku 1884. byla

opatena pohraniními kameny. I sousedí tedy tento stát na západ

s územím britickým, na jihu se státem Oraským, na východ s britským

Sulskem a državou portugalskou.

Obyvatelstva má 879.690 duší, z nichž 226.028 blochv a z tch

150.308 Bur, kteí jsou pány státu, 41.275 Anglianv a 34.445 Nmc,
Hollanan, Francouz. Rus, Skandinávcv a j. Ostatek (653.662 duši

jsou ernoši, a to Kafrové, Basutové, Beuani a Batlapinové. kteí práv

politických naprosto postrádají a nemohou se ani majetníky pdy státi.

Slouží Burm a pracují v dolech.

Je to republika demokratická. Dle ústavy r. 1855., revidované

r. 1890., stojí v ele president na pt let volený. Nynjší president,

jeden z nejchytejších státník své doby, jest Pavel Kriiger, který jest

volen již od r. 1883. Jemu po boku stojí generální velitel (f Joubert volený

na deset let, státní tajemník na tyi (nyní Dr. W. J. Leyds) a ostatní

lenové výkonné moci na ti roky. Jsou to generální správce pokladu
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(financí . generální prokurátor, náelník útárny, generální auditor a

registrátor, editel pošt. inspektor cel. editel dol. správce telegrafu

a mnozí úedníci nejvyššího soudního dvoru. Moc zákonodárná spoívá

v rukou „Volksraadn", který se skládá ze dvou snmoven a každá ze

24 len: v první zasedají Burové v zemi rození anebo od r. 1876.

v zemi usedlí, protestante, aspo 30 let staí, majetníci pozemk. Voliem
jest každý Bur poínajíc rokem 16. Tato snmovna jest nejvyšší mocí

ve stát. Ve druhé ti. kteí nejmén tyi léta jsou v zemi usedlvmi

a mají právo obanské aspo dv léta, jsou protestante a drží pozemky.

Poslanec má denn o libry šterlinku diet, pedseda o 1 ', libry. Stát

rozdlen jest na 18 landrostií a tyto zase na okresy venkovské. Farem

je 16.000 soukromých a 14.000 státních. Úední eí jest hollandština.

Vojsko tvoí v dob války všichni obané schopní nositi zbra
od 16.— 60. roku. Tch r. 1894. bylo 26.3000. Krom toho malé stálé

vojsko ítá 32 dstojníkv a 368 mužv u dlostelectva.

Státním náboženstvím jest reformovaná církev hollandská, majíc

zízení parochialní. Krom toho sídlí v Pretorii katolický biskup a mají

tu i vvznavae anglikani, luteráni a židé (tchto bylo r. 1891. 2000).

Školství jest v poátcích. Na venkov je 484 škol obecných,

v Pretorii 1 :? anglických. Církev katolická má tam seminá pro mladé

dívky, školu chlapeckou a jeptišky vyšší díví ústav. Jediné gymnasium

v celé zemi, dosud slab navštvované, jest v Pretorii. Stát hodlá

v Pretorii založiti též universitu a tak se úpln emancipovati od vlivu

anglického.

Míry, váli v a mince jsou anglické a hollandské.

Obyvatelstvo na venkove zabývá se pstováním obilí a chovem

dobytka. Pstuje se kukuice, žito, luštniny, durha, meloun, oranže,

cukrová ttina, výtený tabák každý Bur je kuákem) a bavlna.

Evropané nalezli tu africký skot. ovce, kozy a psy; zavedli sem pstování

kon a ovce merinové. Pro peí chová se ve dvorcích u farem pštros.

Prmysl jest velice nepatrný. Za to obchod siln se zmáhá.

Vyváží B6 zlato r. 1895. za 8,569.555 liber šterlinku). vlna, skot, obilí,

kže, kožešiny, ovoce, tabák, máslo, lihoviny, pštrosí péra, slonovina,

stíbro, olovo. m. Boku W.~>. dovezlo se nejvíce evropských výrobk
aa 9,816.304 liber Šterlinku. S tím stoupá i státní rozpoet. Roku 1896.

inily státní píjmy 4.4<'.2. 1 93 1. št.. výdaje 4,816.657 1. št. a státní dluh

4£16,657 1. št. Píjmy státní tvoi cla (dovozné r. 1896. 1,085.419 1. št),

da pozemková, z píjm, hlavy a j. Jmní státní tvoí veliké a bohaté

plochy pudy v cen mnoha milion liber Šterlinku.

Hlídka. 30
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Píiny vzrstu obchodu, vývozu a píjm jsou lepší dopravní

prostedky a pak nalezení zlata. Železnice iní velký pokrok. Staví je

„Nizozemská jihoafrická železniní spolenost" s kapitálem 14 milion

hollandských zlatých. 1
) Roku 1896. bylo vystavno 991, stavlo se 760

a projektováno bylo 168 kilometr železnic. Roku 1893. stavna byla

tra Pretoria-Vaal a r. 1895. Pretoria-Komati Poort (dráha Delagoiská);

ásten dostavna byla tra Pretoria-Charlestown (do Durbanu ) a Nelspruit-

Barberton, odboka to dráhy Delagoiská. 71*1 kilom. dlouhá lanová dráha

vede z Kriigersdorpu pes Bocksburg do Springsu k polím zlatonosným.

Délka telegraf jest 3140 kilometr.

Jihoafrická republika oplývá ohromným bohatstvím nerostným.

Stíbro nachází se v okolí Pretorie, kamenné uhlí u Johannesburgu;

krom toho jsou m, železo, olovo, nikl, kobalt, cín, diamanty, tuha,

sl a j. Nejdležitjší pro hospodáský rozvoj státu je zlato. Vývoz

zlata byl od roku 1871. až do konce roku 1888. pes Kapsko a Natal

1,784.162 liber šterl. a stoupl až do r. 1895. na 8,179.260 liber šterl.

V Transvaalu jsou etná nalezišt zlata. Nad jiné z nich pedí „Zlato-

nosná pole Kaapská", objevená roku 1883. na ece Kaapu, pítoku to

eky Krokodilí v severozápadním cípu zem, pak nejbohatší jsou na

sever od Potschefstromu ve Witwatersrandu a sousedním Hoogeveldu,

objevená r. 1886., a konen i na ece Malmanie, která plyne do eky
Marica. Od r. 1886. nastala pravá horeka po zlat, které do Transvaalu

láká zlatokopy všech národ. V neuviteln krátké dob vzniklo na

polích Kaapských msto Barberton a na Witwatersrandu Johannesburg.

Zlato nachází se nejen v hornin, ale i v nánosu. Vtšinou jest v ke-
mencových žilách zarostlých v diabasii a metamorfických bidlicích.

Díve dobývalo se z horniny praním, nyní pomocí hydraulických stroj.

Dolování na zlato mže v Transvaalu provozovati každý na pozemku

za jistou sumu penz najatém. K vykoisování ve vtším polí zlato-

nosných zizují se spolenosti. Nejvtší zlo ve zlatých polích jsou

zlatokopové, kteí skládají se z nejhorší eládky ze všech konc svta

sehnané. Pes to však je tam život i majetek v bezpenosti a panuje tam

pokoj a klid, ponvadž v zemi jest výborné zákonodárství a soudnictví.

Hlavním mstem jest Pretoria (5000 obyv.), roku 1853. založená.

Jest úpln rázu hollandského. Má široké ulice, domy jednopatrové

s plochými stechami a dobe stavné. Pi mnohých nacházejí se

zahrady. Vystavno jest na naklonné rovin; horní ást má hojné

prameny pitné vody, která úpln kryje spotebu vody v mst. Msto
») Ilollainlsky zlaty = 2 K G li.
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zdobí nkolik pkných kostel, veejných budov, malé divadlo, hotely,

radnice a mnohé obchodní domy, kde možno koupiti vše, co nutno

k životu v mst. Nad Pretorií rozkládají se vojenské kasárny. Okolí

jest jednotvárné, beze stromv, oživované pouze farmami burskvmi.

Nejzajímavjším mstem africkým je „zlaté msto" Johannesburg.

Založeno bylo 20. záí 1886 jakožto stedisko v zlatonosných polích

Witwaterských. R. 1887. mlo obyvatel jen 3000. r. 1890. již 26.303,

r. 1896. mlo 102.078 a nyní jist již pes 120.000. Od r. 1896. je

také stediskem politiky, jejíž úel jest anektování celého státu Angliany.

V mst pevládají bloši, Kafrové jsou jen v dolech usedlí. Jako každé

pravé hornické msto s pohyblivým obyvatelstvem, tak i Johannesburg

ítá tyikráte více muž (78"/o) nežli žen (22°/ ). Bloši zastoupeni jsou

etnými národnostmi. Mimo Bury jsou tam Angliané, Hollanané,

Nmci, Francouzi, Skandinávci, Rusové, Italové a j. Mezi všemi pevládá

živel anglický (67°/ ), Burové zastoupeni jen 12°/ - Politicky pichází

k platnosti jen plém bílé, a sice 25.058 duší, z nich jen 1555 jsou

státní obané. Z ernoch (42.533 duší) jen 754 je rodem z Transvaalu,

37.468 pochází jich z britské jižní Afriky, 14.085 z portugalského území

a 226 ze Svazie. Celkem 93°/ všeho obyvatelstva tvoí pisthovalci.

Msto má úpln ráz velkomstský. Jsou tam dv divadla, cirkus, bursa,

kostely všech vyznání, skvlá skladišt, dvoupatrové domy s vysokým

nájemným a krásné zahrady. Ceny poteb životních jsou vysoké.

Ostatní msta, obydlená Bury, rozkládají se pi pramenech a

potocích. Vznik jejich jest jednoduchý. Nejdíve vystaví se nkolik

nízkých dom s plochou stechou kolem kostela a k tomu záhy pibude

hostinec, krám v. škola. Ulice jsou u všech pímé a protínají se v pravém

úhlu. Ponvadž u každého domu jest dvr, pak stáje a zahrada, vypadá

takové msto, jakoby bylo velmi rozsáhlé. Nejdležitjší z nich jsou:

Potschefstrom (1200 obyv.), díve hlavní msto, Lydenburg, Middelburg.

Heideberg, Rustenburg, Wakkerstroom, Utrecht, Vrijheid a j.

>^
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láneek uveejnný v „Hlídce" íslo 5. str. 321. pod názvem

„O theologické úloze v budoucím století" a opírající se

o vývody znamenitého P. AI. Weisse uvítal jsem povdn, ponvadž

jsem v nm nalezl potvrzení myšlenek, jimiž jsem se astji zabýval,

jichž však ped veejnost jsem nepivedl z píiny, abych se nezdál

njakým novotaením mysli zbyten bouiti. Ponvadž nvní jaksi

chránn jsem autoritou TVeissovou, chápu se milerád píležitosti lánekem
výše zmínným podané a chci zde o vci této nartnouti nkolik

myšlenek, s tím zejmým úmyslem, aby i jiní pronesli svá mínní,

což, jak za to mám, úpln bez užitku nezstane.

Weiss si naíká, „že vydávají se stále jen nové uebnice theo-

logické, jež podobají se jako vejce vejci neb alespo jako jablo

jabloni, kdežto zídka kdy práce monografické." Tu iním otázku, jak

by se této vci dalo ponkud zabrániti? Myslím takto:

I. Každý katecheta gym našij ni, tím více pak professor v seminái

knžském ml by každého roku školního ku konci vybídnouti posluchae

své, aby mu písemn sdlili, na která nedopatení, na které mezery

za ten rok v uebné knize pipadli. K vci této ovšem všic h n i

posluchai by nebyli schopni, ale pece vždycky alespo nkolik by

se našlo, kteí by mohli tak uiniti. Nikdo zajisté neupe, že ten, kdo

musí z knihy studovati, nejlépe pozná její nesoumrnosti, mezery a p.

Aby volnost projev byla zabezpeena a studující nemusil se báti, že

by mu z toho povstaly njaké nepíjemnosti, bylo by nutno íci a

žádati, aby práce ty byly odevzdány (poslány teba poštou) beze jména

a aby každý úmysln psal jinou rukou. Namítne se mi, že by toho

mnohý využil, aby si schladil žáhu na uiteli. To je možno, ale ani to

by neškodilo, poznal by se alespo duch školy a v budoucím roku by

obezelý uitel již z toho pi vyuování dovedl tžiti. — Ze náhled

zde podaný je praxe schopný, toho dkazem budiž, že mám ze semi-

náe po druhém roku zhotovené poznámky, které jsem pak po ukonení

studií bohoslovných celkovit doplnil. Poznámky ty opírají se o záznamy

inné pi studiu samém, jsou tedy vrným ohlasem myšlení tehdy

mnou dosaženého. Mnoho pak uvázlo dosud v pamti. A nejen ze

semináe, i z gymnasia z uení náboženského mnoho podobných vcí

mohl bych uvésti. Chci však pro strunost podati zde doslovn ást
poznámek svých ze semináe, psaných po druhém roku bohosloví.
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o prázdninách r. 1886. Podotýkám výslovné, že je to doklad k návrhu

zde uinnému; rozhoduje tu tedy forma tchto poznámek, nikoli jejich

obsah, kterv bych, jak se rozumí samo sebou, nyni jinak podal. ást

tchto poznámek týká se t. zv. introdukce do Starého Zákona a zní

doslovné takto: „Introdukce djiny svatých knih) mla by býti tak

zpracována, abv zaalo se tím, co je všeobecn uznáno tedy v Starém

Zákon od nkteré všeobecn uznané co do spisovatele a asu knihv.

v Novém Zákone njak podobné) a postupovalo logicky k mén zná-

mému tak že by tedy v Starém Zákone s Mojžíšem se skonilo)."

To proto pipomínám, ponvadž ím dále o vci uvažuji, tím více se

mi zdá. že celé ty dkazy uvádné v introdukci mnoho ceny nemají,

ponvadž se neznámé dokazuje neznámým, jako pi mnohvch knihách

zejména v Starém Zákone. Aby se tudíž tomu odpomohlo. myslil bych.

že by bylo nejlépe tak véc upraviti, abv se urilo nkolik pevnvch

bod všemi, jak odprci, tak hajiteli uznaných (na p. že ten a ten

spisovatel to a to dilo sepsal, toho a toho asu, že se nám dochovalo

celkem neporušené), dále by se uril druhy po pípad ješt tetí bod

a když bychom mli takto urit vymenou dráhu, teprve bvchom

pak stavli dále a tak myslím, že bychom mohli dosti dobe a logickv

postupovati. Aby se nezdálo, že nco tvrdím, eho dokázati nemohu,

uvádím zde tento píklad. Zschokke. Historia sacra dokazuje, že Mojžíš

sepsal Pentateuch. témito dvody: A. zevnjšími, a) _že Mojžíš jest

autorem P. dokazuje stálá tradice židv a kesan." K tomu namítají

se tyto pochybnosti: Homera pokládali také jak Kekové tak kesané
za spisovatele Iliady a Odyssey a pece ho nebvlo, podobné dlouho a

dlouho vili národové, že se slunce otáí okolo zem a pece to není

pravda. _/•• .1. Kristus a apoštolov astéji odvolávají se na zákon

Mojžíšv- platí jen pro toho, kdo jest pesvden o božství a vše-

vdoucnosti J. Krista a vrohodnosti evangelií, jinak odpoví, že Ježíš

Kristus a jeho apoštolov sledovali zde obecné mínní a to že bvlo

nesprávné. ..Všichni židé (fariseové, s tdduceové a zákonnici) zákon

Mojžíšovi jako spisovateli piítají-; platí jednak, co výše, jednak mžeme
se tázati, jak dlouho po Mojžíšovi vznikly tyto sekty, a tu uslyšíme

o tisíci let. ne-li více; že za tu dobu se mohlo mnoho zmniti, kdož

by upíral. „Ze pravost jeho do 18. století nikdy se nepopírala- platí,

CO výše o Homerovi a otáení slunce, b) „Stvrzuje se ostatními knihami

Starého Zákona kanonickými.- 2 historickými: „Kniha Josue výslovn
P. Mojžíšovi jako spisovateli piítá;- než podívejme se na spisovatele

a as dotyné knihy Josue na str. 136. a co tam teme? _0 spisovateli
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knihy a asu. v kterém byla sepsána, rozliní rozlin soudí; pevážná

ást katolík a Thalmud Josua za spisovatele mají (co dále následuje,

nemá pro naši vc dležitost); jiní uí, že spisovatel knihy Josue je

o mnoho mladší než Josue". z toho vidt, že vlastn dkaz ten mnoho

neprospívá. r Z knihy Samuelovy patrno. že P., akoli se výslovn

nejmenuje, pravidlem a zákonem života theokratického byl. odtud tak

asto ohlasy a doklad}- doslovné ze zákona"; neiní-li se výslovn

zmínka o spisovateli, tedy to nic nedokazuje pro spisovatele, co se

ostatního týe, srovnej pedcházející poznámky, nebo si mžeme mysliti,

že P. povstal jako Iliada a Odyssea. ..Podobné dkazy jsou v knihách

královských a Paralipomenon", než srovnejme s tím, co se praví 283

o tchto knihách. „Spisovatel knih královských a vk sepsání jsou

nejistý, domnívají se však mnozí, že byly sepsány krátce ped
vyhnanstvím nebo v prvních letech vyhnanství." 302. „Kniha Parali-

pomenon po zajetí a pravdpodobno, dle mínní talmudist a spisovatel

katolických, od Ezdráše"; k tomu podotýkám, zdaž za as od sepsání

knih Mojžíšových 1500 ped Kr. až do sepsání knih Paralipomenon

asi v IV. století ped Kr. a královských asi v VI. století ped Kristem

mnoho se nezmnilo a jméno knihám tém dáno býti nemohlo spisovatele,

který jich ani nesepsal? „Také od Ezdráše a Xehemiá>e výslovn se

autorem Mojžíš nazývá", srovnej pedcházející, p) „Proroci tak asto

odvolávají se na P., z nho látku svého proroctví erpají a zákon za

nejvyšší cení, aniž od souasník byli tupeni, a netoliko proroci

z království judského, nýbrž i israelského." Citují sice zákon, ale ne

spisovatele (dle této stilisace) a dobe teba prozkoumati jejich vývody.

Jsou-li totiž založeny na zvycích národních ili nic, tak že by nutn
z knih Mojžíšových je vdti a erpati musili a ne snad z podání

národního, odkudž by se vysvtloval jejich souhlas a tudíž nic nedo-

kázalo. Zajisté že naízení zákona v starém vku byla v obecné známosti

a užívání; mimo to naskýtá se pekážka, vždy ani všichni proroci

ísti neumli, y) „Konen posvátné básnictví zakládá se na P.. v žalmích

oslavují se fakta, dobrodiní a zaslíbení, která se uvádjí v P.
u

; viz

výše pod
P). „Písloví Šalamounova nejsou le ovocem uvažování o

zjevení Božím v základ Mojžíšovi uinném." „I kniha Job z P.

vyplynula": viz výše pod (3). c) ~P. samaritánský, jehož pvod vtšinou

z asu ped rozdvojením království odvozují." Království bylo rozdvo-

jeno v X vku po velké reformaci Davidov. P. tedy tento mohl se

v té asi dob Samaritánm dostat, když již ó<»0 let od sepsání, jak

se udává, uplynulo. <l) „Mojžíše jako zákonodárce a vdce chválí
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Manetho a jiní — spisovatelé egyptští od Josefa uvedení — a svatí

Otcové." To vše pro náš úel nemá žádné ceny. Až sem je doslovný

výpisek z poznámek roku 1886. uinných. Podobn mám poznámky

o ostatních pedmtech. A že jiní asi též si inili aneb aspo v pamti

mnohé zachovali, o tom není pochybnosti. Uvádím na doklad, jak jsme

s jedním kollegou rozmlouvali o námitce Augustina Smetany, že by

otec v nebi nemohl býti úpln spokojen, kdyby vdl, že syn jeho je

zavržen, a nemohli jsme vc rozsouditi. Ted ovšem již jinak vše po-

suzujeme, jesti pouhá hraka, nco podobného rozluštit A že i na

gymnasium podobné námitkv vznikají, toho dokladem, že se z 3. tídy

pamatuji, kterak mn. a když jsem to jiným povdl, i jim bylo divno,

jak pi ranách egyptských nejdíve všechna hovada pošla a potom

se ukázalv vedy zase na hovadech, odkud je hned Egypané tak

rvehle koupili"? Tážu se na základ práv podaných doklad, které

bvch mohl snadno rozmnožiti, nebylo by s prospchem pro vzdlání

inteligence, kdvby katecheta takové a podobné vci vdl ? Kdybychom

byli nevstoupili do semináe, kdož ví. k jakým dsledkm bychom

byli došli! A podobn asi dje se mnohým. Tof jedna a ne poslední

píina, pro intelligence. ta mvslící. mnohdy zbloudí. A když vzpomeneme

na to. co eeno o introdukci, zdaž nepozná každý hned, že by se

návrhem zde podanvm o úsudku poslucha na konci roku) pivádla

stále nová a nová látka do obor theologických, tak že by pak nutn

tu nastala výmna náhled a myšlenek a tím i život!

(O. P .)

ym^
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Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

Z polštiny peložil Betislav Skai.ský. (0. d.)

Jako rodie dbalí o dobro svých dtí nepestávají na tom, aby

jim ukázali jejich povinnosti, nýbrž bdí stále nad vrným jejich-

plnním, v pípad pak lehkomyslnosti nebo zarputilosti neváhají užíti

i své otcovské vážnosti, aby je uvedli se zcestí na cestu dobrou, tak

i vláda kesanská, jež touží jen po skuteném dobru národa, nejen

že bude hlásati shodné zákony s vlí Tvrcovou, nýbrž i v ízení

veejných institucí to hlavn bude míti na zeteli, aby ti, kteí chtjí

vrn sloužiti Bohu, nalezli s jedné strany všechna povzbuzení a

usnadnní k dobru, s druhé strany pak péi a obranu ped nad-

užíváním a samovlí pestupník nebo drzými pobuovateli veejného

poádku. Vláda kesanská mže náležit dosti uiniti svému poslání

ne trpným chováním se vi výstelkm bezuzdného lidu ani za-

krýváním nehodných choutek lidovlády pláštíkem umlé zákonnosti,

nýbrž spravedlivým ohraniením osobní svobody na prospch vše-

obecného dobra, shodným s vlí Boží a energickým zkrocením všeliké

svévole. Aby se však tená pesvdil, že podobný postup vlády

nejenom není útoením na pirozené právo lovka, nýbrž že co nej-

lépe dopomáhá k jeho štstí, zastavíme se ješt u podmínek štstí a

popatíme, jak shodné ohraniení vle s právem odvkým na n psobí.

Odpovzme nejprve na otázku, v em záleží štstí? Dle kesan-

ského pojmu, k nmuž se pipojuje zcela i pirozený rozum, štstí

dokonalé záleží v držení nejvyššího dobra, nad nž již nieho nemžeme
si žádati; takovým však dobrem jediný Bh mže býti. A proto když

Bh chce podstatn nám sebe dáti, aby nás šastnými na vky uinil,

a když sám ukazuje nám cestu k tomu nejvyššímu štstí, jest první

podmínkou našeho štstí kráeti pravou cestou k pravému dobru.

Neplyne však z toho, že by se neslušelo lovku kráeti k asnému
cíli, jenž stanoví dobro zdánlivé a mže dáti chvilkové sotva a neúplné

štstí; touha taková ovšem jest vhodná, jen když nám nepekáží

míiti k hlavnímu cíli. Jest tedy teba odvrhnouti všechnu touhu a

všelikou innost, jež nesouhlasí s vlí Boží: to jest první vodítko

v zájmech vlastního štstí našeho, založeného na naší vli. Avšak

ím se to dje, že vodítko to jednm lehkým se zdá a milým, zatím

co jiní vidí v nm nesnesitelné bím? Rozuzlení toho vede nás

v nejhlubší taje naší otázky a dovoluje zasáhnouti i v samou podstatu
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štstí. Výmr, že štstí záleží v držení dobra, a není pravdivý, jest

pece plný významu: nebo jen oblíbené dobro mže se státi pro nás

zídlem štstí. Myšlenka ta jest nesmírné dležitosti a objasní nejednu

potíž v život vnitním, ježto nedá se jinak rozešiti. Vztahuje se na

lásku k Bohu. nemén než na lásku k tvorm, s takovým však roz-

dílem, že nenalézti štstí vzhledem k Bohu mže pocházeti jediné

z nedostatku láskv s naší strany, ježto Bh jest skutené nejvyšším

dobrem schopným uiniti nás dokonale šastnými; vzhledem však

k tvorm mžeme doznati sklamání nejen pro nedostatek náklonnosti,

nýbrž i pro nedostatek žádoucích oekávaných vlastností v milované

bytosti. Pokud Lucifer miloval upímn Boha. byl nejšastnjším v Jeho

pítomnosti, avšak jakmile poddal se samolibému našeptávání pýchy

a sebe miloval více než Tvrce, obcování s Bohem pestalo ho initi

šastným: s vyhasnutím však láskv nebvl by nalezl již ani v nebi

štstí. Proto i zde na zemi, když Štpán u vvtržení záí. spoustou

kamen jsa kamenován, když Ondej mukami na kíži rozradostnn.

žádá. aby bvl ponechán na kíži, kdvž tisíce svatých, hoících láskou

nacházejí nejvyšší rozkoš v modlitb a kontemplaci. ohromná vtšina

vících ba i praktických kesan nemže vydržeti ani jednu hodinu

na rozmluv s Bohem bez ošklivé nudv. protože teplé paprsky svaté

lásky v ledovém srdci jejich uhasiv.

Tsná ona závislost štstí na lásce skuten makav dá se verifikovati

v pomru k tvorm. Dejme na p. milovníku starožitností njaký
zlomek z egyptského sarkofágu nebo roztluenou lampu z Pompejí a

zpsobíme mu tím nesmírnou radost, nebo se kochá tmi zbytky;

darujme totéž venkovanu, který tuho nezná, a hodí to pod nohv, soud,

že si chceme tropiti žerty z jeho prostotv. Vzhledem k lidem stane se

ta /. ivislost ješt zjevnjší. Vezmme nejhezí a nejlepšími dary duše

obdaenou j annu. jež jest obklíena celým komonstvem zbožovatel,

jimž by bylo nejvtším Štstím s ní se spojiti, a pikažme jí. aby se

vdala za mladíka do jiné zamilovaného, a pesvdíme se. že i smrt

byla by mu méné odpornou než onen satek, po nmž tak mnohý touží.

uvedené píklady beze vší pochybnosti dokazují, že ke Štstí,

jež plyne z držení njakého pedmtu, patí láska. lovk, který po

niem netouží, ježto nic ho k tomu netáhne, nemže býti ani na

chvilku šastným, tebas že ml celý svt; proto považuji apathii

k tomu za nejhroznjší duševní stav, ježto duše, zstávajíc v tom

stavu, jest necitelná ke všemu. Ježto tedv tak tsný pomr jest mezi

láskou a štstím, že štstí nemže býti bez lásky, možno-li tedv pi
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ízení pomr spoleenských pominouti toho ne již jenom nejdleži-

tjšího, nýbrž nezbytného initele? Chceme-li lidstvo uiniti šastným,

tož naume se ho díve milovati, potom ukážeme mu pedmty hodné

milování, jichž držení nikoliv na malou chvíli, nýbrž na vždy je

mohou uiniti šastným. Ježto však láska každá již svou povahou vy-

zývá milujícího k obti a odíkání, nehledejme davy, abychom jim

namluvili, že mohou nalézti štstí na dráze sobeckého požitkáství,

neomezujíce v niem ani své vle ani svých vášní. Ukazujme jim

však, že nic nás tak nenutká jako láska, že nás nic tak neuiní

šastnými jako ona.

Abychom se o tom pesvdili, popatme na psobení lásky

v nejšastnjší a nejsvobodnjší zárove bytosti, jež nepotebuje nieho

zevn ku svému štstí a jíž nemže žádná jiná bytost v niem omeziti,

pohleme jedním slovem na psobení lásky v Bohu a uvidíme, že

omezuje v nejednom ohledu i samu všemohoucnost Tvrcovu. Láska

jest nutkání k dobru slouené s velebením jeho a páním sjednotiti

se s ním co nejtsnji. Omezení to vztahuje se na každý druh lásky,

ba i smyslné, ježto všechno, co milujeme nebo v em máme zalíbení,

musí nás táhnouti k njakému pedmtu, který stanoví v našem pe-

svdení teba jen zdánlivé dobro, jež vábíc nás svými vlastnostmi,

budí žádost po sob. Milujeme však tak nejen dobra materiální a milé

nám osoby, od nichž nechtli bychom se odlouiti ani na chvíli, nýbrž

i ctnosti morální jako spravedlnost, milosrdenství nebo možnost, které

velebíme a toužíme si je pisvojiti. Tím více hodí se to omezení

k lásce Boha, který jsa nejvyšším dobrem a spojuje v sob všechny

možné dokonalosti, jest samojediný s to, aby vedle neomezeného

velebení vzbudil v duši touhu nejhoroucnjší po spojení se s Ním.

Avšak co jest nejjistjší mrou toho omezení, jest možnost pizpsobiti

je i k lásce, kterou Tvrce má ve svém ln jak k sob samému

tak i k svým tvorm. My nejednou bereme dobro falešné za skutené,

ale vševdoucí Tvrce podstatnou jen dokonalost miluje. Proto i pro

sebe má On lásku bezvýminenou, ježto není v Nm nic, co by ne-

bylo hodno nejvyššího velebení; tvory tolik miluje, kolik vlastní své

dokonalosti v nich vidí. Ona nejvyšší a nezmnitelná láska dokonalosti

psobí,' že božské názvy tak tsn a nerozdíln jsou sloueny s Jeho

pirozeností, že samu podstatu božství stanoví; odtud Tvrce není

moudrý, nýbrž jest Moudrost sama; nejen dobrý, nýbrž Dobrota sama;

nutným následkem toho musí býti to, že Tvrce ani zniiti ani umenšiti

žádné své dokonalosti nemže, ježto pestal by býti Bohem, kdyby
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teba jen na chvíli pestal býti nejmoudejším, nejlaskavjším, nej-

spravedlivjším atd. Vzhledem k tomu i my, kteí jsme jenom obrazem

Tvrcovým, rzníme se docela od našeho pravzoru, nebo ztrácejíce

a docela, a z ásti vlastnosti, jež stanoví naši podobnost s Bohem,

nepestaneme tím býti lidmi, jen když jsme zachovali možnost získati

si je. Píina onoho rozdílu jest rzný stupe lásky k dokonalému

dobru v nás a ve Tvrci. Kdybychom je stejn horoucn milovali

jako sám Bh je miluje, ani my nebyli bychom schopni uiniti nco
protivného dokonalosti, jak se o tom pesvdujeme z píkladu svatých

v nebi, kteí tímtéž, že dobro nejvyšší milují dokonalou láskou, nejsou

s to, aby njakou nedokonalost uinili. Bh tedy nic nemže uiniti,

co by se protivilo Jeho dokonalostem, ne proto však, že by se Mu
nedostávalo prostedk k inm, nýbrž že Jeho vle toho nenávidí.

Jakkoli proto láska ohraniuje v jistém smru psobnost Tvrcovu,

a to tak bezpodmínen, že nikdy a nikde toho On neuiní, pece Jeho

všemohoucnost ani svoboda není tím omezena, když On nechce nco
uiniti.

Nco podobného psobí láska k dobru i v duši lidské, kdykoli

lovk opravdu dobro náležit pozná a upímn je miluje; nebo on

nechce nic takového initi, co se dokonalosti protiví, necít se tím

nikterak ve své svobod omezeným, tak že nejen netouží, aby mu
bylo dovoleno to initi, eho nenávidí, nýbrž nepeje si, aby zákonodárce

oprávnil to, co milovanou od nho dokonalost boí. Ježto však v Bohu

jedin nalézá se úplná vdomost dokonalého dobra a jen Jemu jsou

známy dkladn cesty, které vedou k jeho získání, proto ten, kdo

opravdu miluje dobro, žádá, aby zákonodárství, které má vésti spolenost

k dobrému jak v pochopení úelu tak i v ukazování cesty, jež k nmu
vede, ohlíželo se na neomylnou moudrost, t. j. pedevším na vli Boží,

nežádajíc žádných svobod, jež jsou protivný Božímu zákonu, rádo

však vli svou k jeho rozkazm nakloujíc. (P. d.)
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Dvojí vzkíšení.
(Tolstoj a Ibsen )

Napsal Jax Pawklski. Peložil A. M.

I.

Za jakých podmínek mže se z nynjšího rozkladu spolenosti,

ze souasného „hbitova slz, krve a bláta", jak by dnes ekl Krasinski.

vynoiti obrod a vzkíšení? A to obrod nikoli jedné vrstvy spoleenské
nebo jediného národa, nýbrž neho hlubšího, co tvoí lidskost samu.
vzkíšení nynjší duše lidské?

Dva proslulí spisovatelé, oba týž rok na dalekém severu narození,

jeden na Rusi a druhý v Norsku, dnes už starci blízko hrobu stojící,

dali posledním dílm svým název „Vzkíšení". Máme tu na mysli dv
díla, jež se objevila v poslední msíce, Ibsenovo drama „Kdy se

zbudíme z mrtvých" a Tolstého román „Vzkíšení".
Tolstoj a Ibsen byli celý život vtlením tch mravních boj,

kterými bylo projíti mnohým myslícím lidem našeho vku. Nespokojenost
s pítomným stayem, hledání nového tvaru spoleenského života stejné

oznaují oba a rozpor ten mezi stávající skuteností, mezi názory nyní

vládnoucími a požadavky neodvislého ducha se ozval v nich snad
nejvýraznji. Možno íci, že jsou oba pokraovateli ve francouzské

revoluci a že obma stál po boku duch Rousseauv, snící horen
o návratu stavu prvotní pírody.

Oba krajní, radikální revolucionái shodují se spolu pouze tím,

že za dnešní spoleností, které celou duší nenávidí, hledají vášniv
novou theorii života; ale cesty, kterými šli, zvlášt cíl, ku kterému
došli, jest úpln rzný.

Pedn Tolstoj, jehož dnešní slávy netvoí tak romanopisecký
talent prvého ádu, jako práv ona theorie života. O autoru „Vojny
a míru", „Anny Kareniny" mluví se dnes málo; za to zvláštní zásady
jeho mravní soustavy jsou dosti všeobecn známy. Ano i drobné pí-
hody z výstedního života Tolstého, soustavu tu objasující, jako že

ve hrubé košili mužíka zárove s dlníky staví se do práce na záhon,
a mnoho jiných, skoro anekdot, obíhá celým svtem. V té píin
staí jen nkolika rysy pipomenouti si životní názor Tolstého.

Pozbyv víry v mládí, pece však zachovávaje šlechetnost hlu-

bokého ducha byl nucen položiti si otázku, na je život a jaký má
býti. Za odpovdí na tu otázku bloudil dlouho. Tázal se vdy, studoval

filosofické soustavy, ale ani tu ani tam nenacházel pravé ideje života;

zaal positivismem a skonil Schopenhauerovým pessimismem a butl-

histickou nirvánou. V tom zoufalém stavu, kdy byl dokonce blizek
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samovraždé, stanul mu náhle ped oima jiný život než ten, který

vidl v knihách a vrstvách vzdlaných — život olbímích dav lidu.

Lidé ti — pozoroval Tolstoj — trpí. nemají výhod a pece žijí, ne-

zamýšlejíce vzíti si život, a tedy zejm znají rozešení záhady. Šel

mezi lid a tam brzy našel tajemný klí: náboženskou víru. „Žil jsem

na svt 55 let" — tak zaíná Tolstoj dílo V em je má víra. a

z tch jsem mimo 14 nebo 15 prvních let chlapeckých prožil 35 rok
jako nihilista. a to v pravém významu toho slova, to jest ne jako

socialista nebo revolucioná, jak se tomu slovu obyejn rozumí, nýbrž

jako nihilista pro nedostatek jakékoli víry. Ped pti lety pišla ke

mn víra v nauku Kristovu, a život mj se náhle zmnil.

Mýlil by se však, kdo by pokládal Tolstého za kesana. Když
studoval" kesanství, zvlášt když etl evangelium, šlo mu pouze o to,

co by bylo možno nazvati smyslem, filosofií života, hledal pouze ideál

mravní, normu ethickou. K celé nauce Kristov stojí Tolstoj na

stanovisku nezávislého kritika, odhazuje všechno, co zaráží ducha na

positivismu založeného, a tedy dogmata, zaízení kesanská, svátosti,

a pijímá pouze zákon lásky, který zase rozšiuje do nemožných
hranic. Za základ své soustavy bere slova Kristova: „Slyšeli jste, že

bylo eeno: oko za oko, zub za zub. Já pak pravím vám, abyste ne-

odpírali zlému: ale udeí-li t kdo v pravé líce tvé, nastav mu
i druhé." Slova ta pojímá tak, že stejn v soukromém jako veejném
život se má proti zlu bojovati dobrem a že není dovoleno nijak od-

porovati tm, kdo iní zle. Tedy musí pestati všechna vojska a války,

všechny soudy a tresty na zloince; všechny donucovací prostedky

teba odstraniti až do té míry, že by všechna moc, jak svtská tak

duchovní, se zem zmizela.

Místo dnešního lidstva, roztídného rznými stupni stavv a

majetku pišla by tedy spolenost ve všech právech úpln rovná a

nczkalenou láskou — s výlukou vší smyslnosti, i v manželství —
v jedno ústrojí slouená. Dalším pak snem Tolstého je, aby se lidstvo

odvrátilo ode dnešní horené civilisace, aby se vrátilo na klín pírod,
v zátiší vsi, luk a polí a tam obírajíc se prací polní, se vnitern

zdokonalilo v duchu a lásce.

Celá ta myšlenka vyplynula z duše ideální a šlechetné, ale vý-

stední, a proto je utopická, na oko kesanská, ale ve skutenosti

pravému kesanství nepátelská. Mnoho rys v theorii té je pe-
krásnýeh tím. že jsou vzaty z naukv Kristovy: láska k bližnímu,

lhostejnost ke všemu, co pozemské, istota, trplivost, pokora, to jsou

nejkrásnjší ctnosti kesanství. Ale pednosti ty jsou v soustav Tolstého

pedn tak pepjaty, že provésti jich není možná, a pak jsouce od-

trženy od celého dogmatického a hierarchického živlu v kesanství,
od svta nadzemskrlm a života záhrobního, o emž Tolstoj nechce nic

vdti, nemají pod sebou základu a visí ve vzduchu. Takový ráz má
kesanská stránka nauky té. Se zetele spoleenského je theorie ta na
vnjší pohled ryze nihilistická, nerzní se, jak se zdá, mnoho od theorie

anarchismu; v podstat vci však je ten rozdíl, že nenavádí jako onen
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k revoluci a vzbouení, nýbrž naopak ku trplivému snášení kivdy a
k lásce. Ale ta láska spoleenská zase klopýtá jiným bludem. Opírá
se o falešnou theorii sociálního eudaimonismu, který pokládá za po-

slední mravní normu, které má každý jedinec své štstí zasvtiti —
blahobyt a štstí lidstva. Skuten má každý jedinec sociální závazky
vzhledem k druhým, ale mimo n má rovnž jiné požadavky, k sob
a k Bohu. A práv nejvtší poblouzení eudaimonismu je, že staví vc
tak relativní, tak rozmanit pojímanou, jako blahobyt a štstí spolené,
za konené kriterium mravnosti, kdyžt kriterium to musí pirozeností

svou býti nco stálého, naprostého. Tolstoj káže jedinci zapíti úpln
svou osobnost, káže mu snášeti zlo bez odporu. Tší se tím, že kdvž
všichni jedinci duchem lásky osvícení budou tak jednati, zlo samo
zmizí se zem, a tehdy bude lidstvo na svt šastno. Nad to asné
štstí lidstva Tolstoj nevidí nic dalšího a vyššího. Požadavek to vzhledem
k jedinci neodvodnný a konený cíl utopický. (P. d.)

Ruská literatura v roee 1899.

Podává A. Vrzal. (. d.)

„Literami událostí" minulého roku jmenují asto vydání románu
hrab. Lva Nik. Tolstého „Vzkíšení". Mnoho bylo psáno o román
tomto pro i contra. Kdežto ctitelé Tolstého postavili jej zrovna po bok
nejlepším dílm ruského písemnictví, protivná strana vidí tu úplný
úpadek talentu Tolstého. Mnoho nepátel vzbudily Tolstému pessimismem
prosycené popisy a ernými barvami namalované obrazy ruského
soudnictví, úednictva, statkáského i selského hospodáství, poádk
v žaláích a trestnicích, stavu vypovzených na Sibi. Ale všecko to

jest jen rámcem obrazu. Vlastní drama, nakreslené ve „Vzkíšení",
záleží v tom, že Katuše, prostá dívka z lidu, svedená a pak opuštná
knížetem Nechljudovem, padla tak hluboko, že se pimknula k vývrhelm
lidské spolenosti, ale pod vlivem nových okolností, do nichž se dostala,

byvši nedorozumním odsouzena k nucené práci na Sibi, poala se

ohrožovati. Význam románu záleží tedy v líení pomru Nechljudova
ke Katuši. Autor obírá se nejvíce Nechljudovem, snaží se vysvtlit

motivy jeho in, jeho názory, pojmy a city. Vylíení duševního stavu

Nechljudova je hlavním obsahem románu, ostatní vysvtluje tento

základní obsah. I v knížeti mravní cit, okolnostmi života potlaený, po-

malu se obrozuje.

Kníže Nechljudov, zástupce ruské aristokracie, -žije jako všichni",

není ani lepší, ani horší jiných aristokrat. Tak byl by šastn a

spokojen dále žil, kdyby nebyla se stala zvláštní náhoda: byl porotcem

práv v dob, kdy soudili jím kdysi svedenou a pak opuštnou dívku,

obžalovanou, že prý otrávila bohatého kupce a uloupila mu peníze.

Nechljudov poznal dívku, uznal, že se tžce proti ní provinil, i procitlo
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v nm svdomí; od té doby myslí jen na to. jak by zachránil Katuši

a zhladil svoji vinu ped ni. Zaujat probuzením svého svdomí, spouští

se zetele prostý prostedek, by ulehil osud nevinné (otrávením ) Katuše,

podrobuje se obecné touze porotcv i soudc, by líení co nejdíve se

odbvlo. a tak nedorozumním Katuše odsouzena — vinou jeho i ostatních

porotcv. A tu kníže zane obviovat všecky, že se dopustili toho

omvlu, zavrhuje soudnictví, a to není vinno, nýbrž ti. jimž ono sv-
eno, a již nesvdomit konají své povinností. Nechljudov je theoretik,

jehož innost uruje se ne požadavky okolního života, nýbrž reflexí.

subjektivními city a theoretickými pedstavami. V dob. kdy teba

jednat, N. jen uvažuje a proto zídka rozumn jedná. Místo toho, by

hledl domoci se ospravedlnní, osvobození Katuše, oddává se úvahám

o vlastní špatnosti, o ištní — vyklízení duše. I sestavoval si pravidla,

podle nichž chtl se ídit, ale opt a opt podléhal lékám svta i upadal

hloubji než díve. Žije výhradn svým duševním životem, není s to,

aby stízlivé pohlížel na okolní život; theoretický duch jeho není

schopen, by vvnalezl prostedky k odstranní nedokonalostí života, jenž

neodpovídá theoretickým názorm jeho. I vymýšlí radikální theorie,

bv odstranil ony životní nedostatky, na nž náhodou narazil. Tak
setkav se s nedokonalostmi u soudu i v trestnici, pod vlivem sub-

jektivních dojm pipadá hned na radikální prostedek — zrušit soudy

i trestnice, tato staletá i nevyhnutelná zaízení.

Vida, že Katuše bude musit bez pochyby na Sibi, Nechljudov

rozhodl se. že pojede za ní; chce tedy ped odjezdem pivésti své

hmotné záležitosti do poádku. I jede na své statky. V zásad podle

uení H. Spencera i H. Georgea rozhodl, že „pda nemže být ped-
mtem soukromého vlastnictví"; na vsi vidí chudobu i nevzdlanost

selského lidu, je pekvapen neutšeným stavem jeho, ale potebuje penz
pro sebe i pro Katuši do vyhnanství, nevzdá se vlastnictví pdy, nýbrž

pronajme pudu sedlákm za laciný peníz a na rychlo prchá ze vsi,

kde by mohl sám bezprostední inností nejlépe prospt selskému lidu,

užit v jeho prospch svého bohatství i vlivu, ba duševn probudit, obrodit

Katuši. jež nejlépe na vsi mohla pomáhat svým píbuzným a bližním.

Když pijel ze vsi do Petrohradu, snažil se, by nespravedlivý

rozsudek, jímž Katuše byla odsouzena na Sibi, byl zrušen; ale obžaloba

na zrušení rozsudku v senát byla zamítnuta, a tak Katuše odjíždí na

Sibi, a za ní jede Nechljudov, jenž míní se s ní oženit. Cestou veliký

vliv na Katuši ml politický trestanec Simonson, jenž upímné se do ní

zamiloval a chtl pojati ji za ženu, což vyvolává v Nechljudovu pocit

žárlivosti. Katuše vidí, že bv satek její s Neehljudovem byl pro n
neštstím, a proto radji volí satek se Simonsonem. Zatím dojde zpráva,

že Katuše dostala milost od cara, o což hlavní zásluhu ml pítel knížete

nin. Tím román koní; nebot v 38. hlav III. ásti románu nalézáme

ne dj, nýbrž myšlenky Tolstého, vložené v ústa Nechljudovu, v nichž

opakuje hlavní zásady svého uení.

V Nechljudovu vidíme podivuhodnou sms probuzeného svdomí
a zddných nízkých pudu. vvsokých idealúv a úplné neschopnosti
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provésti je v život. Neustále rozumuje, s výše své theorie písn
kritisuje obklopující ho lidi a poádky, ale sám nieho nedlá. Je samý
odpor: každý soud i žalá pokládá za neužitený i nemravný, popírá,

že by lidé mli právo trestat jiné, a zatím zastává se tlesných trestv

i trestu smrti (321. str. v eském pekl. 1

); zlobí se na prodejné lidi,

a sám podplácí dozorce ve vznici; hlásá lásku k bližnímu, a zatím

miluje jen sebe; lež svého života vysvtluje sám nedostatkem práce

osobní, jejíhož smyslu nechápe, ale k niemu se nemá. Je to tedy typ.

který ruská literatura již asto zpracovala. Tolstoj zbarvil jej svým
uením, což práv se nám nelíbí. Vbec T. ústy Nechljudova pronáší

své osobní, subjektivní názory, jež rád opírá výroky z Písma svatého,

které libovoln vykládá, pikládaje jednm slovm Písma svatého

veliký význam, jiným pražádný. O tom, jak rouhav soudí o mši sv.,

bylo již v „Hlídce" promluveno. Dojem, jaký iní krásné umlecké
obrazy románu, kazí se velice výstelky tolstovského uení: umlci
škodí myslitel.

Vedle hr. Tolstého nejvtší pozornosti tenástva i kritiky ruské

tší se Anton Pavl. echov, jenž loni vydal u A. Marksa v Petrohrade

1. sv. „Spi sv", obsahující 72 povídeek vážného i humoristického

obsahu. Povídeky ty svého asu vycházely v humoristických asopisech,

jako jsou: „Oskolki", „Budilnik", „Sverok", a nkteré vyšiv

již ve sbírce „Nevinnyja ri". I v tchto nkolikastránkovýeh
povídkách je vidti neobyejný talent, který jasnji se projevil ve

vtších pracích tohoto spisovatele. Mimo to A. echov uveenil jen

kratikou povídku „Dáma s sobakoj", jejíž sujet je velmi prostý.

Letitý už pán, Gurov, seznámil se náhodou v Jalt s mladikou
„dámou s psíkem", Annau Sergjevnou, nešastnou v život manželském
a vešel s ní v dvrné styky. Když dáma odjela dom, Gurov má
radost, že všemu konec. Ale v Moskv v kruhu své rodiny cítí se G.

nešasten, i odjede k Ann Sergjevn, poznav, že ji upímn miluje.

I dohodnou se, že Anna Sergjevna bude za ním jezdit do Moskvy.
Je to vlastn úryvek, který však dobe charakterisuje pessimistický

svtový názor spisovatele, vidoucího, jak osud zlomysln posmívá se

úsilí lidí: když tito si myslí, že všecko si dobe zaídili, y.o si mohou
odpoinout, osud náhle pevrací všecko vzhru nohama. Staí nahodilé

setkání, a v prach rozpadne se budova lidského blahobytu. Mnohem
významjší je ponkud delší povídka echova „V ovrag", jež vyšla

tohoto roku; o ní tedy píšt. (P. d.)

J
) Do eštiny peložil »Vzkíšení« P. Papáek. Vyšlo v Ruské knihovno.

Peklad je celkem uspokojivý, jen nkterá nedopatení jsme zpozorovali pi tení. Tak
»razjvšajasja loša< (= vykrmený k) pel. : »utýraný« kíiíi (str. 53.); nakladnyje
yolosy jsou aepravé, falešné vlasy, nikoliv neesané« (268); »eto vafi davniánij
dada« (== to je váš dávní koníek) pel. »vy odpovíte své staré ano. ano- (319 a pod.

P. pekladatel patrn všiml si pání protestantského »asu< a v dodavku k pekladu,
který poídil podle censurovaného vydání ruského, pipojil peklad ruskou oensurou

Škrtnutých míst, na ]>. i onoho rouhavého místa o mši sv., o nmž promluveno
v Hlídce* na str. 31!'., kdež místo »jádro bohužel* cti: > jádro bohoslužeb



Církevní právo v Rusku. 457

Církevní právo v Rusku.

„Bogoslovskij vstník" v íjnovém ísle 1899 str. 261. n. rozmlouvá

o „církevním právu v Rusku" lánkem zemelého moskevského professora

A. S. Pavlova. láneek bude jist i o nás vítán pstitelm práva

církevního pro pehled literatury. Autor píše takto: U nás v Rusku
vdecké práce o církevním právu zaaly se teprve nedávno. Nejdíve
zavedeny byly pednášky církevního práva ku konci minulého století

v slavjansko-ecko-latinské duchovní akademii moskevské. V instrukci,

dané této akademii od moskevského metropolity Platona, bylo pede-
psáno mimo jiné, aby se etla a vykládala t. zv. Kormí kniha a

obsažený v ní starý slovanský peklad církevních kanón aby se

srovnával s originálem jejich dle vydání Beveregia. (Viz o tom Smirnova
djepis jmenované akademie str. 294. a 298.). Roku 1798. naízením
sv. Synodu bylo zavedeno ve všech akademiích duchovních tení a

výklad Kormí knihy dle instrukce metropolity Platona. V naízeních

o petvoení duchovních akademií r. 1808. mezi pedmty uebnými
v duchovních akademiích jmenováno též výslovn kanonické a církevní

právo ruské církve. Úloha pi pednášení tohoto pedmtu byla pojímána
nyní v širším rozsahu. Ve stanovách duchovních akademií, sestavených

Ba základ uvedených naízení, stálo: „Kanonické právo naší církve

vyžaduje zvláštní pée professorovy, a to tím více, že dosud právo to

není náležité uvedeno v soustavu a musí se objasovati zvláštním

bádáním professora." Zde, podobn jako ve vzpomenutém výše naízení
synodálním z roku 1798. jasn se mluví o právu ruské církve. Vše-
obecný nástin soustavy tohoto práva vypracován byl komissí duchovních
uiliš v návrhu podaném petrohradské duchovní akademii. Komisse
navrhovala akademii, aby naídila, by nejdovednjší uitel „ze starších

i novjších církevn-politických naízení vybral ustanovení, týkající se

dležitjších církevních stránek a zpracoval je ve zvláštním historicko-

Bystematickém díle." (Cistovi: Djiny petrohradské akademie. 191.)

R. 1814. poznovu odporouela komisse editelství akademie vypracovati

krátký pehled kanonického práva, v nmž by našly místo základní

zákony církevní správy a zárove byly odvodnny z Písma sv.,

církevních snm a otc církevních s dodatkem duchovního „reglementu".

(Ibid. 292.) Avšak ani to ani ono naízení nebylo a nemohlo býti vy-
plnno. Tehdejším uitelm církevního práva v duchovních akademiích
pipadla úloha nejen vdecky zpracovati, nýbrž hlavn sesbírati

ben materiál a mimo to professor tohoto pedmtu obyejn
pednášel ješt jiné obory. Samo sebou se rozumí, že první pokusy
systematického zpracování církevního práva v duchovních akademiích
záležely ve více mén uspokojujícím vyplnní výše uvedeného offi-

eiilního programm. Odtud též se vysvtluje, že pokusy ty mly
hlavn bohoslovný charakter, t. j. neobsahovaly jen církevní právo,

nýbrž i rzné pedmty z ostatních bohoslovných nauk, akoliv lepší

bohoslovci té doby 'na p. metropolita Filaret) dobe poznávali, že tato

nauka „více než jiná stojí dále od stedu bohoslovských nauk."

Hlídka. 31
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:

Na universitách pednášky z kanonického práva na právnických
fakultách byly poprvé zavedeny zákonem z r. 1835. I zde nauka tato

z poátku jeví se v nátru ist bohoslovném; pednášel ji professor

bohosloví a poslouchati ji byli povinni toliko studenti právníci vyznání
pravoslavného. Nemajíc takto vnitního, organického spojení s ostatními

pedmty fakulty, nauka církevního práva zstávala na universitách

ve skutenosti cizinkou: pednášeli ji a poslouchali jen proto, že to

ústav pedpisoval, neznali však jasn píiny, pro se tak dje. Nemén
pamtihodno, že spisovatelem první úplné uebnice církevního práva byl

professor university — professor bohosloví na universit sv. Vladimíra,

protojerej Skvorcov.

Do nových, mnohem píznivjších okolností dostala se nauka
církevního práva na universitách zákonem z roku 1863. Tu oddleno
bylo církevní právo od bohosloví a na právnické fakult zízena byla

samostatná stolice práva, jež bylo nyní povinným pedmtem pro
všechny posluchae. Již tím byla naznaena nutnost sviti jeho stolici

osobnosti dkladn právnicky vzdlané. Bohužel, že všeckv fakulty

nevšimly si stejn náležit této nutnosti. Jedny fakulty požadovaly

na prvních professoích církevního práva, povolaných z duchovních
akademií, aby naped poslouchali bu úplný nebo zkrácený kurs
právních nauk na ruských nebo cizozemských universitách. Jiné fakulty

dovolily pednášeti tento pedmt osobnostem jen bohoslovsky vzdlaným,
beze vší právnické pípravy. I v naší dob stolice církevního práva
na 4 universitách (kazaské, charkovské, kijevské a odsské) zaujata

bohoslovci istého zrna. Vylíený stav církevního práva zstal nezmnn
i za nynjšího universitního zákona, daného r. 1884. Není pochybnosti,

že ten neb onen ústav pipravil pro církevní právo pdu velice pí-
hodnou, na níž mže dobe rsti a se rozvíjeti. Už je cítiti znané
oživení v práci, díky novým silám, jež celému pedmtu daly nový
vzhled. Samo sebou se však rozumí, že naše vda za tak krátký as
svého trvání v duchovních akademiích a na universitách nemže se

posud rovnati starším vdám jak právním tak bohoslovným. Nejvíce
pracováno u nás o pramenech církevního práva a o jednotlivých

právních jevech. Avšak úplné soustavy vdní, vyhovujícím všem po-
žadavkm nynjší vdy, dosud nemáme. Staly se tu a tam pokusy
o soustavu, ale nedokoneny, a když ukoneny, tedy jen jako kompilace
uebné. Vetší díl tchto pokus náleží ješt kanonistm-bohoslovcm,
a ne právníkm. Mám na mysli: 1. Pokus církevního zákono-
dárství archimandrity Jana, v 40 letech professora v petrohradské

akademii. Je to práce dobrá. Obsahuje ve 2 svazcích (vyd. 1851)
úvod do soustavy církevního práva, djiny kanonického zákonodárství

východní církve a historicko-dogmatický výklad k tomuto zákonodárství.

Dle plánu autorova mly následovati všeobecné djiny všeobecného
kanonického práva východní církve, avšak jen njaké úryvky z toho

byly vytištny autorem, když byl rektorem kazaské duchovní akademie,

v jejím asopise „Pravoslavnyj sobesdnik" v r. 1858—60. 2. Poátok
kursu mého pedchdce na této stolici professora Sokolova, vydaný
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pod názvem: „Ze tení o církevním právu" (2 svazky v Moskv
1874— 75). Podány tu: úvod do církevního práva a ást uení o cír-

kevním zízení. Soud dle tchto ukázek, kurs prof. Sokolova v znané
míe vyhovoval požadavkm universitním nové vdy. Pednes jeho byl

velice jasný a open o dobrý právnický základ, akoliv autor neml
školského právního vzdlání. Vysvtluje se to tím. že za základ si

položil dobrého vdce, nmeckého professora Schulteho. Z uebnic
úplných zmíním se o 2 nedávno vydaných: 1. o uebnici prof. kazaské
university a duchovni akademie Berdinkova: Krátký bh církev-
ního práva. 1888 a Doplnní k tomu, 1889 a 2. o uebnici
prof. jaroslavského právnického lycea Suvorova: Bh církevního
práva, 2 svazky. 1889—90. (R. 1898. vyšlo pepracované vydání
v jednom svazku pod názvem: Uebnice církevního práva.
Professor Suvorov je nyní nástupcem Pavlova v Moskv.) První uebnice
není píliš šastná v soustav, má více ráz bohoslovný než právnický.

Druhá uebnice má sice za autora právníka, ale asto chybuje proti

historii a proti základním zásadám pravoslavného církevního práva,

jež pece je hlavním pedmtem bádání ruského kanonisty, nebo je

to naše skutené církevní právo. Základní nedostatky uebnice prof.

Suvorova vysvtlují se tím, že autor jak po formální tak po materiální

stránce následuje cizí badatele, hlavn katolické, avšak základní zásady

katolického církevního práva nejsou ani z daleka tytéž, na jakých
spoívá právo církví pravoslavných a zvlášt ruské.

K opravám diplomatáe moravského.

PíSe Fk. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

CLIV.

841. Týl hrál Vraha, 1. ,aí 1348. — G. I. a. 19.

Peet na motouze z hedbávnvch nití ervených a žlutých velmi

dobe zachovalá. Záznam na rub pozdjší: littera super Draswicz
et aliis karuli regis (pozdji vepsáno: Confirmacio; rukou
jako zprvu:) pro istis villis que continentur in hac littera
s c i 1 i c e t d r a s w i c z. N ynk owi e z S c h o n h o f, pro istis u i 1 1 i s

facta (pozdji inkoustem jako výše: Confirmacio:) est (a zase rukou
jako z poátku:) Prauus Herolticz Oldraticz commutacio.
íslo: III. Na plíce znamení registratury jako výše pi ísle 840.

Str. 61 1. i\ 2. má originál: inantea; . 11. a 12. a 21. zcela zejm: Drazewicz;

i. 5. E]//zabeth; . 13. littere; . 20. littera- a 22. litteris; všude zejm
- dvma t;

r. 17. mnltomagis; v. lit. vna cum; . 34. magrestatifl nostre.

Co do opravy Lechnerovy: Maguntinmss poukazuji na výše eené
pi . 839. toho (VII.) svazku.
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CLV.
843. Jan biskup. Pustimr, 8. záí 1348. — G. I. a. 20.

Záznam z doby pozdjší (XV. vku): noua donacio facta
per episcopum monasterio ad infanciam (druhý ádek:)

inseratvr. Není teba veliké znalosti latiny, aby lovk poznal, že

nelze s Dr. Lechnerem ísti „insemta." Od „noua" asi 4 cm. na levo

íslo VI. Na plice též VI. Mezi ádky inkoustem vybledlým: Swabenicz

Oldraczicz. Peet ve Španlském vosku erveném na misce z bílého

vosku velího porušená, dolní ást postavy biskupovy (nohy a znak s pí-

slušnou ástí legendy) uražena. Sekret na rub peeti zachován znamenit.

Str. 612. . 1. schází poátené / pi In, n jest zde, a sice jako vždy bývá

po iniciále, veliké. Na iniciálu ovšem písa potom zapomnl;

. 13. má originál: vestrum;

. 16. de temporali eciam vestram Originál má správn: de temporali

sustentacionem eciam vestra sustentacione (vra

sustetacoe). ,

CLVI.
844. Král Karel. Praha, 10. zdU 1348. — G. I. a. 21.

Na plice v právo íslo XVI. Menší peet Karlova ve španlském
vosku na misce z vosku bílého visící na pergamenovém proužku,

s orlicí v právo hledící s roztaženými kídly výborn zachovalá.

Legenda: f SECRET. KAROLI. DEI. GRA. ROMANOR'. REGIS.
SEMPER. AVGVSTL ET. BOEMIE. REGIS. Nápis na rub novjší

již Littera Carvli regis dans libertatem monasterio et

hominibus eiusdem.
K . 2. str. 613. vytýká Dr. Lechner, že i ostatní úadníci zemití psáni

jsou literou velkou. Ták úzkostliv prve nikdy nebyl, ani pozdji;

k . 7. poznamenal Dr. Lechner: nach pacis fehlt im Originál auctorem,

opravdu schází auctorem v moravském diplomatái, v originále jest;

. 10. má originál nekrácené litteris; str. 614. . 7. litteris (littis); . 15.

nekrácené zase litterarum.

CLVII.
889. Jan biskup. Olomouc, 28. prosince 1348. — G. I. a. 22.

V rožku pravém na plice íslo II. Na rub pozdní z XV. století

záznam: donacio facta per episcopum cum consensu capi-
tuli monasterio ad infanciam defundo ipsius monasterii.
Biskupova peet na hedbávných nitích fialových a ervených se sekretem na

rub a kapitolní na nitích hedbávných fialových a zelených dobe zachovalé.

Str. 637. . 9. má býti: litteris; . 15. má originál: soZ/empni;

. 17. po „demonstramus" v originále není teky, která ruší smysl;

. 24. po „dominm" v originále není kom matu.

CLVIII.
003. Týž biskup. Olomouc, 14. ledna 1349. — G. I. a. 23.

Záznam na rub pozdjší z druhé polovice patnáctého vku:
littera permutacionis laneorum cum consensu episcopi
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et capi tu li; níže: fol. 17. Peet kapitulní na motouze z nití hed-

bávných ervených a zelených zachovalá dobe, biskupova ztracena.

Str. 642. I\ 11. má originál: archid?/acono;

. 21. Cod. dipl. vtilemque, Dr. L. vtilem quod : Originál: v tilem
quarn, nebo pedchází: commutacionem ita fóre monasterio predicto

vtilem, — quam ipsi feudo in nullo dampnosam. Ze nejsem na omylu,

uí mne Adriano Cappelli, Dizionario di abbreviature latine et italiane

Milano 1899 pag. 374. poslední ádek sloupce II., k tomu podotýká: XIV p;
. 22. Cod. dipl. similiter (?) L.: similiter, originál onrylem písaovým: smiliter.

CLIX.

913. Týž biskup. Pustím, 3. bezna 1349. — P. I. a. 8.

Transsumpt notáský s peetí officiala olomuckého Šimona z Prahy
z roku 1430. Dr. Lechner ml jen vidimus z r. 1713. Úchylky od
textu dle konfirmace biskupa Karla z Liechtensteina jsou:

Str. 640. . 4. Blansk jako níže . 16. (ne: Blansko);

. 10. hiis, ne: his; . 14. et si;

. 15. saltim (sic); . 20. i/nnobilibus;

. 20. 21. ciuitatis nostre Switauie, ne: Swittaviensis;

. 24. správn: que ad aduocaciam ipsam etc;

. 28. správn: non computanda;

. 32. transsumpt: hahentibus (haben, ne: habituris);

str. 647. . 4. fructibus, iuribus, libertatibus . . . comutandi;

. 8. datum Pustmir.

CLX.

962. Týž biskup. Olomouc, 30. záí 1349. — G. I. a. 24.

Peeti dobe zachovalé; biskupova na nitích ervených hedbávných
(bílé, jejichž zbytky jsou v záeze, ztyely), se sekretem na rub;
kapitolní na nitích zelených a ervených. Záznam: donacio liber-
tatuum (sic, libertatuu) super homines in pustmyr in drssycz
et Salcz, „et pepsáno ve století minulém, z které doby árky nad a

v Salcz pocházejí uriti nelze. Originál píše: Salcz.

Str. 671. . 7. bylo v originále pvodn: ffragiliori, a jest seteno;

. 17. má originál: arcluch/aconi et capitoli;

str. 672. . 8. má originál: ab ipso mperatore;

. 30. má originál neobyejný zkratek: omn (ti omnium);

. 31. „ „ sepe dicte . . . vna cum.

CLXI.

970. Týž biskup. Pustim, 8. listopadu 1349. — G. I. a. 25.

Peet biskupova na hedbávných nitích ervených a zelených málo
poškozena, sekret na jejím rub zachován. Starý záznam na rub
listiny byl vyškrabán a pepsán novým asi na poátku století minulého.

Str. 674. . 2. má originál nekrácené litteras, tedy také . 10. lras teba
pepsati tak

;

. 6. má originál: com^entus.
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Nová díla.

Veliký zájem vzbuzuje kniha nedávno vydaná: Tractatus
Origenis de libris ss. scripturarum detexit et edidit
Petru s Batiffol sociatis curis Andreae Wilmart (Paris,

Picard 1900). Batiffol nalezl tyto texty pode jménem Origenovým
v kodexu Orleanském (saec. X.) a St. Omerském (saec. XII.). Ihned

uinil projev k tomuto nálezu Karel Weymann v „Archivu pro latinskou

lexikografii" (XI. str. 467.) a pichází k výsledku, že zde to není

žádný peklad homilií Origenových, jejichž pvodní text se ztratil,

že spíše dvacet homilií pedstavuje dílo theologa církve ímské, jenž

žil ve 3. století, totiž schismatika Novatiana, jehož spis „de cibis iudaicis"

Weymann teprve nedávno v novém zpracování vydal. Z nho a

z ostatních pravých spis Novatianových „de trinitate", „de bono
pudicitiae" zná Weymann dkladné zpsob mluvy tohoto ímana,
a vyhradiv si detailovaný dkaz, konstatuje adu nápadných podobností

mezi tmito texty a 20 homiliemi, jež jen z identity spisovatele mohou
býti vysvtleny. Potvrdí-li se názor Weymannv. daroval nám Batiffol

dležitjší nález, než sám tušil. V „theologische Literaturzeitung"

(. 5. 1900) promlouvá také Harnack o náleze Batiffolov. Dle naho
není teba žádného dlouhého dkazu, že homilie Origenovi pináležejí;

jakožto pekladatele resp. zpracovatele pokládá Harnack s Batiffolem

Victorina z Petavie. Jak však lze vysvtliti, že v 17. traktátu nenalézá

se uení Origenovo o z mrtvých vstání, nýbrž Tertullianovo, a že

Origenes práv, by i bez zmínky jeho jména, se tu potírá"? Viktorin

by býval musil uiniti fundamentální zmny. Je to však pravdpodobno
u autora, o nmž Jeroným výslovn konstatuje, že mu dkladnjší a

širší uenost scházela? Dr. Jos. Samsoi-r.

Victor Cathrein: Religion und Moral oder Gibt es eine Moral
ohne Gott? Freiburg im Breisgau 1900. Str. 142.

Jednou z nejdležitjších a nejastji opakovaných otázek doby
pítomné je bez odporu otázka: Existuje morálka od náboženství ne-

závislá? Jesti to otázka, která zasahuje hluboko do praktického života

každého jednotlivce jakož i celé spolenosti lidské, a která rozhodný
má zejména význam pro veškero vyuování a pro celý výchov.

Vtšina moderních vzdlanc kesanské víe odcizených, zvlášt

v Nmecku a ve Francii odpovídá, jak známo, na tuto otázku tém
jednohlasn a s velikou sebedvrou kladn.

Podjal se proto P. V. Cathrein, jenž svými spisy do oboru filosnie

morální spadajícími dobyl si jména svtového, zajisté práce nanejvýše
záslužné, že v svrchu uvedeném spise otázku o pomru mezi nábo-

ženstvím a morálkou dkladné zkoušce podrobil.

Spisek sám dlí se na ti ásti. V první seznamuje nás spisovatel

v historickém pehledu s hlavními pívrženci morálky neodvislé a

«polu též s jejich dvody, jimiž svoje tvrzení dokázati se snaží. V ásti

•druhé vykládá s dkladností a pesvdivostí jemu vlastní positivn pomr
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mezi náboženstvím a morálkou dle názoru kesanského. V tetí ásti

konen dokazuje, že morálka bez náboženství není možná. Z toho pak
vyvozuje závr: Kdo nechce celou morálku pevrátiti a prohlásiti za

pouhý pelud, musí uznati nutnost a pravdivost náboženství, práv tak

jako ten, kdo pesvden je o existenci domu, musí i v základ jeho viti.
Spisek tento podobn jako ostatní práce Cathreinovy vedle pesné

neúprosné logiky vyniká na rozdíl od tak mnohých moderních spis
filosofických, zejména nmeckých, neobyejnou jasností a jednoduchostí.

Tím stává se pístupným kruhm co nejširším. Výtených služeb pro-

káže také katechetm na Školách stedních, nebo naleznou v nm
velevítanou pomcku pi vyuování mravovd. Mají-li žáci nabýti

pevného pesvdení o velké cen mravovdy kesanské, nedostaí
za našich dob pouze positivn vykládati zásady její, nýbrž teba také

stále poukazovati na souhlas zásad jejích se zásadami mravovdy
pirozené, poteba stále k tomu poukazovati, že mravovda kesanská
neruší, nýbrž pedpodkládá mravovdu pirozenou, na ní dále staví.

ji zdokonaluje, tak jako milost neruší pírodu, nýbrž pedpokládá
a ji ušlechuje. Morálka pirozená je divokým kmenem, do nhož
kesanství zušlechtnou ratolest vštpuje. Celý tím povstávající strom,

schopný k plodm zušlechtným. je mravovda kesanská. A práv
v této píin, jak jsme již podotkli, poslouží výten spisek tento,

v nmž spisovatel mimo jiné též promlouvá o základních pravdách
mravních, jako na p\: O cíli lovka, o cen lidského života, o mravnosti

a blaženosti, o svobod a mravnosti, o povinnosti, o sankci mravního
ádu, o právu, o zvláštních povinnostech lovka k Bohu, sob samému
a k bližnímu, a to zpsobem tak jasným a jednoduchým, s jakým ss

málokdy ve spisech podobných setkáváme. Dr. Jos. Samsovr.

A. J. Sobolevskij: Zapadnoje vlijanije na literaturu Moskovskoj
Rusi XV.—XVII. Tékov. Petrohrad 1899.

Roku 1894. vvdal prof. Sobolevskij knihu o jihoslovanském vlivu

na ruskou literaturu 15.— 17. století, a nyní dopluje svou práci studií

o vlivu západních literatur na ruskou. Obyejn se myslí, že reforma

Petra V. pekladatelskou innost neobyejn rozšíila i zvelebila; ale

prof. Sobolevskij dokazuje, že i ped Petrem V. pekládalo se mnoho
z literatur západních, ovšem hlavn prostednictvím literatury polské,

kteréž prostednictví za Petra pominulo, když rozšíila se více známost
západních jazyk. První peklady západoevropských literatur pocházejí

z druhé polovice 15. stol.: pekládala se hlavn díla vdecká. V 17. stol.

pekládali ze západních literatur knihy vojenského obsahu, sbírky

básní a romanv úedníci v ministerstvu vnjších záležitostí, jimž však
nedostávalo se znalosti jazyk; peklady ty píliš lpjí na slov, jsou

nesrozumitelný. Lépe smysl originál pekládali do Moskvi pibylí

mniši, jejichž peklady byly správnjší. Peklady ty jasné ukazují, že

v Moskv 17. stol. cítili potebu západoevropské védy. Pekládaly se

hlavn spisy zempisného, djepisného, lékaského a isté praktického

obsahu. V druhé ásti knihy své autor podává záhlaví peklad,
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:

charakterisuje jazyk i pednosti pekladv a ukazuje na originály.

z nichž se pekládalo. Škoda, že autor nepojal do své práce pekladu,

spis jihoruských uencv.

G. Falbork i V. arnolusshij: Nastolnaja kniga po narodnoma
obrazováni j u. Sv. 1. Petrohrad 1899.

Velmi dkladný spis tento obsahuje všecky zákony, naízení,,

pravidla, instrukce a zprávy o školním i mimoškolním vzdlání lidu

a je výbornou pomckou pro všecky, kdož zajímají se o vzdlání lidu.

li. Vipper : Obšestvenn y j a u é e n i
j
a i istorieskija t e o r i j i

XVIII. u XIX. v k o v v s v j a z i s obšestvennym dviženijem
na z a p a d. Petrohrad 1899.

Kniha tato kreslí postupné stídání se sociálních a tilosoficko-

historických názor v Rusku i v Evrop za poslední dv století

ve svazku s hlubokými sociálními a ekonomickými zmnami. Kniha
je bohatá obsahem.

V. V. Rozanov: Priroda i istorija. Sbírka lánku. Petrohrad 1900.

Kniha tato dotýká se takových otázek, jako je dar\vinismus
y

stídání svtových názor v ruské spolenosti. Vedle správných názor,
hlubokých myšlenek nalézáme tu myšlenky, s nimiž nelze souhlasit.

Ars. Vvedenskij: Obš est ven n oje samosoznanije v russkoj literatue.

Petrohrad 1900.

Kritické lánky Vvedenského vnovány Puškinovi, Gribodovu
y

Lermontovu, Kolcovu, Gogolovi. Turgenevu. Dostojevskému i L. Tolstému.

kdy hlavním zástupcm doby rozkvtu ruské literatury, jež autor po-

suzuje nestrann, objektivn.

V. A. Narbekov : Nomokanon ko n s t a n ti n o p o 1 s k a g o p a t r i a r c h a

F o t i j a. Kaza 1 8 9 9.

Professor kazaské duchovní akademie Narbekov podává tuto

ve 2 svazcích pozoruhodnou práci z oboru církevního práva. V 1. sv.

pináší historicko-kanonickou studii o Fotiov Nomokanon u. sbírce

církevních i obanských zákon a v '2. sv. zdailý peklad Nomo-
kanonu s vysvtlivkami a pedmluvou. V 1. svazku autor kriticky

probírá všecko, co vdecká literatura až dosud napsala o autorech

Nomokanon u, o dob pvodu jeho a zpracováních pozdéjáich.

M. Grújorevskij: Sokrašennaja gram mat ika cerkovno-slavjan ska go
jazyka. Petrohrad 1898. Cena- 25 kop.

„Grammatika" Grigorevského je praktická pomcka k správnému
porozumní církevn-slovanských knih a urena pro nižší Školy. Strun
podává zvláštnosti církevn-slovanského jazyka rovnobžn se zvlášt-

nostmi ruského jazyka. Piložen slovníek mén srozumitelných církevn-
slovanských slov.
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V. V.Berezovskij: Sovremennyja teenija v iskusstvé. Petrohrad 1900.

Autor je nadšeným ctitelem nových proud v umní, v poesii,

malíství a hudb; vidí v impressionismu, symbolismu a dekadenci
poesii, hudbu a malíství budoucnosti. Divná je logika spisovatelova.

Tak dí. že 99°/ lidí nerozumí „Deváté symfonii" Beethovenov a

Rafaelové Madonné Sixtinské; a ponvadž v dílech symbolistv a
dekadent je též mnoho nesrozumitelného, proto jsou to práv tak

výtená díla jako „Devátá symfonie" a Madonna Sixtinská!

P. Gtovanni Bomignori: I niiracoli della cooperazione. Brescia 1900.

Práce jest pramenem všeho dobra: neštstí a zlo plynou po vtšin
ze zahálky. I krajiny mní pod rukou lovka tvánost, stávajíce se

úrodnými a zdravými. Bonsignori vypravuje, jak mladinky ará
obezelostí. velkodušností a vytrvalosti zcela pozmnil jistou alpskou
krajinku. tená se doítá vcí vpravd podivuhodných, skoro ne-

uvitelných, kdyby jich spisovatel vlastním svdectvím nedokazoval.

Kdyby tohoto píkladu i v jiných krajinách následovaly osobv vliv

mající, vymizela by bída. nemoc, nespokojenost, sthování, neestí a

zloiny. Kdo by vlasti a národu nepál podobných dlníku!

Prof. Giovanni Rosaignoli: Concetto dell' autorita poli ti ca nclla
sociologia cristiana. San Benigno Canavese 1900.

Práce cenná zdravými zásadami, logickým uspoádáním, jasným
podáním. Pedevším podává spisovatel dkladný pojem sociologie, jak

jí rozumjí odprci a jak my. Následují rozpravy o stát, o poteb,
o podstat, innosti, form a o vzniku politické autority; dále popisuje

vztahy autority politické k obanm a jiným spolenostem.

liu-ká knihovna. Sv. XXXII. Spisy Ivana Aleksandrovie Gon-
arova. 8v. 1. Obyejná historie. Roman. Pel. Bronislava Herbe-
nová Str. 350. Cena 1 /.l. 50 kr. V Praze 1900.

Mezi spisovateli tyicátých let Iv. Gonarov (1812— 1891 zaujímá

zvláštní postavení svou písnou objektivností, epickým klidem, bez-

tendenností. stízlivostí svtového názoru a nedostatkem pessimismu.
Kdežto vtšina spisovatel je nadšena neobyejnými, pekvapujícími
zjtvv v pírod i život, Gonarov jde lhostejn vedle nahodilých
effekt. pozorn však všímá si prosté, všední skutenosti, tiché všední
pírody. Všednost, vítzící nad istotou srdce, láskou a ideály —
to Gonarovo hlavní tragiností života. A tato traginost všednosti,

malichernosti je základním thematem „Obyejné historie."
Naivní romantik. Aleksandr Adujev. zamilován)' do verš, luny

a Schillera, svaté vící ve vnosl lásky a pátelství, pijíždí do Petro-

hradu z venkovského statku matky své. rozmazlen láskou její. zkažen
vychováním a zhoubným vlivem nevolnictví. D<» Petrohradu pijel, by
užíval života; v práci vidl známku nedostatku talentu, jiskry Boží
a nadšení. Zahálka stala se mu zvykem, ba on vidl v ní privilej

lidí nadaných; i oddává se zahálce po dvou, tech nezdarech v I
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zklamán v pátelství a v literatue. Ubohý romantik, jenž nebyl zvyklý

od mládí pracovat, trpt, nesnesl toho, upadl v zoufalství. Zatím však
mocn na psobil praktický, ale bezsrdený strýc Petr Adujev, úedník
a bohatý továrník, jehož piinním z romantického mladíka stal se

úedník-karrierista, tšící se ze štstí, karriery a bohaté nevsty, které

nemiluje.

Jedním z hlavních motiv G-onarova je postavení proti sob
lenivých, nerozhodných, mkkých povah (takovou povahou je Aleksandr

Adujev) a osobností inných, silných, pevné vle, u nichž rozum pe-
vládá nad srdcem, vypoítavost nad hlasem rozumu, praktinost nad
fantasií. Takovou osobností je Petr Adujev. Gonarov, jenž v román
mistrovsky nakreslil, jak nadšený idealista Aleksandr Adujev zahynul

ve všednosti života, prostého všech ideál, vyšších snah, ve své stati

„Lépe pozd než nikdy" ukazuje, že ve stízlivém, praktickém

strýci, Petru Adujevu vidí svj ideál, progressivní zjev v život ruském,

první záblesk poznání nutnosti práce v boji se všeruskou stagnací.

Ale postava tohoto muže souasnosti, jenž chápal jen rozumem pednost
mravního ideálu, ale srdcem nemiloval lidí, ani vlastní ženy, je ne-

umlecká, mrtvá. Zdaileji nakreslena rozdvojená povaha Aleksandra

Adujeva, náležejícího sympathií a pesvdením nové dob, zvyky a

temperamentem minulosti. Gonarov vbec rád kreslil dovršené formy
skutenosti, minulosti dával pednost ped budoucností. Proto povahy
lidí, netknutých pítomností, jsou u nho nejzdailejší. Taková povaha

je matka Adujevova. Milým komismem a humorem ozáeny postavy

panské eledi, sluhy Jevseje a klínice Agrafeny, i píživníka Antona
Ivanovice.

O peklade zmínno minule (str. 391.).

Ruští umlci. Výbor obraz z první souborné výstavy ruských umlc
v Praze. Uspoádala Jednota umlc výtvarných v Praze. Textem provází

Jaroslav Kamper. Nakladatel a vydavatel Bedich Koí v Praze. Str. XIII

a 38. Cena 10 K.

Nemohouce se tu rozepisovati o obrazech pvodních dle pouhých
reprodukcí, upozorujeme na tyto tím diítklivji. Kniha tato vydaná
podnikavým nakladatelem p. B. Koím bude opravdovou ozdobou eské
vzdlané domácnosti. Výbor jest bohatý i pelivý, dávaje ponkud
nahlédnouti do bohatství a výše ruské tvorby umlecké. Cena díla jest

ovšem znaná, ale vzhledem ku krásnému provedení a bohatství obraz
jest ješt opravdu mírná.
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Ku konver.si paní Dr. Gnauck-Khneové. Že protestantm konverse

není milá, je z rozliných lánkv a zpráv zjevno. Snaží se ji ledajak vysvtliti.

Konvertitka jen nkterým odpovdla, chystajíc zatím dkladnjší spisek

píinách svého rozhodnutí. „Germania" (. 119.) pinesla její odpov
na výpady pastora Lassona proti ní. Stojí za to, aby ji i našinci peetli.

„Dovolte mi k vývodm p. pastora Lassona, týkajících se mého návratu

do církve katolické, piinit nkolik poznámek. Na obšírnjší podání mojich

dvod jest kruhm o n se zajímajícím ješt ponkud ekati. Výpady pana

pastora Lassona jsou charakteristickými pro ducha církve státní . . . Pastor

Lasson dkuje Bohu, že je vzdálen sociálního ruchu, že se nikdy neprovinil

zálibou k vcem sociálním, sociálními city, a že mu nikdo vytýkati nebude

úast v boji, vyvolaném hospodásko-djinnými skutky ženského svta, slovem,

že není jako jiný. Nesouhlasí s názorem, jakoby v krajinách, kde panuje

protestantsko-pruská státní církev, stávaly vady, a jakoby bylo každého

kesana povinností tmto vadám dle sil svých odpomáhati. Nechut p. pastora

Lassona k evandlicko-socialnímu kongressu tolik ho zaslepuje, že jemu piítá
vinu mého pestupu. Naproti tomu vyznávám, že výtené družstvo, jemuž

náležeti mi bylo dopáno, po dlouhá léta mne zevn protestantismu zachovalo.

Nebýti evandlicko-socialního kongressu, a já bych se byla již ped desíti

hty ne státní církví rozlouila. eho mi také poskytovala? Smsici domnnek,
z nichž si každý vybírá, co mu libo, neomezený subjektivismus, jehož

atomisující vliv zamezen toliko státní mocí. A eho mi nemohla poskytnouti?

1 Cení aspo v základech jednotné, duchovní zprávu, život spolený, po-

rozumní pro ženskou otázku a sociální ruch. Pan pastor Lasson vyznává,

že evandlická církev muže o sociální vc se zajímající tžce nese, že

evandlická církev nestojí se skuteným životem v žádném styku. Tyto
ádky praví, pro jsem se protestantské církvi odcizila, pro ji opustila. Jak
si však j). pastor Lasson moje pilnutí k církvi katolické pedstavuje, není

mi z jeho horlení jasno. Praví z poátku, že jsem hledala úlohu vdkyné
{já se jí vzdala); dále však tvrdí, že jsem se uchopila positivní autority.

Z obou pece jedno toliko jest možno. Autoritu hledat a zárove chtíti býti

její „vdkyní" bylo by bezúelno práv tak, ponoovati voskovou kotev.

Mn se zdá, že státi se katolikou spíše znamená: býti vedenu než vésti.

Zbývá tetí dvod: „omamující moc" katolického kultu naproti „evandlické
stízlivosti". Že evandlický kult je stízlivý, není výrok nový; je to jeden

ze železné zásoby protestantského slovního pokladu, a je to tuším jediný

positivní bod, ve kterém všichni akatolití kesané jsou za jedno. Hlubší,

významnjší než na první pohled palmo, jest protiklad slov „stízlivý"

a „omamující", charakterisuje rozdíl obou kultu. Distinkce je tok zdailá,

<iui bene distinguit bene doet, že stojí za to, abychom ji zevrubnji uvážili.

Vlastnost „omamujíeí" neznaí nic jiného než úinek, tak že — v rozdílu
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ku „stízlivosti" — neteba se teprve tázati po úinku, ale toliko po píin.
Píina „omamujícího" úinku katolické bohoslužby nezbytn souviseti musí
s duchem ji oživujícím. Pastor Lasson není prvním, jenž úinek tohoto

ducha s omámením pirovnává. „Jsou plni sladkého vína", pravilo se v den

sestoupení Ducha sv. o apoštolech; a ješt silnji projádil se vlada Felix:

„Pavle, ty blázníš." Takové sesílení ovšem nebývá úinkem stízlivosti

:

jejím úinkem jest ochablost. Popel-li by pastor Lasson, že „omamující"

úinek katolického kultu je skutkem „ducha, který oživuje", pak by ho

musil piísti mechanickému vlivu okolností a zevnjší pkné formy. Pak by
pozbývala protestantská bohoslužba velebenou stízlivost všude tam, kde se

po katoliku pachtí po pkné form a pkném okolí, jako na p. v pamtním
kostele císae Viléma. Z toho by následovalo, že zevnjšek a ne duch

oživující jest vcí hlavní. Toho Lasson neuzná a já také ne. Popíráni rázné

mechanický úinek katolické bohoslužby. Ve Florencii a v Pise prožila jsem

pašijový týden, a obady mne zmátly, nevábily. Teprve až jsem se o nich

pouila a jejich význam poznala, zjevila se mi jejich krása. Okamžité nadšení,

unesení zevnjšími obady jest mi osobné nepochopitelno; 9VŠe, CO krásné,

jest nesnadné", dí Winkelmann, t. j. musíme se do nho vhloubat Podstatou

katolické bohoslužby jest a zstane „duch, který oživuje." Teprve když

jsem vánek tohoto ducha ucítila, zamilovala jsem si katolickou bohoslužbu

a nauila jsem se uvnit s ní žíti. Alžbta Gnauck-Khne." u.

Zízení musea pro blaho dlník v Berlín. Ve spise pamtním
o této vci vydaném poukazuje se na to, že pro zabránní nehod má veliký

význam, pokud 'možno, co nejvtší známost vzorných, k zabránní nehod

sloužících zaízení. Pání, aby novoty v oboru zabránní nehod veejným
vystavením všeobecn pístupnými se staly, má býti vyhovno zízením
musea. Úkol tohoto trvalého vystavování nemá se však jen omezovati na

zabránní nehod, nýbrž má se vztahovati na vše, CO výrobní blaho podporuje.

Na staveništi asi s
/< hektaru velikém, ležícím ve východní á-ti Charlotten-

burgu, má býti nejprve vystavna budova mírného rozsahu, která vedle

nutných bytu správních a obydlí pro dohlížitele nkolik místností pro ped-
bžné uložení pedmt výstavních obsahuje. V nejbližším roce zamýšlí

se pístavba sálu sloužících k úelm pednáškovým a pracovním, jakož

i prostory pro knihovnu, jež se bude omezovati na odbornou literaturu.

Pro konené umístní pedmt výstavních mají býti ponenáhlu dle poteby
a dle prostedk penžních vystavny jednoduché budovy dle systému

pavilon, ve kterých budou zárove vystavny vzorné dílny dlnické.

spoádané dle odvtví prmyslových, jež mají dle možnosti vyhovovali

požadavkm hygieny. Také má býti brán ohled na prostedky k výživ
lidu sloužící, jakož i na modely k domm dlnickým. Strojová a ochranná

zaízení mají býti z pravidla vystavována v menších modelech, avšak

v innosti. Pedmty, jež mají býti do sbírek vzaty, dodány ástené
prostednici vím pedstavených spoleenstev výrobních od takových prmysl-
níku, v jichž závodech se jich užívá, a to bud v modelu nebo zapjením.
Lze však také oekávali, že také takoví továrníci, kteí ochranné prostedky
vyrábjí a jiní interessenti pedmty výstavní již za tím úelem nabídnou,

aby své výrobky a vynálezy ve známost uvedli. V rozpoet pro rok 1900.



Sms. 469

je nákla<l na koupi pozemku zaadn položkou 478.000 marek a náklad

stavební pro budovu správní roní lhtou 90.000 marek.

Dli vz. V Nových Pompejích blízko zícenin staroímského msta,

jež padlo za obt výbuchu Vesuvu, vydržuje po v let >tátní navládní

Bartolo Longo ústav k vychování <lítek uvznných zloinc. Hlavní úel
tohoto ústavu je ist lidumilný; má z nejvíce ubohých mezi všemi dítkami

rodi zbavenými vychovati dobré a schopné lidi, pokud možno, také

dítkami pízniv na srdce rodi* psobiti. Jak asopis „Charitas" udává,

pechovával ústav r. 1897. již 100 dítek, mezi nimi také takové, které se

narodily mimo Itálii, avšak pocházejí z rodi italských. Tém všechny

jsou úpln nemajetné a na žádné neplatí domovská obec ani nejmenšího

píspvku. Vedl- vyuování v elementárních pedmtech a v hudb, na

niž jakožto na prostedek navykání poslušnosti a náležitého spolupsobení

zvláštní váha se klade, vzdlávají se chlapci v emeslech a to s nejlepším

výsledkem. Piaristé vedou výchov tchto ubohých dítek. Záslužný podnik

dobyl si mnohých sympatii. Vynikající mužové stávají se ochotné kmotry pi

bimování chlapcv a šest z chovanc bylo za posledních let od zámožných

a slušných rodin adoptováno. Longo založil mimo to v Nových Pompejích

sirotinec pro chudé dívky; -právu vedou sestry z tetího ádu sv. Dominika:

a bylo již 150 sirotk pijato, 150 jiných dobe zaopateno. Dr. Longo je

bezdtný a stejn jako jeho manželka vnuje, pokud možno, nejvíce asu
osobnímu obcování s chovanci. Vedle lidumilného úelu ústavu pro dti

zloinc má ústav také dle úmyslu Longova dokázati, že domnnka Lombrosova

ddinosti zloinnosti jest mylná a že mohou se z dtí zloinc pi dobrém

vychování užitení údové spolenosti lidské -táti. —k.

Stálé ubývání poctu porod ve Francii zavdává píinu k rozliným

pokusm, aby se usnadnilo vychování etné rodiny, jež je následkem kapi-

talistického názoru svtového ím dále tím více v opovržení. Tak pijala

ped krátkou dobou francouzská komora od katolického sociálního politika

Abbéa Lemira navržený zákon, aby poštovní a telegrafní úedníci, kteí

mají plat menší než 2000 frank a mají více než ti dítky, za každé dítko

pekroivší -táí-í tií lei dostávali pídavek 50 frank. Zákon málo prospchu

pinese, pokud vládnouti hude v lidu francouzském náhled, že je povinností

rodi denní svým opatiti úplné zajištné a bezstarostné živobytí, nejlépe

takové, jež je zbavuje všeliké práce mimo stihání kuponu. — r.

Ráz li), století. Janovský msíník r Il Cattolico Militante" vypsal

nedávno konkurs na nejlepší úsudek krátkou sentencí nebo heslem vyjádený,

jaký ráz všeobecný mlo uplynulé století devatenácté. Sešlo se 216 úsudku

i sentencí, mnozí vznešení zasílatelé vzdali se nároku na cenu. Redakce

„Bojujícího katolíka* odevzdala úlohu jurora ímskému plmsíníku „Civilta

Cattolica", který úlohu tu pijal a ze všech sentencí vybral ti jako nejlepší.

Pivní cena udlena sentenci: „19. Btoletí jest vkem laicismu" — znaí:
úlohy, jež díve zastávala církev, pebírají laikové, stát, necírkevní ústavy,

pirozeným vývojem, asto VŠak i násilím; to jest význam sentence, pokud
se týká pomru církve ke -tátu. jinak však „Století laicismu* znaí století

sesvtštní, t. j. odlouení od Boha, vyplížení náboženského ducha a rázu

z projevu života veejného i soukromého. Druhá cena piena sentenci:
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„19. století jest vkem rozumu bez mezí, vkem zpytu bez uzdy, vkem
boje bez pímí." A tetí vyznamenaná sentence, která jest i jinak i

slýchanou, nazývá vk 19. „vkem národnostním", „vkem nacionalitv.*

Podpora lidového zpvu. Terstská rada mstská vypisuje každý rok

konkurs na nejlehí a nejpknjší písn pro lid, jež by se veejn hráti

a zpívati mohly. Slova nemusí býti pvodní, žádá se pouze pvodní, lehký

a pkný nápv. Z došlých písní vyberou se pak ti nejlepší a hudba i Bbory

pvecké pak je stále zpívají a hrají na veejných místech, pi koncertech,

v divadlech, tak že za den písn zdomácní, kde kdo je zpívá, pohvizduje

a stávají se tak skuten národním zpvním bohatstvím lidu. Zajisté velmi

vhodný zpsob boje proti odrhovakám. _p.
AYagnerovy opery. V divadelním období od 1. ervence 1898 do

30. ervna 1899 provozovány byly opery Richarda Wagnera 1342krát (rok

ped tím pouze 1232krát) v 7G mstech, a to po nmeku. Z mést pipadá
pedstavení na Berlín 74, Hamburk G0, Dráždaný 5G, Víde 55, Frankfurt

n. M. 52, Št. Hradec 51, Lipsko a Mnichov po 47, Vratislav 44, Wies-

baden 31, Prahu 29, Kolín 28, Londýn 24, Rigu 12, Amsterodam 2.

V cizích eech bylo 183 pedstavení, a to: 49 v Paíži, 9 v ostatní Francii,

33 v Bruselu, 13 v Holandsku, 15 v Anglii, S v Itálii, 14 ve Stokholm,

5 ve Španlsku, 15 v Novém Yorku, 1 v Moskv, 1 v Buenos Aires.

Na Národním divadle v Praze dáváno 7 pedstavení (Lohengrin 5krát a

Tannháuser 2krát). Nejastji provozovány Tannháuser 280krát, Lohengrin

277krát, Fliegender Hollánder 108, Meistersinger 13G, AValkre 12G, Rhein-

gold 88, Gotterdámmerung 79, Siegfried 77, Rienzi Gl a Tristan a Isolde 47.

Brom jakožto hypnotikum. Dle sdlení „Bntish-Medical-Journal"

náhodou se ukázalo, že brom ve vysokém stupni pivozuje spánek. Dáma,
která trpla slabostí nervovou, jež po 9 let jevila náruživou touhu po
morfium, užila omylem 75 gr. bromu a upadla pak do hlubokého spánku,

který nezpsobil žádných vedlejších úink. Následkem toho uinil Dr. Macleod

pokusy, jež vedly ku pekvapujícím výsledkm. „Spánkem bromovým*,
o nmž mluví, rozumí se stav trvající pt až devt dní, v nmž dotyný
lovk ve dne i v noci spí, aniž by mohl býti probuzen i silným zatesením.

Nemže ani choditi, ani státi, ani sedti, ani mluviti, ani vbec jakoukoli

vyšší innost mozkovou vykonávati, nemže ani jísti, ani píti, jedi sám sob
ponechán a nezná vbec žádných poteb. Aby však síla tlesná píliš ne-

klesla, musí býti pacient v takovémto dlouhém umlém spánku vyživován

mlékem. Stav klidu je v tomto asu, pokud si možno mysliti, nejdokonalejší,

ani oslující svtlo, ani nejsilnjší hluk nemže spícího probuditi, a jeho

nervy mají tak úplný klid, jakého nelze žádným jiným zpsobem dosáhnouti.

Dr. Macleod zpozoroval nejnápadnjší zmny jakožto následky spánku
bromového. Schopnost choditi, mluviti a mysliti ponenáhlu se vracejí a to

tak, že asi trnácte dní po procitnutí mozek vykonává opt svou úplnou

innost. Nikdy nebylo zpozorováno porušení dýchacích orgán nebo jiných

funkcí. Pi náležité trplivosti a péi a zvlášt, jestliže alespo vždy po

dvou hodinách jeden nebo dva poháry mléka do spícího se nalijí, není se

ani obávati ztráty na váze. Pro píbuzné a okolí má pirozen tento stav

spánku nco znepokojujícího v sob a proto teba je ped tím pouiti je
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o podstat a trvání tohoto stavu. I vyživování je po dva až ti dni velice

obtížné, ponvadž polykáni nechce se daiti a mléko po lžikách po od-

tažení dolní elisti do úst musí býti naléváno. Podávání bromu dje se tím

zpsobem, že po každých dvou hodinách v polovici vody ve sklenici podává

se 8 gr. bromu, tak že dávka prvního dne dosahuje až 30 gr.; tato dává

se v následujících dnech tak dlouho, až nastoupí silná ospalost. Úplný
úinek ukazuje se teprve 24 hodin po poslední dávce. Teba však vykati,

zdali tyto údaje i pi dalších zkouškách se osvdí. — r.

O zalesování Krasu pinesly zajímavou zprávu listy slovinské.

Letos poala zalesovací komisse pracovati 21. bezna, a sice na desíti

místech zárove. Všecka tato místa leží v polit, okresu postojenském a tož

v katastrálních obcích Senožee, Gabre, Brito, Tamije, Trnje, Palje, Parje,

Radohova Vas, Xerin, Postoj na, Kal, Sevce, Slavína, Stará Sušica, Trnovo,

Vrhpolje a Vipava a zaujímají 183 ha krasoné pdy úpln zpustošené a

138 ha posázených už za let minulých. Kultura tato však utrpla na

rzných místech suchem a stržemi, je tedy teba, co zhubeno, novými

stromky dosaditi. Bylo spoteno, že na zalesnní zmínných míst bude

teba pl 3 milionu sazenic rzného druhu. Zalesování se dje za dozoru

c. k. lesního vrchního rady a zemského vrchního dozorce lesního V. Golla.

Dozor na jednotlivých místech sven jest c. k. lesníkm a hlídam
kraSských kultur. Zalesováním zamstnáno prmrn 1800 dlník na-

jatých ze sousedních vesnic, kteí roztídni tak, že na každém z udaných

desíti míst pracuje po 150— 250 dlník, muž, žen, chlapcv a dvat.
Denní mzda obnášela GO h až 2 K. Ponvadž poasí nebylo píznivo,

zpozdila se i práce, ale i takto mlo býti dílo do 15. kvtna hotovo.

S pdou letos zalesnnou dostoupil rozmr pdy vbec zalesnné 1590 ha.

Jaký užitek ze zalesování plyne, vdí už nyní obyvatelé sousedních obcí,

dostávajíce za ištní 15— 20letých porost hojnost díví. V nkterých

koninách, zvlášt pak pi jižní dráze, vyrostla kultura už tak, že snhové
vánice znan jí byly oslabeny. p.

K vynalezení barometru. Obyejn bylo posud rozšíeno mínní,

že byl Pascal první, který poznal cenu barometru jakožto mie výšky.

Vždy bylo psánu, že Pascal pohnul svého švakra Periera k tomu, aby na

Puy-de-Dóme a barometrem uinil pokusy o tom, zdali stav sloupce rtuového

na horách zstává týž nebo ne. Z listu Descartova ped nedlouhou dobou

nalezeného vysvítá však nade vší pochybnost jasn, že tento to byl, který

poprvé vyslovil domnnku, že na horách asi rtu mén vysoko stoupá n.ž

na rovinách, a že Pascalovi radil k dotynému pokusu díve ješt než tento

dal svému švakrovi rozkaz k provedení jeho. Pascal sám líí vc tak, jakoby

byla jemu samotnému napadla tato myšlenka. Mžeme však nyní na základ
zmínného li.-tu za to míti, že ve skutenosti vc Be mla jinak. Z listu

opt nalezeného, jenž v asopise „Wetter" doslovn je otištn, dovídáme se

dále toho zajímavého fakta, že Descartes také první opatil barometr pesn
rozdleným mítkem a že na nm inil pravidelná pozorování a dal podnt
k souasným pozorováním na vzdálených místech. Jemu byly již známy zmny
ve stavu sloupce rtuového za zmny poasí. Pro djiny vdy jest nalezení

listu Descartova zajisté velikého významu. („Nátur* 1900, Nr. 11.) — k.
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Záhebský „Obzor" nedávno sdlil, že vyjde co nejdíve papežské

breve týkající se slovanské bohoslužby v jižních diecesích.

Neštstím pro náboženský život Jihoslovan by bylo, kdyby etní ne-

pátelé této bohoslužby byli v kurii skuten slechu došli. To by snad

mimo krckou sotva která z diecesí pímoských co ze své slovanské

liturgie zachránila! — V diecesích poreské a terstsko-koparské nejedná

se už konen ani o liturgii samu, jako vbec o pirozená práva

slovanského lidu, jaká má lid všude vi své duchovní správ. Vidt
to z nedávného pípadu terstského, kde o Božím Tle u svatého

Jakuba, jediné fary terstské, která i slovinské bohoslužby mívala, povstala

velká boue a vzpoura proti místnímu duchovnímu správci, jenž zakázal

nésti vedle všemožných jiných praporu prapor sv. Cyrilla a Methoda,

prapor to kostelního bratrstva slovinského! Než by byl fará, rodem
sic Charvát, ale takto liberal vlašský, potlail svou nacionalní ne-

snášelivost, radji lidstvo od prvodu odehnal! Ostatn vrhá to divné

svtlo i na disciplinu diecesní v Terste, celá ta praporová záležitost!

Fará (Hrovatin jménem) už i posvcení praporu se protivil a prapor

musil býti posvcen od zvláštního splnomocnnce biskupského. Protivil

se na to, aby prapor byl uschován s jinými v kostele, konen byl

k tomu donucen týmže ablegatem biskupským. A v oktáv Božího Tla
opt musil býti biskupem donucen prapor sv. Cyrilla a Methoda s jinými

v kostele dáti rozvinouti. Prapor sám není snad njakou slovinskou

trikolorou, nýbrž jest bílý s obrazy vrovstcv a má pouze slovinský

nápis družstva. Družstvo sv. Cyrilla a Methoda jest družstvo kostelní,

jež si obralo za úel povznesení zpvu chrámového. Le po své roztržce

s nacionalním faráem zakázáno mu v kostele zpívat. Fará Hrovatin

(jakož i jiní v mst samém) co mohl slovinského z bohoslužby odstranit,

odstranil a tím Slovince o jediný jejich kostel pipravil, tak že krom
osad territoria terstského v Terste slovinských bohoslužeb vlastn není.

Faráe v jeho nacionalní zavilosti proti biskupovi podporují státní

i mstské úady a ovšem veškerý tisk vlašský (vyjma jediný kesfansko-

socialní týdenník „Avanti"). V tomto ohledu pomry v terstské diecesi

staly se nesnesitelný. Zliberalisované knžstvo vlašské tajn i veejn je

proti nynjšímu, jako bylo i proti minulému biskupovi. Nejen liberální

tisk mstský, ale ani Eím není ušeten stálým udavastvím a do-

•stvím. V terstské „Edinosti" sdluje njaký dopisovatel zprávu,

že sv. Otec na zakroení samého starosty terstského slíbil, že dovolí

a piiní se o to, aby v kostelích terstských výlun vše^ se konalo

latinsky; biskup terstský prý už pokyn v tom smru z íma dostal.

V rakových sporech se obyejn pak vydává heslo: Pry od íma!
K pravoslaví! Nkolik Slovinc také už na mstském úad se hlásilo,

Se pestupuje k pravoslavné církvi, le mstský úad vší moci se za-

Bazoval je od toho odvrátit. Pokud se duchovní správy týká, budou
pomry terstské možno-li brzy ješt horší, než ve Vídni jsou vi
lidu eskému.

Náboženské pomry v obsazených zemích Bosn a
Hercegovin za letoších delegací doznaly opt všestranného pro-

Hlídka. 32
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tepáni. Stížnosti sypaly se ze všech tí stran; nejosteji však vystoupili

letos se svými stížnostmi mahomedáni, stžujíce si na násilné kesténí

dítek a zvlášt dívek mahomedánskýck od katolík. Stížností, jež

ostatn dovedly udati jediný strannicky zbarvený pípad, zdá se, chytnou

se Maai, aby svj politický a hospodáský, obojako neblahý vliv

v Bosn upevnili a rozšíili. Vláda asi v zemi, v níž náboženské vdomí
tak jest živo a citlivo, nejspíš obtuje v kollisi katolictví, nebo toto

už i dnes má pece jen nejvíc živl liberálnjších (ve zlém i dobrém
smyslu). Katolictví šíí—li se (a šíí se) na úkor ostatních dvou vyznání,

šíí se pirozen pro veliký fond své intelligence, jaká stojí v adách
jeho, když ode všech jiných nadpirozených pohnutek odezíráme. Ze
vláda spíš katolíky odstrí, jen aby ostatní dva si nestžovali, vidno

z nedávné slavnosti „svcení" praporu ve spolku charv. „Trebevié".

Jen aby slavnost nemla rázu náboženského a nemohlo se tudíž íci.

že katolíci opt „se roztahují", na pokyn vlády vstoupili do spolku

i mahomedáni a k vli nim pak od veškerého církevního obadu
musilo býti ve slavnosti upuštno. Knžstvo charvatské katolické se

nesúastnilo, ale Charváti aspo v národním ohledu mli tu lacinou

radost, že se v Bosn k myšlence charvatské hlásí nejen katolíci, ale

i mahomedáni!
U píležitosti obsazení sjednocené-východního metropolitního

stolce arcib. ve Lvov mluví se zárove o rozdlení veliké a

rozsáhlé diecese lvovské jakož i pemyšské. Jsou to nejvtší diecese

v Rakousko-Uhersku vbec (jen dv sedmihradské, sjednocená fogarašská

a nesjednocená sibiská se jim vyrovnají). Lvovské má 30 dkanství
a 685 far, pemyšské 38 dkanství a 715 far. Po nich nejvtší diecese

pražská a vídeská mají jen nco pes 500 far. Oddlením ástí obou
velikých diecesí vznikla by tvrtá diecese sjednocená v Halii, jejíž

sídlo by asi bylo položeno nkam na severovýchod Halie, snad do

Tarnopolu, Kolomyi, Zíoova i jinam. — Jako kandidát pro osielý

metropolitní stolec jmenuje se dsledn v obojím tisku, polském
i rusínském, v onom jako žádoucí, v tomto jakožto obávaný —
nynjší biskup stanislavský hr. Szeptycki, basilian reformovaný, rodem
Polák a jakýsi druh „konvertity", pešelt ped nkolika lety od
obadu latinského k obadu východnímu. A Rusíni se práv boji. že

ne bez úmyslu. Nynjšího biskupa stanislavovského podezívají, že

bu sám, bud na radu vyšší pestoupil k obadu východnímu, vstoupil

k reformovaným basilianúm. a tu po nkolika letech skuten už

vyhlédnut za biskupa sjednocené diecese ve Stanislavov. Když ped
dvma lety uprázdnn stolec arcibiskupský ve Lvov po kardinálu

Sembratoviovi, byl biskup Szeptycki pece ješt mladý, než aby ihned

mohl býti povýšen na stolec arcibiskupský. Povolán proto z Pemyslu
staiký biskup Julian Kujlovský. rudém i pesvdením Rusin a

pelivý ochránce slovanského východního obadu. Polská vláda zemská.

kterou jako hlavní osnovatelkn celého plánu podezívají, dosáhla tím

smrtí arcib. Kujiovského, co chtla. — Ovšem jest jiná, zda všecka
tato podezeni strany Hatyanynovy rusofilské jsou odvodnna! Stálé
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ty povsti, že obad slovansko-východní jest Polákv a Jesuitv ohrožen,

že o smýšlejí, aby celou Hali ruskou polatinili, jsou spíš báchorkou
než pravdou. Spíše opak jest pravdivý, že by totiž pravoslavní, kdvbv
trochu moci méli. sjednocené snažili se pitáhnouti znovu na svou
stranu, odtrhnouti je od íma. jakož uinila ruská vláda a ruská

církev se sjednocenými na Podlaží.

Dne 24 kvtna (11. kvtna dle starého kalendáe pipadá svátek

sv. Cyrilla a Methoda) slaveno na svátek vrovst slovanských 25leté

jubileum pipojení sjednocené cholmskédiecese k církvi

pravoslavné. Processím. hostinou, pípisy pozdravnými od dležitjších

osob církevních na Rusi slaveno jubileum u pítomnosti gubernatora

Tchoovského a všech státních úad. Lidu. jenž z okolí pišel

v processích, rozdávánv brošurky prof. Olchovského: „O dávných asech
pravoslaví a o unii v zabužské (za ekou Bugem) Rusi a o optném
pipojení cholmských uniatv v r. 1875." Bez boj to pipojení nešlo,

ani to nové odpojení ne — ob církve slaví z oné dobv v XVII. století

své mueníky. — Protest proti tomu jubileu wdali bohoslovci sjedno-

ceného semináe lvovského, podepsali ho však jen bohoslovci mlado-
rusínské a smírné strany (organy: Dilo a Rušlanj. kdežto starorusínští.

moskalofilští, jak jim pezdívají v Halii, nepodepsali, a ti. kteí z po-

átku byli podepsali, pozdji své podpisy odvolali. Dle Rušlana jest

v seminái bohoslovném východního obadu ve Lvov ze 204 bohoslovc
54 starorusínských. Také zvláštní pomry, že už i v samém bohosloví

se tídí nastávající knží podle stran politických!

Vyplížený z biskupství svého v Plocku ped dvma letv a v Odsse
internováný katolický biskup polský Symon, dle zpráw
krakovského „Czasu~ zekl se na žádost sv. Stolice svého biskupství,

aby píocká diecese nebyla tak dlouho osielá. Ruská vláda se uvoluje

biskupovi Symonovi za tuto ochotu platit dále dosavadní pensi (3000
rubl) a mimo to zrušit jeho nucený pobyt v Odsse. a dovolit mu
volný pobyt v Rusku i za hranicemi (vyjma asi král. polské samo! .

Hojné vysthovalectví polské, rusínské a jihoslovanské má i

v církevním a náboženském ohledu své pesmutné stránky. Osudu
rusínských uniat v Americe severní jsme se už nkolikrát dotkli:

oni i Jihoslovani bývají svádni k pravoslaví. Ze církev katolická ne-

doznala v tom ohledu ješt vtších ztrát, má svou píinu jen v tom,

že ani pravoslavná církev nebyla pichystána a s dostatek vyzbrojena

v novém svt. Varšavská -Gazeta Polska" z péra Leona Bieleckého

pináší popis tžkostí, s jakými zápasí polští vy stého válci v ná-
boženském svém život v Brasilii. v Paraguayi a Argentin.
Vystéhovalci hned po usazení svém utvoili sic výbory kostelní a

skládali na kostel i na budoucího faráe. Ale potíž vždy nejvtší byla

o knze. Tak na píklad ve Sv. Matouši u Parany polští osadníci

prostednictvím svého biskupa poslali na pemvšské biskupství pl pátá

tisíce korun prosíce biskupa, aby jim poslal njakého polského knze.
že už vše mají pichystáno i kostel vystavn i aru a peníze že posílají

-tu. Biskup pemyšský však p<> roce vrátil peníze zpt. že žádný

32*
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se nepihlásil. A tak kostel stojí dosud prázdný a osada už nkolikátý

rok jest bez duchovní správy. — A i když se pihlásí njaký domácí

polský knz, bývá to nejastji takový, co doma neporovnal se s biskupem

svým, nebo si nadji iní na život svobodnjší a nevázanjší tam

v Americe. Biskupi jihoamerití proto projevují velikou nedvru
k polskému knžstvu, již mnoho hodných knzi polských marn se

dosud snaží zvrátiti. Biskupové za to pln dvují knžstvu nmeckému,
které jest i spolehlivjší i vzdlanjší a ádnjší. Xkolik nehodných
jednotlivc tu pokazilo mnoho nahoru i dol. Materiální byt knžstva

mezi osadníky jihoamerickými není tak bídný, jak by se myslilo.

Osadníci platí na roní dchod svého faráe po 6 milreisech ron
(jeden milreis jest 1 zl. 40 kr.), z taxy štolové musí knz jisté pro-

cento (desátek) odvádt na vydržování biskupa a diecesní poteby
(v jižní Brasilii a v Argentin aspo). A taxa štolová obnáší 5 milreisú

za kest, za zdavky 6 milreisú. za poheb rzn dle vzdálenosti, pru

mrn 25 milreisv. Taxa jest jak vidt hodn vysoká, ale také funkce

ty jsou mnohdy velmi obtížný, když farnost jest na mnoho mil rozlehlá.

Beatifikace oznámené konány 27. kvtna a 3. ervna. Dne 21. kvtna
prohlášeno za blahoslavené 77 mueník annamsko-ínských.
dne 3. ervna pak Maria Magdalena Martinengo. Ze 77 mueník jest

jich 14 Evropan (3 biskupi, 10 knží) a 63 domorodc (29 knží,

34 katechist a obyejných vících). Umueni byli v Annamu v zadní

východní Indii a v jižní Cíne (tu jen 13 z nich), mezi lety 1798. až

1856.. z nichž zvlášt dva roky byly krvavé, 1838 a 1840. — Blaho-

slavená Maria Magdalena Martinengo (* 5. íjna 1687, j 27. ervence
1737) z rodiny hrabat Brescijskýck Barco. Vstoupila do ádu kapucín-

ského, v nmž zvolena za abatyši.

Pouti jubilejní te omezují se jen na obyvatelstvo italské a

jižní vbec, a i to v potu menším. Kvten a duben byly hlavními

msíci v první polovici roku, le oekává se, že v druhé polovici záí
a íjen ješt je pevýší. Pes to, že poet poutník bude takový, jaký
nebyl v Kím od roku 1870., od uchvácení íma, pece stedovkým
poutím jubilejním se nevyrovná. Úinek poutí pozorovati v hospodáském
ohledu už te. Tak na píklad tramvajová spolenost ímská od bezna
do polovice kvtna vybrala tolik jízdného, kolik vloni za celý rok 1899.

nevybrala. Loský celý píjem mstské dráhy byl 2 J
/2 milionu lir,

letos eká píjmu 8—10 mih lir. Dopisovatel milánské „Perseveranzv
poítá hospodáský užitek íma z poutníku na 100 mil. lir, neítaje

almužny a petrský halí. Zednásko-liberalní listy ímské tento úspch
jubilejního roku provázejí netajenou zlostí. ProrokovalytO. že všecko
skoní fiaskem, protože národy už se dávno od církve odvrátily a

nelnou už tak k ímu jako za stedovku. S úmyslem przraným
sdlila nedávno ímská liberální „Tribuna", že vláda z ohledu na

zdravotní pomry prosila sv. Stolici, aby na njaký as v nejparnjších
msících pout zastavila; le „Osservatore Romano" hned v záptí
toto sdlení vyvrátil jako nepravdivé; ani vláda ani kurie nic o takovém
návrhu nevdí.
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Nepkný výstup zavinili Francouzi dne 26. kvtna, kdy spolu

8 Nmci bylí puštni do basiliky vatikánské na spolenou audienci.

Ped asem vecpali se už dovnit, obsadili místa, jež jim nevykázaná,

vbec chovali se velice nedisciplinovan. Nmci pišli v processi za

hodinu za nimi a postavili se na svém míst. Francouzy mli v úmyslu

nikterak nedovolit Nmcm, aby mohli zpívat. Pezpívali tikrát po

sob lurdskou svou píse, a když ukonili po tetí a nastala na chvíli

pomlka, jali se Nmci zpívat," ale Francouzi syeli, dupali a zaali

zpívat znovu svou národn-francouzskou: „Nous sommes Chrétiens . .

.

Catholiques et Francais toujours." Rady nejblíže u sebe stojící dostaly

se i do ptky slovní a ásten i — runí! Nmci jsouce v menšin

a chladnokrevnjší nedali se k niemu strhnouti, a tak vše pestalo,

jen že zpíváno na ohlušení vzájemné a na vzdory.

Mezi poutníky všech zemí a národ — scházejí poutníci

anglití. Anglití katolíci usnesli se nepoádat žádné pouti do íma
pro urážku svého národního citu, jakou prý spáchaly vatikánské listy

svými protianglickými vvpády za války bursko-anglické. O polemice,

která proto povstala mezi anglickými a ímskými katolickými listy.

už jsme se zmínili. Le polemikou to neodbyto; anglití katolíci uspo-

ádali protestní schzi pod pedsednictvím vévody Norfolka, a protest

proti jednání vatikánských list poslali samému sv. Otci spolu s usne-

sením, že do íma chodit za takových pomr nemohou, protože

veškeré vrstvy anglického národa jsou velmi roztrpeny. Svatý Otec

bolestné dojat tímto následkem nešikovnosti list ímských pozval

prostednictvím listu kard. Rampolly aspo vévodu z Norfolku do Rima,

aby osobn s ním promluvil o tom, co se už stalo a snad i podmínky

smíení nabídl a už názory ímskvch list desavouoval. Ale ani vévoda

z Norfolku sám (jako pedseda "„Union Catholic" jest jaksi vdcem
anglických katolík) se nedostavil, nýbrž dav si posvtit me od kard.

Vaughana ihned odplul do jižní Afriky, aby jako na otupení hrotu

výitek protestantských sám vlastenectví katolicismu anglického teba

i krví svou prokázal.

Jelikož ani katolití Irové ani katolíci amerití ze^Spojených

Státu — a rovnž eí aspo k Anglosasm se poítající ^
— ani

urážky spolu s anglickými katolíky necítili, ani k usnesení jejich se

nepidali, nebude jubilejní rok pece zcela bez poutníkv anglicky

mluvících. Ale i v pípad tom pece známý biskup svato-pavelský

Ireland z Ameriky dopisem vévodovi z Norfolku zaslaným pidal se

na stranu uražených katolík anglických. Dopis tento obsahem svým
zstal dosti dlouho v tajnosti, teprv nedávno nkteré liberální listy

(a byla to i naše ministerská „Politische Correspondenz") pinesly

sdlení o nm, že Ireland haní v nm poínání a poádky kurie

ímské, vystupuje proti italianství Vatikánu, i projevuje nesouhlas

s požadavkem svtského panství papežova. Proti takovémuto výkladu

svého listu ohradil se nyní sám biskup Ireland listem kard. Rampollovi

zaslaným. Nepopeny však zstávají náhledy v prvním list vyslovené,

známé to náhledy i odjinud, že budoucnost katolicismu spoívá
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v anglosaském plemeni, které prý jest nejvhodnjším nositelem

katolicismu, ježto anglicky mluví nejvíce lidí nejen téhož národa,

ale i rzných národ, a jazyk tento rozšíen jest po všech krajích

svta. Záleží proto na tom, aby církev se co možno nejvíc (zevn)

pizpsobila zaízením zemí, v nichž anglický jazyk vládne, Anglii a

Spojeným Státm. Tedy také správu církve na volnjších a srdenjších
základech upraviti, než na jakých dnes spoívá, ídíc se úzkým obzorem
jednonárodním.

Námaha pi kanonisacích a beatiíikacích, jakož i nával pout-

nických audiencí v ten as zmohly konen s v. Otce, že ulehl

a ve svatodušní týden lékai mu zakázali vycházet. Pi té píležitosti

stžuje si dopisovatel „Kathol. Kirchenzeitung" solnohradského na
zvláštní zaízení ve Vatikáne, že katolické listy a zvlášt úední
vatikánský „Osservatore Romano" jakož i poloúední „Voce della

Verita" za takového ochuravní sv. Otce bývají velice skoupý na slova

a na zprávy o stavu papežov. Zvlášt tentokrát, kdy tisíce poutník
a také domácích zvdavo bylo každým okamžikem a rádo by bylo

spolehlivých a obšírnjších, a co hlavního, upímných zpráv se dovdlo,
úední vatikánský list mlel, za to tím výmluvnji mluvily
liberální listy ímské. Tak zvlášt tentokrát liberální „Messagero

romano" ml zevrubné zprávy, a to zprávy zcela vrohodné a authen-

tické, jakých úedn-vatikánské listy obecenstvu nesdlily, nechtly
i nesmly! „A tak optn, jak už i jindy, byli jsme svdky toho

zvláštního, ale velmi zahanbujícího zjevu, že zprávy o stavu našeho

svatého Otce se nám z Vatikánu posílají prostednictvím proti-

katolického tisku." Není toho píinou snad „šikovnost" zpravodaj
v listech liberálních, nýbrž docela nco jiného, jistá nepkná vlastnost

talianská, jež zvlášt letos za roku jubilejního dere se zas velmi okat
do oí, vlastnost, jíž ímané mimo Vatikán i ve Vatikáne od dob
Jugurthových dosud se neodnauili. — Na Svatou Trojici ostatn už

sv. Otec vykonal zase obvyklou svou pobožnost poklony nov blaho-

slaveným, pozdravován tím nadšenji a srdenji od etn shromáždných
poutníkv i xtíman v chrám svatopetrském.

Opt po dlouhé dob konán zvláštní obad církevní, jinak sice

nevýznamný, ale pece samým papežm vyhrazený: totiž svcení
voskových figurek „Agnus Dei". Obad a zvyk pochází z prvních

století stedovké církve a povstal asi tak, že ze zbytku svící veliko-

noních (paškál) lily se pro lid figurky beránka, svtily se a lidu

rozdávaly na Velikonoc samu nejdív, pozdji na nedli bílou. Od as
Benedikta XIV. ustálen obad i doba svcení omezena a pesn urena.
Jelikož už díve na zamezení rzných nešvar se zvykem tím spojených
zvyk ten mnohonásobn byl obmezen a te jak výroba tak i rozdávání
„beránk" písnými pravidly obmezeno, patí obad ten ke zvláštnostem
církve. Papež má právo svtit „Agnus Dei" první rok svého papežství,

pak každý sedmý rok a v doby jubilejní. Papež Pius IX. obad ten

konal pouze r. 1867. v jubilejní rok smrti apoštol Petra a Pavla,

papež Leo XIII. po svém nastolení poprvé te v roce jubilejním. Práv i
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zhotovovati figurky „Agnus Dei" niají Cisterciáci. Svcení a rozdávání

konáno 17. ervna. Ve form medajlonk letoší „Agnus Dei u ozdoben

podobou Spasitele, jiný druh obrazem jubilejní brány v basilice sv. Petra;

na jedné stran pak vždy jest obraz „beránka". Nápisy vztahují se

na rok jubilejní a nesou jméno papeže Lva XIII.

Pestoupení ke katolictví spisovatelky paní Gnauck-
Klihnové i úední protestantské kruhy znan znepokojilo. Ale jak

z úvahy pastora Lassona v „Kirchliche Monatsschrift" vidno, hledí

se nad n povznésti tím, že pohnutky návratu pí. Gnauck-Kúhnové
snižují dle známého receptu. Praví: „Když roku 1895. na erfurtském

evangelicko sociálním sjezde rozhodn nadaná a ušlechtilá paní tato

enila, tu oekáváno od lidí dvivých, že nastane nový život a nové

hnutí v naší církvi. Te se však tato nejpednjší bojovnice ženského

kesfansko-socialního hnutí zekla stízlivé evangelické církve a hledala

ukojení v opojné a oslující atmosfée íma. ehož ovšem naše církev

jí dáti nemohla. Nepedpojatému pozorovateli není tento obrat nic divného.

Naše evangelická církev mla mnoho žen ve svém ln, které byly

velikými dobrodjkami svých bratí a sester. Ale vždy bylo podmínkou
pro takovouto innost žen u nás, aby se spokojily obtovnou službou.

Staly se velikými, ponvadž byly tak pokornými, že jen sloužiti chtly.

Není však evangelickým zvykem vychovati ženy za vdkyn, agitatorky

a reformatorky veejného života. A paní Gnauck-Kiihnové asi taková

práv úloha na mysli tanula ... Je to zcela pirozeným dsledkem, že

žena odlouená od své pirozené podstaty životní, do víru života vržená,

brzy zatouží po emsi positivním a konen v positivní autorit církve

ímské, jež jejím smyslm zvlášt lahodí, hledá útchu a spásu . .
."

Na to odpovídá sama Gnauek-Kuhnová v berlínské „Germanii".

(Viz Sms).
Prvního ervna uplynulo práv století od obrácení velikého muže,

protestanta nmeckého, hrabte Stollberga, jež koncem minulého

veku práv v nejhorších dobách církve katolické na všech stranách

pronásledované, tolik vzruchu nadlalo!

Huysmansovu obrácení nenepodoben jest návrat k církvi belgického

spisovatele Oliviera Destrée, který nenadále z cesty do íma
vrátil se dom do Belgie kající a plný svaté touhy a uchýlil se do

kláštera benediktinského v Maredsous, kdež ted skládá zkušební rok.

Za to v ervnovvch svazcích dvou anglických msíník
„Contemporary" a „National Review" vypisují dva nespokojenci

s katolictvím své zklamání. V „Contemporary R." njaký pseudonym
„Fidelis" obrátivší se od protestantismu, stžuje si, že katolíci

takového navráceného, místo aby mu ulehovali první pobyt v ln
nové církve, ztžují mu jej a žádají po nm, nenavyklém, více než

co sami plní. Každý volný projev jeho, kdy upímn a oteven se

vyjádí o tom i onom, co nového v katolicismu jej zarazí nebo

pekvapí, vykládají mu za zloin, za zbytek protestantského odporu

a nepátelství, sami však volnosti si žádají o všem svobodn se vy-

jadovat. — V „National R." Arthur Galton, odpadlý katolík,
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vyliuje píiny, jež ho pimly pestoupiti k protestantismu. Zdá se

mu, že dnešní katolicismus není ani latinskou ani ímskou církví

prvotní, že je to všecko zízení stedního vku, nemající spojení s církví

apoštolskou. Politicky i theologicky jest mu katolicismus nesluitelný

s kesanstvím a nesluitelný s vlastenectvím anglického obana!
Také ped nedávném do lna církve se vrátivší „biskup" J.R. Vilatte

te znova zas odboil a stižen klatbou spolu s odpadlým italským knzem
Pavlem Miraglia. Oba chodí jako agenti protiímští v pístroji biskupském
(Vilatte Miragliu totiž na biskupa posvtil!) a dávají se od nepátel
církve — obdivovat! Dekret, jímž Congregatio S. Officii nad obma
exkommunikaci vtší vyhlašuje, datován 13. ervna.

Zhanobení kíž stalo se poslední dobu na nkolika místech:

U Lublan výrostci pomatení sociáln-demokratickými naukami proti-

kesanskými po dvakrát se dopustili na veejných kížích téhož

zloinu a polapeni s velikou urputností piznali se k svému záští

proti kíži. — Na universit pešské nedávno práv ped návštvou
panovníka židovští studenti na schodišti s korun královských (gypsových

ozdob) kíže posráželi. Na interpellaci poslance Molnára (7. ervna
ve snmovn odpovdl ministr Vlasi, že ruší konfessionalní mír. tak

veejn na židy poukazuje! — Nedávno nov zvolená obecní rada

socialistická v Remeši, vlastn starosta továrník a socialista (!) dal

strhnouti veejný kíž v pedmstí Jard. Kíž jako soukromý majetek
žádán majitelem zpt a vystaven pak k uctní v pamtním chrámu
Pán sv. Klotildy (na památku 14001etí kestu Chlodvíkova) 1896
postaveném.

Nacionalistická vtšina nové rady paížské není ve svém jádru

pece jen spolu vtšinou kesanských zásad, tebas že mnozí nacionalisté

jen pomocí hlas nové strany kesanské (liga vedená Coppéem)
zvítzili. Nedávno vtšinou 39 proti 37 hlasm (6 nacionalistu tudíž

pebhlo k radikálm a socialistm) usneseno se o tomže, co i ve

snmovn 323 proti 133 hlasm (13. ervna) pijato, aby vyuovati
na Veejných školách bylo zakázáno lenm spoleností náboženských
od státu neuznávaných.

Ve svatodušní týden konán v Paíži mezinárodní katolický
sjezd za hojného úastenství francouzského kléru i lidu. Ke vše-

obecnému sjezdu, hlavn sociální a charitativní innosti církve vnova-
nému, pipojil se pak sjezd žen kesanských, navštívený asi

tisícem úastnic, nejvtší to dosud sjezd ženské otázky na zásadách

písn katolických svolaný. — První sjezdy maniestaní hodlají konati

katolíci charvatští a katolíci australští.
Z výsledk loské synody jihoamerických biskup v ím konané,

vedle jiných vcí, sdluje dopisovatel vídeského ..Vaterlandu" právo

dané jim od sv. Stolice, že v obvod latinské Ameriky zrušuje

se závaznost ustanovení kanonického práva, že fará právoplatn usta-

novený ve své farnosti jest „inamovibilis u
. nesesaditelný bez processu

disciplin.). Toto právo biskupové jihoamerití žádali proto, že nemají
dostatek vhodného a spolehlivého knžstva a proto chtjí míti neustál.-
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vyhrazeno právo disposice. Také kanonikaty obsazovati bez konkursu

jim dovoleno. Privilegia toho obdrželi na 10 let. Svatou Stolicí uloženo

také biskupm, konati aspo každá ti léta provinciální konference,

na nichž by se záležitosti církevní správy projednávaly.

Star o katolíci švýcarští, pod jejichž církev náleží i naše

^mohutná" národní církev Dra. Išky. konali nedávno sjezd svj
universální v Basileji, na nmž pítomno bylo 130 osob. v tom

56 laikv a 34 hostí. Sdleno, že v celé církvi „kesansko-katolické".

jak si íkají, psobí 56 knéží, ve školách jejich uí se 4500 dítek

a duší ítá celá švýcarská starokatolická církev 32.000. i všecky „vrné"
její v národ našem k tomu ítajíc. Bokoslovný seminá švýcarský itá

šest chovanc. Z katolického knžstva prý neustále docházejí pihlášky.

aby je biskup Herzog pijal do svazku knžstva své církve. Tyto

žádosti prý vesms byly odmítnuty! Je-li to pravda, pak jest ovšem

škoda, že si jich nevzali!

Nejvážnjší otázkou pravoslavné církve ruské zstává stále otázka

missijní. obrácení pohanských nebo mahome dánský c h

kmen na jihovýchod a severovýchod evropské Rusi
usedlých. Dochází se konen k tomu náhledu, že církev pravoslavná

má velikou pekážku své innosti v tom, že pichází k nárdkum tm
obvejn se svou slovanskou liturgií a káže jim v ruském jazyku.

po pípad jen tžko se s nimi domlouvá pomocí prostedníku a

tlumoník! Jsou ovšem i kazatelé a missionái znající jazyky malých

tch kmen, jsou i z kmen tch synové knžími. ale i tu doposud

zstávala bohoslužba chrámová vtšinou na staroslovanském jazyce.

Mnohdv ovšem pastorace v takové farnosti východní Rusi jest nad

obyej obtížná. Tak sdluje jistý duchovní samaské diecese. že v obvodu

farnosti své má 321 duší ruských. 404 duše mordvínské a 768 uvašských.

Mordvíni jakž takž rozumjí rusky a spokojeni byli s ruskou a staro-

slovanskou eí v kostele. Ale pece v mnohém zstali netknuti

kesanskou naukou, oddávajíce se povrám a zvykm nekesanským.
Ješt he vypadá to s uvašským obyvatelstvem, které, a všecko

poktno, kesansky pece nežije a nic z nho nepochytilo. a to jen

proto, že v rodném jazyku nikdo mu nevysvtloval, nesloužil. Knz
te sám Ouvaš rodem sdluje svému biskupu, jaké pokroky Cuvaši

iní. co on rodný jejich jazyk zavedl aspo z ásti. S horlivostí ne-

bývalou a s pláem radostí obcovali mši po uvašsku složené a obadm
pohebním po uvašsku konaným. A od té doby Cuvaši mnohem více

si všímají náboženských úkonu.

Ve Vjatce zavedeny od konce bezna kursy pro vzdlání laiku
v úkolech missioná ský ch hlavn proti rozkolníkum. Napoprvé
vybráno 30 osob (23 jinochv a 7 dívek a cvieni a vzdláváni ve

sporných bodech, aby umli odpovdt a vyvrátit nauky rozkolníku Ne-

umlost a nepohotovost v dvodní bývá obyejn slabou stránkou každé

náboženské vtšiny, ímž proti menšin noví itáské brzy se ocitá v nevýhod.
Obsazování far právem nástupnictví hájil nedávno v „St. Peter-

burských Vdomostech" fará A. Pokrovský. .lest to zvláštní zpsob
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to právo nástupnictví („po nasldstvu"), a není divu. že ruským laikm
je proti mysli. Zeme-li totiž nkde knz a zanechá etnou rodinu,

která by jinak byla živobytí zbavena, kdyby se z fary musila vy-
sthovat, tu vyzve biskup nkterého z mladších klerik, aby se s dcerou
nebožtíka — jsou-li dcery na vdaj — oženil, dal vysvtit, a za to

že mu udlí právo nástupnictví. Osielé rodiny fará, zvlášt venkov-
ských, asto o toto zakroení biskupovo žádají, hledajíce tak nového
zaopatení na fae. Biskup ovšem má na vli posoudit, zda žádost jest

oprávnna, a chce-li už rodin vyhovt, má povinnost vybrati pes to

jen hodného kandidáta. Ale snadno pochopíme, jací asi kandidáti se

obyejn v takových okolnostech hlásí o ruku a o místo! Z tohoto

druhu satk knžských nejvíce bývá pak nespoádaných a nešastných
rodin, a nejastji farnost dostane nedbalého, nepoádného knze!
Ovšem biskup má také právo a pravdu, chce-li osielou chudou rodinu
knzovu zaopatit! Dopustí-li se už jednou rodinný svazek, nutno
nésti i všeliké jeho následky. Pensijního vdovského a sirotího fondu
knžstvo ruské nemá, aspo ne vydatného, tam kde malé podpory se

skytají, a tak chudé nezaopatené rodiny po smrti knzové pipadají
nutn nejbližšímu okolí knžskému na starost. S rodinami nižšího

duchovenstva (djaka a psalomšika) není tolik starostí; jsou sic ješt
ubožší, ale nehledí se pi nich tak na zachování vnjšího dekoru stavu

jako pi rodinách knžských.
Bulharská církev od Velkonoc vydává svj vlastní organ úední:

„Ctrkoven Vstník", první list nábožensko-vzdlavatelský. C. V. jest

týdenníkem sv. Synodu bulharského a celé národní církve bulharské,

která dosud svého úedního listu postrádala (pedplatné roní 13 lv
do cizozemska). — Sv. Synod bulharský vybral odbornou komissi

ku pekladu Písma svatého na jazyk bulharský. Peklad
zatím peložen bude z ruštiny, nebo ku pekladu z hebrejštiny a
etiny nemá ješt církev bulharská dosti sil uených a finanních.
Bude to první úplný a jaksi autoritativní peklad Písma sv. do bulhar-

štiny. Komísse skládá se z osmi osob a má býti s prací svou hotova
do r. 1902., naež peklad její bude pedložen synodu k posouzení a

schválení. — Mimo to zanáší se synod bulharský myšlenkou utvoení
zvláštního církevn-archeologického musea, ústavu to ku pechovávání
památek církevních, ale spolu i spolenosti, v níž by se pokud možno
veškerý uený officielní a vdychtivý svt bulharský sousteoval —
pod ochranou a ku zvelebení národní církve bulharské.

Ped rokem utvoený spolek „žen anglických na ochranu reformace"
(proti ritualistm a „vysoké církvi" zrazující reformaci) v nedávné
schzi výroní musil doznati, že vlastn nijak nepsobil, za to chvstá

se k tím ostejším zbraním pro letošek. Jako ritualisté zakládají ády
a kongregace mužské i ženské, tak i on chce takové klášterní, ádové
spolenosti zakládati, ale v duchu reformovaném. — Le „ritualisté"

prese všecko, co v poslední dob proti nim z donucení „usnesla" a
„vynesla" i aspo co jim poradila „vysoká církev", nabývají jak
pívrženc tak smlosti. Od nedávné doby (od bezna) zvláštní list na
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obranu jejich názor založeny „Tne Pilot" Loclivoda podpírá názory

jejich dvody velmi pádnými, a naopak reformované usvduje z od-

padnutí od pvodní normy reformované církve _katolicko"-anglické.

Do zbankroténí protestantismu stžuje si jistý americký missioná
protestantský v novovorském náboženském list The living Church>

takto: -Pijmte do list tch nkolik slov. jež plynou z pesvdení,
že protestantismus jest in toto v celku svém zhola neudržitelný;

ke kterémužto pesvdení jsem pišel ze zkušenosti mé na poli missio-

náském. Mám právo íci nco o tom. ježto jsem pracoval jako

missioná ve státech Pihode- Island, Xebrasce. Minnesot, ve stát

Novém Yorku a v Pennsvlvanii. Všude, kde jsem pracoval, setkal jsem

se s tím hlavním a úžasným zjevem, že všude bvla ohromná ást
v-kerého obyvatelstva nepokténa. Sloužil jsem v takových

obcich. kde žili sami protestante, a bvl jsem svdkem ..ohrožování-,

shromáždní pud širým nebem, s troubami i kotiv a bubny: vše to

jsem shledal, ím protestante zástupy pivábiti chtjí, ale nikdy jsem
neslyšel, že by naši .hlasatelé evangelia' nco mluvili o ktu nebo

o nutnosti jeho ke spasení. Úpln se vyhýbají tajemstvím ktu a

svátosti oltání. proto jednoduše, že v n neví, nebo jich nechápou.

V oích jejich pozbvlv ty svátosti všeho významu, a pestaly tedy

býti nezbytnými známkami kesanství a nevvhnutelnými pro spasení.

Protestantismus naší doby smuje jen k negaci, sensacím a divokému
fanatismu. Protestantští kazatelé už neodváží se ani hlásati celé evan-

gelium, vždy sami vvchovali národ v pohrdání základními pravdami
• tnskými ..." A co tu žaluje jeden, na to stžují si i jiní: rozklad

a zpohanšténí protestantismu zdá se býti neodvratným nejen v Americe,

ale i v Evrop. Mezitím co protestantismus nmecký spje stále více

na levo k rozkesanéní. jiná vtev, protestantismus anglický, vší mocí
tíhne zpt. ke katolictví, od nhož se odlouil v 16. století.

Vda a umní. Všeobecn se piznává, že staré družstvo divadla

ted na sklonku své psobnosti se snaží zvlášt v oboru novinek do-

mácích i cizích. Domácích novinek sic je vbec poskrovnu, ale i za-

:n'kum vychází >>• vstíc. Pohostinné hry. zvlášt ruského sboru

< torlenky-Dolinovy koncem minulého msíce byly krásnou nkázkon
ruského operního umní divadelního. Za to divadlu se nepodailo získat

k pohostinným hrám rodaku pražskou, chválenou operní pévkyni

Destinnovo Kittlovu. u berlínského divadla angažovanou: pes prvotní

pislíbení pozdji družstvu odekla. Snad už je pi mladém družstvu!?

Také nkolik mladých nových sil pijato. Ze starého sboru chystají se

odejíti za vlády nového družstva kapelník Cech iTaussigi. mistr bal.

Berger, herec Florjanski a pí. Benoniová. Staré družstvo zakoní svou

psobnost sobotním pedstavením 30. ervna, a to „Prodanou nevstku".
Na to buduu divadelní prázdninv po celý ervenec. Mezi tím pražskou

divadelní ponšt bude oživovat berlínskv inoherní sbor s vybraným
moderním programem, a nmecké divadlo, o jehož pustot tak rádi
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vtipkují, bude se zas plniti eskou i nmeckou pražskou spoleností. —
Nedávno nový editel lvovského divadla St. Pawlikovrski dlel v Praze

a sbíral vhodné síly u eského i nmeckého pražského divadla pro svj
sbor lvovský. Proto snad i angažovaný do Lvova kapelník Celanský pi-

puštn poprvé k ízení celé opery. — Dne 18. ervna pedstavil se

obecenstvu mladý spisovatel Neásek aktovkou „Almužna", psycho-

logickým (prý ibsenovským to) dialogem zatím bez vtších nárok.
Ústední Matice školská slaví letos 25 1 e t é jubileum své p-

sobnosti. Za tch 20 let vydala úhrnem 4 miliony zlatých, ili ron
prmrem 200.000 zl., jak praví J. L. Turnovský pi té píležitosti —
roní píjem ten iní jen devátý díl toho, co národ ron prokouí!

V r. 1880. sestaven pouze matiní výbor, teprv školním rokem 1881.

oteveny první matiní školy (Liberec. Brno, Znojmo, Prachatice.

Nýany). První rok už bylo ve školách matiních 700 žák, druhého

roku škol už bylo 20, tetího roku 25 a založeno matiné gymnasium
v Opav. Vbec do roku 1900. zízeno 127 škol, v tom potu dv
gymnasia, 69 škol obecných, 56 opatroven. Zatím ob gymnasia po-

státnna, 23 obecných škol pevzato obcemi, ti školy Matice zrušila.

Té doby vydržuje Matice 45 škol obecných a 44 opatroven, nepoítajíc

ústavy na nž pouze pispívá, a jež vydržovány jsou místními maticemi

školskými (tak na p. 4 stední školy na Morav).
Ze zrušeného evangelického hbitova karlínského pevezeny dne

11. ervna ješt ostatky filosofického spisovatele Aug. Smetany,
odpadlého knze-kižovníka na hbitov olšanský, kteréžto píležitosti

použilo nkolik národních dlníkv a sociálních demokrat k malé

demonstraci.

V sezení III. tídy eské akademie 4. kvtna podána zpráva o pí-
pravách vykonaných k vydání Glebauerova „Staroeského Slovníku".
Spisovatel pedložil literu „A" k tisku pipravenu.

5001etá slavnost založení, vlastn znovuzízení krakovské
Jagiellonské university z hlavního už minula. Ofíicielní slavnost

byla ve svatodušní svátky a hlavn ve stedu a ve tvrtek svato-

dušního týdne. Vlastní rok založení krakovské university jest 1364..

kdy král Kazimír za píkladem Karla eského založil v Krakov
„studium generále" po vzoru bononské university. Mlo totiž „studium

generále" ti fakulty: právnickou, filosofickou a medicinsko-pírodní.

Bohoslovné fakulty nebylo. Potvrdil vysoké uení a jeho privileje

papež Urban V. Le po smrti Kazimírov roku 1370. v politických

zmatcích a nepokojích „studium generále" zašlo. Teprv po 30 letech

na podnt královny Hedviky znovuzídil král polsko-litevský Vladislav

Jagajlo „studium generále", nadal je novými výsadami, rozšíil a obohatil.

Na žádost královských manžel Hedviky a Vladislava papež Bonifác IX.

dovolil teí, ehož papež Urban V. dovoliti nechtl, aby totiž „studium

generále" bylo doplnno po vzoru Sorbonny paížské také fakultou

theologickou. Papež Urban bál se totiž, že by za takové vzdáleností

university od íma, a za malých styk Polska s .1 limem a se západem
snad nadešly njaké bludy v uení theologickém a kontrola církve by
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byla nesnadná. Akt znovuotevení university konán v ervenci r. 1400.

u pítomnosti králov. Universita pak odevzdána pod ochranu a vedení

biskup krakovských. — Jak eníci slavnostní skoro všichni vytkli.

byla universita krakovská po drahnou dobu nejvýchodnjším vysokým
uilištm, osvtovým pojítkem západu s východem evropským. Koncem
šestnáctého století vliv a výhradní vzdlávací privilej university krakovské

utrply psobností ádu Jesuitského. Jesuité nižší a stední školství

dostali skoro vesms do svých rukou — a tu od 1564 poíná neustálý

boj university krakovské s vlivuplným ádem jesuitským, boj, v nmž
nezídka skuten i krev tekla. R. 1578. založeno vysoké uení ve

Viln od Jesuit, a Jan Zamojski v Zamostí r. 1593. založil podobnou

akademii jesuitskou. Tyto dv sokyn ostatn dlouho nevv trvaly;

kozácké, švédské, turecké nájezdy do Polska v 17. a 18. století

zastavily skoro veškeren vdecký ruch v Polsce. Po pldruhastaletém

úpadku r. 1777. v\slán od krále uený knz Jan Koílataj, aby uni-

versitu znovu pozdvihl, zreformoval a poádek zavedl. Janem Kollatajem

universita zmlazena, a na moderní vdecké základy postavena, vše

zastaralého a stedovkého z ní vvmýtno. Nový zdárn zaavší rozkvt
zadržen a zcela i byt university ohrožen za dlení Polsky. V r. 1801.

vláda rakouská dostávši do rukou Krakovsko povyhánla professory

Poláky a nahradila je Nmci, urujíc nminu za ádný jazyk vy-

u >vací university doposud ist polské. V dob napoleonského znovu-

zrození Polsky i universita krakovská obnovila svj polský ráz. R. 1805.

po kongresse vídeském Krakovsko i universita zstaly sic svobodnými,

ale dotace a velké dchody z dívjšího království polského odpadly.

Když r. 1846. Krakovsko znovu pivtleno k Rakousku, zaala opt
germanisace, jazyk polský a Poláci z university vypuzeni a kathedry

poobsazovány Nmci. Teprv roku 1861. 4. února císa nynjší odstranil

jazyk nmecký a uvedl opt polštinu. Výklady byly sic už polské, ale

správa zstávala ješt nmecká, teprv zavedení polského jazyka jako

úedního v Halii vypudilo poslední zbytky nminy i ze správy

universitní.

Pi tvrtení vlastní slavnosti mezi eníky a zástupci cizích

universit a akademií proneseno pes 50 pozdravných a oslavných eí,
z nichž nejnadšenji vítány ei amerických, francouzských a maarských
zástupc (tito totiž mluvili polsky). Zástupci nkolika universit cizích

byli rodilí uenci polští. Nejbratrštji a nejsrdenji, vedle domácích

tem, znly pozdravv a pípisy eské.
Ped slavností konáno nkolik sjezd, z nichž nejdležitjším

byl :isi sjezd historik polských 4. a 5. ervna konaný. Sjezd

historický konají djepisci polští každý desátý rok; svatodušní jubilejní

byl z ady tetím. Sjezd zahájen byl eí professora Dr. Tadeáše

Wojciechovského, v níž stžoval si do opozdilosti historického
bádání v polské pešlosti. rJe nás 18 milionu, ale v naukách histo-

rických pracujeme pouze tolik, jako by nás byly 4 miliony, to jest

ty tyry. kterými jsme v Halii, nebo jenom tu má vda historická

upevnné trvání a veejnou organisaci." A o stavu historie polské
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pravil: „Nejlépe rozvila se u nás historie literární, historie kulturní

a školská. Vysvtluje se to tím. že historikm literárním snadno

jest opanovati a ovládati materiál pramen, anebo že jejich pramenv
jako vesms tištné jsou nejpístupnjší. A jest tu ješt jiný dvod.
Máme jen dv ist polské university, krakovskou a lvovskou, ale

historie polské literatury má své stolice ješt na tyech jiných uni-

versitách nepolských: vratislavské a berlínské a varšavské a petro-

hradské. Tedy šest stolic universitních a nad to ješt Akademie se

svým oddílem literárním a pracemi, jež tento vydává (zvláštní vyni-

kající „Bibliografii polskou") a v tom všem máme dvod lepšího

úspchu polské historie literární.

V djinách kultury, umní a archeologie pedhistorické

máme dobré poátky: Kopernicki, Luszczkiewicz, z nichž tento vyerpal
snad sám úpln veškeren materiál k djinám architektury románské

v Polsce. Ale tu pece jen máme pouhé zaátky. Totéž dlužno íci

o našem národopisu a naší lidovd. Máme dobré poátky, ale

daleko jest ješt do synthesy. Ale nejslabji postupují u nás historie:

socialn-ekonomická, historie práva, pedevším pak historie

politická a státní, kterážto, a si kdo íká cokoliv, byla jest a

bude osou celého historického vdní. Ne tak, že bychom v tom oboru

nieho nemli; máme tu ásti nkteré úpln dokonené, jako na p.
vydání stedovkých akt diplomatických a hotovou sfragistiku. Ale do

objetí celého našeho dávnovku máme ješt daleko. Staí pipomenouti,

že nejslavnjší doba naší minulosti od XV. do XVII. vku vykazuje

dosud tolik mezer, že na pragmatické vylíení tch as nemožno
pomysliti.

Prý už nemáme ani sil na vystižení vcí mimopolských, ale he
že už i v polských vcech pedstihují nás cizí uenci. Tak v historii

Litvy a korunní Rusi pedstihli nás už historici ruští, tak jako nmetí
pedešli nás ve zpracování djv Slezska, Pomoí, Pruska polského, a

poínají tec se zpracováním djin Poznaská... Píinou tohoto zjevu

jest nedostatek pracovník, a pak nedostupnost pramen pro naše

historiky. A vydání pramen historických nemže se žádat od nás.

od soukromých uenc. To se mže státi pedn jen z dovolení a za

druhé i s pomocí státní. A my ústavy veejné vydavatelské, zkouma-

jící, shromažující a vydávající prameny historické máme pouze a

jedin v Halii. V druhých krajích bývalé Polsky jsou sic též taková

vydavatelstva, ale odkázána jsou pouze na soukromé síly, jako na p.
„Towarzystwa naukowe" v Poznani a Toruni. „Tam však, kde je nás

poet nejvtší, v království polském, není vbec žádného tovaryšstva

ani nauného, ani historického, ani národopisného ba ani archeo-

logického, aby aspo bdlo nad památkami, jež bhem doby ped
našima oima hynou. Nepovedlo se nám dosud vyžádati jakékoliv po-

moci státní pro vdu djepisnou v jazyku polském."

Zajisti' smutný rozbor a trapné piznání za nálady jubilejní —
le pomry jsou nad síly spolenosti polské. Známe ty t k stí statn

ze svého eského života národního pedobe.
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Dne S. ervna odhalen pomník Kopem í kov i. slavnému žáku

krakovské university na nádvoí budovy kollejní. Slavnosti odhalení

súastnili se etn eští hosté oslavujíce tak památku i svého rodáka.

Znániv slavista moskevský professor Brand, tak jako na ne-

dávnou naši slavnost Palackého, zaslal i na oslavu krakovské „všeehnice"

nkolik velých verš, polsky psaných, v nichž mluví o shod
bratrské mezi Polákv a Rusy. prose zapomenutí na zlé minulé asy.

Abv nové pomry bratrské nastaly... „laskawoáei Nieba. wytrwaioáci

i pracv i czasu potrzeba". A vda se o to mže nejvíc piinit, v kruzích

uenc nejdíve mže nastati obrat; koní verše Brandovy:

W tak.i áwietna rocznice, k'>ž nara nie awierzy,

iesmy w dobrých žyczeniach uprzejmi i snášeny

?

Nauka bowiem wszystkie i kraje i lata

jednm wielkiem daženiern — žadza swiatfa - brata.

O shod rusko-polské v poslední dob rozproudily se oživené

ei na obou stranách, které snad už ím dál více budou padat na

úrodnou pdu. Pozoruhodný jest v tom ohledu hlas ruský professora

Cierina. krakovskou všechnicí u píležitosti jubilea estným doktorem
jmenovaného. Názory professora Cierina odsuzující rusko-polskou

minulost a kivdy s obou stran, piznávající však v tomto vku víc

vinv Rusku a od nho proto žádající prvního, a to úplného poinu ke

smíení vyšiv mimo Rusko v brošurce; pojednává o nich obšírnji

V. erný ve svém ervnovém „Slovanském Pehlede", ostatn vydal

je i ve zvláštním otisku s dívjším dopisem o téže vci od polského

professora Mariana Zdziec howského. — Suvorinovo „Nové Vremja -

nedávno vinu
v
za nesmilivost Polák s Rusy uvalovalo na polské

asopisectvo. asopisy prý si vynalezly slovo „ugoda" a „ugodovci"

(= „shoda u
), ale podkládají mu smysl vždy jiný. než jak vrstvy

obanstva po smíení toužícího mu rozumjí. — Víc však než polské

zavinují jist ruské listy konservatní a církevnické. Tuto štvavost

ruských nkterých list svádjí však Poláci na zcela správnou adrosu:
tam. kde nejde o zájmy ist pravoslavné, a mnohdy i tam jsou

popuzovateli vlastními vždy Nmci a židé. kteí od sebe a rejd svých

na Rusi chtjí tím veejnou pozornost odvrátiti. Obojí jak židé tak

Nmci mají v ruském tisku ohromnv vliv.

Na oslavu jubilea Sienkiewiczova sebráno do konce kvtna
44.000 rubl. — V druhé polovici ervna dávána na varšavském
divadle „Rozmaitosci" jako veselohra pepracovaná rozkošná povídka
Sienkiewiczova „Ta trzecia", vyšlá ponejprv v literární píluze petro-

hradského „Kraje" v roce 1888. — Diplom, kterým Sienkiewicz
jmenován estným doktorem university krakovské, hlásá takto

jeho zásluhy: „In virm illustrissimum. Henricum Sienkiewicz. scriptnrum

Polonorum principem qui temporibus iniquissimis sermonis Patriae

diurnitatem egregie auxit. mtegritatem religiose servavit. civium animos
ort-xit. operibiisqne vivendia summam apud exteros gloriam, nnmen
qaoqne Patriae suae nobilitavit" t. j : ..Muži pealavnéma Benrykn
Sienkiewiczovi, z polských Bpisi vatel pednímu, jeni za asu nejh<
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výtené rozhojnil dstojnost ei mateské, její neporušenost zbožné
zachoval, mysli krajanu povzbudil, a nesmrtelnými pracemi v ciziné

slávu a jméno otiny své povznesl."

Panorama Stykovo na výstav paížské í„Mueníci v cirku
Neronov") umístné vedle nového paláce umní na polích Elysejskvch
vzbudilo hned v prvních dnech velmi živý zájem. Jest to illustrace

ku svtoznámému románu Sienkiewiczovu „Quo vadis?" (rovnž po-

užito Chateaubriandových „Mueníkú a
j. Sienkiewicz sám znázornn

na obraze v postav patricia v bílém plášti, jak ze zdáli smutn patí

na hrozné divadlo.

V Kališi (na hranicích nmecko-ruských) uspoádána archeo-
logická výstava polská. Jest to sic jen výstavka místní, ale

shrnuto na ní z oblíží i z dálí. co se dalo. Zvlášt hojn zastoupeno

oddlení pedhistorické památkami z doby kamenné a bronzové a

pak oddlení památek kostelních. V celku svém kališská výstavka

shromáždila památek historicko-umleckých a archeologických na znané
museum národní.

Konkurs vdecko-literarní o nadaci Kochmannovu (z r. 1898.)

rozešen zemským výborem haliským tak, že první cena dána ddicm
Anatola Lewického za jeho díla historická, druhá cena Marii Konopnické
za knihu: „Miekiewicz, jeho žycie i duch." Z téhož základu vypsán

nový konkurs vdecký do konce r. 1901.

V únorovém sezení krakovské akademie vd a umní (oddíl

anthropologický) podán sekretáem Zawilinským návrh na založení

veliké národopisné mapy Polska, kterýžto návrh obnoven a

zdvodnn jmenovaným i na sjezdu historikv polských. Pedevším
vyteno jako náhlou nezbytnost studium kroj lidových, jež se pomalu
zaínají na mnohých místech odkládat nebo valné kazit a mnit.

Ženské studium vysoké na Rusi pokroilo už i te snad šíe a

dále než ve všech ostatních civilisovanýck státech. A že i v obecenstvu

stále nových nachází podprc, vidti z nadací a odkazu: tak na p.
na ženskou universitu ve Varšav odkázáno nedávno 20.000 rubl.

Nová ženská universita v Moskv zízena carským úkazem od 1. ervna
st. kal. : tím zakládá se druhá ženská universita ruská (Petro-

hrad, Moskva).
Následek nepokoj studentských na universitách jest vedle Z' .stení

disciplinárních ád i r a y ono vání kraj dle universit. Jedno-

tlivým krajm pienv jednotlivé university jako píslušné ústavy,

student z toho kraje na jinou universitu než svou krajinskou pijat

nebude. Kraje, v nichž universita zízena, náleží pirozen v jeji

oblast; kraje, v nichž university není. rozdleny mezi sousední uni-

versitv a tu jest jedin pro takovéto studentstvo možný výbr. Kraje

nemající universit mají totiž na vybranou mezi temi sousedními

universitami. Sibi celá odkázána na poloviní universitu tomskou.

na její fakulty právnickou a medicínskou, v ostatních dvou oborech

mohou se žáci gymnasií sibiských obraceti pouze na kazaskou
universitu (!) a z Turkestanu ješt i na charkovskou a novorossijskou.
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Tímto podivným naízením Sibiané tedy vyloueni z vysokého studia

práv ve hlavních mstech, na emž v jiných státech práv vládám
záležívá, aby obyvatelstvo z okraj aspo ve studijních letech k ústedí
pipoutali! Celým tímto roztídním kraj dle universit má se hlavn
vypuditi veliký poet žák z universit petrohradské a moskevské,
kdež obyejn studentské boue zaínaly a vlád bvly nejnepíjemnjší.
Nejvíc tím ztratí universita petrohradská a nejvíc zase získá kazaská.

Na petrohradskou universitní stolici slavistikv po
V. J. Lamanském, o niž ucházeli se z ruských slavist pru. moskevské
university R. F. Brand. prof. odesské university Lavrov a docent

petrohradské university P. A. Syrku. zvolen Lavrov. jenž dostal pi
hlasování jen o dva hlasy více než Syrku. který z pedloských a

loských cest svých studijních po rakouských a uherských zemích
znám a v Uhrách zažil pro „panslavskou u propagandu té neídké cti

od vládv uherské, že vykázán z hranic „ma°:varorszáo-u".
» 77 O*, O

Tak zvané „dobroinné slovanské družstvo" petrohradské

nedávno z poruení carského zmnilo stanu vv své vymýtivši z nich

tak zvanou -dobroinnost". Spolek ten totiž vydržoval svým nákladem
nemajetné studující z jihoslovanských zemí na universitách ruských
a nedoznal tim velikých úspch pro myšlenku slovanské vzájemnosti.

Stanovy zmnny v ten smysl, že družstvo od nynjška bude míti

prvním úkolem svým podporu kulturních poteb a cíl slovanských,

jakož i podpora osob v oboru slavistikv a pro vzájemnost slovanskou

pracujících.

„Carské Zempisné družstvo" petrohradské zabývá se

plánem vydati obšírnou geografii evropského Ruska, v níž by
poprvé sneseno bylo vše. co vdni hodného známo o pd i lidech

ruské. Celé dílo rozpoteno na 22 svazk. Prvý svazek poíná
popisem moskevského kraje. Uvážíme-li rozsáhlost nedokoneného díla

..< >sterreichisch-ungarische Monarchie". 1 jež u nás mlo podobný asi

ú'-.'l. teb 18 že ráz jeho není tak písné i spise suše vdecký, nýbrž
populárnjší, tu 22 svazku na celou íši ruskou nebude se zdáti ani

iteným k pojetí tak obsáhlého materiálu, jaký se pod rukama
zpracovatel nahromadí.

Dne 13. ervna postaveno v Alexandrové sadu v Petrohrad
poprsí G-linkov o v pam letošího jubilea jeho. — Petrohrad >km
chystá se k oslav památky 200letého založení Bvého, jež pipadne
r. 190/).. ke kterémuž úelu povolila mstská rada tyto dni 50.000 rublu.

Ceny Petra Velikého, rozdlované _ueným odborem* mi-

nisterstva vyuování, letos neudleny, leda malá 500rnblová cena,

jež dána druhému vydání populární astronomie K. Pokrovského. jež

vydáno už r. 1897. „Pntevoditel po nebua
. Dél o prémie se ncl

jících sešlo se 17. Ceny Petra Velikého sloužiti mají k povzneseni

disciplin na stedních školách pstovaných a dobrých knih tomuto

vzdláni sloužících, jakož i k povzneseni -kolstvi obecného. N

seáit&r a 'lilo . n^eno, a už je blízko k

Hlfdkfc 33
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ceny pidány k cenám budoucího konkursu. Ron vypisuje se konkurs-

pro specielní odbor, tak na r. 1901. pro jazyky nmecký a francouzsky.

pro fysiku a pro geometrii elementární. 1902 pro ruský jazyk, logiku

a pírodní vdy.
Jak Vergunv vídeský „Slovanský Vk" sdluje, chystala letos

v lét ..carská akademie nauk" v Petrohrad vdeckou národo-
pisnou výpravu ruskou do Makedonie, jíž mli se súastniti

professoi Miljukov (historik), Kondakov (byzantinista) a Lavrov (slavista .

Na zvst o této výprav dopsal prý gymnasijní professor sofijský

ech Škorpil (který z obou Škorpil?) vlád rakouské, aby nenechala

Makedonii úpln vlivu vdeckých výprav ruských, nýbrž aby též

vypravila vdeckou spolenost do Makedonie a tím ruský vliv paralv-

sovala. „Slovanský Vk" má za zlé toto denunciantství professoru —
echu, zvlášt proto, že je proti Rusku namíeno a podotýká, že eši
a Poláci povstní jsou v Rakousku svou náchylností k policejním

funkcím, ježto prý skoro v celém Rakousku dležitjší policejní úady
zaujímají samí eši a Poláci, tito ovšem v tom úkolu lépe vynikají

v Rusku než v Rakousku.
Nepovažujeme sdlení a pobídku professora Škorpila za nic zlého,

naopak pro obor slavistiky jest to pece výhodnjší, závodí-li jedna

expedice s druhou na tomže poli. I kdyby vybídka ta mla nátr
politický, bylo by to pirozeno. Konen nebude asi Slovana rakouského,

který by si nepál co nejužšího spojení se Slovany balkánskými, a

snad pokud by to šlo s dobrou vlí Slovan balkánských samých
i pipojení jejich k Rakousku a utvoení tak mohutné íše slovanské —
s lepší ovšem spravedlností než jaká vládla dosud ped Litavou i za

Litavou. Pomohlo by to nám i jim. Nebo dnes v té rozdrobenosti

mezi šesti pirozenými a odvkými nepátely není ani nám ani jim

volno. A dokud to tak zstane — neulehí se boje naše nikdy! Politice

p. Verguna rakouští Slované proto sotva porozumjí: sesílení a slouení

tch rozdrobených 30 milion jihozápadního Slovanstva po boku Ruska
v íši Rusku pátelské není snad pece protiruskou politikou!

Jinak velmi pkn zaavší „Slovanský Vk" ve dvou dosud

vydaných íslech pináší nkolik návrh vhodných k utužení styku

vzájemných mezi slovanskými kmeny. Petrohradský dopisovatel Iljinský

navrhuje totiž vydati slovanskou encyklopedii, která by každému
populárn sic, ale pece správn a zevrubn poskytla nejpotebnjších

vdomostí o jednotlivých kmenech slovanských a to jak po stránce

zempisné a lidopisné i statistické, tak po stránce historické a politické

a hospodáské. Jen že myšlenku bude tíž provésti než vysloviti. —
Vydavatel listu Dr. Dmitrij Vergun, hodlá si zaíditi ve Vídni slo-
vanské knihkupectví, jež by zastávalo literární trh slovanský.

což by byl návrh jak uskutenitelný tak nanejvýš praktický.

Události z doby osvobození Bulharska budou se vracet

v ptadvacetileté vzpomínce po ti píští léta 1901, 1902 a

1903. Bulharsko celé, ale zvlášt vojenské kruhy jsou velmi inný ve

vymýšlení zpsobu oslavy a také ve vymýšlení moment, jež dlužno
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slaviti. Oslava míru sanstefanského má pak býti zárove protestem

ped celou Evropou, že pirozená práva národa bulharského na kon-

gressu berlínském zkrácena a ást národa znovu pod jho turecké

uvržena (v míru sanstefanském vydaná Makedonie opt v Berlín
Turecku vrácena). — Dne 24. kvtna konána zvláštní slavnost

u Stanimakv na A senov pevnosti jižn od Plovdiva). Obnoven
tu totiž starožitný nápis na skále hradní, jejž byli místní Bekové se

záští k bulharskému památníku posekali a rozdrápali. Xápis ten. nej-

starožitnjší bulharský, hlásá, že Asén I., car Bulharu. ekv a jiných

ješt zemí, dal postaviti tento hrad svému vojevdci Alexandrovi

Sevastokratorovi. Bvl to práv náš krajan prof. Konstantin Jireek. jenž

navštíviv ped nkolika lety hrad starožitného nápisu najednou pes
noc neshledal. Bekové ze msty, že tolik hostí a cizinc chodí se vždy
na památnou tvrz dívat a te tam k jejich hanb, že njaký bulharský

car také Bekm panoval, nápis zniili. Po tomto dtinství, jež tak

Bulharm jednu z nejlepších památek historických zniilo, vzchopilo

se nkolik ústav a soukromník bulharských, nápis obnovili a dne

24. kvtna slavnostn zasvtili na novou zlost Bekm! Stanimaka (ecky
Stenimachos) má se pak od té doby jmenovati Asnovgrad, od Asnovy
keposti (pevnstky), jež se na strne skále v romanticky pekrásné
krajin ''pod Bodopami) nad mstem dv hodiny v dáli vypíná.

Loni vypsaný konkurs královského blehradského
divadla na nejlepší srbské drama, skonen bezvýsledn. Posláno sic

tináct divadelních kus. 4 tragedie, 3 komedie, 2 historická dramata,

ostatní inohry ze života. Zádnv ze zaslaných kus neuznán však za

hodná ceny. Nejlepší hrou uznáno drama „Tako je moralo biti" (Tak

muselo býti) od Bade Ivanovice, avšak cena mu nepiena, ježto

nemá pedepsané délky 2 až 3hodinného veera. Le drama „Tako
je moralo biti" spolu s dvma jinýma: „Ljiljan i Omorika" drama
lyrické!) a „Obian ovek" pijaty ku provozování na scén ble-

hradské. První dv ze jmenovaných nesou na sob stopy vlivu moderní

dramatické tvorby nmecko-francouzské.
Srbský „Technologický slovník ženských runích

prací" chystá pí. Jelica Belovié-Bernadzikovská, první podobnou práci

v srbštin.

Srbská královská akademie o své innosti za rok 1899.

vydala zprávu, z níž uvádíme tyto vážnjší podrobnosti: V oddílu pí-
rodním pijato devt nových prací domácích uenc, pojednávajících

hlavn o pírodních pomrech a zjevech Srbska, jedna rozprava jedná

o Krasu bosensko-hercegovském. Jediná pouze práce odnáší se k oboru

jinému než zempisné-pírodnímu. totiž k chemii. Oddíl filosofický sbírá

dále materiál k vydání velikého „Akademického slovníku srb-
ského jazyka"; sebráno dosud 263.2 1 slov knihových a lidových

úsloví sebráno 69.750, a to hlavn jen ze Srbska a erné Hory. Jiné

kraje srbské dosud valn nevyerpány. Sbírá dále písn národní k vydáni

nového svazku „Sborníku srbských národních písní." Písní

národních už má akademie sebráno z rzných pramenu 114") krátkých
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ženských (lyrických). V rukopisných sbírkách svých pak chová už

40 svazk se 656 junáckými a 2350 ženskými písnmi; mimo to sbírky

ty obsahují ješt z drobnjších lidových útvor 178 pohádek. 2380 pí-
sloví, 2389 hádanek, 150 poítaek, 469 zaíkaek a 65 národních
obyej, lékaských pedpisv a pod. Popis vesnic a domu srbského
z rzných kraj pokroil dosti daleko pouze v království srbském
samém. Tu má akademie na 1200 popis vesnic a dom srbských,

z ehož minulého roku nasbíráno na 200. Práce podány jen menšího
významu, dv bibliografické, jedna historicko-literarní. Oddíl historický

spolu s filosofickým usnesl se vydati katalog všech rukopis z histor.

archivuv a rukopisných sbírek akademie a národní bibliotheky; usneseno
mimo to pikroiti k tisku velikého „Sborníku pro historii, e
a starou literaturu srbskou." Z prací podaných tomuto oddílu

jest vtšího rozmru rozprava prof. J. N. Tomie „Crnojevici i Crna
Gora od g. 1472 do 1528" a akad. P. Sreckovie „Kritiki pregled

istor. izvora (pramen) o knezu Lazaru i o Kraljevicu Marku." V oddíle

umleckém uspoádána výstavka snímk starých klášter srbských,
jež zhotovili akad. M. Valtrovic a prof. D. Milutinovic.

Národní bibliotheka srbská, o jejímž divném poádku
nedávno proskoila novinami hrozná zvst ze Srbska pozdji vyvracená.
mla poátkem tohoto roku 31.970 dl ve 69.830 svazcích, rukopis
bylo 625, tiskových inkunabulí 141, map a obraz 2293, politických

list 961, všech ísel knihových tedy 74.223. Celý budžet národní
knihovny obnáší 24.280 dinár, z ehož pouze 800 na nové knihy
a vazbu jejich, ostatní ztráví úednictvo.

Dne 20. kvtna konána výroní schze charvatského „Družstva
spisovatel", v níž vykonány volby výboru; v pedsednictvu zasedají

Ivan Trnski, VI. Mažurani a Dr. St. Mileti.

Autor parlamentarních djin charvatských, o jejichž vydání nedávno
jsme se zmínili, Martin Polic, poal v ervnu vydávati novou evni
charvatskou politice, národnímu hospodáství a literatue vnovanou.
Nová revue nese název „Hrvatska Reforma". Polic náleží k dnešní
vládní stran a snaží se prázdnému politisování oposice postaviti hospo-
dáské snažení, a o totéž proti oposiním i vládním stranám pokouší
se strana mladých socialn-pokrokových, jejíž vdce Dr. Potonjak
pešel už vlastn (jako rusínský Dr. Franko, jehož dráze se politická

dráha Potonjakova velmi podobá) k socialistm.
Nové družstvo Národního divadla pražského odbudilo slovinské

scén jejího editele a hlavní sílu hereckou R. Inemana. editel družstva
divadelního prof. Hubad zajel proto do Prahy hledati novou sílu vhodnou

;

kteráž by se ujala osielé scény lublaské.
Ruské kroužky mezi Slovinci po loském zákazu vládním

ruštin ve škole vyuovat, množí se a mohutní jako ze vzdoru. Ruské
nadšení šíí se hlavn v národní liberální stran; proto asi varoval
ped takovýmito ruskými kroužky, jež nejsou bez nátru liberaln-
politického, biskup lublaský Jegli na nedávné pouti slovinské v ím
nad hrobem sv. Cyrilla. Liberální listy a také „Slovanský Vk" jej
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proto odsuzují jako spojence vlády, jako necítícího národn a slovansky.

A-li slova, jež nejd. panu biskupovi podkládají, jsou tak pravdivá —
ostatn strannickou rozkvašeností krajinskou jest mnoho vysvtlitelno.

V útocích na knžstvo a biskupa lublaského jest na pí\ liberální

r Slovenski Národ" daleko nad naše liberální listy, petrumfne mnohdy
i naše povstné „ervánky-

.

Na slavnostní schzi vídeské akademie vd a umní
dne 30. kvtna sdlil sekretá usnesení celé akademie, zaíditi dle

možnosti fono grafický archiv. V tomto mly by se uchovati:

ei a náeí všech národv evropských v nynjší své životnosti na
konci století, pozdji snad i k uchování eí jiných všech národ by
se mohlo pikroiti. Dále by se v nm uchovaly e a zvláštnosti ei
i pízvuku jednotlivých slavných muž na rozhraní století žijících.

Konen bude fonografický archiv uchovávat lidové zpvy všech národv
a tak sbírati materiál vhodný pro srovnávací vdu hudební.

Z prací akademie vídeské vloni vykonaných teba uvésti do-

konené kopání na ped historickém nalezišti v krajinském
Novém Mst. Hradišt, na nmž kopáno, má 800 metr v objemu.
Nalezeno tu celkem 142 hrob, náležících mladší period doby tak zvané
hallstattské. Nalezeny tu stopy bydliš starodávných a ohniš kováských,
jakož i množství odpadk podobného druhu pedhistorických dílen.

Stanice pozorovací pro zkoumání povtrnosti, pozemského
magnetismu a pouhé hydrografické (pro stanovení srážek dešových)
náleží ásten k ústedí vídeské akademie vdecké, ásten centrál-

nímu hydrografickému ústavu nebo soukromým ústavm. Všech stanic

pozorovacích jest na 3500 a z toho náleží 408 centrálnímu ústavu

meteorologickému a magnetickému, 2500 hydrograí. centrále, moravskému
pirodn. spolku 212, polskému taterskému spolku 22, observatoím
v Terste, Pulji a Rjece 6, bosenskému ústavu hydrografickému 70 stanic.

Ze stanic (408; podízených pímo meteorologickému ústednímu ústavu

akademie vídeské leží jich 15 v cizích zemích: v Albánii, Palestin,

Sýrii, na Haiti, v jižní Africe (Žulu a Natal) a v ín.
Ústední povtrnostní zpravodajství, z nhož výatky a

výsledky uveejuje meteorologická stanice v denních listech, r. 1899.

r>>zííeno ze 34 míst na 60. Tchto 60 stanic posílá denn ranní zprávy
telegraficky (o 7. hodin) do Vídn, mimo to 12 dležitjších stanic

posílá ješt i polední zprávy telegrafické.

Od 23.—25. ervna konána v Mohui slavnost Gutenbergova,
5001eté výroí narozenin 'rok narození není znám) tohoto nejvážnjšího
pro novou kulturu vynálezce, o njž prou se ostatn i echy i Flámsko, a
Nmci veškeré domnnky o jiném pvodu jeho než pln nmeckém odmítají.

Za slavnosti uspoádána veliká výstavka tisková, jež zobrazuje nejen rozvoj

tisku v minulosti, ale i dnešní jeho umleckou a technickou vysplost.

Vzdálený Japan dere se i v astronomii už za civilisovanou, pe-
uenou Evropou. Nedávno uinn v Japansku první objev no-
vého planetoidu. Jedno z peetných tch drobných tlísek

nebeských našel totiž fotografickou cestou hvzdá císaské hvzdárny
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v Tokiu prof. Hirajama. Ježto nov objeveným planetoidm (z prostoru

mezi Marsem a Jupiterem) objevitel má právo sám dáti jméno, s tou

podmínkou, že to bude njaké mythologické nebo historické ženské

jméno — objeví se v etné ad pl pátá sta asteroidek ecko-
latinsky se volajících, první jméno snad njaké cizí východoasijské

bohyn. Professorem Hirajamou objevená planeta jest už letos pátou

v ad, zatímní znaka její 1900 FE.
Zemeli: 14. kvtna S. S. Korsakov, prof. moskevské uni-

versity, znamenitý a mladý dosud psychiatr a spisovatel psychiatricky.

— 18. kvtna Jan Bartko (v Budišín), lužicko-srbský uitel, jeden

ze starých lužických vlastenc a spisovatel. — 20. kvtna Jan Gero-
metta (v Kremnici), prof. a fará na odpoinku (* 1823), slovenský

ryzí vlastenec a spisovatel. — 22. kvtna Miloš Pejinovic, srbský

spisovatel, skonil v žalái v Požarevci, kdež byl zaven pro tiskový

zloin od vlády Milanovy. — 22. kvtna Jovan Djordjevic, prof.

university blehradské, spisovatel vdecký (* 1825). — 23. kvtna
Gabron Pavlovic Sabin i n (v Moskv), prof. duchovní akademie, nej-

lepší znalec církevního života gruzínské církve, již pšky prošel kíž
na kíž od kostela ke kostelu a od kláštera ke klášteru. Studie své

uložil v mnohých spisech, z nichž hlavní: „Polnoje žiznopisanie

svjatych gruzinskoj cerkvi" (1871 až 1873) ve dvou svazcích; „Drevnie

akty gruzinskoj cerkvi" (1882) a j. — 24. kvtna Ibrahim beg Re-
povac (v Sarajev), prof. arabštiny na sarajevském gymnasiu a char-

vatský spisovatel. — V kvtnu Paja Putnik (* 1827), srbský plukovník,

spisovatel vojenský, zvlášt z posledních válek srbských. — 4. ervna
Wladysíaw W i s 1 o c k i (* 1841), kustos bibliotéky Jagielloské a redaktor

„Przewodnika bibliografi-cznego", inný badatel a historik literární. —
9. ervna Dr. Gajo Bulat, charvatsko-dalmatský poslanec íšský a

zemský, vdce národní charvatské strany. — 16. ervna Jos. Kohuth
(* 1828), fará a spisovatel v Dolním Kubín na Slovensku, veleinnv

spisovatel a vlastenec slovenský, znalec literární minulosti slovenské,

zvlášt doby Bernolákovy, zanechal po sob pebohatou knihovnu, co

do pramen literatury slovenské skoro úplnou. V rukopise zanechává

historii a topografii stolice oravské, jejímž byl rodákem.

(Národní hospodáství pro nedostatek místa odloženo do píštího ísla.)

Školství. V popedí událostí školských rázu více povšechného,

veejného byla oslava 500 ronice vysokého uení Jagietlonského,
v Krakov dne 7. ervna konané. Zástupcové všech kmen slovanských

sešli se, aby za pítomnosti vyslanc všech universit rakouských a

mnohých cizích na jevo dali úctu k snahám kulturním na universit

po 500 let pstovaných. Vynikajícím zpsobem zastoupena byla eská
universita a Praha vbec. 1

)

*) Bohužel prý se naši studenti zase vyznamenali nedstojným chováním (pracka

v cirku, rvaka s ezníky v podezelých prý místnostech!!) Neomalenost a sesurovní

mládeže naší stává se vru již povstným, ba obtížným — a pi tom se jí se všech

stran jen lichotí a pochlebuje.
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O svatodušních svátcích založena první uitelská zádruha dle

soustavy Raiffeisenovy na schzi katolického spolku eského v Rajhrad.
Zárove ujednáno, že vydávati se bude vychovatelský list duchem
kesanským ízený. — Pokrokové, lépe eeno zliberalisované uitelstvo

nejmladší ze severní Moravy také již konalo sjezd v Olomouci dne
15. kvtna, ale krom obvyklých povídaek planých nic závažného
nevykonali, ba došlo k sporm dosti píkrým.

Na Morav utšen roste ruch pro eské uení vysoké a hnutí

osvtové vbec šíí se potšiteln. Uvádíme dnes na doklad oznámení,

že se koná v Brn kurs národohospodáský od 5. do 12. srpna a kurs

štpaský a ovocnický v Rajhrad od 20.— 26. srpna.

Dalekosáhlý význam také má na založení Matice Cyrillo-Methodjské

v Olomouci, jejímž úkolem je peovati o eské školy mšanské a

odborné založené školními bratími, kteí v Olomouci zakládají mateský
dm své kongregace.

Požadavky katolík velmi strun, ale jasn tlumoí program
školský katolické strany národní v Halii letos pijatý.

Zádají Poláci školu konfessionalní v tomto rozsahu: 1. Všechny ped-
mty vykládají se po katoliku, t. j. s takového stanoviska, jaké

o výzkumech a vcech míti smí katolický uenec vící; 2. všechen

mravní výchov i vedení žák dje se na základech katolické ethiky;

3. pijímá výhradn katolické dti a 4. vyuují výhradn katolití uitelé.

Snad asem uitelé pestanou z takové školy konfessionalní míti

strach a hrzu tak, jak pijímají nyní zcela klidn požadavek náš

týkající se pokraovacích škol, jak nasvduje lánek J. Mrštíka

„O nutné reform našeho školství" v . 9. „Ped. Rozhled" uveejnný,
kdež na str. 391. vyslovuje se pro pokraovací školu povinnou.

lánek onen stojí za petení.
Za to zaráží nás kritika školského programu realist

tamtéž uveejnná z péra Anny Sychrové, v nmž kára, že realisté

krom jiných nedostatk nevzali do programu školského „koedukaci
a výchov po stránce pohlavní" a dokazuje s E. Lytelnem, „že mládež
od nejútlejšího vku má býti pouována o pomrech pohlavních." 1

)

Ze v této velmi vážné otázce je teba nápravy, souhlasíme, ale nijak

nechválíme, aby z jednoho extrému padalo se do extrému ješt horšího

a nebezpenjšího. Co napsal nkterý anglický neb francouzský uenec
nevrec, pro nás není smrodatno. Nám více imponuje píkaz Kristv:
„Bda, kdo pohorší jediného z malikých — " a proto jen více rozvahy
u vci tak choulostivé.

Obrat pozoruhodný stopovati lze v praxi soudní, když jedná se

o pestoupení § 24. Jindy bez milosti odsouzen byl každý uitel,

jakmile nezbedníka petáhl rákoskou. Nyní s tím odsouzením tak

nespchají. Ba jistý naduitel dokazoval, že má právo trestati podle

*) Co to bylo a bývá kiku u realistu, liberalíi, sociálních demokratu (!) e tutti

quanti nad zpovdními zrcadly, že prý zmínkami o híších neistoty upozorují na n
teprve mládež a ji kazí! A titéž lidé žádají hned na to zase, aby mládež o vcech
pohlavních byla dkladn pouována. Hotový zmatek!
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§ 413. cis. patentu z r. 1852. dosud nezrušeného, kterýž má význam
platného zákona, kdežto § 24. ádu školského a vyuovacího pouhé

ministerské naízení rázu prozatímního — a náhled ten byl krajským

soudem potvrzen rozsudkem osvobozujícím.

Za to v Nmecku, kdež uitel má právo nesporné, trestání tlesné

bylo zase obmezeno naízením ministerským, že se má v každé tídé

do zvláštní knihy zapsati každé tlesné potrestání se struným odvod-
nním, pro bylo dít trestáno. ídící uitel a dozorcové mají podpisem

potvrditi, že obsah „knihy trest" znají a zakroiti bezohledn, kdyby
vyskytly se pochyby o oprávnnosti trestu.

Z drobných událostí mnohdy velmi dalekosáhlých zasluhuje

pozornosti zpráva, že sultán naídil zízení turecké university v Caihradé.

na níž vyuovacím jazykem bude e francouzská. Proti navržené

nmin rozhodn se opel organisátor školy maarský žid Vambéry, díve
prý Bamberger zvaný. Vysoké školy lidové chystají v Charlottenburku.

Universitu ženskou, úedn „vyšší kursy" zvanou, založil car v Moskv
podle vzoru školy petrohradské na radu nkterých professor moskev-

ských. Otevena bude 1. ervence. Za to z Pešti dochází zpráva, že

tam první maturitní zkoušky studentek dopadly velmi chabé. Již pi
písemní zkoušce mnohé ochuravly, nkteré omdlely a prospch celkem

nevyhovoval. Podle toho v Uhrách ženy nemají velké zpsobilosti

k vyššímu studiu.

Na konec nkolik zpráv o národním školství rumunském.
V roce 1899. navštvovalo tam v 32 okresích 247.000 dtí. a sice

205.000 hoch a 42.000 dívek venkovské školy, kdež uilo 3500 uitel
a 900 uitelek ve .3700 školách. Smíšených bylo 3700 škol. Krom
pedmt uebných u -nás zavedených vyuuje tam „inevattor". t. j.

uitel vesnian podle poteby místní také krníství. košíkáství, klobou-
nictví, truhláství. Ke škole patí pokusné pole nejmén pl hektaru

výmry; sklize z nho patí uiteli, který za to vesnianm udíleti má
návod k rozumnému polaení a rzné pokusy provádti jest povinen.

Dti ponou do školy chodit po dokonaném 7. roce. Od 11. roku má
choditi do pokraovací školy týdn nejmén 2 hodiny, ale jenom na
venkov. Mstských škol bylo 400 se 1360 uiteli a uitelkami. Žák
mly 43.000 hoch a 28.000 dívek. Ústavy uitelské mají dvoje: pro

venkovské uitelstvo v Jasech a pro mstské v Bukarešti. Krom
pedmt obvyklých uí se zahradnictví, polnímu hospodáství, lesnictví,

prostonárodnímu lékaství, zákonm a vojenství. Studují 5 let a chovanci

nosí bílý odv národní. Pro cizozemce a židy mají školy zvláštní.

Uitel venkovan má 80 K, mstský 180 K msín; editel 200 K:

po 5 letech dostávají 15% pídavek, a ídící od dvojtídkv poínaje
má byt, pa>'^ro a služebnou. Dti školy veejné nenavštvující platí

ron 12 K za povinnou zkoušku, kterouž každý rok povinn skládají.
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II. Druhý návrh, smující k tomu, aby se úloha theologická ve

smyslu AI. Weissa rozšíila, tyká se kritiky knih theologických, zvlášt

píruních, jako jest na p. pastorálka, dogmatika, morálka a p. Jest

pirozeno, že kritika hned anebo brzy po vyjití knihy takové se pronáší

o ní, ovšem více summarn. Nemám nic proti tomu, ale zdá se mi, že

tento zpsob samojedinv nepostaí, teba jej rozšíiti. Jak V Nikdo ne-

pope, že dobrá kritika povstává teprve po delším zabývání se s knihou.

Proto si myslím, že by odborné asopisy theologické, jako u nás

„asopis katol. duchovenstva", mly o dležitých, píruních knihách

theologických i po delší dob uveejovati kritiky, v nichž by se udávalo,

co schází, co teba opraviti a p., tak že by autor pro budoucí vydání

ml jakousi direktivu. Namítne mi snad nkdo, že se to již dje dotazy,

jaké se k redakci posílávají. To je pravda, ale pravda je také, že se

to dje velice nesoustavn, náhodou, kdežto mj návrh smuje k tomu,

aby se to dlo soustavné a mnohdy i úmyslné. Linysln tak, že by

redakce dejme tomu za pét let po vyjití knihy dležité (u nás na p.

pastorálky Skodopolovvj sama vybízela tenáe, aby jí své zkušeností

o knize posílali a že by je pak souborn zpracované uveejnila. Tak

píliš místa by to nezabralo a véd theologické a i životu praktickému

by to prosplo. Dám na dkaz svého mínní opt píklady. Pastorálka

Skodopolova vyšla ve 2. vydání; hledal jsem v ní, jak se má konati

ritus na Boží Tlo nebo na kížové dni pi processí, když jest nepohoda, že

nemožno jíti ven, ale nenašel jsem toho, a praxe je rzná v jednotlivých

farnostech. Tento pípad se muže pihoditi dosti asto. Hledal jsem
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odpustky missijního kíže, ale nenašel. Jak mnohý knz by rád uhlídal,

kdyby v pastorálce ml seznam modlitebných knih vhodných, roztí-

dných dle jednotlivých vkv a stav. Jak asto má raditi vícím

pi zakupování knih modlitebních, ale mže-li jednotlivec je všechny

znáti? Tu píruka má býti návodem. A více podobných mezer dalo by

se uvésti. Jiný jist by našel jiné ješt. — Vezmme jiný píklad.

Dogmatiky vlastnosti dobré i mezery pozná ten, kdo se obírá njakou

dogmatickou otázkou. Recense první po vyjití knihy nemže k tomu

dospti, to se získá teprve užíváním. Co se mne týká, hledím pi každé

uebnici a knize vbec k výmru jednotlivých vcí a k logické sou-

vislosti, totiž k tomu, jaké místo jednotlivé ásti k sob vespolek

zaujímají, kam daleko která sahá a p. Tu pak se mi nejlépe zamlouvá

Sprinzlova dogmatika; ta má vždy pesn všechny tyto vci podány;

má však chybu jednu, sloh. Vty na pl stránky nejsou tu vzácností

a což horšího, slovosled a celá stavba myšlenek jest úpln nmeckého

abstraktního ducha, je to tedy, smím-li tak íci, nmecký duch a

latinské roucho. Opraviti tuto chybu, pak by to byla dle mého zdání

nejvhodnjší uebnice pro theologii dogmatickou. — Snad není teba

dalších dkaz k návrhu zde innému, každý uzná alespo njakou

výhodu toho, kdyby se v odborných listech pstovaly soustavn
takovéto pozdjší kritiky.

III. K osvžení otázek theologických velice by pisplo, kdyby

se astji ukazovalo na logické skoky, jakých uenci se stále dopouštjí,

ddíce je nevdomky jeden po druhém. Dám opt píklady. Ve všech

knihách se jednoduše praví, že biskup ímský, papež, je proto nej-

vyšším biskupem, že je nástupcem sv. Petra. Biskup jerusalemský a

antiochijský jsou také nástupcové sv. Petra. Pro není jeden nebo

druhý papežem? Rozhoduje tu snad ta okolnost, že sv. Petr byl na-

posledy biskupem v ím? Což však kdyby byl umel nkde mimo

Rím a na míst tom by bylo biskupství tenkráte stávalo, zdali by byl

ten biskup papežem, vrchní hlavou církve, a ne biskup ímský? To

vše se pedejde a scházející lánek se doplní, když se ze starodávných

svdectví dokáže, že to byla vle samého Ježíše Krista, aby v ím
byl primát. Jak se to mže dokázat, o to zde nám nejde, ale že bez

takového dkazu uení o primátu má v sob mezeru, pozná snadno

každý. — Jiný píklad. O poslání Korintských do íma k papeži,

akoli blíže mli apoštola Jana, v známé rozepi, dje se zmínka pi

každém dokazování primátu ímského biskupa. Avšak má-li dkaz ten

býti dostaten pesvdivý, teba zodpovdti blíže otázku, jestli snad
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Korinfané nemli lepší spojení s ímem než s Efesem anebo jestli tu

nehrály prim jiné okolnosti. Blízkost nebo vzdálenost ješt samy sebou

nic nedokazují. Jsou astokráte okolnosti, které nutí vyhnouti se sousedu

tebas bližšímu, píteli sebe pokrevnjšímu a uchýliti se o pomoc, o radu

dále. Teprve když se dokáže, že ani to ani ono tu neplatí, že tedy

jen ist církevní vc z oboru pravomoci tu jest, pak teprve jest dkaz
úplný a pesvdivý. — Nco podobného máme se slovem bratr v Písm
svatém. Ze slovo bratr znamená vbec píbuzného, proto se uvádí dkaz
o Abrahamovi a Lotovi. Dkaz takový není pesvdivý, nebo se mže
právem namítnouti, což pak se význam v ei živé asto nemní?
Mnohé slovo díve všeobecnjší dostává význam speciální bhem asu
a naopak. Nemohlo tak býti i zde? Proto se musí dokázati, že stejn

znjící slovo za asu Pán a v dob Abrahamov ve významu svém
se nikterak za tu dlouhou dobu nezmnilo, a pak teprve dkaz z nho
vedený je pesný. — Ješt jeden píklad. Co logických skok se natropí,

když se neopatrn pirovnávají obti Starého Zákona k obti Ježíše

Krista. Tu je poteba úzkostlivé logické opatrnosti, nebo jinak vbhneme
snadno v materialismus velice záhubný. Obyejn se srovnává tlo

a krev pi obojích obtech. Jestliže se tu úzkostliv nešetí rozdílu,

jaký jest mezi tlem a krví pouhých zvíat a tlem a krví Syna
Božího, Boho-lovka, pak lépe o tom ani nemluviti. V té vci
leckterý katechismus potebuje dkladné opravy. A když již pi
katechismu jsem, pipomínám, jak všeobecn se v nm uí: nejzna-

menitjší tvorové Boží jsou andlé; po andlích nejznamenitjší tvorové

Boží jsou lidé; a což Panna Maria, královna andl?!
IV. Co posud eeno, budiž dokladem, jak mnoho nové látky

by se našlo pi obratnosti katechet na gymnasiích a professor v semi-

náích. Teba však upozorniti na themata, pro praxi dležitá, ale

v knihách theologických úpln zapomenutá. Tím pistupujeme k druhé

ad výtek Weissových, že se zanedbává práce monografická. Tak
na p. velice asto ve správ duchovní naskýtají se t. zv. „dotýkané"

vci (na poutích a p.). V žádné dogmatice, v žádné liturgice, v žádném
kázaní jsem pesného pouení o vci této nenašel. — Jak obsáhlé jest

pole uení o spasení jinovrcv. Obyejn se vc odbude nkolika

frasemi. Dkladnji se jí zabývá Dr. F. Schmid ve spise práv vydaném:

„Die ausserordentlichen Heilswege fiir die gefallene Menschheit." Ale

nepostaí to. Teba jedno vyznání po druhém projíti a speciáln o každém
ukázati, pokud údové jeho mohou dojíti spasení a pokud ne. Nemusí
to ovšem býti najednou o všech tch nesíslných sektách, jež jsem
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uvedl v lánku svém ve „Hlídce": „Symbolika dle praxe", ale aspo

o tch, s kterými se vící náš dejme tomu v Rakousku mže setkati,

je to pro uence (tedy knzi) nutné. — Jiná themata: O psobení

andl dobrých i zlých na jednotlivé duševní mohutnosti a v celku

spoleenském co je kde dkladného podáno NB. na základ psycho-

logickém? Jak daleko sahá pímluva svatých? Podrobnji vymezené

užitky mše svaté zpívané proti tiché? Kdy a jak u jednotlivých tíd

lidstva se subjektivn ztrácí milost posvcující a kdy nabývá?

Objektivn se o tom všude píše, ale subjektivn málo, teprve v nej-

novjší dob pod thematem „O potu vyvolených." Stále se sháníme

po vcech mimoádných, zvláštních, ale co denn v duších s milostí

Boží se dje, namnoze nám utíká. A pece to je pravá theologie životní.

Pamatuji se, že jako neomysta nemohl jsem si uiniti jistý rozbor

duševního života v ohledu církevním tch, na nž jsem ml psobiti.

Co toho píinou? V seminái se uení theologické podává píliš

objektivn, abstraktn, neanalysuje se duševní subjektivní život. Pi
návod pro zpovdnici, pi katechetice, pi návod ku kázaní se celkem

všechno ekne, ale schází tu poslední zaokrouhlení, pedvedení typ
jednotlivých lidí v celkovém jich život. Tu jest ješt nepeberná

studnice pro nové, osvžené studium theologické a hlavn monografické.

V. Zbývá mi pronésti nkolik slov o method užívané v uebnicích

theologických. Ta jest dle mého zdání a zkušenosti pochybena skoro

vesms. Myslím totiž poad studia. Na poátku bývají t. zv. generální

ásti, generálka, úvody, ásti základní a jak se to všechno jmenuje.

Ty generální ásti jsou pravými muírnami pro studenta. Pamatuji se r

jak jsme jako bohoslovci studovali rádi generální právo. Píinou
toho je pevrácená methoda. Studující má široce dlouze metafysicky

filosofovati o právu a ješt neví, jak se právo konkrétn jeví, co vlastn

to je, to právo, jak vypadá s kostmi a masem. Professoru, který léta

svj pedmt pednáší, ovšem generální ást nedlá obtíží, ba jest mu
snadnjší než speciální, ale jenom proto, že konkrétní pípady již zná,

že již zná život v ohledu právním, ale student s prázdnou právnickou

hlavou, to jest nco jiného. I tu platí: prius vivere, dein philosophari.

Když pedmt je probrán celý, tu mže pi opakování dobe pijíti

generální ást k svému právu, ale pi studiu nikoli, tu se musí jiti

od konkrétního k abstraktnímu. Avšak abych nevbhl v opanou chybu

té, kterou zde kárám, pravím výslovn, že jakási generální ást musí

jíti ped speciální. Je to základ, jakýsi zorný úhel, z kterého musím

pozorovati další, nebo chci-li to naznaiti obrazn, jsou to jakési právní
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brejle, které musím míti, abych dovedl právn pozorovati. Tedy jen

nevvhnuteln potebné vci naped, pak studování konkrétních zákon,

zvvkv atd. a na konec jako zaokrouhlení filosofie práva. Tímto zp-

sobem by se studium v každé theologické vd velice usnadnilo a nebyl

by mnohv tak záhv odražen od prací vdeckých, jak Dýní se dje.

To jest jen co nejstrunjší nárys. podrobné provedení, bude-li poteba.

Jiný píklad nešastné methody je partie v dogmatikách o milosti Boží.

Toho se každý bohoslovec nejvíce bojí a proto, když je s tím hotov,

nechá vše pkn odpoívat. Zdali to prospívá? To si zodpoví každý

sám. Methoda nevhodná toho píinou. Xež vedlo by daleko, o tom

zde psáti. zase. bude-li teba, podám více.

Tyto ádkv neuiní zázraný obrat, ale bez užitku snad pece

nebudou. To ostatn jest vc budoucnosti. Nechci tím veejnost zby-

ten drážditi, ale když se naskytla píležitost, ml jsem za svou po-

vinnost mínní své projeviti. Jde mi hlavn o to, aby se bohoslovcm

v semináích njak studium hledlo ulehit a pi tom jaksi prohloubit.

Byl bych velice odvden, kdyby této vci vnovala se vtší pée než

dosud. Zvlášt r Óasopis katolického duchovenstva", nyní velmi utšené

kvetoucí, dobvl by si nových zásluh, kdyby obas ponkud si všiml také

našeho dorostu knžského a podal jim pomocné ruky v duševním žití.

-<>£*e>H H»^0-

Sociální význam svcení nedle.
Dr. Josef Samsoub.

cení nedle ve smyslu katolickém neváhám oznaiti jakožto

vlivuplný prostedek a nutný požadavek, aby duch kesanský byl

oživen a zásady kesanské ve spolenosti opt byly uznány a pro-

vedeny a tím také sociální pomry opraveny. Svcení to. jak známo,

záleží v odpoinku od prací služebních a v obcování pedepsaným

službám Božím. Ponvadž však tento veliký vliv zásad kesanských

na ešení otázky sociální namnoze se neuznává, domníváme se, že

nebude od místa, kdvž nejprve poukážeme na veliký sociální význam

nedle také se stanoviska ist pirozeného a materielního.

Ze nedlní klid jest nutným požadavkem pírody, nemají-li síly

lidské, zdraví a tlesný organismus lovka ped asem znieny nebo

alespo tžce poškozeny býti, o tom již dávno se strany povolané byl
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úsudek pronesen a tím také dávno již rozešena tato dležitá a do

sociálního života hluboce zasahující otázka. Uvedeme jen na doklad,

co o této vci bylo proneseno v dob novjší. Roku 1873. vypsala

„Švýcarská spolenost pro svcení nedle", založená r. 1861. v Zenev,

cenu na pojednání „Nedlní klid objasnn se stanoviska hygienického."

Vypsání této ceny dalo podnt k sepsání množství brošur, namnoze

i od vášnivých nepátel náboženství, v nichž dokazuje se poteba a ne-

zbytnost nedlního klidu a odpoinku pro zachování zdraví a síly lidské. 1
)

Totéž vysloveno bylo na mezinárodním kongressu, 2
)
jenž za svtové

výstavy paížské roku 1889. byl konán. Podotýkáme výslovn, že

kongress vyhýbal se úzkostliv náboženské stránce otázky o svcení

nedle, a že proto také pedloha, o níž vedena diskusse, neznla o svcení

nedle, ano ani ne o nedlním klidu, nýbrž že kongress dal si název:

„Kongress o týdenním dni odpoinku se stanoviska hygienického a

sociálního." Avšak konený požadavek, jenž na kongressu byl vysloven,

žádal pece rozhodn nikoliv libovolný den odpoinku v týdnu, nýbrž

klid nedlní. Osm referát bylo pedítáno a diskutováno; po každém

z nich byla od kongressu schválena ada resolucí, z nichž nejdleži-

tjší uvádíme.

Dr. A. Hagler z Basileje ml referát o týdenním dni odpoinku

se stanoviska zdravovdy. S velikou rozhodností zasazoval se o nutnost

sedmého dne jakožto dne úplného odpoinku, nemá-li býti zdraví dlníka

úpln podkopáno a on donucen, aby v koalce hledal zdánlivou náhradu

za ztracené síly, která však ve skutenosti zdraví jeho ješt více

podrývá. Resoluce k tomuto referátu pipojené byly hlavn tyto: 1. Celý

a spolený den odpoinku v týdnu jest nutností pro zdraví tlesné

a duševní; jest podstatnou podmínkou, aby lovk zstal schopným

k práci a svj život dlouho zachoval, je zárukou materielního blaho-

bytu a morálního pokroku pro jednotlivce, rodiny a národy. 2. Pro

všechny, kdož znají dležitost týdenního dne odpoinku, jest povinností,

všemi možnými prostedky ve veejném mínní živiti pesvdení, že

vyplývá z toho veliký užitek pro tlesné síly, pro zdraví a mravnost,

zachovává-li se svdomit tento pravidelný den odpoinku. 3. Zna-

menalo by veliké dobrodiní pro tisíce dlníkv a blahodárný rozvoj

v podpoe lidskosti a zdravovdy, kdyby bylo lze vládu a úady,

pedstavené státních úedníkv a pedstavené prmyslových a obchodních

l
) »Stimmen aus Maria-Laach«, 30. Band 1886, str. 4.

') Die sociále Frage beleuchtet durch die »Stimmen aus Maria-Laach«. Freiburg,

Herder. I. Band, 4. Heft, str. 53. n.
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závodu k tomu pohnouti, aby pokládali osvobození dlníka od práce

každého sedmého dne za nutný zákon pírody, a tímto dnem odpoinku,

pokud možno, nedli uinili.

Podobn vyslovila se také mezinárodní konference na ochranu

dlnictva, jež byla roku 1890. v dob od 15. do 29. bezna konána

v Berlín a na které úastnilo se svými zástupci 15 stát. Prohlásila

totiž, že je si páti, aby byl zajištn všem chránným osobám a všem

dlníkm v závodech prmyslových zamstnaným týdn jeden den

odpoinku, jakož i aby tímto ustanoveným dnem byla nedle. 1

)

Oprávnnost tohoto požadavku klidu nedlního, jenž na zmínných

konferencích byl vysloven, vysvitne nám snadno, všimneme-li si jen

ponkud ekonomického života spoleenského. Ekonomický život lidské

spolenosti spoívá pedevším na práci a obchod. Práce a obchod

jsou základními živly všeho života hospodáského; jen prací a obchodem

lze hospodáský vývoj spolenosti lidské založiti a uskuteniti. Práce

a obchod vyžadují však úplného napjetí lidské síly pracovní; lovk
musí celou sílu svou vynaložiti na práci, má-li vyhovti požadavkm,

jež na iní individuelní a všeobecný hospodáský život. Takovéto

úplné napjetí síly pracovní nemže však a nesmí býti neustálé a trvalé;

jinak stane se práce bemenem tísnivým, jež síla lovka jen na krátkou

dobu nésti mže: stálé napjetí síly pracovní nutn má za následek

ochabnutí a seslabení její, ímž lovk, který není pouhým mrtvým

strojem pracovním, stane se k další napínavé práci neschopným. Platí-li

to již o práci vbec, platí to o práci v továrnách mrou ješt vtší.

Práce dlníka továrního nevyžaduje sice dlouhé doby k nauení, ne-

vyžaduje zvláštního porozumní a obratnosti, poškozuje však velice

systém nervový, znemožuje mnohostrannou innost svalv a zbavuje

vší svobodné tlesné a duševní innosti; iní živého dlníka závislým

od mrtvého pracovního prostedku, který jej ovládá. Proto jako

24hodinový den musí býti perušen, aby lovk nabyl nových sil prací

vyerpaných, tak také potebuje lovk nemén klidu a odpoinku

sedmého dne po šesti dnech práce, aby síla pracovní byla nahrazena

a z odpoinku a klidu nová chut k práci mohla býti erpána a lovk,
zvlášt dlník tovární, neupadl do úplné otuplosti duševní. A jako

Tvrce rozdlením dne a noci noc uril za normální dobu odpoinku

po vykonaném díle denním, tak mže jen také od Boha na hoe Sinaj

ustanovený všeobecný den odpoinku úplného oberstvení tlesného

') SchOnberg, »Handbuch der politischen Okonomie . 4. Au.fl. Tiibingen 1898.

II. Band, II. Theil, str. 60.
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a duševního poskytnouti. Mžeme tedy smle íci, že mezi silami lovka
a šesti dny práce jest jakási tajemná souvislost, kterou vda dnes jako

zajištné faktum vysloviti mže, jejížto nutnost však toliko Tvrce
pírody pi poátku vcí mohl poznati a její zákon stanoviti.

Klid nedlní není však pouze nutný a potebný s hlediska

hygienického, nýbrž také i samému ekonomickému životu prospšný

a užitený, a to z toho dvodu, že klidem a odpoinkem nedlním

doba pracovní se zkracuje a dlník stává se k práci schopnjším a tím

také jeho výkon pracovní vtším a práce sama lepší. Píliš dlouhá

doba pracovní poškozuje namnoze výkon pracovní, nebo následkem

oslabení sil tlesných a únavy duševní schází a ztrácí se ím dál tím

více chut k práci a radost z ní; lovk koná ji jen s odporem a hledí

proto také každou píležitost k odpoinku co nejvíce využitkovati.

Naopak odpoal-li si dlník dostaten, chut k práci a síla pracovní

se stupují tak, že dlník v kratší dob totéž vykoná, co vykonal

v dob delší, zvlášt pi takových pracích, pi kterých výkon pracovní

nezávisí tak od stroje, jako od vle a síly dlníkovy. Ano mže se

státi a stává se také, že dlníci v kratší dob lépe a více práce vy-

konají, zejména ti. kteí jsou prací tlesn a duševn píliš napínáni.

Ze skuten takovýto úinek zkrácení doby pracovní se dostavuje, toho

dkazy podávají nám roní zprávy inspektor továrních jak z Rakouska,

tak z Nmecka a Švyearska. 1
) Totéž dosvduje Dr. Bráf ve s^m

dílku ,.Studien uber nordbóhmische Arbeitsverhaltnisse", kde mei.

jiným praví: „Zkrácená doba pracovní mla sice všude za následek

úbytek v množství výrobk, než tento byl jen momentanní, nebo brzy

bylo v kratší dob pracovní více vykonáno než díve v delší, jak

potvrzují v úplné shod údaje dlníkv i editel továren." 2
)

Ano již r. 1850. prohlásila živnostenská rada ve Stuttgarte, že

dlníci, jak zkušenost ze života jejich dokazuje, svtí-li pravideln

nedli, v šesti dnech více vykonají než v osmi dnech bez svcení

nedle, a že odstranní práce nedlní prospívá znan práci týdenní.')

A pi anket, jež roku 1885. konána byla v Berlín, vyslovili se

mnozí podnikatelé a prácedárci v tom smvslu, že jejich dlníci, svtí-li

nedli, pi stejné mzd od kusu více vydlají než dlníci jiných závod,

kteí si klidu nedlního a odpoinku nedopávají. Pi téže anket tvrdil

l
) Srv. Sch&nberg op. <•. 1. c. str. 36.

») Citováno dle >8taatslexikon' I. Band, sir. 307.

3
) Dr. Jusef onrad, »Hand\vorterbacb der Staatswissenschaftenc. Jena 1893.

V. Band, str. 700.
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jiný podnikatel, že dlník akkordní. jsuu-li mu dovoleny nedlní práce

a nadpoetné hodiny pracovní, vydlá o 15—20% mén než jindy.

„Podobn", tak poznamenává národohospodáský spisovatel pro.

Stieda. „soudí se také v kruzích dlnických samotných. Dlníci tvrdí,

že žádný dlník i v nedli pracující nevvdlá více než dlník jen

šest dní pracující, a že pro tžkou práci v týdnu, má-li býti dobe
vykonána, nedlní klid jest nezbytným. Zkrátka zdá se. že nedlní

práce mine se obyejn se svým úelem hospodáským a dlníka se-

slabuje, místo aby ho hospodásky podporovala." !

)

Ovšem v tch závodech, kde výroba záyisí více od stroje než

od vle dlníka, klidem nedlním výroba se zmenší, což však jest

opt jen užiteno se stanoviska ekonomického, ponvadž se takto

omezuje a zabrauje nadprodukce a tím také hospodáské krise,

které jsou postrachem moderní spolenosti. Majíce totiž za následek

zánik etných závod, zpsobují zárove koncentrování kapitálu ím
dále tím vtší. V druhé ad poškozují krise tyto také dlníky, ano

obyejn ješt citelnji než prácedárce samy. a to proto, ponvadž

zánikem závodu ztrácejí mnozí z nich práci a tím do bídy materielní

upadají. Krom toho povstává vtší nabídkou sil pracovních konkurence

mezi dlníky, jejíž následkem bývá obyejn snížení mzdy pracovní.

Ale naopak, zachovává-li se klid nedlní, zkracuje se tím doba pracovní

a nevznikne tak snadno nadprodukce. Dlníkm zajišuje se takto

stálá práce a krom toho vyšší a rovnomrná mzda.

Na tuto dležitost klidu nedlního pro život národohospodáský

poukazuje také veliký djepisec anglický Macaulay ve své slavné ei
o desítihodinové práci, v níž mezi jiným praví takto: „Odtud pochází.

že jsme se nestali chudšími, nýbrž bohatšími, ponvadž jsme po mnoho

století jeden den mezi sedmi od práce odpoívali. Tento den není ztracen.

Zatím co píle ostává, zatím co pluh v brázd leží. zatím co bursa mlí

a z továrny kou nevystupuje, dje se pro bohatství národ rovn/.

tak dležitý process, jako process, jenž ve dny pracovní se uskuteuje.

lovk, stroj stroj, k nmuž pirovnány vynálezy Wattv a Arkwrightv
jsou bezcenné, jest obnoven a natažen, tak že v pondlí s jasným duchem,

s oživeným smyslem, s obnovenou silou tlesnou ku svým pracím se

navrací. Nikdy neuvím, že by to. co dlá národ silnjším a zdravjším,

moudejším a lepším, jej mohlo konen uiniti chudším." 2
) (P. d.)

1 I >r Conrad op. c. str. 704.

») Cit. dle Staatelexikoiif I. Band, str. 278.



506 Jan Oliva:

A



Z duchovních pradéjin lovka. 50^

Není ješt potebí dalších slov. abychom z uvedeného schématu

poznali, jak výten co do formy sestavena uvedená ást zprávy biblické!

Nepochvbuji. že jiní najdou ješt jiné krásné formové tvary ve zpráv té.

d)

Jako pi oddílu a) po vylíení obsahu a formy uvažovali jsme

pak oboje zárove, práv tak uiníme zde. Obsah podaný se stano-

viska ontologického a dle toho i podanou formu proberu nyní spolen.

abychom tak poznali nejvnitrnjší píiny, základy, celou osnovu, jež

charakterisují vypravování biblické.

Základem mi bude dílo: „De exemplarismo divino seu Doctrina

de trino ordine exemplái et de trino rerum omnium ordine exemplato,

auctore Em. Dubois Congr. Ss. Redemptoris. Romae 1898. Typis Desclée,

Lefebvre et soc.
u Dílo toto velice pracn sestavené vvžaduje napjatého,

nkolikrát opakovaného tení, ale poskytuje velmi pkného vhledu
na všechny tvory se stanoviska Božího. Proto se nám v tomto

oddílu velice dobe hodí. Dle nho uinil jsem si schémata, jež tuto

podávám, srovnávaje s tím všude zprávu biblickou. Ponvadž není mi

možno vvsvétlovati tuto -terminologii, nechávám vvrazv hlavní v latin.

Ordo increatus

(ordo intra se,

aequalis,

aeternus)

[exemplár

divinum]

ordo physicus= Esse divinum,

Essentia Dei

ordo intellectualis = In-

tellectus, Ratio divina

ordo moralis = Velle divinum

distinctio virtualis

l.attributorum

divinorum

[spolený vem
osobám^

2. divinarum /

personarum

(naturae)
'

^vlastní každé i

osob! 1

Otec

Svn

— ~z -

Duch svaty ••.£,
distinctio realis j^operatio ad intra; necessariae relationes]

3. divinae

causalitatis

-['ilecno

vSenij

Causa efficiens =: potentia . . .

appropriatur Pati'

Causa exenjplaris= sapientia, . . .

ars, lex aeterna [appropr.

Filio]

Causa inalis = bonitas . . .

appropr. Spiritui s.]

distinctio virtualis [operatio ad extra libera]

Tak vypadá schéma, k nmuž došlo se dosavadním zkoumáním
lidským a zjevením od Boha. Ve zpráv biblické, o níž tuto jednáme,

nemžeme ovšem oekávati všechny tyto podrobnosti vvtené: ale

táklady tohoto rozdlení musíme v ní nalézti, má-li celé naše dívjší
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argumentování býti správné. První lovk nepoznával povlovným po-

zorováním pírody jednotlivých vlastností Stvoitele za tím úelem, aby

dle nich ustrojil si názor o podstat a vlastnostech Boha. nýbrž jemu

bylo zjeveno Bohem samým vše, eho poteboval. Dle toho musí býti

v Písm výslovná zmínka o tech osobách v Božství, tedy to, co ve

schemat je sub 2. A to skuten jest naznaeno ve verši 26. první

kapitoly, jak jsme pi výklad vcném vidli. Dle téže argumentace

musí ve zpráv biblické býti podáno vše to, co ve schemat je sub 3.

A je to podáno ve vylíení psobení Božího. Psobení to mže se

uvažovati dvojím smrem, bu dle toho, jak vše skuten od Boha

bylo provedeno (ordo exsecutionis), aneb jak plán k tomu v mysli

Boží byl pojat (ordo intentionis). Prbh druhého je práv opaným
prbhu prvního. Ordo intentionis je asov pro nás lidi dívjší, proto

ve zpráv pedchází vždy ordinem exsecutionis. Je pak zcela zejm
nkde vytknut, nkde alespo se pedpokládá. Pedpokládá se ve

verši 1. kapitoly 1., výslovn jest naznaen ve verších následujících,

jak ukazuje toto srovnání:

Ordo intentionis: ? 3. 6. 9. 11. 14—16. 20. 24 26. kap. II. (1, 26.) 18.

Ordo exsecutionis: 1.2. 3-5. 7—8. 10. 12—13. 16-19. 21—23. 25. 27—31. 7—17. 19—25.

Jak v ordo intentionis tak v ordo exsecutionis musíme míti na-

znaeny uvedené ti píiny: efficiens, exemplaris et finalis. Pokud to

zachováno, ukazuje opt toto srovnání:

Ordo intentionis: causa efficiens- 3. 6. 9. 11. 14. 20. 24. 26. IT. 18
causa exemplaris — 6. 9. 11. 14. 20. 24. 26. 18.

causa finalis: — 6. 9 11. 14.15. 20. — 26. 18.

Ordo exsecutionis : causa efficiens 1. 3. 7. 9 11. 16. 21. 25.27. II. 7. S 19.

causa exemplaris 2. — 7. ]0 12. jii. — — 27. — 2"— 24.

causa finalis 2i 4-5. — 10. 12-13. 17— 19 22—23. 25. 2S—31. 15—17. io.

Keni teba mnoho slov, aby každý oima svýma dle udaných

pehledv ihned se pesvdil, jak výborn i v tomto ohledu sestavena

je zpráva biblická! — Porovnejme nyní další ád.

oj naturalis secundum bj supernaturalis sécun-

attributa divina : ordo duní personaa divinas :c ^r

c Jž

c .5

ordo physicus

(linea essendi,

linea operandi)

ordo intellectualis

(continet rectam ratio-

neni : speculabilium,

agibilium, factibilium)

Ordo moralis

(privatus ct soeialis)

creationis, generationis,

operationis

oj naturalis: filosofia,

metafysica, moralis,

aesthetica
i

oj naturalis: familia,

poliš, respublica

y. gratiae: gratia sancti-

ficans, habitus infasi,

P) gloriae: visio beatí-

fica

bj supernataralia: theolo-

gia dogmatica, moralis,

litorgicaj

bj supernaturalis :

a) graliae: ecclesia mi-

litans, ecclesia patiens,

i iriae: ecdesia trim-
]ilians
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2, substantivum,

reruiu ereataruin

[zvláštní jednotli-

vinám

3. effectuuuj, causa-

lorum

spolený i

zvláštní!

per
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v tvá (visio beatifica). O patení na Boha tváí v tvá nemže bvti

v biblické zpráv zmínky. Ale musí tam býti zmínka o milosti Boží

posvcující a o držebnostech vlitých (habitus infusi). A že je. toho

dkaz každý najde ve výklad našem k 2, 7—10. a 2, 15—25. a 3, 21.

Následuje v úvahu ád intellektualní, dlící se opt na ád pi-

rozený a nadpirozený. — Obsah a rozsah ádu pirozeného zahrnuje

slovem „filosofie
1
* = vdecký názor životní, jenž má ti hlavní poddíly:

metafysiku. morálku a esthetiku. Ve zpráv biblické nemžeme ekati

podrobné nastínní „filosofie", ale musíme tu nalézti alespo základní

myšlenky její. A tomu tak jest. Dopodrobna to vyliovati vedlo by

píliš daleko, proto povšechn pravím, že metafysika s esthetikou jsou

svými základy obsaženy ve verších 1.— 25. kapitoly prvé a 7.— 10.

kapitoly druhé; všude jinde k metafysice a esthetice jsou pipojovány

základní prvky morální. — Obsah a rozsah intellektualníbo nadpi-

rozeného ádu zahrnuje slovem „theologia" •= zjeven)' názor životní,

jenž má souadn k ádu pirozenému též ti poddíly: dogmatika,

morálka, liturgika. Zase nemžeme tu ekati podrobn vypracované

uebnice tchto vd, ale základy pro n musíme tu nalézti. A že tu

jsou, kdo peetl výklad výše podaný pro verše 2. 3. a 3, 21., bez

obtíží to pozná.

V další úvahu vchází ád mravní (ordo moralis), dlící se opt

na ád pirozený a nadpirozený, líád pirozený obsahuje sociální život

v rodin, obci a státu. Ve zpráv biblické nemožno oekávati pouení

obšírné o rodin, obci a státu, ale musí tam dle naší theorie býti jasn

pojednáno o základech, na nichž celý ád mravní spoívá, tedy o rodin

a jejím život. Kdo peetl hoejší výklad ku 2, 23.—24. a 3, 16.— 20.,

ten ihned uvdomí si, v jak struné form podáno vše potebné pro

sociální život rodiny a všech tch útvar, které z ní vznikají. —
Mravní ád nadpirozený obsahuje církev v jejím trojím období: na

zemi, v oistci, v nebi. Ve zpráv biblické, o níž jednáme, nemžeme
více hledati, než zmínku o poátku církve zde na zemi. A zmínku tu

každý najde v našem výklad k (2, 3. a) 3. 21.

Zbývá promluviti o ásti schématu, oznaené sub 3. Je to výsledek

obou pedcházejících rozdlení. Jména tu udaná shodují se s tím. co jsme

ve svém výklad zvali kulturou hospodáskou, socialn-právní a ideální.

Dle toho není dále teba dokazovati, že základní jevy pro tato ti vele-

obsáhlá pole lidské piinlivosti ve zpráv biblické jsou udány. Pes to

výslovn vzpomínám k lepšímu pochopení verše 3,2.—3., 3.23. a 24.

—^-O-í-^- (P.d.)
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Fr. Cyrill Kampelík na Morav.
Z jeho autobiografie. Sdluje Fr. Komárek. (O.)

Až potud vypsal jsem z Kampelíkova svéživotopisu. Zbývá ješt

ponkud vysvtliti innost Kampelíkovu na Morav. Kampelík. a na-

cházel se v pípravné dob svého života, ve studiích, pece jsa duchem

úplné dosplý a vynikaje nad své soudruhy vdomím vlasteneckým,

odebral se z Cech na Moravu proto, aby tam uvdomní vlastenecké

probouzel. Zejména Brno bylo pro tuto innost jeho velmi vhodné, jak

teme v dopise Semberové ze dne 6. února 1839 Vocelovi psaném:

„Jest-li jest jakého místa, kde by psobení vlasteneckého bylo více

zapotebí a kde bv se spolu psobiti dalo, je to zajisté Brno. Takoka

v prostedku mezi Cechy a Slovenskem, mže býti mostem ku spojení

obou v mnohých vcech nesvorných vlastí a spolu polem, kde by se

i mnohá grammatická i jiná prospšná ptka svésti mohla." Slova tato

jsou velmi významná, protože skuten Brno bylo bojištm, na kterém

grammatickou ptku vedli Vincenc Žák s Fr. Dobroslavem Trnkou na

jedné a vlastenci v Praze na druhé stran, o emž se pozdji zmíníme.

Kampelík tedy pišel na Moravu do Brna studovat na filosofickém

ústav a vlastenecky apoštolovat. Jasn nám pomry na filosofickém

ústav brnnském a innost Kampelíkovu líí spolužák jeho J. Gruss.

fará mrákotínský, v „Obzoru" r. 1889. str. 238.: „Byl to rok 1829..

ve kterém jsme se z rozliných gymnasií do ústavu filosofického v Brn
sešli; bylo nás úhrnem pes 230 v prvním roníku, a mezi námi byl

již nco starší Fr. Kampelík. Ten jak dle tváe poznal, že nkdo z nás

jest potomkem Krokovým, hned jej oslovil eí eskou, což nám dosti

nápadné bylo, nebo ve školách, krom tak nazvaných triviálních, ne-

slyšeli jsme ani slova takového. Ba užívalo se i prostedk k potup

našeho jazyka, jako bylo „signum", knížeka totiž, kterou musil pijmouti

a do ní své jméno zapsati každý, kdo jinou eí než latinskou mluvil,

a pak se piiniti, aby zase „signum" to jinému stril, slyše ho jinou

eí mluviti; musil slíditi, nepozorované jiných poslouchati, asto i lsti

i klamu užívati, aby „signum" jen odbyl. Kampelík získal nkteré

z nás na svou stranu, pjoval nám knihy eské, povzbuzoval, abychom

pilnuli k národu svému a docílil toho. že hlouek náš se šíil a stali

jsme se páteli stejného smýšlení a citu.
-

Vydatnjší bylo psobení Kampelíkovo v brnnském seminái.

Pomry tam panující znal, nebo jako filosof docházíval do semináe.
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innost jeho vypisuje J. Vejchodský v psaném asopise bohoslovc

v Brn str. 86. takto: „Již jako studující ústavu filosofického piln

docházel Kampelík do bohosloví, aspo nkterých dímajících budit;

když však sám do theologie vstoupil, soustedil všecku svou psobivost

tím vydatnji. K ustrnutí svému shledal, jak nedostatené mají rovesníci

jeho vdomosti jazyka, jímž za nedlouho mli kázati lidu svému, tšiti

jej, šlechtiti jeho povahy. Ale vad jejich nepronásledoval palivým

posmchem, jak toho ode mnohých jemu bylo zakoušeti, ježto nebyl

v jazyku nmeckém s dostatek honn, nýbrž tm, kdož o to stáli,

objasoval podle grammatiky Dobrovského všecko ladné ústrojí spanilé

naší mluvy. Jak ponkud pokroili, zjednával hojnost spis píhodných

i jinoslovanských, aby za nj jeho dílo apoštolské dokonaly; tu zejména

vzácným pvabm a upímné ráznosti „Slávy Dcery" neodolal nikdo,

komu zstal jen nkterý ideál v srdci. A upímná slova Kampelíkova

nepospadala na skálu: stal se tehdy alumnát brnnský ohniskem,

z nhož se rozcházely a v nmž se zachycovaly mohutné paprsky

uvdomní národního po veškeré vlasti moravské."

Co inil Kampelík, bylo velkou novotou a neobyejností. Bylo to

také tehdejšímu správci biskupství udáno a Kampelík povolán k zodpo-

vdnosti. Pravil: „Pednáším zaátky mluvnice a pravopisu nkterým

Moravanm, z nichž neumí ani jeden esky psáti." — „Vždy uí eštin

pan pedstavený", odpovdl vyšetovatel. — nUí, ale jen Nmce —
já uím Moravany." Kampelík byl z výslechu propuštn slovy: „Co si

ukuchtíte, to si snzte!" a pednášel dále.

Velkého píznivce ml Kampelík v biskupu brnnském, Antonínu

Gindlovi. Ten, a rodem Nmec ze Štýrska, byl Cechm naklonn.

Vida, že diecese jeho vtšinou Cechy jest obydlena, poruil boho-

slovcm, aby se uili esky a sám píkladem pedcházel. Snahy tohoto

apoštolského biskupa nesla nemile policie. Gindl byl první, který poal

nedopouštti, aby duchovním správcem ustanoven byl, kdo ei farník

nezná, a sám si osvojil takovou znalost eštiny, že esky kázával.

Každého alumna osobn znal a žádal, aby esky i nmecky uml.

Stalo se jednou, že nkolik Nmc se neuilo eštin a pi zkoušce

z eštiny neobstáli. Biskup Gindl je proto na knze nevysvtil. Též

íkával: „Mému rodáku Nmci nemohu žádné výsady na lepší beneficia

dáti, ponvadž o jeden jazyk diecesní mén umí. Pro celou diecesi se

nehodí. Fiat iustitia meritis!"

Biskup Gindl laskav podporoval snahy Kampelíkovy, tšil se

z ušlechtilého národního uvdomní svých bohoslovcv a i knihovnu
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jejich podporoval. Když mu jednou bylo žalováno, že bohoslovei

knihovnu zakládají, po žalobníku jim 20 zl. poslal, abv více knih

koupiti si mohli. Nerad ztrácel Kampelíka ze semináe a vlídnými slovy

jej pemlouval, aby vvtrval. Kampelík byl bv skuten na slova jeho do

semináe se vrátil, ale pátelé jeho jej pemlouvali, aby se nevracel.

Záslužnou inností Kampelíkovou v Brn bylo. že jako bohosluvec

žil nejenom v pátelských stycích s vlastenci brnnskými, ale pstoval

literární styky s vynikajícimi vlastenci a spisovateli eskými a sloven-

skými. V Brn. ve Vídni a v Praze utvoily se hlouky mladých

vlastenc, kteí sob dopisovali a vdomí národní utužovali. V Brn
bvl v ele Kampelík. Dopisoval si jmenovit s Burianem, majorem a

professorem vojenské akademie ve Vid. Novém Mst, s Amerlingem.

Gajem, Fejérpatakvm a Vocelem. „Jest mým zvykem", píše r. 1834.

Kampelík Burianovi, „upímné duše, horlivé Slovany, psaními na-

vštvovati, bychom druzi o druzích vdouce vespolek se obeznámili,

a obeznámivše se v tužší spojení vstoupili." Dvoáek, posílaje r. 1833.

Burianovi Kampelíkovo psaní, píše: „Kampelík jest obraz vru horlivého

mladíka u rozšiování mateštiny a knih vlasteneckých." Výsledek styk
tchto byl, že dostávalo se bohoslovcm knih pro jejich semináskou

knihovnu darem, dále že každý nový eský spis ihned mezi sebou

kolportovali. Vlastenci a spisovatelé pišedše do Brna neopomenuli

seminá navštíviti, aby se radovali z nadšení mladých národovcv a je

na dráze nastoupené povzbuzovali. Tak hostil seminá brnnský Štulce.

Dvoáka. Braunera, Safaíka, Alex. Vršovského, Amerlinga, Semberu.

Staka, Sušila. Hnvkovského a Rozšlapila. Biskup Gindl slyše o ná-

vštvách tchto, tšil se z nich i z toho, že Kampelík svou inností

zetel národa na alumnát obrací.

Kampelík získával v Brn stoupence i mimo seminá. Chodili si

vypjovat do semináe eské knihy i mnozí lidé z Brna, jmenovit

emeslníci, na nž Kampelík psobil, aby je pro národ a jeho zájmy

získal. Do Brna dostal se gubernialní rada Schmid z Benátek. Jak se

dovdl Kampelík o nm, že je Cech, odebral se k nmu. aby jej

získal pro národ. Pán ten byl již šedesátníkem a omlouval se, že již

mnoho z eštiny neumí, ale Kampelík byl neodbytným, až obdržel

slib, že Schmid náležeti bude k eské spolenosti.

V Brn pátelsky obcoval Kampelík s Kinským. Vine. Zák^m.

Stépnikou, Šemberou, Trnkou. Klácelem. Johanidesem, J. Ohéralem.

Jodlem Kralupským, Ant. Bokem, Zachem, Urbanem ze Švábenova

a Turinským.

Hlídka. 35
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Zvláštních následk mlo pátelství Kampelíkovo s V. Žákem

a jmenovit s F. D. Trnkou a zanechalo je po celý život smrodatným

jeho innosti. Zanášel se Žák i Trnka opravami jazyka spisovného,

a innost tú od nich pejal Kampelík. V. Žák chtl spisovnou eštinu

obohatiti reními náeí moravského a slováckého. Vedla jej k tomu

jednak snaha zdokonaliti e spisovnou, ve které postrádal bohatosti

a libozvunosti, jednak snaha získati Slováky spisovné eštin tím

zpsobem, aby se jim uinily ústupky a pibraly se nkteré tvary

jejich do eštiny spisovné. Program jeho jasn teme v pedmluv
pekladu „Osvobodného Jerusalema": „Kde se grammaticky liším,

prosím tenáe, vit mi, že rznní slovenských spisovatelv od eských

velmi mn rmoutí. Svornost obojích vlastimil toužebn žádá, ale jak

jí dosáhnouti? Ustupujme nco svého, pijímejme nco od strany druhej;

to ke svornosti astj vodívá než hana neb odvolávání se na jedno-

stranný zvyk." Dle toho též peložil Tassovo veledílo.

Díve a ráznji s podobnými opravami vystoupil Trnka, tehdy

uitel jazyka eského v Brn. Program jeho lze poznati v pedmluv
jeho sbírky „Poekadel Slovákóv". tená o oprávcích tchto více se

doví, bude-li ísti ve sborníku „Jan Kollár" (Víde 1893) lánek

Dra. Nováka „Myšlenky Kollárovy o libozvunosti eštiny a jich ohlasy

na Morav" a Dra. Vychodila práv vycházející knihu „Fr. Sušil".

K Trnkovi docházíval- velmi asto Kampelík a stal se jeho horlivým

pívržencem v jazykových opravách. Návrhy Žákovy ani Trnkovy

neobdržely sankce z Prahy. Palacký v „Musejníku" a Jaroslav Langer

v „Cechoslavu" odsoudili je zcela. Žákovi sklamání to zasadilo bolestnou

ránu a proto uchýlil se z Brna na faru podivínskou. Trnka však ostrou

polemikou hájil své myšlenky ve spise r. 1831. vydaném „O eském

jazyku spisovném". Palacký však a Jungmann v posudku spisu toho

odsoudili snahy ty podruhé a nadobro. „Amalgovati formy grammatické

rozliných náeí a vk svévoln, jest podle úsudku našeho hra ne-

rozumná, nechutná i škodlivá!" Tento soud Palackého, jak jej teme

r. 1831. v „Musejníku", byl ranou smrtící oprávcm. Když pak smrt

oba oprávce odvolala z bojišt, nastoupil ddictví jejich Kampelík.

který názory jejich pijal za své a až do své smrti slovem i pérem

je bránil a Šíil. Jeho smrtí teprv koní se historie této myšlenky,

vzbuzené Janem Kollárem, hájené nejvíce Moravany Žákem, Trnkou

a Sušilem.

O návštv své u Jana Kollára v Pešti roku 1832. zmiuj

Kampelík ve své autobiografii. Dležito však jest k tomu sdliti, že
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z této návštvy brnnského bohoslovce Kampelíka vznikl jeden známý

spis Kollárv. Kollár dopisuje si s Kampelíkem, pozval jej také do

Pešti a na Slovensko, aby zemi i lid poznal. Kampelík po skonení

školního roku 1832. o prázdninách vydal se pšky do Pešti a byl od

Kollára pátelsky pijat a ubytován u vlasteneckého Slováka Koiše

v Budíne. Tito dva, Kampelík a Koiš, procházeli se jednoho dne

v budínských sadech, kde kolem nich ubírala se spolenost pti vojín

hlasit hovorem se bavících. Byl to pšák rodem Srb, dva dlostelci

Cechové, hulán Polák a pšák Slovák. Koiš upozornil Kampelíka na

tuto spolenost. Ten pistoupil k vojínm s otázkou: „Rozumíte sob,

pánové?" — „Dobe sob rozumíme", odpovdl dlostelec Cech, „i
myslíte, pane, že bychom pospolu na procházku šli, kdybychom si ne-

rozumli?" — „Bardzo dobe sob mosci dobrodzeju rozummy!" potvrdil

Polák. — „Zjevem takovým života konavého pekvapen", vypravuje

Kampelík ve svém spise „Germanisace samovolná eštiny" na str. 135.,

„nastojte, myslím si, národkové dobe sob rozumjí a jichžto uení

a školai, plni vrtoch, živou vcí sob rozumti nechtjí. I sdlil jsem

výše vzpomenutý zjev konavého života slovanského slavnému Kollárovi.

Oba jsme nad rozervaností naší v Rakousku a za Savou a za Balkánem

se mrzíce, svoje myšlenky sob sdíleli, z ehož pozdji ve .Hronce'

(pod redakcí slov. p. Kuzmanyho) krátká rozprava o vzájemnosti slo-

vanské povstala. Tuto vzájemnost pozdji nmeckým jazykem poetin
vyšperkovanou ve zvláštním spisu vydal."

Z vypravování poznáváme, jak povstal dležitý spis Kollárv

o vzájemnosti slovanské a jaký podíl má v nm Kampelík. Kollár

nejprv uveejnil rozpravu tu v „Hronce" r. 1837. a mezi prostedky

utužiti vzájemnost slovanskou uvádí „cestovanie uených Slavov do

jinonáených krajov slavských a asté vzájemné navštvovanie po-

bratnýeh kmenov ku bližšímu a dokonalejšímu s nimi sa obeznániu",

a za píklad uvádí Kampelíka. Toto pojednání pozdji Kollár doplnil

a samostatn nmecky vydal pod názvem „Uber die literarische Wechsel-

seitigkeit zwischen den verschiedenen Stiimmen und Mundarten der

slavischen Nation." První vydání vyšlo v Pešti r. 1838., druhé v Lipsku

r. 1847., a teprv r. 1853. J. SI. Tomíek vydal eský peklad pod

názvem „O literární vzájemnosti mezi rozlinými kmeny a náeími
slovanskými." Mimo to vyšel spis ten dvakráte rusky a dvakráte srbsky.

V národ slovanském pijat s nadšením za evangelium vzájemnosti

slovanské, od Nmc však a Maar pijat s hrzou a nepátelstvím.

Objevili v nm totiž oblndu, která pipravuje se vše neslovanské pohltiti

•
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a zove se „panslavismus ". Od té doby je pronásleduje jsouc jejich zlým

svdomím. Nemíníme sieji se zmiovati o významu spisu toho. nebo

chtli jsme jenom poukázati na pvod jeho a souinnost Kampelíkovu.

Kollár byl s ním od té doby ve styku a velké nadje v innost jeho

skládal. Ve „Slávy Dcei" adí jej mezi nadjné Moravany (Léthé 37).

Po vystoupení Kampelíkov ze semináe brnnského dojímá nás

jeho pátelský pomr k J. Urbanovi rytíi ze Švábenova. Mladý tento

historik vzbudil všeobecnou pozornost svými historickými lánky, tak že

Dobrovský, zavítav koncem roku 1828. na cest z Vídn do Brna,

ml jej k tomu, aby se výhradn historii vnoval. Urban skuten se

k tomu hotovil a úad svj archiváský v Kromíži chtl Kampelíkovi

pedati — když tu mladistvý uenec v náruí své matky vypustil duši.

Kampelíkova bolest byla dvojnásobná, nebo byl o pítele a nadji

chudší. Smrt jeho oslavil dojemnou básní „U hrobu uroz. pana Julia

Urbana rytíe ze Švábenova", kterou tiskem roku 1834. v Brn vydal.

Téhož roku konal se u Brna veliký tábor vojska, jehož se se svým

vojskem úastnil též slavný pvec „Vznešenosti pírody" M. Zd. Polák.

Poláka uvítal Kampelík a o tom napsal lánek do „Kvt": „Z tábora

u Brna." Zajímavá je též Kampelíkova zpráva o cestách J. E. Vocela,

s nímž byl Kampelík v ilé korespondenci. .„Když náš milý a zna-

menitý básník Erasim Vocel po Belgii, Francii a j. r. 1837. cestoval,

pochvalu slyšel eskoslovanské mluvy, a když na žádost tamních vzd-

laných a uených muž nkolik prpovdí v eskoslovanském hlaholu

promluvil: všickni myslili, že španlsky mluví!"

Z uvedené autobiografie i tchto doplk pozná tená, ím byl

Kampelík Morav. Vystihuje se celá innost jeho na Morav jedním

slovem — buditel. „Našinec" napsal nad jeho oteveným hrobem r. 1872.

památná slova, jež zde klademe a jimiž koníme: „Kampelík má veliký

nárok na díky Moravy. Byl muž tichý, hloubavý, podnikavý, ale více

ve skrytu. Pibyl na Moravu jako uvdomlý vlastenec. Kollegové na

filosofickém ústav nechápali snah jeho, nepochopujíce, co že s tou

eštinou chce? Nerozumli mu — byl osamotnlým. Vstoupil do alumnátu.

Naleznuv tu syny národa, jenž se do lna jeho zase jakožto vdcové
jeho navrátiti mli, poal rozvinovati innost svou. Si parva licet

componere magnis, mimovoln mi napadá 0'Connel, když roku 1823.

spojen se slavným advokátem Sheilem pikroiti chtl k dílu velikému:

vyburcovati irské katolíky z netenosti, aby si vybojovali emancipaci.

První schze byla 25. máje 1823. Po tverém vyzvání dostavilo se osm

osob. Byli shromáždni v zadní svtnici jednoho knihkupectví v Dublin.

i
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Poet pítomných nepostaoval. 0'Connel opustiv s nevolí svtnici,

vstoupil do knihkupectví. Tu stálo pt seminaristv. 0'Connel je vyzýval,

aby vstoupili do porady. Zdráhali se. Tu 0'Connel chopiv je za ramena,

vtlail je do svtnice a zahájil sezení. To byl skromný zaátek onoho

velikého hnutí, jež v málo letech zachvátilo miliony katolík v celé

Britanii, bylo to hoiným zrnkem, jež vzrostlo u veliký strom.

Kampelík nasel hoiné seménko, a aj, košatý už z nho povstal

strom. Proto má Kampelík o Moravu, o národ eský velké zásluhy.

Kéž by se bvl dokal té radosti, aby vidl, jak se vlny, jež se ženou

na Moravu a na hradby její, o pevnost jejich rozrazí a v bubliny obrátí!"

Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

Z polštiny peložil Betislav Skalský. (. d.)

A práv takovéto pizpsobení se blahým žádostem Otce nebeského

pro naše štstí — nazýváme kesanskou svobodou. Tu vidíme, že ona

záleží pedevším na vnitním uzpsobení duše, jak zvlášt vle niím

nenucena spojuje se všemi svými schopnostmi s Nejvyšším dobrem a

nachází v tom spojení svoje dokonalé štstí. Dle toho ohraniení nezávislost

vle v touze po milovaném dobru podstatu svobody stanoví, protiví se

jí všechno násilí a vniterní a již zevnjší. Uvnit doléhá na svobodnou

volbu síla vášní, zevn však vle cizí; pohleme jaká jest pirozenost

obou tch útoník. Abychom ocenili, jak vášn jsou schopny omeziti

naši svobodu a uiniti nás svými nevolníky, staí pohlédnouti na lovka,

který se oddal po delší as jejich vlivu a tím osvojil si jim píslušný

návyk, vezmme na p. pijáka ze zvyku, jehož vnitní stav nejsnáze

dá se verifikovati. Z poátku lehkomyslnost a nerozvážlivost mohly

ped nim zakrýti hloubku té propasti, na jejíž okraj nesmírné pití jej

postavuje, asem však pichází pesvdení a rozhání všechna sklá-

rnám'. Ve stavu stízlivém vidí on jasn i kivdu, jakou iní svým

híchem své duši, vidí. že pošetilost maení asu, penz a zdraví jest

s ohromnou škodou pro nho a jeho rodinu, vidí pohoršení, které dává

jiným lidem svým špatným píkladem, vidí konen i hroznou bu-

doucnost, jakou sob pipravuje jak v asném tak i vném život;
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neprotiví se pravdivosti tch výitek, které mu iní osoby jeho srdci

nejbližší a které hlasitjším ješt echem ozývají se v hloubi jeho vlastní

duše, jež mu svdomí iní. Nejednou ustanoví se, že zanechá pití, sli-

buje to svatosvat rodin, ba nkdy i písahou se zavazuje; pro však

upadá pi první píležitosti ? Pro se slzami zoufalý vyznává v ídkém
stavu stízlivém, že jest lovkem znieným, že ho již nic nemže za-

chrániti? Ten zajisté není svoboden, nebo zlý návyk ho drží v pod-

danství. Avšak teba i bez návyku silná a od dtinství nekrocená

váše opanuje mnohdy tak vli, že pod jejím vlivem lovk jest

schopen i nejvtší zloin vykonati, tebas že v zásad naprosto in
ten odsuzuje. Na p. muž, jenž si na své dstojnosti velice zakládá,

je-li udeen v líci, zabíjí bez rozmyslu útoníka; tak ho opanuje mocný

hnv; ona pak síla vášn, jež podrobuje své moci vli, bývá nkdy
taková, že jak ped lidským tak i ped božským tribunálem úpln

osvobozuje provinilce od zodpovdnosti. Ped tak vážnými a nepo-

piratelnými fakty, jež dokazují, jak dalece bývá ohrožena svoboda vle
se strany zkažených žádostí lovka, kdož nepizná, že první pod-

mínkou osobní svobody jest vybaviti vli od pevahy vášn, t. j. tak

omeziti pudy pirozené a podíditi je vlád vle, aby svobodn mohla

íditi všechny své iny dle rozumu a svdomí; že však ob ta svtla

pedcházející dosažení dokonalého dobra jakožto poslední cíl lovku
ukazují, stanoví proto svobodná touha, dosáhnouti toho cíle, hlavní

základ vnitní svobody. Sv. Pavel mluv o té nezávislosti duše od

vrozených pud vášn nazývá ji vysvobozením z otroctví zkázy na

svobodu slávy syn Božích. (K ím. 8,21.) A zajisté, jaká volnost mže
býti pro lovka chvalitebnjší nad svobodu milovati dobro a toužiti po

nm, jíž se stává lovk podobným Otci nebeskému, jenž jest dobrota

sama. Avšak na tu volnost svobodné touhy po milovaném dobru krom
nezkrocených vášní dotírá i cizí vle pobouená proti Bohu nebo

nevdomostí zaslepená, která špatn pochopujíc, v em záleží štstí

lovka, nejen sama smuje k nepravému cíli, nýbrž i mocí vlivu a

své síly usiluje jiné vtáhnouti ve své šlépje, hned jim pekážky
stavíc na cest vedoucí k pravému štstí, hned nutíc násilím vejíti na

scestí. Jestli toto pronásledování svobody initi dobe pochází od ped-

stavených, jest pronásledování mén strašné ve svých následcích již

proto, že nesahá za hranice moci pronásledovatelovy a proto, že se

zmnou osob mže docela pestati. Nepomrn hroznjším bývá pro-

následování zákonné, když zákony všeobecn zavazující nedovolí dobe
initi nebo initi zle pikazují; nebo tehdy nejen všichni jsou obtí
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násilí, nýbrž konen ani smrtí vykonavatele zákona neustane pro-

následování, protože i nástupci jeho budou nuceni touž cestou kráeti.

Jakkoli však utrpení, jež vznikají z pronásledování vnjšího, a jest

jakéhokoli druhu, bolí mocnji než násilí psobené duši od útok vášní,

pece v podstat škoda pro svobodu jest vtší v posledním pípad než

v prvním; nebo zevnjší násilí neutlumí svobodu vle tak, že duše

mže jako díve milovati dobro a usilovati o n dle prostedk, jež

má, zatím co pod nátlakem vášn vle sama podléhá a smr svj
mní. Jest-li na p. tyran pohanský vyvrací kesanské kostely a nutí

vící, aby se oddali úct model, tu mužný vyznava, jenž radji volí

smrt než odpadnutí od víry, nejen neztrácí žádoucího štstí, jež záleží

v sjednocení se s Bohem, nýbrž tím slavnjší korunu obdrží v nebesích;

když naopak podléhá pokušení jakékoli vášn, ztrácí nejvyšší dobro,

opouštje Boha. Ovšem že násilí zevnjší vede nejednou k odpadlictví,

avšak v zásad psobí tu ne cizí pemoc, nýbrž probuzená od ní n-
jaká váše, a jest to touha po užívání života, a obava ped ztrátou

njakého doasného dobra se zapomenutím na Dobro Nejvyšší.

Nejmén hrozné pro skutenou svobodu jest násilí zevnjší toho

druhu, které ponechávajíc nám úplnou svobodu smovati k poslednímu

cíli pomocí prostedk samým Tvrcem nám ukázaných, kivdí nám
jen vzhledem k dobru asnému ukládajíc bím nejvyššího stupn nebo

zcela neslušné; nebo a i v tom oboru všeliká nespravedlnost jest

protivná volnosti, pece láska všeho dobra vného a plynoucí odtud

ochota k obti všelikého osobního zisku, mže nejen ztrátu utrpnou

osladiti, nýbrž i obrátiti ji k vnému užitku. Proto pomíjíme nvní

otázku ízení materiálních zájm shodn s pojmem svobody kesanské

chtjíce celou pozornost tenáovu obrátiti na podstatu oné svobody,

která, jak jsme vidli, tolik jest jen žádoucí, pokud jest podmínkou

štstí, t. j. pokud nám zstavuje nezbytnou svobodu k dosažení doko-

nalého dobra. Láska k dobru vymáhá té svobody ve smru vedoucím

k cíli, ale táž láska dobrovoln ohraniuje tu svobodu ve smru
špatných cest, jež od dobra odvádjí, tak že lovk, dobe-li pochopuje

náležité podmínky vlastního štstí, nejen netouží po svobod initi vše,

co mu chtjí vášn namluviti, nýbrž i považoval by takovou svobodu

za ublížení lidské dstojnosti a co více za pohnvání toho, jenž stvoiv

nás k štstí, sám k nmu ukazuje cestu. Proto vzhledem k životu

spoleenskému bude ideálem upímného milovníka dobrá spolenost,

která všechny instituce ídí k usnadnní oné honby po dobru, jež jest

cestou ku štstí a k zabraování všech výstelk zkažených žádostí,
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jež od nho odvádjí. Nejprotivnjším však byl by takový organismus

vládní, který opravuje všelikou samovli tomu by se jedin protivil.

eho asné nebo vné štstí naše vymáhá. Pozorujíce blíže atheistieký

liberalismus, budeme míti píležitost o tom se pesvditi, že osobní

neodvislost, neuvedená v meze lásky k dobru, jež zpsobuje volnost

pomr k pravému štstí nutných, zvrhne se beze vší pochyby v zá-

hubnou svévoli pro celou spolenost.

Abychom se pesvdili, že to, co jsme dosud ekli, i v otázce

svobody kesanské mže míti rozhodnou konklusi, postavme si ped
oi ten nejvážnjší ohled, že skutenou dstojnost lovka stanoví jeho

podobnost s Tvrcem, že však ta podobnost jedin v duši vyrytá a

tedy docela vnitní, záleží pedevším na udlení mu daru svobodné

a rozumné vle. K náležitému zachování té dstojnosti lovk, jako

obraz Boží, jest zavázán držeti se ve svém psobení tch zásad, kterými

se ídí náš Pravzor, t. j. k tomu jedin íditi vli, co mu svtlo od

Boha zjevené dobrem ukazuje. Proto lehkomyslné poínání si bez

pedchozího pozorování, zda vc, k níž smujeme, jest dobrá nebo

zlá, tím více však poínání proti vnitnímu pesvdení s úplným

vdomím, že zle iníme, dstojnost lovka beze vší pochyby snižuje,

ježto on nehledaje dobra nepsobí již jako podobný Bohu, který ne-

odstupuje od toho. co neomylná Jeho moudrost uzná za dokonalé.

Neponíží proto dstojnost lovka, když pi nejlepší vli zmýlí se

v hledání dobra a honí se za falešným, když honí se za špatným.

jen když jest hotov napraviti chybu, jakmile pozná svj blud. Nic

neublíží lidské dstojnosti, jest-li narazivše v touze po dobru na odpor

se strany vlastních vášní, usilujeme ho zlomiti, válíce proti všemu, co

vede k zlému, teba že by k tomu lnulo srdce, když nepestaneme

psobiti jako podobni Bohu dle svobodné a rozumné vle. To, co zde

pravíme o dstojnosti, hodí se na skutenou svobodu, na níž závisí

dstojnost. Proto ani dobrovolné ohraniení svobody inu. láskou

k dobru pikázané, ani boj proto povstalý s pirozenými náklonnostmi,

ani válka s pekážkami v cest stojícími touze po dobru, ba ani násilí

pemoci nám uinné pes náš odpor, nejsou s to. aby odaly nám onu

svobodu vnitní, jež stanoví naši podobnost s Bohem, pokud vybravše

si dobrovoln skutené dobro, vrn trváme pi své volb. Tu svobodu

volby však, na níž podstata svobody kesanské záleží, ani zemské ani

pekelné moci nemohou nám vyrvati, ba ani všemohoucnost Tvrcova,

nebo dar svobodné vle jest nám dán bezpodmínen na vždy.^ (P. d.)
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Ruská literatura v roee 1899.

Podává A. Vrzal. (. d.)

Referujíce o ruské literatue za r. 1898
,
poznamenali jsme, že

postup duševního rozvoje za posledních 30 let v Rusku možno vyjádit
slovy: od idealisujícího lidovectví skrze dekadentství k marxismu, t. j.

od vášnivé lásky k prostému lidu skrze lhostejnost k témuž lidu

k úplnému zavržení historické osobnosti lidu. k opovržení ideály

i formami života prostého lidu.

Ideálem ruských marxist jest, odtrhnout selský lid od pdy a

uinit jej otrokem kapitalismu. Drobný sedlák, rolník, podle uení
marxist má být vyhlazen, nebo pekáží rozvoji kapitalismu; proto

marxisté pejí jen sedláku-dlníku. jenž odlouil se od pdy a jde

do služeb velkokapitalist. Loni zaali ruští marxisté vydávat asopis
„Naalo". kterýž však vláda záhy zakázala, a „Ziz", jež dosud
hájí zásady tohoto uení. Vdecky propagují uení to Struve. Tugan-
Baranovskij. Ionov. V povídce rozvoj kapitalismu na Rusi vítá M. Gorkij,

pravým jménem Alexej Maximovi PéSkov. Velenadaný spisovatel tento

je vlastn samouk. Narodil se 1868, záhy ztratil rodie i uil se obuv-

níkem, zahradníkem, pekaem, kuchtíkem, byl hlídaem na dráze,

dlníkem v železniných továrnách, písaem, a procestoval tém celou

Rus. Pi tomto potulném život seznámil se s bosáky, jejichž život

výten líí. Gorkij je výborný umlec, ale špatný myslitel. Jako
umlec vrn líí bídu ruského sedláka, jenž odtrhl se od pdv a

hnije, a pece jako myslitel radí mu. by odtrhl se od pdy, idealisuje

své bosáky, jejich svobodu, sebevdomí, by dokázal jejich pednost
ped usedlými sedláky-rolníky. Loni vydal G. druhý a tetí svazek

svých „Kreseb a povídek" a v „Zizni" uveejnil dlouhý román
„Foma Gordjev" i povídeky: „Kirilka" a „Dvacet šest
a jedna." „Kirilka" je jméno podivného mužíka, ídícího pepravu
pes eku, jenž život svj nasazuje za bližní a vlastním chlebem na-

krmí vyhladovlé cestující. Poeticky napsána povídka „Dvacet šest
a jedna." V pekárn ve dne v noci pracuje šestadvacet pomocník,
mechanicky pohybujících rukama i prsty v podzemním sklep. Jediným
paprskem svtla, který k nim proniká, je služka Tana. již všichni

milují. Tu však pišel nový pomocník, jenž chlubí se svými úspchy
u žen, a ideál dvaceti šesti neodolá lékám jeho. Ideál, snaha po kráse,

dobru osvcuje trudný život ubohého lidu jen pomíjejícím leskem. —
Hrdinou románu Foma Gordjev je syn povolžského kupce Ignata

Gordéjeva, v nmž autor oslavuje vydidušskou, dravou sílu. Otec je

typický svéhlavý kupec, jehož cílem života byl zisk. Zena druh/i
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záhadn mlelivá, rozjímavá dívka, zemela mu, když porodila syna,

jenž od dtství byl naklonn k rozjímavé nálad. Foma byl vychován
v nábožné kupecké rodin pítele otcova, kde se žilo jako v kláštee.

Když pozdji otec vzal ho dom, vychovávala ho tetka, jež vykládávála
mu pohádky a bajky. Školu navštvoval krátkou dobu. Když malý hošík

litoval kdysi otcem uraženého lovka, silný otec dává mu takové
nauení: „Litovat lidí nutno . . . ale nutno litovat s rozumem . . . Nej-
prve pohledni na lovka, poznej, jaký v nm smysl, jaký prospch
mže z nho býti? A uzíš-li, že je to lovk silný, k práci schopný,

lituj ho, pomoz mu. Je-li však slabý, k práci neschopný — naplij

na nho a jdi dále." Po smrti otcov ujme se ho kmotr Majakin,
bohatý kupec, jehož zajímavá postava dodává románu znaný spole-

enský význam. Majakin je vysokého mínní o tíd kupecké, pímo
hlásá: „Kupec ve stát je první síla. Protože má miliony . . . Život za-

izovali jsme ne my, kupci, a v zaízení života dosud nemáme hlasu,

nemžeme k nmu piložit rukou. Život zaídili jiní (šlechta, úednictvo),

rozmnožili v nm všelikou prašivinu: lenochy, nešastné, ubohé . . . oni

život zneistili, zkazili . . . Však oišujeme život my . . . Kdo více obtuje
ve prospch chudých na všecky ty domy, opatrovny, chudobince, než
kupci?... Nás nazývají divochy a nekulturnými lidmi... Co pak je

kultura?... Zbožování, t. j. láska, veliká láska k práci a poádku
života . . . My milujeme práci ... a ne oni. Oni oblíbili si rozsuzovat,

my pak pracovat ... a píkladem naší kultury, t. j. lásky k práci, je —

-

Volha . . . Pouze nám je milá práce pro práci samu, pro lásku naši

k zaízení života, jen my milujeme poádek i život ... A ješt proto

jsme první lidé života i praví hospodái ve vlasti své, že jsme —
mužíky . . . My, kupci, - po staletí nesli Rusko na svých plecích i nyní
neseme. My základy života kladli — sami na zemi místo cihel jsme
se kladli . . . nyní nám teba stavt poschodí . . . rate nám dáti volnost

jednání... V tom je náš úkol." Majakin, zástupce „uniazýeh", t. j.

vydiduch, pímo praví, že opravdu kulturnými lidmi jsou kupci, že

pipravují moc i sílu, by v budoucnosti stali se staviteli, zaizovateli

života ruského, jelikož intelligence nedovedla zaídit života. Aby usku-
tenil tuto úlohu, snaží se M. pouit Fomu, jehož nejasným snahám
a ideálm nerozumí, chce ho oženit se svou dcerou. Zklamav se

ve Fomovi, pošle pro syna, jehož díve vyhnal z domu a jehož pro

jakýsi pein vyhnali na Sibi, a má velikou radost, že syn beze vší

cizí pomoci dovede si razit cestu v život, umí samostatn zaídit osud
svj, je „stavitelem života", jakého si peje. Syn Taras jest ješt
drsnjší než otec, a nad to má vzdlání. To, co muí Fomu. hledajícího

smysl života, je cizí Tarasovi, hlásajícímu, že nespokojenost životem
jeví se „následkem neumni pracovat, nedostatkem úcty k práci . . .

Práce je — tém kultem . . . Výše kultury vždy stojí v pímé závislosti

na lásce k práci." Ovšem tato chladná, racionalistická theorie ne-

uspokojuje hloubavého ducha Fomy, jenž nenalezl nikde pravých lidí.

odpovdi na trápící ho otázku o pravém smyslu života. S jedné strany

Foma setkává se s lidmi podobnými jemu. nadšenými krásnými snahami.
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hledajícími pravý život, ale lidmi slabé vle. neschopnými uskutenit

ideály své v život; s druhé strany vidí lidi silné vle, schopné k životu,

ale bez krásných snah. stojící v mravním ohledu velmi nízko. Nenašed
opory v život, Foma cítí odpor k životu, vrhá se v propast opilství

a prostopášnosti, upadá v zoufalství, hyne bez užitku pro lidstvo. Tžký
dojem zanechává v nás líení vítzství všech ideál prostých Majakin
nad nepraktickými, ale vysokými ideály nadšenými lidmi v život
ruském. G-orkij idealisuje tu hrubou sílu, vydidušství ruského kupectva,

jemuž pipisuje úkol píštích „stavitel života."

Drobný lid mstský, zmrzaený životními okolnostmi, pedvádí
nám jiný mladý, velenadaný spisovatel P. E. Náhrochin v „Idyllách
v prose." Kdežto souasní belletristé, vybravše si za formu tvorby

krátkou povídku a kresbu, všímají si tém výlun psychologie

jednotlivc, asto docela odtrhnuvších se od spolenosti, isakrochin

všímá si bedliv vzájemných vztahv osobní, individuální a kollektivné

psychologie davu. Jeho idylly jsou povídky o hodných lidech, nžných
bytostech, nevinných duších, podléhajících dobrým i špatným vlivm
davu. N. v úzkých rámcích povídky odhaluje duši svých hrdin. ale

tuto duši tém ani nemyslí si oddlen od duše davu: u nho duše

jednotlivcova neviditelnými na první pohled svazkv je spojena s celou

adou jiných lidských duší. vzájemn na sebe psobících: náraz života

na struny jedné duše ozve se v hlubin druhé duše. Sleduje vzájemné
vztahy osobní i kollektivné psychologie, N. velmi pípadn líí rozlinost

významu osobnosti v tíd jednorodé a nejednorodé: v jednorodé má
osobnost vtší vliv na dav (srv. povídku „Zlodj", kde zástupce

jednorodého davu, prostý okradený dlník, svou neporušenou povahou
psobí dobro v stejnorodém davu a odpouští zlodji krádež, uslyšev

o jeho nešastném život), v rznorodé osobnost znan se ztrácí, po-

hlcuje se smíšenou náladou davu, jako na p. istá duše po klášterním

život toužícího mladíka podlehla vlivu a nálad nestejnorodého, pestrého

davu na lodi, vlivu slepé síly živlu („Stichija"). Jak píklad a nálada

davu je nakažlivá, jak tžko odolati lovku slabé vle a nepevných
mravních zásad vlivu davu, o tom pouuje povídka „Jmeniny davu".
kde mladík, nemající „na pohled žádného uritého zamstnání", vida

pestrý zástup na vojenském cviišti veselícího se lidu, dal se unésti

všeobecnou veselostí lidí všech stavv i povolání, a potebuje k tomu
penz, vraždí domnle bohatého pána, „nevinnou obt hýení a veselosti

davu." Rozdílnost vlivu stejnorodého davu i rznorodého pozorovat

jasn též v povídce „Ta li smán", kde alouník Tezkin, našed „šfastný"

provaz po obšenci a zbaviv se vlivu davu stejnorodého, poddá se kouzlu

rznorodého davu na koských dostizích, davu, zachváceného touž

touhou po nahodilém zisku. Velmi zajímavá je postava poutníka

(„Stran nik"), zmrzaeného starce, prosícího o almužnu a odpov
vzdlaných lidí na trápící ho pochybnosti, kolika prsty dlat kíž.
Zdailá je též postava „malikého lovka." Vbec všecky postavy
„idy 11 v prose" nakresleny jemné a umlecky. Autor zná své

hrdiny, jež nejradéji volí z nižších tíd mstských, z tídy intelligent-
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ního proletariatu, a miluje je; on dovede nás smíiti s tžkým životem
jejich, k emuž velice mu napomáhá jeho jemný, dobrosrdený, lásky-

plný humor, prostý satiry a zlomyslného posmchu. Tento humor
dodává obrazm jeho zvláštního osvtlení, kde pochmurné propasti

jeví se v lehké mlze, obmkuje ostrost rysv a dodává všemu
tvánosti krásy, teploty a srdenosti. Povídky jeho potaženy závojem
snivého zármutku a osvtleny vnitním ohnm humoru. Jediné, co
vytknouti lze milým povídkám, je, že osoby pedvedené málo jednají

a mnoho mluví, tak že dj, ba i charakteristiky osob druhdy tonou

v množství rozmluv.

V. Veresajev k novelle „Konec Andrej a Ivanovic a" erpal
látku ze života emeslnického a továrnického lidu. Hrdina noveny,
Ondej Ivanovic, je knihaským pomocníkem, aristokratem mezi dl-
nickým lidem, touží po lepším zaízení v život, ale nemá pevné vle
jíti tou cestou; asto pije, bije ženu i dcerušku, pere se s druhy a
pedasn umírá. Stojí jaksi na hranici dvou pokolení emeslnického
lidu. Zástupcem nového pokolení, snažícího se po duševním i mravním
osvícení, je Barsukov, jenž nepije, uí se a mnoho te. Novella je

trochu rozvláná, šablonovita.

O pozoruhodném nadání svdí také „Razskazy i oerki"
S. Elpatjevského, o nmž byla e v „Hlídce" 1898. Loni vydal své

po asopisech roztroušené „povídky a kresby", v nichž vrn,
druhdy ne bez humoru, kreslí souasný život. Zvláštní zmínky zasluhuje

povídka „Jedou", kde se líí návrat dvou tlesn i duševn zniených
mladých manžel ze Sibie do rodišt v Malorusku. Elpatjevskij je

lékaem, i vyléil z tžké nemoci starce a místo vdnosti rodiny
jeho vidí. že rodina se zlobí, že staec zstal na živu, jelikož staec
byl pojištn na život, a všichni již se tšili na pojistné. A náhle léka
ho vyléil („Vyléil!"). Svižn psány spoleenské satiry „Miša" a
„Spirka."

Vtšina „Novell a povídek" N. TeleŠova vnována životu

vysthovalou v Sibii, jejž autor dobe zná a teple popisuje. Ped
námi vystupují nešastné dti, rodii opuštné nebo osielé. Takový
je na p. Semka (v povídce „Dom!"), jenž utekl po smrti rodi
z baráku a utíkal dom. V povídce „Nouze" rodie opouštjí nemocné
dít na behu sibiské eky, by sami neupadli v hroznou nouzi.

V „Malikém román", ponkud rozvláném, vypravuje se o bo-
hatém starém mládenci, k nmuž švakr pivezl dv dti, jež oistí

pomalu duši strýcovu, ale umírají na záškrt, což velice bolí jejich

strýce. Mén se daí Telešovu povídky s filosofickými záhadami a
psychologickými thematv.

Tan vydal svazeek „ukotských povídek", kdež svá pozoro-
vání a dojmy zpracoval v belletristické form. Povídky ty psány prost
a mají veliký význam národopisný.

To je všecko, co pozoruhodného vydali „mladí" spisovatelé.

(O. p.
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Dvojí vzkíšení.

Napsal Jax Pawelski. Peložil A. M. (. d.)

Jinou krajní soustavu pedstavuje Ibsen. Co Tolstoj na štstí

jedince pohlíží ve slouení se štstím všeobecnosti a proto múze býti

nazván universalistou, je Ibsen krajním individualistou, staví jedince

nad všeobecnost a hájí blaha jeho proti blahu všeobecnému.

Jsou podivné zjevy v písemnictví, které co do nkterých jednotli-

vostí se opakují co vk; jsou jiné. jež se vracejí za nkolik století;

Ibsen náleží ku zjevm úpln novým, které nenacházejí nejmenší

podobnosti v dosavadní historii literatury. V ohledu literárním je to

duch tak podivn složený, že podobné smsi psychických složek málem
nemožno ani tušiti. Zdokonalený pozorovací smysl realisty vedle fantasie

symbolistické, vybujelý mysticismus pi klidném, suchém, žíravém

rozumu, skeptický pessimismus. spojený s naivní vrou v hodnotu

filosofických theorií, a což nejzajímavjší, sklon ešiti konkrétní záhady

životní, kdežto idea života ponechána nerozhodnuta, v neohraniených.

mlhavých visíc prostorech.

Veteme-li se ve dramatické útvory Ibsenovy, nic snadnjšího,

než ztratiti orientaci. Vešli jsme ve kraj studené mlhv, za kterou

vyhledají zlovstn vyhloubené útesy zasnžených skal, tu tísníce se

nad hlavou divákovou v ponurý úvoz, tu míhajíce se z dálky tak

nejasné, že nevíme, zda je pokládati za mohutné úkazy horské, i spíše

za obyejné konáry strom, brodící se mlhou. asem vyrazí v té

studené, mlhavé krajin horký proud gejzeru, jindy se mlha odvalí

a v blízké vzdálenosti vyvstane výrazn ve przraném vzduchu
pívtivý statek se všedním životem obyvatel, ale asto zase na její

pd se zaínají rojiti symbolistické postavy ze mhly uvité. Obyejn
bývá ve dramatech Ibsenových nkolik vrstev myšlenek. Jednu tvoí

sám dj dramatu, podávající na oko život skutený, asto provedený
s celou finessou realismu. Ale po chvíli vyrazí v tohu dje njaká
fantastická zvláštnost, odbouje jako náhlá oklika, njaká idea, která

celou budovou skuteného dje bez lítosti otásá, na chvíli se skrývá,

pak zase vychází na jevo a tak tvoí druhou vrstvu skryté myšlenky
autorovy, který chtl skutený dj míti jen symbolem svých abstraktních

ideí. Nedosti na tom; tmito dvma vrstvami se vine tetí, tajemná,

nemající nic spoleného ani se symbolickým ani s reálním významem
dramatu, plná nových allegorií, symbol, nahozených myšlenek a ne-

dopovdných vt. Druhá vrstva podává výklad k první, ale tetí

zpsobuje bez poteby chaos a zmatek.

Není tudíž divu, že pro záhadnost útvorv Ibsenových se utvoily
v ocen jeho velmi rznorodé literární tábory. Nemluvíme o výkladu
jednotlivých allegorií a symbolv, nebo v tom ohledu kolik hlav,

tolik smysl — a vykladaské ty produkce bývaly nejednou velmi
utšeným pohledem — ale ba i co do odhadnutí zásadního tonu

povaze a pesvdeních Ibsena, vládne podnes rznost mínní.
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Jedni ho pokládají za krajního pessimistu, kterému všechna svtla

shasla, jiní za idealistu, který ovšem bezprostedn svtel nerozžíhá,

ale vede ku svtlu bezohlednou kritikou dnešní spolenosti. Ve skute-

nosti takové zaadní Ibsena v jedinou kategorii zdá se nám býti

neodvodnno. Ibsen není jednolitá povaha, a odtud v rozliných

obdobích odvisle od rzných okolností pevládala u nho tu jedna,

tu jiná stránka povahy. V nkterých dramatech, spíše ješt v nkterých
výstupech jejich, je zejmo, že a eže bez lítosti vedy dnešní spole-

nosti, tak iní v jakémsi positivním, dle jeho pesvdení stavícím

úmyslu; na jiných místech zase s takovou démonickou zlobou a

zarputilostí na praný staví a tupí všechno, tak rve každou nadji
na lepší budoucnost, že pessimismus je ješt píliš slabý výraz na
oznaení tch projev. Odtud bylo by možno souditi, že pevládajícím

tonem v povaze Ibsenov jest pessimismus. Sám kdesi pravil, že neví
ve vnost lidských ideál. Urité ideály jsou chvilkové a žijí pouze

do asu, a v jejich vnost viti je bezdvodno. Ale neviti ve vnost
žádného ideálu znamená skuteného ideálu nemíti.

Zdálo by se, že se s takovou negací ideálu nedá žádný kladný

program, žádný ideální vzlet slouiti. Byly též ve spisovatelské innosti

Ibsenov takové chvíle úplné temnoty. Ale byly také chvíle, kdy nad
tou temnou, zející propastí negace vznášelo se nkolik svtélek, které

dráhou svou jsou toliko bludikami. Není snadno nastíniti je, nebo
ve dramatech . Ibsenových je plno zmatku, sofistiky a odpor, nkteré
vci zase mají pouze místní význam a nejednou není jasno, pokud
je teba vylouiti ze všeobecného Ibsenova názoru na svt; ale konen
njaký nástin je pece možný.

Vlastní literární innost Ibsenova, která tvoí Ibsena evropského,

zaala tu chvíli, kdy ideje revoluce francouzské, pitlumené na as
válkami napoleonskými a romantickou poesií, znovu zaaly zvedati

hlavu. Všechny ty myšlenky pojal v sebe Ibsen, pepracoval je po

svém a nkteré z nich provedl až do posledních krajností. Takovou
základní myšlenkou je touha po nové vlád budoucnosti, jež by všechny

významné strany pedních civilisací v sob spojila a zabezpeila lidstvu

jakýsi nový, lepší tvar života. S myšlenkou tou potkáváme se v Ibsenov
dramatu: „Císa a Galilejský." Julian Apostata chce na rozvalinách

kesanství vybudovati zapadlou vládu starovké krásy, ale hyne ve

válce té, proto že pravda je vyšší než krása. Ale, teme dále ve dramat
„stará krása už není krásou a nová pravda už není pravdivá." Po
vlád krásy a pravdy musí pijíti „tetí vláda", ve které se sjednotí

krása i pravda, pohanství i kesanství, živel smyslový i duchový
v nový, dokonalejší celek. Dráha, vedoucí ku vlád té, není dle Ibsena

dráha politické revoluce. „Lidé", píše v jednom list, „prahnou toliko

po revoluci zevnjší, v politice. Ale to jsou pošetilosti. Jde vlastn o to,

zrevoltovati ducha lidského." Tak pesunuje revoluci z území zevnjšího

ve hlubinu duše lidské, z lidské spolenosti na lidské jednotlivce.

Jakou cestou se nyní mají tito jedinci bráti, aby došli k utvoení
nové spolenosti, ku tetí vlád? Ve dramat „Podpory spolenosti"
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stanoví tu cestu: -Pravda a svoboda, to jsou podpory spolenosti."

Ale vznešeným tm heslm „pravda a svoboda" není tu rozumti

v jejich obwklém. všeobecn pijatém významu. Ibsen je každým
krokem radikál, tedy i pravdu pojímá netoliko jako válku proti

každému bludu, nýbrž i proti všelikému klamu, sebe nevinnjšímu,

proti tomu. co zoveme nevinným lidským potšením. Pravda ta je

bezohlednou písností, která ve své bezohlednosti stává se nejednou

netoliko beztaktní. nýbrž i nelidskou a brutální.

A svoboda? Tu jsme už práv ve stedisku Ibsenismu. Pokus
penésti svobodu Ibsenovu ve spoleenský život byl by práv takovým
úmvsiem. jako chtíti rozešiti kvadraturu kruhu. Svoboda ta vymáhá
nejúplnji volného rozvoje jednotlivcova ve spolenosti bez jakékoliv

obti osobních instinktu jednotlivcových. Skoro každý z dramatických

hrdin Ibsenovvch objevuje se se zvláštní ethikou pro sebe sama. jako

by mimo nho nebylo ani lidstva ani zákon. Takovým rázovitým

obrazem svobody té je drama „Nora u
, kde žena opouští muže i dti.

Ped odchodem muž Helmer se pokouší ji pemluviti:

Helmer: To je pobuující! Tedy mžeš tak pohrdati nejsvtjšíini závazky?

Nora: Co pokládáš za mé nejsvtjší závazky ?

Helmer: O tom t mám teprve pouovati? Což to nejsou závazky k mužovi

a k dtem ?

Nora: Já mám jiné, rovnž svaté závazky.

Helmer: Nemáš jich . . . Jaké?
Nora: Závazek k sob samé.

Helmer: Pedevším jsi ženou a matkou.

Nora: V to už nevím. Myslím, že jsem pedevším lidská bytost jako ty,

nebo chci aspo usilovati státi se jí . . .

Když jí muž pipomíná víru a náboženství, odpovídá, že chce

sama otázku náboženskou prozkoumati . . . „Chci se pesvditi, zda je

pravda, co pravil pastor Jacobi, a spíše, zda je to pravdou pro
mne.'' Xa námitku, že stojí v odporu s pesvdením a zákony
spolenosti, zase dává tutéž odpov: „Te musím poznati spolenost.

Chci se pesvditi, kdo má pravdu, spolenost i já."

Teba dodati, že taková Nora není nikterak dle intence dramatu
typem stinným, záporným, naopak v její ústa vkládá Ibsen svj
program. Podobným zpsobem v obran jedincov vystupuje Ibsen

nejednou proti idei spolenosti a vlády, proti všemu lidskému sdružo-

vání, a se opírá o lásku, o píbuzenství nebo jest i svazkem manželským.
Jeho jedinec staví sebe nade všecko, jako naprostou míru všeho.

Povinnost, mravnost, náboženství, vláda, spolenost, rodina, píbuzenstvo,

vše to jsou vci. které mají potud dvod býti. pokud se shodují

s jeho instinkty.

Pojem takové vybujelé individuální svobody uvedený ve spolenost

zpsobil by zejm nejúplnjší anarchii. Všechny zákony, povinnosti,

svazky lidské ustávají. Je to utopie a mohlo by se zdáti i nepochopi-

telným, jak mohl Ibsen s prop-ramem tak fantastickým usilovati o utvoení
nové vlády. Ale není to tak vina Ibsenova jako spíše proudu, kterým
se dal strhnouti. Všeobecn se soudí, že názor individualistickv si
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vypjil Ibsen od Kierkegaarda, odvrhl pouze nadpirozené hodnoty,

jaké se objevovaly v theorii Kierkegaardov a nahradil je hodnotami
ryze lidskými. Jist, Kierkegaard má rovnž svj podíl v individualismu

Ibsenovu, zvlášt typ individualisty, jak jej vidíme ve dramatu „Brand",

je dle vnjších znak velmi blízký individualismu Kierkegaardovu.
Ale nesmíme zapomínati druhého initele, druhé složky, tak zvaného
liberalismu, který velkými hesly pokroku a civilisace, velkými sliby

utvoiti novou formu spoleenskou strhl s sebou Ibsena hned v poátcích
jeho literární innosti. Vdí zásada liberalismu je práv ta neomezená
svoboda a volnost osobní, založená na podkladech ist lidských. Pouze
když liberalismus co chvíli vcházel v kompromissy se skuteností a

ustavin kulhal poloviatostí, byl Ibsen dsledný a rozvíjel logicky

zásadu od nho vypjenou. Odtud padá smutné svtlo na celou nicotu

liberalismu. Poloviatost jeho nepivedla k žádným kladným výsledkm,
jako vbec poloviatost nieho neutvoí, a dsledný rozvoj jeho zásad

vede jako povšechný názor svtový k nemožnosti a utopii, jako zase

soukromá theorie jedinc mže zploditi pouze anarchisty.

Je nyní zajímavo, jakou podobu má v tch dvou krajních theoriích.

universální Tolstojov a individuální Ibsenov, vzkíšení? (p. d.)

Z norských literatur.

Oba referenti, t. j. Chr. Brinchmann (o literatue spec. norské)

a Alfred Ipsen, o norském písemnictví v „Atheneu" (. 3793.) tvrdí,

že minulý rok, — poítá se od ervence r. 1899. do ervence 1900. —
byl zvlášt pro norské písemnictví požehnaný v každém ohledu:

bohužel o švédském písemnictví nepináší „Atheneum" žádného referátu,

tuším až na druhý rok; za to letos jest tam strun, ale vcn psaná
zpráva (od V. Tilleho) o eském písemnictví, z níž se dovídáme,

že se chystá obšírná práce o djinách literatury vbec, dále dkladný
atlas a konen dílo o „kulturním a sociálním rozvoji eského národa

v XIX. století." Než už na sever!

a) Na poli umní a kritiky jeho první zmínky z dánských
spisovatel zasluhuje zemelý prof. Julius Lange, jehož poslední práce

jedná o „postav lidské v djinách umní od dob kvtu eckého umní."
Není to snad njaká kompilace, nýbrž bystré a duchaplné vyvozování
zákon umleckého rozvoje z té spousty umleckých dl. Bratr jeho

vydal „vzpomínky" zemelého dánského básníka Pahtdana MiiUera,

nejjemnjšího básníka dánského ne tak pro vybroušenost jazyka, jako
spíše pro hloubku a vznešenost myšlenek.

J. Brandes vydal nové souborné vydání svých dl o dánské
literatue, jakož i cizozemských.

Julius Clausen za pispní etných odborných znalc jal se vydávati

historii svtových literatur. Dílo to založeno jest po vtšin na pvodních
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studiích, je také bohat illustrováno. Prof. Peter Hansen vydal pe-
pracované své ,.Djiny dánské literatury" od nejstarších dob až po naše

dny. Chválí se nestrannost autorova zvlášt pi posuzování žijících

spisovatel.

Z romancier a povídká butež jenom nejvýznanjší uvedeni.

Holger Drachmami podal tenám „Den hellige lid" (Svatý ohe).
D. jest vlastn lyrikem, a tím zstává i ve svých prozaických pracích.

„Den hellige lid" podobn jako jeho dívjší práce „Forskrevet" není

vlastn románem, nýbrž výlevem cit, myšlenek a nálad o jeho vlastní

životní katastrof, plným stezku a žalob na její pvodce, jakož i výpad
a útok kousav satyrických na spoleenské a státní pomry. Pojítkem
tch myšlenek, až píliš asto se opakujících, jest hoe lásky o Edithu.

Nejcennjšími z celé knihy jsou jeho po ní roztroušené básn.
„Liosens Ondskab" (Zloba života) sluje práce Gustava Wieda.

I v této povídce dje nehrub mnoho, jde o znovanabytí pozbylého
mlýna, jež docíleno náhodou, výhrou v loterii; hlavní pedností knihy
jest humoristicko-satyrické líení malomstského života. Povídka skládá

se z ady drobných genrových obrázk.
Carit Etlar (pseudonym K. Brosbolla), nejstarší z dánských autor,

napsal historickou, romanticky pibarvenou povídku „Bjurneaet", djišt
její jest položeno do Norvežska tak ped sto lety.

Herman Bang vydal svazek povídek „Liv og Doct" (Život a smrt),

z nichž první nazval „Vypravováním o štstí", druhou „Vypravováním
o lásce" a tetí „Vypravováním o tch, kteí by mli umíti." Ve všech
pedvádí se právo (pirozené!) lovka na požitky lásky a života.

Smíme-li zneužiti slova toho, možno knihu tu nazvati evandliem
tla a tlesných pochotí. Zejména druhá z povídek svou natura-

listickou bezohledností budí zrovna hnus a odpor.

Karl Larsen libuje si v kratších jasn a oste nakreslenvch
karakterních obrázcích s líením prostedí jim odpovídajícího. Dokladem
toho jeho poslední práce „I det gamle Voldkvartér."

Joli. Skjoldborga „Kragehuset" (esky snad: Havranní hnízdo)

jest velmi krásn psanou povídkou ze života venkovan bydlících na
západním pobeží Jutska. Líení je tím zajímavjší, že autor dlouhá
léta tam sám jako uitel žil a psobil.

H. Pontoppldana. obsáhlá kniha „Lykke-Peer" podává až píliš

rozvlán autobiografii autorovu od dtství až do mužného vku.
Novákem je Gyrithe Lemclie, jenž po zpsobu všech mladých

obral si ve svých „Híších lidu" námty velmi ožehavé. Vzdává se

mu však uznání, že prý tak neuinil z baživosti po sensaci, nýbrž
z úmysl nejistších a nejšlechetnjších. Za to Eduard Egeberg líí

ve své povídce „Ped branou smrti" zmnu, jež se udává s myšlenkami
a city lovka, který se octl smrti tváí v tvá.

Carl Ewald, Kappel-Bbcker a Victor Stuchenberg vydali po svazku
„pohádek". Ewaldovy založeny jsou studiu života zvíat polních a

bažinných, sledujíce každá jistou tendenci pounou. Z téže íše vzatv

jsou pohádky BíJckerovy (aspo vtšina jich), vvnikají jak bohatostí

Hlídku. 36
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obrazotvornosti, tak i humoru, tak že se hodí i pro dosplé za etbu.

Stuckenberg ve své sbírce „Vejbred" (Jitrocel; pohádek nevyhledává

nových látek, nýbrž staré pohádkové námty v nové odívá roucha,

vynikající plastickou struností, a nové vkládá v n ideje a myšlenky.

Pohádky toho druhu jsou te oblíbenou etbou v Dánsku.

Z dramatických prací zasluhují zmínky: „Královna Eigra" od

Ernsta ran der Recke, jejížto dj aspo co do jádra založen na staro-

anglickém podání z dob krále Artuše, a Otta Benzona r Žertík", jenž

sice jest plný vtip, ale prázdný. Z básní budiž uvedena sbírka Edv.

JSlaumiiUera, v níž celý cyklus básní vnován jest Spinozovi. (P. d.)

Ze španlského písemnictví.

Referuje Al. Koudelka.

Povšechný úsudek o posledních produkcích z oboru španlské
belletrie a poesie lze shrnouti v slova, že patrný všude úpadek, ne-
šastná válka s loupeživými ameryankeesy asi valn k tomu také pi-
spla. Arci román udržel si dosud své místo, ale žel Bohu, že i ten

representuje se skorém výhradn na venek tmi spisovateli, kteí mu
ped lety k rozkvtu pomohli. Jen málo nových jmen pistoupilo, a

z tch zase dv nejslibnjší zmizela, totiž Ochoa a Ganivet. Skosila

je smrt. Ze starých dlužno na prvním míst uvésti Juana Vederu,

mistra idealismu. Charakteristický zpsob psaní jeho jeví se zvlášt

v jeho nejnovjší práci, _,Morsamor u nazvané. Ped ním vydal tyto

ti romány: „La buena fáma" (Dobrá povst), je to spíše povídka než

román, a to v celku velice fantastický. Hrdinka povídky té siln

pipomíná Angeliku ze Zolova románu „Le ivve~: dále „Juanita la

larga", t. j. Chvtrá Juanita. je to zajímavá povídeka, jejíž cenu

zvvšuje výtené líení andaluských mrav a obyej; a konen román
„Genio y figura", v nmž podáno mistrovské zobrazení moderní ženy.

pro obyejného tenáe to román není. už ne pro líení života hrdinky.

V „Morsamoru" posílá Valerv genius národu svému tšícího andla,
slibujícího íši a lidu lepší budoucnost. V pedmluv sice praví, že

chce jenom vypravovat a že nikterak nebere na sebe odpovdnosti
z konsekvencí a nauení, která si snad tená z jeho vypravování

uiní. Ale to práv iní román ten dílem umleckým. Roman, jehož

dj odehrává se v 16. století, rozdlen jest ve ti oddíly komp
podmínné. První díl zaíná ve Františkánském kláštee u Sevilly, do

nhož se hrdina románu, Miguel de Zuheros, starý váleník, jako rater

uchýlil. Jako mladík a muž vvkonal nejeden hrdinský in a mnohého
srdce dobyl, ale — neml štstí — skoro jako jeho vlast — ani v lásce

ani ve své ctižádostiví'- snaze po slavném jmén. Stará cigánka byla

mu prorokovala, že láska jeho jenom jed a smrt ploditi bude, a ponvadž
jistá událost to potvrdila, zekl se láskv a pijal jméno „Morsamor".

I
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Ale i honba za ctí a slávou mnoho mu newnesla, tak že se konené
do kláštera uchýlil. To však hlodá na srdci jeho, a bol jeho zvtšuje
ješt hokost, s kterou sleduje skvlé iny Spanluv a Portugalc,
kteí celých svta díl dobývají. P. Ambrosius. kouzel znalý, v aro-
djství honný klášterní bratr, prohlédne jej a nabídne se mu. že jej

arodjným nápojem omladí. Miguel. maje na zeteli, že te doba
„conquistadoru-. svolí, i vržen jest znova v širv svét jako 251etv muž
s jistým bratrem laikem, Tiburtiem de Simahonda, jako panošem svvm.

Te zaíná druhý a nejobsáhlejší díl románu, dobrodružství

Morsamora a jeho druha. Z nichž jen jádro tuto: Oba vynoí se

v Lisabone, najmou lod, na níž se pustí do východní Indie, v ele ety
dobrodruh vytáhnuvše z Goy projdou vítzn celý poloostrov. Morsamor
získá si lásku krásné Urwasi; dívka však padne za obt zmínné už

kletb. Puzeni jsouce ustaviné dále k východu, pejdou do údolí,

v nmž usazena kolonie starých muž a žen honných ve všech od-

vtvích tajného umní a magie. To zavdává autoru píležitost k theo-

sofickým a okkultistickým úvahám. Konen pojme Morsamor plán

wkonati nco velikého, dosud tu nebývalého, zemkouli totiž obeplouti.

Skorém se mu to podaí, ale nedaleko portugalského pobeží zachvácen
jest bouí, lod se ztroskotá a náš hrdina v zápase s vlnami pozbude vdomí.

V tetím a posledním díle, nadepsaném „Reconciliacion suprema".
setkáváme se s Miguelem ješté starším a zlomenjším než ped jeho

omládnutím zase v kláštee. Smrti blízek bére se potáciv k celle

P. Ambrosia, by ho k zodpovídání pohnal, nebo tecT jasn vidí. že

svj druhý život toliko prosnil, a ne prožil, i cítí se bolestné zkla-

mána. P. Ambrosius bráni se. „Pouze na štstí", praví tento, „pouze
na zevnjších okolnostech závisí, a nikoliv na velikosti duševní, velké-li

iny v skutenosti i ve snách provedenv. Xezahrál jsem si s tebou,

nýbrž chtél jsem t potšiti. Ped zaarováním nebvls rekem, po-
chybovala také o tom. že bys jím býti mohl. Te když nahlížíš, že

jsi jím skuten nebyl, nemžeš o tom pochybovati, že v duši tvé

vézí schopnost k hrdinství.- Morsamor doznává, že toho trpkého pouení
zasloužil. Nebo dlužno-li vítzství a triumfy náhod pipisovati — tak

se utšuje — platí stejn, ve skutenosti-li i ve snách provedeny byly.

„Tyto úvahy-, vyznává. „nutí mé zavrhnouti všelikou v první ad
osobní a v druhé ad stavovskou a národní pvchu. Xade
všemi námi stojí Bh a v Nm spoívá víra a nadje, že stávají

domnlá a pomíjející zla. jež nás konen pivádjí k pravému štstí

a pravé velikosti. 1
* Není pochybnosti, že historie Miguelova nutí zrovna

k srovnání osudu jeho s osudem národa španlského. Paralelu provediž
si každý sám.

Plodnjším a lidovjším jest Perez Galdos, jen* zrovna jakobv
z rukávu sype svá dramata a své romány. Z poslednjších romanxí
jeho jsou „El Abuelo" (Dd). Autor patrn chtl pvodn pro divadlo
španlské zpracovati „Krále Leara", ale ze zamvšleného dramatu
vzr stí mu pod rukou dialogovaný román, a sice mnohem slabší a

chatrnjší dívjších jeho výtvor. Dále z cyklu historickvch episod

36*
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dv povídky „De Oate a la Granja" a „Luchana". V obou povídkách
jsou skvostné popisné a líící pasáže, jako na p. popis bitvy u Oate
a Luchany, krom toho u autora osvdený bystrozrak a pvodní
zpsob jeho v nazírání a pojímání jistých charakter. Narcis Oller, jenž

v r. 1898. vydal sbírku novellet (v katal. náeí „Figuras y Paisatze"),

z kteréžto sbírky první povídka „A žije Španlsko -
' prohlášena od

španlských kritik za jednu z nejlepších povídeek v poslední dob
ve Španlsku napsaných, studuje v román „La Bogería" problém

šílenství. Vytýkají mu však jakousi trhanost u vypravování, ímž prý

práv nejdležitjší místa znan na své síle a výraznosti utrpla.

Emilia Pardo Bazanovd vydala pouze svazeek povídek pod titulem

„Cuentos Sacroprofanos. " Z mladších romancier zasluhuje zmínky
Arturo Campión jako vážný a opravdový malí pírody a bystrý

pozorovatel povahy Bask. C. vystoupil pvodn na kolbišt literární

jako uenec - filolog. Napsal mezi jiným nejlepší grammatiku ty
euskarských dialekt. Potom jal se uveejovati pozoruhodné novelly

ze života v baskických provinciích. Poslední práce jeho „Blancos

y negros" (Bílí a erní); román ten svou sytostí barev, vroucím citem

a struným slohem rázem mu zjednal jméno nadjného romanopisce.

Jiným baskickým spisovatelem jest Miguel de Uramuno, jenž nápadn
pipomíná anglického Carlylea, jest v nazírání zcela pvodní, neleká

se žádné hrubosti a vyniká asto geniálními myšlenkami. Vším tím

vyznauje se jeho román „Paz en la guerra" (Mír ve válce). Jiný

„mladý" jest Arturo Reyes z Malagy; vydal dosud dva svazky
„Cartucherita" a „El lagar de la Vinuela", jež se vyznaují žhavým
koloritem jižního Španlska. O P. Luis Colomovi koluje povst, že

musil nechati dalšího pokraování svého nového románu „Boy u
. který

v španlském list uveejoval. Zda to pravda, nevím, ale tolik jisto

jest, že dále nevychází. (O. p.)

K opravám diplomatáe moravského.

Píše Fr. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

Dodatky pi VII. svazku diplomatáe.

CLXII.

214. Biskup Konrád. Bezová, 25. srpna 1323. — Kopiá G. str. 59.

V diplomatai otisk dle pepisu z kopiáe G.. od Eduarda šlechtice

Mayera, nkdy kn. arcib. archiváe kromížského.

Str. SI 7. . 3. kopiá má: Brzyžowia, ne: Bržyzawia;

. 4. kopiá omylem: comendas, v otisku opraveno v „commendati*,
ale nepodoteno, že vykonána oprava a kým ?

. 4. kopiá: ecclesiae;

. 5. „ exibuit et inantea potitur exhibere omylem pepisatelovvm.
má zníti asi: exibuit et inantea poterit exhibere;
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. G. kopiá: Iudicium místo omylem tištného Sudicwim;

. 7. „ zcela zeteln te správn: de culpis ex ipso iudicio enier-

gentibus, ne : cle culpis etc. ipso iudicio atd.

;

. 11. kopiá správn: Brzyzowiae dle pozdjšího zpsobu psaní, a omylem
pepisovatelovým: ducentesimo, místo správného trecen tesimo, což

mohlo býti podoteno v poznámce.

Codex diplomatieus tom. VIII.

CLXIII.
14. Kapitola olomucká. Olomouc, 26. února 1350. — Kopiá I.fol. 0. VII. v.

Nesprávn tedv udává diplomatá: Auszug aus dem Kremsierer

Codex sign. O. VIL
Lechnerv otisk 1. c. str. 361.

. 2. Christi fídelibus kopiá: Christifidelibus — jedno slovo;

. 9. c?/mmutare I tiskový omyl) „ commutare;

. 18. sofempni „ so^empni;

>tr. 362. . 20. a 25. Olomucz „ Olomucz, t. j. Olomuncz.

CLXIV.
28. Taž kapitola. Olomouc, 8. ervna 1350. — G. I. b. 1.

Na rub listinv touž rukou psáno jest: Supplicacio capituli
pro confirmacione fundacionis monasterii [ad inserendum
— petrženo] ad infanciam. Doplnil jsem tím, co v závorkách jest.

Níže: non debet inseri. scilicet debuit mutacio (?) fieri
materie in supplicacione.

Souasná s nápisem prvým znaka: //.

Str. 18. . '). parochialem originál: pa/vochialem

;

. ti. diocesis „ d^ocesis;

. 1 1. 12. claram suscepit et suscipere „ správn: clara suscepit et

poterit incrementwm L. : clara suscipere depoterit incrementa;

. 1 '). Ólomucn originál : Olom, t. j. Olomucz, tehda ješt

není zde latinského ukonení.

CLXV.
31. Biskup Jan. Brno, 5. ervence 1350. — G. I. b. 2.

Originály jsou zde dva. s peetmi na hedbávných nitích zelených

(byly i erné, ale styely docela, jsou zde jenom skrovné zbytky z nich).

Exemplá I., z nhož opisoval Boek, má peet ve vosku erveném
na misce z bílého vosku se sekretem na rub porouchanou velice,

záznam z XV. vku : Inuestitura ad parochiam in Bud z.

Exemplá II. s peetí ve dvé rozlomenou, jejíž však ob ásti výborn
jsou zachovány, má nápis na rub: super ecclesiam in Bucz
a v právo pod plikou ff, na ní XXX.
Srr. 18. . 4. ordinis sancti Benedicti v originále II. není tchto slov;

. "). presbyterm oba orig.: presbyterm;

. 8. iuríbua suia vniuersis perti- „ „ iuribus suis et vniuersis

nenciis pertinenciis.
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Poznámka Dra. Lechnera „fast alle Interpunctionen fehlen" není

správná; originál I. má, jestli jsem se nepehlédl, teky jenom 3 ale

kommat 33; originál II. teky 3, kommat 23, což jest pi tak kratiké

listin víc než dosti.

CLXVI.

44. Týž biskiqy. Olomouc, 1. záH 1350. — G. I. b. 7.

Peet biskupova ztracena, kapitolní (Zdikova) na motouze z er-
vených a žlutých nití hedbávných zachována. V právo na plice: XXIX.
Nápis na rub z doby pozdjší: Iuspatronatus monasterii in

pustmir super ecclesiam in Niklowicz ásten setelý pe-
pisován v dob novjší.

Otisk Lechnerv str. 3G2. násl. pelivý

str. 363. . 4. po „ope" originál nemá kommatu;

. 22. orationum „ oracionum;

. 29. ad hec usque v originále jedno slovo;

str. 364. . 43. literas originál zetelné: liferas;

str. 365. . 3. qua (omyl tiskový) „ správn: quAi;

. 13. In dic (omyl tiskový) „ in die.

CLXVII.

92. Karel král. Praha, 13. ervence 1351. — G. I. b. S.

Peet jest rozlomena, ale ob ástky drží ervené a zelené niti

pospolu, na kterých visí, že toho není pozorovati. Nápis na rub:
littera super ecclesiis in Gdavssow et Lunthenberg.
Str. 57. . 9. literas originál zejm: liíeras.

CLXVIII.

93. Týž hrdl. Praha, 14. ervence 1351. — G. I. b. 9.

Peet na hedbávných nitích ervených a zelených porouchaná.

Nápis na rub: Donatio ecclesie in G-fdauso w dopsáno v XVIII. vku
na míst starého setelého] a pod tím jest rasura.

Str. 57. . 3. ped „Abbatisse" v originále dv teky (. .) zastupující

její jméno;

str. 58. . 1. de erta sciencia v originále de erta nostra sciencia.

Listina má kaz veliký na dvou místech.

Pod plikou zaátek naší listiny: [K]Arolus až po: deliberato et.

CLXIX.
103. Papež Kliment VI. Avignon, 19. srpna 1351. — (/. 1. b. 5,

Pod plikou v právo: Guido 9 = com t^ne: co.). Na plice: R. pod
tím: A de Luca. Na rub mezi dírkami, v nichž niti jsou k pivseni
bully: VIL
Cod. dipl. VIII. str. 68. h 5. commercio originál: comeríio;

. 6. Luntemburg r Luntenburg;
sir. 69. . 4. ped „confirmamus 8 v originále jest rasura ii-"> cm.
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Nová díla.

Marii: Píruní kniha djin umní. Malíství. Sochaství. Stavitelství.

Hudba. V Praze 191

S radosti vítáme každý novy zjev na poli písemnictví kraso-

umného. Z pítomného díla radost však dosti je krátká. tenáe hned
v nápise zaráží nezvyklé sdružení, že hudba k umní výtvarnému se

pipojuje. Dvody ve spise marné hledáme. Ale jest spisek nmecký
nadepsaný „Leitfaden fr den Unterricht in der Kunstgeschichte. der

Baukunst. Bildnerei. Malerei und Musik-. 1
) ve kterém totéž sdružení

se objevuje. Spisek tento r. 1868. poídila editelka díví Školy rati-

boské ze známého díla Liibkova „Grundriss der Kunstgeschichte.-

Líibke pojednává jen o umní výtvarném, ale pro díví školu editelka

k výpisu pidala struný pehled djin hudby. Tato jest tedy logika

onoho sdružení.

Pirovnávaje oba spisky tená brzv sezná jejich píbuznost.

Nevytýkali bvchom toho. ale tážeme se. pro okolnost tato úmysln
se zakrývá ? Snahu tuto vidíme hlavn v tom. že v eském díle poad
trojího umní výtvarného jest pozmnn, a to nikoli na výhodu. Pi
tom však stala se nehoda na str. 23.. kde teme: „Giotto di Bondone.

jejž poznali jsme již jako architekta a sochae. u Tak sice zcela správn
se te v „Leitfadenu -

.
2
)
ponvadž o stavitelství a sochaství již díve

se jednalo. Ale v našem spise, ve kterém malíství je na prvním míst
a o Giottovi jakožto staviteli teprve níže na str. 116. zmínka se iní

a o jeho sochaských pracích vbec nieho se nepoznamenává. toto

nedopatení nejen jest nesmvslno. ale zárove osudno. ponvadž do-

svduje, jak skrovná píle byla mu vnována.
Povrchnost spatuje se v celém spise. Ku p. v úvodu k rozprav

o malíství (tsné piléhajícím ku str. 128.—135. „Leitfadenu") na str. 4.

teme: „Dležitým materiálem pro kresby jest uhlí.- V nmeckém
spise ovšem se praví: ~Von ganz besonderei Wichtigkeit ist die

Kohle u
; ale eský pekladatel má vdti, že malí kreslí uhlem:

uhlí potebuje jen v zim na vytápní dílny. — Na str. 22. je e
o -kvtech, z nichž pozdji vzrostl mohutný strom." — Na str. 2s. a n.

divn pochodil Liona r do, jenž prý byl r ducha všestrann nadaného.

jak zídka v jedné osubé slouena bývá"; — výklad podává „Leit-

faden- str. 159., kde teme: „Lionardo . . . war von so vielseitiger

Begabung. wie sie fast nie in derselben Personliehkeit sich zu ver-

binden prlegt." Mechanické „zralosti" patrn je tiskovou chybou místo

„znalosti" a níže „školy Lionardov/- místo „Lionardov >/.* — Michel-
angelo taktéž obdaen na str. 30. vtou: _Titanský duch. jímž vy-

tesal sochy své. jeví se v malbách, jež poídil.- „Leitfaden" (162)

pece krásnéji píše: „Derselbe titanische Geist. der seine Sculpturen

erfttllte, lebt auch in den grossen Gem/ilden. die er geschaffen." —
Stuttgart, Bbner & Beabert. VI. vyd. 1882.

" VI. vv.i. str. 148.
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Holbein na str. 43. poctén zase touto vtou: „R. 1526. odsthoval

se do Anglie, kdež oekáván králem Jindichem VIII. a velmoži

íšskými velikou adou prací" — osm instrumental po sob, pro

djiny umní snad již mén slino! Ale již dosti ukázek slohových.

Trplivý tená sbírku rozmnožiti si mže sám.

Nápadnjší nesprávnosti ve jménech umlc nalézají se na str. 57.

„Elshei?ier" místo „Elsheimer", „Kellner" m. „Kneller", na str. 64.

„BoydeW" m. „BoydeW". na str. 66. „Flawdrin" m. „Fla/drin", na
str. 110. „Bernard" m. „Bernard" atd. atd.

Kiklavými doklady nepelivé korrektury jsou na str. 107. „socha

sv. Petra ve stíbrné (místo stední) lodi chrámu svtce toho

v ím" a na str. 108. „dvé desek z mramorové kosti" (m. slonové).

Jediné, co chvály zasluhuje, jest stálý zetel k umní domácímu,
akoliv i zde na str. 190. bolestn postrádáme zmínky o chrámech
tebíském a tišnovském, pravých to perlách slohu pechodního, kterých

ani nmetí spisovatelé nevynechávají.

Úprav tiskaské dlužno vytknouti, že jména umlc i jejich díla

stejn proloženým tiskem se vyznaují, což pehlednosti velice vadí.

Ješt vtší výtky zasluhuje, že obrazy nejsou íslovány a v textu

nikdy k nim se neukazuje. Takto se pihodily také nesrovnalosti, že

na str. 123. pi obraze je nápis: „Náhrobek sv. Sebalda v dom
magdeburském", kdežto v textu na str. 124. zcela správn náhrobek
tento do chrámu norimberského postaven. Na str. 14. oznaen
obraz jakožto „malba... v katakomb Domi Stilli", má se ísti:

„Domitillae." Na str. 53. obraz Rafaelv nepedstavuje „Sntí
s kíže", nýbrž „Poheb Kristv", jak v textu na str. 32. opt zcela

správn se uvádí.

Po Branišov „Katechismu djin umní" dílo Machovo pokrokem
nazváno býti nemže. Dr. j. Hodr.

P. Josef Biederlack T. J.: Otázka sociální. Píspvek k poznání její

podstaty a jak ji lze ešiti. Dle 4. nezmnného vydání s povolením

autorovým podává Dr. Ferdinand Beneš. V Praze 1900. Vzdlávací
knihovna katolická. Svazek XVI.

Dílko P. Biederlacka pojednávající o otázce sociální bylo od
kritiky nmecké pijato, pokud jsme zjistiti mohli, s neobyejným
uznáním. O jeho výbornosti svdí také i ta okolnost, že v krátké

pomrn dob vyšlo v originálu ve tvrtém vydání. Byla to proto

zajisté myšlenka velmi vasná vydati dílko toto také v jazyku eském
a to tím více, ponvadž spis o otázce sociální pojednávajících nemáme
doposud nazbyt.

Spisek sám dlí se na dv ásti: všeobecnou a zvláštní. V ásti

všeobecné, promluviv spisovatel nejprve o pojmu a pvodu dnešní

otázky sociální, pojednává o rozliných theoriích ekonomických a to

pedevším o liberalismu ekonomickém, o socialismu a naposled o ke-
sanské nauce spoleenské a hospodáské zpsobem jasným a pehledným.
V ásti zvláštní probírá otázku zemdlskou, dlnickou, emeslnickou
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a konen obchodní a to tím zpsobem, že vždy nejprve promlouvá
o podstat a píinách otázek tchto a pak o prostedcích, jichž teba
k rozešení jednotlivých otázek tchto se uchopiti. Ku konci pipojen
je ukazatel vcný a jmenný, jehož originál nemá.

Peklad eský je plynný a celkem vrný, jak jsme se srovnavše

jej na nkolika místech s originálem pesvdili. Jen tu a tam vy-
skytují se nkterá nedopatení. Tak na p. na str. 3. peloženo „in

industriellen Betrieben" „v okresech prmyslových" místo správného

„v závodech prmyslových"; dále na nkterých místech na p. str. 5.

a 7. dvakráte „sociále Plichten" peloženo „spoleenské ctnosti" místo

správného „spoleenské povinnosti"; str. 11. „gesetzgebende Gewalt"
peloženo „zákonodárství" místo „moc zákonodárná"; na str. 12. „ber-
handnahme" neznamená „vznikání", nýbrž „vzmáhání se", pevaha.
Mimo to snadno bylo lze se uvarovati nkterých germanism.

Dr. Josef Samsoir.

O ženské otázce vydány za nejnovjší doby na Rusi tyto spisy:

VI. Soiovjec: Tri razgovora. Petrohrad 1900.

Originální filosof ruský vystupuje tu proti ženské emancipaci.

Souasnou ženu, dílem souasn, dílem postupn, opanovalo sedm bs:
bs svobodné lásky, bs politické agitace, bs zbožnného pírodo-
znalství, bs vnjšího oproštní se, bs závazného bezmanželství, bs-
ekonomického materialismu, bs esthetické dekadence. Všichni tito

bésové musejí být vyhnáni, aby ženy dostaly se na pravou cestu.

T. Sprudina: Russkija ženšiny nasego veme ni. Odessa 1900.

Spisovatelka vystupuje také proti ženské emancipaci, ukazujíc,

jaké nevýhody z toho plynou, že ruské ženy práci pojímají píliš

jednostrann jako práci spoleenskou, ne pak jakožto práci na každém
míst a ve všech pomrech. Následkem toho na ženu. obírající se

výhradn spoleenskou prací, a na její rodinu pracují cizí lidé, ona
pak pracuje také na cizí. Pro ni šijí, její déti vyuují, starají se

o jejího muže cizí, — ona pak zatím koná njakou cizí práci, kterou

s úspchem mže konat každý jiný, volnjší lovk. Ale náležit

starati se o blízké lidi nemže cizí; odtud špatný poádek v život.

Dr. S. M. Gyplcin: Zenskij v op ros. Moskva 1900.

Autor jeví se ohnivým obhájcem vyššího ženského vzdlání, vy-
svtluje význam vzdlání žen pro rodinu i spolenost, ukazuje ovšem
jen na svtlé stránky poádku toho.
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nemravnosti v život národ, nemanželské porody, pestupky
proti trestním zákonm, sebevražd} a rozvody teba zvlášt

zkoumati. Vyžaduje to veliké obezelosti a dkladného uvážení všech faktoru.

jež mají vliv na mravní život lidí, aby se mohly stanoviti podmínky, za

nichž data morální statistiky dovolují uiniti si ponkud jen oprávnný
úsudek o mravnostních pomrech národ. Jsou na pí\ tu a tam pomry
takového zpsobu, že i veliký poet nemanželských dtí je spíše dkazem
mravnosti ili lépe eeno dkazem menší zvrhlosti mravní než poet malý.

Že v zemi, kde na p. vyhánní plodu je denním zjevem, poet nemanželských

dtí mže býti malý, ba i velice malý, je na bíledni. Zcela jiné podmínky

teba míti na zeteli, jdedi o nemanželské porody, jiné, jdedi o sebevraždy.

a opt jiné, jdedi o rozvody. Podmínky ty správné vyhledal a sestavil

H. A. Krose S. J. ve svém spise: Der Einluss der Confession auf die

Sittlichkeit. Freiburg 1900, Herder, str. VII 101. Vtší nebo menší poet
nemanželských dtí je podmínn 6 píinami: umlou neplodností,

vyhánním plodu, prostitucí, legitimováním, zákonodárstvím a pomry sociál-

ními. Kriminální statistiky k úsudku o mravnosti národa vbec
nelze užiti. Proti mnohosti sebevražd jedin, jak se zdá, mže nco
poíditi náboženství. Rozvod y budto podporuje anebo jim pekáží zákono-

dárství. Posuzuje-li se mravnost národa na základ morální statistiky se

správným zetelem na uvedené okolnosti, pak katolický lid nejen dobe
-nese -rovnání s nekatolickým, nýbrž má i, zvlášt proti protestantismu.

nepopiratelnou výhodu a pednost.

Svtlo jakožto prostedek léivý. Svtlu jakožto prostedku léivému

pedpovídá se dle výsledk pomocí jeho dosud docílených velká budoucnost.

Veliký- význam svtla sluneního pro život rostlinný a zvíecí je již dlouhou

dobu znám, též vlastnost svtla v tom záležející, že usmrcuje bakterie, byla

v posledních letech od rozliných badatel studována a jeho léivá síla

v podob lázní sluneních od nkolika desítiletí do lékaství zavedena.

Ponvadž však v našich zempisných šíkách zídka kdy máme delší adu
dn sluneních a sluneních lázní v zim jen tžko mže býti užíváno,

nalezena byla ve svtle elektrickém výhodná náhrada za svtlo denní.

V roce 189;>. Indy v Americe vystavny svtelné lázn s elektrickými

žárovkami. Známým chemikem fysiologickým Dr. W. Gebhartem byly k nim

pozdji pipojeny lázn se svtlem obloukovým a s obma druhy elektrických

lamp. Elektrická žárovka podobá se ve svém spektru mén lomitelné á-ti

svtla sluneního, poskytuje hlavn ervené, žluté a jen v nepatrném potu
modré a fialkové paprsky. Elektrická lampa oblouková rozvinuje však vedle

paprsk svtelných v obyejném spektru slunením obsažených ješt veliké

množství fialkových a ultrafialkových paprsk a tyto vysoce lomitelné paprsky

svtelné mají u vtší míe než ostatní ysiologické a chemické vlastnosti.

Vhodným zaízením lze docíliti kombinaci žárového a obloukového svtla,

která ve své psobnosti svtlo slunení nejen nahrazuje, nýbrž je vysíláním

psobivých paprsk ješt pevyšuje. Elektrická láze svtelná záleží pod-

statné ze skín elektrickými lampami opatené, jejíž postranní stny jsou

plochy zrcadlové, které svtlo zpt vyzaují. Koupající se sedí nebo leží v této

skíni až po hlavu, tak že je takoka obklíen moem svtelným. Hlavní
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pednost tchto apparat záleží v tom, že temperatura v nich rovnomrn
stoupá a pístroj ovládající úplné její regulování dovoluje dále, že tlo ze

všech stran vyzaováním elektrických lamp je zahíváno. K tomu pistupuje

jako podstatný moment specifické psobení svtla samotného. Viditelné jakož

i neviditelné paprsky svtelné psobí, i když jsou zbaveny paprsk zahí-

vajících tím, že ve vysoké míe probouzejí výmnu látek. Nervy kožní jsou

posilovány a tím celý systém nervový. Již po krátkém použití psobí lázn
svtelné na kži a výsledek jeví se v její veliké svžesti a istot. Pi
nejrozmanitjších nemocích osvdily se lázn svtelné obzvláštním zpsobem,
tak pi rheumatismu, i chronickém, pi dn, pi asthm, ischias, lues, skrofulose,

pi chudokrevnosti, ztunní, pi nemocech ledvinových a jaterních, pi
neuralgiích a nejrozlinjších nervových porušeních. Vedle všeobecného

svtelného použití užívá se paprsk elektrického svtla také k místním

léením u nemocí kožních, pi lišejích, vyrážkách, karbunkulech, kožním
raku, místních bolestech nervových atd., rovnž tak používá se rozliných

spektrálních barev k témuž úelu a také kombinace elektrického svtla a

Rentgenových paprsk. Methoda místního léení byla od Dra. Gebhardta
souasn s professorem Finsenem v Kodani, ale nezávisle od tohoto, vy-

nalezena a vytvoena. Svtelné léení, toto nejmladší odvtví fysikalní

merhody léební, získalo již rozsáhlý kruh pívrženc a poet léka, jenž

ho používá, je den ode dne vtší. Vtší poet léebných ústavu svtelných
zízen byl jak v Nmecku, tak také i v jiných zemích. — k.

Mezi nervositou a etbou jsou dle Oppenheima (Zeitschrift fr
Nervenheilkunde, deutsche Praxis, Nr. 24. 1899) dležité vzájemné vztahy.

K nervosit naklonné osoby vychovávány bývají literaturou popularn-
medicinskou a lexikonovou na hypochondry. I denní tisk má za jistých

okolností zhoubný vliv netoliko nerozumným popularisováním medicínských

událostí dne, nýbrž také obšírným zpravodajstvím o hrzou naplujících
událostech. Zákaz etby novin byl by pro jisté osoby na nervy nemocné,

aby se docílilo duševní dietetiky, rovnž tak dležitý jako dietetické léení

nemocného tla. To platí ve vtší ješt míe pro onu ást moderní krásné

literatury, které stává se vylíení pathologickýeh jev sebe-úelem. Zde
spoívá další veliké nebezpeenství v pevaze problém sexuelních a líeních,

která hrají úlohu jako podporovatelé psychických výstedností v aetiologii

mnohých nervosních porušení. I positivn-therapeutická úloha pipadá dle

Oppenheima etb, pokud istý esthetický požitek mže se státi skuten
prostedkem léivým; ponvadž však pi tom individualita tenáova tvoí
faktor tžce vypoítatelný, nebude snadno vhodnou volbu uiniti. Co se týe
intensity a zejména trvání esthetického požitku, musí býti dávka pimená
individuelní dráždivosti. Tak mže léka zákazem pílišné etby, pohlcování

moderních romanv a novin a poukázáním na velký poklad trvalé literatury

mnoho dobrého zpsobiti. _k
Kannibalismus v Evrop a u Slovan. V 9. sešit vídeského

msíníku „ Geograische Rundschau" Dr. A. Purtscher sdluje, že v Evrop
za historických ješt as kvetl kannibalismus, lidožroutství. A sice prý hlavn
u západních Slovan i Vend. Cituje už starší historiky a svdectví už
použitá. Tak prý obyejn dítky sndly staré rodie a píbuzné, když už
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nebyli ani k práci ani k boji. Tak prý v povstech jihoslovanských zmínka

se dje o požírání lidí, jinak však u Slovanu jižních nedokazatelném. Také

prý jistá píse guslarská zpívá o požírání dítek od Turk. (Pak su došli

pasoglavi ') Turci — pak pojeli 2
) do osám 3

) sinová — i pojeli do osám

snašica 4
)
— i osmero joštor 5

) unucadi. 6
) V jiné písni guslarské vyliuje prý

se, podle píbhu Abrahamova, jak Kristus žádal od jistého otce, aby zabil

syna svého, upekl ho, že on k nmu s hosty pijde. Pišel, posadili se,

a Kristus rozesmáv se polil peeni vínem a zabitý syn Ivan oživl. Vše to

pisatel uvádí dle materiálu zaslaného mu od „zneuznaného" prý folkloristy

rakouského Dra. Fr. Kraussa. Vykládá-li takhle poetické obrazy národních

písní srbských, není divu, že je zneuznaným! V našich eských pohádkách

také mnoho lidí snženo nejen od drakv, ale i od obrv a všelijakých

nestvr. Je tento výplod fantasie dtského lidu také dkazem pro lido-

žroutství Cech *? — p.

Skákavé processí. Zvláštní druh kajícné pouti, jak „Globus" v . 9.

ji popisuje, koná se každoron v úterý svatodušní v msteku nmecko-
frýzském Echternachu, kdež spoívá tlo sv. Vilibrorda, apoštola Frýz.
Skákání ili správnji hopkavý tanec zapone na most ped Echternachem.

Tu seadí se jedno processí za druhým a pi zvucích hudby jdou poutníci

zvláštním pochodem ku chrámu s hrobem sv. Vilibrorda. Pochod skákavý

sestává z tchto figur: 4 kroky šikmo v právo, 4 kroky šikmo v levo a pak

na míst výskok do výše. Díve se to inilo tak, že bylo nkolik krok
do pedu, potom zas do zadu a pak výskok. Ježto tento zpsob processí

dlouho trvával, zmnny kroky v ped a v zad v kroky v právo a v levo.

Píina a podnt k takovému zpsobu pouti leží v kajícné prosb k sv. Vilibrordovi,

jehož prosí nejastji za zdraví. Svatý Vilibrord jest spomocníkem zvlášt

v padoucnici, pi tak zv. Vítov tanci a podobných epileptických a nervových

nemocech. Nemocný bud sám jde v processí a skáe, nebo nemže-li, poprosí

nkoho jiného, aby skákal za nho. Nejastji skáou za druhé menší hoši,

kterým takové processí ji^t radost psobí, a pak zástupnictví svého nekonají

zadarmo. Ježto cesta od mostu až k farnímu chrámu Pán jest dosti dlouhá

a ulice echternachské k té pouti také zvlášt neurovnávají, dorazí skákající

poutníci k chrámu velmi unaveni, mnozí musejí už díve pestati nemohouce
dále. Ped opatským chrámem bývá tak zvaný „poslední výskok", k nmuž
poutníci napnou ješt všecky zbývající síly, a na to knz s nimi jdoucí

udluje požehnání. Skákavý pochod je tedy opravdovým kajícím skutkem

a stojí poutníka mnoho potu. Processí koná se za každého poasí, nebo
jesl na den ureno. Skákající jdou obyejn po tyech v ad a vedle nich

jdou po obou stranách ti, kteí neskákají, nebo pouzí diváci. Le tanec prý

je tak omamující a uchvacující, že mnohý z divák se neudrží a najednou

i sám vstoupí do ady tancujících a koná kající tanec dále. V zástupu

skákajících vidti obyejné vyhublé, nemocí sklíené postavy, rodie s dtmi
epileptickými v náruí, jak se skákání za n podnímají, mladé, staré, zdravé

i nemocné; v tváích jednch brzy zraí se únava, na druhých bolest, ale

kdo ješt trochu mže, neustává, s napjetím skáe dále. Na svatodušní úterý

') psohlaví — *) pojedli — 3
) osm — *) osm snach — 5

) ješt — 6
) vnuku.
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jest msteko Echternach plno divák z celého kraje. Díve vedle skákavého

bylo ješt processí zastávkové a processí podlézavé. Zastávkové processí po

nkolika krocích na dané znamení zstalo státi a odzpívalo pi zastávce té

jednu strofu písn a pak šlo dále. Pout podlézavá byla už obtížnjší. Tu

poutníci pišedše na most nad ekou Sauer ped mstekem, obešli po jednom

tikrát kíž na most a pak podlézali pod kamenem asi dv stopy nad zemí

trícím napí ze zídky mostové. Toto podlézání bylo rovnž velmi obtížné,

ale pece tak asto a tak ochotn poutníci podlézali, že kamenná dlažba

pod visícím kamenem byla od tl lidských už celá vydlabaná a vydená.

Když kdysi jeden z opatv echternachského benediktinského kláštera chtl

poutníkm podlézání ulehiti a dal kámen zasaditi asi o stopu výše, tak že

aspo po tyech mohli podlézti a nemusiti celým tlem se plaziti, tu pestalo

to býti poutníkm zajímavé a nechali té podlézavé pouti. Také zastávkové

processí jako nezajímavé asem pestalo. Tato dv processí konávána vždy

v pátek svatodušního týdne. —*•

Srbština diplomatickým jazykem východu byla ve století 15., 16.

a 17. Povýšili ji na diplomatický jazyk Turci v Caihrad se usadivše

a v íši svou v Evrop nejvtší ást srbských krajin uchvátivše. Perština,

arabština a srbština byly dvorními úedními emi. Srbsky dopisováno si

nejen s poddanými úady bývalé srbské (a ovšem i bulharské) íše, ale

i s multanskými a valašskými, uherskými, charvatskými, ano i vlašskými

samostatnými státy, zvlášt s republikami pomoí Jaderského. Bylo to možno

i snadno/ ježto Turci do Evropy pivalivše se v nevelkém potu, vssáli

v sebe národy podmanné, a tak našedše na poloostrov Balkánském jako

nejetnjší a nejrozšíenjší národ Srby, nejdíve a nejsnadnji s nimi se

pomíchali. Sultán Murat II. pojal za manželku pouhou Srbkyni Brankoviéovu

Maru, jejíž pastorek Mehmed II. nastoupil pak i na trn turecký. Za Murata II.

i Mehmeda II. mluvilo se i v harem (v domácnosti sultánov) srbsky a oba

tito panovníci srbsky znali, a nejen oni, ale i velmoži turetí vtšinou té doliv.

Srbštinu mezi Turky šíilo zvlášt vojsko janiar, dtí Srbm odatých

a v zuivé, fanatické vojsko mohammedanské vychovaných. Turci odnímali

jim však pouze víru, národnost srbskou janiai podrželi a konen jako

nejdležitjší živel v tureckém stát vnesli srbštinu i do pvodních kruh

tureckých. (Mostarská „Zora" . 5.) — v.

Babylonská vž. V kvtnovém sezení francouzské „Academie des

inscriptions 8 sdlil francouzský historik a archeolog de Mely nov nalezenou

zprávu o „vži babylonské", jednající o r. 355. po Kristu. V jistém eckém

rukopise nalézá se totiž popis chaldejského chrámu, jejž ecký cestovaní

Harpokration navštívil, zmil a i zempisn dokonale uril. On sám dovozuje,

žr totožnost tohoto chiámu s „vží babylonskou", „birs-nemroud", vží zmatení

jazyku, jest nepopiratelná. Zpráva Ilarpokrationova jest nejdležitjší a jedinou

obšírnou, jakou ješt z pozdního starovku máme o nejvtší památce lidského

stavitelství. Podle toho vž (chrám) byla od Nebukadnezara v (i. století ped

Kristem obnovena; v nápisu, jejž Nebukadnezar dal na opraveném chrám

vyrýti, se praví, že vž byla vystavna ve 42. generaci ped ním. A ješt

ve 4. století po Kristu byla vž babylonská chrámem bohoslužb zasvceným.

le pestala jím býti nkdy kolem roku 380. Vž ležela 94 kilometrv od
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Ktesifonu, jižné od Babylonu, sestávala z podezdívky 184 metr široké

a dlouhé a 75 stop vysoké. Uprosted této dolní stavby vypínala se tyhranná
véž ze šesti odstavc i pater se skládající, z nichž každý byl 28 stop

vysoký. Na nejvyšším pate stál pak svatostánek 15 stop vysoký. Nej-

spodnjší patro vže bylo 43 metr dlouhé a široké. Ke svatyni se vystupovalo

po 365 schodech zevn ležících, z nichž bylo 300 stíbrných a o'.~> zlatých,

t. j. 3<ió roních dn (a mezi nimi 65 svátk?) znaících. Sedm pater zna-

menalo sedm dn týdne, nejvrchnjší svatyn byla dnem svátením, sobotou.

Evangelium sv. Petra. V papirusech koupených v Kaie pro universitní

archiv štrassburský nalezl proessor Jacobi velmi sešlý fragment, jenž dle

dvou prvn rozluštných listv ukázal se býti pozstatkem tak zv. „evangelia

sv. Petra k Egypanm 1
' už díve dle jména známého. Psáno jest evangelium

to v nalezeném zlomku totiž) koptickým jazykem, a to náeím z doby

Spasitelovy a prvních vk po Kristu. Xa listech, jež peteny, nalézají se

slova spasitele k ueníkm v zahrad Gethsemanské a modlitba jeho v zahrad.

.Sdlení o slovech tch iní oitý svdek, a to zpsobem, jak u Matouše,.

Marka a Lukáše shledáváme. Oitý svdek mohl býti jen apoštol Petr.

Zprávy z let 4000— 5000 ped Kristem. V londýnském „University

College" sdlil ped nedávném uený tgyptolog anglický prof. Flinders Peti

výsledek svých hádání ve vykopaninách abydských (Abydos= egypt. Abtu),

kdež -tála kolébka nejstarších panovnických rodv egyptských. Vykopaniny

abydské podávají zprávy z as první dynastie faraónv egyptských. Na
džbánech nalezeny obrazy král pátého z první dynastie (Uzafajs), šestého

(Miebis) a sedmého (Semepsis). Králové ti panovali v pátém tisícletí ped
Kristem. Zvlá-té bohatá koist nádobí a ozdob s jemn rytými hieroglyfy

nalezena v hrob pátého krále, jenž se tu jmenuje Den-Setuj. Pišlo se na

hroby dosud neznámých král první dynastie: Merneita a posledního z první

dynastie krále Oa. Vedle toho objeveno 50 hrobek královských úedníku,
nkolik set pohárv a í-í kamenných, 88 nápisu z vinných džbán, 30 tabulek

/.< slonoviny a ebenového deva s nápisy a jiné drobnosti. Nejcennjší vci
uloženy v museu v Gizeh v Egypt, ostatní dopravují se do londýnského

musea, kdež y ervenci v „University College" budou vystaveny. — Te
jsme, pravil pídí. Peti, o dob faraónv egyptských z pátého tisícletí ped
Kristem lépe zpraveni, než o dob anglosaských král mezerou ani ne

pldruhého tisíce let od nás vzdálených. _p.
Z Litovle nkolik nmeckých obecních zízenc (mezi nimi

též obecní dráb!!) podalo k mor. zemskému výboru protest proti naízení

nynjší eské mstské rady, aby se do ji-té duby nauili esky, naízení to

zajisté až píliš šetrnému a kavalírskému, jakého nmecké mstské správy

nejsou ani schopny, vyhánjíce lidi bez ohledu. Zemský výbor ovšem do

takových ist služebných vcí nemá co mluviti, a proto „protestanty" prost
odmítl. Týž protest však zaslán také vlád a vláda jako vždy spravedlivá,

totiž k nmeckému liberalismu, honem si pospíšila otázati se úední
cestou zemského výboru, jak s protestem naloženo, ba dotaz
ten opakovala. Každá liberáln nmecká drzost dojde ochrany.
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Katolík po zdailém psobení missionáv italsko-francouzskvch a
nmeckých, zvlášt za poslední dvacetiletí, ítalo se v ín na 800.000,
snad i více. Te zástupy tyto rozprášeny, snad i z valné ásti meem
vyhubeny. Celá ínská missie rozdlena byla poslední rok na 35 apoštol-

ských vikariat (biskupství) a dv apoštolské prefektury (nastávající

biskupství). Apoštolskými vikái bylo dle národnosti: 11 Francouz
(2 prefekti), 12 Vlach, 4 Belgiané. 1 Nmec a 1 Nizozemec. Radv
a spoleností v missii ínské zamstnáno bylo 11, nejetnji lazaristé

francouzští, pak belgická kongregace Neposkvrnného Poetí (oblati),

italští františkáni (Minori Riformati a Minori Observanti), augustiniáni,

jesuité a rzné missijní spolenosti italské, francouzské, nmecké. Ne-
dávno ješt zdálo se, že missie katolické v ín kráejí vstíc novému
rozkvtu, když vláda ínská vyznamenala — prý na zakroení vyslance
francouzského — zvláštním estným titulem sv. Otce, a když nmecký
•císa mocí slova svého vydobyl nejen zadostuinní za ztýrané missionáe
steylské, ale i jakési záruky bezpenosti i na píšt. Tehdy se objevivší

evnivost francouzsko-nmecká o ochran katolických missii dnes vi
událostem takového dosahu umlká, nebo není možno ani myslitelno,

že by jeden jediný stát evropský dovedl zjednati missionám a ke-
sanm v ín njaké ochrany. Zprvu sice, v prvních okamžicích, kdy
zpráva o bouích protikesanských do Evropy doletla, vynoovala se

otázka protektorátu s optnou nesmiitelností a kurie ímská
snad prý i vyzvala nejdíve francouzskou vládu k ochran kesan,
le brzy ukázalo se všeliké tahání o právo protektorátu zbyteným.
Hájení zájm katolických a vbec církevních a náboženských a už
toho i onoho vyznání ustoupilo do pozadí a jde o hájení práv mezi-
národních a o ochranu Evropanv a bloch vbec. Státy do popedí
postavily obranu svých zájm politických, jež ásten se kryjí, aspo
pokud osobního rozsahu celé záležitosti se dotve. Mezi mocnostmi
obrany se uchopivšími Francie ostatn stojí na posledním míst, z ná-
moních nejvtších mocností aspo. Její politické zájmy totiž vzpourou
doteny nejmén, odpadá Francii tudíž i dvod njak zvlášt se páliti

pro zájmy anglicko-nmecké, jež v první ad ohroženy.
ína poslední léta ostatn stala se bolavým vedem nejen státní,

ale i missijní politiky evropské. Missionái v nkolika pípadech (a
už katolití i protestantští) byli píinou, že evropské státy jaly se

domáhat ve jménu zadostuinní pokuty a trestu vinníky. nebývalého
vlivu, ba pímého panství v ín. ínské missie všech vyznání staly se

skuten tím, ím bylo missionáství Karla Velikého vi Grermanm
3l nástupc jeho v íši nmecké vi Slovanm. íané mohli býti už
jisti te, že za kížem missionáe pijdou mee a lodi velmocí. Církevní
instituce snad tu žádné jiné viny nenesou, než že ochotn obranu mee
pijímaly, snad mnohdy zrovna žádaly a pak i rozchvacování íše ínské
jako okolnost pro missie výhodnou neli vítaly, aspo trply. Žádná
z kesanských církví evropských se proti tomu neozvala, ba naopak,
jak už praveno, pomoci mee se všecky dovolávaly — i naše církev
katolická. Chyba je tím vtší, že pomoci mee pro milostné dílo obrácení

Hlídka. 37
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(tebas jen na pomstní násilí; dovoláváno se práv v (Jiné. Tedy v zemi
7

kam po pirozeném úsudku lidském missionái nevnesli nic vyššího,

nic nového. ína pyšná na svou starodávnou samorostlou kulturu vítala

pišelce jako barbary šíící nepirozené, nižší, íana nedstojné zvyky
a nauky. Krom milosti Boží a své vytrvalosti, obtovnosti a snad

i osobního nadání jest missioná v Cíne zbaven všech ostatních pi-
rozených pomcek. Nepináší kultury ani pokroku, ani nových zdroj
životních spolu s vírou svou. Pijda do stedu starodávného, vysoce

vyvinutého toho státního i národního organismu jest nucen sám se mu
podíditi a tím v oích íanu jen domnnku o své inferiorit potvrzuje.

Jako ve starém Éím jen ode všech opuštní, vyvržení, picházejí

k nmu — dítky pohozené ktí a sbírá, troufá-li je vyživiti a vy-

chovati, a sirotky vychovává. Tak za dobu dvou generací vyrostla de
celé té kesanské obce. Sama pirozená stránka víry kesanské a

zvlášt katolicismu byla by snad více stoupenc získala, kdyby Evropané
za missionái jdoucí svou chamtivostí kramáskou a mnohdy i zpustlým

svvm životem neukazovali rub té kesansko evropské kultury. Sami
missionái rzných sekt a vyznání ostatn bourají, co vystavli, jeden

na druhého útoíce. Zvlášt protestantští missionái kesanství nijak

v ín neprospívají a hlavní vinu nesou té veškeré nenávisti íanu
proti všemu kesanskému. Úsudek všech cestovatel v tom se srovnává,

že dílo lásky konají v ín pouze katolití missionái, protestantští v>ak.

zvlášt z Ameriky, lépe by doma byli zstali. Švedsko-norský ministr

zahraniní chopil se proto správného prostedku, když missionáským
spolenostem zakázal nadále do iny missionáú posílat: dle všeho také

už v ín bytující missionái švedsko-norští budou z iny odvoláni.

Svatý Otec po prvních zprávách spolehlivých, jež o vraždní
kesanv a Evropan došiv, kázal svému kardinalu-vikái v ímské
diecesi pedepsati modlitby za mír a za utišení myslí. Dív už modlitby

za kesany ínské zapoaly v ústavech Propagandy a ve spolenostech

missijních v líím i mimo ím.
Druhá „národní mše" Dra. Išky, jež se 8. ervence konati

mla na Zofín. zakázána. eský ruch ,.
pryodímský" jehož vsak

není) hodlají nmetí radikálové spojiti se svým heslem „les von Iv>m".

a tak lidé, kteí pro národnost by se pozabíjeli, pjdou snad ješt proti

ímu ruku v ruce. — Vláda poíná se proti ruchu protináboženskému

sem tam smleji ozývati. Vypovdla nedávno zase dva agitující pastory

z našich zemí, hlavn však velmi spšn se obrátila proti možným
následkm hesla ve Vídni vydaného: vzhru k pravoslaví! Snad proto.

že je eši vydali! Zakázáno ihned srbskému archijereji vídenskému.

aby nikoho z pestouplých Cech do církve nepijímal. Ze podobn
téz jak autonomní tak státní úady nedávno v Terste (na podobné

heslo Slovinc) poaly psobiti, už jsme se zmínili. Pro rakouské vlády
snad vrchol hrzy spoívá v tom. že pravoslaví by se mezi rakouskými
Slovany mohlo zmoci a tím že by pak snad Pusko se cítilo povoláno

ujímat se svých souvrcv u nás. Protestantské Prusko už té hrzy
na úední kruhy na>e nepouští!
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Rusku ostatn opravdu sleduje postavení našich pravoslavných

okem Argusovým. Zvlášt výkiky z Bosnv se rozlehší nedají ruské

pravoslavné církvi pokoje. Hezi bosenskými a her c ego v s kým i

pravoslavnými zahájena — prý! — z Ruska agitace, aby se vy-

sthovali do Ruska nebo aspo do Turecka. Vláda bosenská tohoto

druhu vvsthovalce však chce zadržovati a nepouštti ze zem. podobn
jakož i mohammedany poslední dobou stejn nespokojené.

O tužbách mohammedan bosenských sdleno do záheb-
ského „Obzoru" se dvojí protivné strany moslimské: stará strana žádá

si návratu dob. kdv ona se svou ztrnulostí byla stranou ve škole, ve

chrám i v život smrodatnou. ]>a nový vánek, jenž po okupaci ze

západu do Bosnv zavál, žehrá: vzdlaní moslemové vracejí prý se ze

škol západních dom jako nevící a vci jen zhoršují. S mladé strany

práv tchto západn vzdlaných se odpovídá, že vzdlaní moslemové
víry své na západ neztratili, ale pijdouce dom. nemohou býti spokojeni

B tím šlendriánem a zatemnélostí a leností starých, v jaké se tito se-

starali. Žádají si reorganisace škol a skuteného v nich vyuování.
Deputace stžovatel, jež nedávno byly vypraveny do Pešti, zdají se

vycházeti z kruh starých.

Velehradské sjezdy letos optn jakož jiná léta shromáždí

ve svatyni Cyrillo-Methodjské: bohoslovce, apoštolát sv. Cvrilla a Methoda.

Ctitele nejsv. Svátosti 30-, 31. ervence a 1. srpna) a koncem srpna a

poátkem záí: delegáty strany kesansko-socialni. eskoslovanské spi-

sovatele, vydavatele a novináe katolické a i mnoho jiných.

Kdežto první sjezd katolík charvatských nepotkává sena
žádné stran s nesnázemi a zdá se. že prbh jeho bude velmi skvlý

3. do 6. záit a že Charváte se tím skuten objeví jako národ

venkoncem vrné katolický, brojí se proti druhému katolickému sjezdu
slovinskému (10.— 12. záí) se dvou stran: z liberální i z umírnné,
jež zastoupena je terstským denníkem „Ediností-. Strana mírných bojí se

rtšin< i r izvadní a rozeštvaní stran, než jaké dosud panuje v Krajin
a na Goricku mezi liberaly a katolíky národními.

Lvo v 8ká sjednocená metropolie slaví letos 200 1 e t o u
památku svého pipojení k církvi katolické. V unii bestské zahrnuto

bylo l.~>%) jen pt z osmi diecesí metropolie kijevské, o jejíž pipojení
ni 16. století pracováno. Ti diecese: lvovská, pemysská a lucká

z Bestu odešly nespojeny. Byly to osobní neshody vladyk jejich, které

tehdy setrvání ve schismaté prodloužily. Teprve za .lana Sobského
i jednání o unii navázáno a r. 1700. také pak provedeno za krále

sta II. Biskupem lvovským byl tehdy Szumlanski. který písahu
a vyznáni víry katolické 16. kvtna 1700 složil, což klérus jeho s lidem

po nm uinil ve Lvové 1. ervence 1700. Jubileum pipráni bude se

slavit až 14. íjna, a bv vlastn výroní dny byly 16. kvten nebo
1. ervenec Le pro nemoc a potom úmrtí metropolit}- sjednoceného

arcibiskupa Kujlovského slavnost peložena až na podzim.
Mezitím co u nás se mnohdy s leckteré strany agituje nebo aspo

touha ozývá po zavedeni slovanské bohoslužby, jakou nám sv. Cyril!

37*
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a Method pinesli a za niž tolik vytrpli, Rusi nejsou se svou staro-

slovanskou, vlastn jen církevní eí bohoslužebnou spokojeni. V „Petro-

hradských Duchovních Vdomostech" uveejují se listy zemelého
biskupa a poustevníka Theofana k professoru N. V. Jelaginovi, v nichž

Theofan naráží na jednom míst na nesrozumitelnost jazyka boho-
služebného pro vící, kteí smyslu modliteb nepojímají a tak duchem
nemohou úkon sledovat. A nejenom samy obadní knihy, ale i knihy
pouení ze sv. otc má církev ruská jen ve staroslovanském jazyce,

o tení evangelia a jiných písem sv. ani nemluv. — Podobn v „Mosk.
Cerkovných Vdomostech" fará Vinogradov stžuje si na nesrozumitelnost

mnohých vt a výraz pi církevních obadech užívaných. — Dle toho

by nám staroslovanskými bohoslužbami nebylo mnoho spomoženo, aspo
ne tolik, kolik ony vážily pedkm našim. A to ani tehdy, kdybychom tu

staroslovanštinu etli po esku, jako si ji Rusi tou po rusku, Rusíni po
rusínsku, Srbové a Charváte po srbsko-charvatsku a Bulhai po bulharsku.

Ani takovýmto piblížením k živoucímu jazyku nevypadá pochopitelnjší.

Vda a umní. Ješt ped zapoetím nového období a nové správy

divadelní stetly se s novou prudkostí strana stará s novou. Zákulisí

z celého jednání o novou správu se pomalu poodhalila a eská politika

staromlado zeje i odtud. Úspch mladoeské strany, že ona ted dostala

družstvo do svých rukou, zakoupen od Nmc v zemském výbore tím. že

jim povolena stejná subvence, jaká se dává eskému Národnímu divadlu.

V poslední své zpráv o 17. roce psobnosti editel Fr. Šubert
zmínil se dosti oste o mladoeském intendantu divadla, clenu

zemského výboru Dru. Heroldovi, jenž za celé období své hodnosti se

o ústav vbec nestaral a ani se v nm neukázal. Dr. Herold se bránil

takovémuto posudku své innosti v zaslánech pražských mladoeských
list, le podstatn nevyvrátil „zprávy XVII."

Ze svazku divadla vystouplý operní pvec Florjanský poádal
už zatím v ervencových prázdninách pohostinské hry ve Varšav a ve

Lvov, získávaje polské obecenstvo hlavn svou parádní rolí ve Smetanov
„Daliboru". — Odstavené družstvo zamýšlí nyní celý svj kapitál vložiti

do nového druhého eského divadla, nad to darováno na divadlu

toto tvrt milionu, tak že dlouho už asi nebude se jen mluvit o nm.
Nmecké letní vinohradské divadlo rozvíilo nedávno divadelní

hladinu pražskou víc než by lovk doufal, že nmecký ústav v Praze,

v zlaté, slovanské Praze to dovede! Dáván protisocialní kus z ostrav-

ského hornického života „Familie Wawroch" od nmeckého professora

Ronnera; drama protkáno jest národnostním a kapitalistickým Baštím

k eskému dlníku a pražští socialisté, eští i nmetí, vytáhli, aby he
takového kusu zabránili. Po dva veery bylo divadlo nmecké jevištm
obstrukních scén parlamentních, nmecko-ž.idovské obecenstvo pražské
spolu s policií však konen obstrukníky zdolalo. A „Familie Wawroch"
nejen socialistm, ale celé Praze eské hrána jako na výsmch po celý

týden znova a znova.
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Poslední dny v ervenci dáváno na smíchovském divadle také

eské „sociální drama". Po Jeábkov „Služebníkovi svého pána"

nemže literatura eská zmoci se na kus, jenž by všeobecn si získal

svmpathií dlnietva. nikoho neurážel, nebyl strannickým a pece ode

všech byl pijat za svj. Takovým nebude ani drama Zyky-Borotínského

„Stávka", jemuž ovšem krom mohutného, uchvacujícího dojmu celko-

vého schází i v podrobnostech mnoho nejen na sociální, ale na dobré

drama vbec.
Velmi ostrvm bojem utkali se naši „mladí" zvlášt v „Lumíru"

p. Fr. X. Salda s p. J. Karáskem v „Moderní Revue". Súastnni jsou

krom toho pp. Václav Hladík. F. V. Krejí, Arnošt Procházka,

St. Neumann, Mrštíkové atd. — samá „zvuná" jména, která po nkolik

let ovládala kritiku naši a terrorisovala. I z naší strany šlo nkolik
hejl na lep tomuto bombastu a fraseotepectví. Nyní se pánové zcuchali

tak nekesansky, že je lovka až hanba, jaká to spolenost ídila

kritiku naši v „Literárních Listech", kde na p. tentýž kritik pod

rznými jmény o týchže spisovatelích a knihách podával úsudky zcela

rzné, podle vtru. Nepamatujeme se na polemiku tak osobní, která

by tolik špinavého prádla byla vynesla na jevo. V jednom toliko si

nemohou nic vyítati, že totiž skoro všichni ti pánové ve své mravní

výsostí a rozhoenosti hímali proti znemravnlému — klerikalismn.

„eská Stráž", týdenník kdysi vnovaný zájmm eských
menšin, znenáhla však náhoní realistu, zanikla nedostatkem platitelú.

Realisté zániku toho litují, a právem, nebo málokterý list hanobil

tolik osoby a vci katolické.

Dne 2"). a 28. ervence slavili padesátileté knžské jubileum dva

národn kulturní zasloužilí pracovníci moravští, dp. Ignat Wnrm,
viká olomoucký, bývalý poslanec íšský, a dp. Frant. Weber, fará
a poslanec zemský a díve i íšský.

Lektorem ruského jazyka na eské universit jmenován známý
pekladatel a essayista ruského kulturního života Karel Štpánek.

Chystají se dva rusko-eské veliké slovníky: Stpánkv u Simáka
ikého professora na Rusi Skorpila u Otty. Po dlouho trvající pustot

(Bankv slovník malý a nedostatený vyšel 1874!) jednou zase nad-

bytená hojnost.

Slovníkáství jest u nás vbec zanedbané pole. Naše skoro vše-

obecná znalost nminy nám asi pocitu takové poteby nepipouští. Pes
všecku své horování slovanské pece ješt velké dobré slovníky jsme

poídili pro západoevropské ei. Ze slovanských eí jednostrann za-

stoupeny byly jakž takž jen ruština a polština. Jihoslovanské ei zatím

nejmenSiho pokusu jefit se nedokaly. A stail by pro n pro všecky ti

jeden slovník!

Slovníek valašského náeí chystá s podporou Akademie
známý moravský spisovatel I'r. Bayer.

Na vyzvání vlády všem akademiím zaslané odvtila eská akademie
pro védy a umní na otázku, má-li i Rakousko pistoupiti k bernské
smlouv pro ochranu literárního a umleckého majetku, kladn: radí
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bezpodmínené pistoupit. S odpovdí tou budou asi všecky eské literární

vrstvy souhlasit, snad jediným nakladatelm by se to mohlo nelíbit.

Avšak ani tito mnoho neztratí. Nebo s Nmeckem smlouva už dávno
byla uzavena, a to v dob. kdy eská literatura mnoho z nmeckého
pekládala, tím spíše tudíž ted snesou smlouvu i s Francií, Itálií a

Anglií, se .Švýcarskem, s Belgií, Španlskem, Dánskem, Švédskem a

Norskem, kdy už pece i u nás knižní trh z prvních tžkostí vvvázl.

Pro nás samy konvence bernská znamená však vždy jen poplatnost.

Nebo dlouho skoro výlun a vždy vbec pevážn my to budeme,
kdož bude cizí literární díla pevádt. Peklady z eštiny mnoho asi

nepetáhnou toho prospchu také na naši stranu. Je to tedy vcí cti

národní, pistupujeme-li ochotn a bez podmínky ke smlouv bernské.

tvrtá tída eské Akademie jmenovala H. Sienkiewicze
svým lenem.

Na uspoádání eského orchestrálního koncertu v Paíži
za výstavy vnována Akademií podpora 100 zl. skladateli O. Nedbalovi,

jenž také koncertem svým velké nadšení u francouzského obecenstva

vzbudil.

Remešského nádherného a pro nás památného Evangelia hlahol-
ského zakoupila Akademie dva exempláe.

Staroeský slovník G-ebauerv bude Akademie vydávati

spolen s eskou grafickou Unií.

Ve „Vstníku akademickém" podává stále z rukopisv uni-
versitní bibliotheky Klementinské spisovatel J. Truhlá ne-

známé dosud úryvky eí a list, jež týkají se skoro vesms dobv
husitské a kališnické. V ervnovém íste pisuzuje traktát o „sedmeru
svátostí" ne magistru Píbramovi, jak v „C.C. Musea" vloni Dr. K. Krofta

uinil, nýbrž má za to, že je to traktát Rokycanv z dobv ješt, než

se stal arcibiskupem pražským, snad z r. 1431. V . 5. téhož „Vstníku -

podán ve výatku list njakého neznámého spisovatele, snad mistra

J. Husi, obraujícího Wicliffa proti nmeckému mistru Janu Hubnerovi.
jenž spolu se 24 lánky londýnskými ješt jiných 21 kus z jeho
spis vybral a k odsouzení pražské konsistoi pedložil. List psán je 1403.

Pomr eského a nmeckého umní v Praze vyliuje
v mnichovském „Allgemeine Zeitung" dopisovatel A. Reitler. Pravit":

„Protiva mezi eským a nmeckým rozluuje spolenost pražskou na
cste omezené tábory, a tak všechny mysli ovládá, že zídka k<l

kdo v Praze nalezne, jenž by s obma tábory stvky udržoval. eská
spolenost pražská neví nic o nmecké a nmecká nic o eské, a tak

i na poli umní a literaturv zavládá vzájemná odrúznnost. Zdá se t»>

býti nezbytným prostedkem v boji, což pochopiti a ospravedlniti se dá
jen tomu. kdo tam žije. Když však asem zazní njaký hlas s eského
Parnassu na nmecký i naopak, tu najednou v obou táborech se uzná.

že tato výmna je zjevem velmi zajímavým a na obou stranách psobí
mile. V Praze i poslední .kommis' je bojovníkem a každý tu má vedle

svého obyejného povolání ješt povolání vojenské: stojí stále na stráži

a stále pohotov; co den. co hodinu teba bu útoiti, bu krýti a od-
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rážeti. A proto asem takový život dodává charakteru Pražanuvu

zvláštního rázu a jakousi rozvážnost a kritinost nese také každá kniha

pražských spisovatel nmeckých — ovsem . Z jejich verš mluví málo-

kdv snivost. skru vždy pevnost a mužná síla.
- Dopisovatel zmiuje se

o némeckvch pražských spisovatelích: F. Adlerovi. pekladateli Vrch-

lického. H. Tewelesovi. A. Guthovi. E. Faktoroví a H. Salusovi. z ásti

mladých zaátenících, z ásti už starších básnících družiny pražské.

Nový technickv ústav založen vTomsku v Sibii. Tomsk
stává se taktu stedištém nauky pro Sibi. Ke dvma fakultám uni-

versitním pidána Tomsku i technika, jako škola, jíž Sibi pro budoucí

svj rozkvt hospodáský dobe bude potebovati. — Kijevské
museum pro archeologii a umní nadáno bohatou sbírkou hrabte
Bobrinského, pedsedy c. archeologické komisse. Sbírka obsahuje na

tisíce archeologických vzácných památek vykopaných na jižní Rusi

z kurhanv i za jinvch píležitosti nasbíraných. Kijevské museum
stává se tím prvním museem íše pro historii a starodávné památky.

V sibiském mst Barnaule. na horní Obi. postaven nedávno
pomník N. M. Jadrincevu (1842—1890). cestovateli, žurnalistovi a

spisovateli hospodáskému a zempisnému, který z lidí uených druhé

polovice XFX. vku o Sibi snad nejvíce zásluh si získal, jakožto nej-

lepší znalec její neustále zprávy o ní podávaje, studie uveejuje, a

vybízeje k náprav a ukojení jejích poteb. On byl také prvním
tvrcem university tomské, nebo první za ni hlasu svého pozvedl a

obanstvo Sibie k podobným žádostem wzval (1863 . Hlavní dílo jeho

byl k 3001etému jubileu pipojení Sibie vydaný 1882 spis: „Sibi jako

kolonie: Souasné položení Sibie, její poteby a její minulost i bu-

doucnost." Kniha jeho dosud patí mezi nejlepší o Sibii jednající.

Ruské ministerstvo vnitra upravilo noremní dni ' zakázané dni

veejných pedstavení) pro divadla ruská, zmenšivši poet jejich

znan. Dosud poet noremních dní obnášel na sto. Tolik dní. v nichž

hráti se nesmlo, bylo pro divadla velkým úbytkem, i stžováno si na

to astéji. astéji také zákaz i pestupován aneb obcházen. Budoucn
noremních dní bude jen 41. tedy i tu desetkrát tobk co u nás. Zajímavo

že mezi noremní dni patí vigilie svátk apoštolských jako dni

postní) a vigilie i svátek Sttí Jana Ktitele. Z postní a velikouoní
doby vybránv jako noremní dnové: první, tvrtý a sedmý týden veliko-

postní celý, první nedle quadragesimy. sobota ped 3. nedlí pustni,

kvtltná nedle a nedle velikononí. Také svátek Povýšení sv. Kíže
patí mezi zakázané dny. Noremní dnové zteneni tím víc než o

polovici. Za to však se musí písn dodržuvat. a budoucn se jmenu-

vané dni i kunr-ertv. prvody maškarní a všeliká veejná pedstavení

jakéhokoliv druhu zakazuji.

V prosinci bude v Petrohrad uspoádána umlecká výstavka
keramické a sklenné vvrobv domácí i zahraniní.

Vvbor k oslav Sienkiewiezova jubilea (251eté spisovatelské

innosti upiváí, koupil jobilantoví v.- vsi Oblagórek u Kielc
statek > pozemky ve výme asi 800 hektaru za sebraných 55.000 r.
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Spolu podána žádost vlád ruské, aby jméno vesnice a statku Oblagórek

zmnilo se v název ddiné vsi Polaneckých (dle slavného románu
„Rodina Polaneckých") Krzemieú.

Nové divadlo polské povstalo v Kališi, znamenitém pr-
myslovém mst rusko-polském, na hranicích nmecko- ruských. Poet
stálvch divadel polskvch vzrostl tím na osm. — Nedávno dáváno na

„lidovém divadle" varšavském drama sedmnáctiletého spisovatele —
Josefa Maciej o wského „Za zarobkiem" (Za výdlkem), jehož

pedmtem jest sthování lidu polského do Prus na statky a do továren.

Sedmnáctiletý dramatik jest synovcem spisovatele polského Sewera. —
Židovsko-polský spisovatel Frydrych Feldmann, vystavil poprvé na

varšavské scén kus „Cudotwórca (cadyk)"; kus se líbil, židm i ke-
sanm; tendence jest liberalisující, proti pílišnému vlivu rabín a

pove židovské massy smující. Feldmann, jak už sdleno, vyznamenán
také nedávno cenou o dramatickém konkursu haliského výboru

zemského.
„Towarzystwo literackie" na poest Mickievdcze jménem jeho

nazvané (ve Lvov) hodlá vydávati svj vlastní vstník, ve svazcích

tvrtroních. jenž by projednával všecka odvtví a všecky otázky

krásné literatury. Sborník bude míti název „Kwartalnik literacki.-

Od 20. ervence zasedá v Krakov sjezd lékaví polských,

vlastn polsko-eských, nebo eští lékai na sjezde zastoupení

znaným potem i v pedsednictvé i v referátech a v ostatní práci

sekcí sjezdových úast berou. Se sjezdem spojena výstava zdravotní

a lékárnická.

Všeslovinská výstava umlecká otevena bude v Lublani

15. záí v mstském sále: dosud pihlásilo se 27 malív a socha
slovinských v cizin roztroušených a 5 malíek. Prací, které vystaveny

budou, pislíbeno už pes sto.

Koncem školního roku odešel na odpoinek universitní prof

hradecký a slavista Dr. Grigorij Krek. — 5. srpna slaviti se bude

v Ponikvi u Celje památka stoletých narozenin velikého vlastence-

biskupa slovinského Antonína Slomšeka (1800—1862). Den narození

pipadá 26. listopadu, a tu hlavní lidová slavnost koná se dív, dokud
kraj je pístupen a schdný a poasí slavnostem píznivé.

První hudební ústav slovinský, a jeden z prvních v Rakousku
vbec. „Glasbena Máti ca" mla 12. srpna svou výroní valnou

hromadu. Ve škole hudební bylo minulý rok 256 ádných a 42 mimo-
ádných chovanc. „Glasbena Matica" psobí už jako vydavatelský

ústav 2S let. jako ústav hudebnvychovávací 18 let a jako sbor

koncertní 9 let. Clenu má „Glasbena Matica" 10 estných, 73 zakláda-

jících a 958 ádných. Matice chystala se zaíditi pi škole své co nej-

díve také orchestrální konservato, le poslední léta nachází se na
pokraji úpadku. Mát dluh pes 87.000 korun a 75.000 z toho za-

psáno je na matiním dom. Mimo to má splatiti státu pjku z nouze
po nedávném zemtesení vzatou. Proto ve zpráv pokladniní sdleno,
že kdyby „Glasbena Matica" pjku tuto musila vrátiti, kdyby pod-
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pory a píspvky se nezvtšily, že by skutené nastalo nebezpeí
úplného rozpuštní.

Lublaský knihkupec a nakladatel L. Schwentner pucal vydávati
sebrané spisy Jana Kersnika. jednoho z pedních starších belletristú

slovinských. Vyjdou asi v 10 svazcích po 2 K 50 h.

„Slovenska Matice u vydavatelský podnik literární mla
27. ervna svou výroní valnou hromadu pod pedsednictvím Dra. Lampea.
Matice má 2851 len, píjm bylo vloni 16.517 zl.; na pomnik Costv
a Bleiweisúv vybráno dosud 5569 zlatých.

Charvatský týdenník, belletristieko-illustrovanv „Vienac" po
svém víc než tvrtstoletém vycházení najednou v zápasu s „mladými -

se zakolísal. Organ charvatské modernv r Život" nestojí sic také pevn,
ale i r Vienci~ zaalo se vésti hne. Dosavadní redaktor jeho Hranilovié
odstoupil jej tedy -Matici Hrvatské", která te v pólu roku je pe-
vzala a od 28. ísla vydává jej na svj náklad pod redakcí pn >— ra

universitního a básníka Grjury Arnolda. Jelikož vtšina mladvch píše

do „Vience" i do „Života", vidt, že nebyl to pochybený, zastaralý

smr. ale zbytená konkurrence. jež oba listy poškodila. Pedplatné
zstalo jako díve 7 korun plletné.

Zmna ta ohlášena a pijata též na valné hromad „Matice
Hrvatské" 22. c»rv^nce. kdež spolu sdleno, že Matice vvdá
k 5i

)

letému bi sknpskému j ubi 1 e u Strossmayerovu 18. listo-

padu 1849 jmenován 8. zái 1850 posvcen biskupem pamtní spis.
v njž pihlásilo píspvky pes 50 charvatskýr-h a pes 20 slovinských
literát. Dchodu mla Matice vloni 41.000 zl.. vydání 35.000 zl.

Jmní Matice obnáší na 100.000 zlatých v nemovitostech a 126.000
v cenných papírech na hotovosti. L'Íen má Matice 11.017. z nich
9247 pispívajících a 1740 zakládajících. Knih vydala vloni Matice
10 pro své leny, ímž rozšíeno na lll.(Xi) knih v národ. Vedle
lenských podíl vydány ješt nákladem Matice Hrvatské ti knihv:
Pevod Xenoonta. tvrtý díl Srepelovy „Klassické filologie" a tvrtou
knihu prvního dílu „Hrvatských národních písní", obsahujícího
junácké písn mohamedanské. — Dne 17. ervenr-e pipadla stoletá
památka narozenin nejplodnjšího hudebního skladatele illvrské

doby. Ivana Padovce (1800— 1874). Od nho pochází pes 80 skladeb
na všemožné motivy a texty.

Srbský uenec, historik a ernohorský ministr spravedlnosti Lujo
hr. Voj novic jmenován lenem francouzské „Société d histoire diplo-

matique u za své dílo „Dubn.vnik i Osmansko carstvo."

líostarski -Zora- pináší v píloze k 6. svazku ukázku z antho-
logie básní srbsko-charvatských a vybraných i peložen veh
básní jiných národ evropských. Peklady, kde není dosud vázaného
pekladu básnického, poizuje prosou sám vydavatel Jovan Maksimovié.

Výborem bulharským pro pomník caru Osvoboditeli vy-
psaný konkurs mél estný výsledek; pihlásilo se: 25 Vlachu.
15 Francouz. 13 Rus. 12" Nmc. 8 ech. 6 Bulhar. 4 Poláci,

4 Dáni. 3 Angliané, 3 Portugalci. 2 Španlé, 2 N r vé, 1 Srb.
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1 Rumun, 1 Rek a 1 Armén. Celkem 101 umlci ze 16 národ,
mezi nimi 32 Slovanu. Komité rozhodí sestaveno 15. ervence, ped-
sedou jmenován kníže Ferdinand, místopedsedou rusky vyslanec J. P.

Bachmetv a Bulhar St. Zajmov; leny jsou z cizích konkurrentú
jeden Rus (Antokolskijj, jeden Francouz (Paul de Bois) a jeden Vlach
(Monteverde).

Zemeli: 15. ervna Milan Kerdic. charvatský spisovatel,

redaktor krajinských list „Hrvatske" a „Posavske Hrvatske". —
17. ervna P. AI. Lebed v, bohoslovný spisovatel ruský. — 28. ervna
M. Chrástek (* 29. kvtna 1825), slovenský spisovatel a vlastenec,

sekretá biskupa Moysesa; vydal „Historii slovenské ei i literatury -

a, „Vnec slovenských písní". Na Matici slovenskou nasbíral sám na
6000 zl., redigoval též první rok „Letopis Matice slovenské". — 29. ervna
Iv. M. Per v u.sin, knz ruský, známý a ctný jako výtený mathe-
matik. — 10. ervence N. N. Život o v, romanopisec ruský, redaktor

„Zvzdy" a feuilletonista „Peterburg. Gazety". — 19. ervence Jo van
Sundei, jeden z prvních básník srbských; hlavní jeho práce

poetické jsou: „Vršidba", „Petrov dan", „Krvavá košulja". „Páko".

„Crnogorac" a j. — 26. ervence P. Josip Torbar (* 1. dubna 1824 .

pedseda „jugoslovenské akademie" záhebské (od 1891), bývalý editel

realky záhebské, spisovatel pírodozpytný, první štpitel fysicko-

mathematickvch vd v literatue charvatské.

Z národního hospodáství. Na úlevu zemskému hospodáství
vláda Badeniova chystala mezi vyrovnacími pedlohami též zákon o

zvýšené dani z piva a z líhu, z ehož stát zemím chtl pepustiti

10
'/2

mil. zlatých. Zatím ze zvýšení dan na pivo sešlo, da ta jen

„zarovnána", da cukerní zvýšena císaským naízením a ponechána
celá pro stát. Ostatní pedlohy vyrovnací také už zatím vešly v platnost

naizovací cestou. Jen zem tímto zpsobem zákonodárství pišiv zkrátka.

Te tedy chystá se zvláštní zákon pro všechny snmy zemské, jímž

zavádí se 20 hal. da z 1 1. líhu pro zem. a výnos dan rozvrhuje se

na jednotlivé zem dle spoteby lihové. Zemské snmy na podzim
svolány budou ke zvláštnímu zasedání a zákon se jim pedloží. Jest.

nepochybno, že ho všecky schválí. Zprvu však dlouhé konány domluvy
s nkolika zemmi, jež se zákonu ohrazovaly, že jim píjmu tím

ubude. Nkolik jižních zemí mlo totiž dosud da zemskou z líhu

mnohem vyšší než je nová. Budou-li zem ty musit pestat na 20hal.

zvýšení, seženou mén než díve. Tato difference v neprospch tí zemí.

8tyrska, Krajiny a Korutan iní pes pl milionu zlatých. Vláda žádána,

aby jim úbytek tento hradila ze své dané z koalky, le pirozen že

vláda nechtla. Ani ostatní zem ze svého podílu nechtly jim úbytek
ten dopláceti. Konen našel se zpsob, aby obma i všem tem stranám
se vyhovlo. Svoleno k tomu, aby da vybírala se vtší ve zmínných
zemích, tak aby úbytku netrply. Konen z celého obnosu, jejž zemská
da lihová vynese (19*2 mil. korun), dostala by Hali 30'6 /o, cechy
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20%, Morava 17%- Dolní Rakous}- H'6%, Slezsko 5"2
/ , Bukovina

3 -5%, Štýrsko 3'2%. Ostatní zem súastnny jsou nepatrným podílem.

Nad procento svého obyvatelstva berou podíl na koalce Morava (9.37

Slezsko (2-55V. Hali (28'45°/ ), Bukovina (2-78°/ ) a Dolní Rakousy
(1146%). Zvlášt Morava a Slezsko vykazují hojný konsum líhu. tak že

si znan daní z koalky ped ostatními zemmi pomohou!
Z píjmové dan minulého roku odevzdá se opt zemím jako

roku pedešlého šest milion korun. Opt dle procenta pímé dan.
Procento nkolika zemí, mezi nimi i Moravy, vypadne o nkolik setin

menší. Píjmová da za minulý rok vynesla opt znan více, tak že

na letoší rok už dáno do rozpotu 46 2 mil. korun. Veškeré osobní

dan pímé (výdlková. píjmová, ze služného, z dchodu atd.) vynesly

za rok minulý 1372 mil. korun a rozpoteno bylo jen 123 4 mil. korun.

Letos opt rozpoteny v summ loského výnosu (1372 mil. korun . ne-

pravdpodobn vynesou mnohem více. Tak zvané reální dan. domovní
(s inžovní) a pozemková obnášejí už jen 128 x

/ 2 mil. korun, tedy jen

48% všech pímých daní. vloni ješt 51% dle rozpotu. Výsledek sku-

tený vždy zase ješt sníží procento daní reálních, tak že dle výsledku

už r. 1898. reální dan obnášely jen 48 -9% všech daní pímých. Toho
roku ovšem poprvé dan tyto obdržely slevu z výnosu dan píjmové
a výdlkové. Nebo ješt roku 1897. dle výsledku berního inily dan
reálné 583% a dan osobní jen 40 6% (1'1% menší dan vedlejší:

exekuce, úroky za ekání).

Da pozemková a domovní roku letošího z dobrého výsledku

daní osobních dostanou slevu nejvyšší, jaká zákonem pipuštna, totiž

da pozemková 15%, da domovní 12o u
. Nad to ješt i z osobní

dan výdlkové iní se sleva celvch 25%. Tak tmito slevami da
pozemková z pvodního kontingentu 69% mil. korun klesne letos na
59 mil. korun a da domovní ze 84'/

;í
mil. korun na 73% mil. korun.

Da výdlková pak místo v kontingentu 458 mil. korun bude roztídna
jen v kontingentu 34-3 mil. korun.

Ochranáství rolnických plodin došlo sice na nedávném
mezinárodním rolnickém sjezde v Paíži z úst jednoho referenta od-

souzení, ale za to skoro celý sjezd pevážnou vtšinou se skládal

z ochraná. Bylt proslulý agrárník francouzskv. bývalý ministerský

pedseda Méline, presidentem sjezdu. Sama Francie dožila se se svým
vysokým clem na pšenici divných konc. Pšenice francouzská poslední

dubu nejen že nepodražila tou mrou, jakou by byla mla podražiti

chránna jsouc takovým clem a za takového laného trhu svtového!
Ale naopak oblacinéla. Francouzské zemdlství, když mu ceny pšenice

zvýšeny, jalo se ve zvýšeném množství pšenici pstovat a tak hojnou
výrobou samo ceny si stlailo, a žádá už zase znova o nový prostedek:
<> vývozní prémie na pšenici a mouku pšeninou! — Podobn dopadlo
Nmecko se svým vysokým clem na réž. Clo na réž totiž dle posledních
smluv obnášelo v Nmecku tolik co na pšenici, vyplatilo se tudíž rolnictvu
síti radji více rži než pšenice. Následek toho jest. že loského roku
div se nedostavila už nadvvroba rži v samém Nmecku. Do konce
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smluvního období, nepijdou-li pohromy njaké, dostane se už asi

Nmecko v to položení, že svým vysokým clem na réž doká se nad-

výroby toho druhu obilí a clo pak nebude nic plátno. Tu na udržení

vyšší ceny bude teba utéci se opt k novému prostedku a nezbude
jiného, le žádat za vývozní prémie. Taková pak politika obchodní,

která na jedné stran clem psobí nadvýrobu a na druhé stran tento

drahý domácí pebytek s prémiemi vývozními, tedy lacino prodává
v cizin, jest už hotovým bláznovstvím.

Hlavní starostí dne v hospodáství národv a zemí je uhelná
nouze, den ze dne se vzmáhající. A k nouzi uhelné jako vloni pi-
pojuje se už zase znova i nouze penžní. Banka anglická, tedy

ústav nejsilnjší kapitalistické zem, zdražila úvr o celé procento. Pes
stálý píliv zlata chystá prý se k tomu i banka francouzská, jinak na
zlato nejbohatší na svt. Opt válka a poteba penz v prmvslu
stále rostoucím jsou dvodem penžní tísn. Slabé státy, které loského
roku zaaly povážliv krváceti, pes letoší dobrou úrodu (jako balkánské

státy) mohou se letos teprv zakrvácet. Za to prmyslové a tedv jaksi

i silnjší státy pociují a budou teprv pociovat dvojí trpkou nouzi:

vedle nedostatku penz i nedostatek uhlí — toho uhlí, jež pro prmysl
znaí víc než peníze, jež jest základem a první výrobní podmínkou a

tedy i finanní žílou prmyslu. A nouze o uhlí jest dvojaká: pi-
rozená i umlá. Pirozená je, nebo nedostatek zimní dosud nenahražen.

a z bázn ped nouzí zimní, poptávka a zakázky i te jsou nad síly

horní tžby. Za nebývalé poptávky tžai a obchodníci nouzi zvyšují

ješt umle, zvyšujíce ceny a nestarajíce se nijak o dostatené roz-

množeni výroby. — Kdežto tyto zjevy jsou všeevropskými. a jak

v Rakousku, tak v Nmecku a v Anglii jich pociují (Rakousko a
Nmecko však nejvíc) budeme my v Rakousku na podzim míti ješt
jinou svou oštaru: nedostatek voz železniních. A jsou to hlavn
státní dráhy kol eských okresv uhelných, jež jsou nedostatkem
vagón povstné. Ministr te má ovšem snadnou výmluvu: investiní

rozpoet nedošel vyízení — a tam ty vozy zstaly tedy vézet. Tento
nedostatek státních drah jest takový, že mají-li soukromé dráhy ra-

kouské prmrn 8 až 9 nákladních vagónu (hranice jsou li až 16)
na 1 kilometr své délky, a dráha teplicko- ústecká v tom ohledu z ra-

kouských nejlépe opatená má až 33' ., vagónu na l km., mají státní

dráhy pouze 4 vagóny na 1 km. délky své.

A pi tom dráhy státní se ješt n e v y plácej í. Pirozen,
nemají-li na em vozit, nemají ani na em vydlávat. Proto asto
zboží, jež by mohlo jet pímo po státní dráze, dlá okliku po drahách
soukromých. Ministr železniní ohlásil tedy nedávno zvýšeni tarif na
pivo. cukr. petrolej, uhlí). Odvodnno je to tím, že výnos istý ze státních

drah rovná se sotva 2"4procentnímu zúrokováni kapitálu do státních drah
uloženého, mezitím co soukromé dráhy zúrokují se pece skoro 5%«
Píina však nejsou práv jen levné tarify! Píin tch je mnoho.

Msíc erven a ervenec byly opt dobou dlnických
sjezdu odborových. Ve Vídni poádala svj sjezd rakouská
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organisace odborová soc. clem. letos beze zvláštního vzrušení. —
Kesanské odborové organisace Nmecka poádaly svj druhy sjezd

v Mohui. Opt jako vloni stetlv se tu dva smérv: smr zastanc
neutralismu. abv totiž odborové organisace nehledly na vyznáni a

nad to abv se dohodovaly od pípadu k pípadu se social.-dem.

organisacemi: smr druhý je intransigentní. Letos jako vloni smr
tento zmírnil jen ponkud resoluce neutralist. - Mezinárodní textilní

sjezd poádán v Berlín, od r. 1894. tvrtý. Zastoupeno bylo jen na

200.000 organisovaných textilníkú. a z téch ješt 137.000 bylo jich

z anglických organisací zastoupeno. Eakouští zastoupeni byli 3 delegáty,

jichž bvlo všech nco pes 60. — V Paíži zasedaly dva dležitjší sociální

sjezdy, jeden otázku byt dlnických projednával, druhý o sociálním

pojišování rokoval. Nmci a Rakušané optn byli tu apoštoly vše-

obecného a závazného pojišování dlnického, jež už letos s menším než

vloni v Brusselu se potkávalo se stranv Francouzv odporem.

Školství. Návštvníky berlínské výstavy prmyslové neobyejn
pekvapila vysplost a velkolepost nmeckého prmyslu, kterýž ve všech

oborech práce lidské vítzné zápolí s prmyslem západních sousedv
a velmi nepíjemným soutžníkem je na trhu svtovém. NáS prmysl
daleko starší proti nmeckému je pravé nedochde. Ukaž tento pro

nás zajisté ne práv radostný mnozí považuji za výsledek šastných

politických události. Než mýlí se. Prmysl nmecký rozkvetl pirozeným
rozvojem na základech zdravého školství odborného, jemuž tam ode

dávna vnovali péi pímo otcovskou.

Jakého rozsahu nabvlo v Nmcích školství odborné, u nás ani se

netuší. Na objasnnou podáváme pehled odborného školství berlínského.

V první ad mají tam školy emeslnické pro všecka odvtví

živnostenská. Úkolem tchto škol vvškoliti dorost emeslnický v umní
kreslíském a zušlechtiti vkus i prohloubiti vdní po stránce umlecké
i vdecké, ímž se dopluje praxe v dílnách nabytá. Do škol tch se

pijímají obecni- škole odrostlí, kteí osvojili si dostatené uebnou
látku oné školy. Škola emeslnická má dv samostatná oddlení. Skula

první a druhá škola emeslnická, do nichž vstupují žáci z perzných
emesel a živností. Vedleu zámenickvch. kamennických. tiskaských
atd. až po sochae, studující škol vvsokvch. zemmie. obchodní

pomocníky, elektrotechniky a uitele všechny stavy vysílají své zá-

stupce do tchto škol. V roce 1898. bylo v první škole emeslné ve

132 kursech a 453 týdenních hodinách vyuováno 1880 uv a po-

mocník. V zim roku 1898/99 konáno 163 kursu, týdn vyuováno
561 hodin a žák bvlo 2.")*.-). Spoleenstva klempí, drogistu, zlatníku

a zubních nmlc všechny své un pidlila Škole. Školné obnáš.-lM

v roce 1898. celkem 31.783 marek, vydáno l.">4.714 marek. Druhá.
t. j. vyšší emeslnická škola, mla v letním období 7."). v zimním
93 kursu s 264— 328 hodinami týdenního vyuování. Žáku mla
v lét 720. v zim 12fi7. školného 14.727. vydání 74.S94 marek.
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Spolu se státem vydržuje msto školu stavitelskou, jež v 16 tídách
navštvovalo 383 žákv, a sice povoláním zedníci, tesai, kameníci
a pokrývai. Školného pijato 34.400, vydáno 90.861 marek.

Vyšší mstská škola tkalcovská pihlížela k živnostem tkalcovským,
punocháským, krajkáským, barvíské a píbuzným. Má denní, veerní
a nedlní oddlení. Denní oddlení je prpravkou pro továrník)-,

správce dílen, kreslíce vzorkv a vyšíva. Veerní a nedlní oddlení
vzdlává obchodníky, tovaryše a un. Mezi žáky byl královský živno-

stenský rada, inspektor hospodáský a píruí živnostenského dozorstva.

Berlínská škola stolaská mla v let 652, v zim 846 žák.
Prmyslový ústav poskytuje strojníkm, mechanikm, stolam

umleckým i stavebním a píbuzným odborm potebné vzdlání
kreslíské a umlecky technické, jimž dopluje se praxe dílen. V let
bylo 82, v zim 88 kursv a v tch 1720—2200 úastník.

Odborná škola zednická a tesaská podává um i tovaryšm,
kteí njaký as byli v praxi, doplky zruností a vdomostí, jichž

na staveništi nemohou nabýti. Pednášky a rozhovory, demonstrace
a cviení v návrzích, praktické výkony na vhodném staveništi a pro-

hlídky staveb se zde stídají. Pipojen jest kurs modeláský. V let
bylo 181, v zim 226 žák. — Odborná škola pro sedláe, již vydržuje
spoleenstvo sedlá, emenáv a brašna. vychovává dorost tchto
emesel pednáškami a kreslístvím. Mla 150—155 žák.

Rovnž . malíské spoleenstvo si vydržuje samostatnou školu

s 278 žáky. Podobn mají kolái a bednái odbornou školu s 61—62
žáky. Odborná _ škola sklenáská má 82, obuvnická 192 v letním,

242 v zimním oddlení.. Košikaská 20, alounická 237—242. knihaská
78—90, hrníská 78, klempíská 60 žák. V odborné škole zahrad-

nické bylo 6 v let, 71 v zim, v knihtiskaské 669— 686, v krejíské
176— 181 žák. Tak bohat vyvinuto jest odborné školství berlínské.

Což divu, že prmysl nmecký vítzí na celé áe.
Nemén pouné je pro nás psobení Schulferajnu. V roce minulém

ml Schulferajn ve své správ 31 opatroven s 34 oddleními, a sice

v Cechách 16,na Morav 8, ve Slezsku a Tyrolích po 1, ve Styrsku 2,

v Krajin 3. Skol subvenciovaných bylo roku 1899. v Cechách 23,

na Morav 7, ve Slezsku 6, v Bukovin a v Tyrolsku po 3, ve Styrsku 2.

v Korutanech 4, v Krajin a v Pímoí po 1. Mimo to vydržuje
ústecká župa mšanskou školu pro chlapce v Tebenicích. Schulferajnem
subvenciovaných opatroven bylo v Cechách 28, na Morav 18, ve
Slezsku a Dolních Rakousích po 1, ve Styrsku a v Korutanech po 2.

Zupou ústeckou podporováno 9 opatroven. Mimo to peoval Sdbulferaj
o to, aby na dvou školách, jež byl zídil a jež pozdji pešly v obecní

správu, bylo vyuováno katolickému náboženství, mimo to hradil náklad
spojený s vyuováním náboženství evangelickému na školách spolkem
tím vydržovaných. Dále udloval remunerace za vyuování nmin
vv^eskémDubu, za vyuování ženským pracím a za vyuování pokraovacl.

Potšitelno, že si u nás poínají všímati školství denní listy.

Jenom že ty školské hlídky psány jsou tém bez výjimky v duchu
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módního svobodáství. kteréž v každé škole ízené osobou duchovní

vidí ne-li neštstí, tož alespo strašáky. Zvlášt nemilosrdn tepají

ústavy ku vzdlání uitelek, ízené ády duchovními. Tak na p.

r M. Orlice" uveejnila dne 20. ervna posudek o klášterních ústavech

více než nepejný. Úvahu zakonuje pisatel takto: „Na ústavech klá-

šterních psobí vtšinou uitelky, zkoušené pro školy obecné a mšanské.
Vyuování postrádá rázu vdeckého a širokých rozhled po souasném
život a jeho potebách, ehož uitelkám nezbytn teba, mají-li úkol

svj v národ ádn plniti. Bude-li se tím smrem dále pokraovati,

ústavv soukromé ubijí veejné, uitelek bude stále pibývati víc, nežli

je teba a vše to málo nám prospje." Pozadí a cenu tohoto úsudku
nejlépe osvtluje zpráva, že letos na kníže-arcibisk. ústav klášterním

v I >lomouci maturovalo 38 chovanek, z nichž 28 obdrželo vyznamenání
a 10 aprobováno pod dozorem zemského školdozorce Lošfáka (!). Ten
zajisté svdomit pesvdil se, že vyuování není mén cenné, mén
vdecké než na ústavech veejných a chovanky zajisté vykázaly

takovou vysplost a rozhled, jako na ústavech svtských se požaduje.

Xám se zdá, že páni liberali mají opravdu strach ped konkurrencí

duchovních ád — viz zakonení úvahy nahoe — a že mluví

z posudk tch praobydejná — závist. A veejné ústavy lépe a více

poskytují a pak klášterní zaniknou bez pomoci „policie".

Daleko více, než ostouzení výchovu klášterního, prospje veejný
tisk. když eskou veejnost upozorní na vídeské školství eské
jednotou „Komenský" vydržované. V jediném X. okrese bylo r. 1899.

l
( 'To žák, jež navštvují soukromou školu eskou, jíž dsledn, a
vykazuje bezvadný prospch ve všem, odpírají právo veejnosti. Spolek
vvdržuje 1 školu obecnou, 2 opatrovny. 4 školy jazykové, tedy 7 ústav
s 1349 žáky. Roku minulého ml 24.173 zl. 63 kr. pijmuv a 24.731 zl.

84 kr. vydání, tedy znaný schodek! Pamatujme na opuštni''

dti vídeské z dvod vlasteneckých i náboženských a podporujme
jednotu „Komenského" všemožn.

Prázdniny letošní budou bohatý na rzné kursy. Krom již díve
pipomenutých uvádíme ješt hudební kurs na Král. Vinohradech,

íérialní kurs pro uitele pokraovacích škol obchodních v Chrudimi
na obchodní akademii a národohospodáský v Brn.

Z denních zjev zaznamenáváme rozpor dosti ostrý mezi eským
uitelstvem svobodomyslným a selskou stranou v otázce úpravy služného

uitelstva v Cechách. Selská strana rozhodn vzpírá se zlepšení platv
a zpsobem dosti neomaleným potírá požadavky uitelstva. Také
v uitelstvu samém jeví se povážlivé rznice. Venkovští jsou v rozporu

B mstskými uiteli, umírnní válí s radikály; spor a boj na všech

stranách, a boj nepkný.
Z úvah a lánk posledn uveejnných v domácích listech za

petení stojí a úvahy náležité zasluhují lánky J. Mrazíka „O nutné
rei um našeho školství" v „Rozhledech Pedag." uveejnné, Veselého
úvaha ..Kterak se píše pro mládež" a v „Uiteli" lánek „O mravní
výchov."
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Z asopis práce cenné a vcné úvahy etli jsme v „Pedag.

Rozhledech" . jež nabývají rázu vážné revue vychovatelské lepšího

zrna. pak v „Besed* Uitelské", „Vychovateli" a „Uiteli." Ostatní

listy pstují ponejvíce polemiku nechutnou a hledají slávu v útocích

na Vybalený „klerikalismus." Mnohé práce, jako na p. Kozákv lánek

hlavní typy mravouky" podle Emile Boutroux, jsou velmi pouné;

vidíme, kam až „moderní" intelligenti zabloudí v naduté pýše. Dokazuje

tam že prý ideálem lidstva je sms hellenské mravouky s mravoukou

kesanskou, snad pohanské kesanství? Co ješt ubozí „intelligenti- ne-

vymyslí za surrogat lidskou blaženost pozemskou prý zajišující.

Školu pro ele zídili roku 1895. v Upsale. Chudé dívky se

tam uí všem pracím a výkonm, jichž požaduje spoádaná domácnost

od služebné. Ve 4 kuchyních vyuují se umní kuchaskému. V pe-

dešlém roce mla škola 88 žaek. Takových škol velmi by potebovala

také naše msta, kdež o služebnou ádnou bude již vtší nouze nez

o doktory. , . , ,

Podobn bychom i u nás velmi dobe potebovali zaízeni, jaké

uinila mstská rada v Ashland. Zakázali tam mládeži noní toniky

a po 9. hodin nesmí nikdo mén než 16 let starý ukázati se na uhci.

Klub eských turist zakládá noclehárny studentské.

Usnaduje se tím cestování nemajetným studentm a umožuje

vzdlání, jaké již Komenský doporuuje cestování ml na mysli.

Konen ješt zmínka o samovlád žák v mst Syraku ve severo-

americkém stát New -York. Zídili školství jako samostatnou obec

malých. Žáci jsou obany této obce drobné. Volí si svého starostu,

obecní radu. soudce a sluhu policejního. Rádi a rádkyné každý týden

mají dvakráte porady a rozhodují o všech disciplinárních záležitostech.

Nepozornost, lenost, klení a zloeení, bitky jsou pedmtem soudního

ízení. Sami udlují dtky a tresty. Uitel je pouhým svdkem a ne-

hlasuje. Radové a rádkyn dvakráte potrestané musí složit hodnost.

Americký zpravodaj podivné toto zaízení velmi chválí. Patí k tomu

zajisté mládež „americká."

Svobodné uitelstvo — svobodná škola. Svobodna

škola — svobodný národ" volá realistický „Cas". Ve srozumitelné

eštin to znamená tolik jako: Chceme, abyste byli svobodni,

ale musíte býti realisty a helvíty, sic... Die Freiheit. die

ich meine. pravda! Realisté jsou do sebe již tak pobláznm, ze ne-

dovedou lovka s odchylným názorem strpti nekuli toto cizí pe-

svdení respektovati, jak "sami pro sebe žádají. Svoboda jest jen

jejich a pro n — každý jiný má se státi jejich otrokem. Proto nám

stále nadávají. Ale necha!
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Socialní význam svcení nedle.
Díl. JOSEF SAMSOUR. (('. '3..

Otázku svcení nedle má pro nás však, hledíme-li na ni se stano-

viska katolického, ješt vyšší sociální význam. Hned na poátku po-

jednání tohoto jsme se zmínili, že sociální pomry nemohou bvti

uvažovány a ešeny s shlediska pouze pirozeného a materielniho: to

by nebyl nový ád. nýbrž rozmnožení a upevnní nepoádku. Nejhlubší

píinou jak trvání otázky sociální, tak obtíže i spíše nemožnosti jejího

vyléení, jest odvrácení se od Boha a jeho církve, odvrácení se. jež

veliká ást majetných uskutenila a k nmuž massa lidu vždy víc

a více spje. Bez náboženského základu nenastane tudíž nikdv zlepšení

a napravení sociálních pomr. 1
; Když jsme proto poukázali na ešení

To potvrzuje tak.'- papež Leo XIIÍ. v encyklice o otázce dlnické Rerum

novarum : »Bez spolupsobení náboženství a církve není východu ze zmatku sociálních.

a ponvadž ochrana náboženství a správa církevních prostedkúv a síly její spoívá

pedevším v rukou našich, tož mlení mohlo by >e zdáti porušením našich povinností.

Každým zpsobem je v této dležité otázce nevyhnutelná také innost a námaha jiných

faktoru: míníme totiž panovníky a vlády, majetné tídy a zamstnavatele, konen dlníky

samy, o jejichž osud .-< jedná. Avšak pravíme se vším drazem: Xepipustí-li se církev

ku platnosti, veškeré lid>ké úsilí budí- marným, nebo církev je to, jež z evangelia hlásá

poklad nauk, pod jejichž mocným vlivem utiší se spor aneb pi nejmenším ztratí ze své

i a nabudí- jeinnjší<-h tvaru. — Podobn praví Schmherg (op. c. t. C. p. 186):

»Bei der sociálen Reform handelt es sich ni<-ht blos um die Anderunír und Bessernng

materieller Verháltnisse, sondern aneb um die Herstellung moralischer Zustánde, um die

sittliehe Erziebnng der Arbeiter, die Besserung des Familienh-lx-ns. die Starkung nud

Hebung des religiosen Sinu-, die hobere Krfiillung der moraliscben Pflichten der Arbeiter

und A.rbetgeber. l*nd dazn mítzuwirken ist eine hervorragende, nnentbebrlicbe A

der Kiir!:.- \,n-.

-
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otázky nedlní jakožto nutný prostedek a nezbytný požadavek k tomuto

zlepšení, mluvili jsme úmysln o svcení nedle, abychom položili draz na

náboženský moment,jemuž v ešení otázky sociální rozhodná váha písluší.

V em však záleží tento vyšší sociální význam nedle a jejího

svcení ve smyslu církví katolickou požadovaném? Pedevším v tomr

že den tento lovka upomíná na jeho vyšší, nadpozemské urení a

nabádá tím k péi o statky duševní, náboženské a mravní, ve kterých

mnohem více než ve statcích materielních blaho spolenosti lidské

spoívá. Nežije lovk jen z chleba, není pouhým strojem pracovním,,

není pouhým nakupením živých sil pírodních, není k tomu uren, aby

jen prostedky k novému bohatství a požitku opatoval, jeho životu

je vyšší, idealnjší cíl vyten. Jeho nejvznešenjšími pednostmi jsou

rozum a svobodná vle, které mu obraz Boží vtiskují a jej takto na

krále viditelného tvorstva povyšují. Má proto také lovk duchovní

poteby kultury a civilisace v pravém slova smyslu. A tmto potebám

vyhovuje jen tehdy, peuje-li netoliko o intellektuelní, nýbrž hlavn

o náboženské a mravní své vzdlání, t. j. o zušlechtní charakteru

a innosti vle své ctnostným životem, jakož i o zdokonalení své po-

znáním a uctíváním Boha. K tomu však nejvhodnjší píležitost skýtá

mu nedle.

Zabývá-li se lovk ustavin a jednostrann vcmi pozemskými,

peuje-li den ode dne, týden za týdnem v namáhavé práci jen o poteby

vezdejšího života a pi" tom snad nikdy, snad jen zídka kdy všedního

lovka s jeho starostmi, zamstnáními a pracemi odloží, uhostí se, ano

musí se uhostiti v srdci jeho ponenáhlu stav jakési duševní zkostnat-

losti a lhostejnosti k ideálním, vným statkm a konen ovládne ho

duch úpln svtský a on propadá náboženskému zdivoení. S takovým

lovkem dje se totéž, co s listy stromu, na které po celé týdny

a snad msíce žádný oberstvující déš nepadá. Listy pokrývají se

prachem a pavuinami, žloutnou a konen ' opadávají. nm plata

slovo Platonovo, že ten, „kdo smrtelnými vcmi se zabývá, jen

smrtelné myšlenky má"; 1
) nebo jest psychologickou nutností, že ím

více lovk životu zevnímu se oddává, tím více svt v' nm, jediný

pravý, ponvadž duchovní, život pustne a odumírá, zvlášt pidružili se,

jak tomu je zejména za našich dn, ješt jiné zhoubné vlivy k tomu

smující, aby náboženství, aby vira v Boha ze srdce jeho byla vyrvána.

Co však se stává, jestliže svtlo víry vyhaslo a každá nadje na

život vný ze srdce lovka vymizela? S celou prudkostí neukojené

De legg. IX.

,
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touhy vrhá se na statky pozemské a hledí z nich co možno nejvíce

požitk do sebe takoka ssáti. Jako hladový na pokrmy vrhá se lovk
takový na statky pozemské, aby touhu srdce svého po štstí, pokud

možná, nejvíce ukojil, díve než hodina vného zniení nadejde.

Šastným chce býti; nemže-li však doufati ve štstí za hrobem, bude

je hledati na zemi, a to zpsobem, jenž jeho chuti odpovídá; obyejn
ovšem v ukájení svých nezízených vášní a zvíecích pud. Stane-li se

však otrokem tchto vášní, klesá díve nebo pozdji tak hluboko, že

vyplují se na nm slova žalmisty: „A lovk, když byl ve cti, pi-

rovnán bvl zvíatm nerozumným a uinn je podoben jim." (Ps. 48, 13.)

A takovéto poklesnutí nehrozí snad toliko tm, kdož tžkou prací denní

život svj udržovati musejí, nýbrž i tak zvaným tídám vyšším, vzd-

laným a majetným, jež nejsou odsouzeny k tžké práci, ano práv jim

ješt u vtší míe, ježto majetek jejich prostedk jim skýtá, aby svým

vášním a nezízeným žádostem hovli. Jejich jedinou filosofií bývá pak

obvejn ona, kterou již ve Starém Zákon do úst bezbožného mudec
vkládá: .,Z niehož narodili jsme se a potom zase budeme, jako bychom

byli nikdy nebyli: nebo jako dým je dýchání v chípích našich: a e
jest jiskra z pohnutí srdce našeho, kteráž když zhasne, popel bude

tlo naše a duch se rozplyne jako lehký vtýrek... Také jméno naše

pijde asem v zapomenutí a nikdo nevzpomene na skutky naše...

Pojtež tedy a požívejme dobrých vcí, kteréž tu jsou, a užívejme

tvorstva jako v mladosti rychle. Drahým vínem a mastmi naplme se:

a a nemine nás kvt asu. Korunujme se ržemi prve než zvadnou:

nižádná nebu louka, kteréž by nepešla bujnost naše. Žádný z nás

nebud prázden rozpustilosti naší: všudy pozstavme znamení veselosti:

nebo ten jest díl náš a ten jest náš los. Utiskujme chudého spra-

vedlivého a nešetme vdovy, aniž se ostýchejme šedin starce mnohého

vku. A síla naše bude nám pravidlem spravedlnosti: nebo co ne-

stateného je, za neužitené shledáno bývá." 1

)

Jaké však sociální pomry musejí nutn z takovýchto životních

názor, z tohoto nízkého sensualismu následovati? Podobné onm, jež

zavládly v celém svt antickém a zvlášt v ím v dob píchodu

Kristova. ímské silnice spojovaly forum svtového msta íma s hra-

nicemi Arábie a na západ Kaledonie. Celá zem sklánla se pod jhem
ímským. Ohromné poklady byly v ím nakupeny. Nejvelkolepjší

díla stavitelská byla provedena. Luxus lázeskv, nádhera, jaká pi
hostinách zavládla, nenalezly v djinác-h sob rovné. A pece spla

Kniha Moudrosti 2. 2 Bq.
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tato tak velkolepá kultura mocného a bohatého Éíma šílenou rychlostí

vstíc záhub úplné! A pro? Scházela duše, a proto muselo také tlo

bídn zahynouti. Oni císaové, oni Bímané a Rímanky, kteí ve velko-

lepé budov kolossea pi hrách gladiátorských jásali a smrtelným

zápasem katolických hrdin víry se bavili, byli barbary pes všechno

pozlátko bohatství a zevnjší kultury. Jim scházela každá vyšší víra,

snaha, každý ušlechtilejší ideál. Ve svém mládí a snad ješt i ve stáí

blouznili jedni a byli plni nadšení pro krásné nevstky, druzí pro

požitky hudební a pitky. Ti ímané, kteí kdysi ctili vestalky a „meritu

castitatis" na foru pomníky stavli, stali se otroky bestialní pochoti

a pi všeobecném ochabnutí sil morálních také bestialní ukrutnosti.

Je to zajisté vážné a pravdivé slovo: uprosted zevního lesku a po-

zlátka kultury materielní mže se lovk snadno státi i bestií, za-

pomene-li, že život lidský a jeho význam dle vyšších zákon se ídí

a uruje, než dle pud zvíecí pirozenosti a dle požadavk nižších

vášní, zapomene-li, že pro platí vyšší ceny, než které se mí a urují

dle potu, míry a váhy.

Kdy však je více lovku na pamt uvádno jeho vyšší, nad-

pozemské urení, kdy je více nabádán k vyššímu a idealnjšimu

snažení, k touze po vyšších, náboženských a mravních statcích, v nichž,

jak jsme již ekli, daleko více než ve statcích hmotných pravé blaho

spolenosti lidské spoívá, než práv v nedli, kdy hlas zvon jako

hlas a posel s nebe ho vyzývá a pobízí, aby alespo na as odložil

práci z rukou svých a zapomnl na vci a poteby pozemské, aby

odtrhl duši svou od hroudy zemské, povznesl k nebi a pamatoval na

Boha, vnost a spásu nesmrtelné duše své? A poslechne-li lovk
tohoto hlasu Božího, jenž do chrámu jej zve, tu mimodk povznáší ae

tam duše jeho k nebi, k Bohu a Tvrci svému. Již myšlenka na Boha,

jenž svou neviditelnou velebností napluje chrám, již zdi chrámové,

k nimž lovk, a nevymizel-li všechen cit ze srdce jeho, jen s úctou

pohledá, oltá, ped kterým snad vídal otce svého kleeti, ped kterým

matka plna úcty elo své sklánla, již to dodává duši nové síty a lovk
mimodk je nucen na lepší svt mysliti, který nikdy nebere konce.

A kterak teprve povznésti musí duši do vyšších sfér bohoslužba sama'/

Kázaní uí ho, že má všechny dny modlitbou zapoínati a modlitbou

koniti; uí jej, aby v práci shledával úlohu od Boha mu svenou
a prostedek, kterým mže dosáhnouti netoliko skrovné odmny asné.

nýbrž nekonen bohatší odmny vné. Kázaní uí jej v práci hledati

est. v námaze a obtíži štstí; je-li chd. ukazuje mu, jak Syn )'•
í
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s ním sdílí dobrovoln týž trudný los a zajišuje mu pednost v srdci

Božím ped muži bohatství a pozemského štstí. Kázaní zapuzuje závist

z duše a dává tebas i v nejtrpí nouzi okoušeti pokoj srdce, jakého

nemohou dáti ani nejvtší poklady tohoto svta. Kázaní uí jej pohledati

k prozetelnosti Boží, jež vše moude ídí a spravuje a vše k našemu

užitku obrací, uí jej doufati v lepší život, v odmnu vnou v život

posmrtném. Tím také uí jej ovládati a na uzd držeti nepokojný pud

po štstí, jenž zde na zemi nikdy nemže býti pln ukojen. Tím uí
jej hledati štstí a spokojenost v Bohu. po nmž nepokojné srdce lidské

touží a v nmž jedin odpoinku dochází. A když kázaní rozehálo

takto srdce jeho, obt nejsvtjší, jež na oltáích chrám katolických

se pináší, povznáší pokleslou mysl jeho, kterou útrapy životní skrušily;

nebo na oltái vidí vrou svou Spasitele pítomného, jenž pro život

námahy a strádání plný dobrovoln podstoupil a ty zvlášt blahoslaví,

kdož v chudob a odíkání ho následují. Srdce jeho takoka puzeno

jsouc povznésti se k svtlým nebes výšinám, erpá ze srdce Božího

novou sílu a zmužilost k bojm a utrpením života. Spokojen, potšen,

posílen a povznesen takovýmto svcením nedle sahá lovk opt

s novou myslí a zmužilostí k práci tvrdé, jejíž jho až ku hrobu nésti musí.

Oberstven a posílen radostmi uplynulé nedle koná snáze svoje denní

dílo, pohlížeje k radostem nedle budoucí. Tak kráí od práce ku práci,

od nadje k nadji, až mu je dopáno odebrati se navždy k odpoinku

na onom míst, k nmuž všechny práce a nadje lovka smují.

Na toto mravní a náboženské povznesení, jehož se svcením nedle

lidu dostává, poukazuje též papež Leo XIII. ve své encyklice „Rerum

novarum" ddto 15. kvtna 1891, když praví: „Nedlní klid neznaí tolik

jako požitek lenivé neinnosti. Ješt mén spoívá ve volnosti poádku

a pravidel a není též k tomu, k emu si mnozí ho pejí, totiž aby

žili v lehkomyslnosti a rozpustilostech, aneb aby mli píležitost ku

zbyteným výdajm. Klid nedlní je vlastn zdržováním se od práce,

jež samo náboženství bylo posvtilo. Nábožensky posvcený klid povznáší

lovka z prachu vezdejšího života a obvyklé práce, aby jej povzbudil

k vyšším myšlenkám; církev pozývá jej, aby se cítil jako syn Nej-

vyššího a jsa si vdom nejestnjších svých povinností, súastnil se

služeb Božích. ,Pomni, abys den svátení svtil' (II. Mojž. 20, 8), tak

promlouval Bh ve starém svazku pedepsav mezi písná pikázaní též

klid svátení, a klid tento tšil se vždy náboženskému, posvátnému

rázu již od svého prvopoátku, Stvoitelem zavedeným, jenž ve svém

tajuplném odpoinku po stvoení lovka sám krásný píklad toho
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podal: ,1 odpoinul sob dne sedmého ode všeho díla. jež byl stvoil'.
u

(I. Mojž. 2, 2.)

V tchto slovech sv. Otce obsažena je však zárove odpov na

námitku, s níž se nezídka setkáváme: „Práv nedle a svátky jsou to,

jež lidu dávají píležitost a píinu k prostopášnostem a k rozliným vý-

stednostem. Nejvtší ást zloin bývá spáchána v nedli; lidé promrhají

pitím a vcmi ješt horšími vše, co v týdnu vydlali. Nelze tudíž mluviti

o náboženském a zejména mravním povznesení lidu svcením nedle."

Musíme, bohužel, pipustiti, že za našich dnu takovéto zloády se dnem
nedlním jsou spojeny, ano že vždy vtších rozmrv, a to nejen ve

mst, nýbrž i na venkov nabývají. Avšak tážeme se, kde spoívá

píina toho, že takové zloády se naskýtají? Nespoívá práv v bez-

náboženském, materialistickém duchu, který ze stediš moderního

liberálního ekonomismu jako jedovatý dech do všech pór lidového

života vniká? Tento liberální ekonomismus emancipoval se od ducha

náboženského, on nepokládá nedli za den Pán, on posmívá se ome-

zenosti a hlouposti lidu, který ješt své náboženské povinnosti plní

a k jejich plnní nedlního klidu žádá. Není-li pak zcela pirozeno,

že tímto duchem neznabožským i lid pracující se nakazuje, že tento

neznabožský duch s výšin spolenosti i do mass lidu vniká a jej posléze

k tomu vede, že si nedle tak málo všímá jako vzdlanci, že jí již

neslaví a nesvtí v duchu náboženském, nýbrž že se výstednostem

a prostopášnostem oddává? Jen náboženské svcení nedle skýtá záruku,

že vyražení, kterého dlník potebuje a v tento den hledá, zstane

poestným a udrží se v mezích stídmosti, mravnosti a slušnosti, jakož

že se jím síla pracovní skuten oberství a posílí. Kde náboženské

svcení nedle mizí, kde nedle nepokládá se již za den Bohu po-

svcený, jenž lidi pedevším k bohoslužebné oslav vybízí a svolává.

tu odpadla nezbytná meze, která chrániti má vyražení ped zvrhnutím,

a tak musí se státi pak nedle dnem prostopášnosti, nepravosti, mravní

zdivoilosti a bídy. Místo toho však aby liberální ekonomismus vinu

svou v této píin upímn vyznal, svaluje ji na nedle a svátky

samy, jakoby svcení nedle již povahou svou lid k lehkomyslnosti

k mravním výstednostem a k prostopášnosteiii svádlo. Budou-li pí-

vrženci tohoto ekonomismu liberálního sami pedcházeti dobrým pí-

kladem, budou-li sami svtiti nedli, jak ve smyslu náboženském svcena

býti má, pak opt i v lidu pestane znesvcování její. (P. á.
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Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva. (. d.

Jako výSe, musím i tu opt zvolati: každý oima svýma mže se

pesvditi, jak i v této píin plná a výrazná je zpráva biblická!

ád nestvoený a ád stvoený v souladný celek pivádí tetí

ád. ordo unionis hypostaticae, uení o Vykupiteli. O nm teba nyní

pojednati dle zpsobu obou pedešlých.

Ordo unionis

hypostaticae

[harmonia

ínter ordinem

increatuin et

creatuui"

'Pulchritudo

increata et

jexemplaris et

pulchritudo

creata et

eiem plata

1. attributorum

ordo physictu a) naturalis

2. substantiarum

:;. cansalitatis

et causatoruin

ordo intellec-tualis a) naturalis

ordo moralis a) naturalis

nátura divina et buuiana

in una persona

substantia divioa.

substantia >pirituali> inompleta,

substantia materialis incompleta,

suprenius magister

suprenm> pontifei

suprenius rex.

b) supernaturalis:

a; gratiae,

P) gloriae

b) supernaturalis

b) supernaturali*

:

a/ gratiae.

B) gloriae

m una persona

Vysvtlení tohoto schématu je snadné. Co uvedeno pod 1.. jest

analogické k tomu. co povdno výše též pod 1. Srn vsi toho. co uvedeno

pod 2.. je, že Vykupitel musí býti Bohem a lovkem zárove, ili že

musí míti pirozenost lidskou (patící k ádu stvoenému) a božskou

(patící k ádu nestvoenému) v jedné osob, a to božské. Jinak ješt

; >. Vykupitel musí míti duši a tlo lidské spojené nerozlun

s Bohem. Tento Vykupitel musí býti nejvyšším uitelem, knzem a

králem pokolení lidského, to je výsledek jeho se vtlení.

Zdali toto schéma dá se demonstrovati ve zpráv biblické, o níž

jdnáme? Dá. Ne ovšem úpln jasn, jak nyní všemu rozumíme, ale

základy pro nynjší názor tu jsou, tak že vsím právem možno tu

mluviti o prvoevangeliu. Pro výklad zaneme opt tím, co pod 2.

Vykupitel bude tedv Bohem a lovkem. Tato vc jasn naznaena

3, 15. tím. že tu J2 e o semenu (= pokolení, plodu) ženy, tedy

o lovku, a semeno to pote hlavu ábla. Takovéto potení vyžaduje

nutn bytost nejmocnjší, Boha. Musí tedv ten lovk zárove býti

Bohem. Nyní pak již není nesnadno uhodnouti, že tomuto Vykupiteli
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jako Bohu a lovku patí všechny ty vlastnosti, jež jsme oznaili

v obou pedešlých schématech sub 1. Nejsou zde ovšem výslovn

jmenovány, ale to nevadí; teba jen vzpomenouti si na zásadu exegetickou

z poátku této práce uvedenou, dle níž Písmo ve všeobecn platných

vcech dá jen nejnutnjší základ, podrobné vysvtlení ponechávajíc

vdeckému pemýšlení lidskému. Tak tomu je práv zde. Ze Vykupitel

bude nejvyšším uitelem, není ve zpráv naší výslovn podoteno, ale

je tam oznaený jiný, a to dležitjší výsledek jeho se vtlení, že totiž

bude nejvyšším knzem a králem: knzem, že pemže ábla a dílo

jeho, hích, a když ho pemže, bude nad ním panovati, což jest

vlastní králi.

By tedy ne zcela jasn, pece dostaten udán je ád, jejž tuto

jmenujeme: ád vtlení se Vykupitele (ordo unionis hypostaticae).

K výkladu podanému jen tolik dodávám, že ád ten není položen ve

zpráv biblické na svém míst jen tak náhodou. Církev je následkem

vtlení se Vykupitele. Proto i ve zpráv biblické musí díve býti e
o Vykupiteli a teprve pak o tom, co nyní jmenujeme církví. A hle!

O Vykupiteli je e 3, 15., o církvi 3, 21., tedy zcela správn a logicky!

Závrek z toho uiní si každý jist sám!

Kdybychom chtli pehledn si naznaiti dle práv podané okol-

nosti, jak zmínný trojí ád v djinách do sebe zasahuje, obdržíme

tento obrazec:

ordo increatus

ordo unionis hypostaticae

ordo creatus.

Tím výklad mj zprávy biblické po stránce ontologické jest ukonen.

r)

Jako výše po vylíení obsahu a formy uvažovali jsme o nej-

vlastnjším, nejhlubším základ všech uvedených zjev (tak stalo se

a e, (3 d), práv tak nyní po celkovém vysvtlení zprávy biblické jak

se stanoviska psychologicko-logického tak ontologického budeme uva-

žovati o nejvlastnjší píin, ze které zpráva ta do Písma sv. pojata.

Zpráva ta obsahuje v sob výborný názor svtový, a to jest

hlavní píinou jejiho zaadní v knihy svaté.

Názor svtový, má-li nás uspokojiti, musí nám podati

a) uspokojivý výklad o všem tom, co kolem sebe vidíme a co

tvoí podmínku veškeré innosti lidské. Výklad ten však jen tenkráte

nás uspokojí, jestliže nám zárove a pesvdiv pedvede: 1. poslední
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píinu všech vcí a jev. 2. poslední cíl všech vcí a jevu, 3. zvlášt

pak lovka jak na tle tak na duši, a 4. když udá prostedkv. jimiž

véei a hlavn lovk tohoto svého cíle dojíti mohou.

1. Poslední píinu všech vcí a jevv udává zpráva biblická

slovem Bh (Všemohoucí) tak jasn a srozumiteln, že ani slova již

není o tom teba pronášeti.

2. Poslední cíl vcí stvoených je též velice jasn vyten 1, 6.

9. 11. 14.— 18. 22., hlavn však 29.—31.

3. lovk skládaje se z tla a duše, kteráž o sob žíti mže, má
svj cíl jak pro tlo tak pro duši, a to zde na zemi a jednou na nebi.

Pozemský cíl naznaen jest 1, 26.—28. a modifikován následkem híchu

3, 16.— 20. Nebeský cíl alespo doten nepímo 2, 3. a 3, 21.

4. Prostedky, jimiž bytosti živé dojíti mohou úelu svého, jsou

udány: 1, 11. 22. 30. Prostedky pro lovka v ohledu pozemském

ukazují se 1, 29. 2, 16. 19. 24. 3, 21., v ohledu nebeském 2, 3. 3, 21.

b) Dobr\- názor svtový musí nám podati uspokojivý výklad

o všem tom, co je následkem a výsledkem innosti lidské, musí tedy

pouiti lovka, co je nejvlastnjší píinou a posledním cílem: 1. kultury

hospodáské, 2. socialn-právní a 3. ideální. V tomto ohledu zpráva

biblická není jist chudou, jak se každý mohl pesvditi z výkladu vcného

této zprávy výše podaného. Proto nemusím této vci znova opakovati.

c) Jak názor na svt tak názor na innost lidskou nesmí zstati

osamocen, nýbrž musí se spojiti v nem tetím v ladný celek. Ani

na to nezapomíná zpráva biblická; podává nám tento vyšší jednotící

len, podává nám jej v náboženství v 2, 3. 15. n. Laskavý tená jist

si ješt vzpomene, jak jsem pi výklad vcném stále upozoroval,

jak náboženská kultura proniká a dopluje kultury ostatní. Dkaz
tam podaných nemusím proto zde opakovati. S náboženstvím úzce spojena

jest otázka po píin a úinku zlého. K tomu dobrý názor musí dáti

vhodnou odpov. A že ji zpráva dává, svdí kapitola 3.

d) Názor svtový musí býti odn v pípadnou formu. Forma tato

musí býti jasná, srozumitelná, nesmí však pi tom v žádném výrazu

obsahovati nco nepravého, podezelého, záhadného. Ze i v tom zpráva

biblická vyniká, peklad ponkud alespo ukazuje. — Dležitjší je

pro nás, v jaké posloupnosti podán názor svtový. Theorie a praxe

v život úzce jsou spojeny, jedna bez druhé neobstojí, jedna vyvíjí se

s druhou. Pece však theorie je základ, praxe následek. I tmto okol-

nostem plné vyhovuje zpráva biblická. Nejdíve podává vždy theorii,

totiž úmysly Boží, projevené slovy: „I ekl Všemohoucí", naež referuje
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o praxi ili o tom, jak Bh uvedl ve skutek svj úmysl, svj plán.

Na základ stvoených vcí poznává pak lovk rozumem síly a zákony

tmito vcmi vládnoucí, tedy theorii, a dle poznané theorie praktickv

provádí díla nová, která jsou pro jiné lidi opt pedmtem theoretického

poznání, a tak to jde dále. — Ješt jednu slohovou výbornost svtového

tohoto názoru tuto pipomínám dle H. 23.: „Uberall entwickeln sich

aus Gegensátzen Gegensatze: aus der Finsternis das Licht. aus den

unstjiten Gewássern die Vest, aus den Fluthen das Trockene." Tím
názor svtový dostává barvitosti, názornosti a pitažlivosti.

Nechtje býti píliš rozvleklým, pestávám na tchto nkolika

ádcích o svtovém názoru, jaký se nám jeví ve zpráv biblické.

Každý nepedpojatý tená nahlédne, že nejstarší zpráva biblická vydrží

soutž s nejnovjší dobou. Co se mluví nyní o svtovém názoru, a hle.

vc je prastará, by i název sám v Písm nebyl. Není-liž to novým

dkazem vyššího pvodu této zprávy?

Tím picházím k poslednímu odstavci svého vlastního pojednání.

k zodpovdní otázky, zdali obsah onch 3 kapitol je skutený, historický.

i njak jen zbásnný, vymyšlený. Ml bych ovšem tuto srovnati všechny

ostatní zprávy o pvod svta a lidí. jak se nám zachovaly v mytho-

logiích a v podáních národ. Srovnání to ukázalo by nad slunce jasnji,

jak daleko nade všechny tyto zprávy pedí zpráva biblická jak

obsahem tak formou. Avšak práce ta byla by delší ješt než co posud

jsem tuto napsal a proto musím od tohoto zámru upustiti. Snad jindy

se k nmu vrátím.

8)

a) K posouzení otázky, zdali obsah prvních 3 kapitol Genese je

skutený, historický, i njak jen zbásnný, vymvšlený, musíme si

pedevším všimnouti doby, v níž kapitoly ony napsány. Za pvodce
jejich v nynjší textové úprav co do podstaty od uenc katolických 1

)

jednosvorn uznává se Mojžíš. Tím však není eeno, že každé jednotlivé

slovo v texte až od Mojžíše pochází. Spíše pijato jest od uenc
katolických, alespo nkterých, dvoje doplující mínní. Dle jednoho

takového mínní, v zajetí nebo brzo po zajetí provedena byla na texte

pentateuchu (knih Mojžíšových) njakým inspirovaným autorem revise. 2
)

>) Na rotné náhledy uenc protestantských z píin v úvod vyložených nemohu

tuto bráti zetel.

2
) Theologische Quartalschrift«, Tiibingen 1899, str. 270. Tím by se na p. vy-

svtlilo, pro ve verši 1, 14. stojí slovo >let (roku)*, akoliv ješt první lovk nemohl

míti názor o roku.
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Dle druhého mínní použil Mojžíš pi sepisování pentateuchu starších

pramen, tradicí dochovaných, jako na p. Gen. 1, 1.—2., 3. 1
) Ze však

užil Mojžíš nejen pro 1, 1.—2., 3, ale i pro druhou a tetí kapitolu

zápisk njakých starších, dlužno za pravdu míti. Kam až sahají tyto

jeho prameny svým pvodem? Mám za to, že až k prvnímu lovku,

tak že bychom v tchto o kapitolách mli památku na prvního lovka
velice vzácnou. Jaké jsou pro to dkazy? 1. Svcení soboty bylo známo

všem národm nejstarším, pokud památky jen dosahují, tedy dávno

ped Mojžíšem. Zpráva biblická však celou svou úpravou smuje
k uzákonní obyeje, aby sedmý den byl svcen, z ní jest vidti, že

chce zavésti v tomto ohledu závazný zvyk. Nikdy pozdji se o tom

zmínka nedje, z ehož následuje, že zmínka, zpráva o vzniku svcení

soboty povstaly zárove se svcením tímto, tedy s prvním lovkem,

tak že 1, 1— 2, 3 jsou souasné prvnímu lovku. H. 27. dokazuje, že

1,
1—2, 3 povstaly ped Mojžíšem z tenoru verš 14.— 19., kdež hvzdy

a jich psobení velmi krásn se líí, ehož by byl Mojžíš v dob své,

astrolatrii oddané, neuinil. Na str. 97. n. pak ukazuje z porovnání

s tradicemi a kosmogoniemi pohanskými, že hexaemeron je spoleným

majetkem semitských a indogermanských národ, tedy pvodu ped-

mojžíšského; národové dostali je z úst potopního patriarchy Noema.

Srovnáním hexaemeru s nápisy klínovými ukazuje se hexaemeron jako

starší, pvodnjší. Zpráva biblická dosahuje však pvodem svým nejen

k Noemovi, ale mnohem dále ped Noema. Gen. 9, 1. n. nutn ped-

pokládá známost s 1, 28. Jestliže však zjevení o stvoení bylo uinno
ped potopou, pak není osoby pro to vhodnjší nad Adama. 2. S kapitolou

první úzce spojeny jsou druhá a tetí, jak ve výklad bylo naznaeno,

a proto dle toho soudím, že i tyto kapitoly pvodem svým náleží

Adamovi. Srv. H. 98. 103. Na str. 110. pak praví H. doslovn: r
AVenn

man enviigt, dass Moses die selbsterlebte Geschichte niemals Tholedoth

nennt, so wird man wohl nicht irre gehen, wenn man die Tholedoth

als die iiberlieferte Geschichte auffasst. Moses gibt die Geschichte

der Vorfahren insoweit, als er sie in der Uberlieferung vorfand, vielleicht

nicht allerwegen in grosster Vollstandigkeit." A práv slovo tholedoth

je nápisem 2, 4., tedy druhá a následovn i s ní souvislá tetí kapitola

jsou z podání, a to z podání Adamova.

Dlouholetým pedáváním s pokolení na pokolení mohlo se nco
v pvodní úprav zmniti, mohlo i v peklade z pvodní ei do

hebrejštiny nco býti pozmnno, ale v hlavní vci jist je shoda

») KL. 9, 1796. II. 3. .asopis kat. duch.* 1889, 457. 1896, 373. 1898, 262.

í
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s textem pvodním. Pi dlouhém život patriarch ped potopou a po

potop nemohly zmny rychle se díti. Mimo to vcí takových jist

njak užívalo se pi bohoslužb, ímž zmn tím vydatnji bylo

bránno. (Viz „Linzer Quartalschrift" 1898, 287.) Mžeme tedy za pravdu

pijmouti, že tu máme ped sebou tradici Adamovu.

b) Tomu neodporuje ani obsah vcný, jaký se nám tu podává.

Je tn pedevším líen život lidský v ráji a vychovávání a vedení lidí

Bohem. Tomu, kdo ví v osobního Boha, nejmoudejšího editele svta,

tomu, kdo uznává logickou zásadu hned v úvod k této práci dotenou,

že totiž jen to mže se vyvíjeti, co vloženo podstatn v prvního lena

njaké ady bytostí, tak že vývoj podstatn zstává stejný, tomu nebude

nepirozeným ani stvoení lidí tuto vypravované, ani jich život ani

jich vedení od Boha. Život, jaký se tu ukazuje, má sice zvláštní zjevy,

ale zjevy ty nepekraují nikterak schopnosti a mohutnosti lidí nynjších

ani lidí prmrn v djinách vystupujících. A jednání Boha nemá na

sob nieho, co by neobstálo ped kritikou sebe lepšího nynjšího

theologa. O njakém bájeném nadsazování, jak tomu je ve zprávách

pohanských, není tu ani stopy. Proto jenom ten mže tu vidti ne-

pekonatelné pekážky a vymyšlené povídaky, kdo pijímá danvinismus

aneb alespo evoluci lovka z njakého nižšího tvora. Tím však zastává

hypothesu o dkazech chatrných, chabých, utíká jen doasn dsledkm
svých pedpoklad, nebo otázka po první všech vcí píin díve

nebo pozdji na nho nalehne tím mocnji.

c) I vdoucnost prvního lovka tuto líená není takovou pekážkou,

jak se na první pohled zdá, aby obsah tchto kapitol nemohl býti

historický. Jak výše ukázáno, vdoucnost Adamova ve vcech pirozených

byla stejnou s obyejnou vdoucností dobe, logicky soudících lidí, Adam
byl by k ní svými pirozenými schopnostmi po njakém ase došel. Není

tedy v této píin tu nic závadného. Ze pak Bh ušetil mu toto delší

pozorování a vlil mu najednou vdoucnost potebnou, to není Boha ne-

dstojno, ponvadž ješt astokráte stejn uinil jiným lidem a vždy to

bylo dobré pro jiné, a práv tak Adamovi to udlil nejen pro nho
samého, nýbrž hlavn pro jeho postavení jako otce první rodiny, tedy

z lásky k lidem, a to jist není nic protimyslného, nepirozeného, aniž

tak vysokého, že by byl Adam nemohl toho pojmouti rozumem svým.

Kdybychom toto mli Bohu pokládati nepirozeným a nemožným, pak

bychom musili podobn souditi o všech vychovatelích a uitelích.

(P. d.)

<®
r*~
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Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

Z polštiny peložil Betislav Skalský. (. d.)

VIII.

Svoboda spoleenská.

Ceníce tak vysoko svobodu kesanskou, jež záleží na vnitním

uzpsobení duše, nechceme nikterak tvrditi, že svoboda obanská nemá

pro kesana žádné ceny. Ježto však spolenost, jak výše jsme vidli,

jest dílem Božím, jež má vlastní poslání, nezávislé od vného urení

jednotlivých národ, jež neprotiví se v niem poslednímu cíli lovka,

ale má na zeteli pedevším jeho asnou existenci, jest proto zavázána

každá spolenost, aby mohla svému urení odpovídati i v ohledu na

zájmy doasné, íditi se shodn se zámry Božími. Jako lovk jednotlivý,

složený z duše a tla musí se starati o poteby obou základních ástí

své bytosti, jako otec rodiny tžkou by na sebe svalil odpovdnost,

kdyby pestávaje na peování o morální výchov svých dítek, nestaral

se nic o zajištní jejich materiální existence — tak i vláda jest po-

vinna tak íditi veejné instituce, aby spolenost našla ukojení svých

poteb životních jak vného tak i asného ádu. Až budeme mluviti

o pomru vlády k církvi, nakreslíme blíže onu neposlední úast, kterou

vláda má míti v díle spasení svených sob národ; nyní však pe-

staneme na objasnní jedin asné úlohy vlády v pomru k národu,

pi emž hlavní zetel obrátíme na stupe svobody, jaký má býti

jednotlivým lenm udlen.

I publicisti atheisté uznávají, že spolenost nemže se sorganisovati

bez obti jistého stavu neodvislosti len, již ji skládají; totéž uznávají

i vící. Nejde tedy v otázce té o nutnost osobní obti, nýbrž o její

rozmry, zvlášt však o pobídku, že k ní nutí a tu hlavn vzhledem

k tomu, pokusíme se ukázati rznost, která jest mezi náhledem ke-
sanským a atheistickým, rznost ta jest rovnž tak radikální jako

samo pojetí spolenosti. Pijata-li zásada rationalist, že spolenost jest

ovocem dobrovolné smlouvy len, již ji skládají, teba souhlasiti

i s tím logickým dsledkem z toho tvrzení: každý z interesovaných

má se starati, aby pi nejmenší obti co nejvtší koisti získal, nebo
pohnutkou obti jest tu vlastní zákon; jest tedy dovoleno snažiti se

o to, jak by se co nejmenší péí domohl moci. Zcela jinak jeví se ta

otázka se stanoviska kesanského. Pijavše spolenost za dílo samého

Tvrce, jenž naznail jí vlastní cíl a žádá, aby lidé v tom, jako
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i v každém jiném ohledu se podrobiti Jeho vli, pestává býti spolenost

vécí zstavenou lidské svobod, podmínky pak její aspo v hlavních

rysech tak plynou z ustanovení Božího jako podmínky vnitního ízení

rodiny. Proto nemá býti íšské zákonodárství ist lidským výpotem,

jenž má na zeteli doasné zájmy len, nýbrž jest zavázáno bráti

ohled na píkazy dané s nebe, aby prozetelné zámry Tvrcovy ne-

bvlv zmateny.

Pohleme blíže na ty píkazy. Ponvadž jednotkou spoleenskou,

vyšlou z rukou Vného, jest národ, popatme, co stanoví podstatu

života každého národa a jaké zásoby složil Otec nebeský v jeho ln
k udržení toho života a k jeho dalšímu rozvoji. Charakter národu,

jeho e a djinné smry stanoví bez odporu ony živly nejmén zá-

vislé od lidské libovle, jež iní národní individuelnost; proto zachovati

národ jest pedevším stíei ped zkázou ty ti živly. Avšak jaké jsou

ony zaohovávací síly, složené v srdci národa, které to dílo vykonávají?

Opakuje se tu nejednou totéž, co jsme vidli již v rodin, zvlášt to,

že hlavním motorem života národního jest láska, která má v pohanské

spolenosti charakter citu pirozeného, v kesanské však jest povzne-

sena k hodnosti nadpirozené ctnosti. Jako v rodin sama píroda vlévá

v srdce rodi a dtí vzájemnou náklonnost, ohled však na Boží

pikázaní „Cti otce svého i matku svou u posvcuje jen ten cit a iní

ho záslužným; tak i v ln národa láska k vlasti jest každému vro-

zena, vrná služba svému národu prokázaná pro oblíbení si vle Boží

iní z té lásky kesanskou ctnost, nemníc nikterak její povahy. Již

od pirozenosti každý pravý syn vlasti miluje ji a jest hotov pro její

dobro vše obtovati, ale jen dkladné poznání a upímná láska k vli

Boží pro jeho národ oplodí jeho ob tak, že skuten užitené ovoce

vvdá otin. To prosté postavení lásky k vlasti, posvcené a oištné

ohnm lásky k Bohu vše pevyšující, za hlavního initele v život

veejném, na jak vznešené a šlechetné výšiny pozvedá lásku k vlasti,

ovnujíc její skrá posvátnou aureolou ctnosti! Jak špinavou však a

pozemskou zdá se nám z tch stup práce obanská, založená jedin

na kompromissu ist lidských zájm! Avšak ješt pronikavjší zdá

se nám ten rozdíl, když od všeobecné zásady pejdeme k praktickému

jejímu pizpsobení v oboru povinností obanských. Pívržencm dobro-

volné smlouvy spoleenské jeví se obor ten jako jednoduché tržišt,

kde každý oban za pineseni'- zásoby spolenosti bud v prácí lnul

v majetku hledí co nejvíce obdržeti, tak že voliové, posilajíee na

snm poslance, pikazuji jim nejdíve brániti vlastni zájmy, málo se
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starajíce o dobro veejné. Tm, kdož milují po kesfansku svou otinu,

hranice života obanského jsou jen obšírnjším, avšak stejn svatým

polem záslužným jako rodina, kde plníce vrné povinnosti stavu nejen

vnou odplatu si získávají, nýbrž i zde na zemi dostávají útehu nej-

istší pro milující srdce, když piiují se o zdar milované otiny.

Pi skládání obti práce, krve nebo jmní, oban oddaný svému kraji

neohlédá se na to, co ob ta pinese rodin jeho nebo jemu, nýbrž

hledí jen na poteby vlasti a jakmile vidí, že dobro její skuten toho

žádá. nejen nestará se ani neohlédá se na to, co jiní iní, nýbrž hned

a bez váhání sebe celého a vše své skládá na oltá lásky a lituje jen,

že nemá již nic k obti. Museli bychom býti slepými k pítomnému

stavu spolenosti a hluchými k volání djin, abychom nepisvdili, že

jen horoucí a jasná láska k vlasti mže se vykrystalisovati jen na

základ lásky k Bohu. nebo jinak nebude s to, aby byla volná od

národního sobectví nebo od fanatismu. Postavivše lásku za základ

veejného života, rozešíme již tím aspo v zásad i otázku spoleenských

svobod: pesvdili jsme se již nkolikrát, že láska v nejednom smru
ohraniuje svobodu již z povahy samé vci, ovšem bez nucení. Chtjíce

náležité oceniti dosah onch ohraniení, mžeme si jen pipomenouti,

jaká jsou ta dobra, o jichž zachování bží pedevším národu, nebo
ježto láska k vlasti v tom záleží, abychom byli hotovi pro zachování

tch výhod ke všem obtem, tu poznávajíce jejich povahu, budeme

snadno moci povdti, k jakému druhu obtí ony vyzývají. Tedy

nejcennjší z doasných výhod pro národ jest bez odporu: zevn ne-

odvislost a výhodné mezinárodní pomry, uvnit pak ádná a rázná

správa, s duchem národním shodný výchov mládeže a soudnictví

založené na nestranné spravedlnosti: dobra ta jsou žádoucí vždy a

všude, neodvislé od íbrmy správy a úasti národa v zákonodárství —
proto od pozorování jejich poneme. Již výše jsme ekli, že v nor-

málním stavu každý národ má vlastní kraj a vlastní správu, tak že

jesl neodvislou íší; vypuzení národa z rodné zem iní z nho tuláky,

ujamení a násilné podrobení protivné vlád, iní z nho nevolníky;

i" jest, jak jedno tak i druhé zasazuje poslední ránu národu. Proto

každý pravý syn vlasti hotov jest raduji vše obtovati, než dopustiti

podobné neštstí. Ze však ani nejhoroucnjší láska k vlasti nestaí

k odražení nepátelského vpádu, když ohrožená vláda nepipraví v as
dostatené prostedky k obran, jest proto povinností vlády, aby se

opatila brannou mocí schopnou zabezpeiti neodvislost kraje, budujíc

pi tom lodi, tvrze, arsenaly a opatujíc je nutným k tomu vyzbrojeno



576 Felixski:

vojenským. To jest první zídlo, z nhož vyplývá ohraniení osobní

neodvislosti každého obana; nebo všichni nechtjí-li nésti pouta

otrocká, jsou povinni piiniti se dle své možnosti k obran vlasti jak

vlastní osobou tak i svým majetkem, nebo láska k vlasti nejen osladí

ob tu, nýbrž zamní ji v potebu srdce.

Avšak i vnitní ád spoleenský vymáhá tak moude zorganisované

správy, aby všechny funkce veejného života daly se poádn, rázn

a k všeobecnému užitku; žádná však správa nevyhoví té úloze,

nebude-li opatena dostatenou mocí vlády, aby mohla nejen íditi,

nýbrž i nutiti v pípad poteby. To jest druhé ješt silnjší zídlo

závislosti osobní, ježto tu každý oban skládá znanou ást své svo-

body bezprostedn v ruce vlády, jež nakládá s ní dle svdomitého

uznání pro všeobecné dobro. Ježto náleží ku správ znaný poet osob,

které zasvcujíce as svj i práce služb veejné, mají píslušné právo

žádati, aby vláda na jejich poteby pamatovala; tu národ jest povinen

i to bím s ochotou na sebe pijati, erpaje ve své lásce k vlasti

náklonnost k té obti. Totéž dá se íci o ízení tribunál, dle výmru
spravedlnosti a vdeckých základ, jež mládež vychovávají, aby uinily

mladé pokolení schopným zastupovati postupn staré veterány od-

cházející s jevišt ve všech odvtvích života veejného. Dlužno dodati

rovnž všeobecnou a nutnou povinnost vydržovati svatyn a obsluhující

je sluhy církve, ježto rovnž ani vnjší ást úcty Boží bez obti se

strany jednotlivc nemže se obejíti; avšak i zde láska obt tu zmní

v útchu srdce.

Proto vidíme, že dobro národa nutn vymáhá ohraniení osobní

neodvislosti oban jednotlivých v mnohém smru, obt ta však že jen

tehdy netíží, když horoucí láska k veejnému dobru budí ducha

obtavého ve všech srdcích. Jestliže tedy ona pirozená láska k vlasti

bude korunována hlubokou láskou k vli Boží, tedy povinnosti ku

vlasti již nejen v srdci, nýbrž i ve svdomí obdrží nejvyšší sankci,

tak že pravý patriota, zasvcuje se otin, nepochybuje, že si zaslouží

království nebeské stejn jako když plní povinnosti stavu svého pro

vli Boží. Kdož nepizná, že takové sesílení na dráze povinnosti dvma
nejdležitjšími initeli duchovního života dává nepomrn jistjší

záruku veejného štstí než vlastní zájem nebo síla a chytrost vlády?

Avšak nejen jednotliví obané nejsou s to, aby zabezpeili zdar otiny

bez znaných obtí, i celý národ v osob své vlády musí se nejednou

zíci vážné výhody pro vyšší dobro, omezuje neodvislost svého postupu

bud mezinárodními smlouvami, nebo pímím uzaveným s jinou i>í.



Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti. 577

nebo konen vnou unií vládní, jíž se dva nebo více národ spojuje

dobrovoln v jednu íši. Ve všech výše uvedených pípadech, když

pi uzavírání smlouvy má první místo láska k dobru pospolitému a

neiní se nic protivného Božímu zákonu, bemena tím od národa na

sebe pijatá v niem ani jeho neodvislosti ani vnitního štstí neseslabují,

ježto jest slušno, aby to. co jest výhodné a ádné, bylo vykoupeno

píslušnou obtí.

Nemožno neuiniti smíené íši jistých ústupk ve vzájemných

pomrech, jakmile obdrží se navzájem od ní žádané výhody, tebas že

s druhé strany ústupky ty váží a v jistém stupni omezují svobodu

inu. Jest nevyhnutelnou vcí, kolikrátkoliv sousedním íším hrozí

nebezpeenství, stavti se na odpor, ba i býti útoícím spojencem, jen

když to není k vli hrabivosti nebo zabrání zem, nýbrž jedin pro

spolenou ochranu. Nkdy konen pravé dobro národa káže obtovati

i politickou svou samostatnost, spokojiti se jedin s vnitní samosprávou

a spojiti se s jinou íší bu svazky dynastickými nebo úplnou politickou

organisací, aby stanovilo se jedno mocnáství. Stává se to pak tehdy,

když njaký národ stal by se bezpochyby lupem chtivého souseda

pro malý rozsah nebo pro geografické položení své. Tak slouila se Litva

kdysi dobrovoln s Polskou, tak Uhry sloueny jsou s Rakouskem.

bez jakékoli škody pro svj vnitní rozvoj, ježto bratrské svazky

jedin spojují oba národy. Podobná unie, jež vyhrazuje samosprávu a

celistvost institucí národních, jakkoli domáhá se tžkých obtí, nemá

nic spoleného s otrockým jamem podrobení, ponvadž jest úpln

dobrovolná a vykonaná pro vyšší dobro; jest to — jak jsme již

ekli — totéž v ln lidstva, ím jest v ln národa spojení dvou

rodin, v nmž láska má první místo.

ím blíže patíme na tu otázku svobody, tím jasnji se pesvd-
íme, že pravé štstí, jak jedince tak i lena spolenosti, nejen ne-

vymáhá absolutní svobody inu, nýbrž naopak potebuje jistých asto

velmi bolestných obtí. Jako však láska k vlasti usnadní a osladí každou

obt pro ni vykonanou, tak opt pevyšující ji láska k Bohu tsn
ohraniuje stupe její hodnosti, nedovolujíc obtovati vlasti povinnosti,

vlí Tvrcovou na lovka vložené, tak že nic, co jest híchem, ne-

mže se státi již proto pedmtem vlastenecké obti, tebas že konen
i vlastní srdce i rozkaz zákonité vlády by nás k tomu nutily. Proto

vše, co zasvcujeme otin, jakmile to iníme pro vli Boží, jako

doplnní povinností stavu, bére na sebe hodnotu ctnosti kesanské.

Založení povinností obanských na svdomí i tím má ješt pro veejné

Hlídka. 39
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dobro dležitou výhodu; že všechny povinnosti dobrovolné na sebe

pijaté, a vzhledem k osobám soukromým, a vzhledem k vlád, a
konen z ohled na jiné íše zavazují nejen v pomru k tm, na í
prospch byly pijaty, nýbrž i v pomru k Bohu.

Jest tu však ješt jedna otázka, a to nesmírné dležitosti, stran

svobodné vle a sice zda dobrovolné povinnosti pestanou se smrtí

tch, kteí je na sebe pijali, nebo mohou-li pejíti i na jejich potomky

a jaké jsou v takovém pípad nezbytné podmínky. Pro zákonodárství

jak íšské tak i mezinárodní, jež hledí uplatniti výnosy své pomocí

Evangelia, jest velice dležito, jak se stanoviska víry mají hledti na

ten pedmt; ježto však odráží se o zapletenou otázku ddiné soli-

darnosti, wmáhá pesnjšího rozboru. Solidarnost jest nutným následkem

dvou nejdležitjších initel skutené civilisace, zejména poádku

a svobody. lovk jakbžto bytost rozumná zlepšuje stále vše a iní

dokonalejším, co slouží k ukojení jeho poteb, zvtšuje tak každým

dnem své zásoby prostedk, s jakými za tím úelem zachází; s druhé

strany však jakožto bytost obdaená svobodnou vlí setrvává pi svém

pirozeném právu svobodn nakládati s tím, co získal si svou prací.

Udržeti a zabezpeiti ono tak cenné pro lidstvo pizpsobení práva

vlastnického v praktickém život napomíná nejen rozum jménem spra-

vedlnosti, nýbrž ješt mocnji i srdce jménem pirozené náklonnosti

rodi k dtem, jichž budoucnost jim psobí nejvtší starost. Ježto

však srdce lidské krom rodinných citv i jiný druh cit živí, láska

však každá již povahou svou smuje k obdarování milované bytosti,

jde tedy nejen rodim o udržení práva nakládati se svým jmním
dle své libosti, nýbrž i všem lidem bez rozdílu, ježto každý má nkoho

v lásce, jemuž by chtl pedati ovoce své práce. Proto celé lidstvo

majíc své zájmy v té vci, jednomysln a bez roztržky uznává právo

ddické, kdežto ti, kteí v theorii jsou proti vlastnickému právu,

v pípad ddictví po rodiích úpln mlí. A dje se tak nejen se

jmním privátním, nýbrž i celé spolenosti týmž podléhají zákonm:

zem na p. zaujatá a osazená od pedk, msta a vsi od nich zbu-

dované, vystavné tvrze a veejné ústavy, jedním slovem všechny

instituce, z nichž bere zisk celý národ, pecházejí ddictvím s pokolení

na pokolení; vrozená pak láska k vlasti všem nezkaženým srdcím stojí

na stráži národních práv uzpsobujíc tak pravé obany, že jsou hotovi

radji i nejtžší obti pinésti, ba i život zasvtiti, než dopustiti, aby

násilí pivlastnilo si jakoukoli ást ddictví národního. p. d.)



Ze života pro život. 579

Ze života pro život.

O akademickém vzdlání uitelstva bylo tu napsáno

(1899. str. 264.' nkolik poznámek toho smyslu, že obecné škole

potebným naprosto není. že však osobn, který uitel by na n ml
chut, nelze nic proti nmu namítati. Tvrditi však, že uitelské povolání

na obecných školách ho vyžaduje, jest praobyejné agitatorské

balamucení lidu i uitelstva. U jiných pedních initel v obci by

ješt spíše vzdlání to mohlo snad nazváno býti ne-li potebným,

tož aspo užiteným. Bylo by snad obci prospšno, kdyby starosta

s výbory vyznali se v právnictví, lékaství, stavitelství atd. ^Laskavý

tená odpustí tento bizzarní nápad!) A podobn by uiteli bylo

vzdlání akademické užiteno ve veejném, mimoškolním psobení,

chceme-li i toto ješt na uvaliti a za povinnost uložiti. Ve škole

samé by mu prosplo velice málo a dosti mnoho by mu pekáželo,

nebo by ho nemohl ani použiti, a vdomí toto by na mnohého zajisté

pízniv nepsobilo; je to známo ze zkušenosti. Uitelé akademicky

vzdlaní nebývají vždy s úadem svým spokojeni.

Píiny, ze kterých se agituje pro akademické vzdlání uitelstva

vbec, jsou asi tyto:

1. Osobní náklonnost a touha po vyšším vzdlání u jednotlivc.

Té, jak zmínno, mže docela dobe býti vyhovno, akoli škole samé

se tím neprospje. Zstalo by to osobní pedností jednotlivcovou, at

už máme na mysli vzdlání encyklopedické, po kterém mnoho nebývá,

aneb odborné. Rozumí se samo sebou, že mluví se tu o vzdlání

nynjších vysokých škol, tebas pro uitele njak upraveném. Nikdo

totiž nepochybuje, že by píprava uitelova mla býti zcela jinaí než

je nyní, ale tu spíše mén pedmt, než více; jestliže pak se tento

nový ústav pípravní nazve lyceem neb akademií neb uitelskou

universitou, na tom konen pramálo záleží.

2. Pednost tato u jednotlivce neb u stavu by smovala k vý-

hodám osobním, vyššího platu na p., vyššího a výhodnjšího postavení

atd. Dokud jenom nkteí jednotlivci mají ono vzdlání, pirozeno

jest, že oni touží výše, nad jiné, kteí ho nemají. Stav takového

-akademika" v zastreném kout venkovském jest nkdy zoufalý —
vdí to zvlášt lékai a knéží, a oba mají tam své pimené
psobišt, nebo na to práv studovali, aby byli lékai, po pípad
duchovními správci. Uitele akademicky vzdlaného obecná škola za

30*
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obyejných podmínek sotva upokojí, touží tedy do škol vyšších, po lepším

zaopatení, a musel by nebýti lovkem, kdyby touhy té nkdy nepocítil.

Frasemi o vznešeném povolání uitelském se tento skutek neodbude.

Tedy vtší plat jest dále jedna z hlavních píin, pro se volá

po vzdlání akademickém. Budou-li je míti všichni uitelé, budou

ovšem také všichni žádati vyššího platu. Kdož by jim ho nepál?

Ze však tím nerovnost a nové stesky nebudou zamezeny, to pece

nad bílý den jasno, stejn jasno, jako to, že za nynjších okolností

bemena ta tžce dopadají na poplatníky a že stávají se nesnesitelnými.

Agitatoi, kteí uitelstvo tímto lákadlem štvou, vdí to také dobe,

ale pro svoje zámry, aby z uitelv uinili své stranníky, potebují

této neupímnosti.

Místo platu mluvívá se o sociálním postavení vbec, zase

tak neupímn. Sociální postavení uitel ve smyslu mravním bylo

ode dávna píznivé, i když byli nuceni všelijakým nedstojným

zpsobem si pivydlávati; byli u lidu ve stejné neli vtší vážnosti

a úct nežli dnes, a jednotlivci obyejn sami byli vinni opakem toho.

Podobn mezi ostatní intelligencí uitel, jest-li ádným a slušným

lovkem, má rovnoprávné místo; zvlášt pomr knze k uiteli bývá

pátelský bez ohledu na akademické vzdlání, není-li tu osobních

píin a nectného štvaní, jaké se nyní proti knzi pstuje. Od na-

hodilých pak píkoí a surovostí neochrání lovka ani akademický

gradus ani vtší píjmy, nikde a nikdy, by sebe vtšího pána dlal.

A co do podízenosti úední, inu, vždy ani akademicky vzdlaní

uitelé nebudou všichni inspektory nebo školními radami!

3. Hlavní píinou agitací tchto jest krátkozraká snaha, poštvati

uitelstvo proti náboženství a knžstvu v nynjším zápase dvojího

smru. Dle liberálního pání má uitel, nabuda dle jména (zdali ve

skutenosti, na tom nesejde) akademického vzdlání státi se místo

knze a ovšem tedy proti nmu vdcem lidu ve smyslu liberalistickém.

Odtud ta starost o uitelovu „nezávislost" ! Škola je tu vcí vedlejší,

o rozeštvání lidu bží. Ze by uitel nabýval práv takového yzdlání,

jaké by k tomu úelu se hodilo, o to by se pánové již postarali.

Se skutenými vzdlanci mezi uiteli zajisté snáze jest knzi spolu-

psobiti, zde však má vzdlání akademické býti bojovným heslem.

Není to domysl, pánové sami to veejn prohlašují; akademicky vzdlaní

uitelé mají ve veejnosti eliti „klerikalismu." Vždy je známo, že

uitel skuten akademicky vzdlaný, nehlásí-li se k nim, je zasypáván

hanobením, a psobí ve škole i v obci sebe lépe. — —
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V uitelských listech koluje pednáška prof. Dra. Masaryka o ped-
mte tomto. (Srv. Národ a Škola . 18.) Rozumným zpsobem nevychází

se tam od „akademického vzdlání" na nynjší universit, ponvadž by

uiteli k niemu nebylo — toho jiní agitatoi nevidí, nýbrž od otázky

„co má uitel vdti'/", aby dle toho zídila se píprava jeho, tebas na

pedagogiu. To jest ovšem jiná e. O tom si lze pohovoiti. Ale hned

nesprávno jest, co vyvozuje se z úelu školy, že totiž „má sloužiti

sociálnímu a filosofickému vývoji národu." O této zásadní pravd i ne-

pravd — dle toho, jak jí kdo rozumí — není tu kdy se rozepisovati.

Ale uitel prý „potebuje znalosti tchto vcí": 1. historie všeobecné...

2. vzdlání národohospodáského, všeobecné ekonomiky, dosti podrob-

ného studia hospodaení, „musí znáti všechny problémy sem hledící,

socialismus a vše, co s ním souvisí"; 3. vzdlání v morální statistice,

vlastn v sociální pathologii, jež je „statistické a vbec pak co možná

vdecké vylíeni chorobných stav spolenosti naší v každém ohledu.

Jak má uitel vychovávati, když o tchto vcech nemá
pontí?" (!!); 4. sociologie; 5. náležitého vzdlání psychologického...

Dle dvod, jimiž se tyto požadavky podpírají, ml by uitel

také znáti astronomii, fysiologii. anatomii, porodnictví, vbec lékaství

a pírodovdu vesms, právnictvi a státní vdy atd. atd., sice jak bude

vychovávati? Bude to sice jakási „encyklopádische Katze", jak jeden

uenec druhého nazval, ale je prý toho potebí. Komu? Inu obecné

škole . . . Prosím, nesmát se! Škola totiž má býti tak zaízena, aby zmizel

rozdíl mezi uiteli obecných a stedních škol; vysokých ovšem ne . . .

Ale „k emu potebuje duchovní akademického vzdlání?" táže

se prof. Dr. Masaryk jako na vyvrácenou. Divím se otázce té, mám-li

na mysli všechny ty emissary našeho vysokého uení, kteí naukou

i nemravem podrývají naše náboženství. Odpov jest ovšem na snad.

Proto potebuje duchovní onoho vzdlání, jelikož jest

úedním uitelem nejen dtí, nýbrž i dosplých, vzdla-
ných i nevzdlaných, akademických i neakademických.

Dalšími vývody plave professor Dr. Masaryk úpln ve známých

vodách agitaních proti klerikalismu. Není tu sice onoho podlízání a

vtírání se do pízn uitelstva na útraty náboženství jako jinde, ale

tch malovaných strak je na této vrb pokud možno ješt více.

-,Klerikalismus je práv využitkování náboženství pro moc politickou

a sociální" — jak se líbí. Ale aspo jest pravdivjší a poctivjší než

tyhle politické manévry liberálních stran s uitelstvem.
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K opravám diplomatáe moravského.
Píše Fk. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

CLXX.
104. Týž papež. Avignon, 19. srpna 1351. — G. I. b. 6.

Listina otištna, jist ne ku svému prospchu dle opisu Dudíkova
z papežských regest. Dr. Lechner: Die andern Abweichungen betreffen

blos die Interpunctionen und die Sehreibung mit grossen und kleinen

Anfangsbuchstaben.

Úchylky mimo Dr. Lechnerem udané:

Str.
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Poznámka Lechnerova rDie Aufschrift im Drucke ist in den
Namen Schumwald und Bude falsch" není správná; jména v záhlaví
listin teba psáti tak, aby jim každý mohl rozumti, totiž pravopisem
nynjším, a mám za to, že není nikterak nesprávno. psáti jména eská
správn esky. — Na rub listiny jest záznam: Super ecclesiam
in Budcz, také: fol. 8. Rasura 3 -

7 cm. ped: confirmamus.

CLXXII.
111. Klement VI. Avignon, 19. srpna 1351. — G. I. b. 4.

Otisk podle Dudíkovy kopie z regest vatikánských. Zde jest originál.

Popsal listinu správn Dr. Lechner; pergament jest na nkterých
místech pelomen, na jednom jest díra asi 2 cm. 2 v texte. V horním
rohu levém: L, v pravém: P. Nápis na rub: Sentencia Clementis
pape contra oppressores bonorum monasterii Pustíme-
rensis z patnáctého vku. Též pozdji poznaeno: fol. 4.

Str. 78. . 2. originál: Pustmir, tak i str. 79. . 6. (ne jak Dr. Lechner
opravuje: Pustimir), níže všude Pustmyr;

. 6. originál: opidum, tak v celé listin;

omylem: Nempozitz;

filii nostri Caroli etc.

;

impeqietuum

;

zejm: Talium nempe, ne: namque;
eis ad obsequendum;

sollicitudine

;

opidum Schreyneren;

Odratitz

;

str. 80. . 5. originál: acquisita (scil. pecunia . 3.);

i\ 10. originál: predictas municionem opida villa3;

. 13. „ emmunitates;

. 15. „ prestiterit (podmt: si quia . 12.).

CLxxm.
150. Markrabí Jan. Brno, 3. bezna 1352. — Kopie zde chovaná ze 16. vku.

(Miscellanea), zatím bez signatury.

Str. 113. v. 9. kopie: supradictae nostrae Ciuitatis;

. 10. kopie: Ciuitati Olomucensi de potestatis nostrae plenitudine;

. 11. 12. kopie: perpetuo edicto sancientes, quod Nouae ciuitatis et

Luthouiae etc, ne: nostrae Ciuitatis;

. 19. Nullius firmitatis seu valoris, ne: firmatis (tiskový omyl);

. 20. si per quenquam contra praemissa vel praemissorum oliquid fuerit

quomodolibet attentatum. lín ruin nostrarum, auibus sigillum nostrum

appendi ecimus testimonio literarum etc.

CLXXIV.
170. Jan biskup) Langonský. 13. srpna 1352. — A. I. a. 5.

V záhlaví str. 131. a . 4. ísti teba: L«ngonensis, Lango in

Cycladum insula Ko. Dr. Conradus Eubel. Hierarchia catholica medii
aevi. Monasterii 1898 pag. 304.

i'.
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Listin piložen jest lístek papíru, na nmž na poátku 15. století

psáno toto: Johannes dei et apostolice sedis gracia longo-
nensis ecclesie episcopus ddit has indulgencias ad
ecclesiam et capellam in porta hiis tantum diebus Na-
tiuitatis Christi, Circumcisionis Epiphanie Passionis
Resurrectionis Ascensionis Penthecostes Trinitatis et
Corporis Christi. Item in omnibus festi uitatibus beate
virginis Marie Item in die omnium sanctorum nec non
in festiuitatibus omnium apostolorum et Johannis Bap-
tisté atque sanctorum Benedicti Bernhardi Item in festo
patrocinii et dedicacionis ecclesie et capelle indulgencie
quadraginta dierum.

Ze španlského písemnictví.

Referuje Al. Koudelka. (O.)

Než se zmíním o nkterých pozoruhodnjších publikacích básnických,

nemohu milovníkm španlštiny nedoporuiti knihy „La Religion en el

idioma" (Buenos Aires 1899). Autorem jejím jest katalanský spisovatel

D. Ricardo Monner Sans, jenž žije v jižní Americe. Výše uvedená kniha
jest výatkem ze zlaté knihy španlského refranera a obsahuje velikou

adu starošpanlských a moderních prpovdí o Bohu a náboženství.

Sbírku tu zajímavou iní vysvtlující poznámky autorovy. Výteným
doplkem Monner Sansovy knihy jest veliké dílo: „Frases de los autores

clásicos espaoles, entresacadas por al P. Juan Mir y Noguera de la

Compaia de Jesús" (Madrid 1899). Tu teprve lovk žasne nad ne-

obyejnou bohatostí španlské ei v dobách, kdy Luis de Leon a Granada,
Sigitenza a Mendoza, Malón a Rivadeneyra, Mariana a Cervantes psali.

Ze sbírek básnických uvádím pedn sbírku Marie By. Tixe de Ysern

„Lágrimas de una madre". Je to sbírka sonet (155 potem), slz, jež

matka Sevillaka prolila nad ztrátou syna svého, jenž u vku 17 let

v anglické vesnice Lauceston, kamž se byl k doplnní a dovrše ní svého

vychování ku katolickému knzi odebral, zemel. Jsou to „muenky",
jež vroucí láska mateská zaštípila na rove opuštném. Jistý kritik praví

o sbírce té toto: „Na tchto elegiích patrno, že básníka za krajana má
malíe nebes Murilla, nebo jak on tak i její oi spatily nebeská vidní
a ucho její zaslechlo sladký zpv andl." Doporuujeme peklad jejich

veršovnikm, na píklad pro „Obrázkovou Revui". — A ježto práv
v Seville jsme, budiž tu vzpomenuto ješt jiných jmen, jež jsou ozdobou
nynjší sevillské školy básnické. Jsou to: A. Diaz de Lamarque, Blenca

de los Rios de Lampérez, José a Mercedes de Velilla (bratr a sestra),

pak Isabel Cheix Martinez, nástupce Zorillv v romanci, D. Manuel
Cano y Cueto a pítel a sbratel španlské národní poesie D. Francisco

Rodriguez Maria.

I
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Z dalších sbírek básnických sluší uvésti sbírku dosud neuveej-

nných básní uence katalanského Aguilúa, nedávno zesnulého, „Llibre

de la Mort", pak „Zahradu básníkv" od M. Reiny a sbírku vlaste-

neckých popvk Vaamondea rPo porážce". Z nového vydání klassických

poet vzpomenuto budiž 8. svazku „Colección de Líricos Castellanos".

„Piedras falsas" (asi: Falešné drahokamy) slov sbírka básní Carlosa

Gutiérreza, španlského „trobadora", žijícího v jižní Americe (Hondurasu),

v níž spisovatel podal své nejlepší práce. Zvlášt skvostná ísla jsou:

„Gloria", až dsn smlé, a pravdivé „Pensamientos de un loco"

(Bláznovy myšlenky). — Jiný jihoamerický španlský poeta jest Froildn

Turcios, jenž však ješt se nedopracoval žádoucího umleckého klidu.

Jeho práce svdí, že je dosud nevykvašeným vínem, ale dobrý roník.

Dkazem toho jeho „Renglones", v nichž pidržuje se francouzských

vzor (Lecontea de LIsle, P. Verlainea a Richepina) podal v pravém
slova významu „obrázkovou knihu bez obrázk" svého kraje.

Zajímavým zjevem ve španlském literárním svt jest vedle

Emilie Pardo-Bazanové Doa Conception Gimeno de Flaquer. Vydává
týdenník -El Album Ibero-Americano" a jest horlivou zastankyní práv

ženy. Jeví se jí zvlášt ve své knize „Evangelios de mujer". jež se te
jako román a jež obsahuje množství poznámek, anekdot, rad, originelních,

duchaplných výrok znamenitých osob. Je to takoka historie ženy od

nejstarších dob až na naše asy.
Julio Pellicer vydal sbírku rt, „Tierra Andaluza" pojmenovaných,

v nichž v akvarellových obrázcích pedvádí tenám lid a kraj anda-

luzský. rty ty sice psány prosou, ale vyrovnají se básnickým plodm
rodáka jeho Salvadora Ruedy.

Rakousko-uherský konsul José Lamarque de Xovoa vydal sbírku

vlasteneckých, satirických a náboženských básní pod titulem „Des de

mi retiro".

Roku minulého oslavována také. a to nejen ve Španlsku, ale

i v Americe ronice úmrtí kubánského „Kornera", Josého Martího. José

Marti narodil se 28. ledna 1853 v La Haban. Záhy dobyl si vavínu
básnického, ale i vlasteneckého mueníka. V stáí 16 let byl pro nkteré
lánky uveejnné v asopise „El Diablo Cojuclo" a pro dramatický

pokus svj „Abdala" zaten a do Španlska odveden. Ku konci šedesáti

let vystoupil pro neodvislost Kuby, a to s takovým zápalem a úspchem,
že byl nucen ped nástrahami Sagastovými prchnout do Mexika, kdež

byl redaktorem asopisu „Revista universal". Roku 1878. vrátil se na

Kubu, ale už r. 1879. byl zase do Španlska pro úastenství ve vzpoue
dopraven. Podailo se mu však prchnouti do Nového Yorku. Tam slavil

roku 1883. o slavnosti bolivarské a roku 1889. pi mezinárodním sjezdu

literární spolenosti pro latinskou Ameriku své nejvtší triumfy. R. 1895.

vrátil se na Kubu, kdež padl v boji za svobodu. Vynikl nejenom jako

politický eník, agitátor a spisovatel, ale i jako básník. Sbírka jeho

písní „Ismaelillo" — tak se jmenoval jeho syn, jemuž je vnoval —
nic nezadá co do vroucnosti a vlasteneckého nadšení nejlepším pracím

Byronovým a Heineovým. Miguel E. Pardo charakterisuje sloh a zpsob



586 Písemnictví a umní

:

psaní Martího slovem „regeneración de la lengua castellana" (obrozením
jazyka španlského).

Celkem posuzuje referent Rafael Altamira v letoším „Athenaeu"
(. 3793.) produkci na poli krásného písemnictví španlského nehrabe
pízniv, ka. že na tom poli jeví se patrný „marasmus". Nejvíce —
to se rozumí — psáno bylo o obrození národního života a organisaci

jeho; psáno o té vci uen, vážn i satiricky. Jelikož vdecké práce
mén budou zajímati, nemíníme jich tu uvádt, a práv Altamira
nejvíce místa jim ve svém referáte vnuje.

(Použito krom jiných pramenu v i londýnského »Athenaea?.)

Ruská literatura v roce 1899.

Podává A. Vrzal. (O.)

Ze spisovatel, kteí již mají urité postavení v literatue ruské,

starý obratný spisovatel P. D. Boborykin nebyl asi spokojen románem
Zolovým „Bím" i napsal román „Kuda id ti?" v nmž vynikající

úlohu hraje Eím a Vatikán. V rodin ruského knížete Jelatomského
nastal rozklad. Knžna, její dcera i starší syn snaží se, aby nemocný
kníže prohlášen byl za duševn chorobného, i povolají professora

psychiatrie, bývalého ctitele knžnina, jenž však odveze starého knížete

i jeho mladšího syna Borise do írna, kdež kníže tlesn i duševn
okeje. Chorobn citlivý a mysticky naladný Boris hledá rozešení

otázky „Kam jíti"?" i doufá, že rozešení to najde v obnovení svtové
církve, spojení východní církve se západní; obnovení to má se provésti

v ím „papežem socialistou Lvem XIII." Boris sestavil už program
o splynutí církví, ale tu pod vlivem nešastné lásky a dav se svésti

anarchistou Chazinem. octl se ve stedu ímského proletariatu i pišel

k mínní, že dív teba jíti do „stanu hynoucích", nedbat na rznost
vyznání. Otázky své B. v román nerozešil ani nezachytil novjších
proud ruského spoleenského života. Líení liíma i Vatikánu je po-

vrchní. Také novella B. „Doma", kde velmi pessimisticky vyslovuje

se o píinách nešastných manželství, nepidala slávy spisovateli. Zá-
stupcem vyšších snah je v novelle muž, lovk slabé vle. pokorný,

zástupcem praktinosti jest energická žena.

V. G. Korólenko, jenž už díve pojistil si jisté postavení v literatue

dvma svazky „Kreseb a povídek", uveejnil loni v „Rusském
Bogatstvu" dv povídky: „Smirennyje" a „Marusja". V „obrázku
dle pírody", nadepsaném „Pokorní", pedvádí novináského korrespon-
denta, jenž v jisté vsi uslyšel hrozné zvuky, vycházející z okna chvže.

Vejde do chýže a spatí lovka na etze, což jej tak rozilí, že chce
vc hned udat. Ale zvdv, že šílený lovk byl uvázán, aby snad lidi

nezabil sekerou, že žena vzala ho z nemocnice, kde s ním zle nakládali,
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a doma stará se o nho a lituje ho. že zuícího musí asem bitím a

šleháním krotit, uzná. že ukrutností není vinna ani žena. ani obec. vbec
nikdo. Vida nekonený fatalismus, pokoru lidu venkovského, opakujícího

hrozná slova: „nieho nepoídíš!" nevida vinných, sám proniknut je

touto nevyhnutelností pokory, nemožností bojovat s negativními zjevy

života venkovského a s utrápenou duší volá: „nieho nepoídíš!"

V povídce „Marusja". k níž látku erpal ze sibiských vzpomínek,

autor nakreslil touhu provinilé, z trestnice sibiské uprchlé maloruské

ženy po domácím krbu a poádku života. Aby se obrodila, obnovila

v sob ádnou ženu a hospodyni, zaídí si uprosted Jakut hospodáství,

a potebujíc hospodáe, vezme si za muže letitého, nehezkého, ale

k zemi pipoutaného Timochu, když milenec její, tulák a neposeda

Štpán, nezvyklý selské práci, ji opustil. Povídce této nedostává se

zaokrouhlenosti. jednoty.

I. N. Potapenko, známý svými obrázky ze života pravoslavného

duchovenstva, vydal 12. svazek „Novell a povídek" a uveejnil

v „Russké Mysli" román „Vstra", kdež pedvádí nám novomanžely,

studenta Stachova i dceru vysokého úedníka Lavinskou, již v osobní

práci hledají spásu ped obklopující je lží a tak snaží se uskutenit

svj sen o štstí, o pravd života. Skoda, že hrdina i jeho žena kresleni

šablonovit; odporn naturalisticky líenv studentské pitky s padlými

ženštinami. Zajímavá jest novella „Dv polosy", v níž P. staví proti

sob dva spoleenské proudy v jejich praktických výsledcích: proud,

jenž dlá mnoho hluku, obrátil na sebe pozornost, vyžaduje osobní

svobody, zavržení spoleenských staletých zízení, a proud tichý, skromný,

jenž smíil se s poádkem trvajícím, vnuje se innosti v ustanovených

mezích. První proud v praktickém smyslu nieho nedosáhne, žádných

positivních výsledk, druhý rvchle pibližuje se spoleenským cílm,

jež jsou drahý každému vzdlanci.

Roman D. Mamina-Sibirjaka „Padajušija zvzdy" pedvádí

svt, obklopující souasného domýšlivého boháe Krasavina a skládající

se z polohereek i z polokoketek, z píživník ze svta novináského a

umleckého. Roman naplnn adou frivolních episod. oplzlých vtip,

zdlouhavých úvah. Sbírka „Svjatonyje razskazy" obsahuje

16 povídek i ukazuje nám rzné radosti i starosti málo známých,

nepatrných bytostí v umleckých obrazích. Velmi zajímavý jsou tu

obrázky ze života vyhnanc, tulák, rozkolník. Pkné se tou také

povídky „Obšij ljubimec publiki", „Osennija lisfja" a

.. Iralskije razskazy" (sv. 3.).

Veleplodný Vos. Nemirovi-andenko vydal celou adu román
(„Dv noci", „Koroleva v lochmoj ach", „Žertva poka-
jannaja" a „Na puti k sasfju";, z nichž pouze „Na cest ke
štstí" je zajímavjší rozmanitostí typ klášterníkv i klášternic a

živým líením života v klášteích. Fabuly román tohoto bohatého

fantasií spisovatele jsou velice složité.

Mladší bratr jeho, Vladimír Nemir&ví-Dandenko (nar. 1858 . známý

hlavn dramaty, vydal novellu „Sny", vynikající prostotou, istotou,
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bezvadností obsahu. Pedvedena tu ada hodných, mravných lidí v jejich

vespolných stycích.

Velmi zdaile vyšší kruhy úednictva petrohradského líí kníže

Dm. Golicyn (MuravlinJ ve sbírce ty novell, nadepsané „V Peterburg".
Spisovatel výborn zná tu spolenost, již líí, její vkusy, snahy, boj

o plat, o hodnosti a vyznamenání. Pípadn ukazuje autor, jak vliv

židovský škodliv psobí na vyšší úednictvo. — Do vznešeného svta
petrohradského uvádí nás též kníže V. P. Mešerskij, jenž vydal ti
svazky „Muži petrohradského vznešeného svta" a „Listy
otce k synovi a syna k otci".

Ilja AI. Salov vydal sbírku ty povídek s názvem „Mel oi
žizni". Originální je typ náruživého milovníka slavík v povídce

„Solovjatniki"; v druhé povídce, nadepsané „Krápi vniki", líí se

trudné postavení nemanželských dtí, niím nevinných, k nimž i zákon
ruský je nemilosrdný. V povídkách „Pavouk" a „Vzteklice" líí se

ádní vydiduch na vsi. Mimo to vydal Salov sbírky „Zapomenuté
obrázky" a „Pomry životní".

Roman VI. A. Tichonova „Pustocvt" vydává ze sebe jakýsi

smyslný zápach. „Hluchým kvtem" autor nazývá manželku letitého

statkáe Liajeva, jež z nudy zaíná milostné pletky s hosty manželovými.
Veliký židomil N. Pružanskij vydal svazek nudných, feuilletonických

povídek a novell „Meždu fantazijej i djstvitelnosju", plných

trivialnosti a fantastinosti.

Znamenitý herec Michal Prov. Sadovskij (nar. 1847) vydal dva
svazky „Povídek", v nichž asto s dávkou dobrosrdeného humoru
kreslí živé obrázky života i mrav moskevských „zátiší" a pedvádí
typické zástupce drobných emeslníkv i kupc. Lid ten má svou

zvláštní fysiognomii, své zvyky, mravy, pojmy, svj jazyk, a autor

všecko to dobe zná. Zvlášt zajímavý povídky „Sastlivec",
„Vrednyj len" a „Prestuplenij e." Velice tklivý a pravdivý

nártek ze života venkovského uveejnil S. v Rusském Vstn.
se záhlavím „Poslední cesta."

K. Golovin (Orlovshij) uveejnil ve Vstníku Evropy roz-

vlánou novellu „V tor oje pokolnije"; v líení zmn, jež pro-

vedlo „druhé pokolení", není ani živosti ani jasnosti. Postavy kresleny

šablonovit.

„Nové povídky" V. Avšejenky mají nepatrný význam pro

literaturu; totéž platí o jeho „Petrohradských kresbách."
Ze spisovatelek na prvním míst teba jmenovati T. Sepkinur

Kupernikocou, jež v etných svých povídkách snaží se dokázat pednost
žen ped muži, které nemilosrdn tepe, kterými pohrdá, jakožto temnou
mocí ve svt. „My jsme lepší, istjší než vy", dokazuje mužm na
každé stránce. Muži v povídkách jejích jsou bu smyslní niemové,
jako je ženich Zojin (Odinoestvo), hrubí vilníci, jako je Tobolcev
v povídce „Své žij a uvstva", hnusní lakomci, jako je Berg
(Dašeka), despoti. jako je Mjatlev (Od na i z nich), hnusní sobci,

jako je Vetlišev (Lišaja), obmezení samolibci, jako je Torskij
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CSastje;. Z toho pravidla je málo výjimek. Spisovatelka snaží se

dokázat, že láska k muži není v život žen hlavní nutností, že mimo
lásku je práce, umní, jimž žena muže vnovat život svj. zabezpeiti

si samostatnost i svobodu.

Fanatiekv horuje pro ženskou práci, zabezpeující jí samostatnost,

hrdá hrdinka novelly A. Verbické rPrvní vlaštovky." Hrdinka
po smrti svého muže živí prací sebe i ti dti. odmítá pomoc bohatého
muže. jejž miluje, rozejde se s ním. píše povídky, ale asopisy ne-

otiskují jich; souchot pedasn ukonily život její. Bvla první

vlaštovkou, piletla asné, mráz ji zahubil. Ve sbírce z povídek
„Sny života" vypravuje Verbická o rzných druzích lásky žen,

poínaje od láskv mladiké dívky k nehodnému muži 'Probuzení
až k ohnivé lásce žen k dtem (O dna . V této povídce vidíme ženu,

jež rozešla se s mužem, veškeru lásku vnovala synu. jemuž však
stále chtla porouet jako dítku, až i jej odpudila svou samolibostí.

Pravým opakem této je v též povídce druhá matka, shovívavá k muži.

k synovi. Povídky napsány zajímav, dojemn, živé. ale nedostává se

jim prostoty, upímnosti tonu.

A. R. Krandijevská vydala sbírku povídek, nadepsanou podle první

z nich: „To bylo ranneju vesnoj." Rozmanitost obsahu, živost

vypravování a krásný sloh jsou pednosti tchto povídek. Vele vy-
pravuje spisovatelka zvlášt o studující mládeži ženské. Slabší jsou

sbírky povídek Z. Jakovlevové Povésti i razskazy a •/. Grmevské
(Ogoki .

Z básník nejvtší oblib tšil se loni Apollon Korinfšhj, jehož

sbírka „Byvalšiny- za rok dokala se tetího vydání. Je to sbírka

básní na starodávná ruská themata. Básník v poetických obrazich

obnovuje polozapomenuté povsti a legendy, málo známé historické

události, dopluje je druhdv vlastním výmyslem a zvuným, uhlazenvm.
rozmanitým, melodickým veršem. Jeho pebásnéní bvlin a stalých

povstí ruských svdí, že básník proniknut prostou tvorbou národní.

zná jazyk bylin, vssál v sebe jejich poesii. Velmi rád opvuje K.
„matušku Volhu." Po „Byvalšinách" následují „Obrázky Povolží"
a „Severní les u

. v nichž opvuje souasný život ruskv. V celé knize
slyšeti srdený nápv ruský, cítiti lásku k vlasti, k její starobylosti a lidu.

B. V. NikoUMj, jenž vydal „Sbírku básní", je znamenitý
právník, dobrý kritik, ale slabý básník a pekladatel Catulla. Ješt
menší ceny jsou „Básn" D. P. Šestáková, chudá obsahem „Sbírka
básní" mladého lyrika D. Ratgauza, „Verše" A. Emge, „Odzvukv
duše" Á". Ldova, sbírka >S'. Kasathina „Omnia vincit amor" a j.

Vbec básnictví ruskému v minulém roce se nevedlo.



590 Písemnictví a umní:

Z norských literatur.

b) Norsko. Neteba snad ani výslovn podotýkati, že nejvíce

rozruchu zpsobilo, a to nejen v Norsku samém, ale ješt více za

hranicemi, nové drama H. Ibsena: „Kísíme-li mrtvé" (správnji: Když
mrtví z mrtvých vstanou). Poslední práce Ibsenova jest jakýmsi vy-

znáním (confiteor) autorovým, jakýmsi zjevením, jak umlec tvoí a

kterak pi tom strádá, je to niterná tragedie umlecké duše. Autor

po delším pobyte mimo vlast zavítav opt na ásek dom, pozoruje

úinky své životní práce v otin, a z toho, co zí, vznikly v nm
pochybnosti, i napsal tragedii umlce, jenž, když byl dosáhl všeho,

eho jen dosíci mohl, zachvácen jest pochybnostmi o sob samém,
ponvadž vše, co byl až dosud vytvoil, od dav zneuznáno; ponvadž
vše, co vytvoil, nepsobilo tak, jak doufal, a také jinak vše, o emž
snil, vypadlo, než jak si to pedstavoval, jelikož estetické a ideální

ohledy ho pudily k jiným formám, tvarm a myšlenkám, jež ne-

odpovídaly jeho nejhlubšímu cítní, jeho prvotnému obrazu myšlenko-

vému. Z pochybností o sob samém plyne neschopnost k dalšímu

tvoení. Hrozí mu umlecká smrt. Z toho niterného rozporu umlecké
pirozenosti podán v dramatu další jeho vliv taktéž rozpor budící,

ale v jiných, a to v žen, jež nedovede rozlišiti muže od umlce.

Je to dále tragedie ženy dávající se z lásky k muži do služeb umlce,

jež „duševn" umírá, jakmile znamená, že v ní nevidl nikdy ženy,

nýbrž pouze bohyni krásy, jejíž nahotu, z lásky mu v obt podávanou,

nápodobil, že k ní byl vždy „jenom umlcem, ale nikdy ne mužem",

a jí zárove okrádal -o „její tlo, její život, její duši" a jí „všecky

nádhery svta" sliboval. Úinek toho poznání? Oddává se pustému

a rozmailému životu, propadá na as v „duševní" smrt šílenství,

ponvadž se jeví umlci, když jeho dílo dohotoveno, toliko „episodou"

jeho života; názor to, v nmž práv kotví tragické pochybení jeho
života. Nebo pozbyv jí, kazí, jak sám doznává, své mistrovské dílo,

nebo druhá žena, kterou si zjednává „pomckou", nemá klíe od jeho

niterného pokladu, i zmocuje se ho lítost nad promarnným životem,

až zase najde tu, kterou kdysi zbožoval. Tu vzplane v nm láska

k ní, doufá ješt jednou ve štstí, ale už je — pozd, a to proto, že,

a oba „povstali z mrtvých", pece duševn mrtvými zstávají,

on— jako umlec, ona— jako žena. Toliko požitek okamžiku obma zbývá.

V objetí lásky spjí vstíc tlesné smrti. — Jonas Liea román „Faste

Forland", tak sluje hrdina románu, náramn pohyblivý duch vynikající

neobyejnou pesvdivostí, zpola ženij, zpola zteštnec, prozrazuje

pevnou víru autorovu v konené vítzství zdravých životních instinkt.

S umleckého stanoviska dá se vytýkati autorovi, že nechává vlastn

náhod zadrhnouti uzel nad osudem hrdinovým.

Arne Garborgova poslední práce sluje „Den burtkomne Faderen"

(Zmizelý otec). Obdoba mezi ideou tohoto románu a Ibsenova dramatu

je patrná. V jednom i v druhém vystupuje na smrt zemdlený poutník,
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jenž pi pohledu na uraženou cestu s hrzou poznává, že cíle, k nmuž
kráí, nikdy nedosáhne, ponvadž ho pominul, a te už cesty k nmu
nalézti nemže. Rozdíl spoívá v tom, že Ibsen mluví víc osobn,

kdežto Garborg sám objektivn se má k názorm hrdiny svého.

Tom. P. Kraga román „Ada Wilde" je historie ženy, jež v mládí

svém vyrostla v samot venkovského života uprosted kvtin a rostlin,

duchem asu ani nedotknuta. Nepoznavši skuteného života stává se

ženou Karstena Stáhla, lovka zcela všedního, zásad povrchních,

a miluje ho jako ideál muže. Brzo sice poznává, že její muž není

žádným bohem, ásek nemže se spáteliti s tou myšlenkou, ale pomalu

vpravuje se ve skutenost a zase — je spokojena, až nová rána,

nevrnost mužova, otvírá jí oi. Až po té rán nadobro odumírá v ní

láska, víra a dtinná mysl. O práci té lze užiti slov, jež pronáší pítel

Karstenv o veliké komposici: „..-je to veliké dílo, jež se klidn
dále rozvíjí. Nkdy nerozumíš zcela dobe jednotlivých vt a odstavc,

ale pak zase se dostavují akordy, jež zvláštní svtlo vrhají na ped-
chozí, ím dále tím lépe chápeš, a když poslední nota vyznla, vážn
pokyvuješ hlavou, a jednotlivé monotónní partie opt a opt znjí ti

v uších a šíí jas a lesk po celku."

Alvilde Prydzova vydala minulého roku dv knížky, povídku

„Sylvii" a knihu cestopisných rt „Blade." Co se povídky týká, je to

prostá historie dívky pomalu pomalouku se tlesn i duševn roz-

víjející, až vyburcována ze svého illusí plného sna a ve své mladistvé

lásce zklamána, vstupuje do života chytrá, stízlivá a skeptická, by
svou individualitu svobodn rozvinula, i dospívá k jasnému poznání

jak sebe, tak i života vbec. Co pak se týká jejích cestopisných rt,

svdí ony o neobyejném nadání spisovatelky z nejmenší malikosti,

z jediného rysu povahy, z jednoho slova, z jednoho dojmu vytvoiti

malé dílo umlecké. Všude v dojmy pírodní vplétá malá pozorování

lidí, z nichž a v nichž nabýváte názoru o celém pokolení lidském.

Ale i tam, kde vypravuje toliko o pírod, líí ji tak jako oživený

svt, najm o kvtinách umí tak ile, tak naivn, tak pohádkovit a

dojemn vypravovati, že se líení její tou jako malé ságy.

Johan Bojer, jenž díve psával dramata a sociální romány, vydal

druhý svazek svých pohádek. První sbírka jeho pohádek „Paa Kirkevej"

(Cestou do kostela) mla v sob cosi mysticko-náboženského, kdežto druhá

sbírka skýtá pohádky nejrozmanitjší. Titul této sbírky „Ríjrnoterne"

(snad esky: Salmaje) „Jeg elsker dig" (Miluju t) je hymnem na lásku

jako na zušlechující sílu. „Vjermollen ag kirken" (Povtrák a kostel)

vyznauje se grandiosností, s jakou líena v ní síla pírodních živl.

Pravou rytískou milostnou historkou jest titulní pohádka. Jemnou
satyrou na staré, zaprášené a minulé jest povídka „Trepky."

Peter Egge vydal krom veliké novelly „Gammelholm" svazek

rt ze života lidu trondheimského (Trondere). V rtách tch vnuje
autor více pozornosti životu citovému a myšlenkovému tamnjšího lidu,

než vnjšímu životu jeho. Zejména dojemnou jest povídka „Vaar" (Jaro).

Humoristicky zabarveny jsou: „Venku" a „Protivenství pí. Eliassenové".
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Johnsen Rosenkrantz napsal pravou povídku ze života v Christianu

„Dobbel-Konsulen", v níž líí smšnost života v Christianii a jedná

o neblahých pomrech spoleenských vbec. Povídka psána patrn
s tendencí ukázati na osudné následky šíleného spekulanství, zvlášt

v obchod tak zv. ter minovém.
H. E. Kinckova sbírka povídek vyznauje se pímo ideální stru-

ností a jasností dikce.

Zmínky zasluhuje Otomara Heiberga veselohra „Haralda Svána
matka", v níž se neúprosn biuje mravní zvrhlost a pokleslost moder-

ního dychtní po sensaci.

Autor slovníku norských spisovatel J. B. Halvorsen sotva že

své epochální dílo dokonil, skonil také svou pozemskou pout. Ale

na štstí vyvstává mu zdatný nástupce v Hjalmaru Pettersenovi, jenž

vydal první svazek svého ukazovatele o starší norské literatue pod

titulem „Bibliotheca Norvegica." Užitenou kompilací jsou T. Blancovy

„Djiny divadla christianiského." Dílem našim „echám" podobným
jest „Norvežsko v XIX. století." Peloženo už do angliiny a francouz-

ského jazyka. Nebude asi také bez zajímavosti, že v Norsku znova

rozhoel se boj mezi stoupenci tak zv. „landsmaalu" a „rigsmaalu."

Pvodcem „zemské ei" jest Ivar Aasen, jenž se asi v polovici

našeho století pokusil o sestrojení novonorské normální ei na základ
rzných lidových dialekt. Stoupencem jeho nejhorlivjším jest dnes

Arne Grarborg, proti nmu na stran „rigsmaalu" neboli dansko-norštiny

stojí Bjíjrnson. Kam se vítzství nakloní, tžko rozhodnouti, ale ne-

pochybn, jako tomu v nynjším ecku, na stranu stoupenc „lands-

maalu." Nemén rozruchu zpsobilo essay dr. Andr. M. Hansena,
jenž ze stanoviska psychologického snaží se dokázati, že rznost poli-

tických mínní mezi stranou tak zv. konservativc a radikál základ

svj má v rznosti elední (racové), t. j. že brachykephali stojí proti

dolichokephalm. (P. d.)

Dvojí vzkíšení

.

Napsal Jan Pawelski. Peložil A. M. (. d.)

II.

Knížete Nechljudova. typ to známý už z dívjších útvor Tolsto-

jových, potkáváme na poátku tohoto románu ped rozhodnou chvílí

života. Ted jí ješt necítí, je posud všecek v ovzduší dusném, zkaženém,
v nesmyslném víru životním. Malicherný, nesmyslný život, který siln
kontrastuje s vážným momentem, nad ním rozepjatým. jest odhalen
s velkou realistickou silou: „Kníže Dmitrij Ivanovic Nechljudov . .

.

ležel ješt na své vysoké, pérové . . . pomakané posteli a rozepnuv
límec hollandské. isté noní košile se žehlenými skladkami na prsou,



Dvojí vzkíšení. 593

kouil papirosu. Upen hledl ped sebe a pemýšlel o tom, co bude
mu dnes dlati a co bvlo vera. Vzpomínaje na verejší veer, strávený

u knížat Koraginv, bohatých a vynikajících lidí. jejichž dceru že

pojme za manželku napoád se pedpokládalo, zavzdechl a odhodiv

nedokouenou papirosu. chtl vyati ze stíbrného pouzdra jinou, ale

rozmyslil se a spustiv s postele hladké bílé nohy, vyhledal jimi trepky,

pehodil plná ramena hedvábným županem a byste a tžce stoupaje,

vešel do sousedící s ložnicí toaletní komnaty, nasycené umlou vní
elixíru, kolínské vody, voavek a pomád na vlasy i vousy. Tam vyistil

zvláštním práškem zuby na mnoha místech plombované, vypláchl ústa

vonným vyplachovadlem a potom poal se na všech stranách omývati

a rznými runíkv utírati. Umyv vonným mýdlem ruce, peliv vyistil

kartákem dlouhé nehty a umyv si ve velikém mramorovém umyvadle
obliej a tlustý krk, vešel ješt do tetí komnaty u ložnice, kde pi-
chystána byla sprcha. Omyv tam chladnou vodou svalnaté, tukem
obložené bílé tlo a utev se vlnatým prostradlem oblékl isté vy-

žehlené prádlo, botky jako sklo se lesknoucí a usedl ped zrcadlem,

aby si rozesal dvma kartái nevelikou kudrnatou ernou bradu a

proídlé na pední ásti hlavy kueravé vlasy." — Každým písmenem
tohoto realistického obrázku prosvítá, jak starý, opomíjený Tolstoj se

ironicky vysmívá té malichernosti jalového života.

Nyní byl Nechljudov „raffinovaným egoistou", jehož bytost tvoilo

„zdravé, tvrdé, zvíecí já.
u Ale nebylo tomu tak vždycky. Kdysi díve

býval šlechetným mladíkem, schopným ke všemu svatému, ochotným
obtovati se pro každou dobrou vc. Tehdy hledal úporn pravdy,

mnoho etl. myslil, mluvil o nejdležitjších vcech, o Bohu, o pravd,
o bíd, ano i celý otcovský údl rozdlil nezištn mužíkm. Než potom
pustil se do života; trže výsmch za své ideální aspirace, pestal míti

víru v sebe a poal viti jiným; když pak vil jiným, nenaskytovala

se mu už žádná pochybnost, vše už našel rozhodnuto ve prospch lid-

ského zvíete. Se chvílí vstupu do vojska vymanil se Nechljudov docela

z pout mravnosti.

Tžko se na tomto míst ubrániti úvaze, jež vrhá význané svtlo

na celý román. Jak známe Tolstého z jeho života, zvlášt z jeho vy-

znání, ve kterých se ped celým svtem vyzpovídal ze své minulosti,

jsou rysy Nechljudova dosud vytené totožný s rysy Tolstého. Oba
mli mládí ideální, plné šlechetných vznt, oba rozdlili ve mládí

majetek mezi mužíky, potom tu i tam picházejí chvíle úpadku a

mravní kleslosti, oba sloužili ve vojsku a prožili období vojny, a pak
se vrátil Tolstoj jakož i Nechljudov do života velkomstského. Spolené
ty rysy se postupem knihy ím dál tím více množí, tak že beze vší

pochyby píše spisovatel na základ vlastního života, ovšem s uritými
zmnami, jakých žádaly invence a diskrétnost. Ba, co více, román ten

není tak románem, jako spíše výkladem mravního názoru Tolstého

na život a lidi. Útek dje jest opravdu velmi zajímavý a originelní;

mimo to je protkán nádhernými popisy, kreslenými dovednou rukou

realistického umlce, ale je zejmo, že jsou to pouze rámce, v nž
Hlídka. 40
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vkládá autor nárys životní své soustavy. Co chvíle se opakují dlouhé

odstavce, udávající rozhodný ton celé knihy, kde rozvíjí Tolstoj jedno-

tlivé lánky svého Creda, díve tu v tresti podaného. Tedy celá nicota

dnešního soukromého i veejného života, nespravedlivost veejné vlády,

války, kapitálu, zvlášt soudnictví a tresty ve vzení jsou nelítostné

bitkou satirou diskreditovány. Týž osud potkal knžstvo, mši svatou,

církevní obady, kde pechází ironie dokonce v rouhání. Vedle této

podoby pedagogické ítanky o Tolstoj ské ethice je román ten rovnž
ostrou satirou na dnešní ruské pomry a ve mnohých jeho postavách

možno rázem poznati nejednu z význaných osobností velkého svta
ruského. Tímto revoluním bouráním všeho, co se jen pod ruku namane,
vine se jako sympathický ton myšlenka smíru za viny, myšlenka obti,

lásky ku bližnímu, asto pojatá výstedn, po Tolstojovsku, ale pes to

šlechetná, jasná, ideální.

Ped rokem napsal Tolstoj knihu o umní, kde bojuje proti všem
dosavadním pojmm umní a za jediný ideál staví umní didaktické,

„uspoleující." Úkazem takového umní je tento román. Pro falešnou

theorii umní stala se kniha ta pírukou morálky, pece však je

píruka ta, díky neobyejnému talentu spisovatelovu, rovnž dílem

umleckým. Nejvíce tendenními odstavci proniká ohnivá letora duše.

která by ráda všechny pivedla ke svým názorm, a celek má na sob
ráz tak hluboké znalosti života, tak jemného vniknutí v rzná kížení

lidského svdomí, že mistrovství to kryje vady, plynoucí z tendennosti.

Obsah lze povdti krátkými slovy. Chvíli obratu v život knížete

Nechljudova uvádí událost, která by se mohla ledakomu zdáti ne-

patrnou, ale šlechetnjším duším, jakou pes zkaženost Nechljudov

zstal, až píliš staí vzbuditi mravní reakci. Ped soudem porotc,

mezi nimiž zasedá i kníže, toí se rozprava kolem vraždy a oloupení

jakéhosi lovka v hotelu, kde se zastavil, jeda mimo. Za rozmluvy
poznává Nechljudov v jedné z obžalovaných z vraždy dávnou známou
svou Máslovou. Kdysi ped lety, když si jako student chystal svou

doktorskou práci na vesnickém dvoe svých tet, poznal mladou, ne-

vinnou dívinu, Katuši Máslovou, která tam bydlela dílem jako služka,

dílem jako schovanka. Brzy se mladí lidé zamilovali vzájemn láskou

istou a šlechetnou. Potom odjel Nechljudov do Petrohradu, kde jej

strhl vír velkomstský a dávný idealismus zaal nahrazovati život

hýivý. Ve stavu tom podíval se za njaký as k tetám a tehdy strhl

Katuši, nevinnou, milující ho, násiln k pádu. Druhý den hned odjel

a teprve po ad let ji teJ uzel poprvé ped soudem. Ale jaký rozdíl

mezi dávnou dobrou, nevinnou Katuši a nynjší Máslovou ze soudní

sín! Dílem ze soudního jednání, dílem z dívjších zpráv o Katuši

tvoí si obraz jejího života a vidí, jak od oné nešastné chvíle padala

stále níže, jak se potom stala prostitutkou, až stanula konen ped
soudem jako vražednice. A morální píinou všeho toho jest on, který

te má nad ní pronášeti rozsudek. A tu je bod obratu v jeho život.

Ve svtle této píhody pojímá jasn, jak všechen dosud tonul ve klamu
a falši, že byl pouze nevolníkem pustého, podlého, bezúelného života.
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Nastupuje lítost, dávná šlechetnost poíná se v nm buditi, ím dál

více se v duši usazuje, až zaínají praskati pouta bludu, jej tísnící.

Umíní si vyznati viny
v
své ped celým svtem, napraviti spáchané zlo

a zaíti nový život. Život ten má býti posvcen úlev osudu Máslové,

jejímu duševnímu povznesení z pádu, a dokonce, aby smír byl úplnv,

zamýšlí s ní se oženiti.

Už za soudu Máslové pokusil se Nechljudov piiniti se o její

uvolnní. Byla skuten neprávem souzena z vraždy a loupeže. Byl
o tom pesvden kníže, byli pesvdeni i jiní soudcové. Mla bvti

puštna na svobodu, ale v poslední chvíli chybn sestavena otázka

porotcm, a proto propadla trestu vyhnanství na Sibi. Nyní zaíná
ada pokus, aby byl nespravedlivý rozsudek zrušen, ale proto že

všechno úsilí je mamo, umiuje si býti jí druhem ve vyhnanství.

Ped deportací ji mnohokráte navštvuje ve vzení; obrat zkažené
ženy k lepšímu životu postupuje ze zaátku velmi nesnadno, ale po
njakém ase ovládá ji bol, stud a nastupuje duševní obrod. Kdvž
jde Máslová na Sibi, jede za ní Nechljudov, aby si ji tam vzal za

ženu a sdílel se s ní o los vyhnanství. Ale té obti už nebylo poteba.
Mezi Máslovou a jedním z politických vz vyvinul se istý pátelský
pomr, a když si dali navzájem slovo na budoucí život manželský,

koní se úkol Nechljudova vzhledem k Máslové.

Manželství se tedy neuskutenilo, ale nebylo ho ani teba; Tolstému
bželo jen o to. aby povznesl typ svj na výši obti a obsáhlého

názoru na život. V posledním oddíle vidíme Nechljudova pohrouženého
v myšlenkách, majících význam všelidský, jak zlo se svta odstraniti.

Již díve, v poátcích nového života, zaaly jej zajímati záležitosti

širších obzor. Souasn s akcí o osvobození Máslové poal jinou akci

povahy pospolité. Zbytek statk svých rozdlil znovu mužíkm, mimo
to mnoho pracoval na úlevu osudu trestancv. Navštvuje ve vzení
Máslovou, prohlížel podrobn celý ráz trestního zízení a zanevel
proti trestu vzeskému hlubokým rozhoením. Od té doby jej stále

pronásledovala myšlenka, zda není jiného prostedku odstraniti zloin
se svta? V myšlenkách tch jej vidíme i na konci románu. Poslední

ten oddíl je ve mnohých ástech skoro doslovné opakování pedešlých
theoretických spis Tolstého. Nechljudov nemže sám najíti rozešení
na otázku, která ho souží, bére do ruky evangelium, te jednotlivé

vty a oddíly, pemýšlí nad nimi a rozbírá je, konen si utvoí na
základ Písma svatého pt mravních píkaz, které jsou už zahrnuty
v nauce Tolstého díve vytené — píkazy shody s bližním, istoty,

pokory, trplivosti a lásky k nepátelm. Jednu úlohu vyplnil, jako
druhou si uruje uvésti píkazy ty v život.

Tím koní kniha o „Vzkíšení". (O. p.)

40'
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:

Nová díla.

Dr. Cyrill Horáek: Výminek. Úvaha agrarn-politická. Vydána byla spo-

leným nákladem „Rozhled" a spolku eských právník. V Praze 1900.

Str. 80. Cena 60 h.

„Výminek" jest knížka velice cenná a na výsost asová. Lze se

v ní doísti všeho, co o této hospodásko-politické instituci posud zá-

važného napsáno bylo, jaké názory o ní panují a jaké reformní návrhy

u nás bud k odstranní nebo zlepšení výminku se odnášející se oby-

ejn iní. Spisovatel rozdlil si látku na pt ástí.
V první ásti vykládá s rzných hledisk pojem výminku.

V druhé ásti stopuje pvod výminku u Slovanv a Nmc
jakož i jeho vývoj jmenovit v zemích našich.

V tetí ásti seznamuje tenáe se statistikou výmink
v jednotlivých zemích íše naší, která však velice nedostatená jest a

která tudíž ani zdaleka neosvtluje pomr výminkových, jak by si

bylo páti a jak by k probádání vdeckému vci v té míe dležité

potebno bylo. Když byl p. spisovatel uvedl úední nedokonalou stati-

stiku o výmincích, která poíná rokem 1895., pokusil se za píinou
ozejmní rozliných vztahv a pomr výmnkových v život hospo-

dáském, vyšetiti soukrom pomry výmnkové ve tyech typických

obcích v Cechách a na Morav, a sice v Hloubtín, Senomatech,
Cimicích a Kožušanech. A výsledky toho šetení podrobn pak
jsou vypsány skýtajíce mnoho zajímavého a pouného pro další

zkoumání.

Ve tvrté ásti kriticky jest výminek ocenn, a sice ze tí

hledisk posuzuje pan spisovatel zaízení výminkové, hospodáského,
sociálního a etnického, pihlížeje vždy patin k stránkám svtlým
a stinným. A ve píin této vede si pan spisovatel zcela nestrann,

neopomenuv nic uvésti, co zaízení výminkové dobrého v sob chová

a co škodlivého.

V poslední ásti zmiuje se o návrzích, jež jednak odnášejí

se k úplnému odstranní výminku, jednak k ástené reform jeho.

Konený závr zní v ten smysl, že v otázce výminkové lze sta-

noviti dvojí cíl navzájem se doplující. První, vzdálenjší cíl bude
úpln odstraniti výminek a nahraditi jej starobním pojišováním a

souasnou úpravou zvláštního selského práva ddického, druhý, bližší

cíl bude prozatímn ponechati výminek, ale odstraniti jeho vady a

škodlivé úinky cestou zákonodárnou i správní.

Stanovisko toto, jež pan spisovatel zaujímá v této choulostivé a

statisticky ješt náležit neosvtlené otázce, jest na ten as správné a

nalezne stoupenc tím etnjších, ím více ten a rozšíen bude spisek

jak mezi rolníky tak i mezi tmi, kdo o vc se zajímají. Nelze nám
než knihu odporuiti a plnou chválu o ni vysloviti. Zdá se nám též, že

lepší jest po „moravsku" íkati výminek nežli výminek.

V. 8EVÍK.
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Jií Sohula: Význam a dsledky husitství. Hlasy katolického spolku

tiskového. 1900 . 2.

Jádro spisku je zdravé a dobré. Licí se tu vývoj husitství celkem
správn; akce Husova podrobn je propracována, chvály zasluhuje, že

obšírnji vyteny jsou chyby a bludy Husovy, o nichž se u nás poád
vdti nechce. Naznaeny píiny rychlého vzrostu husitství, a tuto

látka je trochu jednostrann podána, promlouvá se o tíštní husitv,

o frakcích a sektách jejich, o zbdovanosti husitismu, o pohnutkách
ke smíru s církví, o jednání s Basilejí, o kompaktátech a o porážce

Táborti, o Rokycanovi až do smrti krále Sigmunda. Postup je logický

a spisovatel odbouje od chronologického, což schvalovati jest, ale upíti

nelze, že tak mnohdy tená mén zbhlý nevyzná se, do jakého asu
vc, o niž bží, položiti. Spisovatel pohlíží na svj pedmt z moderního
stanoviska širokého rozhledu, až se zdá, že moderní zízení státní má
pílišný vliv na jeho názor. Lépe by také bylo nkde úvahu rozvésti

(na p. o odpustcích str. 22.), hledti si pesnjšího vymezování a uva-

rovati se druhdy pepínání a zpovšechování. Za vadu pokládáme ne-

dostatenou citaci, nebo u vci tak dležité a choulostivé potebí jest

co nejpesnji uvádti prameny (i v knize pro lid), a pílišné hromadní
cizích slov. t.

V. G. Blinskij: Polnoje sobranije soinenij. Rediguje S. A. Vengerov.

V 12 sv., sv. 1. Petrohrad 1900.

Je to první „úplné" vydání dl velikého kritika ruského, V. Blin-
ského (ý 1848). Vengerov tvrdí o Blinském, že „vždy psal lánky své

ve zvláštní ekstasi a vyjadoval v nich všecko to, co v daném okamžiku
trápilo i rozilovalo ho", a že „sílu Bélinského hlavn tvoí vlastnosti

jeho srdce velkého", zaníceného pro všecko, co pokládal za dobré.

Blinskij podle nho byl „živým vtlením onch nových zásad, které

uinily ruskou literaturu nejdležitjším faktorem nového smru ruské

civilisace". Z 37 statí, umístných v 1. sv. „sebraných spis", pouze

jedna dosud v dívjších vydáních byla úplná.

P. D. Boborykin: Evropejskij román v 19 stole ti ji. — Roman
na Západ za dv treti veka. Petrohrad 1900.

Kniha Boborykina, pedního belletristy ruského, je první ástí

obšírného díla o evropském román v 19. století; druhá ást bude
vnována ruskému až do šedesátých let. Autor mluví zde o literatue

západoevropské a o ruských kriticích, t. z v. uených, z nichž nejvýše

staví prof. Karjeva, zástupce ist vdecké, objektivní kritiky. Podle

mínní Boborykinova k správné vdecké kritice románu teba vdecko-
filosofického základu s uznáním principu evoluce. Kritik románu má
hledti vyzkoumat pirozené zákony evoluce románu, zbaviv se docela

vlastní osobnosti, vlastních názor, sympathií a antipathii, odstraniv

veškeren subjektivismus. Boborykin s tohoto „objektivního" stanoviska

posuzuje každý román, pohlížeje na se stanoviska krásy a klidné

odvažujícího rozumu. Ale z knihy je vidt, že úplná nestrannost
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(obiektivnost) ve smyslu Boborykinov je nemožná; autor sam upadá

v subjektivnost, svévoln ustanoviv meze své práce dobou šedesátých

let, kdy sám vystoupil na pole umlecké tvorby.

Jak.Abramov: Naši voskresnyja školy, jich prošloje i nastojašeje.

Petrohrad 1900.

Autor ukazuje, jak v šedesátých letech vzniklo mnoho nedlních

škol, ieiichž zakladatelé myslili píliš vysoko, ale nic neprovedli; školy

bvlv zaveny. Nyní školy nedlní zizují potichu, bez hluku, a dobré

se jim daí. Tehdejší „veliké dílo" ukazuje se malikým, nynjší

„maliké" velikým se stanoviska národní osvty.

K. Odarenko: Organizacija i zadai zemskago samoupravlenija.

Moskva 1900.

Odarenko studuje otázky místní samosprávy v západní Evrop

i v Rusku, pronáší mnoho pkných myšlenek, zvuných frasí, ale kniha

jeho nemá praktického smyslu.

V. Kuzma-Karavajev: Predlnos zemskich raschodov i obloženija.

Petrohrad 1900.

Autor ukazuje, že zemským výborm mnozí ukládají velmi široké

úlohy, ale nepomyslí, že není dosti penz, by výbory úkoly ty mohly

provádt. Kniha založena na faktických pomrech a je velmi pouná.

N. A. Lejkin: Naši v cizin. Dle 17. vydání peložil Jan Wagner.

Str. 376. Matice lidu XXX. 4. (202.)

Je to „humoristický popis cesty manžel (kupce) Nikolaje Ivanovice

a Glafiry Semenovny Ivanových do Paíže a zpt." Ona umí nkolik

slov francouzsky z pensionátu, nmecky umjí oba dohromady asi pt

slov. Jedou beze vší pípravy, beze všeho prvodce. Ale penz mají

dosti. Že z výstavy paížské a vbec z tch požitk, pro které se

cestuje, nemají pranic, rozumí se samo sebou. Spisovateli vedle švandy

šlo také o satiru, jak na jeho krajany, tak také na Nmce v íši

i u nás; Víde zastoupena samým židem, skoro dle pravdy.

-*m
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Ve dnech 3.— 9. záí 1900 bude se dle jistých oznámení konati na
podnt páté sekce vysoké školy v Paíži u píležitosti svtové výstavy

mezinárodní sjezd pro djiny náboženství. Není pochybnosti, že podobn
jako tomu bylo po svtovém kongressu náboženském v Chicagu, i po tomto

sjezde v rzných asopisech objeví se rozmanité zprávy, vrcholící mnohdy
v pehnanou a nepravdivou chválu jednotlivých náboženství. Proto teba
vas upozorniti na jistou okolnost, jež nám pomže uiniti si objektivnjší

úsudek. O okolnosti této zmiuje se „Zeitschrift fiir Missionskunde u. Religions-

wissenschaft" (r. XI.) pi kritice knihy: Rev. M. A. Lloyd, „Development

of Japanese Buddhism" na str. 113. v tato slova: „Lloyd líí nám rozvoj

jednotlivých sekt. K tomu použil vydatn knihy od Bunya Nanja (A short

history of the twelve buddhistics sects in Japan, Tokyo 1887), pi tom však

zpracoval ješt prameny jiného druhu: sestavení uení jednotlivých sekt,

kterážto sestavení zvláš pro nho byla zhotovena od vynikajících knží
jednotlivých sekt. To na prvý pohled se zdá býti nad míru drahocenným

materiálem, avšak dle mých zkušeností je poteba dobrého pozoru, nebo
v podobných pípadech pracuje se asto úmysln k získání
dobrého dojmu o sekt, jehož dotyný knz svou zprávou
chce docíliti, jako to na p. jest dokázáno naprosto bezpen o spise,

jenž pro parlament náboženský v Chicagu byl zpracován pod názvem: Outlines

of the Maháyána as taught by Buddha od Kurody (ze sekty Jódó). Zkušenosti,

jež jsem uinil v tomto ohledu s knzem Unšo Saka ze sekty Singon a jejž

Lloyd velice chválí, jsou snad dosti zajímavý, abych je tuto mohl sdliti.

Zárove s rakouským jednatelem a s jistým professorem nmeckým z vysoké

školy v Tokyo slyšel jsem u Saky adu pednášek o buddhismu, jež zvlášt

pro nás ml a pi nichž i na otázky naše odpovídal. Pi takových schzkách
záleží mnoho na tlumoníku, a my jsme nebyli vždy nejšastnjší. Bylo

velice zajímavo sedti v jizb chrámové ped knzem, ped nímž, mezi ním
a námi byla nádoba s vonným kadidlem a podél stn zástup jeho žákv,
již uctiv si zapisovali slova zlatá, jež plynula z výmluvných úst jejich

mistra. Na naše pímé otázky odpovídal .Saka vždy jen klassickým výatkem
ze systému, také dával odpovdi vyhýbavé nebo pímo si odporující. Nejhorší

však bylo, že chytrý knz ve svých asopisech uveejnil, že nrý jsme mli
velkou náklonnost k buddhismu, pozdji že jsme docela pestoupili (což

ovšem pravda nebylo), že poslal rakouskému jednateli k podpisu japanské

psaní obsahující prohlášení, že pestupuje k buddhismu, a že nás chrámem
vésti a památnosti ukazovati jen pod tou podmínkou se uvolil, že jsme klekli

ped sochou Buddhy. Tato podmínka, které jsme ovšem nevyplnili, byla

i našemu tlumoníku píliš silná a pravil nám, že ani buddhisté sami tak

neiní; a my sami byli jsme vodni již v mnohých chrámech, aniž neho
podobného kdy od nás žádali." Pod kritikou je podepsán Dr. M. Christlii 1>
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z Tokya. Z toho vidti, že mnohé projevy, jež domorodí knží z jednotlivých

buddhistických sekt posílají evropským uencm, neobsahují vždy úplné
uení tchto sekt, nýbrž že se obyejn staví na odiv to, co by lahodilo

myslím evropským. Odtud ásten si možno též vysvtliti zálibu k buddhismu,

jaká v kulturních zemích evropských se nyní jeví. Chválí se tu nco, co ve

skutenosti není, a proto až vc lépe se pozná, bude i mnohému buddhistickému

nadšení konec.

Lidové universitní bhy v Halii. Haliské hospodáství a školství

uvádívají se na odstrašující píklad. To zvšeobecuje se na všecky pomry,
ale asto neprávem. V mnohém Hali svým tupitelm mohla by býti i vzorem.

Tak na p. svými universitními bhy pro lid. Vydána byla o nich za druhé

plletí 1899 zpráva v organu lidové university pro Hali „Wiedza dla

wszystkich", jež konstatuje stálý jejich rozvoj a utšený zdar. Lidová uni-

versita má již stálá ohniska: ve Lvov s 313 leny, v Krakov s 2G<>, ve

Stanislavov se 180 leny a v Pemysli. Ve Lvov, kde zaaly lidové

pednášky hned v zim 1898/99, bylo v druhém bhu r. 1899. 70 pednášek
navštívených 3758 posluchai, z nichž bylo 1225 dlník, 789 student.

Pednášky z pírodopisu navštvovali vtšinou dlníci, z vd humanitních

stední vrstvy, pednášky z literatury a umní mly vtšinu posluchaek.

V Krakov byla návštva znaná. Nejmenší ítala 110, nejvtší 185 po-

slucha, z nichž dlník bylo asi 35° . Ženy i zde tvoily valnou rast

posluchastva. Pro pednášky má Krakov velkou dvoranu, ve Lvov konají

se v menších soukromých místnostech, ponvadž zemská školní rada ode-

pela místnosti ve školních budovách a zakázala návštvu pednášek i studu-

jícím stedních škol. Ve Stanislavov a Pemysli pednášeli vtšinou professoi

lvovští. V tchto dvou a nkolika jiných menších mstech, kde není ješt

odbor spolku Lidové university, uspoádáno 40 pednášek z rzných odbor.
Tak konány pednášky v Sanoku (zde ml inženýr Libanski, pi pednášce
z hvzdáství 600 poslucha), v Kolomyji (400 poslucha), v Jaroslavi

(30(J), v Bialé, ano inženýr Libanski zajel až do Moravské Ostravy, aby

tam pednášel polským horníkm za velikého úastenství. Sedláci ze vsi

Torny u Pemysle sami hlásili se o pednášku a poslali vz pro eníka.
Sešlo se k pednášce pes 200 lidí, kteí složili po 5 kr. Mnoho lidí se

do místností ani nevešlo a stáli u okna po 2 hodiny za citelného mrazu,

poslouchajíce pednášku s velikým zájmem. Náklad na pednášky není

veliký. Hradí se píspvky spolku i poslucha. Pednášející neberou žádného

honoráe, jedou-li pes pole, hradí se jim jen hotové cestovní výlohy. Pednášky
ohlašují se plakáty, které se stále obnovují. o.

K sporu o zádruhu staroslovanskou ^ viz „Hlídka" 1900 str. 182.)

napsal pehledný a instruktivní lánek Jos. Peka v . 0. H. 1900 str. 243.

Dle nho zídla a první stopy staroslovanského zízení zádružného shledá-

váme v Rukopisu Zelenohorském. Podle MajeAvského, Karamzina a snad

i Vuka Karadžie kombinoval Hanka v R. Z. líení své o staroslovanském

žý^í sociálním. Pod dojmem Rukopisu Maciejowski vrhl se na studium staro-

slovanského práva, Lelewel rozvíjí svou theorii gminowfadnoáci u starých

Slovan, kterou pak Mickiewicz, ztráceje se ješt více ve spekulaci, vykládal

s nadšením udiveným národm západu. Maciejowski je velkou autoritou
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Palackému, jehož líení staroslovanské spolenosti a vytýkání jejích rozdíl

proti germánské tkví cele v Maciejowském ; slovo „zádruha" sice se ješt

nevyskytuje, ale již uvádí Palacký s rodem staroeským dle R. Z. ve spojení

pozdjší rodinný nedíl, který nazývá eledním ádem. Rovnž i Šafaík

(..Výmšky o ddiném právu v Cechách") i Vocel („O staroeském ddickém

právu") stojí na zásad národní svéráznosti práva staroslovanského, Vocel

má zásluhu, že první u nás ukázal blíže na instituci rodového spolku a že

pokusil se užiti ho za dkaz rodového zízení, spoleenství majetkového

v pravku. Pekvapuje však, že Vocel neznal znamenité polské práce

J. Hubový z r. 1832. o ddickém právu slovanském, kde zejména vyložen

rodinný nedíl stedovký, který je Hubovi jen „památkou" nkdejšího spo-

leenství majetkového ; zádruha jihoslovanská dotena je zcela mimochodem.

Zcela naopak u H. Jireka v „Slovanském právu v Cechách a na Morav"
nedíl ustupuje do pozadí a v popedí je zádruha, kterou prohlašuje nej-

prve za podobnou staroeskému rodu, ale pozdji mluví o ní jako instituci

s rodem staroeským totožné a také on ji uvádí v souvislost s rodinným

nedílem dob pozdjších. Když r. 1886. padl R. Z, jediný to pímý doklad

rodové, „zádružné" organisace staroslovanské spolenosti, pece tehdy nesítila

se s ním celá stavba staroslovanské historie právní a spoleenské, ba tehdy

teprve prohlášena u nás zádruha za instituci nepochybn staroslovanskou a

Slovanm obecnou ; svou jistotu erpalo nové uení ze sociologie a mluvím
jeho byl Masaryk (Athenaeum 1880), který stojí na stanovisku, že z existence

zádruhy u dnešních Slovák mžeme souditi, že zádruha byla díve v Cechách

i na Morav, dále pak, že zádruha zachovala se nejlépe u Jihoslovanv, a

proto že bude svá pravidla abstrahovati pedevším z ní; — ale to je

základ nedržitelný. <p. p.i

Trvání obhu planety Venuše. Od 200 tém let zstávala otázka

po dob rotaní obžnice s naší zemí sousedící Venuše problémem neroz-

luštným. Slavný Cassini se domníval, že doba obnáší 23 '/4 hodiny, Bianchini

ze svých pozorování našel dobu 24'/
3

dne, jiní pišli tém na 24 hodin.

V letech 1877— 1878. uinil Schiaparelh pozorování, která jej vedla k pe-

svdení, že rotace Venuše je velmi zdlouhavá, a sice že se tato obžnice

otáí bhem své rotace kolem slunce, jež trvá 224 1

/7 dne, jen jednou koleni

své osy. S tímto výsledkem dobe souhlasila novjší pozorování na hvzdárn
v Nísse. Jiní pozorovatelé dospli však pesvdení, že rotace nemže se

mnoho vzdalovati od 24 hodin. Píina tchto obtíží spoívá v tom, že na

povrchu Venuše i nejvtšími teleskopy jen zídka slabé známky jasnjších

nebo temnjších skvrn lze pozorovati a že mnohé z tchto skvrn jsou patrn
jen následky úink kontrastních, jež jsou podmínny rozdlením svtla a

zákonem o osvtlování. Skuteným, námitky prostým pozorováním skvrn

nedokázal ješt nikdo s uritostí 24hodinné trvání obhu. Otázka ta je však

nyní snímky spektraln-fotografickými ve prospch krátkého trvání obhu
rozešena. Cáry ve spektru pramene svtelného viditelné ukazují pošinutí

své polohy, jestliže se tento pramen svtelný pohybuje ve smru k pozorovateli,

a sice pošinují se k fialkovému spektru, blíží-li se pramen svtelný, k erve-

nému, vzdaluje-li se od pozorovatele. Pošinutí i pi rychlostech nkolika

kilometru velmi nepatrná mohou s jistotou jen pomocí nejvýše pelivých
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snímky fotografických spektra pramene svtelného poznána býti. Otáí-li se

planeta nkterá okolo své osy, pohybuje se svítivá hmota od okraje smrem
k pozorovateli, svítivá hmota druhého okraje vzdaluje se od nho. Podan-li

se tedy zvláštní spektrální fotografie obou tchto okraj, pipouští poloha

árek na obou fotografiích úsudek o rychlosti pohybu a proto také o trvání

obhu. Takovéto spektrální fotografie jsou velmi obtížné, avšak pi Venuši

podaily se nyní astronomovi Blopolskému na hvzdárn Pulkovo u Petro-

hradu. Telegram odtud praví: „Ze ty spektrogram mohl Blopolský

konstatovati krátký as rotaní." Jde jen o 24hodinnou dobu rotaní a

problém je tím v principu konen rozešen. — k.

Bohatství uhelné v Evrop. Dr. Frech ve Vratislavi pojednával

nedávno o otázce: „Kdy budou naše doly kamenouhelné vyerpány?" Dle

nho je Nmecko, jak odhady na dkladných šeteních spoívající ukazují,

co se týe zásoby uhlí, nejbohatší zemí evropskou a je pevyšováno množstvím

látek k pálení se hodících jen severní Amerikou a severní ínou ; v Anglii

je pouze doasné íslo produkní vyšší a bude míti za následek rychlé

vyerpání vrstev uhelných. lánek koní pehledným sestavením doby, kdy
budou asi vyerpána jednotlivá dležitá kamenouhelná pole v Evrop.
Professor Frech rozeznává pi tom tyi periody. První trvající 100— 200 let.

Nejmenší celkovou sílu a nejmenší poet vrstev mají revíry uhelné stední

Francie (100 let), stedních Cech, království saského, provincie saské (její

vrstvy jsou tém již vyerpány), severních revírv anglických v Durhamu
a Northumberlandu. Druhá perioda 200—400 rok. Mnohem vtší je poet
a síla všech vrstev v ostatních anglických polích uhelných (250- 350 let),

v revíru AValdenburg-Schatzlarském (asi 200 — 300 let), v severní Francii

(350 — 400 let). Tetí perioda obsahuje 600—800 let. Ješt píznivjší jsou

pomry v Saarbrcken (asi 800 let), v Cáchách a s Cáchami souvisících

vestfálských uhelných polích (asi 800 let). tvrtá perioda více než 1000 let.

Nejvtší mohutnost ložisek (asi 5000 m) a poet vrstev mají kraj kameno-

uhelný v horním Slezsku a jeho východní (rusko-polské) a jižní pokraování

(Morava). Horní Slezsko obsahuje množství na sob nakupených vrstev, jak

dle dosavadních zkušeností nikde jinde se nevyskytují. Ve 100— 250 letech

budou malá kamenouhelná ložišt eského, saského a waldenburgenského

revíru vyerpána. Týž osud stihne uhlí hndé eské a severonmecké.

Poteba bude hrazena pak z horního Slezska; dlníci, kteí jinde pone-

náhlu nebudou míti výdlku, pjdou do horního Slezska a pi rozlehlosti

polí uhelných, v nichž ješt se nepracuje, bude lze rozšíiti dobývání. Jak
brzy i zde vyerpání nastane, nelze s uritostí vypoísti. Avšak i když

dobývání po 150—250 letech nastavši i sebe vtších rozmru dosáhne,

nenastane vyerpání zásob ped zaátkem 4. tisíciletí našeho letopotu. — k.

Zkoumání hloubky „Albatrosa*" ve Velkém Oceánu. Americký
parník k lovení ryb urený, Albatros, s professorem AI. Agassizem jakožto

vdcem vdecké ásti výpravy nalézá se nyní ve Velkém Oceánu za úelem
vyzkoumání hloubky jeho. Lo opustila 23. srpna 1899 San Francisco,

dospla 30. záí do Tah i ty a dne 12. prosince do Suwy (ostrovy Fidžiské),

odkud byla nastoupena další jízda do Yokohamy. Dle dopisu vdce výpravy

k vydavateli „Petermanns Mittheilungen" bylo vykonáno až do píjezdu do
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Suwy kolem 250 mení. Tmito bylo dokázáno, že severn od ostrov

Marquesas existuje kotlina 4600— 5800 m hluboká mezi 24-5° severní šíky

a 6
- 5° jižní šíky, v ásti to oceánu, ve které dosud tém žádná mení

nebyla konána. Jihovýchodn od Tongy byly nalezeny ohromné hloubky

8303 a 7977 m a vydatný tah se sítí vlenou v hloubce 7G28 m vykonán.

V této krajin byly již ped tím ohromné hloubky oceánu konstatovány,

ano nejvtší, jež posud známy jsou až 9000 m a více. Professor Agassiz

sdluje, že z hloubky 7626 m vytaženo bylo bahno hndé s radiolary a

úlomky velikého druhu houby obsahující kemen. Agassiz píše dále, že nej-

zajímavjší ást jeho zkoumání se týká úskalí koralových ostrov Paumotu,

Cookových a Tonga, nezmiuje se však o tom, zdali zkoumání tato mluví

pro nebo proti náhledu jeho a jeho otce o zpsobu utvoení úskalí

koralových. r.

******* *i^.******** [U
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V Brn, 25. srpna 1900.

Církevní zprávy. „Quirinal a Vatikán" bylo te heslem

nesetných lánku novináských. Jak se zachová sv. Stolice pi náhlém
skonu krále italského Humberta a pi jeho pohbu V Bylt král íma
nespravedlivý držitel, jakož i jeho otec, íma uchvatitel, z církve

vylouen. Exkommunikace tato byla sic už zmírnna bhem tch 30 let,

co od zabrání íma uplynulo, byl král Humbert „excommunicatus
toleratus", jak zní církevní právní název, pece však jen excommunicatus,
z církve vyobcovaný. Vyobcovanému z církve odpírá se pak církevní

poheb. Napjetí veejnosti dobe katolické i nekatolické bylo v tomto
pípad tím vtší, že nešastný skon králv, zdá^o se, samo sebou vy-
zývá ke smírnjšímu jednání. První zprávy z íma vypravovaly též

všeliké vci, tak že se podobalo, jakoby kurie i aspo sv. Otec sám
byli i zevn proukázali královské rodin všecko úastenství, jaké se

v takových pípadech mezi dvory suverenv na jevo dává -— vyjímaje
jediné officielní zastoupení pi pohbu. Sdleno totiž: že sv. Otec byl

velmi dojat zprávou tou, že obtoval hned druhý den mši svatou za

zesnulého, že poslal ihned soustrastný telegram královn Markét, dle

jiné zprávy chtl sice poslati, ale sekretariát jej odeslal ne královn,
nýbrž arcibiskupovi milánskému Ferrarimu, aby on soustrast osobn
vyslovil; také církevní poheb v plné sláv, zempánovi dlužné, dovolen
a knžstvu bývalého panství papežského „assistentia passiva" pikázána.
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Tyto všecky zprávy zdály se zcela pravdpodobný a veejnost je

pijala zejm potšena. Jiná ješt vest. že kurie schválila „modlitbu

královny Markéty", již tato za svého manžela složila, zdála se už

v prvni chvíli nepravdpodobnou. Nebo modlitba ta svdí sic o lásce

manželkv-královny ke králi, ale nehodí se rozhodn duchem svým
k veejné pobožnosti.

A všecky tyto zprávy (nejautoritativnjší šíitelkou jich byla

rakousko-uherská ministerská zahraniní „Politische Correspondenz")

také pozdji vyvráceny zdá se z vrohodnjšího pramene, než z jakého

vyšly do svta. Vyvráceno po poádku: sv. Otec nebyl nijak obzvlášt

dojat, mši svatou nesloužil za zavraždného, telegram soustrastný ne-

poslán nikomu ani královn vdov ani arcibiskupovi milánskému, ne-

vydán žádný rozkaz knžstvu bývalého státu ímského, aby slavnostem

smutením assistovalo jen passivn (totiž: nevyzývalo k nim samo ani

samo jich nepoádalo, ale vyzváno byvši úastenství neodpíralo).

Církevní poheb krále dovolen už proto, že král jak praveno

byl excommunicatus toleratus, a mimo to pochovával jej právoplatný

poddaný biskup domu savojského, biskup janovský. Kdyby král byl

ml poheb na území svého panství savojského, na p. v Milán nebo

Turin, kdež má dm savojský i svou dávnou hrobku, byl by se

poheb beze všeho rozvinul se vší slávou církevní, jako poheb pravého

pána a knížete zem. Vláda však chtla poheb míti v ím na území

uchváceném a, tlo královo uložiti v Pantheonu (v kostnici „P. Marie

u sv. mueník") jen a jen z politických ohled, aby se nezdálo, že

v em ustupuje Vatikánu. Pohbu tudíž súastnilo se knžstvo pímo
s Quirinalem souvisící (klatba s Quirinalu samého sata už hned
papežem Piem IX. ješt ped smrtí krále Viktora Emanuela II.),

knžstvo diecesní a klášterní ze zemí díve savojských, ale konen
i jinak valná ást knžstva a bratrstev z íma samého i odjinud. Ale

ani s místem a s poádkem a ani se slávou pohbu, ani se schválením

modlitby Markétiny kurie nesouhlasila. Modlitbu o své ujm pijal a

vícím odporuil kremonský biskup Bonomelli (Cremona je rovnž
v bývalém panství savojském).

Nad to „Osservatore Romano" po pohbu krále Humberta pinesl

vysvtlení - proti vídeské „Politische Correspondenz" hlavn smu-
jící a zárove na dotazy katolického svta odpovídající, že poheb
králv, veejný slavný církevní poheb, nebyl kurií ímskou „dovolen",

ale pouze „trpn", a to z ohledu na skon krále, jenž zvlášt politování

a soustrasti hoden jest, jakož i s ohledem na poslední léta života

králova, o nmž se dá pedpokládati, že in zadost svým povinnostem
k Bohu, zemel snad také s Bohem smíen. Takovým pak exkommu-
nikovaným. již zemeli kajícn, církev že poheb církevní povoluje,

obady jeho pak že ídí postavením nebožtíka.

Vatikán tudíž v niem úasti své na jevo nedal, aspo úedn
nikoliv. Lid také shlukal se ped vyslaneckými budovami ve Vatikáne,

žádaje, aby vyslanci vystrili erné prapory. Z knížat a zástupc
evropských dvor, kteí se pohbu krále Humberta súastnili, pouze
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pruskv protestantský princ Jindich uinil také ve Vatikáne návštvu.

arcivévoda rakouský Rainer. bratr krále portugalského ani jiní kato-

lických dvor zástupci se ve Vatikáne nestavili.

Dle toho zdá se. že tak zvaná intransigentní (nesmiitelná) strana

ve Vatikáne pi píležitosti poslední zvítzila. Smílivé vsti dle všeho

wcházelv za to s druhé stranv. stranv sinilivvch. Tvto kruhv Vatikánu,

jakož i kruhy vládní šíí nad to zprávy o soukromém život
nebožtíka králeHumberta, jakožto zbožném, milosrdném a práv
kesanském. Nebyl vinen niím, co vlády italské za jeho panování

proti církvi a proti náboženství podnikaly. On jako konstituní král

prý mimo vvmezenv obor pravomoci své nechtl zasahovati do ízení

státního. V letoším jubilejním let súastnil se s celou královskou

rodinou odpustkových pobožností, jež domácí zpovdník ovšem musil

zmniti, nebo návštvy tv hlavních basilik rodin královské nebyly

možný. Svou velikononí povinnost prý rok co rok svdomit konal,

v ddiných zemích savojškých byl velikým dobrodincem chrámv

a klášteru. Zvlášt listy z ddiného území savojského (i katolické)

krále velebily. Katolická turinská „liberta" donesla vrohodnou zvst

o transakci mezi králem a Vatikánem z roku 1895.. kdy král sám

nabízel Vatikánu smíení a podmínky kurie ochotn chtl pijat. Ale

velmistr lože zednáské zakázal. A tak smíení opt znemožnno. Ne
m tedy vinou královou.

Proti tmto panegyrikm druhá strana prohlašuje, že sic dobré

vlastnosti královy, jako dobroinnost a zdrželivost jeho, jakož i ne-

tonost neupírá. ale zvlášt zbožným nebyl. Byl prý v otázkách ná-

boženských úpln indiftereutním.

Ježto mladý král Viktor Emanuel III. má prý mnohem mkí
povahu, a jinak nemén katolicky cítí, jako celá savojská rodina

panovnická, oekává se, že 301etý spor mezi Vatikánem a Quirinalem

se snad pece jen za nové éry smírn vyídí. Takovou nadji živí

ovšem nejvíce v Itálii, le vyízení sporu znailo by ulehení v celé

církvi katolické. Ale hned pi své ei. jíž se ohlásil po vstoupení

na trn, dal nepokrvté na jevo zásadu liberal italských o nedotknu-

telném ímu — ovšem vše to ne ze sebe, ale dle diktátu vlády.

Hlasv o ínských záležitostech a omissiích v ín znan
pibylo v evropském tisku. Pevažují jak dvody tak vážností svou

ty, kdož nedávají vinu katolickým missionám v niem, ba naopak
innost jejich hájí. Jsou však i takoví, kteí všecku vinu svalují na —
Jesuity. Jsou to hlavn nmetí protestanti, kteí v tom ohledu trpí

hotovou mánií. Známý ínskv biskup Nmec Anzer. jenž vloni povolán

byv svatou Stolicí do Evropy, dosud v Nmecku prodlévá, vyhlásil za

„píinu" nynjší boue ínské nmeckou politiku, zabrání Santungu
s pevností Ciaoou. Když za tuto mvšlenku tisk nmecko-nacionalní a

protestantský ho zaal napadat, opravil se v ten smysl, že nemyslil

svým slovem „Grund u píinu, nýbrž píležitost i záminku (Ver-

anlassung). Missie jakékoliv a hlavn hlásání evangelia nepovažuje

biskup Anzer za dvod, aby íané se bouili, nebo v ohledu ná-
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boženskéra jsou úpln indifferentní. Le poslední dobu musili nutn
v missionáích vidt politické emissary, když slovm jejich evropská
lodní dla zaala váhy dodávat.

Nejkrásnji vzkvétala vlastn missie kesanská v ín ve 63. a

74. století, a ve století 18. Prvními totiž vrovsty kesanskými v ín
a celé východní i stední Asii byli už 6. a 7. vku Nestoriané.

V sedmém století v Pekin a okolí bylo už nkolik biskupství ke-
sanských (nestorianských) ; kesanství toto udrželo se tu dlouho.

Mongolský chán Kublaj, syn ingisv, ínsky icu zvaný, sám ke-
sanství dobe znal a zanášel se myšlenkou, spojit kesany evropské

se svými vojsky na poražení islámu, jenž mu na hranicích íše jeho

poínal býti nepohodlným. Ke Kublajovi to došli benátští kupci a

cestující bratí Pólo, jež chán nazpt poslal se vzkazy k papežovi
Klimentovi, aby mu poslal sto uených muž, aby mu dokázali, že

kesanství jest pravou vírou ke spasení vedoucí. Také žádal oleje

z lampy, jež hoí v Jerusalem u hrobu Pán. Le pání Kublajovu
nevyhovno. Pozdji objevilo se opt na západ 14 tatarských poslu

chána Abažiho, pravnuka ingisova. Pišli 4. ervna na lyonský sjezd

církevní 1274 pedkládajíce návrh, aby kesanská Evropa spojila se

s mongolskou íší proti islámu. Le ani tentokrát pro evnivost mezi
východní a západní církví k niemu nedošlo. íše chán tatarských

pak bhem století sama islám pijala, aspo jihozápadní ást její,

mezi tím co severní (sibiské) a východní (ínské) ásti její zstaly
nadále oddány pohanství, buddhismu a konfucianismu.

V šestnáctém, sedmnáctém a osmnáctém vku byli to hlavn
Jesuité, kteí na východ Asie šíili kesanství. Také v ín podobn
jako v obou Indiích a v Japane missie jejich zkvétaly. Le snášelivost

ían nenechala dlouho ovoce missijní práce zráti. R. 1725. vypuklo
první pronásledování kesanv a missioná; trvalo po padesát let,

tak že v druhé polovici 18. vku v ín ani kesan ani missioná
nezstalo. Poátkem našeho vku 19. poala však práce missijní opt;
le perušena už te nkolikátým pronásledováním (1805, 1837, 1858,
1871 a 1900) neítaje menších útok, potyek a útrap, jež tu a tam
bu proti kesanm domorodcm bu proti missionám podnikány
Tak historie missijního díla o velké snášelivosti a mírnosti ínského
lidu nesvdí. Ovšem prý ke všemu vždy je popouzen s hora od
úednické tídy a od „uenc". Zvláštní dvod neúspchu kesanských
missií v ín udává V. Rozanov v petrohradském „Novém Vremeni".
Neúspch ten prý spoívá v tom, že missionái nekážou prosté nábo-
ženství a evangelium apoštol, ale náboženství s celým píslušenstvím
19setletého vývoje. Tak se celá 19setletá historie a kultura kesanská
stýká se starší ješt ínskou a boj obou je pak nevyhnutelný. Rozanov
myslí, že prostá istá nauka Kristova by i u ían psobila, jako
psobila na vysoce vyvinutou kulturu ímskou vítzn. — Missionái
naši sami však práv naopak sdlují, že katolictví je íanm pí-
stupnjší práv pro svou obadnost, jíž protestantské církve postrádají

a proto mén zdaru mají.
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Missie katolické církve byly v ín do polovice 19. vku skoro

jediné, nebereme-li zetele k dávným diecesím nestorianským v ín.
Teprv po katolické církvi picházel}7 i protestantské církve a zaklá-

daly missie, ale bez valného zdaru. Ze všech kesan ínských sotva

desetina je i byla nekatolická. Zdávna rovnž mla své leny v ín
pravoslavná církev ruská. Ale nebyli to vlastn missionái a

obrácení, nýbrž zajatci se svým knzem. Když Rusové v 17. vku ze

západní a stední Sibie poali se hýbati i na východ a založili na
Amuru msteka Nerinsko a Albazin, polekali se íané této invase

bloch do zem, již považovali (a dosud až k ledovému moi a stepím

kirgizským za svou považují) a vypravili se pod císaem Kansi, aby
vetelce zapudili. Oblehali Albazin a ztekše jej po dlouhé dob od-

vlekli pravoslavné osadníkv jeho spolu s knzem Maksimem Leontjevem
do Pekinu. Tu žila pak pravoslavná ta osada zajatc asi dv pokolení.

Po smrti Maksimov poali pravoslavní jsouce bez knze oddávat se

vlivu okolí svého, až se národn i nábožensky smíchali s domorodci.

Car Petr Veliký poslal do Cíny missionáskou výpravu v ele s biskupem
irkutským Innokentijem. ale ruská missie pišla práv v as pro-

následování a nepízn dvora i lidu ke kesanm, kdy císa ínský
byl zakázal poddaným víru kesanskou pijímat a poruil chrámy
kesanské rozboit. Ale ruská pravoslavná missie pece už od té doby
stále se udržela v ín. Posíláni vždy po smrti jednoho noví missio-

nái, a obyejn z mnich. Nejvíce zkvétala pravoslavná missie koncem
minulého (18.) století a pak v tomto století kolem let 1850 až 1860,

kdy ji vedl archimandrita Cxurij, který poal pekládati ruské Písmo
sv. na jazyk ínský a peklad Nového Zákona také dokonil. Pozdjší
náelník missie O. Palladij sestavil „ínsko-ruský slovník", a o podobný
slovník jakož i ínskou grammatiku pokusil se pozdjší nástupce jeho

O. Amfipol. Do r. 1864. missie pravoslavná byla spojena s vyslanectvím

od té doby oddlena. Dnes pravoslavná missie sestává ze tech knží.
náelníkem jejím jest archimandrit Innocenc Figurovský. Duší krom
ist ruské obce ítá málo, všeho na 500. lenové ruské missie pravo-

slavné jsou jako katolití missionái neženatí (mnichové).

Poet dosavadních zavraždných kesan ínských,
nových to mu ceník cirk ve není znám. Z missioná známo, dosud
10 obtí z provincie Peili (celkem má provincie ta na 50 katolických

missioná) a 1 ob z Hunanu. Domorodých kesan povraždných.
pokud zprávy došly udává se na 4 až 5 tisíc.

Mísíc záí zane být opt msícem poutí jubilejních, jež

v ervencových a srpnových parnech ponkud ustaly. Vedle poutí

mládeže katolické, chystají se nové poutnické zástupy všech národv
a stav. Pou mládeže katolické zstane omezena dle všeho pouze na
Nmce a Italy. Neho Francouzi svou pou mládeže poádají jindy a

ne spolen s Italy a Nmci. Více poutních zástupv ohlášeno jako
sbory diecesní nebo rzných bratrstev, a i ist národních poutí ješt
dosti se chystá, tak nová polská a mimo to zvláštní pout rusinská.

Ze zemí eských už asi žádné hromadné spolené pouti nebude.
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Kongregace obadní jednala nedávno o hrdinských ctnostech

sluhy Božího P. Claudia de la Colombire, knze z Tovaryšstva Ježíšova,

o jehož blahoslavení se jedná. Také povst svatosti sluhy Božího Jana
Nep. Neumanna, biskupa filadelfského (Redemptoristy) kongregací za

dvodnou prohlášena a žádost o další process pipuštna.
J a k o b i t é syrští se svým biskupem a celým klérem vrátili prý

se do lna církve katolické, jak nedávno sdlily angl. „Cath. Times".

Byly by tím snahy nynjšího sv. Otce korunovány opt jedním zdarem.

Z lásky k církvím východním pozval svatý Otec osobn syromaro-
nitské biskupy na jubilejní pout do íma. Došli koncem ervna ti
biskupové a dosti silná eta vznešených osob z církve a národa syro-

maronit. Byli také od svatého Otce zvlášt vyznamenáni pi audienci,

sv. Otec výslovn k nim pravil, jak ho tší jejich návrat k církvi, a
jakou horoucí lásku chová pro všechny církve východní v Malé Asii

v touze, aby co nejdíve spojily se všecky s mateskou církví ímskou.
Novou encykliku chystá prý sv. Otec o sociální otázce,

jíž hlavn chce odstraniti nkteré neshody a omyly vzájemné, jež

hnutí kesansko-demokratické i kesansko-socialní v Itálii

zpsobilo. Tím by zajisté doteny byly i spory, pokud jsou zásadní a

ne osobní, ve Francii, a hlavn v Belgii, ale i u nás. Poslední rok se

totiž v katolickém nmeckém táboe spor mezi kesansko-socialv a

katolíky opt piostil, tak že všeobecný sjezd nmeckých katolík
v Rakousku opt odeknut. — Zárove zabývá se sv. Otec myšlenkou
pokraovati v perušených roku 1870. pracích posledního snmu
oekumenického (vatikánského). Z rozmluvy dopisovatele kolínského

„Volkszeitungu", již ml s proboštem ruskopravoslavným v Berlín
Dr. Malcevem, vysvítá, že strana mírných, o spojení uvažujících theolog
pravoslavných sama by si pála, aby njaký nový oekumenický snm
katolický otázku neomylnosti církve a její vrchní hlavy znovu v úvahu
vzal a pokud možno authentickým výkladem piblížil stanovisku

východní pravoslavné církve, jež rovnž nauku o neomylnosti církve

a vrchní správy její uznává. Nebo dolní proudy rusko-východní proti

papismu brojící, z této nauky katolické nejvíce berou dvod k no-

vému záští a štvaní. — Ze by se každý nový snm asi zabýval otázkou

spojení církví pravoslavných s katolickou, je nepochybno, zvlášt za

nynjšího sv. Otce, jehož jest to srdeným páním aspo nadji míti,

že ob církve v brzku se spojí zase v jediné lásce Kristov.
Proti strannické politice hodnostá a pedních zástupc

církevních jakož i knží vydán v ervenci (12.) kongregací „koncilia"

dekret, jímž se vyhlašuje suspense i sesazení z úadu už samým
pekroením kanonické povinnosti. „Congregatio Concilii" prohlašuje,

že byla k tomu opatení donucena zjevem posledních let, kdy totiž

církevní lidé (ecclesiastici viri) té i oné stran politické oddáni jsouce

neostýchali se pro ni agitovati a provádti vci proti kanonickým
zákonm doufajíce, že sebe hrubší poklesky jim pak budou prominuty
a odpuštny. Kdož by tedy budoucn z kléru ze strannické politiky

bud své povinné sídlo opustil, nebo šat klerik svlekl, tebas i zbran
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se ješt nebyl chopil, aniž krev lidskou prolil, a tím spíše ovšem, kdož
by do ad bojovných vstoupil, anebo boje jakýmkoliv zpsobem vedl

a ídil, tebas by pi tom i šat klerický podržel: bude tím samým
skutkem už zbaven hodnosti a úadu („ab ordinum et graduum exercitio,

et a quolibet ecclesiastico officio et beneficio suspensus illico et ipso

facto") a neschopen bude jakýkoliv úad církevní na píšt zastávati,

dokud by od svaté Stolice nebyl opt restituován. Biskupové nemají

v žádném pípad privilej ani právo takového klerika rehabilitovat.

K tomu dekretu pimly asi sbor kardinál strannické boje

španlské, možná i belgické. Ve Španlsku jak známo knžstvo vtšinou
stálo pi stran dona Carlosa, nápadníka trnu proti nynjší dynastii;

karlisté pak ani revoluce ani obanské války se nestraní. Také v jiho-

amerických a stedoamerických republikách španlsko-portugalských

knží a biskupové bývají strženi v boj stran, který se nevede skoro

nikdy jen parlamentarn, ale také meem a puškou. — Pro naše tak

zvané politické a strannické závodní a agitování dekret ten vydán
není. Nebo to se vede vždy pece salvo decore clericali, bez porušení

dstojnosti muže církevního a bez urážky nebo poškození protivného

• stranníka. Ostatn naše boje politické, jež knžstvo slovem a písmem
podnikati musí, jsou hotové apologie církevních práv a náboženství

proti stranám jedno i druhé nebo oboje znevažujícím. A k tomu je

knžstvo zrovna úadem svým povinno: varovat, vyvracet, kárat bludy
a nepravdy a nešlechetnost.

O kesanském duchu ve vojsku našem zase divn svdí nedávná
soubojová affera markýze Tacoli, který odekl souboj po
hádce s jistým dstojníkem. Vc je tím choulostivjší pro ducha
vojenského u nás, že markýz Tacoli hájil arcivévodu Františka Ferdi-

nanda (u píležitosti jeho satku s hrab. Chotkovou). A za to, že svého

a arcivévodova uražee nevyzval na souboj — estným soudem od-

souzen a propuštn ze svazku dstojnického. A ješt jiný upímný
katolický dstojník, setník Ledóchowski, že dal radu Tacolimu, degradován
na prostého vojína. „Katolické Listy" pražské vyvolaly reminiscenci

historickou, jak i císa Josef II. souboje zavrhoval a zakazoval jako
zlozvyk práskv.

O letoší výroní schzi „Lvovy spolenosti" rakouské
v Mariboru jmenován biskup lavantský (mariborský) Dr. Michael
Napotnik estným lenem jejím za své zásluhy o vdu katol. —
Tentýž hodnostá církevní slavil 15. srpna 251eté knžské jubileum.

V lidu vícím diecese lavantské prošel den ten, jakož by i vtší
a dležitjší asi osobní události onoho biskupa lavantského prošly,

beze všeho sledu. O zvláštním od lidu slovinského uzaveném a od-

loueném duchu stolice lavantské svdí i to, že na národní slavnosti

stoletých narozenin nejslavnjšího biskupa lavantského, Antonína Mart.

Slomšeka, jenž sídlo biskupské ze Sv. Ondeje do Mariboru penesl,

ani kapitula ani biskup mariborský nijak zastoupeni nebyli ani se

zastupovat nikým nedali, a vzdálenjší diecese lublaská etn i estn
byla zastoupena. — K Oletému biskupskému jubileu Strossmayerovu

Hlidka. 41
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chystá se za to (8. záí) veškeren lid jihoslovanský. Slavnostním spisem

n té píležitosti bude dílo pojednávající o kathedrale djakovské,
jež vydá nákladem svým záhebská akademie a vytiskne eská grafická

Unie. Pisateli spisu jsou stavitel kathedraly Josef Vancaš a Nikola

Mašic, editel Strossmayerovy akademické obrazárny; illustrace k dílu

tomu kreslili Ludvík a Maxm. Seitzové. Do franiny je pekládá prof.

F. Sarazin.

Dne 15. srpna slavila úední církev uherská 9001etou památku
zavedení kesanství do Uher, vlastn korunování krále Štpána
a odporuení Uher ve vnou ochranu Matky Boží. Zprvu sic tajným

obžníkem zakázáno úadm státním súastniti se oslavy, ale když
obžník se prozradil a vzbudil nevoli katolík, dal se konen i stát

i král uherský pi slavnostní mši svaté aspo v Ostihom zastupovat.

Spolu s oslavou 16. a 17. konán sjezd katolík uherských a sjezd

katolických uitel. — Pražská „Politik" správn podotýká, že v celém

tom jubilejním enní úzkostn se vyhýbáno každému slovu, které

by Maary upomenulo na to, že kesanství pijali cd eských vro-
vst; že sv. Vojtch to byl, jenž Gejzu-Štpána r. 984. poktil a že

žák jeho opat bevnovský Radla, pozdji v Uhrách sv. Astrikem

(Anastasiem) pezvaný to byl, jenž korunu královskou Štpánovi z íma
r. 1000. donesl a vbec pi upevování kesanství v Uhrách hlavní

psobnost vyvíjel.

Polský katolický obranný list „Katolík" bytomský pedloni dán

do klatby od nmeckého knžstva vratislavské diecese
(300 knží podepsalo vyhlášku) za to, že je pro jeho germanisaci

píliš oste napadal. Boj proti listu plnícímu jen svou národní i nábo-

ženskou povinnost zmírnn sic pozdji vlivem kardinála biskupa vrati-

slavského Koppa, ale pece trval skryt dále. Le listu samému to

pomohlo; ze 12.000 odbratel vzmohl se na 22.000. Za to listy proti

nmu založené klesly dodnes a zašly docela. Ježto Slezsko má mezi

400 farami na 250 far polských (ásten též „moravských"), jest vše-

obecná skoro vlažnost a nevšímavost knžstva k národnímu citu lidu

polského velkým kamenem úrazu mezi lidem a knzem. Pro odcizenost

knžstva vláda pruská také nedala náboženství tch výsad, jaké mu
ve škole povolila v Poznasku a západních Prusech, totiž aby se dítky

na škole náboženství uily polsky a k tomu cíli tedy i ísti polsky

znáti musily. Když vloni žádost takovou knžstvo slezské pak pece
podalo, bylo odmrštno. Ostatn vláda pruská pospíchá, aby tuto výsadu
Poznaská a západních' Prus co nejdív ze svta sprovodila. Nedávno
ve dvou krajských regenciích samovoln bylo zakázáno školním úadem
náboženství a tení po polsku do škol zavádt bez svolení vrchního

úadu školního. V Poznani pak ped msícem pruský ministr nábo-
ženské vyuování polské samovoln odstranil jako ne-

místné. Jelikož však to uinil o své ujm, protestoval arcibiskup
hnzdensko-poznaský proti tomu, aby ministr, nadízeného církevního

úadu se ani neotázav, o vyuování náboženském naizoval, co sám
chce. Protest arcibiskupv byl v poloúedním kolínském list oste
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odsouzen, naež nemén oste ozvaly se proti takovému jednání listy

katolického „stedu", zvlášt berlínská „Germania". Na to následovalo

úední „vysvtlení" celého pípadu v „Nordd. Allgemeine Zeitung",

že prý ministr v ojedinlém tom pípad z píin zhola administrativních

vyuování ujednotil. Po vtlení tí pedmstských obcí do msta
Poznan bylo by prý se ve školách tchto obcí náboženství vyuovalo
nmecky, ve školách staré Poznan polsky. Tím prý by se bylo stížilo

dítkám pestoupiti z jedné školy do druhé, což za mstské sthovavosti

obyvatelstva asto se piházívá. — Katolické listy ovšem ani tímto

vysvtlením nejsou upokojeny. Ministr Studt má ostatn za sebou už

více podobných kousk, proto možná, že biskupové ve Fuld na kato-

lickém sjezdu shromáždní se oprou takovému zpsobu jednání, jež

pipomíná bezohlednost z doby „kulturního boje".

V Paíži konán v srpnu kongress protiotrokáský, jehož

pevážné úastenství náleželo církevním a zvlášt missijním spolenostem

a pracovníkm katolickým. Za Eakousko pítomna byla hrabnka
Ledóchowská, pedsedkyn rakouské Claverovy spolenosti. Velmi dle-
žité a vážné vci o úsilí protiotrokáském promluvil ze zkušenosti své

Le Roy, generál missijní kongregace „otc bílých" (sv. Ducha), kterýžto

ád od Alžíru až do stedojižní Afriky rozvíjí tichou a blahodárnou

psobnost svou missijní i kulturní. Kongress shromáždil nejvybranjší
spolenost katolickou rodem i duchem, a to skoro výlun z národv
románských i latinských. To by bylo hned jedním z pesvdivých
znamení, že i románský katolicismus ješt je schopen velikých skutk,
že není tak mrtvým a neplodným, za jaký jej nacionalisté nmecko-
anglosaští prohlašují. Protiotrocké dílo hrdinské lásky vede skoro sám
nejen dnes, ale od let inn, kdežto národy ostatní leda sympathiemi,

snad i slovem a písmem a sem tam i píspvkem penžitým dílo to

podporují.

Dvousetleté jubileum spojení svého s církví katolickou

chtjí sjednocení oslaviti ve Lvov 8. záí jen tichou kostelní slavností.

Aspo v úmyslu církevních kruh jest jen tichá kostelní slavnost.

Ostatn v listech obanských a v lidu propaguje se nálada pro veejné
národní oslavení.

Po ásteném zrušení „ssylky" (vypovídání) na Sibi, zstalo

pece jen ve výjimkách i na dále vypovídání sektá a vbec
provinilc proti náboženství. Prostedek tento jakožto církvi pravo-

slavné zcela škodný, odsuzují konservativní a církevní listy ruské.

Když už se ssylka zrušila, mla se zrušit i v tchto pípadech a

zvlášt v nich. Nebo prý pesazení sektáe do njakého vzdáleného
místa, kde je teprv za vtrem, jest umlé rozsívání koukole po celé íši.

Na sibiské dráze samy sebou vyrstaly ihned osady na stanicích

a první péí státu bylo postaviti osadám tmto pravoslavné chrámy.
Tak bhem tí let vystavno tu podél dráhy sibiské 74 chrám. Pro
cestující dlouhou drahou sibiskou ostatn zhotoveno nkolik voz-kaplí,
jež v první chvíli i na stanicích službu chrám zastávaly a dosud
zastávají. Nouzi o chrámy má zvlášt kazaská eparchie, v níž
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mstí se nkolik malých nárudku asijských ješt pohanských nebo

už obrácených. A práv v tchto osadách uvašských, tatarských,

mordevskýeh, voáckých atd. chrám se nedostává. Letos podnikl proto

kazaský arcibiskup prosebnou akci sám; car daroval ihned 65.000 rubl
a i odjinud etn se dary scházejí. V téže diecesi však nejen nedostatek

chrám ale i nedostatek knží pociují osady jinorodé.
Sv. synod od letošího školního roku (1900/01) založil proto 30 stipendií

pro nadané hochy jinorodc, aby v seminái a theologii kazaské
mohli se vzdlati na hodné knze lidu svého. Pro tyto stipendisty

bude v semináích platit zvláštní uební osnova: místo starých jazyk
klassických budou se uiti každý jen mateštin a ruštin a církevnímu

staroslovanskému jazyku.

Statistika církevní sv. synodem vydaná uvádí tato ísla:

roku 1900. bylo v pravoslavné ruské církvi 67 diecesi, a v nich 115

biskup. V tomto potu bylo dle hodnosti 3 metropolité (kyjevský.

moskevský a petrohradský), 15 arcibiskup (v tom ísle exarch národní

církve gruzinské) a 97 biskup. V synod zasedalo: 3 metropolité

exarch gruzinský a arcibiskup novgorodský, 2 biskupi stále a 2 jen

na as pítomní. Diecesím stojí v ele 3 metropolité, 14 arcibiskupv

a 50 biskup. Deset hierarch (1 arcibiskup a 9 biskup) sproštni

správy diecesní a žijí v Petrohrad zamstnáni v kancelái synodální.

Biskup viká je 37. Vikáe biskupy mají: metropolie po 3 každá,

pt eparchií po 2 každá a 25 eparchií po jednom. Jedno biskupství

jest v Americe, Japansku pak jest viká s právem polosamostatného

biskupa. — Statistika z r. 1898. mimo to vypoítává: farních chrám
36.361, filiálních 18.000, kaplí hbitovních, domácích a jiných na 10.000.

Knží jest 2085 proboštv a dkan 42.000 knží obyejných, 14.062

jáhn, 43.950 podjáhnv a nižšího duchovenstva. — Poet vících
pravoslavné církve: 39,265.493 mužv a 39,584.324 žen.

18. ervence pipadlo výroí 30 lete od té doby, co nespokojení

s dogmatem o neomylnosti papežské a hlavn nkolik professor n-
meckých s Dullingerem v ele, založili odštpenou svou církev staro-

katolickou. S nadšením uvítaná
v
od liberalv a nekatolíkv evrop-

ských obec ta, o níž se nadali, že ímu konen docela pdu podkope,

dnes po 30 letech, skomírá, a neví, na kterou mohutnjší spolenost,

a státní a církevní by se pilepila, aby život a trvání své prodloužila.

Ritualisté anglití na poslední schzi své jednoty církevní

„Church-Union" pod pedsednictvím lorda Halifaxe zaujali stanovisko

proti anglikánskému episkopatu. kterýž ústy londýnského biskupa nedávno

odsoudil adoraci a pechovávání tla a krve Pán i po boho-

služb. Prohlásili: „My lenové anglické církevní jednoty (Eng. Ch.-Un.)

vyznáváme pevn víru a nauku jediné svaté katolické a apoštolské

církve, že totiž ve svátosti poslední veee našeho Pána chléb a víno

se pispním Ducha sv. pi konsekraci podle ustanovení Pán pro-

muje pravdiv a skuten v tlo a krev Krista Pána a že proto

Kristus náš Pán pítomen jest v nejsvtjší Svátosti oltání pod zpu-

sobami chleba a vína a že i ve Svátosti té uctíván bvti musí." —
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Ovšem podle nedávného listu svatého Otce (Apostolicae curae) anglití

protestante nemají žádného platného knžství, nemají tudíž ani pravé

Svátosti oltání a všecko usnášení ritualistv a všecky jejich snahy

v liin anglikanismu piblížiti se k církvi katolické a vše po ní

dlati Jsou marný.
Židé sektv sionist sešli se k druhému svému sjezdu do

Londýna (první bvl v Basileji 1898). Pítomno bylo asi 400 žid po-

nejvíce rusko-polskvch. Židé anglití stranili se chudých, otrhaných a

pravovérných delegát sionitských a židovští bohái odjeli z Londýna.

Zstala pouze londýnská židovská chudina, jež se sionistv ujala.

Resoluce sjezdu tentokráte po dlouhé rozepi, v jaké ei mají býti

sestaveny a vydány, složenv s nminou v ruském jazyce. Žargon za-

mítnut, ale zamítnuta i hebrejština a ruština též pijata za úední jazyk

sionismu. Pedloni v Basileji stží si ruština dobyla právo debatty.

Z akcií banky osadnické rozprodáno dosud 120.000. upsáno pak

320.000 akcií. Nové osady však nezakládají se už na „Sion", ale

v Americe vtšinou. Také dle organu sionist „Hacefira" neuí úkolem
sionismu osaditi znova Palestinu, ale emancipovati a sdružiti židy jako

odosobnnv. svobodný, národn i politicky samostatný národ. Na sjezde

samém však pece jen stále mluveno o znovuosídlení Palestiny. —
Také na nevdnou Polnou a Chvojnice (prusko-polské) si stžováno.

Rovnž Rumunsko dostalo svj díl jako nevdná, nekulturní zem.
Útrapy žid rumunskvch líeny jako nebývalé a neslýchané v celé

historii židovstva! — Ježto orthodoxní talmudisté a rabíni pohlíželi

dosud na sionismus jako na podvratnou sektu, a sektásky nábožen-

ského nic valn se v nm nezavádí, tu sehnali si sionisté letos na jae
podpisv a svolení sta rabín, kteí sionismus uznávají. Usnesení jednoho

sta rabín má ve zízení polsko-ruských žid moc povznésti njakou
novotu v právoplatný obyej, zákon, zízení.

Vda a umní. Nová správa divadla pražského už msíc se iní.

Jako parádní hry nové ery sehránv byly: „ Dalibor" s novými kulisami

a novvm nacviením, mimo to cizí novinky: dánského Draehmanna
„Byl jednou jeden král" a Langmannv „ Bartoš Tuanský". drama

ze sociálního ruchu brnnského. Ovšem ne první msíc, ale první léta

teprv budou smrodatnými pro posudek, zda nastala skuten „nová

era". — Vítézství plzeského pveckého spolku „Hlaholu" v Brusselu

a Paíži tak vynášené bylo dle pvodní zprávy plzeského sociálního

listu „Naše Doba" pehnané. „Hlahol" v Brusselu prý dostal první

cenu, že závodil — sám se sebou. Na závody pvecké se totiž žádný

z 30 pihlášených spolk valn nedostavil. Také v Paíži úspch byl

sic slušný, ale prý nic obzvláštního. Ani tu prý závoditel. s nimiž

slušné se daly síly mit, nebylo. — Jiné listy ovšem byly plny slávy

a nadšení také od pvodních zpravodaj sdleného.

Pokroková strana moravská konala nedávno v Brn sjezd
pátel slovanských (Slovanské jednoty), na nmž podivným zp-
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sobem trumf celého jednání vypadl v resoluci o „eském státním

právu". Na pražském sjezdu slovanských žurnalist roku 1898. debatta

ani resoluce o njakém eském státním právu nepipuštna, ježto do

slovanského programu nepatí.

Na paížské výstav piznávány v polovici srpna odmny.
Z eských umlc vyznamenání došli Václav Brožík tím, že povolán

do umlecké poroty, díla jeho tím už byla „hors concours", mimo
závodní. Václav Myslbek velkou cenou a Hynais zlatou medaillí vy-

znamenáni. Z vídeských umlc malí vyznamenán velkou cenou

Klimt, tvrce nešastné filosofie, která v senát universitním nedošla

uznání. Z vystavovatel rakouských všech odbor i prmyslových
vyznamenáno jich 101 velkou cenou a 320 zlatou medaillí. Všecky
hromadné výstavky vbec cenami podlovány. Vyznamenáno celkem

95% všech rakouských vystavovatel. Z Rus umlc vyznamenáni
velkou cenou: Antokolský a kníže Trubecký; z Polák Bronislav

Maruszewski, (zlatou medaillí malí Mehoffer, stíbrné medaille malíi

Malczewski, Podwalski, Tetmajer a Wyczólkowski); z Charvát malí
Vlaho Bukovac a ze Srb malí Paja Jovanovi a socha Boka Jovanovi
všichni zlatou medaillí; z Bulhar jen zlatou medaillí G. J. Mrkvika,
bronzovou medaillí G. A. Mitov; diplomem malíi Stanev, Deforkad,

Všín, Domajlov. (Mrkvika a Všín jsou Cechy.)

Musealná spolenost slovenská mla v srpnu své výroní
valné shromáždní v Ture. sv. Martin, pi emž sdleno, že jmní
hotové roku loského bylo 14.366 korun, výdaje inily 4778 korun.

Píjem ádný inil 5427 korun. Od ministerstva osvty dostává „Musealná

spolenost" ron 600 korun podpory — jediná to subvence, již stát

„maarský" platí ústavu, ist slováckému.

Nové lvovské divadlo mstské zane svou innost pod
moderním editelem St. Pawlikowským 8. záí. Vedle nového divadla

ve Lvov v Kališi, Lodi, zane bu už tuto zimu nebo na rok i nové
divadlo (tetí) polské ve Varšav. V Petrohrad staví zase Nmci
druhé své divadlo! Rovnž nové nmecké divadlo staví Nmci
v Londýn a ve Filadelfii. Ve svt mimonmeckém (mimo Nmecko
a Rakousko-Uhersko) mají Nmci dnes více divadel než Slované ve

vlastních svých vlastech (koující spolenosti a divadla po tak zvaných
národních domech neítajíc).

Polský malí Alex. Sochaczewski vystavuje ve vtších mstech
polských práv svj cyklus „Sybir", 6 vtších a nkoliknáct
menších obraz pedstavujících útrapy polských vyhnanc do Sibie.

Malí sám v mladém vku útrapy ty jako vyhnanec pežil. Cyklus
svou drsností životní a už také i místem svým jaksi velmi se podobá
„napoleonskému cyklu" Verešaginovu (cyklus Vereš. na výstavu
paížskou nepijat z národní ješitnosti francouzské!) „Sybir" už byla

vystavována v Mnichov, Londýn, Brusselu, Krakov a te byla ve
Lvov. — Mezi tím co ministr vyuování Studt a celá etná panující

strana v Prusku Poláky dusí, císa Vilém nalézá obzvláštní zalíbení

v malíi polském Vojtchu Kossakovi, kterýž už nkolikrát jej
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vypodobnil. Pozval ho. aby se vypravil do Cíny s vojskem nmeckým a

generálem Waldersee a zvnil svým šttcem pochody a boje vojska

nmeckého v ín. Kossak pozvání pijal. — a žádost Sienkiewicze

samého zstane daru jubilejnímu vsi u Kielc její jméno pvodní
Oblegorek. Vvbor oslavný tudíž svou žádost o zmnu iména vsi v název
„Kemen" odvolal. — „Kižáci" Sienkiewiczovi, kteí v polském
originále práv budou dokoneni, pekládají se konen i do nminy
(Alte und neue Welt je od záí v novém roníku slibuje) pes všecku

nechu Nmc k tomuto dílu, jež kulturn kesanské poslání nmeckých
rytí kižák ve svtle pravdivém sic, ale práv proto plném doklad
odpornosti a podlosti jejich vyliuje.

Tolstého „Vzkíšení", jež pisplo vedle jiných pedešlých
reformatorských spis Tolstého k tomu, že tajným cirkularem svatého

synodu vyluuje se autor jeho z církve pravoslavné — te
teprv až napadl vysoce postavenou osobnost obrprokurora sv. synodu
Pobdonosceva ! — peloženo posledn i do siamštiny. Co nedlá
pikantnost a židovská reklama! Vzácnjší a umletjší díla samého
Tolstého i ruské literatury vbec jist si Siamci dosud nepekládali!

Jedno z nejpochybnjších dl Tolstého dochází cti nesíslných peklad
a vydání, dílo senilní impotence a mkkohubosti. — A. J. Faresov

vydal práv „pamti Lesková", v nichž zvlášt doba let osmdesátých

ze života spisovatelova velmi dležitými a novými doklady zastoupena,

a to pedevším listy redakními: „Istori. Vstnika", „Gazety A. Gatcuka",

„Ruské Mysli", „Vstnika Evropy" a j. Nejvíc a nejvýznanjších
list jest k redaktoru Subinskému z „Istor. Vstnika". Lskov jako

obchodní agent jisté paroplavební anglicko-ruské spolenosti neml na
ržích ustláno. A listy jeho plny jsou nák a nervosní pedráždnosti
a netrplivosti.

Slovanský petrohradský spolek vydal A. L. Lipovského dílo:

„Cho vaty", historický, geografický i národopisný nártek, jímž

petrohradský slovanský spolek chtl pispti ku vzájemnému poznání

slovanskému. Charváte dílo Lipovského pijali vdn. Tak „Obzor"
ani „Vienac", a žárliví na jméno charvatské, nestžují si, že by kde
na úkor Srb byl jim ubral slávy i krajv a duší. Naopak chválí

Lipovského, že dle pravdy uznal jak Charváti a Srbové navzájem do

území svého zasahují a zasahovali od dávna
Pro nové období divadelní, jež v záhebském národním divadle

poalo na narozeniny císaovy, složil charvatský skladatel Za je novou
operu „Pri morka", dvojaktovku na slova nejstaršího dnes pvce
charvatského Trnského.

V ervencovém sešit mostarská Zora uveejuje novou kytku
úsudk, jež dostala z obecenstva na svou poptávku (na 10 otázek roz-

dlenou), co soudí tenái o srbské krásné literatue. V tom
sešit posudky už jsou kratší, mén odvodované a mén rozvádné,
ale skoro vesms srbské literatue nepíznivé. Ze zasílatel není žádný
sám njakým slavnjším spisovatelem belletristou. jsou to bu kritikové,

bu pouzí tenái.
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V 16. a 17. svazku „Sborníku za Národní umotvorenija" vy-
dávaným od bulh. ministerstva vyuování obsaženo mnoho zajímavých
a dkladných prací o národopisu a historii bulharské. Tak
V. Dobrušky podává pehled archeologických nález poslední doby
v Bulharsku; podobn Boris Djakovi obírá se specieln archeologií

podunajského Bulharska. etná jsou sdlení a práce o rukopisech
historicky významných. A. J. Sobolevský pojednává o církevních

písních 9. a 10. vku a o jejich vlivu na církevní slovanský jazyk.

Dr. J. Milevi podává zprávy a rozbor o náeí a literatue banátských
a brašovských

v
Bulhar, dnes doista porumunštných nebo posrbštných.

Dr. Iv. D. Sišmanov podává kritický pehled prací o výklad a

pvodu jména „bulh ar", sám pijímaje konen ten náhled, že

jméno totožno jest s názvem eky Volha (Volga, Bolga), od níž pišli

podmanitelé devních Slovan balkánských. Z folkloristiky rozbírá

Dr. Jií Polívka pohádku „O kocouru v botách", sleduje ji v podání
západních a slovanských národ. Zajímavé jsou též práce oddílu

státovdeckého, politického a národohospodáského. Dr. B. Mincev po-

suzuje tu bulharské státn-politické a sociální názory, pokud a jak
jevily se v Bulharsku ped osvobozením. Blkovský pojednává o úvru
a bankovním i záloženském zízení v Bulharsku. Díl tetí pírodovdecký
má tyi lánky, geologický, petrografický, pírodnický (o hmyzu a

vlivu teploty na) a rostlinopisný. — Sborník zastupuje pro Bulharsko
úkol publikací akademických nebo podobných jaké vydávala naše
eská musejní spolenost, jaké vydává ve své vdecké ásti „Matice
Srbská" a „Matice Charvatská." V sedmnácti dosavadních svazcích

složena už velká sbírka zajímavých a dležitých prací o historii,

národopisu a zemi bulharské. — Spolek literární bulharský vydal
práv Vasila Kancova obšírné dílo „Makedonija, etnografija i statistika",

jenž jako dobrý znalec pomr macedonských podává tu o neosvobozené
dosud zemi slovanské vše, co vdní hodného a pro pítomnou dobu
s ohledem na východní otázku zajímavého se povdti dá. Macedonii,
jako pravý labyrint národnostní, nevdí západní národy komu pi-
poísti a zvlášt Bulharm ji pipoísti nechtjí. Kivdu tuto, již mírem
berlínským celá Evropa na jižních Slovanech spáchala, jakož i marné
a prázdné snahy Srb, kteí si ítají právo na celé území až po *Solu,
Kánov ve svém díle dobe potírá a vyvrací. — Mladá literární obec
bulharská vydala nedávno almanach písní a povídek na podporu ne-
úrodou a nouzí stížených kraj pod názvem „Na pomošt", z jehož
výtžku asi nikdo z hladových venkovan nenasycen. Neuživí kniha
bulharská literáta samého, ne tak aby celým krajm z nouze pomohla!

V Paíži mezi mnohými jinými sjezdy konán letos i sjezd

vdeckých akademií, mezinárodní to druhá schzka elných akademií
evropských a amerických, o niž vloni ve Wiesbadenu první pokus
uinn. V Paíži letos ustanovena pevná organisace celého sdružení
a uren zpsob a ráz sjezd, jež ted teprv budou sjezdy pracovními.
Na paížském sjezdu byly zastoupeny akademie z Nmecka
Francie (3), Belgie (1), Anglie (1), Švédska (1), Norska (1), Dánska (1),
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Ameriky (1), (Itálie se nesúastnila pro smrt a poheb králv), Rakousko-

Uherska (Víde) (1), Ruska (1). Ze slovanských akademií jediná petro-

hradská byla zastoupena v mezinárodním tomto sdružení. Solidarita

akademií vztahuje se nejen na konání sjezd spolených, ale i jinak

mají akademie výmnou publikací a prací svých v užší styk vstoupiti

a kde se dá jedna druhé v pracech vdeckých býti nápomocny.
Organisace pak je takováto: Sdružení ídí a sjezdy pipravuje volený

výbor, jehož pedsedou je vždy zástupce akademie té, v jejímž sídle

má budoucí sjezd býti (tak zv. vedoucí akademie). Na sjezdy, jež

konají se každá ti léta, smí vyslati každá akademie kolik len se

jí líbí. Do výboru, který i v tíletí se schází, mají právo ovšem pi-
cházeti jen zástupcové zvolení. Píští sjezd Associace bude 16. dubna
1901 v Paíži jako první ádný.

Francouzský msíník „LHumanité nouvelle" uveejuje také

zprávy o eských knihách. Ale neptejte se, jaké! Nejmenší ješt a

praobyejné jest úžasné komolení eských názv. Hlavn znalost a sv-
domitost referentu jest ist bohémská. Tak na p. kterýsi famosní

filosof neb esthetik posuzuje „Poetiku" Dra. Vychodila takto asi: „Spi-

sovatel je katolický knz, snaží se býti nestranný [tážete se: ale probh,
v em, v poetice?!), ale nedaí se mu to." Takovými nesmysly referují

ti zelení o eském písemnictví.

Zemeli ve svt slovanském : 4. ervence v Novicerkvi v jižním

Štyrsku slovinský samouk-básník Iskra-Frankolski (balady: „Veronika
Deseniška", „Petrovška Mátí Božja"); slovutný djepisec polský J. Wolff,

len akademie krakovské; žurnalista polský A. Mieszkowski (redaktor

Jioúca" v Lodi. feuilletonista „Kuryera Codzienného"). — 4. srpna

N. J. Stojanovskij, právník a spisovatel ruský, len státní rady. —
9. srpna na své výzkumné cest v Macedonii Dr. Eduard Formánek,
prof. brnnského gymnasia, proslulý botanik, jehož práce o kvten
moravské, balkánské, stedoevropské požívají i v cizin zvuného jména
(* 1845). — 13. srpna V. S. Sólovjev, básník a filosof ruský, jenž

svými moderními tolstojovskými filosofskými essayi etného kruhu
ctitel a tená si dobyl, a z vážnjších stran vdeckých vbec
neuznáván za platnou sílu ruské filosofie.

Po soptivé „eské Stráži" chystá se prý na stálý odpoinek
socialistická revue „Akademie" v Praze. Lapai našich dav lichotí

stále sociálním demokratm, jak jsou chtiví vzdlání. Podívejte se však
na jejich listy u nás. „Akademie" píše sice asto ohromné sociologické

koniny, ale pece aspo tonem vdeckých lánku. Jiné listy socialistické

nepodají však ani za nkolik ísel pouného lánku — samé sprosáctví,

sottisa a nadávka, vbec všecko jiné zboží nežli vzdlávací. Je to sice

ízné, práv po chuti toho obecenstva a dle kalibru socialistických

vzdlavatel, ale následovati toho není radno; íznosti takové na chvíli

lákají, ale psobí velmi neblaze.
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Z národního hospodáství. Zlobou dne nepestávají býti erné
démanty — uhlí. denní chléb celé dnešní západoevropské kultury.

Bohatství, práce, osvta, ruch a život dnes necení se náležit ani dle

spoteby kávy, tabáku, mýdla, papíru, dle knih, dle škol — ale dle

spoteby uhlí. Jsme ve století „spalování", jak tvrdí nmecký národo-

hospodá, professor Clemens Winkler, v brošurce nedávno vydané.

„Zeitalter der Verbrennung", ne století i vk páry nebo elektiny,

nieho takového — v ee spalování jsme. Z ohn, z tepla veškeren

život, a veškerá energie tvoící. Dlouho to trvalo než lovk na tuto

zásadu pírody pišel. A jakmile ji objevil a zaal jí dkladn používat,

zaal divy tvoit. Chopil se nastádané po tisícletí energie slunení,

vzkísil ji znovu a zapáhl do služeb svých.

A ložiska toho druhého kulturního materiálu našeho ani z daleka

ješt nejsou vyerpána — pece pálíme a trpíme tolik, že se nám
uhlí najednou nedostává. Evropa bduje v nouzi o uhlí, v nouzi, jaké

se nenadálá, tak brzy aspo nikoliv! Rozmach prmyslový, po celém

svt poslední ti léta nastavší zvlášt v Nmecku, zvýšená energie

Anglie — doma v prmyslu, venku v doprav lodní v dalekých krajích

ve válce — nad to nová válka celé spojené Evropy s mongolskou
Asií, to vše iní vzácný nerost ješt vzácnjším.

Kdyby nouze ta aspo tolik zmohla, že by nauila lidi jak

v domácnostech, tak v dílnách a továrnách rozumn spalovat tu tisíc-

letou nahromadnou energii slunce a zem, dosti by uinila. Pi tom
ohromném množství spáleného uhlí — dobrá polovice a víc byla ho
spálena nadarmo! Špatnými pecemi, špatným topením, nezkušeností a

nerozumem lidským rozházena a rozmrhána na útraty budoucích pokolení.

Valná ást energie uhelné pro neumlost dnešní techniky musí býti

stravována nadarmo, ježto zatím není jiného zpsobu jejího použití.

Dle „uhelných tabulek" anglického ministra ohchodu nejvtší
tžbu uhlí kamenného mla r. 1899. Anglie 2200 mil. <?, na to Spojené
Státy 2184 mil. q (dle jiného pramene však tžba Spojených Státv
už r. 1898. pevýšila tžbu Anglie o 80 mil. q a r. 1899. dokonce prý

o 300 mil §-), na tetím míst v tžb stojí Nmecko 1016 mil. q. na to

Francie 323 mil. q, Belgie s 220 mil. q, Rakousko-Uhersko (r. 1898.)

s 122 ml. q a Rusko (r. 1898.) 122 mil. q.

Mnohem jinak však se utváila spoteba uhlí. Tu Spojené
Státy od roku 1890. zaujímají první místo. Vloni spotebovaly uhlí

2144 mil. q. kdežto Anglie jen 1643 mil. q, Nmecko 939 mil. q. Francie

429 mil. £, Belgie 190 mil. q, Rakousko-Uhersko 172 mil. q a Rusko
151 mil. q. Ve množství tom není zapoítáno též uhlí hndé, jehož však
v Rakousku jak tží tak i potebuje se znané množství a znané
množství rovnž do Nmecka se vyváží. Ped 10 lety (r. 1890.) tžba
i spoteba byla o mnoho menší: v Anglii tžba 1812 mil. <£, spoteba
1424 mil. q, ve Spoj. Státech tžba 1401 mil. q, spoteba 1400 mil. q.

v Nmecku tžba 702 mil. q, spoteba 652 mil. q, ve Francii tžba
256 mil. q, spoteba 351 mil. q, v Rakousku tžba 99 mil., spoteba
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129 mil. q, v Belgii tžba 204 mil. q, spoteba 162 mil. q. v Rusku
tžba 60 mil. q, spoteba 77 mil. q.

Tento neobyejný vzrst jak tžby tak spoteby, jenž zvlášt

v Rusku, ve Spojených Státech a v Nmecku jest netušený, pirozené
musil vésti k vysílení, k nouzi o uhlí. Spekulace a lichva uhelná pi-

inila te poslední rok i svj díl ovšem, tak že brzy cena uhlí, poroste-li

ješt i na podzim, jak rostla na jae a v let, dosáhne víc než dvoj-

násobné výše ceny díve normální.

Ostatn krise prmyslové, jež ásten už propukají hned v té

zemi, hned v oné, hned v tom odboru prmyslovém, hned v onom,
zastaví sesílenou poptávku o uhlí samy sebou. Pes to však ceny
plodin i ceny výrobkv až do minulého ervence stále stoupaly

dle londýnského „Sow. indexu", tak že už stoupání cen pokrauje
nepetržit skoro ti léta. Jelikož v dob velkých mobilisací válených
ceny rovnž stoupají, není ani pro píští dobu nadje na snížení po-

mrných cen hlavních spotebních pedmt.
Sjezd na ochranu délnictva koncem ervence v Paíži konaný

vypadl skuten jak po etné úasti tak ochot a nadšení úastník
svých nad oekávání. Za to však úední zastupitelstvo a úast stát
scházely. Pes to koneným výsledkem sjezdu jest už ustanovení mezi-

národní jednoty pro ochranné zákonodárství dlnictva. Jednota tato

se sídlem ve Svycarech zatím však bude jen volným sdružením pátel.

Výbor jednoty ze stát nebo národností jednotlivých volený (po šesti

za prvních 50 a po jednom za dalších tyikrát 50 len) spravuje

jednotu, plní její úkol, vydává ústední její organ a stará se hlavn
hlasem veejnosti, studiem a tiskem ochran dlnictva ve všech národech
a státech prospívati. Snahou jednoty bude též postarati se o jednotnou
statistiku dlnickou. Sjezd sám. na nmž dosti siln byli súastnéni
katolití sociologové a sociální praktikové (z Nmec, Švycar, Francie,

Belgie i z Itálie) utvrdil o jednotlivých bodech projednávaných takováto

mínní: pokud se pracovní doby týká, jednomysln se vysloveno proto.

aby normální den pracovní ve všech státech rozhodné zákonem se uril
a aby pracovní normální den dosplých dlník z 11 hodin postupem
si' snížil na 10 hodin normálních denn; stran práce noní rovnž
jednomyslné bylo mínní, že noní práce vbec se má ve všech státech

a pro všecky dlníky omeziti a postupem asu zcela odstraniti; kde
ovšem i v noci se pracovati musí pro zvláštní ráz díla, tam teba se

piiniti o dobré stídání délnictva; o zaízení dozoru továrního vesms
se vysloveno pochvaln, co pak jeho daUí úpravy a zlepšení se týká,

tu žádáno hlavn, aby se p >et dozorc rozmnožil, také inspektorky
a pak dozorci ze stavu léka se pibrali, aby ke spoludozoru jak
organisace dlnická tak i pomocný sbor dlníku spoludozorc pibrán byl.

V živnostenském a továrním dozoru nastalo opt malé zlepšení.

že totiž zízen opt nový okres dozorí, v Lubn ve Styrsku. Tak
Rakousko celkem rozdleno te na 21 místních dozorích okrsk, dva
dozorci jsou odboroví (pro dráhy a pro vodní dopravu). Z onch
21 okres dozorích eské zem jich mají 10 (Cechy 7. Morava 2. Slezsko 1).

!
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Proti Cyrillo-Methodjské záložn v Brn zdvihla

lidová a mladoeská strana zuivý boj, nic se neohlížejíc, že by dle-
žitý ústav ten mohla zniiti. Lidovcm je záložna dobrá tenkrát, když
pijdou vytloukat peníze na své spolky a spoleky. Jinak a padne,

jen když oni dostanou mandát na Telesku; potom zas njak bude.

O mandát ten vlastn jde, nikoliv o výpjku Popprovu na koupi

statk hr. Kinského. Tomuto nebylo pomoci — tak naši kavalíi jeden

za druhým dohospodaují — Popprovi pak, který prý je poktný žid

jako Dr. Stránský, bylo velmi snadno opatiti si tch 400000 zl.. které

od hypotení banky postoupeny k pjce záložn Cyrillo-Methodjské.

O transakci té vdl kde kdo z lidovc hned když se stala (asi ped
dvma msíci , ale tehda se nechystala volba, tedy bylo vše v poádku.
Hospodárnost tchto lidí je náramn dmyslná: židovským bankám
dávati milliony za skrovný úrok, to není vlastizrada. ale míti na židech

njaký výdlek, a v tomto pípad pkný! — to je vlastizrada. Ale
ono se to tak hezky balamutí ped volbami: klerikalové (dle „Lidových
Novin" cizáci!) zaprodali Valašsko Popprovi. Bohá Popper nebyl by
dostal vypjiti peníze na takové bezvadné hypotheky. jaké nabízel —
takové nesmysly nestydí se namlouvati lidovci lidu. Ovšem, Dr. Stránský

není cizák, to je píteliek našeho lidu.

Školství. Katolický spolek eského uitelstva na Morav založil

uitelskou z ádruhu, z níž prospch kyne všemu uitelstvu, nebo
spolek si nevyhradil v ní samovládu a nezajistil zakladatelm nijakých

výhod. O zádruze uitelské zmínil se referent „Mor. Orlice" ve „Školní

hlídce" zpsobem tak nejapným a prokázal tak hrubou neznalost vci,
že vru litujeme listu i tená, takové-li dostává informace o školských

vcech. Referent je zajisté pemoudrý pán z Brna, který slyšel o brnnské
„Obchodní zádruze" a podle názvu domníval se, že katolický spolek

zídil si obchodní družstvo. Ubohý „pokroká" nevdl ani, o em píše.

ale to mu pranic nevadilo. Jak ostatn zádruha jest nutnou, o tom
svdí dosavadní výsledek. Za necelé dva msíce vyízeno pjek pes
L600 korun, a mezi uchazei byl dosud jediný len katolického spolku,

kdežto všichni ostatní jsou nelenové. Ostatn nikdo nebránil organisaci

zemské, aby provedla dávno, o se pokusil „nepatrný spo!eek u
. podle

,,Nár. a Sk." Zádruhu uitelskou mlo uitelstvu míti dávno. Ze se vci
nikdo z tch „pokrokových" neujal a ponechal „klerikalm" prvenství

v práci plodné a úeln, to pece nelze poítati na vrub spolku katolickému.

Moravské uitelstvo r o z s t u p u j e se ve dva tábory,
mezi nimiž rozevírá se propast nepeklenutelná. Dkazem jest letošní

sjezd Ústedního spolku moravského v Litovli poátkem srpna konaný,

kdež „mírní liberali" Slamníkem vedení úpln poraženi a smr „po-

krokový" na celé áe se uplatnil. Ponvadž jedná se o zásadní obrat,

uvádíme v plném znní „pokrokovou" vtšinou pijatou resoluci. kteráž

je smrodajnvin programmem „mladé" generace. Resoluce — potilo

„Mor. Orlice" žádá: „I. Vzhledem k organisaci k Ústednímu spolku:
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1. Pímé volby do ústedního výboru dle skupin. Pedseda budiž volen

valnou hromadou delegát. Pedsednictví tvoí: pedseda, dva místo-

pedsedové, jednatel a pokladník. Pi „Ústedním spolku" budiž zízen

odbor právní. 2. Budiž vysloveno v zásad, že nejdležitjší funkce

mají býti obsazovány pouze na jedno období. 3. Budiž vvsloveno v zásad,

že se nemají dv až ti funkce na jednu osobu hromaditi. 4. Valnou
hromadou delegátu se odporuuje zízení okrskové. 5. Dosavadní pí-
spvek jednot do „Ústedního spolku u budiž zrušen a bezodkladn bud
zízen organisaní fond tím zpsobem, že by každému organisovanému

uiteli pedepsán byl stabilní píspvek pro „Ústední spolek" dvkorunv
rodn, nepoítajíc v to píspvek jednot. 6. Žádáme, aby „Ústední
spolek" svým nákladem vydával organisaní vstník ústedního

v
spolku.

na jehož smr a ízení mlo by vliv veškeré uitelstvo. 7. Žádáme,
aby vydáván byl jednotný kalendá pro uitelstvo eskoslovanské.

JI. Vzhledem ku programmu kulturnímu a právnímu všeho eského
uitelstva: 1. Je teba, aby veškeré uitelstvo eské škol obecných,

stedních i vysokých v Cechách, na Morav a ve Slezsku pro své

kulturní poslání sestoupilo se v jediný svaz, který by se domáhal
samosprávy ve vcech školských. 2. S veškerým uitelstvem íše budiž

ve vcech stavovských pstována solidarita. 3. eské uitelstvo na

Morav trvá nezvratné na tom, aby jeho (poátení služné upraveno
bylo podle ty nejnižších dietních tíd státních úedník. 4. Pokud to

nebude provedeno, aby co nejdíve odstrannv byly nedostatky poslední

úpravy, žádá tedy: a) upravení pravidelného postupu, h) zrušení titulu

poduitelského, c) zapoítání kvinkvenalek a seadéní uitelstva do
jednotlivých kategorií personálního státu podle služebních let od zkoušky
zpsobilosti, d) vhodné rozešení otázky bytové. 5. Uitelstvo nepestane
se domáhati spravedlivé a moderním právním ideám odpovídající zmny
disciplinárního ádu. 6. Trvá v píin pípravného vzdélání na usnesení

perovského sjezdu z r. 1898., t. j. žádá celou stední školu a dvouletv

kurs pedagogický pi fakult filosofické, po pípad zvláštní akademie
i v jiných mstech. 7. Pokud nebude zákonn pedepsáno vzdélání

akademické, opravuj též maturitní vysvdení z ústavv uitelských
ke studiu na universit. 8. Ústední výbor vejdiž ve vyjednávání
s politickými stranami za píinou zajištní mandát poslaneckých."

Dosah této resoluce a význam obratu poznáme však správn,
když srovnáme usnesení našeho uitelstva s usnesením nmeckého uitelstva

dne 7. srpna v Cechách, tedy soudobné pijaté v Ústí n/L, s nímž
v Litovli prohlášena solidarita. V Ústí ekl vdce liberal. vlastn nyní
již socialist, z Vidné známý vdce socialistv uitel Saitz (Zajíc'.-' .

jenž tam žádal: „1. ízení disciplinami proti uitelm budiž uspoádáno
novým íšským zákonem. 2. Uitelé butež na roven postaveni soudním
úedníkm v tomto smru. 3. První dv instance mají sestávati z uitel.
4. Nejvyšší instancí nemá býti ministerstvo osvty, nvbrž íšskv uitelský
senát. 5. Vylouení z úadu uitelského má se státi jen pro ony peiny
a zloiny, kterými se ztrácí passivní právo volební." Požadavky ty byly

jednohlasné pijaty.
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Na sjezde se mluvilo mnoho též o politice. Ovšem uitelové
nmetí mohou si dopáti mnohem více volnosti slova, proto že nad
nimi nevisí Damoklv me pesazení nebo i sesazení. V Ústí n/L. mli
mladí své veliké slovo. Jejich schze ítaly na 2000 hlav. Všichni

eníci kladli hlavní draz na nezávislost školy, na oddlení školy od
církve a pak i na povšechné, stejné a pímé volební právo. Tímto se

nmetí uitelové již nadobro zapsali sociální demokracii.

Pedseda Katschinka prohlásil: „Veškeré uitelstvo bojuje dnes
o hmotnou svou existenci, která ohrožena jest chmurnými stíny reakce,

která chce uitele zkracovati v právech obanských. Nebezpeí, že

škola octne se v rukou klerikalu, roste. Již dnes vidíme, kterak jest

nkde snaha uitelstvo vytlaiti mnichy a jeptiškami." Uitel Kurz
vykládá požadavky uitelstva o disciplinárním ízení. Dle toho se smí
uitel dáti do vyšetování pouze pro pestupky v konání svého uitel-

ského úadu, nikdy se nemá však vztahovati na vykonávání státními

zákony zaruených obanských práv. Disciplinarka se smí zavésti pouze
tenkráte, jestliže se o tom rozhodla bud zemská nebo okresní školní

rada v ádném zasedání, a nikdy na základ bezejmenného udavaství.
Rozhodnutí o disciplinarce má se uiteli tomu oznámiti 14 dní naped
s udáním píin. K ízení disciplinarky zplnomocuje se komisse zvolená

z uitelv onoho okresu, kde psobí obžalovaný.

Na sjezde delegátv „Ústedního spolku jednot uitel-
ských v království eském" v tutéž dobu konaném v Praze
za úasti 307 delegát, 117 jednot s 541 hlasy jednáno hlavn o stavovské

organisaci, o poteb struného slovníku pedagogického, o úprav
služného a o kulturní, práci uitelstva v zájmu lidu. Resoluce jedná
o zvýšení služného podle známých požadavkv, o výchov lidu a
o utužení stavovské organisace. O spolupsobení knžstva v kulturní

práci a výchov, o spolupsobení jeho ve škole, o kulturním a vy-
chovatelském významu náboženském se neiní zmínka. Zajisté významné
mlení vzhledem k prohlášené solidarit uitelstva bez ohledu na jazyk
a zemi, ímž mléky schválen programm nmecký se všemi dsledky.

Školní návštva vykazuje dle „Statistische Monatshefte" za

r. 1894—1895. celkem 392.873 zcela zdravých dtí, jež do školy vbec
nechodily, a mohly navštvovat školu. Z ohromného ísla dtí, ne-

navštvujících nijakou školu, pipadá lví podíl na Hali, totiž 319.787;
na druhém míst stojí Bukovina s 33.061 dtmi, na tetím Istrie se

17.653 dtmi. Pak následují Krasko s 9435, Dalmácie s 3669, Štýrsko
s 2619, Tyroly s 1416 a Korutany s 1272 dtmi. V echách nechodilo

do školy 873 dtí, na Morav 377, ve Slezsku 613. Vyjádí-li se poet
dtí, zanedbávajících školní vyuování, v procentech, shledá se, že ze

všech dtí školou povinných nechodí do školy v Bukovin 35-83%,
v Istrii 35-72%, v Halii 30-28%, v Krasku 10-01%, v Dalmácii

9-08%, v Gorici 5-09%, v Korutanech 2-24%, ve Štyrsku 1-30% a
v Tyrolsku 140%. V ostatních zemích klesá tato pomrná íslice pod
jedniku. V echách obnáší 0-08%, na Morav 0-09%, ve Slezsku 063° '

.

Nejsprávnjší školní návštvu vykazuje Vorarlberk, kde chodily do
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školy všechny dti školou povinné. íslice, uvedené pro Hali a Bukovinu,

udávají, jak výše praveno, jen procento z tch dtí, které jsou školou

povinny, t. j. pro které byly již zízeny školy. Vedle tchto dtí bvlo

totiž ješt na 3^0.000 takových dtí. jež do škol choditi nemohly, po-

nvadž vbec nebylo pro n škol. Následkem toho by se procento dtí.

zstávajících bez všelikého školního vzdlání, vlastn zdvojnásobilo.

Všech školou povinných dtí bylo v dob naznaené 3,872.965.

V otázce studia žen na školách vysokých jeví se všeobecn
ženám píznivý obrat. Nejvyšší zdravotní rada vídeská rozhodla, že

není námitek proti studiu žen na školách vysokých, že pro n mají

bvti uplatnny tytéž písné pedpisy a požadavky jako pro muže. Z toho

soudí se, že na rakouských universitách v dob nedaleké budou ženy
pipuštny ke studiu lékaskému a lékárnickému jako ádné nebo mimo-
ádné posluchaky na všech universitách. Na eské universit pražské

budou ženy pipuštny ke studiu vd právnických a státních letošním

rokem poínaje, tak že nyní krom theologické ostatní fakultv ženám
jsou úplné pístupny, ali v poslední chvíli usnesení sboru professorského

právnické fakulty nezruší vláda.

V otázce kollejného rozhodl ministr vyuování, že od školního

roku 1900— 1901. mají hospitantky platiti takové kollejné, jaké pede-
psáno je ádným nebo mimoádným poslucham. Sbor professorskv

má však na vli uriti, zdaž se mže kollejné bu z ásti neb úpln
prominouti a za jakých podmínek.

Upravení prázdnin stává se již neodkladným požadavkem.
Ku konci ervence dostupuje teplomr až 40° C. v uírnách k jihu

obrácených, tak že dti úpln zmalátnlé na duchu i na tle sedí zcela

lethargicky v lavicích, z vyuování nejen prospchu nemají, nvbrž trpí

nesmírná muká, ano zhusta upadají v choroby povážlivé. Z toho plyne,

že prázdniny teba peložiti na msíce ervenec a srpen a všude je

dlužno prodloužiti na plné dva msíce, od 1. ervence do 1. záí; krom
toho pak aby všude bylo vyuování zastaveno, jakmile teplomr pekroí
20 J R. Zde nejedná se o pohodlí uitele ani o prospch rodi, nýbrž
o zdraví dítek, tudíž je požadavek ten více než odvodnn.

Též ve vyšším školství dívím chystá se obrat dalekosáhlv

a zásadní. Enketa, jíž úprava škol dívích dána k projednání, doporuuje
vlád zízení jednotné vyšší školy díví o šesti tídách, k níž ptitídní
škola obecná má dáti pípravu. Vyšší díví školy dívkám mají dáti

vzdlání všeobecné se zvláštním zetelem k moderním jazykm. Vzdlání
odborné má býti udíleno na zvláštních školách odborných a kursech
vdeckých, které by byly k tm ústavm pipojeny. Vvuovati má se

pouze dopoledne, aby odpoledne se mohly žákyn vnovati tlesným
cviením, domácí etb, návštvám museí, ústav humanitních, továren atd.

Povinnými pedmty mají býti: náboženství, mateský jazyk, literatura,

moderní jazyky, z nichž franina hned od 1. tídy, djepis, zempis,
vdy pírodní, zdravovda, mathematika, geometrie, kreslení a krasopis.

Nepovinn má býti vyuováno tlocviku, zpvu a runím pracím. Ve
zvláštních kursech vyuováno by bylo též vychovatelství a domácímu
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hospodáství. Po delší úad bylo sneseno, aby na ústavech tch psobili

nejen uitelky, ale i uitelé. Také rokováno bylo o uebných pomckách,
o klassifikaci a zkouškách. Na konec bylo poukázáno, že by mly
dosavadní mšanské školy díví býti reformovány.

O hrozném osudu slepc vbec a slepých dívek zvlášt se

velmi pípadné rozepsaly „Katolické Listy". Navrhujíce zízení útulny

ili domoviny pro dívky slepé, správn vylíily smutný osud onch
dívek, jakmile opustí ústav. Útulny ili domoviny dávno má cizina,

jen my ne. Nalézáme takové domoviny pouze pro opuštná, slepá

dvata ve Steglici—Berlín, Kielu, Wiesbadenu, Kolín—Ehrenfeldu.

Kleefeldu—Hanoveru. Hamburku, Mnichov, Královci, Bydhošti, také

v rakouské íši, totiž ve Štýrském Hradci, Linci, Vídni—Hiitteldorfé.

Modlingu, provisorní v Brn. Ve Vídni (v XIII. okresu) pojmenována
domovina po šlechetné své zakladatelce Marii Przybramové.

Pro náš obchod je dosud v podruí, v neposlední ad zavinilo,

že dosud nemáme škol obchodních v potu dostateném. Celkem
jsou na Morav dv obchodní akademie, v Brn a v Prostjov, ob
vydržované soukromou dobroinností; dv obchodní školy díví, ve

Vesn v Brn a v PíJttingeu olomouckém; soukromá škola professora

Získala v Brn a dvouletá škola v Perov. Všechny školy soukromé.

Stát, zem ani obchodní komory ani jediné obchodní školy nevydržují

a ada znaných mst moravských je bez obchodní školy. Ký div pak.

že jest obchod na Morav po vtšin v rukou neeských.
Jsme-li u nás dosud v ohledu školském zkracováni, jsou Jiho-

slované zcela pominuti v zemích, kde vládne menšina italská nebo

roztahují se Maai. Ve Ejece není ani jediné slovanské školy ohecné

pro 20.000 dtí slovanských. Maai, Nmci, Italové mají své školy,

ale domorodci škol marn se dovolávají. V Istrii 17.000 dtí slovanských

je bez charvatské nebo vbec slovanské školy.

Ješt he daí se Polákm v Prusku. V Poznasku nejen úpln
je polština ze škol vypuzena, nýbrž tam již sahají na soukromou etbu
domácí. V bytech gymnasist vykonány prohlídky 3—4kráte po sob
a skonfiskovány polské knihy. Zejména spisy djepisné a literární

pobrány, studentm „doporuena" etba nmeckých knih a domácím,

kteí „trpí" polské knihy v dom, pohroženo vážn, že budou potrestáni

odejmutím povolení, aby studenty smli míti na byt.



Roéník V. (XVII.) íslo 10.

HLlDKA
Sociální význam svcení nedle.

De. Josef Sam.-oi.-r. (<'.'. d.)

Vedle mravního a náboženského povznesení lidu svcení dne

nedlního pispívá též k tomu. abv peklenuta byla propast hluboká,

jež jako kdysi v dobách pohanských také v naší dob povstala mezi

chuasem a boháem, abv byla vyléena zející rána sociálnímu tlu

spolenosti lidské ekonomií liberální zasazená. Nelze dnes nikomu, kdo

sociálního života jen ponkud si všímá, popírati, že protiva mezi velkým

bohatstvím a velkou chudobou stále roste a se stupuje až k nesne-

sitelnému napjetí. že stav prostední vždy víc a více mizí. že spolenost

ím dále tím patrnéji dlí se na dv nepátelské tídy, na pomrn
nepatrný poet nesmírn bohatých kapitalistúv a na ohromný poet
námezdních dlník, kteí se navzájem nenávidí a sebou pohrdají,

kteí v názorech a smýšlení, v cítní a zpsobu života nic spoleného

nemají a tak si jsou cizí. jakoby pináleželi dvma rzným národm.

Nejpatrnji se jeví tato protiva ve velkých prmyslových mstech, kde

v jednotlivých tvrtící] bu jen proletariat nebo bohái bydlí. V tchto

velikých mstech nemže se chuas krom toho vyhnouti nejbolestnjším

pozorováním. Pomáhá stavti paláce a místnosti smyslným požitkm

urené, te na rozích ulic o požitcích, jež bohám kvnou. vidí

nádheru v odvu ve skíních výkladních, šílený luxus na tle kolem-

jdoucích, pohlíží k osvtleným oknm a slyší zpvy a hudbu; výbuchv

bakchantické rozkoše dorážejí k jeho sluchu, zatím co doma snad žena

a dti všechny strasti chudoby zakoušejí a den ode dne asto z nieho
jiného nežijí než z nadje na skrovný obd. Zda mžeme se diviti, že
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se tu srdce svírá keovitou závistí a že pst mimodk se zatíná, pst,

která by mnohdy pracovala a pece nemže, ponvadž není práce?

Zda mžeme se diviti, že propast mezi chuasem a boháem vždy více

se síí, zvlášt když ješt k tomu uvážíme, že v našich sociálních

pomrech Bh nic neplatí, že lidé nemají žádného spoleného zájmu

již. nýbrž že každý jen o své zvláštní zájmy se stará, že lidé žádného

jiného vdce neuznávají, le svj vlastní prospch a své nezízené vášn ?

Aby tato propast, ze které nejvtší nebezpeí pro budoucnost hrozí,

mohla býti peklenuta, musejí lidé Boha uznati opt za svého svrcho-

vaného Pána, musejí se jeho zákonu podrobiti, zejména musí je opt

zákon lásky spojovati v jeden celek. A úinným prostedkem k tomu

je zase svcení nedle. Nepináší sice toto svcení nedle pímo po-

zemského zisku, nedává tedy nižší a utiskované tíd chudých a nuzných

pokladu bohá; než v tom jen spatovati prostedek proti zlu je práv

náhledem bezbožného materialismu, jejž liberalismus a strany sociáln-

demokratické na svj prapor napsaly, aby vášn lidu tím snáze mohly

podncovati. Avšak svcení dne nedlního ve smyslu katolickém sbližuje

veleúinn srdce a smýšlení nejrznjších tíd spolenosti lidské. Nebo
neodnímá-li se chudé a utiskované tíd, neodnímá-li se dlníkm,

kteí po celý týden v namáhavé práci své síly napínají a v oudu

a hluku továren chléb svj si vydlávati musejí, píležitost poslouchati

a následovati hlasu a pikázaní církve, pak je práv nuzným a utisko-

vaným nedle stále se vracejícím dnem svátením, jenž rozdíl stav

z velké ásti stírá a pro ostatek tlaku, jehož odstraniti nelze, jemu

nových sil a radostné mysli dodává.

Nabyly, jak jsme se zmínili, bída a nouze a nespravedlivé utisko-

vání práv v našich dobách velikých rozmrv. Ale i bez mírnní a

umenšení bídy asné netísnilo by zlo tak, nevyvolávalo by rozhorenost

tisíc, nehrozilo by otesením základ spoleenského ádu. kdyby

kesanské odíkání a trplivost v duších pracující tídy se uhostilv.

Nebylo by teba heroického odíkání a zapírání se duší svatých, nikoli,

dosti skrovná míra kesanské ctnosti by dostaila, aby nejvtší ást

trpících a utiskovaných se svým osudem se usmíila a nauila se po-

znávati v nm záruku vné spásy a vného blaha Prostední stupe

kesanské ctnosti byl by uchránil velikou ást nuzné tídy, navádje

ji k zachovávání prav míry a spoivosti, od nejvtšího nedostatku

a byl bv jí ponenáhlu umožnil dosažení snesitelného postavení. Svcení

nedle pstuje však a podporuje tohoto kesanského ducha. Tu ped-

stupuje živ ped zraky všem ji/, samo sebou píslušenství k veliké
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kesanské rodin, když ve chrámu se shromáždili. A bv i bvlv domácí

pomry sebe skrovnjší a nuznjší anebo sebe zámožnjší a nádhernjší,

tam ve chrámn Pán pestává tento rozdíl stavu: nádherné, bohat

zdobné chrámy náležejí práv tak chudému jako bohái; oba mají zde

stejn svj domov, oba kleí tam druh vedle druha a pednášejí Bohu

spolen svoje modlitby. Tam jeví se Bh jako spolený Otec všech,

avšak se zvláštní zálibou jako Otec chudých, jimž za krátké trvání

pozemské bídy a nouze tím bohatší odmnu v nebi slibuje. Tam slova

knzova oživují v srdci posluchae opt všechny útchyplné pravdy

náboženství kesanského a upevují jej v tom. co pi prvním vyuování

dtský rozum nedostaten pochopil a co zkušeností životní k úplnj-

šímu porozumnní vyzráti muselo. Dejte nám místo hrozících zástupu

spolku socialistických vojsko takových muž. již prodchnuti jsou

nedlním požehnáním a milostmi nedlními katolického chrámu Pán:
pak nebude otázka sociální nikdy tak akutní, aby praskaly fugy budovy

spoleenské a aby jí hrozilo nebezpeenství rozpadnutí, sociální stav

nebude nikdy tak zoufalým, aby svt se rozléhal utrpením vtší polovice

pokolení lidského.

Avšak kesanský duch. jejž Bohem ustanovené svcení dne Pán
do srdcí vštpuje a v nich živí, nepozústává toliko v trplivosti a

umírnénosti utlaované ásti spolenosti lidské, nýbrž také sbližuje

hmotn lépe a výše postavené tídy v lásce bratrské s tídou utlao-

vanou. Svt ohrožující sila, jíž kesanství od poátku své cesty skrze

národy oznaovalo, není snadno vzntlivým a v brzku uhasínajícím

svtlem meteoru. Tato moc je silou nikdy se neztrácející, jež ve vnitru

kiVsanství jsouc zakoenna, nikdy nepestane dojímati srdcí tch.

kdož se vlivu jejímu úmyslné nevyhýbají. Tebas že slabosti a pe-

vrácenosti lovka úplnému rozvoji kesanského života na odpor se

staví: sím božského uení a božské milosti nalézá posud ješt dosti

dobré pdy, aby veliký rozdíl mezi nekesanským sobectvím a tvrdosti

srdce a mezi kesanskou láskou k bližnímu a milosrdenstvím v pravé

svtlo postavilo. Jestliže nedle a svátek bohaté a chudé spojuje, jestliže

bohái a chuclasovi tytéž pravdy vné na mysl se uvádjí, jestliže

oživuje zvlášt vdomí píslušnosti k jedné veliké rodin Boží, jež tun

nahoe má stálý domov svj: pak spoívá v tom záruka, že sociální

pomry nebudou uspoádány dle zákona vykoisování a využitk«>vání

bližního, nýbrž dle zákona pravé spravedlnosti a úinné lásky. Píklady

máme v díle tak blahodárném „Cercles catholiques" ve Francii, kde

velký poet opravdových katolických mužv o to se piiuje. aby
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prácedárce a dlníky v kesanském duchu spojil a tak postavení

dlník dostaten zlepšil; píklady máme v Nmecku ve spolku tak

blahodárn psobícím „Arbeiterwohl", kde práv kesanští prácedárci

o povznesení tídy pracující apoštolsky se piiují a mnohých zmínky

hodných výsledk docilují. Kdyby byl tímto duchem, jenž jeví se jen

v nepatrné ásti vyšších tíd a pracujícího lidu. veškeren lid proniknut,

mohli bychom býti bez starosti: krutá bída byla by vypuzena. sociální

krise zažehnána; kapitál jinak nenasytný kladl by sám svojí síle vý-

dlkové meze. aby si nepisvojil samojediný držení statk pozemských.

Jestliže již nyní nepatrný zlomek tídy súastnné nikoli bez výsledku

pracuje, a sobectvím velkého potu konkurrent jsou namnoze jeho

kesanské a lidumilné snahy maeny aneb alespo zdržovány: co by

teprve zmohl celek, kdyby byl týmž duchem proniknut? Svcení nedle

a její ochrana pivedly by nás blíže k tomuto výsledku; nebo pouto

téhož kesanského smýšlení, vzájemné úcty a lásky objímalo by pak

chudé i bohaté, vysoké i nízké, a tím bylo by lze zjednati smíení

a vyrovnání krutých sociálních protiv, jež dlníkovi nikdy tak nejsou

na vdomí uvádny, jako v nedli, když musí ve své blze jíti do

továrny, zatím co jeho spoluobané v nedlním šat do chrámu se ubírají.

Veliký sociální význam má svcení nedle také z té píiny, že

dlníka vrací rodin a umožuje mu tím jeden z pedních úkol rodiny:

výchov dítek. Rodina nemá pouze úlohu tvoiti tlo lovka, nýbrž také.

a to jest jejím nejvznešenjším a nejkrásnjším povoláním, má vytváeti

ducha, vli a srdce jeho, od jejichž vytváení mrou nemalou závisí

též i vytvoení celého charakteru jednotlivých lenu rodiny. Kterak

však vyplniti mže rodina tuto svou úlohu, když hlava rodinv. "tec

a asto i matka, které hlavn v prvních letech dtství náleží bez-

prostední pée o tlesný výchov a také o výchov duchovní a nábožensko-

mravní, a která také k tomuto úadu od pírody zvláštním zpsobem
jest uschopnna, denn asn zrána spchati musejí do práce a k veeru

se teprve navracejí utrmáceni celodenní prací a námahou? .lak vyplniti

mže kesanská rodina úlohu, dítko již od nejútlejšího mládí vésti

k poznání a lásce Boha, když rodie i v den nedlní a svátení opustiti

musejí svj píbytek, aby pracovali v povolání svém? Kde zbývá rodim
asu, aby pouovali dítky, pidržovali a k tomu je vedli, aby nejednaly

dle slepých pudv a nálad, nýbrž dle rozumu a víry /ivot svj uspo-

ádaly? Kterak mohou tu rodie, vésti dítky své k úct. poslušnosti.

k lásce a k ostatním povinnostem? Kde naleznou otec a matka po-

tebného pouení a povzbuzení k plnní svých povinností, neni-li jim
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možno v nedéli jíti do chrámu Pán a tam poslouchati kázaní, jež jim

povinnosti jejich na pamt uvádí? Kterak mají dti svým rodim
projevovat úctu. lásku a poslušnost, když je sotva znají? Na míst

poslušnosti zavládne neposlušnost, na míst láskv lhostejnost a odcizeni

od rodiv. Avšak i rodie odcizují se takto vždy více dítkám svým,

zapomínají na své povinnosti k nim. dti stávají se jim bemenem
a umírají asto následkem nedbalosti rodi nebo následkem úmyslného

vyhladovní a otrávení opiáty. Zústanou-li však pece dítky na živé,

tu když v dospívajícím vku probouzejí se v nich nezízené vášn

a pýcha a neposlušnost v nich bují, nemajíce v lásce a ve vdomí
povinnosti z ní vyplývající protiváhy, ponou posléze pohrdati autoritou

rodiv a z ní se hledí všemožn vymaniti. Politování hodná rozhá-

ranost, stálý nepokoj, sváry a rozepe v rodin jsou pak trudným

takovýchto pomr následkem.

Úkolem rodiny jest dále též vzájemná podpora manželu samých,

jak již naznaují první stránky Písma sv.: „Není dobré lovku, býti

samotnému: uime mu pomoc podobou jemu", a dále: „Protož opustí

lovk otce svého i matku a pidrží se manželky své." (I. Mos. 2, 18. 24.;

V tchto slovech není pouze vyslovena jednota a nerozluitelnost

manželství, nýbrž i vzájemná podpora manželu. Muž jakožto hlava

rodiny a vtší fysickou silou od pírody obdaený má ženu vyživovati

a rád s jejích beder bráti na se všechna bemena, jichžto žena. jsouc

od pírody slabší, nésti nemže. Zena naopak má býti jeho prvodkyní,

pítelkyní, pomocnicí a podporou Ve vroucí lásce a vrnosti nezlomné

má k muži lnouti a jistým zpsobem jen jednu osobu s ním tvoiti,

jemu ve všech postaveních pomocí, radou, útchou po boku státi, radost

a žal a ním sdíleti. Polem ženv není ryk veejného života, nýbrž

domácnost, kterou má z toho, co muž prací získal, tak vytvoiti, aby

se muž do ní rád z víru veejného života uchvloval. I muž potebuje

rad v. útchy, podpory, povzbuzení a úastenství. Toho všeho nenalézá

v>nku. kde v boji o život zájmy se kižují a síly nepátelské oste

rážejí, nýbrž doma po boku své vrné manželky, v kruhu svých

drahých. A navrátí-li se z tžké práce denní dom unaven, je-li ne-

štstím stíhán, nemocí navštíven, velé úastenství a milující pée, již

doma nalézá, nové mají mu dodávati síly a zmužilosti. Zvlášt však

ií-li se žcn píjemným zaízením domácnosti, pívtivostí a láskou

muže k rodin upoutati, stává se život rodinný mocnou ochranou

mravnosti pro oba manžely a bohatým pramenem nejistších radostí

a nejšlechetnjších cit, Druži-li se k tomu j fj šté duch kesanské
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zbožnosti, pak je štstí rodinné trvale založeno, tebas i na as chudoba

a nouze se dostavily.

Kterak však mže se státi rodina pramenem tchto nejistších

a nejušlechtilejších radostí, kterak muže býti pevným základem štstí

a spokojenosti, musí-li žena, jejíž pravým psobištm je krb domácí,

netoliko všedního dne, nýbrž i v nedli místo aby domácnost aspo

v den tento do poádku uvedla, do práce se ubírati, musí-li muž, jenž

po týdenní práci namáhavé v kruhu svých dítek a po boku své manželky

útchy a zotavení by nalézti ml, i den nedlní v hluku a prachu

továrním prací nepetržitou tráviti? Netrhají se tu ím dál tím více

nžná pouta lásky, jež leny rodiny vzájemn spojují? Muž vida ne-

poádek a neistotu, místo aby své volné hodiny šastn a spokojen

ve spoádané domácnosti trávil se ženou a dtmi, prožije je v hostinci

a tím odcizuje se také vždy více svojí rodin a zapomíná na své po-

vinnosti k ní.

Rodina, v níž nedle se neslaví nebo slaviti nemže, pestává

býti rodinou a stane se ponenáhlu jen jistým druhem hostince, kde

lidé sice pohromad jedí, pijí a spí, navzájem však jen málo se znají

a ješt mén milují. Únava po práci denní a poteba odpoinku, jež

se veer mocn ozývá, musí utlumiti a potlaiti všeliké jiné city vyšší

a ušlechtilejší. Krom toho ztrácí rodina nemajíc ani v nedli píležitosti

Tvrci a Pánu svému se klanti, všeho vyššího posvcení náboženského.

Vyšší, nadpirozený princip životní, od nhož závisí manželská láska

ve své celé istot, dstojnosti, síle a trvání, ponenáhlu zmizí a tím je

vše ztraceno. Pirozená, smyslná láska snad na njaký as prázdnotu

srdce vyplní potud, pokud trvá. Pak však, až vymizí, otvírá se bezedná

propast mezi manžely, jež je od sebe dlí. Nahlédnme jen do rodin.

z nichž vymizel život náboženský: nedostatek pravé manželské láskv

a oddanosti bude se nám všude více mén jeviti a pravého a sku-

teného štstí manželského, které jen v této vyšší nadpirozené lásce

a oddanosti koen svj míti mže, nebudeme moci nikde spatiti; nebo
toto mže jen pueti a rozvíjeti se v pud, již náboženská a kesanská
idea zúroduje. Schází-li k tomu ješt vzájemná mírná povaha manželu,

pak musí se státi posléze manželský pomr pro takové manžely pravvm

peklem. Zkušenost dokazuje to všude dostaten. (P. ,1.
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Ze života pro život.

„Nmecké a ponmující kláštery." V. Kosmák vypravuje

v jedné povídce o jeptiškách, které z Pruska za kulturního boje vy-

puzeny našly útulek na Morav v P. „Když jsem se pozdji pedstavené

tázal, neni-li jim teskno po vlasti, odpovdla s vdným pohledem

k nebi: .Bohu díky, není. Byly jsme zde velmi vlídn pijaty, lépe

než doma.' Jak jsem se pozdji pesvdil, uí se usilovn naší milé

mateštin, aby jsouce mezi lidem moravským dítky hlaholeni krásné

eštiny vyuovati mohly. Všemohoucí Bh dopustil na n snad vy-

hnanství, by našim domácím klášternicím sloužily za vzor. že není

nmina samospasitelnou."

Stesky takové se asto opakují. S naší strany sice jen v soukromí,

s protivné strany veejn a prudce. Nadešel te školní rok, dobe bude

o tom promluviti. Nemyslíme totiž, že by jaký vážný veejný zájem

velel mleti o tom, co jest umínností nkolika lidí, tebas to byly

zbožné jinak a docela ctihodné jeptišky. I tmto ženským vrtoehúm

teba se opíti.

Máme totiž na mysli hlavn kláštery ženské, akoliv ani mužské
nejsou ped veejností zastupovány dle skutených pomr, dle

úd svých. Píiny bývají obyejn stejné jako u ženských klášter,

zvlášt nemyslící konser vatismus a závislost, ale jednotlivci

jsou tu od následk více chránni, pohybujíce se samostatnji v sou-

kromí i na veejnosti. V záležitosti školské však záleží hlavn na

klášterech ženských.

Pedevším teba stesky a výtky uvésti na pravou míru, nebo
jen na základ pravdy a nikoli nadsázky lze nco napravovati.

Nisprávno jest vytýkati klášterm nmecké školy vbec.
V nmeckých krajinách je zcela pirozeno, že jsou nebo se zakládají

nmecké školy. Ze se tam posílají také eské dti, je vina Cech
samých, zhusta arcif ponkud omluvitelná tím, že chtjí, aby se dti

nauily nmecky, budou-li toho potebovati. Slyšíme sice stále, že ne-

potebujeme nminy, ale to se jen tak mluví . . . Snad jen domácí páni

a kapitalisté jí nepotebují, pak neodvislí rolníci. Jinak íkejme radji,

že bychom jí mli nepotebovati. Ke skutku však jest ješt velmi

daleko. A nežádejme, aby chudáci za práva eštiny obtovali svoje

existence, když vdcové národu a dlatelé veejného liberálního mínní
za n neobtují ani halíe, ba naopak . .

.
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Ani ve smíšených mstech nemžeme klášterm nmeckých škol

zazlívati. Ze na p. v Brn jsou takové, je zcela pirozeno. Nyní už

jich snad se stanoviska pouze školského není tolik potebí, jelikož

nmecká vládnoucí strana se jinak dosti postarala o nmecké školy.

Ale docela zbytené nejsou, na p. z píin náboženských. Pravda je

pi tom, že v naší nouzi a tísni školské byl by se nám ten klášter

brnnský, který by byl anebo který by nyní zídil eskou školu, velice

zavdil. Nestalo se tak; kdož ví, í vinou, že se na to nepamatovalo.

Pemniti pak njakou nmeckou školu v eskou, by asi také nebylo

možno, již proto ne, že i tch nmeckých klášterních škol je tu vbec
velice málo.

Nepíznivý tedy jest pomr ten, že eských klášterních škol jest

proti nmeckým vbec málo, že na smíšených a ohrožených místech

bývají z pravidla jenom nmecké a že nkteré i v eských krajích

píliš s nminou kokettují. Následují v tom asi ostatních eských

dam... akoliv se mají všech nepkných libstek jejich varovati.

Nikdo nežádá po nich njakých agitací; my Cechové jako vždycky

skromní byli bychom spokojeni, kdyby jen tolik inily pro naši

národnost, kolik iní pro nmeckou.

Proto jalová jest výmluva na nacionalismus, jehož prý tam

pstovati nelze. Kdo takto mluvívá, není obyejn nikdo jiný než

opt nacionalismus, ale nmecký — a ten ovšem není nikdy, docela

nikdy výstední, vždycky nestranný a spravedlivý . . . Vždy to pece
všichni známe!

Jde-li tedy o psobnost na venek, potebí zajisté dle zákona

pirozeného i božského pizpsobiti se jazyku tch, na které se má
psobiti. Kdo ješt nevidí, že práce odnárodovací, a germanisaní

nebo maarisaní, je sama v sob ohavnou a v následcích osudnou,

ten je rann slepotou. A kdo práci tu vdom provádí, dalek je ducha

Kristova, by i byl sebe vyšším hodnostáem. Náleží k tomu zajisté

veliké poblouzení a svedení nebo veliká neitelnost.

Pedsudek o pednosti nminy, nabývající v onch ženských

klášterech, o kterých tu mluvíme, podoby a síly povrené, je zajisté

velice naivní, eknme zrovna hloupý, ale houževnatý jako ženská

umínnost vbec, zvlát spjata-li njak s nesprávnými názory ná-

boženskými. A pedsudek ten tak se vštpuje a vživá. že se stane

korporativním; jednotlivci zan takoka ani nemohou. lenové nov
vstupující do tchto zmínných dom bývají národnosti násiln zba-

vováni. Ano znám ženské kláštery, kde na venek vyuuje se desky,
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vniterní však e jest venkoncem nmecká. Rozumí se samo sebou, že

lenové jsou tu eského pvodu; na tedy vnucovati jim nepirozený

ráz. a to v krajin zcela eské'/

Xa to všechno píši? Aby se jednou ekla pravda bez nadsázky

a beze štvaní, za úelem opravy. Eíkejte si. co chcete, praxe takové

nikdv a nikde hájiti nelze. ím vyšší a vlivnjší jsou osobnosti, které

ji provozují, tím více poškozují vc katolickou, vc dobrou; Kristus

nepišel zrušit zákona pirozeného, a a tedy pedstírá kdo jakékoli

dvody, by na oko sebe zbožnjší, heší proti náboženství. Lidé neb

spolenosti takové nemají pak nikterak práva naíkati na útoky novinové

s protivných stran a tšiti se, že jimi trpí pro spravedlivost. Je smutné,

že nám v tchto vcech svdomí teprve neznabozi mají íkati pravdu!

LJ ženských klášter vadí nejvíce mate ince, které jsou

v cizin, po pípad cizí pedstavení: tak na p. i kapucíni i milosrdní

bratí u nás mají úedn jakýsi nmecký nátr. Kde potom zstává

pirozené právo vtšiny? Proti neoprávnnému vlivu cizin v na

zdejfií kláštery mli by se píslušní initelé rázn ozvati. Chválíme

úplné ta msta, kde si vyhradili od píchozích jeptišek eské vy-

uováni. I soukromým zpsobem, po pípad tiskem teba na to naléhati,

aby spravedlivosti byl prchod dán, podporou totiž tch, kteí ji pstují.

Neshledá vám dosti svdomitým ono poínání nkterých t. . „lífrant"

do cizích klášter, kam naši lidé s našimi penzi zapadávají; jesti

u nás obojích potebí na výsost.

NaŠi theoretikové ovšem budou zase proti takovému nátlaku
a násilí. V pravd nedstojnou závislostí trpí práv kláštery nmecké,

na p. v Brn pod mstskou správou. Proti tomuto násilí nepodniká se

nic. žádá-li se však s eské strany spravedlivost, je to hned po-

buování atd. Vždy se jednou z toho francovského byrokratisrna vy-

zujme! Ta „pastorální opatrnost" k mocným pánm se tecE jaksi píliš

akcentuje. Vzorové kesanské nauky a kesanského života Tak ne-

smýšleli, sice by naše martyrologium bylo o mnoho tencí. < tatatn lid

náš — když už o asné podpoe teba mluviti — uml býti uznalv

a vdný, i neopouštl tak snadno svých dobrodinc, kteí s ním

pravdu dobe smýšleli a nakládali.

Kdo by v této vci zjednal nápravu — a nebyla by tak ne-

snadná — ml by velikou zásluhu o národ a ješt vtší o mravnost

a náboženství. Jen proto také ádky tyto napsány, i neteba snad se

proti všem kivým výkladm a s té i oné strany ohrazovati. v.
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Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

Z polštiny peložil Betislav Skalský. (0. d.)

Nejen smrtí pechází ddictví z ruky do ruky; každý vlastník má
též stejn pirozené právo postoupiti svj majetek a z ásti, a celý

osob, kterou si vybere; po tom inu dle všeobecných zásad ztrácí na

vždy právo vlastnické k darované vci. Jestli tedy v aktu ddictví

darující pipojuje jisté podmínky k darované vci, jest obdarovanému

úpln volno nepijati dar, ale jamile ho pijme, nemže již samovoln

zbaviti se pijaté povinnosti, ježto podmínka spolu s vcí s pokolení na

pokolení na základ pirozeného práva pechází a jen osoba, v jejíž

prospch byla podmínka uinna, mže ho zbaviti povinnosti setrvání.

Totéž má místo i v pomrech mezinárodních: každý národ spolu

s výhodami ddí po pedcích i povinnosti jimi pijaté bu v ústavách

zemských nebo v mezinárodních smlouvách obsažené; nebo každé

ddictví právem pirozeným jest povahou svou nedlitelné, tak že

v pípad odeknutí se zákon solidarity ohledn bemen teba odíci

se i výhod zddných. Ony zákony solidarity tak srostly s naší po-

vahou, tak jsou blízké našim pedstavám, že zachováváme je asto

nevdomky jako zásady mathematické nebo morální, které dkaz
nepotebují. Není to nikterak dsledkem civilisace, neb i nejstarší

národové se jím ídí; a jako se každý lovk pirozen horší, když

mu nkdo majetek jeho bere nebo zabrav vc prodanou, nechce dáti

za ni umluvenou cenu, tak i celý národ instinktn se chytá zbran,

láskou k vlasti jsa pohánn, aby odrazil útoníky nebo pinutil vro-

lomné k plnní pijatých povinností. Nikdy nezavrhlo lidstvo ten zákon,

nikdy zásadn proti nmu neprotestovalo, nikdy nebyl vidn národ,

který by bo neuznal za podklad jak vnitních tak i zevnjších pomr
íšských. Jestliže však v jistých epochách historického rozvoje svého

nkteré spolenosti stásly se sebe od pedk pijaté povinnosti, ne-

inily to jménem nespravedlnosti zásady solidarity; nýbrž bu svalily

vinu na neupímnost strany protivné, která se zpronevila podmínkám
uinné smlouvy, bud dokazovaly, že podstata smlouvy nebyla závažná,

jsouc prý niemná nebo násilím vnucená pedkm. Jakmile povšechné

pesvdení celého lidstva zásadu solidarity potvrdí, není možno ne-

poítati zásadu tu k hlavním povinnostem, povstalým z pirozeného

práva, s nimiž musí spolenost poítati a jde již jen o rozešení

poslední otázky v té vci, a sice: zda povinnosti celého lidstva,

pijaté od pedk, zavazují také potomky.
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Odpovd" na tu otázku jest již obsažena v zásadách výše vyložených,

jde jen o bližší urení jich pro každý ojedinlý pípad. Tedy jakmile

nemáš pochybnosti, že pedkové mají právo zavázati se jménem potomku,

jest patrno, že vše, co skuten zavazovalo pedky, zavazuje i jejich

potomky; avšak kdyby byl závazek njaký již ve svém poátku ne-

platný, tu nezavazoval by ve svdomí tch, kteí jej pijali, ani na chvíli

svého uzavení, tím mén pak muže tedy zavazovati jejich potomky.

Dvojí tedy, jak jsme vidli, mže býti zídlo neplatnosti lidských

závazk, a sice: když jsou v odporu s posledním cílem lovka,

kterým jest sjednocení se s Bohem, nebo nejsou-li ovocem svobodné

vle, t. j. nejsou-li rozvážené a dobrovolné. Proto všechny závazky

híšné, zákonu Božímu protivné, jakožto odluující nás od Boha ani

na chvíli nemohou býti platné. Závazky vnucené násilím a fysickým,

a morálním i v pohanském zákonodárství byly uznávány za neplatné

jakožto protivící se zákonu pirozenému; proti takovým závazkm

pedk svých, tebas že byla existence jejich nepochybná, mají potomci

právo protestovati, ježto psobí lidstvu podstatnou škodu. Závazek

svou povahou nespravedlivý nikdy neztrácí toho charakteru, tak že ani

zakoenní ani pokojné užívání nemže dáti právo ve svdomí k ne-

spravedliv nabyté vci, nýbrž poškozený vždy bude míti právo

protestovati, ten však, kdo kivdu iní, bude povinen ji nahraditi.

Nebude však nespravedlností vymáhati splnní následk spravedliv

a dobrovoln pijatého závazku, teba že ve chvíli uzavírání smlouvy

nebyly pedvídány, nebo kdo smiuje se se zásadou, ten souhlasí tím

i se všemi následky jejími. I tady však, jako v pomrech všeho druhu

mezi lidmi, jen láska vzájemná jest schopna ochrániti spolenost ped

spory a otesy, které nemohou odvrátiti ani nejdkladnji odvodnné
zásady morální, ani nejspravedlivjší zákony. Pohleme nyní, jak psobí

rationalisté na lidskou povahu, kteí neuznávají lásku kesanskou

nikterak za užiteného initele ve spolenosti, chtjíce celé ústrojí

spolenosti založiti na ist pirozených pohnutkách.

IX.

Forma vlády a vliv její na štstí spolenosti.

Chvála, která se poala buditi pro formy reformatorské s obrozením

pohanských ideí v ln kesanského svta, dala podnt nejznamenitjším

filosofm a publicistm 18. vku, aby ohlásili, že lidovláda x
)

jest ne-

') Lidovládoa rozumíme zde pipuštní obyvateli! ve vtší nebo menší míe

k úa.sti ve vlád.
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omylným talismanem spoleenského štstí, že dostaí kterémukoli národu,

aby zaídil instituce republikansko-demokratické. by byl jeho blahobyt

zabezpeen. Víra v absolutní skutenost toho prostedku vzrostla ješt

více v pesvdení evropských liberal po vybavení se a vzorném

sorganisování Spojených Stát severní Ameriky, kde zkouška republi-

kánských institucí poprvé ve svt novém ve vtších byla uinna
rozmrech. Skuten pozdji tikráte opakované pokusy ve Francii

zachvly myslemi stízlivými, jež bezpodmínen dvovaly demokracii,

dosud však nesetné houfy, jež touží po lepším stavu a sfanatisovány

krajními liberály, nepochybují, že jedin z toho zídla muže pro n
vytrysknouti výhodná zmna osudu. Vi podobným ujišováním a

oekáváním jest povinností každého svdomitého publicisty, aby ne-

strann prozkoumal, jak velice a pi jakých podmínkách mže opravdu

uiniti národ šastným pi pouštní všech vrstev jeho k úasti ve

správ íše.

Ze však forma vlády není jediným živlem veejného blahobytu,

již z toho prakticky se jeví. že pi týchže institucích vládních národy

nejednou kvetou a hynou, jak toho máme smutný, avšak nepopiratelný

dkaz v djinách Polsky, která bez dležitých zmn v konstituci

kdysi osvtou záila, poádkem i mocí, ztrativši však potom obanské

ctnosti dospla k nutnému rozkladu. Ovšem že ústavy a instituce

zemské psobí na charakter a vykrvstalisování národu, dodávajíce

rozvoji jeho životních sil spasitelný nebo záhubný smr; vliv ten rzn
jest omezen a závislý na mnoha okolnostech tak, že pi jistých pod-

mínkách mže býti zcela i znien. Nejprvnjší a nejzávažnjší podmínkou

jest nutná zásoba ctností obanských, které když dosáhnou heroických

rozmr obklíí celý národ, mohou ho tak dalece povznésti moráln,

že bude silným a šastným i vedle patrných vad vládni organisace.

Vidli jsme, že všechny obanské ctnosti plynou z trojice lásky, a sice

z lásky k Bohu, jejž milujeme pro nho samého a mule vše, pipisujíce

mu každý zákon jakožto poslednímu cíli; z lásky k bližnímu, kterého

milujeme v Bohu a pro Boha, pomáhajíce mu k vrné služb nej-

vyššímu Pánu; konen z lásky k vlasti, jež jest nám drahá jako

onen koráb zbudovaný z vle Tvrcovy, v nmž naznaeno nám plouti

do pístavu vnosti. Když postavíme nad to k veslu vládnímu muže

oživené týmiž city, již myslí, že jen vládu námstnou od Boha obdrželi,

kdož nepizná, že taková spolenost mže se nejblahodárnji rozvíjeti.

tebas že její ústava byla chybná"? A naopak: k emu dospjí i nej-

dokonalejší instituce tam. kde samolibost tak opanovala všechna Brdce,
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ž>- každý oban uchyluje se od povinnosti, hon se jedin za ziskem:

kde vznešený i sprostý zákon si málo váží, jakmile jich nemohou

k osobnim názorm skloniti, kde základ vlády tak .špatné jest pochopen.

-ichni chtli by rozkazovati a nikdo nechce poslouchati, kde mezi

vládou a národem tak silný povstane antagonismus, že vláda myslí

jen na rozšíení svých privilegii a poddaní na omezení vlády, veejná

zpráva pak úplné leží ladem"? Jest teba býti prorokem, abychom

mohli pedvídati, že i nejmoudejší ústavy v takové íši zstanou

mrtvou literou ?

Odtud však. že hlavním initelem veejného zdaru jsou spoleenské

ctnosti, nikterak neplyne, aby forma vlády a povaha ústavy íšské

bvlv vécí úplné lhostejnou. Naopak hrají velmi dležitou roli. psobíce

na mladé pokolení. Bylo by možno íci, že ím jest výchov mládeže

pro mravní vývoj národa, tím že jsou instituce jeho vládní síly:

pipravují budoucnost. Proto jest nesmírné dležito pro ty. kteí mají

úast v zákonodárství íšském, aby si udlali jasný pojem o tom, na

jakých zásadách má býti založena konstituce jisté íše. aby mohla

pomáhati k blahodárnému rozvoji národa. Na tu otázku pokusíme se

dáti odpov.
Ponvadž rodina, ízená dle Božího úmyslu, má v sob. jak jsme

vidli, všechny zásadní živly života spoleenského, musíme proto v jejím

ln hledati základ mravní k rozešení té otázky. Tedy v rodin, jež

neztratila svého životního prvku. t. j. lásky k Bohu a vzájemné ná-

klonnosti, pomry mezi rodii a dtmi nemají stálé formy, nýbrž mní
B£ ponenáhla v pomru k dospíváni mladého pokolení. Pemna ta

však dje se dle jistých zákonu nezmnitelných, jež dají se Bnadno

pozorovati a zejm naznaiti A tak pokud dti jsou malé a nemají

dokonalé pedstavy ani o cíli, k nmuž mají smovati, ani o tom,

co jim mže býti opravdu užiteným, úplná a neohraniená vláda

spoívá v rukou rodi, avšak i úplná zodpovdnost za její užíváni

Bohem. Rodie znajíce jak cil svých dtí i cestu k nmu vedoucí,

peují vysvtliti jim to. v pomru k rozvíjející s. j v nich schopnosti,

ale Bouasn vedou je mocnou rukou, nedovolujíce ani zanedbati to,

co jim bude podstatným dobrem, tebas že toho ješt nepochopovaly, ani

honiti se za dobrem falešným, jehož zhoubných následk nikterak

nepedvídají. V té dvojí práci vésti k dobrému a odvraceti od zlého,

jest hlavní úlohou vychovávání, rodie neváhají užiti v pípad
by ani tvrdých prostedk, aby zaslepené nebo tvrdošíjné dít

udrželi na dráze povinnosti a zachránili ho od zhouby. Láska opravdu
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otcovská a zachování dstojnosti syn Božích i v duši dtské pikazují

jim dávati pednost prostedkm mravním psobícím na srdce a pe-
svdení; jestliže však vzdorná zapomtlivost tak daleko postoupí, že

dít vyboivší z privilegií svobodné a rozumné bytosti, ídí se jedin

zvíecími pudy, zatím co rodie s poranným srdcem, avšak s ne-

oblomnou vlí pro dobro téhož dítte psobí na jeho zvíecí povahu,

kárajíce potud tlo, až duch uvolnn z jeho moci opt náležit nabude

sebeopanování. V té period zasvcené výlun vzdlání, dít nemá

ješt žádné úasti v rodinných zájmech a niím také se nepiiuje
k pracím a hospodáským zamstnáním, i pes to, že se úastní ve

spolených výhodách. Láska rodie nutí k mozolné práci a zdvoj-

násobuje jejich síly, jen aby staili dtem dodati pimené prostedky

k jejich vychování. Jen v pomru k fysickému a rozumovému vývoji,

a to ješt s velkou opatrností, dti bývají pipouštny od rodi
k úasti v pracích pimených jejich vku, ba i zastupují je v lehích

odvtvích domácích prací, vždy však pod úplnou odvislostí od rodi.

Po pimené však zkoušce, když pesvdení nabyté vypstí v nich

samostatný názor a nauí je opatrnosti, rodie svují dorostlým dtem
svým jistou ást domácích záležitostí na jejich vlastní odpovdnost,

sob však nechávají úplnou kontrolu a konené rozhodnutí ve vcech

vážnjších. Výminen se stává, že když rodie dokají se vysokého

vku, dti pak úpln dospjí pro samosprávu, že hlava rodiny konen
se odstraní, složivši se sebe všelikou odpovdnost, dti pak správu

záležitostí na sebe berou.

Nco velmi podobného dje se v každé kesanské spolenosti,

jež neztrativši životního prvku lásky, rozvíjí se v normálním poádku,

pemujíc postupn svj vlastní organismus. Vládce pstuje v nm
nejprv absolutní vládu, staraje se pedevším o dkladný výchov svého

národa, a to nejen v ohledu rozumovém usnaduje mu získati si znalost

vdy, nýbrž i v ohledu morálním podporuje církev v jejím božském

poslání ohrožovati lidstvo. Ctnost a vda jdou tu spolu jak ve starostli-

vosti vlády tak i v úsilné práci národa, ježto jen s tou podmínkou

spoleensky organismus mže dospti k zdravé a trvalé zralosti.

(P. d.)



JAM oliva: Z duchovních pradjin lovka. 639

Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva. (. d.)

d) Aniž smíme konen ve form slovesné u této biblické zprávy

vidti nco zvláštního, eho by první lovk nebyl mohl si zapamatovati

a dále vyprávti svým potomkm. Forma tu užitá je v podstat dvojí:

historické vypravování dle zažitých událostí a schematické vylíení

minulosti vcí viditelných. Obojí tato vc, to dosvditi musí každý

znatel, je zajisté nejlehí pro zapamatování si, tak lehkou, že i trochu

vtší dít to bez nesnází dovede. Proto není nijaké obtíže pro náhled,

že pouhým ústním pedáváním, tradicí, dochovala se známost o tom

až do dobv Mojžíšovy, od které se pak ustálila písmem. (Viz „asopis

katol. duch." 1889, 467. „Linzer Quartalschrift u 1898, 282 n.)

Z podaného vysvítá, že ani obsah ani forma prvních o kapitol

nic neobsahují, co by nemohlo v podstat od Adama pocházeti. Pravím

v podstat, nebo pozdjší stilistické opravy a doplky nejsou nejen

vyloueny, ale pímo dokázány úryvkem 2, 10— 14. Uinny byly

hlavn Mojžíšem, jenž Bohem jsa veden upravil text tradicí mu do-

chovaný zpsobem nyní v Písm podaným. Ovšem že nkteí katolití

uenci vzpírají se tomu. že by tradicí to Mojžíšovi bylo dochováno;

pijímají spíše náhled, že Bh vnukl Mojžíšovi, aby práv tak psal,

jak asi Adam vše zažil, od Boha pouen byl a pozdji svým potomkm
vypravoval. Tak praví Stára ..Augustinus" 1898, . 17.): „Ich wiirde

dem Verfasser totiž H.) rathen. hier zu sagen, dass Gott dem Moses

.eingegeben' hábe. gerade so zu schreiben, wie Adam der Eva und

seinen Kindern erziihlt hiitte — das ist die einzige Moglichkeit, die

schriftstellerisehe Grrossartigkeit des Berichtes ohne Berufung auf die

.Tradition : zu retteu — denn so sehr es einleuchten mag. dass diese

ETorm der Offenbarung ftir den Adam ebenso instructiv als passend war.

su kann es doch bei dem vorhandenen Texte niemals gelingen, den

Faden einer beziigliehen richtigen Dberlieferung der ursprtlnglichen

Vision vom .Paradiese* her iiber Noeh und Abraham hinaus bis zu
Niederschreibung durch Moses aufzuw eisen: nein! Durch circa

27'><> Jahre hindurch kann sioh, zumal bei der Armlichkeit der da-

maligen Hilsmittel und bei dem neuerlichen religiosen Verfalle des

Mcnschengeschlechtes seit der Fluth, diese Lebendigkeit im Gemalde

gar nicht erhalten haben. Als verst/indige Annahme bleibt einzig

die oben von mir vorgeschlagene iibrig; schon die hochst kahle



640 Jan Oliva:

Notiz Exod. 16, 15., woraus wir entnehmen diirfén, dass die (iiber-

kommene) Idee des ,Sabbaths' denn doch sogar den Juden in Agypten

,bekann war, hatte den Verfasser belehren sollen, dass es falsch
ist, diesen Visionsbericht auf dem Wege der ,Uberlieferung' an Moses

gelangen zu lassen, denn man ersieht klar daraus, wie sehr die alte

Tradition abgeschwácht war." Proti tomu teba upozorniti na

nkteré okolnosti. Povaha ei a slohu ukazuje patrný rozdíl od ostatního

vypravování, v nmž Mojžíš o dob své a zkušenostech svých píše.

tak že se tu jeví zevn již, že zprávy ty písmem již ped Mojžíšem

byly zachyceny a dále pedávány. Což není nic divného tomu, kdo

pováží, že jist dávno ped potopou písmo bylo v užívání a že potopou

nezmizelo všechno nacisto z vdomí lidí, že nezmizely naisto všechny

písemní památky. Mimo to známo jest, jak lidé, dokud nebylo ješt

písma, zpvy zachovávali památku na doby prastaré (viz zpvy, eposy

Homerovy, srbské a p.). Pamt lidí, nemajících písma, jest mnohem
vtší, než lidí spoléhajících se na písmo. Ani to nesmí se pehlédnouti,

že pi vysokém stáí prvých lidí a pi bohoslužebné povaze tchto

kapitol (o emž byla zmínka výše) mnohem snadnji bylo pamtí

uchovati vci zde vypravované, než by tak bylo možno nyní. kdyby

písma nebylo. Kámitka, že israelští zapomnli v Egypt všechno, a i

v tchto kapitolách stojí, nesmí se píliš pepínati, jinak bychom tžko

pak mohli vysvtliti, jak Mojžíš zvdl o událostech Abrahama. Isáka a p..

nebo ty spíše ješt mohly se zapomenouti, ponvadž svou obšírností

inily vtší požadavky na pamt. Tu by nezbývalo, než pijmouti i pro

tyto ásti zvláštní osvícení Mojžíše Bohem, ímž bychom zbyten
rozšiovali vsahování nadpirozeného zjevení v djiny lidstva. Bh však

bez píiny nic neiní, ponechává pirozeným silám lidským pole pro

innost. Dle toho všeho myslím, že theorie tradiní je pece jen pomrn
nejlepší a že tedy H. je v právu i pes výtky Stárovy. Theorie tato

nejen první ti kapitoly, ale i vše ostatní, co ped Mojžíšem se stalo,

vysvtluje pomrn nejjednodušeji a tím má pro sebe jednu velkou výhodu.

Nyní již možno odpovdti k otázce, zdali obsah prvních 3 kapitol

je ve všem historický, neb vymyšlený a si již cele nebo jen v nkterých

ástech. Dle podaných vývodv usuzuji proti Lagrangeovi, že všechny

jevy a události, o nichž tu je e, jsou historické, staly se v hlavní

podob tak, jak jsou popsány. Nco vymyšleného, allegorického, ímž
by mla se znázorniti njaká odtažitá pravda, njaký abstraktní pomysl

tu není. Není ovšem všechno vyjádeno zcela jasn a podrobn, mnoho

je více jen naznaeno, ale práv to dodává zpráv té nejhlavnjší
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známku pravdivosti. ím starší jsou listinné památky v kterákoliv

literatue, tím vtšího úsilí a namáhání teba, aby alespo hlavní smysl

se pro naše názory nynjší stal srozumitelným. Srovnejme jen památky

sanskrtu, zendavestu a pod. Co to nerozhodnutých otázek, co tu po-

chybností v texte, ve výklad, v datování vzniku takové památky a p.

Není nedávno, co bylo obecným mínním, že Homer nemohl bvti.

legendární jeho životopis zdál se naisto vyluovati jeho existenci.

A dnes? Soudí se trochu jinak. Našly se nové prameny, starší doba

lépe osvtlena, pohlíží se na vše jinak. Práv tak v theologii. Harnack

proti rationalistum zejm prohlašuje, že tradice kesanská v podstat

jest úpln správná. (Viz „Hlídku" III.) Není pochybnosti, že i ve studium

Starého Zákona nastoupí za nedlouho smr stízlivjší. Alespo ukázky

toho již tu jsou. Hommel svým spisem zvlášt výten obhájil 14. kapitolu

Genese, která tolika útokm nevry byla vystavena. Tak se jist po-

stoupne asem až k poátku Genese a ukáže se jeho historický základ

ve všem všudy- Napadá mi tu myšlenka, již pronesl dávno v boji

o rukopisy naše. pokud ješt je obhajoval, Gebauer v ten rozum, že

pravý rukopis ím více vda pokrauje, tím více s jejími výsledky se

shoduje, kdežto rukopis podvržený vždy více výsledkm vdy odporuje.

Porovnejme boj o bibli, porovnejme mínní Straussovo, Bauerovo a p.

s mínním nvnjších protestantských theologv a srovnání vypadne ve

prospch bible. Tak budeme se stále pibližovati k lepšímu pochopení

bible se strany vdy. Nyní je mezi nimi zdánlivý spor. Pro? Protože,

jak jsem výše na to upozornil, srovnávají se tu dv vci nesouadné:

bible je pro všechny veky. véda nepronesla ješt svého posledního slova,

je nehotová, necelá, kdežto bible jest ve svém zpsobu dávno ped
staletími již hotova, a nebyla zhotovena jen pro dobu svého vzniku,

ale pro všechnu dobu pebývání pokolení lidského na této zemi. Proto

kdo mezi biblí a vdou jakoukoli chce nalézati skutené, nepekonatelné

pekážky vcné, dopouští se logických, methodických nesprávností,

mluví o nem, eho dobe vcn a methodicky nedovede posouditi.

„Mžeme smle íci, že ím více pírodovda bude v taje a záhady

pvodu a výtvaru naší zem vnikati, že bude podávati tím jasnjší

a patrnjší dkazy pro pravdu onch hlavních zásad, které Mojžíš

položil za základ mosaického, a v dalším postupu i kesanského ná-

boženství. Spor mezi Genesí a pírodovdou je takto a priori již

vylouen." (P. 773.)

A nyní na konec se táži: mohlo nco podobného, jako jsou první

ti kapitoly Genese, povstati jen tak náhodou, nápadem lidským?

Hlídka. 43
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Vzpomeme si nyní na všechen ten výklad obsažený v této práci,

výklad ne snad libovoln uinný, do textu násiln vložený, nýbrž

z textu samého dle zásad obyejného zdravého rozumu uinný, a ne-

ubráníme se podivení. A což nejpodivuhodnjšího! Porovnávali jsme

text tento, tak struný, s rozmanitých hledisk, a co to myšlenek se

nám hrnulo! Porovnávali jsme text tento vcn, a jaké bohatství látky

jsme tu shledali! Porovnávali jsme text tento formáln, schematicky,

pi emž jsme užívali vždy rozdlení a vdy, a umní nejnovjšího,

a jaká pekvapující shoda vždy byla! Nejstarší biblická a vbec lidská

zpráva ukázala se tu na výsost moderní, ímž nejlépe je prokázána

její všelidská platnost. Pirovnáme-li djiny lidstva ku dramatu, máme

v tchto tech kapitolách výtený k djinám tm prolog. V souladném

a úplném celku jsou tu v zárodku naznaeny všechny síly, všechny

podnty a vzpružiny, jež se ukázaly pozdji v lidstvu. Jaký krásný

vhled ukazuje se tu na djiny celého dalšího lidstva! Tuto vc svtle

a jasn ukázati bylo hlavním úelem pítomné práce. Jak chud a

macešsky odbývaly se tyto kapitoly ve vyuování a pece jak mnoho

pouného v sob obsahují! Život lidský po stránce kulturní, civilisaní

má v nich svj základ, kulturní všeobecné djiny musí k nim vzíti

patiný ohled,' mají-li býti djinami dobrými. Ano, jak jsme výše

vidli, celá methoda, celý postup pi zpracování kulturních djin tu

názorn, živ jsou pedvedeny. To všechno mohl tak krásn a pkné
sestrojiti toliko ten, jenž vyniká daleko nad nejbystejšího lovka,

Bh sám!

C)

V dosavadních dvou oddílech A) a B) obsažena je vtšinou vcná,

materiální stránka této práce. Co v pítomném oddíle C) následovati

bude, vztahuje se po výtce k formální stránce, týká se methody, jaké

teba užívati pi vypisování zvlášt stvoení lovka a jeho pebývání

v ráji. Tímto zpsobem, pipojením oddílu C) k oddílm A) a B). za-

chována bude formální soumrnost, které i v pedešlých výkladech

pi jednotlivých menších odstavcích (z. 3 atd.) jsem dbal.

1.

První methodické pravidlo, jehož tu teba dbáti, jest, aby se

schopnosti a vdomosti prvního lovka zbyten a škodliv nezvtšovaly.

Poukázal jsem na to již výše pi výklad o vdoucnosti prvého lovka.

Obyejn se na tuto vc zapomíná, vdomosti a schopnosti prvých lidí

se vyliují v takovém stupni, že pak tžko dá se dle toho uspokojiv
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vysvtliti jejich pud a vše, co pi tom se sbhlo. Prví lidé líí se jako

tvorové tém nadpirození, jako njací polobozi a pak není divu, že

svtská vda proti takovéto pehnanosti staví pehnanost druhou, iní

z prvých lidí trochu chytejší zvíata. Umírnnosti a více pravdivosti

na obou stranách je potebí. To rozvážnjší theologové katolití sami

nahlížejí a proto varují ped nerozvážností v tomto ohledu. Hlasv jejich

uvedu pod íslem následujícím. Tykají se ovšem výslovn jen následk

prvotního híchu, ale dsledky z nich vpadají i v tento oddíl. Výslovn
zde uvádím jen Cajetana. jenž praví, „že ml sice Adam vlitou védoucnost

o zvíatech zemských a o ptactvu nebeském, ale že ona nezavírala do

sebe dokonalé známosti moe a jeho obyvatelv, aniž tles nebeskvch."

tLenz 307.)

2.

Druhé methodické pravidlo jest. aby následky híchu Adamova
dobe se lišily od následk híchu Evina, dále pak. aby následky ty

nevypisovalv se barvami píliš ostrými a nepravdivými.

V první píin praví Dr. Fuchs („Linzer Theologisch-praktische

Quartalschrift" 1884, 154 : _Eva*s Stinde ist nicht die Erb-
siinde, sondern die Siinde Adam's allein."

Mnohem astji vyskytují se rady theolog v druhé píin,
varující, aby následky híchu Adamova nevypisovaly se barvami píliš

kiklavými. Lenz astokráte o tom se zmiuje. Tak praví na str. 370. n.:

„Podle domnnky neboli podle uení Thomist by byl lovk tou mrou
nebyl pro hích prvotný ve svých darech pirozených zranný, ale

pouze do stavu pirozeného zatlaený. Bellarmin vyjaduje myšlenku

tuto takto: Sem magis differt status hominis post lapsum Adae a státu

eiusdem in puris naturalibus. quam differat spoliatus a nudo, neque

deterior est humana nátura, si culpam originálem detrahas. nt-que magis

ignorantia et infirmitate laborat, quam esset et laboraret in puris

naturalibus condita.- A na str. 379. stojí: „Ten náhled jest asi na

pravd, vedle nhož síly pirozené lovka ohledem na stupe a do-

konalost, jakou by mélv ve stavu pouhé pirozenosti, se neumenšily

pru pouhv hích ddiný, a že tudíž je lovk za tou píinou pro

hích ,in deterius commutatus -

,
pokud ztratil sílu z prvotné spravedlnosti

a svatosti vveházející... Theologové djí obecné, že porušení, ano zasáhlo

lovckou pirozenost pro prvotný hích, se netýká njaké dokonalosti

pirozené, ana by snad byla odinna, aniž že se ono dlo piinním

chybné kvality (vlastnosti; njaké, alebrž oderváním dar nadpirozených,

jimiž se dla elevace ku ádu nadpirozenému, jakož i tch. jež byly

43*
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praeternaturalné. A to práv je v plném souhlasu se snmy církevními,

nebo ty uí. že se stala zmna s Adamem pro ztrátu daru pirozenosti

lidské .praeter debitum' z pouhé milosti daného. Tak teme v Tridentském

snmu, že Adam pro pestoupení pikázaní Božího svatost a spravedlnost

neboli milost Boží a praeternaturalné dary ztratil, tím že uvalil na se

hnv Boží, a tou mrou se stala s ním zmna do horšího .quoad animam

et quoad corpus', ana tedy byla následek ztráty darv Adamovi i jeho

pirozenosti lidské pidaných." A na str. 422.—423. píše takto: „Porody

však v bolesti nemají do sebe povahy trestu (jakož i bídy v thotnosti nei

za píinou tou, že by jich snad nemohlo býti ve stavu pirozenosti

pouhé, ale za tou píinou, že by jich nebylo ve stavu neporušeném . .

.

Fysické tíhoty, obtíže pi dobývání chleba, by byly dojista stihly lovka,

kdyby byl býval stvoen ,in puris naturalibus', a nemly by do sebe

povahy trestu, po híchu v ráji spáchaném však nabyly té povahy."

Podobn stojí psáno ve „Stimmen aus Maria-Laach" 1892 I. 446:

„Bekanntlich lehren die grossten Theologen der Vorzeit. dass die Strafe

der Erbsiinde nur in dem Verluste der heiligmachenden Gnade und

der mit ihr verbundenen íibernatíirlichen Gnadengaben bestehe, womit

G-ott den Menschen im Stande der Urgerechtigkeit ausgeriistet hatte;

dass folglich die ohne Taufe in der Erbsiinde abgeschiedenen Kinder

im Jenseits nur die poena damni, d. h. den Verlust der iibernatiirlichen

Seligkeit zu erleiden hahen, und dass in Bezug auf die sittlichen Krute

kein Unterschied zwischen der nátura lapsa und der nátura pura bestehe.

Sie behaupten, dass diese Strafe allein der Nátur der Erbsiinde entspriclit.

die keine persunliche Siinde und blos eine aversio ab incommutabili

bono, nicht eine conversio ad bonm commutabile sei. (Vgl. S. Thomas.

De Málo q. 5. a. 2; 1. 2. q. 85. a. 1. etc.)" A str. 447.: „Das von Pseudo-

Dionysius entlehnte Axiom: ,bona naturalia post peccatum
manserunt integra' erklart der bl. Thomas 1. 2. q. 85. a. 1. ad 1:

,de bono naturae, quod est esse, vivere et intelligere.' Wenn die Theologen

nach der Nátur der Erbsiinde die ihr gebiihrende Strate taxiren.

so thun sie das nach dem unanfechtbaren Princip, dass die Strate der

Schuld entsprechen muss. Die der Nátur der Erbsiinde entsprechende

Strafe ist aber die poena damni. welche gewiss eine wahre Strate ist.

ja nach der Lchre der Theologen die grosste Strate der Vevdammten

ausmacht. Eine solche Strafe bleibt sie auch dann. wenn sie nicht

schmerzlich empfunden wird, ja selbst wenn die mit der Erbsiinde

behafteten Kinder keine Kenntnis von diesem Verluste hiitten." Ve
svazku druhém týchž „Stimmen" 1892, str. ")47. pak stoji: „Wenn gesagl
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ist: vor der Siinde befand sich die Nátur in einem weit bessern und

harmonischeren Zustande, so ist das wohl auf das Paradies einzuschranken.

Anderweitig clurte es schwer halten, diesen Satz in seiner AUgemeinheit

zu beweisen."

„Linzer Quartalschrift" 1884. str. 153. pronáší se o otázce nazí

takto: „Die kluge Massigung, die der Verfasser (Dr. Oswald) bei der

Besprechung der Folgen der Erbsiinde bewiesen hat, kijnnen wir nur

lobenswerth finden. Bekanntlieh lierrscht beztiglich dieses Punktes unter

den katholischen Theologen keine Einstimmigkeit, indem von Einigen

die Verbeerungen, welche die Erbsiinde im Menschengeschlechte an-

gerichtet hat, in ziemlich grellen Farben geschildert werden. Der

Verfasser, der zwischen der Schuld und Strafe, welche die Person, und

jener, welche die Nátur angebt, ebenso streng als richtig unterscheidet,

hat sehr gut gethan, die Folgen der Erbsiinde nicht allzu diister zu

malen. Wir konnen ibm nur beistimmen, wenn er diese Folgen auf

den Verlust der super- und praeternaturalen Vorziige beschninkt. Die

Ansicht derjenigen, welche die Strafen der Erbsiinde noch weiter aus-

dehnen, vermípgen wir, um nur Etwas zu erwithnen, weder mit dem

Urtheile der Kirche gegen Bajus (prop. 55), noch mit der Gerechtigkeit

Gottes vereinbaren." — Názor KL. viz v „Hlídce" I. 396. Podobn
mluví Sprinzel 1. c. Km.

Dsledky v pedcházejících citátech naznaené ješt lépe se nám

ozejmí, vzpomeneme-li, „že by potomci Adama neporušeného, a by se

byli rodili ve svatosti, nikoli nebyli v dobrém tak utvrzeni, aby nemohli

hešiti . . . Možnost híchu i pi potomcích Adama neporušeného odvozuje

sv. Tomáš odtud, že jest lovk „ab intrinseco" mnivý, a touž mrou
trvá u nho možnost ku híchu až potud, pokud jest viator, tak že by

i Ailam sám. pokud by byl neuzel tváe Boží, té arci smutné možnosti

byl podléhal... Kdyby byl nékdi z potomkv Adama neporušeného

tžce zhešil, byl by na jistu ztratil i svatost sob vlitou, a také integritu

a zejména pvodnou spravedlnost.
1
' (Lenz 346— 348.) „Když by byl

nkterý z potomkv Adamových po híchu smrtelném inil pokání,

jakhuž by byla tehdáž žádala a vymáhala spravedlnost Boží a tak zase

se byl vrátil do stavu svatosti, nebvla by mu as vezdy byla také integrita

vrácena, byt byl i dokonale litoval a za híchy byl pln dostuinil."

350—351.; o.p.)

GT'"
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Stirner a Nietzsehe.
Professor Dr. Fr. NÁBÉLEK.

Max Stirner, vlastním jménem Jan Kašpar Schmidt,
narodil se r. 1806 v Bayrut jakožto syn vyrábitele nástroj, studoval

gymnasium ve svém rodišti v létech 1818—1825, studoval pak v Ber-

lín, Erlangách a v Královci bohosloví a filosofii. Nejprv byl gymna-

sijním uitelem, pak psobil na vyšší díví škole; vzdal se brzy uitelství

a vnoval se novináství a spisovatelství; zakusiv mnoho nouze a bídy

zemel v Berlín dne 26.« ervna 1856.

Jeho životopisec, Anglian John Henry Macay, jmenuje Stirnera

nejdslednjším myslitelem nmeckým. Ovšem tím není eeno, že té

chvály i zasluhuje. Jedno z jeho dl, více povstné než slavné, zachovalo

jeho jméno, pseudonym Max Stirner, potomstvu a jmenuje se „Der

Einzige und sein Eigenthum." Jestliže nkterým filosofm neznabožským

jest stedem, kolem nhož otáí se všecko, lovk — tolik co lov-
enstvo — Stirnerovi jest stedem lovk jedinec, individuum, jeho

vlastní j á. Nejvyšším zákonem jeho jest sobectví provádné až do

nejkrajnjší krajnosti, omezené jen vtší mocí cizí. Kratiký výtah

z díla jmenovaného jest tento.

Mou starostí má býti: pedevším „dobrá" vc, pak bh, lidstvo,

pravda, svoboda, lidskost, vci mé duše a tisíce jiných vcí. jen moje
vc nemá býti nikdy mou vcí. A kterak jednají jiní? Bh stará se

jen o sebe; bda tomu, kdo by nestaral se o vci boží: ten af bojí se

jeho trestu! Tak jedná sultán, jenž o své poddané „peuje". Ukaž

mu jen, že staráš se o sebe, ne o nho: pjdeš do žaláe. A z tchto

skvlých píklad nechtli byste vzíti pouení, že jen tomu vede se

dobe, kdo stará se jen o sebe? Pry se vším. co netyká se mne!
Co dobro, zlo"? Nejsem ani dobrým ani zlým, ani to ani ono nemá

pro mne smyslu. Bh a stará se o své a lovk též o své vci.

Mojí péí není bh, není lovk, není pravda, není dobro, není právo.

není svoboda atd.; mn záleží pouze na mn!
Bh, víra, mravnost, spravedlnost, vlastenectví, lidskost a v- .

co jmenujeme ideálem, jest bláznovstvím, a lidé. kteí v ideály ví.
jsou blázni; tém všichni lidé jsou opravdovými blázny v blázinci.

Nemáme nadávati nikomu blázn, ale já (Stirner) nebojím se kletby.

Moji brati, vy jste prablázni! Jestli pomatenec v blázinci se domysli,

že jest bohem, císaem ínským, duchem sv. atd.. anebo jestli dobro-
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myslný oban se domnívá, že jest jeho urením, aby byl dobrým

kesanem, hodným obanem, ctnostným lovkem atd., to stejn jest

utkvlou mvšlenkou, stejným bláznovstvím.

Proudhon praví ve svém díle: „De la création, de 1'ordre". že

urením lovka jest. aby žil bez náboženství, ale zákon mravní

(la loi morale) že jest vným, absolutním. Kdo by odvážil se sáhnouti

na nj ? Stirner odporuje mu, an praví, že ctnost jest výkvtem,

plodem náboženství; toto prý není ješt ranno smrteln, pokud se

mu upírá jen božský pvod, vždy pak ctnost ješt zstává a zákon

mravní, jemuž lovk má se podrobiti; ctnost a mravní zákon jsou

výmysl lidský.

Feuerbach hledl vymýtiti pedstavu boha z mysli lidské; boha

a náboženství prý^splodilo „pání" lovka; on na místo boha postavil

lovka, ovšem lovka, jakým by býti ml, nikoli egoistu, sobce.

„Homo homini deus". lovk lovku bohem. Mla zstati humanita.

Stirner však praví, že humanita, lidskost jest taktéž ovocem náboženství

a posmívá se Feuerbachovi: Humanita jest bláznovstvím jako všechno

ostatní, co na místo boha k úct bylo postaveno: láska, bratrství,

rovnost. Postaven-li na místo boha stát, jenž od oban žádá obti

a iní se pánem všeho i toho, co jednotlivcm náleží, tož zmnn jen

pán, panství zstává. Postaven-li národ na místo nejvyšší, vc o nic

nebyla lepší: mla nastati svoboda, rovnost, ale vládla jen majorita,

ba jen nkolik uchvatitelv a ti vládli krutji než jeden pán, totiž

než král. Mirabeau prohlašuje dne 9. ervence 1789: „Vláda má jen

moc, žádné právo, jen v lidu dlužno hledati pramen všeho práva",

a již dne 16. ervence volá týž Mirabean: „Není národ pramenem

vší moci? Kdo má moc, má i právo. Tak pána svrhli a pány

dostali tisíckrát horší než byl pán."

Ani socialismus, jenž by rád rozdlil majetek stejným dílem mezi

všechny, není Stirnerovi vhod; vždy by utrpl ten, kdo by ze svého

ml nco postoupiti jinému: socialismus byl by teprve krutým pánem,

jemuž by na svou >ko<lu ml se podrobiti, kdo má více než jiný. —
Ješt krutjším pánem byl by kommunismus, jenž by všecko zabral

a uinil všecky stejnými úastníky všeho. Kommunisté praví, že stejná

práce opravuje ku stejným požitkm; Stirner však uí, že nikoliv

práce opravuje k požívání, nýbrž moc; jestli kdo pracoval a nkdo
jiný mu ujmul požitek, tož dobe mu se stalo, neml si nechati vzíti.

Zem prý nepatí tm. kdo ji vzdlávají, nýbrž tm. kdo dovedou ji

sob pivlastniti a opanovati.
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Stirner zavrhuje i rodinu i obtovati osobni prospch ve prospch

rodiny bylo by taktéž bláznovstvím, lovk by stavl rodinu za svého

pána a nad sebe, inil by se otrokem. Manželství jest bláznovstvím.

a má pro n jen výsmch a potupu. Hlásá volnou lásku. Každý zpsob

ukájeti tlesné žádosti jest dovolen; následky a nese ten, koho postihnou.

Uiní jak lišák: starost o rodinu ponechá lišce — a sám jde dál:

je to pohodlnjším. Posmívá se pann zápasící se žádostmi kvpícího

tla, u níž však cudnost, istota vítzí, a dodává: „Mn jest milejší

jedna nevázaná nevstka než tisíc ctnostných panen."

Ani spolenost, kteráž by byla vázána njakými stanovami, zákony.

nemá místa u Stirnera, vždy by údové nebyli svobodni, majíce v tom

neb onom podíditi vlastní prospch prospchu celku.

Stirner sice vidí, že lovk sám o sob nemže dosáhnouti, eho
dosáhne ve spolenosti, tož myslí, že spolek bude prospšným a pipouští

jej, ale tak, aby mohl vystoupiti z nho, kdykoliv by mu byl ne-

pohodlným, kdykoliv by ml ve prospch spolku obtovati nco ze

svého osobního prospchu.

A kdyby všichni lidé jednomysln usnesli se na nem, bude-li

pak lovk, tebas sám byl projevil souhlas, vázán tím usnesením,

když by stalo ' se mu nepohodlným ? Nikoli ! To by opt uznával nad

sebou njakého pána a nebyl by svobodným.

Ale kdyby sám dnes ustálil se na nem, zdaž zítra má mu to

býti ješt závazným? Nikoli. Stirner praví: „Byl-li jsem vera bláznem,

mám býti dnes otrokem své verejší pošetilosti?"

Z toho samo sebou plyne, že danému slovu nepoteba dostáti.

když by slib stal se nepohodlným. — lovk prý nemá svobodné vale.

a filosof tento i se svou vlastní vlí zachází zcela libovoln dle okamžité

nálady. O iní se volnjším než zastancové svobodné vle. kteí

slíbivše slibu dostávají i proti vlastnímu prospchu!

Zdaž syn povinen jest otci poslušnost, úctu, vdnost? Nikoli!

Dti nemají povinností k rodim. Bude-li svn míti pravý rozum,

vyžene ze statku otce a usadí se sám.

Jak chovati se ku spolenosti lidské? Stirner užívá sice zatím

slova „právo", aby se dorozuml, ale vykládá pozdji, že jemu právo

a moc jsou stejnými pojmy. Právo má ku všemu, na má moc; jiný

má jen tolik práva, kolik on (Stirner) mu ponechá. Napadne-li lovka
tygr, má právo, aby jej roztrhal; zabije-li lovk tygra, bylo jeho

právem, aby ho zabil. Novorozenec má právo na život, když jiní mu
jej dají; nemá na život práva, když jej pohodí, jak odkládali Spartané
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slabé dti: nedali jim pouze práva k životu. Nadbyteným štatm
a koatm nedáváme práva k životu, topíme je.

Každý zpsob hledati svého hmotného prospchu je stejn do-

voleným: násilí, vražda, pud vod. lest. uskok, lež, kivá písaha; báti se

kivé písah v je zbablostí a nedsledností: kdo lže. a lže dkladné.

Spolenosti lidské a každého lovka užiji za svj nástroj a nikoli za

cíl. vy užit kuj i ho ve svj prospch.

lovk nemá žádného urení, žádného povolání, žádných po-

vinností, jest úpln svoboden a prost jakýchkoli závazk. Poddaným

lovk bude a nevolným potud, pokud slovo budou míti knžoui,

t. j. u Stírnera theologové, filosofové, státníci, pokrytci, uitelé, úedníci,

rodie, manželé, jinými slovy: dokud bude ješt e o náboženství,

státu, spolenosti lidské, o njakém ádu, o pravd, o rodin, lidskosti . .

.

Pokud lovk ví v pravdu, jest otrokem pravdy a neví v sebe.

lovk jedin je sob pravdou: pravda jest nicotnou, nemajíc ceny

sama v sob. Stirnerovi jest pravdou jen to, co sám uzná za pravdu;

pravdv jinak stanovené, jíž by se ml íditi, nezná. Žádná myšlenka,

žádný pocit, ani pocit mateské lásky, pátelství . . ., žádná víra není

posvátnou; svatým lovku jest pouze to, co sám za svaté uzná. Všecko

jest prodejným zbožím. Jestliže náboženství nám praví, že jsme híšnými

lidmi, tož praví Stirner, že všichni lidé jsou dokonalými, na nikom že

nelpí vina; hích nemá smvslu: „Jsme všichni dokonalými a na celé

ztiui není ani jednoho híšníka; svt všechen hemží se blázny, kteí

/.ují se za híšníkv. Tkažte mi ješt híšníka, když nikdo nikomu
nemá pro vditi se. Já nesloužím žádné vyšší bytosti, žádnému lovku.

nýbrž /.a všech okolností jen Bob. u

Tato filosofie vrcholí ve vt, a jest již pronesena výslovn

ne: Nic není pravda, vše jest dovoleno. I', a.)
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Dvojí vzkíšení.

Napsal JAN Pawelski. Peložil A. M. (0.)

Program z mrtvých vstání pestupuje tedy v román tom mezi

života jednotlivcova. Lidi mající vstáti ze hrobu dlí Tolstoj na dva
tábory: na ty, kteí ve vzení sedí, a na ty, kteí tam mají sedti.

Vysloven sice rozdíl tak radikální není, ale vyniká jasn z celého

provedení myšlenky a celé ady výraz. A podivno, jako lidem, kteí
jsou na svobod, neodpouští ani nejmenšího pestupku, tak zase všemi

možnými pomysly se namáhá vzn omluviti. Dlí vzn na nkolik
druh, ze kterých každý zasluhuje ospravedlnní. Jedni vykonali pein
v okolnostech výjimených, v jakých by jej spáchali i ti, kdo je

soudili a trestali. Druzí jsou trestáni za iny podle jejich pojm ve

svt nejobvyklejší, ano i dobré, které jsou však peiny dle názor
tch, kdo psali zákony. Jiné zase ítá proto ke zloincm, že v mravním
ohledu perostli úrove spolenosti, jako na p. lidé bouící se proti

vlád. Konen poslední druh tvoí lidé, proti nimž se spolenost více

provinila než oni proti ní, jako bytosti zanedbané nebo zblblé neustálým
útiskem a demoralisací. Z tch a jiných dvod vyplývá závr, že

tresty ve vzení teba zrušiti jako nespravedlivé, znemravující. ne-

vedoucí k cíli, zvlášt proto nemravné, že žádný lovk nemá práva

bližního svého souditi a trestati. Pes výstednost vývodu tch. které

nesnadno bráti venkoncem vážn, je v tom kus pravdy, že v dnešním
stavu mnoho nedostatkv, které vrhají lidi do neestí; je zvlášt

dvodno domáhati se, aby všechny pomr)- lidské pronikala láska.

„Lidé — teme na jednom míst — ví ve skutenost situací, ve

kterých možno s lovkem nakládati bez lásky k nmu, a práv
takových situací ani není. Bez lásky možno zacházeti s pedmty
mrtvými, s vcmi: možno káceti stromy, páliti cihlv. kouti železo bez

lásky, ale nesmí se bez lásky zacházeti s lidmi, podobn jako nemožno
bez ostražitosti zabývati se velami. To je už povaha vel. Zaneš-li
s nimi zacházeti nepístojn, uškodíš jim i sob. Rovnž tak s lidmi.

A nemže tomu býti jinak, protože vzájemná láska mezi lidmi je

základním zákonem v život lidském. Ovšem, lovk se nedovede
k lásce pinutiti, jako se dovede pinutiti k práci, ale z toho nevyplývá,

že by se mohlo s lidmi zacházeti bez lásky, zvlášt, žádáme-li co od
nich. Jestliže nemiluješ lidí, se potichu." — Jak velká škoda, že

lovk se srdcem tak šlechetným nezná míry v úsudku.

Tedy žádná vzení, a místo nich lásku a trplivost. Tou cestou

povznesl Nechljudov zkaženou Máslovou
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Jako je pedstavitelkou prvé tídy lidí Máslová, tak pro druhou
postavil Tolstoj Xechljudova jako vzor vzkíšení. Xechljudov je ovšem
každým krokem výstední, jako na píklad, když ped lidmi, kteí ho

vidí poprvé, se vyznává z dávného pomru svého k Máslové. Posluchai
z nenadání pekvapení naped otvírají udivené oi, ale po chvíli

pimhuujíce víka zaínají ho astovati lehkým úsmchem, jako

originelní zjev. Pes to pece celá práce o vnitní sebezdokonalení, práce

a obt pro druhé, zápor sobectví jsou opravdovým vzkíšením. A ze zrna

tch pedností jednotlivcových vzkvétá rovnž vzkíšení spolenosti.

III.

Poslední své drama nazval Ibsen dramatickým epilogem.
Rozumíme názvu tomu ve významu, že to má býti jeho poslední drama
a poslední slovo. 1

) Poslední slovo a zárove vzkíšení, tof vc dvoj-

násob zajímavá.

Již ve dvou pedposledních dramatech Ibsenových mohlo se zdáti,

že postoupil v ped, za ohrady sobeckého individualismu. V „Malém
Eyolfu" vidíme ženu, která pekonává sobeckou, smyslnou pirozenost

a mní se zvolna v altruistku. a pemna ta je v dramat nazvána

„z mrtvých vstání, pechod do vyššího bytí." V druhém dramat,
„John Gabriel Borkman". krajní individualista, který všechno obtoval

horené touze vyvýšiti sebe sama a dojíti moci, hyne bídn, nedošed

cíle. Nad jeho mrtvolou stojí dv ženy a za píinu pádu naznaují
nedostatek srdce. Po tchto dvou dílech bralo se poslední drama v ruce

s oekáváním njaké kladné myšlenky, s nadjí, že vzkíšení v nad-

pisu obsažené bude skuteným, pravdivým z mrtvých vstáním. Oekávání
to se bohužel opíralo o bludnou domnnku, že Ibsen pestal býti ne-

jcdnolitým Ibsenem, plným vrtoch. Máme zase ped sebou individualista,

ale s tím dodatkem, že za mlhou symbol vyslovuje te oteven
poslední slovo o svém názoru na svt.

Umlec, ezbá Rubek vytvoil ve mládí sochu, pedstavující den

z mrtvých vzkíšení v podob dv}, probouzející se ze sna smrti. Pi
práci mu bvla modelem hezká, mladá Irena a sloužila mu celou duší.

jsouc plna úcty a zbožnní k nmu. Rubek byl k Iren pi práci

ostražitý, nepipouštl si ani jedné myšlenky neisté, nebo se bál, že

by pak díla neskonil. Dokonav dílo opustil ji a ona. zaplanula nená-

vistí proto, že jí nepožádal. Užil jí pouze jako družky umleckého
díla, ona však chtla býti družkou jeho života.

Po rozchodu oba klesají s posavadní úrovn. Ona se staví na

odiv v menších divadlech, on pak už netvoí žádného znamenitjšího
díla. jen zasmušile táhne za sebou bím všední práce. Byl hluchý

pro lásku lidí, nad ni stavl umní, a tím ml zlomiti svj i její život.

Slova dramatický epilog* mohl autor užiti v jiném významu, totiž aby

charakterisoval stavbu díla. V dramat vidíme pouze konec < 1
<' j «

. jehož celý probh se

odbyl u/ ped poátkem dramatu. Proti tomu vykladu vrak mluví okolnost, že podobné

stavby užil Ibsen nejednou, > pece názvu »epilog« neužil. Zda tu bude skuten poslední

dílo, možno <iln.' pochybovati. Nejednou oznamovali spisovatelé .labutí zpv* a potom
-i- znovu chápali i>Ta.
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Po letech se znova setkávají v norském mst lázeském, oba
na duchu choí; on ženatý po boku choti své Maje, ona pod dozorem
diakonissy, ji stežící. Když ji spatí, zaíná se v Rubekovi buditi

nadje nový život. Maji pojal pouze z nutnosti, nemaje jiného východu,
a obcování s ní pibíjí ho pouze k zemi. Jemu bylo by štstím života

tvoiti sochu za sochou, než klí k pokladu jeho umlecké duše má
jen Irena. O tom themat rozmlouvá Rubek s Májou, a že také jí se

se podobala svoboda a spolenost jiného muže, tedy bez obad, úpln
po Ibsenovsku se rozcházejí. Oba nyní zaínají hledati dráhu životní,

ona s novým spoleníkem odchází do hor, on pak se sbližuje s Irenou.

Tch nkolik výstup, ve kterých vidíme spolu Rubeka a Irenu,

iní neobyejn tísnivý dojem. Irena je pomatena, aspo chvílemi, tudíž

se derou do rozmluv)^ divoké fantasmagorie; oba vidí, že život, kterým
mohli jíti spolen, pro n neodvratn minul, tedy padají v tu mrtvou
hluš chvíle tiché bolesti víc a více, jakýsi šílený vzlyk po život, jako
když se nemocný umírající zdvihá z lože. Všechno to je obklopeno
rámcem rozbouené, denervující faktury, zvlášt vysokou vrstvou

symbolu, které šíí vkol jakousi hbitovní tajemnost. Iíubek vítal

v prvou chvíli v Iren své vzkíšení, myslil, že ona povolá v nm
na novo v život duši umleckou. „Marné sny. marné tuchy — od-

povídá Irena — pro náš spolený život není už vzkíšení." Po chvíli

však praví: „Co jsme ztratili, to se najde teprve... když se zbudíme
z mrtvých." Slova ta položil Ibsen za titul dramatu.

Tím vzkíšením je probuzení v objetí pozemské, smyslné Lísky.

Rubek dá se opanovati suggescemi Ireninými a zapomíná na umlecké
aspirace. Než lehnou v rakev, chtjí vypiti „pohár až do dna". Pohár
ten chtjí vypiti na hoe, v nádhee blesku, na temeni zapomenutí.

Prodírají se tedy strmými stezkami k horskému štítu; v tom se valí

lavina a strhuje je v propast. A tak svtélkující plamének, na chvíli

nad hroby záící, znova pohlcuje beznadjná tma.

Popatme najeden symbol, jehož porozumní vrhá svtlo na celé

dílo i na celou spisovatelskou innost Ibsenovu. Rezba „Den vzkíšeni 1*

byla na poátku podána v postav dívky, budící se k svtlu a k životu.

Potom se Rubek dívá na svt, a proto se stává jeho ..Den vzkíšeni"
ímsi daleko složitjším. Mní tedy ezbu v ten zpsob, že umisuje
na zvtšeném podstavci úlomek zemské koule v pli ro/puklé. Trhlinami

rozevené zem vyhledá dav lidí, mužv i žen s tváemi zvíat, ukry-

tými za maskami. Postavu budící se dívky, která díve zabírala sted

podstavy, posouvá Rubek trochu na bok a záblesk radosti, který ped
tím záil na tvái, pitemuje.

Zda symbolem umní ezbáského nemluví Ibsen o svém umní
dramatickém? I on v mládí pemýšlel o dni vzkíšení, o povstání tetí

vlády ze hrobu dvou pedchozích. Naped se oddal myšlence I

vším zápalem, zdála se mu prostou a jasnou, jako postava dívky

k životu se budící na ezb ubekov. Ale pozdji se v život ne-

jednou sklamal, poal lidí nenávidti, tedy pojem o novém tvoru sp <-

lenosti zaal býti složitjší. Myšlenka ta ustoupila na bok. pitmla 30,
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a pední místo v dramatech zabrala galerie idiotv, šílenc, lidí ošklivých

a podlvch. ne tak lidí jako zvírat, práv jako na ezb Rubekov,
mraveništ lidi s tváemi zvíecími, zakrytými maskou tváe lidské.

V dalších dramatech Ibsenových širší idea ta úpln zaniká, a

vidti pouze podobiznu lidského zvíete, nakreslenou s ironií. I Rubek
sešel se dráhy širší ideje, poal vyezávati na zakázku poprsí na venek
lidem nápadní- podobná, ale uvnit se skrývaly rnkdy poctivé rysy

na tvái odpoívajícího kon, nkdy lebka tvrdohlavého osla nebo psí

hlava s ploským temenem a svislýma ušima, nebo též rypák vypaseného

vepe, asem též podoba hloupého a brutálního býka."

Chtít objasniti všechny symboly po díle tom hojn roztroušené,

znamenalo by vykládati horekové sny nebo egyptské kabaly, což už

není povinnost kritikova. Zvlášt postava Irenina pipouští mnoho
výklad. Mi žno ji pokládati za postavu skutenou nebo ji též pojímati

jako symbol buto života skuteného nebo lásky všeobecn pojaté. Pi
tolika výkladech vymyká se celá postava vcnému rozboru. Ale teba
ješt pipustiti, že jako pod umním Rubekovým zahrnul Ibsen re-

kapitulaci umní BvéhOj tak v osudech života Rubekova podal sebe.

Žádá toho dslednost svmbolu a svdí tomu také melancholickv ton

díla. který pi nedostatku dje iní dojem ne tak dramatu, jako spíše

osobní elegie, nasvduje tomu též název ..epilog", t. j. poslední slovo.

m teba rozlišovati a domnnku tu vztahovati pouze k povšechným
rysm Rubekovým, pokud život jeho je zlomený, místo života skuteného
v abstrakcích promaený. takový, jakým byl skuten život Ibsenv,
a pokud pro všechny jeho snahy a nadje není vzkíšení. Velmi vý-

razná jsou v té píin slova Kubekova. když praví, že v ezb „Den
vzkíšení" vyobrazil i sebe umlce. ,,V prvním plánu sedí nad bvstinou
lovk, schýlený pod tíží vin. takový jaký jsem já v tuto chvíli, a

nemže se nijak odervati od zem. Nazývám tu postavu žalem po
zmaeném život. lovk ten sedí. namáeje prsty v tekoucí vod. aby
je umyl ze špíny, a ví pedem, že se mu to nikdy nepodaí. Pjde
vností a nedoká se nikdy úplného vzkíšení; nikdv se

nevysvobodí z pekla, ku kterému je pikut.-

To jest idea epilogu a poslední slovo Ibsenovo.

A tedy ze dvou aspirací na vzkíšení, Tolstého a Ibsenovy, pouze
jedna je vyplnna.

Ped lety psal Krasinski báse tm. kteí mají vstáti z mrtvých,
urrecturis". Vdí myšlenku zahrnul ve slova: ..Xa svt pouze

jediná tichá moc obti zdeptá tísni vý osud." Podobnou myšlenku ped-
kládá i Tolstoj. jen že k ní dochází soustavou eudaimonismu, díky
nkolika zásadám vyrvaným z toho celistvého pokladu víry a pe-
svdení, /.< kterého myšlenka ta vyplývá logicky u autora básn
„Resurrrcturis".

Kolik to už dnešních duch vydalo dkaz pravd, že jediná
ethika kesanství dává sílu obroda a vzkíšení!



654 Písemnictví a umní

:

Z maarského písemnictví.

A už lety stár, tož pece duchem poád mladým zstává Nestor

mailarskýck romancier M. Jókai. Napsal v druhé polovici minulého

roku román, jehož titul doslovn peložený zní: „Letitý, ale ne starý

muž." Je to nanejvýše fantastická práce, jíž nemalou reklamu udlal
satek autorv (75 let už mu!) s mladou židovkou asi dvacetiletou.

A práce ta je hezky osobní, pece není autobiografií. Skládá se ze

ty „sn", v nichž „letitý" muž — v každé — ožení se s mladší ženou.

Kniha ta jest bohatá na kousavou satiru, lehký humor, sebeposmch a

trpké pravdy, ale zvlášt na romantické fantasování; je to jakýsi „Misch-

Masch" snivosti a ženialnosti, sms uhntená ze živl Boceaciovských,

Hoffmannových a Verneovských. Ctyry satky, jež autor v knize líí,

uzaveny dílem z liché útrpnosti, dílem z ješitnosti a konen také z ohled
konvenienních. — Po Jókaiovi nejvíce teným autorem jest F. Iíerczeg,

jenž posledn vydal ve zpsob denníkových zápisk román vychovatelky

„Mezi cizími". H. se vždy vyznaoval zvláštní ostychavostí ped námty
kluzkými a sprostými, v poslední však práci není ani jedinkého slvka,

jež by nebylo možno vypustiti z úst i ve spolenosti sebe vybranjší.

V román „Mezi cizími" líí jemným humorem -— hloubky psychologické

nikdy nepílel — pochody a promny, jež se djí v rozkošn isté duši

ženské. — Vybírá-li si Herczeg látku ke svým povídkám ze života malo-

mstského, náleží Géza Párdonyi k nejlepším znalcm uherských sedláku.

Má také svj zvláštní zpsob psaní. Ob ty pednosti zaruují jeho

poslednímu románu „Modrooká pí. Dávidkova" pes nepravdpodobnost

a jednak i pílišnou naivnost „machy" hojnost tená.
Elek (Alexius) Benedek uveejnil krátkou, ale rozkošnou povídku

„Kniha srdce", v níž líí život lehkomyslného, neestného muže. jenž

se však posléze stává užiteným lenem lidské spolenosti. Nkteré
výjevy^ z rodinného života jsou velice poeticky a dojemn podány.

estné zmínky zasluhuje také práce Dezso (Desidera Malonyaye
„Poslední", v nížto podává mistrnou analysi chorobné vysoko se nesoucí

duše, je to znamenité zpracování (v rouše belletristickém) kletby ddiné
choroby. Rovnž tak vysoko psychologicky stoji Arpáda Abonyiho

román „Skonávající gladiator"; je to podrobná analyse niterného roz-

poru u moderního velkomšáka, tu mladého sochae.

Co se týká kratších povídek, tu na prvním míst zmínky zasluhuje

Jos. Hevesi
}

vydavatel nejpednjšího maarského msíníku „Mágy ar

Szalon". Vydal „ervené oranže". Je to sbírka povídek, jejichžto dj
ponejvíce v Itálii se odehrává; psány jsou s roztomilým humorem
provanutým tu a tam lehounkou melancholií.

Ješt elegantnji píše Step. Szomahdzy, jeden z nejlepších stoupenc
Herczegv. Tentokráte podal svým tenám vtší povídku, skoro

román, „Nerovné stedy". Sic humorista, vede si výjimen vážnji.

Nejzdailejší jsou partie, v níž staví štstí rodinného života proti

šablonovité jalovosti a prázdnot salonního života. E. Benedek vydal
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dv sbírkv povídek. „Vesniní bohémové" a „ Holoubci ", zde se každá

novelka toí kolem Šlechetné, citu plné postavy ženské. — S. Brody
nevydal nic o sob. za to však vydav;! svým nákladem tlustý msíník
(od Nového roku) -.Bílou knihu", jež pináší novelly. povídky, essaye,

interviewv, posudky literární, politické lánky, atd a vše to napsáno

z péra jeho, jediné z péra Brúdyho. Vru nco neobyejného!
Z básnických plod budtež jenom vytknuty „Táhnoucí mrana".

Je to sbírka asi 100 ísel opravdu básnických snivého rázu bez jaké-

koliv umlkovanosti. Autor: Sdndor Felihi.

Za to bohatší jest produkce dramatická. István Géczy dosáhl

neobyejného úspchu svou fraškou „Matka Zem". Tendence: sociální,

a tož dotýkající se zemdlského socialismu v Uhrách. A kus

v nkterých vzhledech ponkud povrchní, pece celek svdí o silné

individualit literární.

Elek Benedek, jenž mimo jiné patí k nejlepším spisovatelm pro

mládež, potšil ten „drobotiny" svt bachorkovitým kusem „Princezna

toho druhu jediná". Cenným kusem jest také veršovaná práce lyrika

E. Makáte „Uený professor Hatvani". Štp. Hatvani, Faust maarský,
žil v polovici 18. století v Debrecín. Z vdné té lásky vykouzlil

Makai jemný divadelní kus. plný vzácných aforism a roztomilé poesie;

je to pkná komedie charakterní, prostá vší trivialnosti.

Arpád Zigány napsal kus „Shakespeare", ale bohužel nepodávající

toho, co na titulním listé slibuje, totiž „obrazu asového", ale nelze

autorovi odepíti znalosti prken divadelních.

Z vdeckých publikací vvtýkáme — pomíjejíce úplný výet
referenta v „Athenaeu u

toliko folkloristickou práci Rud. Temesvdryho:
„Lidové obyeje a povry pi porodech a ošetování nemluvátek
v Uhrách." Nmecký peklad vyšel v Lipsku u Grieben-Fernaua.

Gyula Gyomlai vydal „Djiny Reckau
3

založená výhradn na nejno-

vjších výzkumech prof. Schwarcze. Front. Kemény a Andor Máday
podali práce z oboru vd sociálních; onen o „otázce svtového míru",

tento o otázce „ženské". A . k.

Z italského písemnictví.

Referent Guido Brazi v „Athenaeu" praví, že nejvtšího úspchu
v Itálii dodlaly se práce ne domorodých spisovatel, nýbrž dvou cizincv,
i to U. Sienkiewicze „Quo vadis?a a E. Rostanda „Cyrano de Bergerac".
O domácích velikánech dí. že se bu chystají k njakému „ehef-oeuvre"
neb odpoívají žádajíce okamžiku inspirace. Dále charakterisuje letoší

rok na poli umní rokem „Danteovým u
. Pipadá totiž letos 5001etá

ronice jeho priority (1300) a ronice jeho velkolepé „vise".

Z krásné prosy na prvním míst uvádí Gabriela Annunzia „II

Fusco". Není to román v pravém slova významu, ne( obsahuje také
žádných nových názoru svtových, nýbrž je to apotheosa krásy, jakýsi
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druh psychologické vivisekce. Obsahu knihy podati jest naprosto ne-

možno. S výšin nejtranscendentalnjšího filosofování, od pracn sehnaných
analogií mezi pírodou a obrazy, lidmi a rostlinami odbouje autor

k dlouhému pojednání o hudb. Jinde zase rozepisuje se o pednostech
rzných psích rac. Hlavními hrdinami knihy jsou Stelio Effrena (autor

sám)aFoscarina. Stelio je v nejvyšším stupni „ Nietzscheovský nadlovck".
Požívavost jakéhokoliv druhu je koneným cílem tohoto nadlovka;
k dosažení cíle toho jest mu dovoleno povaliti a proraziti všecky hráze

a hradby, jež se mu v cestu staví a jichž se leká „prmrný" lovk.
Kniha — zkrátka — jen pro velmi malý kroužek tená, pro davy
místy nepochopitelná, nudná, místy nebezpená na výsost.

Federico de Roberto líí v román „LTllusione" povrchní a ne-

stálou ženu, pachtící se za upímnou láskou; Grirolama Rovetty „La
Signorina" je dobrá studie povahy a okolí (neboli milieu); Ugo Ojetti

podal v „II Giusco dell' Amore" moderní studii neobyejné subtilnosti;

„San Elena" Giuseppe de Rossiho je historie plná vášn a žalu. Kapitán
Olivieri San Giacomo podává kousavý rozbor života vojenského v Itálii,

a to v povídce „Le Militaresse", kdežto F. OrispoUi hájí s neobyejným
zápalem uení církve katolické proti duellování.

Z dramatických prací nejvtší úspch mla veselohra Giuseppe
Giacosy „Come le Foglie". Dále zasluhují zmínky ješt A. Novelliho

„Dopo", Gianniny Antony Traversiové „La scuola del Marito" (ponkud
smlé), E.A.Battilto „La corsa al Piacere" a konen JSnrica Corradiniho

„Giacomo Vettoi". Corradini, jenž až do nedávná redigoval ve Florencii

vycházející asopis mladých „II Marzoceo", napsal mimo nkolika už

divadelních kus též ti romány, a to „Santamaura", „La Gioja" a „La
Verginitáu . Nejvtšího úspchu docílil prvním románem. Eomolo Pieri.

lidumil starého rázu, nejváženjší mšan santamauraský. obtoval
veškeré své a ženino jmní na úely dobroinné, ožebraiv sebe a svou
rodinu. Z dítek jeho Mauro, miláek otcv, jenž záhy musí z domu
do ciziny, setká se a seznámí s nmeckým utopistou Halmem, jehož
moci úpln podlehne Halmoví podaí se Maura tak oslepiti, že se tomu
dobráckému lovkovi, hodnému synovi i jeho vlastní otec jeví jako
zástupce vykoisující spoleenské tídy. Nedosti na tom. Mauro padne
do tenat bestie a upíra v podob zhýilé ženštiny. Vzpamatovav se utee
dom, kdež ho otec pijme jako marnotratného syna. Tím však cítí se

uražena jeho sestra, jež jsouc souchotináka zddila po matce všechen
hnv a všechnu záš proti hlav rodiny. Dochází už k jakémusi smíru
a pokoji, když se v Santamaue objeví Massima, ona zhýralice. a znova
Maura obepede. To je zaátek úplného rozvratu rodiny Pieriho. Annuziata,
jež ví. že smrti propadla, nechce umít, aniž okusila kalichu radosti.

Zatím \u\\ se s Maurem nová zmna, poznává své poblouzeni, a z tohoto

poznáni rodí se v nm nenávist proti Massim jako pvodkyni neštstí.

A když jej ona opustí, aby se jinému na krk povsila, dostihnuv ji

ubije ji kamenem. Zatím však socialistické ideje Homolovy uzrají

v plody. V nižších vrstvách obyvatelstva dlouho to už velo, konen
dojde ke vzpoue, pi které vzbouilci zapálí msteko. A v zái plamenu
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vidíme prchati starého Romola se synem, aby ho zachránil ped pochopy!

Vniterný boj starého Romola. jenž se brzy oddává ideálu svých snuv

opravných, aby si hned na to nejtrpí inil výitky, že proto zanedbal

blaho svých, jenž se cítí ba k dtem svým puzena nejhoroucnjší láskou,

ba zase od nich odpuzována pro jejich píliš lidské vlastnosti, je podán

s výtenou psychologickou pesností a jemností. — Oba následující

romány jsou slabší co do plastického provedení povah, ale za to vy-

znaují se ješt jemnjší psychologií. V „Gioji" obtuje Vittoria Rodia

své touze po požitcích štstí své sestenky. svou vlastní rodinu. V román
„Verginitá" hereka Saseria, jež mní. že láskou k Attiliovi, píteli svého

milence, se oistí a znova mravní panenství nalezne, nií ho duševn
i tlesn. — Z dramatických kus Corradiniových: „Dopo la mote"
a „La Líonessa", v níž se líí neblahý vliv zvrhlé ženy na celé okolí,

a „Giacomo Vettori", jež jest rodinným dramatem založeným na

socialistickém podklad, jak už svrchu doteno, docílil jedin tento

úspchu. První zapadl v moe zapomenutí, proti druhému obecenstvo

se vzbouilo. Struný obsah „G. Vettoriho u je tento: Titulní hrdina,

self-made muž, zídí si svou piinlivosti, vytrvalostí a obezelostí

továrnu, jež zdárn prospívá. Synovi jeho zachce se samostatnosti, ale

a ho bohat otec vyzbrojí na cestu za štstím, syn pohoí, a proto

vrátiv se dom. nalézá dvée uzamknuté. Tu postaví se dlníci na stranu

synovu a chtjí stávkou starého donutiti k ústupu. V tom však novým
žárem vzplanou ráznost, innost a bojechtivost. Stávku potlaí, a potom
teprve dobrovoln ujímá se syna, popouštje mu vedení továrny.

Z básnických prací palma patí Giovanni Pascolimu za jeho

„Poemetti^. Pascoli hned první svou sbírkou „Myricce" osvdil se

býti básníkem skromných vcí, skromných pedmt. Je to týž Pascoli,

který letos dobyl první ceny za nejlepší báse latinsky sepsanou pi
konkursu Hollandskem vypsaném. asopis „Marzocco" v . 35. takto

o nm mezi jiným píše: „Vzácné jemný a silný cit, jenž plnou silou

vniká v sotva uvdomlý život vniterný tvorstva, jemným porozumním
se ho zmocuje a s neobyejnou silou s jinými sdliti dovede; živá

a Bvží mohutnost obrazivá, prosycená vní dymianu a rozmarinu.

napojená šávami a rosou milých polí; rvthmv a sloky obdivuhodné

srozumitelnosti a plynnosti. a jazyk, jenž pi mistrovské vysplosti

v istém zdroji lidové ei svého omládnutí doznal... Silná a hoem
prochvlá du.sc, jež skuten ve stedu vcí žije a jejichžto tajemným
zvukm a hlasm dává zníti v ro/.umném crescendu a deerescendu."

Vittoria Aganoorova dávno dobyla si kesla mezi nejprvnéjšínii

italskými básníky. Vyznamenává se mistrovskou formou, bohatou fantasii

na vise a cituplným srdcem. Verše její až dosud po nejpednjších
tzinách italských vydalo nakladatelství bratí Trevers v „Collezione

Bijor". A-anoorovou lze nazvati odchovankou a stoupenkou Giacoma
Zanelly. Titul sbírky „Leggenda Eterna". — Zmínky zasluhují dále

ješt aeverino Ferrari a. Antonio detta Porta; onen sbírkou svých sonet
„Primavera Fiorentina", tento svými „Canzoni". a.l. k— a.

Hlídka. 44
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c) Island. Jediným význanjším organem Islanan v Evrop
jest asopis „Eisnreidin" (t. j. Lokomotiva), jejž už na sedmý rok

v Kodani vydává za pispní hmotného a intellektualního nkolika
„rodoljub" Dr. Valtýr Gudmundson. Formát a velikost naší „Hlídkv.
jen že takových sešit vyjde do roka nanejvýše tré. Obsah je míchaný,

t. j. vdecko- zábavný; arci lví podíl patí vdeckým lánkm, jež

jednají o stavu a rozvoji jednak politického, jednak kulturního života

Islanan v první ad, pak jim píbuzných kmen. Tak v letoším

prvém svazku (dvojsvazku) na prvním míst jest pednáška Pall Briema
o volbách do zákonodárních sbor. Pedeslav naped historii volení

jinde, jakož i rozvoj práva volebního, doporuuje volbu, jaká te
v Hollandsku, totiž zastoupení menšin. Dále je pojednání Helgi Péturssono

o nových pracích geogolických (roz. na Island) „Nýjungar í jardfroedi

Islandi." Dále je lánek „Reykjavík um aldamótin 1900", t. j. R. na

konci století 19." s etnými obrázky jak pohledovými na msto v celku

vbec, tak i na jeho elnjší budovy. Nemysli však nikdo, že jen

nynjšího R. si všímáno, pihlíženoi k vkm minulým; je to zkrátka

historická rta rozvoje msta toho. lánek zpracován Ben. Oróndalem.

Po ásti vdecké nejvíce zabírají místa básn. Zastoupeni bývají tam
pední žijící islandští básníci Stgr. Thorsteinsson, Oudmundur Fridjúnsšon

.

Sv. Sceinbjnrnsson, J. Fridfinsson (oba hudební skladatelé), Thor. Erlingsson,

Valdimar Brjem, M. Jochumsson a j., a na tetím konen míst krásná

prosa pvodní i v pekladech. Píší pak tam nejlepší povídkái novo-
islandští. Na pedním míst Jónas Jónasson, jenž patí asi k nejplodnjším
povídkám islandským. V roníku III. (1897) uveejnil povídku „Eidur"
(Pívaha), v níž líí drastickým zpsobem, jak trápí a hnte svdomí
baráníka Halldova, jejž byl svedl ku kivé písaze lakotný dareba-

sedlák, až výitkami uštván nalézá smrt v tíšti. I po smrti ješt ní
k nebesm jeho kivopísežná pravice s temi vztaženými prsty. Mnoho
prací jeho pinesla roenka „Idun." K nejlepším pracím jeho poítá se

„Hungarvofan" (Píšera hlad), v níž autor rozvinuje až píšern tklivý

obraz z dob oné hrozné bídy, jež jednak vznikla následkem dánského
monopolu, jednak následkem vulkanických výbuch. Jiným pispívatelem
„Eisnreidinu" jest Einar Gísli Hjorleifsson, te redaktor asopisu island-

ského ve Winnipagu (Kanada). Týž už díve proslul svými povídkami,
psycholog. „Up og nidur" a „Vonir" (Nadje). V našem asopise uve-
ejnil „Bruín" (Most), historii nešastné lásky. Mimo to pispli tam
Gudmundur Fridjónsson úryvkem z vtší povídky „Vor" (Jaro), Gum-
steinn Eyjólfsson podal v „Pingkosningin" velmi pkný obrázek z voleb
do parlamentu v Americe, mimo to napsal pknou rtu ze života po-

bloudivšího muže a milující ho ženy „Godar taugar" (Dobré nervy).

Sucer Suceland v povídce „Holdsveikin" (Malomocenství) líí i vlastn
tepá úady, že neiní, co by mli, aby meze stavili hrozné této rán
dost asto na Island se vyskytující. Nesmíme pominouti ješt
ThorláJcssona. Na posledním konen míst podává hlavn autor pehled
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literatury islandské a cizojazyné o Island tak zv. íslenzk hringsjá

(um nýjar baekur og Island og isl. bókmentir erlendis). Z toho, co

jsme tu jen tak bžn uvedli, vidno, že „Eisnreidin" je list výten
redigovaný a že zasluhuje co nejvtšího rozšíení. Ze zmínné „hringsjá"

doplkem stjtež tu nkteré pozoruhodnjší práce vyteny. Znamenitý
„skald" a zárove nejplodnjší dramatický spisovatel Matthías Jochumsson

vydal v poslední dob tyto dramatické práce: „Vesturfararnir" (troj-

aktovka; esky asi: Amerití vysthovalci), „Stinn sanni pjódvilli"

(jednoaktovka; esky: Pravá lidu vle) a konen historické drama „Jón
Arason". Mimo to vydal v pepracování ptiaktový kus „Skuggasveinn."

Jiný dramatický spisovatel jest Indridi Einarsson. První prací

(dramatickou) jeho byl kus nazvaný „Nýársnóttin", vyšel tiskem r. 1872.

v Akureyri, jenž poprvé provozován byl v latinské škole Rjvík

o Vánocích r. 1871. a jehož dj ásten vzat z povsti lidu. R. 1873.

vydal ptiaktovku „Hellismen" (Zatracenci), jehož dj rovnž vzat

z povsti lidu a jehož zpracování provedeno pod dojmem Schillerových

„Loupežníku." Onen kus dáván dosud aspo už na ŠOkrát, tento zajisté

už na 20krát, a tiskem vyšel teprve r. 1898. Tetí jeho prací drama-
tickou (nota bene všecky veršované, jako Jochumssonovy), dosud tiskem

nevydanou, jest „Systkinin í Fremstadal". Podnt k nmu dalo spisovateli

anglické drama „Pygmalion a Galatea". Ale ješt výše stojí jeho

dramatická báse „Frú Sigrídur", k nmuž asi Ibsenova „Nora" první

podnt dala. Je to rodinné drama, jež mohutným vítzstvím rekyn
nad svou vlastní úsobností zadost iní požadavkm morálky. Poslední

a rozhodn nejlepší jeho prací jest v Rjvíku 1899 vydané drama
historické „Sverd og bagall" (Me a berla). Jako posledn uvedené
Jochumssonovo drama „Jón Arason" tak i toto povznáší islandského

dramatika na dráhu a stupe, po nmž bude-li se dále bráti, smle
bude se moci rovnati dramatické literatue jiných národu. Látku
k tomuto kusu vzal Einarsson ze staré „Sturlungen-sagy", jež líí

boje a zápasy mocné rodiny knížecí Sturlungu, následkem nichž po-

dailo se králi (norskému) Hakonovi V. r. 1262. zapoati spojení ostrova

s Norskem, jež za jeho nástupce Magnusa VI. dokonáno. Kus ten pe-
ložen mistrné do nmeckého od C. Kuchlera, jenž jako výtený znalec

novoislandského (a mj ctný pítel) všeho uznání zasluhuje za svou
práci. I pejeme mu, aby skuten se uskutenilo, po em sám tak

vele touží, aby dáváno bylo i na divadle našem, ne-li už v rouše

úpln naprosto nezmnném, tož aspo pepracovaném. Nmecký peklad
vyšel u E. Eberinga v Drážanech. Cena 2 m. 50 f.

Z jiných publikací vytýkáme Gudmundura Fridjónssona sbírku

ty povídek „Einir". Název první „Skókreppa" (esky: Ševcovský
kncjp jest patetická biografie prostého muže z lidu. Druhá „Ur
heimdhogum" má za pedmt líení shánní ovec se salaší, abych užil

našeho slova, a obyej pi tom na Island panujících. Tetí, nejslabší,

jedná o následcích urážky. Ve tvrté, „Utbygging", tepe se nelidská

lakota protestantského pastora, jenž pipraví o kousek pole kostelního

chuasa, jenž jím jediné své nuzné živobytí obhajoval.

44 •
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Z básnických sbíreek budtež pouze jménem uvedeny: Gud.

Magnóssona „Heima og Erlendis" (Doma a v cizin). Jóna Thorkelssona

„Thódsogur og Munnmaeli", Einara Hjorleifssona, Jóna Ólafssona.

z nichž velmi se chválí básn politické, a S. J. Jóhanessona „Ljódmaeli",

vtšinou básn píležitostné. Více asi zajímati bude ty, kteí se obírají

staronorštinou, publikace „island, sag" (Islendigasogur). Je to laciné

vydání sag starých islandských. Dosud vydáno jich 27. Posledn vy-

dány jsou „Gísla sága Súrssonar" (kratší i delší), „Fostbraedra sága" a

„Vígastyrs sága og Heidarvíga." Vydavatelem je Váldimar Asmundarson

v Reykjavíku. Snad bude referentovi možno nkteré z tch staro-

norských skvost podati v eském rouše. Stojí za to. Poukazujeme

jen na zpracování ('arci zcela volné a eské) takové ságové látky od

Zeyera ve „Kvtech."
d) Finsko. Jak se tomu „stojezernímu" kraji a lidu jeho daí

pod žezlem cara „mírumilovníka", s dostatek známo z denních list.

Páni naši spolubrati slovanští rádi by je zbavili nejen všech politických

práv, ale i jazyka jejich mateského, zrovna jako naši „súsedi" Nmci
nás a v Uhrách páni potomkové Arpádv ubohé Slováky. Cudové se

brání, ale nepochybn neubrání, jako Slováci v Uhrách. Boj o národní

svobodu, ba existenci nadchl prvního finského spisovatele Juhani Ahoa
k sepsání drobných politických rt, podaných v rouše allegorie, jež

naped v asopisech uveejoval a posléze samostatn vydal pod titulem

„Katajainen Kansani" (esky asi „Mj lid jako jalovec"). Celá sbírka

obsahuje 16 ísel, t. j. 16 kratších rt, z nichž prvních asi šest jsou

skvostné akvarellové obrázky kraje finského, jiné zase drobnomalby ze

života lidu uchonského, ostatních deset v rouše allegorickém, ve form
pohádky, vzpomínky líí náladu a hnutí, jež vyvolaly v lidu finském

úkazy ruské vlády, že Finsko má pozbaveno býti své samosprávy.

Allegorické tyto básn vyznívají všecky nadjí na vítzství, ale nevím,

nevím, zda nebude osud Cud týž, jako osud „Panua", hlavní osoby

z velikého stejnojmenného románu, který J. Brofeld (to pravé jméno
Ahoovo) vydal ped „Katajainen Kansani" a v nmž se líí oslujícími

barvami poslední zoufalý zápas pohanství o své staré bohy. Po stránce

umlecké má kniha „Katajainen Kansani" cenu i za hranicemi vlasti

autorovy, Cuchoncm však zstane asi dlouho drahým skvostem, po-

nvadž psána opravdu ze srdce láskou k domovin ubolévajícího. — Týž
spis. vydal III. a IV. sv. svých „Lastuj" (esky asi: „Hoblovanky a p.).

Co se týe kresby lidových tvpuv a psychologické analyse, snad tu a tam

stojí za obrázky z prvních dvou sbírek, a i v tchto svazcích neschází

dobré charakterní rty a hluboce tklivé, tragické episody.

Jiný, Juhani Ahovi po bok se stavící spisovatel Santeri Ingman
vydal historický román „Anna Fleming". Ml však nehodu, že práce

jeho vydána krátce po Ahoov „Panu". Samo sebou se rozumí, že

obecenstvo jalo se oba romány srovnávati, a následek'? Práce Ingmanova
nedošla takového uznání, jakého zaslouží. Pochybil také autor, že ne-

pojmenoval románu vlastn „Klas Fleming", nebo ten je vlastn hrdinou

románu. A co do umleckého pojetí „Klas Fleming" všeho uznání
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a obdivu zasluhuje, pece s druhé strany nestranná historie nelíí ho
takovým národním, t. j. za práva lidu bojujícím hrdinou, jakého
z nho spisovatel uinil. Velikost Flemingova záležela vlastn v tom.

že hledl vrnost zachovati tomu panovníkovi, jehož pokládal za zákon-
nitého krále švédského a finského. — Tyž spisovatel vydal sbírku

-ich povídek, za nž se mu dostalo, už nevím jaké. odmnv penžité.
Název krátce: „Novelleja".) — Jiné zmínky zasluhující práce jsou K.
Kajandera rozkošný obrázek „Kunnen michi.;- Výborovec), dále Heikki
Merilainma práce „Huutolaistytto- Vydražená dívka). Je to obrázek
vzatý ze života lidu. a to z kajanuského kraje, jednajícím o domovském
právu vbec a osudu sirotku zvlášt. Xa severu je totiž obvejem. že

sirotkové u veejné dražb tomu. kdo více podá neboli správnji eeno.
kdo mén žádá. od chudobinské správy v opatrování se dávají. Jak
se jim pi tom vede. toho doklad práv podává hrdinka naší povídkv.

V oné povídce líí autor realistickv a velice dovedné boje stran a

osobností v obci. kdež každý by rád byl njakým „úadem", aby mohl
hrabati z obecního do kapsv vlastní. Inu. u nás to není jiné. Kolik
obcí už takovými „úady" pišlo na mizinu!

Z nejmladší generace spisovatelka Matlá Talvio vydala povídkv
„Taili" a „Kaksi rakkauta" Dvé lásky), jež svdí o dosti znaném
talentu vypravovatelském. Táž spisovatelka napsala vlasteneckv kus

rSuemesta pois" Z Finska pry . — Xejvét-ího však úspchu divadelního

docílil TeuvoPakkala svou v pravém slova lidovou veselohrou „Tukkijoella".

Etno „Tuonelan joutsen u je dramatická báse, jakvsi druh
vého- kusu divadelního, protkaného náladou pírodní. Motiv vzal

si autor z „Kalevaly", a sice Lemmink;iinovu jízdu do Tuonely — odtud
také název kusu. — aby zastelil tuonelavského pána labu. A komposice
dramatické vlastn žádné není v kuse. a by se dalo tu i tam autorovi

vytýkati „básnická žvavost", pece zase vykazuje práce nkterá, najm
Lyrická, místa opravdu skvostná. Týž autor vvdal u Otavy Helsingf.i

sbírku básní „šata ja yksi laulaia". jež však nestojí ani obsahem ani formou
za nic. Lepší je sbírka téhož autora vlasteneekveh básní „Ajanaalloilta" .

a ješt lepší téhož obsahu sbírka básní Larin Kyóstisa, hlavn pak jeho
lyrické básn v „Kulkurin lauluja- (Tulákovy písn .

— J. II. Ersékova
sbírka básní, a formáln vykazuje nejeden nedostatek, tož pece zase

vroucností myšlenek a šlechetným života pojímáním tenái se zamlouvá.
v sbírky ..Kuonelmia ja ajatelmia- Básn a myšlenky). Arvid

Jiirnefeldt napsal historický kus (ve 4 djstvích) „Samuel Croell". Jako
psychologická studie a asový obrázek zaslouží práce ta všeho uznání,

ale za to dramatické zpracování je hrozn slabé. Týž spisovatel vydaí
pisné dojmy ze své cesty Ruskem až na Krym, jakož i dojmy své,

jež na nho uinil Tolstoj pi návštv jeho poljanského sídla. Název
knihy: „Paivakirja matkaltani Venajallfl ja k.ivnti L. Tolstoin luona

kevaalil 1899", t. j. Denník z mé cesty Ruskem a z Dávštvy u hr. L. T.

na jae r. 1899." Už z toho. že spis. sám nazval práci svou ..denníkem",
nesmíme v knize hledati více než dojmy cestopisné, lehce zachvcené.

,
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r. 6. Jo//annem;

. 15. ceteris Chrisrifidelibus, ne: clericis;

v. 17. etiam si de bits;

r. 22. quam eum, qui, ne: quam enim;

r. 23. contrafactum

;

. 24. camere siue físci;

. 27. má originál: III. Nonos a ne III. Noms, jak opravuje Dr. Leehner

Btr. 367., proež datum: .">. kvtna;
konen str. 163. . 13. «aleant a 21. quowis.

Záznam na rub zní: Confirmacio priuilegiorum et liber-

tatum ecclesie Olomucensis per dominm Karolum diue
memorie imperatorem sub aurea bulla. Pod tím E a No. 18.

Listina jest na rub velice pokálena blátem.

CLXXVII.
'214. Jan markrabí. Brno, 8. <'> rvence 1353. — G. I. b. 11.

Latinsky nápis: littera exempcionis a iudicio capitanei
baronm Johannis marchionis; nad nim esky ze 16. vku:
Nadání kláštera.

Peet pekrásné zachovalá na motouze ze zelených a ervených
nití h e d b á v n v c h ve vosku erveném na misce z vosku bílého.

Uprosted kostkovaná orlice hlavou obrácená v právo: kolem
legenda: f S. IOHAJTNIS. DEL GRACIA. MAECHIONIS. MORAVIE.
Pozdjší Nr. 22. pepsáno v 18; nad plikou od vrchu dol: fol. 16.

Btr. 168. . 2. bylo v originále omylem: sororig, s jest vyškrabáno;

. 3. originál: inperpetuum:

. 4. teme v originále: inter cii.iv/~ virtutum acciones, ne: ceteris;

. 10. v originále: benecorum (beneficus = benefíciarius v listinách

bývá druhdy);

. 12. v originále: erta nostra sciencia liberaZí

. 14. „ „ seu . . . conuentum, jako . 17.;

. 15. „ „ ad iudicium vel czudam, ne: -

h 16. „ _ contra vos vel ipsos;

. 26. , n liíeras.

CLxxvm.
215. Týk markrabí. Brno. 8. ervena 1353. — G. I. b. I 1 '.

Záznam na rube v pravopise tehdejším: Lyst vana markra-
bího, to jest: List Jana markrabího, a ne. jak Dr. Leehner
pepisuje: lyst pana markrabého. Nad záezem pro proužek na
peet: fol. 1 B.

Str. l»í!j. . 4. originál: notificamus vobis, l"'/: et\

. ."). bylo v originále j
> ~ á 1

1 <
. : i«enedicti omylem, z v uinno malé b\

. 7. jest v originále iurisdicione s jedním -•. ;i tomu platilo dodané Bokem sic;

. 7. „ „ ., uestra, ne: nostra, ímž smysl se docela mní:

. 10. li"~|>italitatilni-y"< :
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. 13. v originále rasura po „eius- ped „quidpiam", vyškrabáno: h;

compecierunt;

. 15. Konios;

. 16. irapeditores.

CLXXIX.
281. Jan biskup. Modíce, 1. listopadu 1354. — P. I. a.

Transsumpt notásky s peetí a jménem Šimona z Prahv. kanovníka
kostela olomuckého a pražského vikáe in spiritualibus a officiala biskupa

olomuckého vydaný v Olomouci 5. ervence 1430.

Pravopis pvodnjší jest ovšem v transsumpt.

Str. 226. . 1. Transsumpt: inperpetuum;

. 2. Transsumpt: que fiunt que iunt omylem dvakráte;

. 3. „ sapientwm introduxit auctoritas, tak i konfirmace biskupa

Mikoláše z roku 1389;

. 7. Transsumpt: maccellis carnium;

Str. 227. . 3. Transsumpt: in eodem loco Quadraginta lanew constitutw,

tak i konfirmace Mikoláše biskupa:

. 4. Transsumpt nesprávn: de molendinis, quod wlgariter nominatur

Ca.-temuel, konfirmace Mikoláše biskupa správn: de molendino, qiiocl

nuncupatur, manské knihy II. str. v 4. de molendino, quod wlgariter

nominatur Castemuel;

. 8. Transsumpt nesprávn: Cunado de Luthomisl, konfirmace Mikoláše:

Cunado de Luthomischel, manské knihy : Cunrado nesprávn;

. in. Transsumpt: iwiperpetuum;

. 12. „ strenuis viris, konfirmace Mikolášova i manské knihy:

strenuo viro;

. 13. Transsumpt: de Fullen, tak i konfirmace Mikolášova: manské knihy:

de Fullenstein;

. 13. Transsumpt: Wenczuschio de Borow, koni.: Wenczussio de Boraw,

manské kn.: Wenczuchio de Boraw;

. 14. Transsumpt: Jenczone de Arnolticz, koni: Jenrzone de Arnoltowicz,

manské kn.: Jenczone de Arnoltowicz:

. 1"). Transsumpt: fidedignis . . . Medricz, konfirmace Mikolášova: Modricz,

manské kn.: Modricz;

. 15. Transsumpt: quinquagesimo quarto, konf. : quinquagesimo quarto,

manské kn.: quinquagesimo quinto. Nyní jest otázka, zdali více zasluhuje

víry co do roku práv uvedeného údaj prostého opisu v manských

knihách, ili transsumptu dadního jménem Šimona z Prahy a Pavla

z Prahy, biskupského vikáe olomuckého s peetí biskupského úadu
jakož i s podpisem a peetí veejného notáe Mikoláše syna nkdy
Ondejova z Vinck potvrzeného, kterýž byl poízen z originalv Jana

Oka z r. 1354. a z konfirmace téhož biskupem Mikolášem r. 1

zvlášt když i kopie v zemském archive moravském ve sbírce Bokov
tak ve všem souhlasí. Odpovd jesl velice snadná.
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Nová díla.

Dr. Jan Poštulka: Methodicky výklad biblických djin pro 1. školní

rok a malého katechismu pro 2. a :i. školní rok. Kromíž 1900.

„Vydáním nového katechismu 1
*, praví spisovatel v pedmluv,

„nastala poteba nových výklad". A výklad, jež Dr. Poštulka ped-
kládá, bez odporu dlužno nazvati zdailým: nebo všude hledí jak

píbhv biblické tak jednotlivé pravdy katechismu podávati mluvou
prostou, dítkám srozumitelnou, vtami krátkými a jednoduchými. Pi
výkladu katechismu zvlášt se nám zamlouvá, že spisovatel hledl cestou

analvticko-induktivní jednotlivé pravdv odvoditi z píbh biblických,

anebo kde toho nebvlo lze. z píbh vzatých ze života svatých a života

obecného. Tím celý výklad nabývá názornosti a zajímavosti. astjšími
otázkami, jichž však na nkterých místech zdá se nám býti mnoho
nakupeno, budí a udržuje se souinnost dítek. Vypravováním píbh
biblickvch k vyvození pravd katechismu poskytuje se též dítkám vhodná
píležitost, aby se nauily biblické djeprav, které ku veliké škod
žák i pi nejlepší vli katechetv nelze vždy vnovati náležitou péi.

Spisovatel výkladem svým nehledí však pouze psobiti na rozum.

nýbrž i na srdce a vli žák tím. že ku konci jednotlivých píbh
biblických a po výkladu pravd katechismu pipojuje vhodná nauení
a povzbuzení k životu zbožnému. Byl by cíle tohoto dle názoru našeho

ješt lépe dosáhl, kdyby nebvl pi výkladu katechismu napomenutí

pouze naznail, nýbrž i. jak to inil pi výkladu djin biblických, ali

ponkud rozvedl.

Ve vydání druhém, jehož se výklad tento pro svou praktinost

v brzku zajisté doká, bude teba opraviti nkterá nedopatení. Tak
na p. na str. t">4. vrtá: ..Nkteí andlé bydlí v nebi. jiní na zemi"

mobla by snadno dáti dítkám píležitost k mylnému názoru. Na str. 123.

také knží poítáni jsou k církvi uící. Velký katechismus však

v otázce 204. výslovné uí. že jen papež a biskupové dohromady jmenují

se církví uící.

Na str. 170. není správno, že není slib platný, slíbí-li nkdo nco,
mu je povinen. Moralisté, jako na p. Miiller, Gropfert uí.

takový slib je platný.

Na str. 184. nesprávn tvrzeni;: „Petváka je tžký hích".

Jestií petváka jen druhem lži. a ta in se je lehkým híchem. Zvlášt

nesprávno je nco takového tvrditi dítkám. ježto dítky beztoho každý

tém hích pokládají za tžký.
Na str. 210. nesprávná je vta: „Protože P. Ježíš vdl, .

musí obtovati na kíži, chtl, aby táž obt se ustavin mezi kesany
opakovali.- Vdomost Krista Pána <> tom, že se musí obtovati na

kíži, nikterak není dvodem ustanovení mše svaté.

Také se nesrovnáváme s tím. /.< ástky všeobecné pi jednotlivých

hlavních ástech podány jsou vždy až na konci. Tím výklad nikterak

se neusnadní: krom toho, když na p. vyloží se naped jednotlivé
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svátosti a teprve ku konci podá se pojem svátosti, nemají dítky pi
výkladu jednotlivých svátostí pojmu o tom. co vlastn svátost jest.

Jediné snad pi výkladu otázky, co je kesansky viti, bylo by lze

zpsob tento odporuiti; avšak i zde pomže si katecheta snadno,

vyloží-li, jak to iní i sám spisovatel, v 1. roce aspo krátce pojem církve.

Dr Josef Samsour.

R u s s k i j a d r e v n o s t i v pamjatnikach i s k u s s tv a, izdavajemyja

gr. Iv. Tolstym i X. Kondakovym. Sv. 0. s 233 ris. Petrohrad 1900.

Cena 1 r. 50 k.

Velmi laciné vydání „ruských starobylostí" pináší slušn
provedenou sbírku fotografií umleckých památek ruské starobylosti

i tší se úspchu u tenástva. Vedle kreseb podán i obsažný text.

Prvních šest svazk podává obzor osud staroruské kultury ped vpádem
Tatar. Pítomný 6. sv. pináší památky Vladimíra, Xovgoroda i Pskova
a podává všeobecnou charakteristiku staroruského umní, jež nabylo
zvláštního originálního umleckého tvpu pracemi velkoruského plemene;
umní to bylo zpracováním ecko-ímského umní pod vlivem vý-

chodních národ.

Dr. P Kedrov: Sanitarnyja ušlo vij a truda i žízni rab oich na
kirpinych zavodach. Moskva 1890. Cena 50 kop.

Autor bedliv studoval život, práci i zdravotní stav dlník
v cihelnách i podává jasný obraz tžkého života tchto „pastorkv
osudu" a pichází k závru, že tžký, petžký je život ten a málo
poskytuje tlesnému i duševnímu rozvoji délnictva.

Rudolf Vrba: Stávky. Nkolik úvah z bojišt práce s kapitálem. (Vzdlávací
knihovny katolické sv. XVII) V Praze 1900. Xakl. V. Kotrha. Str. 95.

Cena 1 koruna.

Pan spisovatel jest už znám jako katolický žurnalista a spisovatel,

není tudíž teba pi spisku tomto zvlášt jej uvádti tenástvu a

innost jeho šíe rozebírati a oznaovati. Spisek o stávkách adí se

k minulým jeho pracím, jest však ješt lehího druhu. Povstal na-

hromadním látky novináské, již p. spisovatel pro -Katolické Listv
zpracovával bhem posledních let

v
a zvlášt pi minulých velikých

stávkách u nás i za hranicemi. Ze bžná, mnohdv lehce pracovaná
osnova novináských lánk znovu probrána a utažena, rozumí se Bamo
sebou. Pece však zstaly i tak sem tam nedopatení, jež poukazují,

že spisek nevyrostl jako soustavný, logický celek. Sem tam pi údajích

statistických pedbžné úsudky (str. 2.">.. kde nepovšimnut zstal vzrst
stávek krátkých, ani jejich význam v poctu stávek vbec), neb>> upí-
lišené, jež pozdjší údaje nutn pak pevracejí. Místy unavuji dlouhé,

nadbyten dlouhé citáty z novin, jichž úsudek pro vdecké pojednáni
sotva mže býti smrodatný. Ráz a povaha stávek citaci naznaená
dala se íci vlastními slovy mnohem lépe a uriteji. Když už se konené
cituje, pak by vhodno bylo citovat úsudkv itnjší, ale listu smro-
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datných. Nechápeme, pro do stávek pojata statistika pojišování. Za-

opatení práce pi stávkách teba pojmouti z jiného stanoviska, než

jako prostedek k zamezení stávky. Tím pece není. leda bv se mli
shánt stávkokazové. A spisovatel nestojí na stanovisku tch práce-

dárcú. kteí každou stávku chtjí rozluštit jen propuštním, pozavíráním

nebo dokonce postílením stávkujících a najetím nových dlník.
Stanovisko spisovatelovo jest takové, jaké jedin dnes muže zaujati

lovk vážné se zabývající sociální otázkou: stávka jest nutné zlo,

jehož se nemá užívati lehkovážn (kvli agitacím; pravé proto, ponvadž
je v zásad škodlivé dlnictvu, prmvslu i celé spolenosti, ale jest

pece nutným zlem. a proto nkdy nezbvtnou, protože jinak sporv

mezi délnictvem a zamstnavatelem urovnati nemožno. Nepovšimnuta
zstala jedna stránka stávky: že jest uchýlením se na soud veejnosti;

o tento soud stojí vždy ob strany, a peasto ješt soud veejnosti

nerozhoduje o výsledku stávky a také soud ten nebývá ani nestranným.

Ježto v literatue naší dosud tak chudé na všeobecné i zvláštní

spisy z oboru sociologie, o stávkách soustavné a vyerpávajícím zpsobem
nepsáno, vypluje pítomný spis skuten též jakousi mezeru. Postaí
však jen pro povrchnjší a kratší informace.

José Maria de Heredia: Trofeje. Sborník svtové poesie. Svazek 68.

Rozmrem originálu peložil Jan Zeranovský.

Málo je knih, jež bv pi objemu tak malém tolik vážily, co

.-vrchu uvedená kniha. Autor sám nenapsal nic více než tu sbírku,

a pece pijat do sboru francouzských „ nesmrtelných " a nesmrtelnost

pojistil si i v literaturách jinvch národ. Nevím, zda autor na to

myslil, když své sbírce nadpis volil, ale lepšího názvu pro ni vybrati

nemohl. Jsou to vru r trofeje" ducha lidského, myšlenky, jakož

i „trofeje" formy, odní myšlenky v roucho, a to eo nejelegantnjší a

nejslavnostnjší, a co se eského vydání týká. lze též íci, že to „trofej
8

pekladatelského umní. V 124 íslech máte „in nuce" podánu historii

kulturní' jak starého svta ímského a eckého, tak i východu, ale nejen

starovko, ale i stedovku, a mimo to skvostnou kolekci obraz z jejich

otin, obrazu krajinných podaných u vidmu, jak se to vše promítlo

v hloubavé myslící duši autorov. Co asi pemýšlení stálo autora, aby
:ietu ve trnácti verších to vše podal, a k tomu mluvou, již ve

francouzské poesii není rovné! Ale co asi také práce stálo pekladatele,

iby bez ujmy originálu vystihl jak myšlenku tak i formu originálu!

Že ta a tam ponkud odchýlil se od slovného znni, ž.- tu a tam nucen
byl vzíti útoišt k novotvarm ponkud nezvyklým, kdož by se divil?

Nebýti toho, nebvl by to peklad, kopie, ale — originál. Smle
mžeme íci, že tento svazek druží se k nejlepším íslm „svtové poesie".

Dr. Karel Vondruika: Kalendá duchovenstva eskoslovanského 1901.

Cena 1 K 50 h.

Praktická úprava tohoto zápisníku a schematismu je známa a

l<na. Ant. Hormann pedeslal stmný, ale dobrý návod o satku
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uherského státního píslušníka v Rakousku. Schematismus jest podle

diecesí a patronát sestaven; má to své pednosti i vady, snad nijak

nevyhnutelné. Nejvtší vadou schematismu toho jest, že nezaznamenává
knží eholních mimo duchovní správu.

S. Jarkovský: Drobné gemy. Ottovy Laciné knihovny národní . 181. Str. 275.

St. Jarkovského povídky se celkem tou velmi pkn. Tentokrát
nejsou již tak spokojen usmívavé, jak obyejn, hlásí se tu i trud

a bol, avšak prostý, takoka staromládenecký humor proniká i zde.

Oblíbené postavy studenta, proessora a úedníka i zde se namanují,

jak v tom našem malomstském život hrají své úlohy, ve kterém je

p. spis. jako doma. — Výjev „Ples na -oceán" se v tom okolí nese

jaksi cize.

Jií Karásek: Gothická duše. Roman. Moderní Revue. Str. 170. Cena 1 K 50 h.

Poslední potomek paticijsk rodiny prý je to, jehož rozpor plný

život, život marných rozmachv a úpadku zde vylíen, vylíen známým
dekadentským trhaným a nabubelým slohem, takovým, jaký únavu
ješt více psobí než vyliuje. S námahou knihu dotete.

Mladík ten nebyl všední; byla to „gothická duše" ve významu
historinosti i duševní výše, avšak také chorobnosti. Spisovatel tuto

stránku konstatuje napoád, degeneraci a ddinost, ale nepoítá s ní

v úsudcích; poíná si na oko jen popisn, reprodukuje názory a úsudky
hrdinovy, ale v pravd snaží se býti kritickým a normativním, na-

mlouvaje nám úsudky zcela kivé.
Mladík odhodlal se státi eholníkem, knzem, pod suggescí po-

chmurných klášterv a kostel pražských. Studoval njakou dobu
i bohosloví, ale zhnusil si život v alumnat a theologii vbec. „Chtl
jíti ke ctnosti híchem, ale dogma mu pravilo: musíš jíti mimo hích"
(str. 47.). Jak pak si to p. Karásek pedstavuje? „jíti ke ctnosti híchem"
a potom to „dogma"! O pomru sv. Pavla ke Kristu píše se na str. 49.:

„Prchal z chrámu, kde se chvla ješt ozvna sv. Pavla, uvádjícího
v mrtvý systém živé slovo Kristovo, teplo jeho lásky mnící
v necitné ledy dogmatu." Ze ti lidé se do všeho pletou, nepouivše se ani

trochu o vci, leda snad z njakého Drapera! Nkdo „mladý" zase snad

ekne, že to revoluce citová. Ano, citová bez rozumu. Nmci takovým
klubokomyslným výrokm, jako je tento theologický exkurs, íkají:

romanphrasen. „Chtl jíti jako spilý po balsamické vni kvtu svatého

Františka..." Chudák, znal asi stejn Františka jako Pavla a Krista.

Na takovém základ pak se má agitovati pro náboženskou obnovu!

Byl básníkem atd., posléze niím. Živoil v sebetrýzni, pozbyv

náboženství, akoli vždy znova a znova instinktivn k Bohu se obracel,

pozbyl víry ve vše. „My máme mezi svými hesly to jeho [Chelického]
krásné: nic nedlat a všechno popírat" (str. *89.). ..Národní princip

[u lidu eského] nebyl ješt pemožen sebou samým, jako náboženský
princip" (str. 119.), „ale všecky cesty, na nž se dosud hrdina vydal,

vedly jej od nacionalismu. Vyžije aspo své lidství?" tamt).
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Nevyžil, sešílel. V podveer života navštvuje z cista jasná jakousi

tetu v zapadlém dom malostranském, taktéž jen živoící. Scéna ta,

ponkud theatralní a nepodobná, posílila touhu po samotáství a

urychlila konec.

Kniha ta nevlídná, bezútšná, unavující, dotýká se nejvážnjších

záležitostí rozumu i srdce, ale v esthetismu svém je takto zcela povrchní.

I choromyslní mluvívají pravdu, ale tentokrát málokdy.

;s=i^...w ,~t^^^^.~vw.w„,.:u;...w~
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Obojí škoda pochází z pílišného tení novin vbec. Hlavní však Skoda

jest odtud, že noviny více než jiné tiskopis}' jsou ve služb stran, vtšinou

znemravnélých, úplatných a uplácejících; noviny velikou vtšinou znemravfiují.

O sob ovšem nelze novin nikterak zavrhovati, nebo mají totéž právo,

jako všechny jiné tiskopisy. Jen kdyby byly lepší!

Našim novinám nastává povinnost zbaviti se vad, jež uinily žurnalistiku

nedstojnou, ale s druhé strany uiti se od protivné žurnalistiky tomu dobrému,

co má a ím nad naši vyniká.

Pedevším tedy hojné, asové a rychlé, ovšem jen pravdivé

zprávy, ne tak ani ty, které ukojují pouze všetenou zvdavost, nýbrž hlavn
ty, které slouží ku vzdlání a k praktickému upotebení.

Leo XIII. píše v okružníku k rakouským biskupm dne 3. íjna 1891:

„Dobré spisy a asopisy, které bud denn nebo v urité dny vycházejí,

napomáhají mnoho v každém národ náboženství i státu. Y Rakousku teba

jim však ješt vtší užitek pipisovati, protože tam nejrozšíenjší asopisy

z nejvtší ásti slouží lidem církvi nepátelským; proto je naprosto nutno,

proti tmto spism a asopism jiné v zápas rovný postaviti. * Ano ješt

jako biskup v Perugii pronesl památná slova: „Pokládám katolický žurnál

za ustavinou missii ve své diecesi." Z té píiny poctili oba velicí papežové,

Pius IX. a Leo XIII., vynikající publicisty katolické pochvalnými listy

a jinými vyznamenáními.

Podpora tisku katolického nesmí však býti pouze omezena na dopisování,

nýbrž teba také hmotné pomoci. Kdyby tisku katolickému dostávalo se jen

alespo polovice hmotné podpory, jaké tší se tisk nepátelský, pak by snadno

jej dostihl, ano i pedstihl. Než, bohužel, této tak potebné podpory se tisku

katolickému nedostává. Zvlášt v našich zemích práv nejbohatší benefieiati

iní nejmén. Olomoucká kapitola na p., a má tak dobrý píklad na svém

arcibiskupu, nevnuje na eské noviny a tiskopisy tém nic. Odebírají

mnozí dobí katolíci z rozliných dvod bud listy nepátelské neb aspo
úpln indifferentní, pispívajíce tak proti zásadám mravouky kesanské
k rozšíení tisku tohoto a nepímo k živoení tisku katolického. Pravíme

proti zásadám mravouky kesanské, ponvadž tato uí, že odebírání list

zjevn proti víe a dobrým mravm píšících je spolupsobením ku híchu

ovšem vtšinou materielním, t. j. spolupsobením, jež není spojeno s úmyslem,

aby list takový byl podporován v boji proti víe a dobrým mravm, nicmén
však pece takovým, že má positivní vliv na trvání a rozšíení listu tohoto

a tím na trvání a šíení zla samého, a proto je spolupsobením nedovoleným.

(Srv. Gopfert, „Moraltheologie" II. sv., str. G6.) Krom toho odbírání list

zjevn nepátelských mže býti zvlášt u knze snadno pohoršením, a to

jak aktivním, tím že dává bližnímu píležitost k pádu neboli híchu, tak

passivním, tím že ho skuten ku híchu svede. Z toho vyplývá nová

povinnost listu takového neodbírali.

Protože, jak patrno, jde tu o vc veliké dležitosti, jež spojena je s tak

zhoubnými následky, je duchovní správce a zpovdník zavázán, aby pi
každé naskýtající se píležitosti slovy draznými na tuto povinnost upozoroval.

Vhodná píležitost naskýtá se již ve škole ve vyšších tídách, zvlášt když

probírají se v katechismu híchy proti víe, dále v kesanských cvieních,
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kázáních a eech v rozliných spolcích katolických. Bývá asto neznalost

zásad tchto píinou, že lidé jinak dobí kupují a tou asopisy a knihy

špatné a jiným ísti dávají nebo dovolují a takto zlého nic netušíce, sami

se duševn porušují a jiné porušovati a otravovati pomáhají. Tuto povinnost

ukládají proto také knžstvu tém všechny novjší snmy církevní provinciální

a synody dieeesanní. Tak snm provincie pražské a diecesanní synody pražské

a budjovické výslovn naizují, aby duchovní pastýové nejen sami pedcházeli

píkladem dobrým, nekupujíce a netouce asopisv a knih špatných, ale

také pímo napomínali vících k opatrnosti, pouujíce je, že by se prohešili

proti pirozenému a božskému zákonu, kdyby buto sami odebírali a ítali

asopisy a knihy špatné nebo trpli dtem a jiným podízeným tení takové,

z nhož nábožnost, mravnost a víra škodu bere. Z tchto píin nemá ani

trpno býti, aby spolky katolické odbíraly a v ítárnách svých lenm svým

pedkládaly listy, které církvi nebo náboženství jsou nepátelské nebo nemravné.

Než obyejn se tu namítá: „Je potebí jisté špatné listy ísti, ásten
k pouení, ásten k vyvrácení tvrzení protivníkových; proto jest vylouení

list takových nedstojným poruníkováním, které ostatn svým cílem se mine:

nebo je-li jistý špatný list od spolku odbírán, te se v ítárn, není-li ho

však v ítárn, pedplatí se na nkteí údové, a tím materieln ješt

podporují špatný tisk."

Na to poznamenáváme: Nutnost takovéto etby stává snad pro jednotlivce,

nikdy však pro mnohé a ješt mén pro všechny leny; zvlášt však má
jen nejmenší ást len povolání nebo as vyvraceti takovéto listy, jako

vbec není žádné všeobecné povinnosti jen známost míti o vyslovených tam

pomluvách a pohanních tohoto druhu. Tím odpadá sama sebou námitka

„nedstojného poruníkování". Zde není ei o poruníkování, nýbrž o jednoduché

poslušnosti, o obyejné, pirozené úct k naší svaté matce, k církvi.

Ostatn dá se i tím vylouení špatných listu z ítárny katolického

spolku ospravedlniti, že spolek zcela jist má takové leny, kteí bud pro

své mládí nebo z nedostatku vyššího vzdlání naprosto nejsou s to, aby

('(•tli špatnou etbu, na p. nemravné euilletony beze škody, k emuž by

jim jinak katolický -polek skýtal nejbližší píležitost. (O. p.)

Únava z uení. Ve sbírce nadepsané „Sammlung von Abhandlungen

aua dem Gebiete der pádagogischen Psychologie und Physiologie, herausgegeben

von H. Schiller (Giessen) und Th. Ziehen (Jena) u zajímavý je z 1. svazku

(1897a 1 yíis) 4. sešit s nadpisem: „Unterrichtu. Ermúdung. .. von Dr. L.Wagner
(Greiz in V.)e

, o nmž „Literarische Rundschau" (1898, 357) pináší tento

referát: L.Wagner zavádí nás v obor, v nmž mnoho se pracuje, jenž však

také velice je dosud sporný, v obor unavení pi vyuování. Wagner již díve

jako assistent pi zdravotním ústav v Giessenu vykonal adu mení na

žácích nového gymnasia v Darmstadte dle Griesbachovy esthesiometrické

methody a nkteré výsledky uveejnil v „Darmstadter Zeitung8
(1896, 179 n.).

V pítomné knížce je pedmt rozebrán velice obšírn a doložen a znázornn
etnými statistickými údaji a tabulkami. Nemžeme tu ovšem uvádti po-

drobností. Pozoruhodno je, že v závreném pehlede je výslovn konstatováno,

že hodiny tlocviku co do únavy neliší se nikterak od jiných hodin vyuovacích
a že nikterak nepsobí oberstviv. Co bylo již napsáno o oberstvující cen



672 Sms.

mnohonásobn vynášeného tlocviku! Nyní musíme svj úsudek valn pemnit,
zvlášt když i Dr. A. Xotthafft ve svém pojednání „Srovnávací vyšetování

o tlocviku a hrách pohybových a o jejich cen pro vychování" („Deutsche

Viertelj.-Schr. fr offentl. Gesimdheitspflege", Bil. 30, Heft 3) nad celým naším
tlocvikem na stedních školách tém nadobro vynesl ortel. Dle Wagnera
i hodiny, v nichž se úsiln hrá, nepsobí též oberstvivé. Pedmty uebné
co do únavy psobí rozlin; nejvíce unavuje mathematika, nejmén ná-

boženství. — Z dalších vývod referenta zajímavý jest odstavec, v nmž
uvádí slova Dettweilera, jež pronesl na sjezde léka v Dráždanech r. 1897.:

„Všechny dosavadní zkoušky a t>ádání v oboru tomto nepodaly nic njak
pesvdivého a pedevším nic tak nového, aby njaká všeobecná zmna
v zaízení školním byla nutná", a spolu s Grafem, Schraderem, Uhligem a j.

jest náhledu, jejž pípadn projádil Uhlig: „Škola, jež nepodává svencm,
aby si zvykli skuten namáhavé duševní práci, jež jim nepodává pro život

návod, jak by mli dobe používati asu, škola taková propouští žáky ne-

ozbrojené pro život." (Huni. Gymnasium 1898, 59.) Nedostaten se zmiuje
AVagner o domácnosti žák. S O. Jágerem, G. Richterem a mnoha jinými

muži školy a zdravotnictví musíme pedevším žádati reformu domácího
v v c h o v u

;
petme si jen, co stuttgartský léka Dr. Wildermuth na shro-

máždní Miirttembergského zemského lékaského spolku r. 1896. tak pípadné
uvedl, petme si, na Th. Ziegler upozornil, zvlášt však, co povdl ped
nkolika lety ve spise svém nad míru chvály hodném Dr. F. C. Mller
o píinách nervosy naší mládeže. A k podivu! pi uvažování o otázkách

únavy vždy to odnesou humanitní stední školy. A pece možno též ukázati

na ústavy uitelské, kde je petížení v mnohém vtším stupni, nemluv ani

o výchovu dívek za naší doby. Kéž by alespo pro tyto již njaký psobivý
reformátor pišel; tu by nebylo teba ani esthesiometrických mení, aby -•

mohly uvésti hmatavé nepístojnosti. Referent koní projevem, že kniha

YVagnerova zaslouží si bedlivého tení.

K sporu o zádruhu staroslovanskou. (O.) Na základ agrárních

studií dokazoval pak J. Peisker „Zádruhu na Prachensku" („Ath." 1888),

ale toto tvrzení své zavrhuje dnes sám. Za agrární historii promluvil teprve

vlastn J. Meitzen („Siedelung und Agrarwesen" 1895) o staroslovanské

organisaci spoleenské. Akoli ve spise jeho postaven veliký dvod proti

„zádruze" staroslovanské ze státv u Slovan severních již \ 9. století urit
zorganisovanýcli, pece zádruhu pijímá a dokazuje, ale dkaz ten zdá se

málo pesvdivým. J. Lippert ve svých sociálních djinách Cech zádruhu

u starých Slovan pedpokládá, proto že byla všude, a hlavní dkaz má
ve vývoji eského práva ddického, a F. Vacek („Aléheia" I.), a nic

o zádruze neví a za prvek spolenosti má rod, jenž žije v nédílností, ale

dlí se záhy, co do vci celkem s Lippertem se srovnává. — Takový byl

stav otázky zádruhové, když jal se K. Kadlec psáti svj „Rodinný nedíl

ili zádruha v právu slovanském" r. 1898. Jemu jest rodinný nedíl zádruhou,

a nynjší obyejové ády ru^ké i jihoslovanské jsou jen zbytkem z onch
prastarých dob, kdy všichni Slované tvoili jedno spolené plemeno. Ale

dkaz tchto thesí zstal Kadlec dlužen: je tu zase jen pedpoklad, že

zádruha je staroslovanská instituce, a uzavírá se hned na existenci zádružného



zízení takového, jako je v Jobe nové u Jihoslovan. Dokladv a dkaz
ihybných v knize této není. jakož i lícení, že by rodinný nedO v právu

ruském, eském i polském byl zádruhou, potkává se jen g nezdarem. Proti

Kadlcovi psal J. Peisker, jenž byl již roku 1897. I v „Zeit-chrit tur Soeial-

und Wirtschaftsgeschichte") vyslovil pochybnost o existenci staroslovanské

zádruhy své „Slovo o zádruze". Peisker postavil proti Kadlcovi thesi novou:

vznik zádruhy souvisí - berním zízením, reeipovaným v Srbsku z Byzance,

zádruha není tedj instituce ^aroslovanská. Tato these však také potkává se

a odporem. Vyvozuje pak dále Peisker, že agrární pomry slovanského pravku
nepipouštjí kommunistické zádruhy, a zmiuje se jen bez dkaz, že rodinný

nedíl šlechtický a zádruha jsou pvodem i podstatou nco jiného. Jemu
odpovdl O. Balzer „O zadrudze -dowianskiej " v .Kwartal. Histor." 1899,

jenž akceptuje cele hlavní tvrzení Kadlcova, a Kadlec sám bránil se lánkem
_K Slovu o zádruze". Ale zase u Kadlce je chyba, že opt spokojuj*- se

B pouhým tvrzením, že urit nedokazuje, že pro srovnání a dkaz neuvádí

analogických pomru ze sousedství a že z kvapn nastínných pomr chce

dedukovati hned zízení „zádružné", — toto jest forma poznaná dosud

u Jihoslovan 19. st., forma, jíž podobnou shledáváme u Rus 1S.— 19. st, —
ale nemáme práva penášeti ji do slovanského pravku: tam mžeme jen

tušiti .širší svazky píbuzenské
,

jež však attributy svými mohly se podstatné

lišiti od zádruhy. Patrno také, že Peisker má pravdu v tom, že nedíl rodinný

a zádruha jsou dv instituce rozdílné, souvisejí sice -pólu, ale attributy svými

iž zcela odlišný. Vbec v otázce o rodinném nedílu a pvodní „zádruze"

nemožno omeziti se jen na práva slovanská, nýbrž musí býti pilúíženo také

a -nad pedevším k právu nmeckému. Vždy i tuto máme pragermanskou

„zádruhu", stedovký germánský nedíl rodinný u šlechty, a co více, najdeme

tu již vývoj od pvodní „Hauscommuniýn" k nedílu, a odtud až k modernímu

Gdeikommissu. Srovnáváním snad bylo by lze „zádruhu" dovoditi pímo
z historie právní, z vývoj.; ddického práva, a byla by v analogii vývoje

nmeckého silná opora pro toto stanovisko. Ale tak, jak vc nyní

posud konené o staroslovanské a specieln staroeské „zádruze* nevíme

jistého nic. Své mínní formuluje Peka takto: „Hauscommunion", podobná

dnešní jihoalovanské zádruze, Inda nepochybn obecnou u Slovan severo-

západních v prvních 3toletich jejich historického (a zárove zemdlského)
života. al»- nemáme práce, jež by dostaten existenci její dokázala. Ale
pe [pokládati ji v pravku slovanském, dokud jednotlivé vtve slovanské

vyvinuly a nerozešly po východní Evrop, nemáme práva a nesmíme

také pedpokládati stejné pomry právní a spoleenské u Slovan vbec, již

století po jejich rozdlení po jižní a stední Evrop. Nebo u Slovanu

západních mohlo dojíti k „zádruze" o staletí díve než u Jihoslovanuv,

u Rus mohly pomry vyvíjeti se také zcela jinak. Xad to nelze, a to také

a priori, pokládati instituci takovou, jako je zádruha, za formu vzdorující vší

zmn, nepodléhající tendenci rozvoje a zániku. Pedpokládá-li kdo pí

Iruha jihoslovanská je stará pes tisíciletí, je to soud, uvážíme-li možnost,

vlastn nemožnost jeho ponkud, neslýchaný. V '• teba dáti Peiskrovi

za pravdu zcela rozhodn. Možno a ním souhlasiti tedy i v tom, že zádruha

jihoslovanská vznikla tepn znikla-li tak, jak vykládá, to

Hlídka.
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(zdá se mi) není ješt prokázáno dostaten. Pokrok studií a vdomostí
dosavadních ze srovnávací právní historie slovanské nedospl ješt k uspokoji-

vému ešení problému tak širokých, jako je problém zádruhy a její hisl

Na odpov musíme ješt cekati. T .

mtTMamLTmMtimtimtimxiet K / H r sws«s»*«a««OTisa»a»

V Brn, 25. záí 1900.

Církevní zprávy. Rímsko-italská církevní politika pohybuje se

ježte stále ve znamení pohbu králova. Dozvuky pusté proticírkevní

agitace stále ješt nedoznly —• „hrana", jakých si nebožtík pece jen

nezasloužil. Vrstvy proticírkevní. protivatikanské, ale ne samy. nýbrž

jako vždy dle poekadla „cherchez le — Juife", židovstvem a zednástvem
poštvány nedaly si píležitosti tak krásné ujíti, aby církev pustily

s prázdnou. Vidt, že tm lidem ani všemožnými ohledy, vbec niím
se nezavdí, ježto vdku vbec nehledají ani neznají.

Nejvíc natropeno hluku s tak zv. „modlitbou královny Markéty.
Na vzdory, práv proto, že modlitba tato neschválena církví, zavádli
s ní veejné pobožnosti lidé. kteí se jindy nemodlívají. Modlitba tiskem

rozhazována po tisících mezi lid, lepena všude a jako demonstrativní

odznak nošena. Obecní rady mst liberálních ji zavádly do škol a

ditkám vnucovaly. — Biskupu kremonskému Bonomellimu, jenž svou

ukvapeností zavinil i aspo umožnil agitaci s „modlitbou královninou",

jakož i šesti z jeho knží. poslán z íma kárný list obsahu prý znan
strohého. — Vražda králova, když už nemožno ji bylo církvi pod-

striti, aspo jinak s církví splétána. Denuncováni knží. kteí ji prý

schvalovali. Tak fará z farnosti sv Šebestiána za hradbami, TOletý

staec Františkán, pivleen ped soud. že skutek Bresciv schvaloval

na kázaní svém. Odsouzen také první instancí na 8 msíc žaláe a

k pokut 1000 lir. Le druhá instance vyslechnuvši vrohodné svdky,
prohlásila jeho nevinu. — Jiný postižený jest biskup adrijský, jemuž
vláda zastavila plat proto, že -matení obady nekonal patiným prý

zpsobem! — Trefné podotýká jeden list katolický, že „boxei" dív
než v ín vyskytli se a- Evrop. Tak jako ti ínští boxei štvali lid

proti kesanm, že prý otravuji studn a missionái že požírají dtí
ínské, z oí dtských že hotoví stíbro a podobné nesmysly, tak podobné
i zrovna takové ei as od asu vytýkají se i v Evrop — církvi

a knžím. V letech ticátých pro otravu studni (za cholery) zosnovány
hotové massacry eholník v Madrid, v kdekterém stí dezívají
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z podvratných snah. Bismarck katolickou stranu nmeckou na roven
stavl socialistm, tož jaký div. že když s Brescim knžstvo a ..Jesuiti"

zvlášt nebyli zrovna spojeni, že jeho in plnými ústy schvalují. Mají
italští a evropští boxei zapomnt na svou minulost a obrátit práv
v tom okamžiku, jenž už už hrozil býti osudnvm!'?

Zdá se. že italské liberální agitace proti Vatikánu v té chvíli

byly dobe vymyšleny a ne bezúelný. Praví se sice, že mladý král

sám proti pání matky své a proti pání papežovu usnesl se tlo za-

vraždného otce svého pochovati v Pantheonu v ím a ne v Superze

v rodinné hrobce, a že sám do trnní ei své vložil slova o ne-

dotknutelném líímu (Róma intanginbile), le pes to veliké nadje
skládány v nového krále, že snad spor mezi Vatikánem a Quirinalem

po 30 let se vlekoucí pece jen bude hledt co nejdíve urovnat. A proto

zapoaty rejdy, aby se jen dva ty vrcholky k sob nesklonily.

Na minulé slavnosti „prlomu- v Porta Pia (20. záí. dobytí íma)
ekalv liberální listy, že mladý král se jist dostaví, le on se ne-

dostavil. Xesúastoval se slavnosti té ani jeho otec. vyjma slavnost

2.~)letou. proto ani mladý král nechce býti asi horším než byl otec

jeho; ovšem že katolické listy nadálý se. že bude — lepším.

V>-kerá ta agitace smutení, neupímná, štvavá. zbožnou duši

urážející namíena byla ješt z jednoho ohledu proti církvi: mla
rozdvojit hierarchii a klérus, zvlášt odcizit vlastenetjší, lidovjší

knžstvo Vatikánu. To se vládám italským, tebas materielní postavení

knžstva a biskup mly ve své moci, pece ješt nepodailo, aby je

odlouilv od sv. < >u-.' a od kurie ímské. Také tentokrát pokus selhal.

Knžstvo a biskupové práv v této dob štvanic posílají etné pozdravy
a adressy oddanosti sv. Otci. Mezi jinými posledn svou synovskou
oddanost a poslušnost pednesl viterbský biskup Ant. Maria G-rasselli.

o nmž zvlášt bájeno, že pro smutení slavnosti dostal se do konfliktu

8 Vatikánem.

V tutéž dobu spadají také etné kongressy katolické, a ze

i posílány pozdravy sv. Otci. ze všech synovská úcta a od-
danost jemu projevována, prohlašováno nezadatelné právo sv. Stolice

na úplnou svobodu a neodvislost.

Ze sjezd tch zasedaly v naší íši slovinský (druhý a charvatský

(prvý). Slovinský první i druhý 12.—-15. záí zasedal za pomru
podobných, jaké se utvoily ped prvním esko-slovanským sjezdem katol.

Nemilým byl nejen liberálním, ale i konservativním, ba mnohým ješt
bližším. Báli se zbyteného rozdvojení, a co hlavního, bylo jim ne-

píjemno, že by snad nkdo je piml piznat barvu. Le nerozhšených

je ve slovinských zemích už jen málo kraj: Pímoí pokud je slovinské

a nkterá místa jižního Štýrska. Le i malá Krajina sama konen
iila by na imposantní sjezd katolický. Z biskupu pítomni byli

vedle lublaského kniž<'-bisk ie kardinál- arcibiskup gorický

Missia i biskup mariborský Napotnik. Úastenství na sjezdu druhém
bylo ješt vtší než na prvém. Potšitelná zvi;'- veliká

lidu jak venkovského tak domácího lublaského. Letoší sjezd katolíku

45*
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národnosti slovinské ukázal skuten sílu organisace katolíku mezi

Slovinci a moc jejich katolické národní strany. Le nejen zevnjší

úspch sjezdu byl veliký, také práce jeho svdí o píli a pochopení

velikého cíle. Sjezd organisaci katolickou hledl ješt více utužiti.

Radí v resoluci ku povznesení náboženského života zakládati zbožné

spolky, bratrstva a ády, zvlášt Mariánská družstva pro muže a

mladíky, katol. vzdlávací spolky a farské knihovny, tak aby v každé

farnosti bvl aspo njaký z tchto prostedk ilejšího duchovního

života. Radí v náboženském ohledu pispívati všemožn ku vzmocnní
úcty Božího Tla a nejsv. Svátosti. Srdce Ježíšova, Matky Boží, pud-

porovati asté pijímání svatých svátostí, doporuovati komu možno
následování evangelických rad, pstovati spolenou veejnou modlitbu

a bdíti nad krásou obad liturgických, k jejich vysvtlení v lidu

a k jejich okrášlení (zvlášt zpvem) co nejvíce pispívati. A to ovšem
pokud nutno odporouí se knžím, ale nejen jim, i laikm, zvlášt

intelligenci. K utužení organisace samé zvolen výkonný výbor, jen/.

zárove je pípravným výborem pro tetí slovinský sjezd katolický:

vvbor ten sestává z pedsedy a z dvrník za každou ze 4 zemí

slovinských (Krajinu, jižní Štýrsko, Korutany a Pímoí) zvolených.

Dvrníci tito pak nech každý v zemi své zídí krajskou organisaci.

V uritých okrscích (dkanstvích nebo dle hejtmanství i dle okr. soudu

necha se všude zídí katol.-politické jednoty. Každá jednota a za-

mluví pro všecky své leny a každého z nich nkterý z katoL listu

slovinských. List ten bude zárove oznamovatelem dotyné jednoty.

Pi katolickém spolování necha se k tomu piln pihlíží, aby rodinný

život nebyl rušen spolkovým: spolky necha slouží jen a jen ku vzdlání,

povznesení a utužení náboženského života a k oblažení srdce. Všeliká

útratnost a hýivost budiž ze spolk vylouena. Spolky a poádají

schze a pednášky pouné; zvlášt v zim necha peují o ádné
odborné vzdlání len svých, jakož i o doplnni základního a

všeobecného vzdlání jejich. Zizujtež se veejné ítárny a knihovny

(na poest biskupa Slomšeka jeho jméno nesoucí). Zvlášt povinností

katolických muž jest takové ítárny i aspo knihovny zizovati na

rozhraní národnostním a v místech ohrožených národn nebo nábožensky.

A se zakládají družstva stídmosti, proti opilství necha se vystupuje

vždy a všude. Lidu necha se odporuuje šetrnost a spoivost, a k tomu
cíli zakládají se úvrní spolky, nejlépe po vzoru Raiffeisenových. Radí,

aby se v obcích peovalo o chudé,- a pée chudinské aby se církev

i obanstvo súastnilo s opravdovou horlivostí; proto zvlášt spolky

sv. Vincence a se všude zakládají a podporují.

V oboru vdeckého, literárního a novináského ruchu katolického

mezi Slovinci, podány sic nkteré pokyny, povzbuzeno tam i onde —
ale tu resoluce málo vzpomohou. Dobré instituce, jež v oboru tom už

stávají, zbývá leda udržet a zdokonalit, po jednotlivu pracovat i ve

spolek pokud se dá. Ústavy a podniky vdecké, asopisecké, literární

zdokonaluji se vsak nejen samou prací — ale také a snad pedevším
bohatých fond na to teba. A ovšem nejchudší vedle rusínského národ
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rakousky po této stránce divy konat nebude. Nedlají ani bohatší

národv co by mohly a mly.
V ohledu církevní vdv a církevního umní nestojí Slovinci také

už beze všeho. Tak zvaná „Lvova spolenost" (odbor vídeské) dosud

sic jen seskupila v sob theology a uence slovinské, budoucn má se

starat též o každoroní poádání uených schzek slovinských, vydávání

knih po slovinsku. Tatáž spolenost po pípad její slovinský odbor,

má si zíditi též oddlení pro belletristy. a nadané spisovatele belletristy

podporovati. O kesanské umní pracovalo i dosud „Društvo za

kršansko umetnost". asopis vdecký mají Slovinci ve svém msíníku
.Katoliški Obzornik", umlecko-belletristický ve trnáctidenníku „Dum
in Svt", onen podoben naší Hlídce, tento „Xašemu Domovu", jenže

je ponkud vyšších cíl. ne tak populární. — asopisectvo denní a

politické podle úchvalv sjezdu má si zíditi ústední novináský odbor,

který by sloužil zárove jako organ direktivy a informace. Ježto ze tí
denník slovinských jen jeden je katolicko-národní (Slovenec;, ostatní

pak noviny jsou jen týdenní nebo ješt ideji vycházejí, tu jest

direktivy hlavn teba jen pro denník. Denník sám pak už udává
pirozen direktivu listm menším. Tu by as spíš než direktivy pro

novina stvo tak málo rozvtvené bylo teba organisace odbru.
Pomíjejíce práce hospodásko-socialní a zvlášt dobe propracovanou

.školní otázku, v nichž sjezd ukázal se na výši doby a cílevdomým
národn i nábožensky, shrnujeme úsudek svj jak o sjezdu tak o celé

slovinské katolicko-národní stran: že v utichlém za poslední léta ruchu

katolického života mezi národy rakouskými Slovinci jsou výjimkou,

jediným plným plamenem v ad blikajících nebo dohasínajících svtélek.

Oni také jediní z katolických stran rakouských mohou íci o sob:
v naší stran je národ. Ovšem mli lehí práci než v jiných národech,

ale oni dosud velmi ile se práce chopili a pracují. U nás na píklad
kdysi bylo také podobné ilosti a pracovitosti, dnes až jí bohužel není.

Na zevnjšek nemén skvlým jako slovinský, ba snad skvlejším
jV-K- byl prvý sjezd charvatských katolíku v Záhebe
(3. až ."). záí. Slovinského sice súastnily se nejvyšší úady zem
a jen úad msta se vyhnul ze stranictvi; za to v Záhebe i zemská vláda

i mstský úad se demonstrativn vzdalovaly. Strany liberální Frank' iva

a pokroková se rovnž nesúastnilv. ale pes to bylo na katolickém

charvatském sjezdu zastoupení národa snad ješt plnjší než na slo-

vinském, ježto ani vládní strany, ani strana liberální a moderních
pokroká nemají za sebou lidu. Ten se na strany nedlí, ježto jim

nerozumí, ale katolickým jest upímné ven a ven. — Na sjezd dostavil

se episkopat charvatskv ze všech tí zemí Charvatska, Dalmácie a Bosny
v plném potu. Také lublaský kniže-biskup lni pítomen. Prvý sjezd

katolicko- charvatský byl sjezdem manifestaním a jako manifestace se

vydail. Práci- sjezdu za to nevynikly ani obsáhlostí ani dkladností,

rrana i ta vrstva intelligence a knžstva, která sjezd pipravovala
a vedla, vidouc lid ješt vesms zachovalým a pouze sem tam intelligenci

vzdalovati se života katolického, snad ani necítila potebu ani podmínek
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nevidla, abv njaký pevný organisaní základ kladla nové stran
T

stran katolicko-národní. Vyhýbá se také výslovn zízení nové strany

njaké na úchvalách sjezdu založené. Strana, která sjezd poádala,

zstává dále jako pouze „národní" („Obzoraši," Strossmayerova strana

také jinak nazvaná), oposiní strana, jež z katolické organisace. až se

k ní pikroí, nechce ani ostatních stran charvatských vyluovati. Je

v tom správná taktika, nebo dnes založení strany poetn slabou oposici

i národu i náboženství dobrých služeb prokazující by oslabilo.

Katol. sjezdu charvatskému šlo snad nejvíc o získání intelligence
T

nebo lid není ani ztracen ani odlouzen. A k tomu cíli také smuje
hned prvá resoluce sjezdu. Thema to ozývalo se také astji v eech
jednotlivých referentv i slavnostních eník. Na udržení dosavadní

a získání nového dorostu intelligence radí sjezd: starati se o dobré

uitele náboženství pro stední školy, zvlášt pro vyšší gymnasia, uitele,

kteí by co nejlépe byli v historicko-filosofickém smru vzdláni. Na
universit charvatské nech se zídí stolice filosofie kesanské podle

encykliky sv. Otce „Aeterni Patris". Universitní kazatel a se uvede

a za nho a se zvolí muž obdaený vdeckou, apologetickou silou

ducha i ei. Nech se zídí spolek akademický, jehož cílem by bylo

mládež v náboženském duchu udržovat a dále vzdlávati a zárove
o podporu chudších akademik se starati. Pro mládež vysokých škol

založen budiž konvikt katolický.

Katolický sjezd charvatský pojednával také o stanovisku, jaké

teba zaujati ke státu a jeho zákonm i jeho služb, o pomr mezi

církví a státem. V tom ohledu ovšem nemožno povdt nco nového:

nebo pomr tento theology vymezen a samými papeži jak v rzných
dekretech ad hoc naznaen, tak všeobecn uren a konen kanonickým
právem skoro úpln vyerpán. Tu i zásady záhebského sjezdu pro-

hlášeny jsou leda pro lepší vštípení jejich. A praví se v resoluci

dotené: Ob spolenosti, církev i stát, pocházejí od Boha. mají každá

svj úkol Bohem sob svený a provádjí tento úkol svj každá

samostatn, nezávisle na druhé. Ale dosahují nejlépe úkol svých

vzájemnou pomocí a shodou. Církev a stát mohou se proto navzájem
umlouvati o konkordaty, a stát má práva konkordatem sob piená
vykonávati vždy ve smyslu církve a tak. jak by je církev vykonávala.

Neshodují-li se zákony státní v nem se zákony Božími nebo církevními.

tu mají obané ve spolku se svými biskupy pracovat vším mravn
dovoleným zpsobem k tomu, aby stát zákony takové opt zrušil.

O slova, že nezávisle jedna na druhé vrší úkol svj, jak stát

tak církev, svedena v sekci malá potyka. Arcibiskup vrchbosenský
Dr. Josef Stadler hájil tu zásady, že stát není tak nezávislým jako
církev v provádní úkolu svého. Naopak že závisí ve svém zákono-
dárství na nauce a pravdách mravních církví hlásaných. Konen i od
církve ne sice právo své existence, ale posvcení, požehnání a direktivu

svého konání bere i bráti má. Le tato námitka uznána jen jako
slohová zmna spíše, ježto v posledním odstavci resoluce povýšenost

zákona Božího a pravd mravních nad zákony svtskými beztoho prohlášena.
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Resolnce o katolickém tisku a o krásné literatue jsou jen vybízející

k náprav a varující, jinak positivních návrh nepedkládá. Síe debatto-

váno a také resolvováno o umní církevním, chrámovém, jak pokud
uchování památek se tyká. tak pokud nov se buduje.

V té vci radí sjezd: zíditi zvláštní stolici pro kesanskou
archeologii v semináích bohoslovných: rovnž nech už na stedních

školách podá se úvod vdy té. A se v jednotlivých ústavech duchovních

zaizují jednotlivé školv odborné pro církevní umní: na p. pi tom

bohosloví pro církevní hudbu, tam v tom kláštee pro církevní roucha,

jinde pro církevní malby, sochy a pod. Nad to a se nové chrámy
staví, aby odpovídaly svému vznešenému úkolu: v každé diecesi a má
odborník dozor nad církevním umním a jeho hlasu a se dbá pi
opravách, bourání a niení i pi prodeji církevních památek: a se

sestaví diecesní inventáe všech církevních památek a konené pi
stavb novvch chrámuv a se dbá. abv umlecký, rázovitý duch staro-

kesanský a stedovký po charvatských zemích ješt v istot za-

chovaný i na nové stavbv byl penášen.
Nepatrného významu jsou resoluce. a byly i debatty školní a

sociální (hospodáská . Ze dlnická <>tázka široce neprobírána. chápeme.

Ale než ona ješt skoupji vypadla i živnostenská a ba i rolnická,

a pece v povznesení charvatského rolnictva spoívá více národní práce

než v dobývání státního práva trojjediné kraljeviny. Škoda, že sjezd

katolický veleji a lépe aspo této hospodáské a pro dnešek i jediné

sociální otázkv chorvatské se dkladnji nechopil! Bude toho co nevidt
poteba, sice socialisté a s nimi kokettující pokrokoví (Dr. Potonjak)

rolnictvo získají nebo aspo zmatou a národní strany charvatské budou

pak všecky — bez lidu!

Katolický sjezd charvatský, jenž se sešel za nepízné kruhu

vládních jak záhebských tak ješt více perských, také ml a má ješt

politické dozvuky. Ode dávna jedním z prvních národních požadavk
je spojení všech zemí díve eharvatských s dnešním Charvatskem

v jedno, tedy pipojení ke království charvatskému a slavonskému též

království dalmatského trojjediná králevina) a také Bosny s Hercegovinou.

Dalmácie sama. pokud se cítí charvatskou díve i Srbi pro to byli .

žádá si téhož. V Bosn pak hledí Charváte získávat obyvatelstvo. Ježto

katolíku jest jen malá tvrtina v Bosn a teprv Charvát, když katolík,

hledí Charváte na. svou stranu pivábit aspo ínohammedany. aby tak

nadpoloviní vtšina obyvatelstva bosenského byla charvatskou, a tím

vedle historického podkladu také pirozený dán byl národnímu po-

žadavku charvatskému. Tato charvatská agitace v Bosn jíz se ostatn.

jak z deputací mohammedanských do Pešti vyslaných vidno. nevalné daí
dlá tžké sny Maarm, kteí už tenata své státní idey v duchu rozpro-

stírají až za Kosovo pole a dále až k .Soluni! Když tudíž na bankete

jezdu poádaném arcibiskup sarajevský Dr. Stadler
slavnostn prohlásil své pání, aby Bosna co nejdív
spojena byla s mateskou zemí charvatskou — bylo zle. L

ž

i sama pítomnost jeho a pítomnost dalmatských biskupv a biskupa
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lublaského kladena sjezdu za velké provinní a vlád banov vyítáno,
že to trpla. Nmetí a maarští chauvini a židé z Cis i Trans by byli

nejradji vidli, kdyby hrab Khuen-Herderváry biskupy z Bosny,

Dalmácie a Krajiny byl ze Záheba — vypovdl, snad dokonce po-

strkem poslal dom! Když to vše se nestalo, naopak vše dovoleno, i pro

spojení trojjediné kraljeviny. i pro spojení Bosny agitovat, i dokonce
mluviti pro spojení všeho Jihoslovanstva (kníže-biskup Jegli z Lublan)—
byla míra peplnna. Na choulostivé postavení Bosny v mocnáství našem,

na toho, kdož se jím opovážil otásati, se to svezlo. Z kabinetní kanceláe
došel nkolik dní po sjezdu Dru. Stadlerovi vyraz nevole nad tím. že

pronesl pi bankete pání po spojení Bosny s Charvatskem a tak jako

vysoký církevní hodnostá míchal se do politických záležitostí, do nichž

mu míchati se nepíslušelo. Praví se, že to byl spontánní projev Jeho

Velienstva. Ovšem od pedloské nezdaené akce diplomatické (o vtlení

Bosny a Hercegoviny ve svaz íše) stala se otázka bosenská dle všeho

pro vysoké kruhy mrzutou netýkavkou. A je-li otázka ta choulostivím

na venek. je tím
v
choulostivjší uvnit; nebo tu je etná ada nápadníku:

tu Maar, tam Šváb, tu Charvát, tam Srb a konen i mohammedan.
Officiosní listy také vesms dávaly takový výraz onomu pokynu shry.
Ale pes to spontánnosti projevu toho neví nikdo. Ani slova arci-

biskupa Stadlera nebyla toho významu, aby se pro n tak zakroilo;

a nadto sám arcibiskup sarajevský byl dosud ve Vídni v nejvyšších

kruzích „persona gratissima." Vydán-li vbec list kabinetní kanceláe
s plným vdomím mocnáovým, bvlo k nmu asi teba velmi naléha-

vého a snad i hodn zfalšovaného upozornní. A to mohlo vyjíti jen

z maarské strany i k vli Maarm, nebo v té chvíli otázka

bosenská nikoho jiného" nepálí. Úední bosenský list („Bosnische Post"

až 14 dní po události pinesl krátkou zpráviku o vci, co nejšetrnji

psanou, v níž se praví, že z listu kabinetní kanceláe nejlépe vidti,

že politika v Bosn a Hercegovin se vede jedin po vli Jeho Velienstva

a že nikdo nemá právo, ani tak vysoko stojící církevní hodnostá.
v ni se míchati. — Listy maarské a nmecké liberální vykládaly ^íe:

z napomenutí je zejmo, že se biskupi a knží vbec nemají míchati

do politiky. Známé jejich: „ceterum censeo".

Arcibiskupu Stadlerovi zstane už zásluha, že národní požadavek
charvatský svou eí pivedl na petes veejnosti evropské. Sotva který

list. politik, sjezd by to byl mohl uiniti s lepším zdarem, aby nárok
Charvatska na okolní zem. i šíe vzato touhu po spojení rozkouskované
rakousko-„uherské" jihoslovanské oblasti tak siln ped svtem vyslovil.

Zvláštní stanovisko zaujal katol. tisk m a ar sk ý („Alkotmány"
a „Magyar Állam") jak ke sjezdu tak k projevu arcibiskupa Stadlera

a jeho afíaie. tak i k jubileu a slavnostem Strossmayerovým v Djakovu,
jež ješt týž týden po sjezdu záhebském konány (8. záí . Vytýká
charvatským katolíkm, že necítí s maarskými katolíky, že s nimi

ani 9001etéko jubilea letos neslavili, že jednoty s nimi nehledají, že

bojují proti maarské státní idei. že se všeho maarského straní a v-

jen se svého stanoviska úzce národního posuzují. Tak jako Strossmayerovi
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zazlívají jeho nelásku k Maarm, tak i jeho r žáku" Dru. Stadlerovi

vytýkají zaslepenost národní, pro niž nechápe, že Bosna a Hercegovina
mže náležet jedin— Uhrám. Ostatn chauvinistické stanovisko knžstva
a katolík maarských není novinkou. Mají odjakživa svou vlastní

morálku, nejen svou politiku!

Xadšení, jež vzbudil arcibiskup bosensky v Charvatsku. dojde

asi výrazu poutí jubilejní, již poádá Dr. Josef Stadler sám z Bosny
do íma. Strossmayer, a sám staiký, na pání samého sv. Otce

odebere se do íma; praví se, že letos v podzimním konsistoriu bude
jmenován kardinálem. Úcta a láska, již chová sv. Otec k velikému

tomuto biskupovi slovanskému, možná bude silnjší než všecky proti-

pikle kruhv uhersko-rakouskýeh. jimž je Strossmayer trnem v oku.

Charváte sami z této pouti, jež politické moci maarské ani pešfské

ani záhebské vlády nepodléhá, chtjí uiniti triumfální prvod dvma
svým knížatm duchovním.

Eím lépe je zpraven o pomrech rakouských a uherských než

smrodatné kruhy naší íše samy. Proto také ani vlaští ani maarští
ani nmetí pemrštnci naši nemohou tam mnoho poíditi. Svou ochotu

a spravedlnost ke Slovanstvu prokázala kurie také posledním svým
rozhodnutím o slovanské bohoslužb v Pímoí rakouském. Jak

jsme pedloni sdlili, rozhodnuto dne 5. srpna 1898 v kongregaci ritu

o otázce práva poslední as neurovnaného a vinou nepátel jazyka

slovanského, spleteného a v pochybnost braného, práva rzných obcí

farních na starodávný hlaholsko-staroslovanský obad bohoslužebný.

Když právo toto v zapomenutí nebo z užívání pišlé opt reklamováno

jak knžími tak farnostmi, vznesena vc na ímskou kurii, a sice

práv pátelv této staré slovanské privileje.

Byli to hlavn biskup Strossmayer a Dr. Stadler. jež jak o první

tak o druhé rozhodnutí kurie ve píin o-lao-olice se zasloužili. Strossmayer
I O O V mi

písemné. Stadler osobn dvakrát poslední dv léta zajel do Eíma a také

nynjší Strossmayerova cesta ímská platí ješt glagolici. — Když
v poslední dob v mnohých osadách nemohlo proto se sloužiti v staro-

slovanském jazyku, že knéží toho obadu znalých nebvlo. a kdy mnozí

nepátelé jazyka toho (i na stolcích biskupských schváln o dostatek

knžstva hlaholského se nestarali, mohlo se rozhodnutí ze dne 5. srpna 1898
státi mnohým farnostem osudným. Ustanovení totiž, že každá farnost

pro budoucnost ehtjící si zachovati a zajistiti obad staroslovanský,

dokázati musí. že posledních 30 let nepetržit ho užívala, bylo by
mohlo písn bráno privilej staroslov. jazyka z diecesí dalmatských úplné

vymýtiti. — Dne 14. srpna letošího roku tudíž kongregace obadní
pedloživši pochybnost tuto sv. Otci z jeho naízení rozhodla, že perušení

staroslovanského jazyka v nové dob není právu farnosti na ujmu.

když perušení toto nastoupilo z njakých nevyhnutelných zevnjších

píin, bu z nedostatku knzi nebo knih hlaholských. Pouze dobro-

volné pestoupení obce od slov. jazyka k latinskému by už nevratiteln

bylo právo to zadalo. Toto nové rozhodnutí známé už i na katolickém

sjezdu záhebském, kdež velikou radost zpsobilo, tak že sjezd hned
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v první slavnostní schzi o podkování sv. Otci se usnesl, vyslovuje
nadji, že nejen potvrzeno, ale i rozšíeno bude právo staroslovanskému
jazyku mezi Charváty katolíky) posláno te v druhé polovici záí arci-

biskupu sarajevskému k dalšímu doruení. Nová rána pro Maary;
národní radikální Bánffyv list „Magyar Szó" v té píin praví: Svatá
Stolice nedávno prosbu tisíc Maar z diecese mukaovské odmítla,

a bohoslužbu v maarském jazyce (místo staroslovanského) nepovolila!

Slovanm nejen povoluje privilej jejich, ale i rozšiuje.

Také významno jest, že na záhebském sjezde katolickém sjezd

zakonen ve stedu odpoledne na slavnostní schzi požehnáním senjského
biskupa Maurovie. udleným ve staroslovanském jazyce a staroslo-

vanském chorozpvu. Rozhodnutí posláno opt jako pedloni tyem
arcibiskupm jihoslovanským. gorickému, zaderskému. záhebskému
a vrchbosenskému. Dnes už mše sv. staroslovanským jazykem ípouze
jazyk je staroslovanský, obad sám je západní, nikoli východní církve
sloužena bývá pouze na ostrovech mezi Istrií a Dalmácií, v dalmatskvek
katolických obcích a v charvatské diecesi seské. Na Istrii leda už jen

sem tam zbytky se vyskytují tohoto práva. Dle pání sjezdu záheb-
ského, aby právo glagolice bylo milostí sv. Stolice rozšíeno, naléhá se

te i na arcibiskupa záhebského, aby i v záhebské diecesi právo
staroslovanského jazyka bylo znova zavedeno, ježto dle nového rozhodnutí
sv. Stolice všude, kde díve bývalo, obnoviti se mže. A bývalo právo
to díve na celém rozsahu zemí eharvatskvek domovem. Ovšem že

v mnohých diecesích vyhynulo už píliš dávno, ped stem. dvma sty

let. Tak v Istrii samé, v diecesích pulské. poreské, koparské. ga-ické
pipomíná se posledn v druhé polovici minulého století. Le k tak
širokému znovazavedení" slovanského jazvka bude asi teba zvláštního

svolení sv. Stolice, není však nemožno, ze by i to dáno bylo.

Missaly hlaholské tisknou se už v ím v tiskárn propagandy,
ale písmem latinským, tak že název hlaholského missalu bude zcela

nyní od místa.

Ve výkazu pokladním výroní zpráv v spolku protestantsko >-

agitaního Gustava Adolfa nacházíme podpory rak. protestantským
obcím 293.819 marek, summa to. jež te za vlád v ..los von Rom"
znan proti minulým letm zvýšena. Nov povstávající obce prote-
stantské hojn nadány, aby se jim první poátky nového vyznání
usnadnily. Že to nebyly podpory bžné, vidt už z toho. že u luteránských
obcí, poetem 244 se 157.913 dušemi iní podpory 2li7.0.V> marek, a

u 84 obcí helvetských se 68.951 dušemi jim 2Íi.7<U marek. Obce
helvetské jsou totiž skoro veskrze eské a tch z hesla „los von R> ni"

m-j narstalo.

Soubojová potrhlost, jež s takovou brutalností pošlapala zásady
katolické mravouky a veškeré lidskosti vbec a úžas zpsobila v roz-

vážných kruzích obanských v obou polovinách íše. povzbudila snad
už i episkopat rakouský k zakroeni. Kardinál arcibiskup vídeský
po affée prince bourbonského zakroil osobn, uvádje princovi na
pamt jeho kesanské povinnosti, a vytýkaje s velkým drazem uení
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a zásatlv církve. Strany katolická lidová a kesansko-socialní. jak u nás

tak v Uhrách, chystají se k píkrému vystoupení ve sborech zákono-

dárných, nebo víc než souboj sám urazilo a pekvapilo každého jednání,

jaké projeveno vi setníkovi Ledóchowskému. Jsme zvdavi, zdaž

horlivost protisoubojová. v pravd kesanská, nebude njakou sprchou

shora dol pece jen ped asem ochlazena.

Dr. Iškovv agitaní „bohoslužby i všecka jiná ochotnická jeho

vvstupování napoád se úady státními zakazují. Le nesmí se to

považovati za obranu katolicismu se stranv státu. Vláda nechce hlavn
trpti toho politického národního momentu v agitaci Dr. lékov, a

vti v nm samém dokonce agitátora — ruského. V konservativních

pravoslavných ruských kruzích jsou ostatn stále ješt dosti naivní.

aby si mvslili. že Dr. Iška pevrátí náboženské pomry v eských
zemích a pivede je pravoslaví blíže. „Cerkovny Vstník" koncem
srpna donesl dopis z Vídn o návštv kyjevských studentu pod vedením
professora Petra (echa), jenž veda je na paížskou výstavu stavil se

s nimi ve hlavních centrech slovanského žilobiti jihozápadního. V sále

katolické ,,Iiesource u uvítala ruské hosty ..slovanská beseda". A tu.

ó dive! — píše dopisovatel — zástupci všech slovanských národností

jakoby se domluvili, prohlašovali v-eslovanským jazykem jediný ruský

jazyk a všeslo vanskou vírou — jediné pravoslaví. A sluší povážit.

že Cechové. Charváti a Slovinci nejsou z tichých katolíku! Vidti, že

odkazm slovanských vérovéstu sv. Cvrilla a Methoda souzeno znova

ozáiti jasným svtlem jihozápadní Slovanstvo!" — A mluv o pravo-

slavné eské obci vídeské, lituje, že itá jen 200 lenv dnes. za doby
rozmachu a hnutí pravoslavného ped 15 lety vzrostla na 500 duší.

ale vlády vídeské hnuti toho se lekly a násiln je potlaily. eská
obec pravoslavná nemá svého knze ani svého chrámu a odkázána je

na malý pravoslavný chrám srbskv. Kdyby tohoto nátlaku vlády ne-

bylo, a „kdyby eši mli svj svobodný chrám pravoslavný a svou

samostatnou obec pravoslavnou a v ni kázaní ve svém jazyku národním,

možno z bezpeností tvrdit, že byv v brzku ze 400.000 vídeských Cech
polovina byla pravoslavnými..." Skoda. /.<- vídeští pravoslavní Cechové
ješt dlouho toho svého chrámu nebudou mít. aspo oni sami se o to tuze

nepiiují, a tak nebude ani píležitosti naivnost tuto z bludu vyvésti.

fetudtovo naízení o vylouení polského jazyka /obecných Skol

rozšíené obce poznaské, zstalo až ve své platnosti. Hlasy nmeckých
katolických listu z prvu rozilené a pobouené, utichlv pomalu. Sjezd

katolíku nmeckých v Bonnu také nijak ve vci té nezakroil. Jest

ovšem ješt domnnka, že vše to schovává se až na patiní 1 místo

do pruského snmu a do íšského nmeckého snmu. Žat" ozval se

ve prospch Poláku sjezd — sociální demokracie nmecké-. Ta z na-

ízení ministerstva uinila si velmi vydatný prostedek agitaní. Bohdá,
ze ani s ním mezi Poláky nic nepoídí. Na svátek narozeni Panny Marie

konána v Poznani veejná schze protestní otcv a matek polských, na níž

usnesena adressa oddanosti a pronesena prosba k arcibiskupu poznasko-
hnézdenskému Dr. Stablewskému, aby on ze své vrchnopastýské moci

!
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peoval knžími svými o vyuování náboženské v mateském jazyka
jiným zpsobem, když ve školách poznaských je to znemožnno.
Sami rodie slibují, že vrn vytrvají pi víe katolické, že ji vštpovati
budou dítkám svým dle možnosti své. — Deputaci, která arcibiskupu
adressu a prosbu pednesla, odvtil dojatý církevní hodnostá, že uiní
pro polské dítky vše co možné bude, a prosí rodie postižených dítek,

aby z dráhy rozumu nedali se strhnouti k nepedloženostem. — Jako
každý dívjší tak i tento útok pruské germanisace má za následek,
že Poláci tím více stojí na stráži, až k poslednímu lenu spolenosti
prodchnuti jsou národním vdomím, hrdostí a odporem k jakému by
jinak nikdy nebyli došli, kdyby byli necháni na pokoji. A toto vzepení
a vzmocnní ducha polského tentokráte nepineslo jen národnosti, ale

i náboženství užitek. Rodie, kteí jinak by byli snad už na náboženskou
nauku a katechismus ani nevzpomnli, zaínají te k vli dtem svým
cviit se znova v katechismu a dostupných sob náboženských naukách
— a potrvá-li ruch tento déle, nebudou moci Poláci poznaští panu
ministru Studtovi za jeho husarský neomalený kousek dosti vynadkovat.

Toto léto (28. ervna) poslána z chersonské gubernie sv. Otci

prosba úpnlivá od unituv „úporných", kteí nechtli ani násilím dát

se pinavrátit ke své „mateské" církvi pravoslavné (a proto z Podlaší
vyhnáni byli do chersonské gubernie). Vyhnanci od roku 1874. po
chersonské gubernii roztroušeni muka už petrpvše za svou stálost

a vrnost u víe katolické konen tu se sešli a prosbu spolenou
vysýlají ke sv.' Stolici, prosíce za pímluvu u cara, aby se smli vrátit

k rodinám svým do obce své (jmenují ves Jámu farnosti ostrovské
v gubernii sedlecké). Obracejí se na sv. Otce, protože na prosbu svou
roku 1894. k carovi samému vyslanou nedostali odpovdi. Za cara
Mikuláše II. nadali se lepší svobody, zvlášt, když pi sítání lidu

ped dvma lety písn pikazováno každému, aby udal správn také
své náboženství beze všeho strachu. Vyhnanci unité doufajíce, že slib

a rozkaz tento znamená i pro n svobodu a snad brzký návrat, piznali

se k víe katolické, ale uvalili na sebe nové pronásledování. Z úporných
r. 1874 ze vsi Jámy vyvezených 12 unitv 3 zemeli a 9 jich ješt
jest na živu. — Tito te se ozvavší unité nejsou jediní, kteí r. 1874.,
když se nechtli piznati k pravoslaví, z rodiny vytrženi a do vvhnanství
odvezeni. Sta a sta bylo takových vyhnanc, kteí vrnost víe své

odpykávali nejdív ve vzení a pak pod knutou kozakou a konené
daleko od domova po vsích pravoslavných rozstrkaní: bez potéeliv

nálx iženské, podezívaní, pronásledovaní, nouzi trpíce a stále novému
útisku a násilí vydaní! — Zdaž tato prosba lidí po 26 let muených
te bude míti jaký výsledek, zdaž sv. Otec bude míti tolik vlivu, aby
pro n, už asi na konci života jejich, trest jejich zmírnil? Že prosbu
svých tak dlouho vrných a tolik vytrpvších dítek nenechá neoslvšenu.
jest jisto. Rusko však v otázce unitu dosud stálo neúprosné. Nemilosrdn
po 200 letech rekvirovalo pro svou pravoslavnou církev potomky tch,
kteí ped 200 lety u píležitosti lepšího poznáni vrátili se od zlé i
aspo bláhové tety k pravé matce své.
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Odslavené už jubileum 9(>01etého kesanství maarského ješt
se v Uhrách sem tam ve slabých odzvucích vrací itak poutí k hrobu
sv. Gerardai. ale vyjma diecesi pétikostelskou (katolíci jsou tu znan
Nmci promícháni!) trvalejších sledu nezstaví. Dnešní vedoucí církev

uherská není do dna srdce katolickou, v pravd kesanskou, její

projevy jsou mnohdy okázalé, ale jen zevnjší. Zdola sic narstá hnutí

upímnjší a veleji katolické, ale je, i bylo doposud slabé nebo aspo
shora stále poutané a krocené. Le zdá se, že židé, kteí tolik stáli

o zavedení „snášelivosti^ v Uhrách, te sami svými rejdy katolíky

i nekatolíky uherské probudí k uvdomní. Zvlášt židovský boj
proti kíži, jejž pi všech slavnostech projevují, a optn pi oslav
70. narozenin zempánových projevili osekávajíce a urážejíce z koruny
znaku uherského znamení kíže, boj tento bouí mysli. A tak dnes
už vidíme na samé universit pešské. kde vloni zneuctní kíže ješt
skoro bez trestu prošlo, mohutné hnutí uvdomle kesanské, jež sice

nazývají liberalové hanbou Uher. antisemitismem, ale jádro jeho vzí
hloubji než v pouhém antisemitismu. Je to probuzená est a hrdost

kesanská. — Dle ei sekretáe v ministerstvu kultu Zilinského

v konvente jistého evangelického distriktu uherského pronesené, pro-

testante uherští te vyítají církvi katolické, že jubileum skonfiskovala

pro sebe, a i protestante mli právo je oslavovat. Oni se ovšem tehdy
okázale všech slavností sami odekli. A i tak konen kardinál primas
Vaszáry ke slavnostnímu vlastnímu dni zval nejen protestanty, ale

dokonce i židy (židovská obec ostihomská totiž také pozvána)! Židé
se súastnili ! )

— protestante nikoliv.

V Bonnu od 3. do 6. konaný sjezd katolíku nmeckvcb
vedle obyejné manifestace katolické, vedle bžných prací karitativních.

sociálních, hospodáských, byl co se politiky týe pod dojmem ínských
bouí, zamítnutého zákona Heinzova a zamítnutého opt ve spolkové
rad usnesení snmovního o zrušení zákona proti Jesuitm. — Z pro-

jevu ovšem první patil sv. Otci a jeho nynjšímu postavení. Své
mínní sjezd stotožuje se slovy papežovými z encykliky k italským

biskupm a lidu vícímu z roku 1898. a praví jejími slovy: ..Katolíci

nemohou vzdáti se toužebného pání, aby jejich vrchní hlav vrácena
byla nutná nezávislost a pravá a skutená svoboda úpln a zcela, nebo
to jest nezbytnou podmínkou svobody a nezávislosti katolické církve".

.Mnoho se zabýval otázkou vzdlání a tudíž i školskou. Setrváno na
žádosti, aby náboženský ráz nmeckého školství obecného byl i na
dále zachován a co možná ješt více vytíben. Žádá sjezd dále, aby
se zstalo pi form starého gymnasia s humanitním studiem, aby
tento obor studia na gymnasiu byl pokud se dá ješt Besílen a pro-

hlouben, reálie pak, aby tím více se pstovaly na realkách, jimž jinak

necha se umožní stejné postavení a nech se práva jejich rozmnoží

ke studiu universitnímu.

Sjezd vyslovil se velmi drazn proti nevázanosti a nemravností
v tak zvané umlecké produkci, aby tato ve jménu umní ve veej-
nosti se roztahovala a ku zdivoení mrav pispívala. ..Mravní zásady
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kesanského názoru svtového jsou jedin základem pravé kultury a

zvedenosti, a mravní názor odloueny od kesanských zákonu mravních
vésti musí nezbytn k mravní zkáze celého života národního." Odpo-
ruuje se dále „spolenost pro kesanské umní", „Diirerova jednota".

a klade se draz na umlecké hledisko pi oprav a stavb chrám a

jiných budov církevním úelm sloužících, nebo od církve stavných. —
O úelu umní se praví: „Kesanské umní má úkol. aby okrašlovalo

a zušlechovalo veškeren život kesanský a nejen církevní. Nesmí
proto nikdy zapíti kesanských nauk a djin a zákon mravních.

Všecka díla tohoto umní musí jimi zcela prodchnuta býti. tak aby
v nich živel nadpirozený nijak se neskrýval a nezapíral, ani žádný
nadpirozený zjev jimi nijak profanován nebo zlehován nebyl."

Rovnž poátkem záí od 2. do ó. zasedal sjezd italských katolíku.

tentokrát v líím. Hned po nm pak (od 5. do 7. záí) poádán mezi-
národní sjezd katolického studentstva i universitního ) obeslaný

z Nmec, Rakouska. Svycar. Itálie, Belgie. Francie. Španlska a Portu-

galska. Všech delegát studentských bylo pes pl pátá sta a tetinu

z nich tvoili Nmci, druhou tetinu Italové. Z Uher nebyl žádný delegát,

ale katolické studentstvo university pešské poslalo velý pozdravný
telegram. Za Slovany byl na sjezde zástupce — jediný! Delegát za

slovinskou katolickou „Danici" vídeskou studující Derniastia. Nejmenší
národ slovanský jediný pevzal bím representace katolického slo-

vanského studentstva! Ze z Cech nebo Charvát nebyl nikdo, nebylo

by divu, ale že Poláci nikoho nevyslali ze svých tí universit, jest už

divnjší. Usneseno konati každoron mezinárodní sjezdy katolického

studentstva a sjezd budoucí by byl v záí 1901 v Lucern a tetí 1902
v Brusselu. Do pípravného mezinárodního výboru zvoleni: 3 Vlaši.

2 Belgové, 2 Španlé, 1 Francouz, 5 Nmit 1 z Rakous, 2 z Nmecka
a 2 ze Svycar i a za Slovany 1 (jediný pítomný delegát). — V tomže
msíci záí konány ješt sjezdy: mezinárodní k poct Blahoslaveni'

Panny Marie v Lyon (5. až 8. záí), mezinárodní sjezd len o. ádu
sv. Františka v ím, sjezd mezinárodní pro kesanskou a náboženskou
historii v Paíži a konené mezinárodní sjezd katolických uenc
v Mnichov (od 24. do 26. záí), jehož píští nástupce dle usneseni

sjezdu bude ve Vídni.

Na kongressu lyonském k oslav Matky Boží podáno a pijato
nkolik podivných návrhu. Kongress žádá na sv. Stolici, aby do litanie

Lauretanské vloženy byly prosby: ..Královno oistce" a „Král
všehomíra"; aby 31. kvten prohlášen byl za svátek mariánský pod
titulem „Panny Marie Královny všehomíra", aby do formuláe mše
svaté nového mariánského svátku vložena byla hymna Jacopona da
Todi „Stabal mater gaudiosa" (jako protjšek hymny „Stahat mater
dolorosa"); svcení nedle necha se postaví pod ochranu Matky Boži:

úcta Duns Scota, který jako chudý mnich minorita z Oxfordu do i

pišel, aby hájil nauku neposkvrnného poetí Pannv Marie, byla
uznána, a aby se požádalo od ádu za jeho blahoslavení s titulem

„mariánského uitele"; a konen sdleno, že prý jistý vysoký církevní
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hodnostá hodlá jménem kongresu, což tento a nadšením pijal, po-

žádati sv. Stolici, aby prohlášeno bylo dogma -nanebevzetí Panny
llarie". Kongress se prohlásil za stálou instituci, bude se tudíž od letošku

pravidelné scházeti, a patronem svého snažení volí si sv. Jana evangelistu.

— Usnesení a pání tohoto sjezdu, jak z upímného a istého úmyslu

vycházející, a v mnohém chvályhodná, pece v nejodvážnjších a nej-

dalekosáhlejších návrzích sotva doznají souhlasu všeho svéta katolického.

Ovšem povážíme- li, že sjezd pes svou mezinárodnost byl skoro výluné
sjezdem románských národu, a hlavné Francouz, vysvtlí se mnohé.

V nedli 23. záí blahoslavena za velikého návalu poutník i

ímského lidu v basilice vatikánské Johanna z Lestonacu.

V ..St. Peterbur. Vdomostech" stžoval si njaký knz pravoslavný

ped poátkem školního roku na pochybený uebny programm
duchovních semeniš ruských. (Ježto jiní zase si stžovávají na

špatné vedení a vychovávání v nich. jest otázka, co vlastn jest

dobrého na ústavech, jež vychovávají ruské duchovenstvo pravoslavné'.'

Vychovanci semeniš s vdkem nevzpomínají. Bvtští lidé si jich neváží.

úady je za rovnocenné s jinými stedními školami nepokládají.)

Zmínný dopisovatel petrohradského listu pohnut ke své stížnosti tím

zjevem, že ruské duchovenstvo není s to. aby vedlo polemiku a úinný
boj proti sektáúm a jinovrcm. _V semeništi uí se jazyku eckému,
latinskému, novým jazykm, matematice, djinám obanským i církevním

a bohoslovným naukám. Po skonení kursu vtšina žák nemá však

solidních vdomostí, ale jen úryvky bez spojitosti a beze vší soustavy.

Pravda. v seminái velkou pozornost a mnoho asu vnují naukám
bohoslovným. zvlášt v posledních tídách, ale ani z tchto nemají

seminaristé obzvláštního vdní. Bible (starý Zákon) skoro neznají,

z apoštolských list a spis nemnoho, mnohdy ani tvero evangelií

nevalné ovládají . . . Zvlášt bohoslovské nauky berou se se stanoviska

positivního: negativné stránkv: námitkv. bludy, negace berou se v obsahu

velmi krátkém, a to ješt abstraktn, bez života a bez zajímavosti.

Z djin církevních znají seminaristé trochu všeobecné církevní sjezdy,

odlouení církví; o hlavních událostech ruské církve znají velmi málo.

A podobn i v jiných bohoslovných pedmtech. Seminarist vyjde a

stane se knzem, vstoupí v národ, v život. Tu pak teprv pochopí,

jaká jest to mezera mezi vdomostmi, jichž nabyl v seminái, a tím,

co život od nho žádá. Tu pochopí, že život stále bez zastávek plynoucí

dávno školu pedešel, a to tak, že nelze íci. že škola za životem

pokulhává, ale ona zstala daleko na ztracené stanici za ním
Toto lamento tím apíše pochopíme, uvážíme-li, že by šest neb osm
našich tíd stední školy, a to by musila býl škola mnohou horší než

jsou naše. mlo u nás knzi dostait na celou pípravu k jeho stavu!

Ze povídky ze života knžského na Rusi od Potapenky
v „Hlasu u uveejované nejsou prázdnou tabulí, svdi výtka uinná
nedávno tulským preosvjašenným knžstvu diecese tulské Ve výtce

této uvádí biskup, že v poslední dob náramn se množí prosby
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z duchovenstva zasílané v tchtu záležitostech: a) aby místa po zemelvch,
sestárlých nebo nemocných knzích a duchovních ponechána byla synm
nebo jiným píbuzným; b) aby místa po zemelých duchovních pipsána
byla dcerám nebožtíkovým, s právem (spíše podmínkou), že si na n
najdou „patiného ženicha"; c) aby duchovní smli místa svá pepustit

svým dtem a sami hlásit se jinam nebo do pense; d) aby ti a oni

duchovní pesazeni byli jinam, že tam mají rodinu, nebo že k vli
détem bude výhodnjší — a jiné a jiné. Preosvjašenný proto z ohled
vyšších, jaké správa diecese vyžaduje, pipomíná svému duchovenstvu,

že prosby podobné, i když snad se jim vyhoví nkdy, mohou býti

jen výminen splnitelnými a jen tehdy, je-li tu skuten zákonných
podmínek. Proto takové prosby a se nepodávají s takovou pospšností

a lehkomyslností, s jakou dosud se podávaly. — Ejhle správa církve

bez celibátu!

Vda a umní. Z eské dramatické literatury poízen opt jeden

pevod do nminy: Vrchlického „Soud lásky" („Der Minnehof"),

peložen od Bud. a L. Breysky. Nmecké obecenstvo (aspo toucí) na
Rostandových poetických obrázcích historických namlsáno nalézá také

ve Vrchlického poetických scénách zalíbení. — Z eské opery pebásnn
text „Psohla vc", kteí se prý budou hráti brzy na vídeském jevišti

dvorní opery pod názvem „Ba uern rechte".
Nové družstvo divadelní v Praze se svým „moderním" repertoirem

dožívá už též úštpkv. Ostatn charakteristiku divadelního obe-
censtva pražského podávají v pekvapujícím svtle ísla ve zpráv
minulého družstva (vlastn jeho editele', jimiž se udává, jak který kus
jevil pitažlivost a kolik vynesl. Nejvýnosnjší byly hrv výpravné, tedy

práv nejnákladnjší, nejmén výnosný byly hry tak zvané ..moderny".

Ibsenovy hry na p. byly vždy spojeny s velikým deficitem. Tak pi
pedstaveních ..Cesty kolem svta" vybráno 1,300.000 korun, pi ..Sedmi

havranech" 1 7:5.000 korun, „Mlyná a jeho dít" pinesl do k

divadelní (za tch celých 17 let) 161.000 korun, z oper Bizetova „Carmen"
'.^2 pedstavení) 122.000 korun. Smetanovy opery dohromady za tch
17 let 806.000 korun, z ehož „Prodaná nevsta" sama 450.000 korun.
Za to vybráno: pi trojím pedstavení Ibsenova „J. G. Borkmana"
12<>() korun, pi tyech pedst. „Rosmerholma" 1700 korun, z ..Nory"

2700 korun, „Samotái" Hauptmannovi za tvero pedstavení pinesli

L800 korun a Schillerv „Valdštýn" za tvero pedst. (v tch 17 letech)

1986 korun, tedy ani ne tolik, co jedno pedstavení „Prodané nevsty".
Record vyhrává tedy v divadelním život eské Prahy — „Cesta kolem
svéta". Nmecko-liberalní „KolniBche Zeitung" z toho vyvozoval, že

eské obecenstvo nemá vyvinutého umleckého a literárního vkusu a

tudíž inferiorita eského národu jest dokázána. eské listy pražské se

horší na takové využití píjmové divadelní statistiky p. Subertovy a

braní se proti šosáctví a nevkusu. Ostatn ta statistika skuten není
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tak tragickou; svdí, že prmrný pražsky oban pece jen má zdravý

smysl životní, do dekadence má ješt bohudíky daleko!

Staré družstvo divadelní ve své nedávné generální schzi

uzavelo bilanci svou pebytkem 40.000 zl., jež navrženo bud uložit

pro pípad, že by došlo ke zízení druhého eského divadla, a tu vnovat
je zcela tomuto ústavu, nebo rozdlit je ihned beze všeho na národní

a dobroinné úely.
Divadelní sesona zaala koncem záí už na všech stranách: divadla

jihoslovanská — vbec zápasící s tžkostmi existence i umní —
v nkterém ohledu „povznesena^. Možno to vlastn íci jen o blehradském,

jež vedle pouhé inohry poalo letos pstovat i lehkou operettu. Bulharská

spolenost „Solza i sméch". hrající i v samém Srdci v zimní sezón
jen 2—3krát týdn lOkrát za msíc), poíná samými klassickými

hrami (ruskými, francouzskými, nmeckými a domácími), záhebské
zstalo na starém programmu svém, lublaské po ztrát svého výbor-

ného režiséra, herce i editele poalo plnit bez zakolísání svou „národní

úlohu", stídajíc se v zemském divadle opt s nmeckým. Poalo letos

slovinské svou týdenní tverkou. — Poátkem záí rozlouila se stará

spolenost Skarbkovského divadla lvovského s obecenstvem, v novém
mstském divadle zane poátkem íjna „moderní" editel Pawlikowski

provádti svou vládu. Zatím se Skarbkovským divadlem, jež ve zlých

i lepších dobách Lvovu sloužilo od roku 1842., vystavné hrabtem
Stanislavem Skarbkem, rozlouilo se obecenstvo i herci poátkem záí,

a ani ne na vždy snad. — Te vyskytla se myšlenka zídit nové divadlo

ve Lvov, jak starý ensemble novým editelem nepijatý, tak nepátelé

moderních smr touto ideou se zabývají, ale dle všeho se jí neodváží. Jet

Lvov na dv divadla stálá teprv nedostatenjší než na p. Praha, i na p.
naše Brno. Nad to ve Lvov sídlívá aspo ást zimy divadlo rusínské,

dobe ízené a lidu dobe rozumjící. Také bývá navštvováno etn
lidem polským, ruskvm i židovským. Ovšem že pro nedostatené místnosti

soutž jeho není veliká. Také doba her jeho bývá jen krátká. Tak
na p. te v polovici záí rozbilo stánek sviVj v sále „Gwiazda" pouze

na msíc. Ostatní as roku spolenost Dra. Hrynvéckého jest nucena

koovati po ruských mstech východohaliských. Ale krom dvou tchto

pravidelných divadel pro znaný kontingent žid jest ješt židovské

ochotnické divadlo, hrající — nmecky (žargon nedávno zakázán)! —
V pohraniním mst polském (na hranicích nmecko-ruských) Kališi

poato hráti koncem záí v novém tomto stálém divadle polském, pod

editelstvím Juliana Myszkowského.
Nemže-li eská hudba (opera zvlášt) v Rusku prorazit, za to

s nadšením je pijímána nmecká — operetta. Vídeský nedávno

zemelý editel Jauner se svým operetním sborem a po jeho smrti

editel moskevského divadla mezinárodního vloni v ruských mstech
dobré obchodv inili. Loský úspch vedl k ádnému akciovému podniku

se sídlem v Moskv. Vídeský operetni sbor najat akciovou tou spo-

leností na každoroní zimní okružní cestu, jež od Odssy, Kyjeva a

Charkova poínajíc (letos aspo) prodlela by nejdéle v Petrohrad

Hlídka. 46
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a v Moskv. — V Moskv ostatn v tak zv. „Théatre internationaP

každý rok hrají divadelní sbory rzných národ: Nmci, Francouzi.

Italové i Poláci. Ovšem Nmc samých je v Rusku tolik, že staí na
nkolik stálých a nkolik koovných divadel. — Dne 2. záí kladen
základní kámen k lidovému divadlu ruskému v Petrohrad.
Divadlo bude podobn jako lidové polské ve Varšav pod vedením
spolku stídmosti; spolek hrami a pednáškami za vstupné co nejmírnjší
bude se snažit lid odvádt od hospodských zábav a koaleního moru.

Charvatský skladatel F. S. Vilhar složil novou operu na slova

básníka Milivoje Podrávského pod názvem „Ivanjska kraljica".
— První letoší domácí inoherní novinka záhebského charvatského

divadla Stanky-Derenina „Mladi Doktor" mla slušný sic

úspch, který však tuctovosti její nezakryl. — V Krakov zakázána
prvina Rossowského inohry „Circe" pro její socialistické názory!

Dne 15. záí otevelo lublaské umlecké družstvo svou první

všeslovinskou výstavu výtvarného umní. Výstava zahájena

akademií a schzí valnou umlecké jednoty, na níž podán zárove
návrh na založení jihoslovanského družstva výtvarných umlc. Výstava
v národním dom vyložená je na poprvé pkný pekvapující dkaz
širokého a vysokého snažení té neetné ady umlc, jimiž dnes vy-
kázati se mže národ slovinský. Za nejlepší z malí považuje se

professor Vesel a professor Ažbe, který sídlí v Mnichov. Ažbe vy-
stavil jen jediný obraz, posledn na výstav v „Grlaspalast" mni-
chovském cenou poctnou „Zamorku" („ernošku"). Našemu Uprkovi
podobný je Richard Jakopi, malí barev a jasu, nejsilnjší secessionista

v obci slovinské. Ze starší moderní školy je G-rohar, jenž vtšinou
zabývá se církevními námty, od nhož mnoho kostel slovinských

už ozdobeno obrazy svtcv i výjev posvátných. Mladý Ivan Vavpotié
jest z moderní školy illustrátorské, dbá finessy kresby a bravurního
nahození; obraz vystavil jen jeden, jemný portrait. Pozornosti plné

zasluhují dále: malíka Ivana Kobilca, dovedná portretistka, jež v tom
oboru je první v družin umlecké; Mate Strmen, Gvajz, Rudolf Otoni,

professor Franke, Grerm, Jáma, Zmitek, César, Repi. Vedle Kobilcové
vystavují ješt ti slovinské malíky Jindiška Šantelova. Veselová a

Jessilova. — Ze socha jsou tu pozoruhodný práce AI. epicový,
Zajcovy, Bernekerovy, Progarovy a Zalarovy. — V tom sboru první

své výstavky mli by slovinští umlci výtvarní pokusiti se o návštvu
v nkterých slovanských mstech. Snad by výstavka do Záhebu i

k nám snad a do Krakova pevezená mile byla pivítána. Pražská
jednota výtvarných umlc ostatn beztoho letos po nedávné ruské
slíbila jihoslovanskou umleckou výstavu.

Malou výstavku svého domácího umní uspoádali si

Rusí ni tyto dni ve Lvov ve dvoran svého „Národního domu."
Jsou tu obrazy malí rusínských, skoro vesms náboženského námtu,
výšivky kostelních rouch pedevším, missalové vazby a pod. — Z malí
zastoupena jména: Trus. O. Kopystyški, E. Turbacki, Ivašuk. Kavka.
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Kurvlas, Novakov-ki. Pankevi. Pilichovški, Skrutek. St. Tomaševi,
Ustjanovic. Sochaská díla vystavuje jediný Suplakevi.

Mistru Hanuši Schvaigrovi sveno velmistrem nmeckého
ádu arcivévodou Eugenem vymalování síní nov opraveného zámku
bouzovského. K obrazm zvoleny za námt výjev}- z válek ki-
žáckých. — V Kladsku ve chrám augustiniánském poznán v obrazu

poboního oltáe prastarý votivní dar arcibiskupa pražského
Arnošta z Pardubic z r. 1350.. kdy na památku svého vychování

první arcibiskup eský v Kladsku založil probošství. Obraz na dev
malován (2 metry vysoký a metr široký) pedstavuje Matku Boží na

trn a držící Ježíška na klín. U trnu Matky Boží kleí arcibiskup

Arnošt sám. Obraz je mistrným dílem pražské školy malíské tehdejší

doby, jež vedle kolínské a norimberské tehdv v Evrop byla proslulou

v devomalbách. Obraz druhdy nebyl sám. nýbrž bvl jen ástí celé

oltáové skupiny, z níž menší obrazy po r. 1664. stávají se nezvstnými.

Pedstavovaly: Narození Pán. Obezání Pán. Útk do Egypta a

121etého Ježíše mezi uiteli v chrám.
Petrohradský mstský hejtman (státní úedník) gen. lieut. X. V.

Kleigels dal mstské rad pokyn, aby se lépe starala o vkus ve vnjší
výstavnosti domv a ulic. jaký od zevnjšku stoliného msta se

musí požadovati. Poslední dobou prý jak nové stavby, tak pestavby

a opravy dom provádjí se s emeslnou šablonovitostí a s nevkusem.

kterýž hrozí sešerednním i nejhlavnjších ulic a tvrtí. Zvlášt ne-

odpustitelný jest tento nevkus pi veejných budovách. Stavební komisse

mstské rady necha tudíž pi povolení k novostavb neb oprav dá si

pedložiti plán facady a neústupn stojí na tom. aby návrh prelí vždy

byl eo nejvkusnjší dle možnosti. — Sloužiž to na ulevenou obtžka-

nému svdomí, ale spolu na polepšenou jistých mstských rad našich.

V novináské a literární družin nastaly poslední msíc
njaké zmny: olomucký týdenník „Rozvoj" penesen do Prahy
z osobních píin: v Praze poalo knžstvo vydávat mimo to ..Vstník

katol. duchovenstva" etrnáctidenník úpln zájmm stavu vnovaný a

beze vší stranickosti snažící se vyhovti všem potebám všech; nástupcem

zaniklého Svtozora ohlášen koncem záí vydaný belletristický týdenník

„Zvon" s gardou starých spolupracovník Svtozora. Vedle „Lumíra",

jenž rovnž se petvoil v týdenník, vedle „Kvt" a „Osvty" m-
síník, nový tudíž konkurrent. — Ve Varšav založen nový umlecký
etrnáctidenník „Swiat artystyezny". jenž by si všímal hlavn zájmu

umní výtvarného a to — stár*' školy! Za listem stojí jméno vhlasného
veterána malíské školy varšavské proessora Vojtcha Gersona,
který odmítl letos bronzovou medailli v Paíži pisouzenou svým dílm.
s dvodem, že už dostal v Paíži lepší. Vedle Gersona jsou v redakci

listu: malí a spisovatel Henryk Piatkowski. socha Pius Welonski a

stavitel St. Szyller.

Henryk S i e n k i eiw i c z prodal na 20 let práv* ) na všecky

své dosud vydané spisv nakladatelství varšavsko-petrohradskému „Ge-
bethner i Spólka" za 70.000 rublu. — Hrab Lev Tolstý tiskne

46*
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v londýnské ruské tiskárn nový svj román v Rusku nedovolený
„Otroctví nového vku"; v novém díle jsou už silné akcenty
socialistické. Zdá se, že poslední práce Tolstého jsou už pouhá díla

staecká, ješitností diktovaná. Po nesmrtelných svých útvorech nehledá
už slávy, ale sensace. — Za minuly rok (1899) vyšel první biblio-

grafický katalog ruských i jinojazyných spis v Rusku vydaných.
Je to pokus statisticko-bibliografický „obšestva déjatelej

peatnago dla" (družstvo pátel tisku), které stojí pod vrchním ízením
velkoknížete Konstantina Konstantinovie. Katalog tento vydáván bude
i dále osvdí-li se, a bude-li vdn pijat literatury milovným obe-

censtvem, hlavn knihkupci, knihovnami a ústavy uebnými a vdec-
kými. Zatím vydány první dva svazky katalogu, od 1. ledna do
1. ervence, zpracované I. V. Sabaninem: a vyšlo za toho pl roku
knih: a sice ruských po svtské censue 4640 dl, po duchovní
censue 525; ruských i jinojazyných 39; a jinojazyných (v 28 jazycích

1442. Z tchto bylo: polských 598, židovských 260.

Slovinská „Družba sv. Mohorja" (našim ddictvím podobná
má letos opt o 493 údv více než vloni, tedy 78.596. Podle diecesí

rozdlují se údové takto: v gorické diecesi je jich 8610 (letos mén
než vloni — 294), v krcké 6368 (+ 14Í). v mariborské 25.796

(+ 990. v lublaské 30.106 (— 636), v terstskokoperské 4.016

(-f- 18), v sekavské 564 (+ 39), v sombotelské 344 (-f 28). v zá-

hebské 545 (— 23), v seské 213 (— 1), v poreské 130 (-4- 19).

v akovské 62'(+ 15), v bosenské 237 (-J- 10), ve videmské 194
(— 3) a v rzných krajích íše a Evropy 526 (-4- 208), v Americe 804

(+ 14), v Africe a Asii 81 (— 42).

Veliký zem prs Charvatska a Slavonska (Hrvatski zeml-

jopis) poali vydávati charvatští uenci professor Dragutin Hirc a Dr.

H. šlechtic Hranilovi. Dílo vychází po sešitech velikého slovnikového
formátu a vj^jde 30 sešit (pedplatné na celé dílo 20 korun). Bude
to první dílo toho druhu a oboru v tak velikém rozsahu v charvatské
literatue. Dílo písn vdecké bude ozdobeno mnoha obrazci krajin-

nými a mapkami i tabulkami. — Jiné velké podobné dílo vydávati
chce nakladatelství Ant. Scholze v Záhebe pod redakci E. Laszowského:
„Hrvatske pojestne grád je vine", místopisn historické dílo

rovnž hojn illustrované o památných mstech, hradech a stavbách

Charvatska. (Vyjde 10 sešitu za 15 korun.
slovanský sjezd noviná, jak jsme pedvídali se letos už

nesejde. Pípravné komité udává píinu, že letos je všeslovanský sjezd

novináský v Paíži a nad to vypsány jsou práv volbv. tak že by pe-
mnozí jedním i druhým zpsobem byli zabaveni a sjezd by se minul
svým úelem. Bude jiný tudíž svolán do téhož Dubrovnika na Veliko-
noce budoucího roku.

Zemeli ve svt slovanském: 4. srpna pi obléháni mand-
žurského msta Ajguna ruský básník Leonid Petrovi Volkov *1870),
jeden z nadanjších mladé ruské školy básnické. Vydal vloni prvou
sbírku svých básní (Na dalnom vostok. : 21. srpna Dr. Ilija Ognjanovi.
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léka novosadskv. srbský básník a spisovatel, bývalý redaktor beletri-

stického srbského listu
r
Javor-; 29. srpna r. Bruno Bakanuwicz.

technicky spisovatel polsko-francouzský; 5. záí Josef Brodowski. var-

savskv malí polskv; 22. záí Josef Kleczyúski. (* 1*41 professor

statistitikv na universit krakovské, polskv spisovatel národohospodáský;

? záí Nikolaj Alexandrovi Borisov, dramatický spisovatel ruský;

24. záí kanovník lublaský Dr. František Lamp, redaktor katolického

listu slovinského _Dom in Svt", nejlepšího dnes obrázkového listu

belletristicko -vdeckého mezi Slovinci. jeden z nejlepších a nejpilnjších

literárních initel slovinských. Sám cestoval po dalekých zemích a

sbíral si fotografické snímkv památných míst a budov (zvlášt v Itálii.

Palestin a Egypt pro svj list.; 26. záí professor vídeské university,

editel klinikv chirurgické Dr. Eduard Albert, rodák žamberecký.

v celém svt známv uenec a uitel, první z vídeské university.

Bvl jedním z onch muž. kteí pi své veliké uenosti a všem vhlasu
zachovali si velé pesvdení náboženské. Nedávno na sblížení obou

národ. Cech a Nmc poídil nmecký výbor ze spis Vrchlického,

jehož byl intimním pítelem. Sám také' pi vší své vdecké innosti

pokoušel se v poesii i prose eské.

Z národního hospodáství. Pokusíme se dnes jen krátce na-

rtnouti pehled sjezdového ruchu, kterým na všech stranách msíc
záí oživen byl. Bvly to hlavn (vedle vdeckých) sjezdy dlnické.

které národn i mezinárodn se se-ly.

Koncem srpna í26. a 27. poádán na Velehrad druhý sjezd

moravsko-slezské kesfansko-socialní strany. První byl vloni tamže:

obsáhlv program, jejž dal první ten sjezd stran, zstal a zstává
smrodatným i na dále. vedle staršího programu litomyšlskéhi. jejž

v r. 1893. usnesla celá kesfansko-socialní strana eskoslovanská. Tel'

kdy v Cechách pro rozkol mezi obma smry není možno ani na

zemský ani na všeobecný eskoslovanský sjezd kesfansko-socialní

pomyslit, pracuje moravsko-slezská strana sama o své organisaci dále.

Z celého jednání letošího sjezdu velehradského byla jak nejpounjší
tak i nejzajímavjší vlastn zpráva o innosti strany a jejího výkon-
ného výboru za minulý rok. Nejradostnjší na zpráv té není pírstek
nových 24 organisaci | všech by bylo tec na Morav a ve Slezsku 147

nýbrž innost zvlášt svépomocná, podprná a humánní nkterých míst.

V tom oboru iní se hlavn ti místa. Nový Jiín se svými útulnami

pru dlnice. Brno a okolí s dvma textilními výrobními družstvy, se

spolkem pro stavní dlniekých domk, podprným Bpolkem, (po zá-

kon o zapsaných pokladnách pomocných), dále Jihlava jež od nko-
lika let práv velmi inn vvstupujei se svou letos založenou zapsanou

pokladnou; Tebí díve tak inná te njak ode dvou let ochromena.

ale i tu snadno nové inné snahy se mohou ve skutek obrátiti. Ctulny

dlnické zakládánv nadto ješt v Brn a v Letovicích, ale sešlu s nich,
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ve Vítkovicích jest útulna a sirotinec pro dvata školou povinná i

odrostlá, jenž styky se stranou udržuje. Rolnická hospodáská svépomoc
stranou sic nevzbuzena, ale kde se dalo podporována. — inn za-

saženo do stávek: zvlášt hornické na Ostravsku. Posílány stran
(výkonného výboru) podpory hlavn z ciziny (z Vídn 1750 K, z N-
mecka 350 K, z Moravy samé jen 960 K).

Sešlo se zaízení lidových kanceláí (poradních), se zavedení

pojišování ve spolcích prostednictvím výboru u nkterého domácího
pojišovacího ústavu, jakož i s provedení dkladné statistiky. Stinné

stránky hnutí jest jeho usínavost na mnohých místech nebo nezrunost
ve vedení organisace v duchu a intencích strany, asto i nevšímavost

a neposlušnost k ústednímu výkonnému výboru. Organisace nenauily
se ješt „chodit" jednotným disciplinovaným krokem na povel z ústedí
krajského i zemského. I ty innjší mnohdy ješt mají jen místní

úely na starosti, výše nehledí.

Celá ada stížností na jednotlivé organisace následovala pak
ve zpráv o nedostatcích dosavadní organisace. Le ty nedostatky

nejsou jiné ani horší, než na jaké si stžují i ostatní a vyvinutjší a

zkušenjší strany (sociální demokracie esko-slovanská na svém sjezde

v eských Budjovicích).

Sjezd napotom vnoval se už výhradn otázkám organisaním

:

ženské organisaci, odborové organisaci (jež je zatím jen v zaátcích,

ale mnohoslibných), pomru strany k národn - sociálnímu dlnictvu,

tisku strany a, finanním pramenm pro stranu. V tomto ohledu

usneseno, aby jednotlivé organisace odvádly ústednímu výkonnému
výboru za jednoho lena po 20 haléích ron.

Skoro týž obsah jednání ml i sjezd eskoslovanské sociální
demokracie 8. a 9. záí v eských Budjovicích konaný. Sjezd ten

nebyl sice tak etn obeslán jako moravský kesansko-socialní. ale

delegáti zastupovali více organisovaných len. Pokud se organisace

samé týká, nejsou ady nepehledné ani v sociální demokracii. A nechut
a neinnost, ospalost, neposlušnost nebo nezkušenost i v ní jsou hlavními
nedostatky. Její ženské hnutí je práv tak, ba ješt víc nemohoucné
jako ve stran naší. Za to sociální demokracie dodnes skoro všeobecn a

neomezen vládne všemi odborovými organisacemi dlnictva. Budjovický
sjezd vedle organisaních a politických i taktických otázek vzal si letos

na mušku i otázku — školskou. Sociální demokracie u nás, jmenovit
na jižní Morav, ale i v echách má znan stoupenc mezi uitelstvem.
Tak zvané pokrokové uitelstvo i když není zcela její, pece jest jí

nejblíže. Resoluce školská sjezdem pijatá shoduje se ostatn skoro
úpln s požadavky tak zv. pokrokového uitelstva. Jedním z parádních
bod programmových byl návrh o sociálním psobení obcí, jenž prozatím
jest jen do zásoby pracován, nebo sociální demokraté nebudou míti

tak brzo píležitosti ku provádní jeho. Tisk sociální demokracie po
zrušení kolku zmohl se opt velice. A i dále pravdpodobn síla jeho
poroste. Od konce záí vychází ve Vídni druhý eský denník strany
(„Dlnické Listy"), také „Rovnost" brnnská k tomu cíli spje; vy-
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cházejic ovšem zatím jen tikrát týdn. Po založení druhého denníku

svého jsou eští sociální demokraté lépe zásobeni tiskem než nmetí.
V kolportáži jsou sociální demokraté výtení misti. Ovšem setou-li

se všecky naše listv. politické i nepolitické, dlnické i nedlnické, pak

ani katoíická a kesansko-socialní strana nemá socialistm co závidt.

Ped eskou sociální demokracií konala svj výroní sjezd

i rakousko-nmecká sociální demokracie ve Sfc Hradci

2.

—

-í. záí). Z usnesení tohoto sjezdu slu>í vytknouti resoluci. již se

žádá na odborových spolcích úplná solidarita s politickým hnutím. To
jest spolky odborové staví se ješt více pod vliv politického vedení

stranv než dosud. U nás ob organisace. politická a odborová, jsou ješt

slábv. než abv si troufaly jít oddlen. Dále už jsou v Nmecku, kdež

od let vede se boj o vvmanéní odborové organisace zpod vlivu politického

vedení. Le ani í šsko-némeck v sjezd sociální demokracie
v Mohui (od 17.—21. záí) poádaný netroufal si vzíti na petes
otázku tak zvané „neatrality" odborových sdružení. Ani v Nmecku
nejsou jednotní v té vci. a samostatnost i ta zmínná „nentrabta"

sotva by ješt byla pro sebe našla vtšinu. Styrsko-hradecký sjezd

mimo to dlouho a široko rokoval o rolnické otázce. Pojal ji konen
tak. že i na venkov agitovat teba, ale nic nespouštt s programmu

na získání rolnictva zámožnjšího a samostatnjšího, nýbrž hledt naped
zatím získávat jen zemdlské dlnictvo. domkae. chalupníky a malo-

rolníkv. Hlavn však wtrhnout rolnictvo a zemdlské dlnictvo ne

z bídy. ale — z klerikalismu! — V Mohui z hospodáských a sociálních

otázek nejvýš vynikla jak píkrostí tak šíi debatty otázka o doprav
a obchodní politice. Resoluce stran dopravv žádá postátnní a poíštní

všech železnic, jednotné upravení všech sazeb a snížení osobních sazeb.

abv tím umožnna byla volná sthovavost dlnictva. Tu se delegáti

Bocialn-demokratiti rozdlili na dva tábory: severní a jižní. Delegáti

jižních státu bránili >e proti tomu. abv dráhy celé íše byly „poprnštny
,

že bv pak abntenost dlnictva a fiskalismus dopravy, jaký bují na

pruských drahách, zavedeny byly i do jižních Nmec. Severní delegáti

však tvrdí, že práv poíštním chtjí pruskou kaprálskou správu drah

odstranit, nebo budou-li dráhy íšské, bude na n snm míti vliv a

vtšina snmu je dnes délnictvu píznivá, a socialni demokracie v íšském

snmu vždy nco zmže. V pruském snmu dnes není vbec zastoupena

a do dohledné doby zstane úpln bezmocná. Resoluce o obchodní

politice žádá zmírnní cel co nejvtší a pipravování pechodu od dnešní

ochranné soustavy celní k úplné celní svobod. Ale zpravodaj nemluvil

pr i resoluci. nýbrž pro celní spolky a celní vyrovnáváni mezi jednotlivými

státy. vS tak zvanými oportunisty stranv prohlásil zásadu, že nejde

o laciné potraviny, ale o vysokou mzdu. Á vysoká mzda dá se délnictvu

pojistit mnohdy jen ochrannvm clem. kdežto cena potravin není ani

na cle vždy závislá. Le bezohlední zásadní Marxisté opeli se takovému

poméšáení zásad stranv. a také zvítzili: resoluce ostatn už z poátku
byla v jejich smvslu. Sjezd wslovil se též proti vvssávání obecenstva

za nouze uhelné, nerozhodl však nijak, nvbrž uložil poslancm a listm.
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dále se otázkou zabývat. Ani postátnní dol zpíma nežádáno. Žádáno
za to na obou zmínných socialn-demokratických sjezdech rakouských.

V politice zaujato stanovisko pro Bury, proti hunské politice osadni

a proti hakatismu Poláky pronásledujícímu. Pi tom bývalá polsko-

ruská židovka Rebeka (Rosa; Luxemburgová s nkolika jinými soudruhy

pustila se do osamostatovacích snah polských soudruhv a do jejich

utopismu o vzkíšení jednotné Polsky. Le pes to Poláci na sjezde

socialn-demokr. došli jednomyslného zastání proti násilí pruské vlády.

V Terste konala slovinská sociální demokracie 8. a 9. záí

také svj „sjezd". Hlavní slovo vedl mladý spisovatel a básník slovinský

Etbin Kristan. který je dnes duší strany i vzdlán na zásadách strany

prof. Masaryka v Praze v nedávné jihoslovanské socialn-pokrokové

družin pražské). Jednáno hlavn o organisací. která prací katolicko-

národní a kesfansko-socialní strany slovinské je tak porouchána, že

ústedí z Lublan musilo se pesthovati do Terstu. V ohledu národním
sjezd terstský prohlásil se pro stanovisko nepochopené mezinárodnosti.

s nhož boje slovinských stran za práva národní zavrhuje! Mezi terst-

skými socialisty slovinskými je též valné Cech.
Odborové organisace anglické (Trade Unionsi konaly svj

33. sjezd od 3. do 7. záí v Huddersfield. Zastoupeno bylo 1,225.133

zorganisovaných len (ze 140 organisací ústedních) 386 delegáty.

Nejsilnjší ze zastoupených organisací bvla hornieko-hutnická (265.917

len;, stavební (183.929 len), textilní (146.829 len), dopravní

(107.315 len). Zmnna ústava a pravomoc parlamentarního výboru
podle pání ..starých", ale volbv do téhož výboru dopadly ve smyslu

„mladých", tak že obé strany odešly usmíeny; žádáno dále zavedení

starobních pensí. zavedení minimální mzdy. osmihodinné doby pracovní,

zlepšení úrazového pojištní a tovární inspekce. Jako kuriosita: pro

krejovské dlníky londvnské žádáno ustanovení továrního dozorce,

který by se mohl s nimi domluvit židovsko-polsko-nmeckým žargonem.

Koncem záí (23. záí a sledující dni) konán mezinárodní
socialistický sjezd v Paíži. L^astenství delegát bylo znané.
Je to první sjezd mezinárodní v Paíži, na nmž letos také eský národ
zastoupen jako národ — dvma sociálními demokraty! Všech delegát
jest na 1000 (473 z Francie samé), ze slovanských národ zastoupeni

Rusi 23. Poláci 20, Bulhai 3, eši 2 delegáty. Na radost sjezdu se

rozvadní sociální demokraté francouzští neustále vespolek sváili a

pak zase smiovali. Budoucí sjezd bude v Amsterodame. Usnesen
v Brusselu zídit mezinárodní stálou organisací socialn-demokratické
strany všech zemí a stát dle národních skupin.

Školství. Nepknou ostudu školní máme v Brn. Vláda o nás

jako vždy velmi pelivá zaídila tu ped nkolika lety druhé eské
gymnasium, které však umístila v ústav uitelv, a proessorv vzala

z gymnasia prvního. Te nejen že toto má nedostatek uitel, nýbrž
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nad to v budov ústavu uitelského tísní se dva ústavy v nedostatených

místnostech pekážejíce jeden druhému. Budova zízená pro jednu školu

má vystaiti pro dvé — to moravská specialita. Druhé gymnasium totiž

má sedm tíd. byvši zízeno velmi lacino.

Rozdlování žák mezi dvé eská gymnasia brnnská konáno

na vyšší povel také ponkud libovolné, tak že ani druhému gymnasiu

nepjde asi valné k duhu ani žákm samým, z nichž nkteí, a mají

stálé již byty hodné vzdálenv. bvli prost posláni na Staré Brno.

Rodiové mohli se sice ozvati, avšak vtšinou asi toho nevdí a pak —
nikdo si netroufá.

Ješté škandalnjší jest jednání s eskou realkou v Brné. Ta

má místnosti, že by v nich mnohý z pán tam nahoe nedal ani

svých — koní. Myši, štnice a podobná žoužel je tam jako doma.

žáci lezou bvvalymi kuchynmi do uíren. venku na všech tyech
stranách hlavní budovv rachotí povozv. venku vzdlávají se žáci na

ádní kenovské luzy — slovem všecko dle úedního vychovatelství.

Vvtenou myšlenku provedl pražský spolek -Záštita". Zídil

v Praze školu hospodyskou pro dívkv dlnice, již oteve dne

1. íjna ve spolkovvch místnostech v Ržové ulici. Škola bude veerní,

potrvá dva msíce a bude v ní zcela bezplatn vyuováno vaení denn
od 6 1

2
hod. veer, sobotu a nedli vyjímaje. Pokrmy uchystané žakami

budou spolenou veeí, za niž každá chovanka zaplatí 20 halé za

den. Zápisné obnáší 2 korunv. Pijímají se dívkv 16 let staré, v dilnár-h

zamstnané.
Nemén zajímavé jsou uebné kursy pro osoby, jež ucházejí

se o místa soudních kancelist. Kursy ty. jichž súastují se ponejvíce

vysloužilí poddstojníci, konaly se r. 1900.* ve Vídni 1. ledna a 1. ervence;

v Brn. Opav. X. Jiín a v Olomouci 15. ledna; v Praze a v Liberci

1. ledna a 1. ervence: v Chebu. Král. Hradci a v Plzni 1. ledna: ve

Lvov a ve východní Halii vbec 1. ledna; ve Lvov a v Cernovicích

1. íjna; v Krakov, Tarnov, Rešov, Novém Sandci. Vadovicích a

v Jasle 1. ledna; v Innomostí a v Trienté 1. ledna; ve Štýrském Hradci

2. ledna a 1. dubna: v Lubné. Mariboru. Celji. Celovei a v Lublani

2. ledna; v Terste. Gorici. Zatlaru. Spljetu a v Dubr< .vniku 1. Ledna.

Letos uplvnulo 50 let od zízení osmitídních gymnasií.
jichž organisace r. 1850. bvla provedena, tak že 31. ervence slaveno

plstoletí jejich trvání. Jsou to ponejvíce gymnasia katolických ádu.

Svtská gymnasia povstala hlavn po r. 1860.

Radostnou zprávu zaznamenáváme z Vidné. Dosud mli tam

Cechové, jichž ve Vídni více než 300.000 jest usazeno, jedinou škola

obecnou v X. okresu, a ta nemá ani práva veejnosti! Také známka
blahé vle k národu našemu. Letos oteven tam první eský pensionát,

spojený se soukromou obecnou díví i chlapeckou školou s vyuovacím
jazykem eským a povinnou nminou. Ustav zízen v IX. okresu

Alsergrund. editelství prohlašuje. ž»j mládež tak bude vedena, aby

v ladný celek spojena bvla národnost a jazyk vzornou kázní, ušlechtilými

mravy, zvvkem. obyejem, ublazeností spoleenskou a dozorem, aby
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z chovanc eských byly vychovány charaktery — doufáme ovšem, že

ne bez vzorné zbožnosti!

Vedle otázky školské ve Vídni také otázka uenická nabývá
rázu sociální choroby. Spoleenstvo malí pokoj zadalo totiž k místo-

držitelství o povolení stanov spoleenstva. Ve stanovách tch jest ureno.

že každý ue má se vvkázati dobrou známkou z kreslení a z mrav.
Toho ustanovení nechce živnostenský úad pipustiti. Za to vsak pipustil.

že eští uové se musí pro neznalost nmeckého jazyka uiti tyi léta!

A pi tom všem dere se také do škol hrozná sociální bída
všude tam, kde kapitál úpln ovládl výrobu a zotroil lovka, uiniv
z ného bídného služebníka mamonu. Za doklad uvádíme nkolik íslic

zjištných ve školách obecných ve Floridsdorfé r. 1899/1900. Minulé

zimy bylo tam 5713 dtí a z tchto 2805 mimo školu pracovalo za

mzdu. tedy nádeniilo z nouze. Z dtí tch bez snídané picházelo

do školy 101 chlapec a 24 dvata. Pravideln bez snídan pišlo

39 chlapcv a 18 dvat. Bez obda asto bylo 112 hochv a 16 dvat;
pravidelné bez obda bylo 51 hochv a 24 dívek; nejedlo vbec
87 chlapcv a 23 dvat; bez veee šlo spát asto 147 hochv a

14 dvat; pravideln bez veee bylo 29 chlapcv a 22 dívek. Ne-
tený odv mlo 413 chlapcv a 74 dívek; v posteli nespalo

lili chlapcv a 23 dívek. K takovým koncm vede moderní humanita

od Boha odpoutaná. A pece náklad na školství roste hroziv nejen

v x.cmich, ale i v jednotlivých mstech. Obnášeli náklad na školy

roku 1898. ve Vídni 19,818.900, Praha s pedmstími 4,888.960, Brno
1,619.000, Terst 1,336.400, Lvov 897.000, Štvrskv Hradec 739 680,

Krakov 516.500, Innomostí 328.400, Liberec 308.560, Olomouc 234.240.

Linec 205.160, Qstí n. Labem 191.000, Maribor 176.900, Plze 172.--".

Opava L60.360, ernovice 158.340, Jihlava 131.680. Prostjov 130.960,
Kladno 124.02(1. Jablonec 120.230. Trident 116.800. Budjovice 106.600,
Gorice 1O3.O0O. Celovec 98.300, Karlovy Varv 97.200, Bílsko 94.030,
Lubla 90.980, Kolomyje 85.670, Kromíž 84.810, Znojmo 82.560,

Vídeské Nové Mest*. 81.400. Solnohrad 77.ÓOO. Stanislavov 64.840,
Cheb 60.700, Zadar 56.280, Tšín 44.500, Stý r 42.200 a Bolzano 40.480.

Z celého ti Ji; i obnosu patil by prmrn na jednoho obana roní
píspvek 8

-

7 K. Mén pipadá na 31. msto. Prmr tento pesahuje
7 mst, a to jsou: Innomostí s 15*7, Brno s L4'9, Praha s 123.
Olomouc s 11-2, Víde s 104. Liberec s 94 a Maribor s 8*7 K.

Poád se naíká na nákladné stavby školní po venk
obce se jimi zakrvácejí - - ale staví se ím dále tím nesmyslnjí. Stavby
jsou palácovité, tedy hodn drahé, ale trí v každé obci jako pomníky
nevkusu, nepraktinosti a nešetrnosti. Nehodí se ke svému okolí ven-
kovskému, nemají do sebe nic národního, nepamatují na nejdležitjší
poteby, jen když jsou t;im sály. kabinety a bhví co ješt a celé

sta vliv jsou hodné drahé.

Jak školství tak ohromným nákladem zbudované odpovídá
tebára a splnilo nadje, o tom nás pouuje výatek z reci p. editele

Mareše dne 8. srpna v Brn pronesené, kterýž cituje následující posudek
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A. Riedla: „V Rakousku se ve škole málo vychovává, ale mnoho
pednáší a proto je v Rakousku málo samostatných a svdomitých
lidí, málo povah. Ve škole není pravdy, není pirozené nenucen:st;.

spojené s elegancí, proto bují všude chvtrost a sobectví, mizí pátelství,

snášenlivost a pravda. Mládež pohlíží na život jako na divadlo. Mnohé
uení vede k povrchnosti, povrchnost k domýšlivosti, domýšlivost k ne-

samostatnosti a proto opt málo lidí nco ádn umí a ueno-' -

peceuje. Poetní píklady jsou nejlepším prostedkem k pstování

ducha národohospodáského. Dobré služby nám prokáží i životopisy

malých lidí z okolí, kteí si pomohli piinlivostí a spoivostí.
u

Z ruchu katolického mezi uitelstvem zaznamenáváme potšitelný

úkaz. že v Lublani dne 9. záí založen byl spolek katolických
uitel a uitelek slovinskýck „Sveza SlomŠekova". v jejíž

elo postaven velmi pilný spisovatel uitel Jakli. Xvní se jedná o

zízení všeobecného sdružení slovanských uitel katolických v Rakousku,
kteroužto mvšlenku na sjezde lublaském pronesl a oddvodnil pedseda
moravského spolku katol. uitel, naduitel Kadlák.

U nás ruch zpsobený založením katol. spolku uitelského zvolna

sice. ale stále se šíí a mohutní. Dkazem je zpráva, že od 1. ledna

chystají vydávati statení obránci kesanského výchovu vlastní organ

-V v chovatelské Listy-, jejichžto ízení pevzal odborný uitel

Adamec.
O jubileu gymnasií již jsme se zmínili. eské však ústavy

na Morav oslavovati ho nebudou, nebo stední školv moravské zízeny
byly teprve ped 30 lety po urputných bojích s Nmci liberálními,

kteí bránili nám tak. jako brání nyní zízení eské universit v. za-

kládati stední školv v domovin naší. a jsou zde vlastn národem
kolonistu sotva 20% všeho obyvatelstva poítajíce. V roku 184'. 1

. byly

na Morav státní gymnasia ovšem nmecká v Brn. Olomouci, Jihlav
a Znojm. V Mikulov. Tebové. Kromíži. Píbore a Strážnici byla

gymnasia piaristská. také nmecká. Jenom kdvž náhodou pro
dobrovoln pevzal vyuování eštin, uili se žáci rodnému jazyku
na školách v Kromíži. Píbore a Strážnici. První eské gymnasium
zízeno r. 1866. v Brn. druhé na St Brn zízené ješt není úplným.

V Olomouci zízeny naped eské paralelky, z nichž r. lst>4. vyvinulo

se eské gymnasium státní. Roku 1870. zídilo msto Perov reálné

gymnasium, kteréž pozdji promnno ve státní gymnasium. V Tebíi
po 16letém zápasu s nmeckou bvrokratií r. 1 ST 1. zízeno gymnasium:
podobné gymnasium ve Val. Meziíí a realky v Teli i Prostjove
nám dánv po tuhém boji a mnohých obtech. V Kromíži r. 1882.

mšané zídili gymnasium, kteréž r. 1883. sestátnno. Také matin
gymnasium v Uh. Hradišti r. 1891. pevzato do státní správy. V nej-

novjší dob založena matiní gymnasia v Místku. Zábehu a Vyškov.
pes to však dosud 74% Moravan

1

má jen sedm vyšších a jedno niž-i

gymnasium eské, 2 vyšší a 2 nižší realkv: kdežto 26* Nmc má
13 gymnasií a 14 realek. A k tomu všemu ješt žádá stát bohatý

po nás budovy a jiné kv!
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Velmi potšiteln rostou a mohutní u nás školy hospodáské,
jichž bylo koncem bezna 1900 celkem 165, a sice 2 vysoké školy

zemdlské, ovšem nmecké! 12 škol stedních, 4 lesnické stední,

2 stední vinaské a zahradnické, 1 vyšší pivovarnická, 41 škol hospo-

dáských nižších jednoroních, 59 rolnických zimních škol, 9 nižších

škol lesnických, 13 mlékaských a hospodyských, 18 nižších škol od-

borných pro vinaství, zahradnictví a chmelaství, 2 školy sladovnické

a 2 školy lihovarnické. Za uplynulých 10 let pibylo 62 škol. Nejvíce

pibylo zimních škol rolnických. Žák bylo roku 1880. celkem 2441,

r. 1890. již 3075, r. 1900. pak 5684, tedy pírstek 84°/ - Stipendie

z 818 vzrostla na 1433 a vyplaceno místo dívjších 98.700 zl. celkem

již znaná suma 154.200 zl.

Ve zdravotnictví školském pozoruhodný pokrok uinn
ve Švycaích, kdež vynikající lékai, uitelé a architekti založili

spolenost pro zdravotnictví školské, jež hodlá prakticky ešiti rzné
problémy školské hygieny.



Roník V. (XVII.) íslo 11.

Ze života pro život.

O výchovu.

Biskup peorijský a jeden z nejznamenitjších Amerian, msgr
Spa

1 ding, pronesl dne 21. bezna t. r. v al Gesú výtenou e o výchovu
v nejširfím slova smyslu, jež osvtluje pekrásn pomry katolické* církve
v Americe a obsahuje nkolik myšlenek o úkolu církve v dob naší

Msirr. Spalding, synovec proslaveného arcibiskupa baltimorsk
pochází z velmi vážené, prastaré katolické rodiny, jež z Anglie vy-

chovala se do Ameriky. Narodil se roku 1840. v Lebanono v
Kentucky a od r. 1877. jest biskupem v Peorii Hlín. . Bvl pvodcem
katolické university v, Washingtone, nebo roznítil miss Caldwellu ku
královskému daru, bez nhož by universita neexistovala. Washington
je stedem katolického života amerického. V bojích, jež americký
katohciamua v poslední dob prožil, vyznamenával se msgr. Spalding
klidem, rozhledem, charakterem a prozíravostí. e v al Ges poal

;r l

íf«
textem u s v. Jana: „Duch jest, kterýž obživuje"

i ekl:
' J

Náboženství je život a jen potud, pokud jest duší a životem úctv
Boz, zaslouží si jména náboženství. Celé dílo Kristovo smovalok duchovnému obživení lidstva. Životní pak princip lovenstva obsahuje
nejdokonalejší vyvinutí individua i rodu, zmohutnéní jeho síly, poznání
dobroty, krásy a lásky. Cena veškerých našich institucí ídí se dle
vlivu na život Život, mohutnjší život, astavin rostoucí život jestkoneným cílem veškerenstva práv tak. jako absolutní život jest jeho
prapíinou a poátkem Svt jest pro lovka, lovk, aby Boha poznal

47
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a miloval; materielní pokrok je proto potud dobrým, pokud podporuje

pokrok duševní. Pokrok a rozvoj jsou principem pírody i lovka.

Protože dal Hospodin pírod mohutnost, aby se sama ustavin obno-

vovala, není možno, aby této mohutnosti nedal vyššímu, duševnímu

tvoru. Vzrst jest rozvojem; prostedkem k dosažení vzrostu i rozvoje

jest výchov. Nejlepšími a nejvznešenjšími individuy, nejšlechetnjšími

plemeny jsou povždy ta, jež nejlépe byla vychována.

Proto nejvtším darem, jejž lovku dáti mžeme, jest, po-

skytneme-li mu, pokud možno, co nejbohatšího fysického, intellektuelního,

morálního a náboženského výchovu; tomu tak jest ne pouze u muže. ale

i u ženy. Chceme-li vychovati mohutný, moráln zachovalý rod, musíme

popáti žen, pokud si pedstaviti mžeme, nejlepšího výchovu. Zena

má totéž právo jako muž všecko vdti, co vdti prospívá, všecku

konati, co dobrým a šlechetným jest. Duše nezná pohlaví. Necháme-li

polovinu lidstva v nevdomosti, mžeme doufati, že druhá polovina

povznese se ku slunci pravdy a lásky? Vyvine-li se duch ženy a

zmohutní, pak teprve bude pravou družkou mužovou ve všech útrapách

života. Cím vtší bude vzdlání žen, tím mohutnji súastní se všeho

dobrého a krásného

Kesan nikdy neupe církvi absolutního práva k vyuování ve

víe, absolutního práva, aby celý výchov proniknut byl náboženstvím

a zachová zajisté toto "historické právo církvi. Pi tom dobe pamatovati

sluší, že Kristus apoštolm dal pouze rozkaz, aby šíili poznání ná-

boženské. Jako sám nevyuoval literatue nebo filosofii, djinám nebo

exaktním vdám, tak ani své církvi nezanechal podobného rozkazu. Kristus

je zakladatelem náboženství a ne akademií. Non in dialectica coinplacuit

Deo salvum facere populum suum. Ponechal tedy Kristus innost

jednotlivých individuí i národ v tomto smru úplné svobod. Pišel,

aby nás vykoupil a nás o Zjevení pouil; vdu ponechal, jak z celého

jeho života patrno, mimu božskou ekonomii spásy. Platon a Aristoteles

ovládali ped Kristem filosofický svt pu ti století; Kristus choval se

k nim zcela passivn, ani jich nechválil ani nehanl. Xa uitele moudrosti

nikdy si nestžoval; na koho si Pán stžuje, jsou ormalisti. kteí písn
se drží písmeny zákona, hromadí observance na observance. kteí však

ducha náboženství ztratili nadobro a zpronevili se úpln nekonené

lásce Boží. Pišel, aby nás uil víe. nadji a lásce, ale ani slovíka

nepronesl. jež by nás ospravedlovalo k domnnce, že považoval literaturu,

filosofii, djiny, pírodní vdy za pekážky pravé úcty Boží. Vystupuje

proti lhostejnosti a zatvrzelosti srdce, ale nikde nevaruje ped snahou
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po vd. po zlepšení našeho pozemského žití. po oné Bohu podobnosti, jak
jeví se ve vzmohutnní našich sil, osvojení si moudrosti a esthetického
vzdlání. Kristus pouuje nás, že nemžeme zárove sloužiti Bohu a
mamon, ale nemluví nikde o kontliktu víry a vdy. A vskutku mezi
Stvoitelem universa a pvodcem nadpirozeného ádu nemže býti sporu.

Véda a víra jsou initelé, kteí nás oba vedou k Bohu; není
skuteného sporu mezi obma principy: co stále k tomu smuje,
abychom ochotnji a dovednji sloužili svému bližnímu, je sváto a cenno.
Podá-li kdo v dobrém úmyslu žíznivému íši vody, slouží Bohu. a rovnž
slouží Bohu. kdo trplivé, sebeobtav pátrá po píinách našich bolestí

a nemocí, úsilné nás chrání ped epidemií i kdo nehostinné krajiny
promuje v ráj. K tomu však potebí jest. aby duch lovka bvl
svobodným, aby ml právo, aby vše, co vyzkoumati možno, zkoumati
mohl a hledl totéž poznávati. Chce-li církev býti principem
života a blaha moderního svta, musí katolík míti svo-
bodu nejen v uení se, ale i v uení. Duch lidskv není
mrtvým mechanismem a podroben-li mechanickým zá-
konm, jež jeho aktivitu tlaí, stává se tžkým, ne-
užiteným a klesá ponenáhlu v impotenci. Servilní duch
nepiblíží se nikdy oné pravd, jež duševn osvobozuje.
Kristus nezaložil svou církev, aby ešila otázky filosofické, pírodo-
vdecké nebo historické — ty vyhrazeny jsou a zstanou lidskému
bádání; katolíci nemají nikdy bádání tohoto se vzdalovati; nemají snahu
tu menšiti, ale podporovati. Katolické školy mají vyrovnati se nej-

lepším nekatolickým.

X<bude tomu tak, budeme-li se isolovat, nebo sestoupíme s niveau
vyšší kultury a propadneme inferiorit. Instituce, jež svých nejlepších

a nejdovednjších muž nepoužije, je odmítne, jist klesne.

Princip vrouný není dvodem, pro bychom se chtli odeknuuti
vdy. Djiny opakem dokazují, že život lidský jen tehdy vyvíjel se

dokonale, když lovk svobodné a estn poínati si mohl; upadá-li

lovk v duchovní lethargii, tu pád i zkáza jeho jest jistá. Jak bychom
mohli oekávati od církve, jež všemu žehnati má, že
pouze poctivé duševní práci nepožehná? Xepoctí-li církev
takovéto práce, pak práce ta pjde ku stran, kde, jak jista jest,

nalezne uznání. Odstraníme-li mistry, jak mžeme doufati, že nalezneme
dokonalých žák? Nový cas vyžaduje nových muž; currit verbum
Dei a, dokládá sv. Pavel, béda mi, nebudu-li kázati. Pravda jest život:

kdo však dnes poškozuje a zdržuje život v jeho nej-
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oprávnnjších projevech, ten neslouží už duševnímu

osvobození a oduševnní lidstva, neslouží už velikému

cíli výchovu. Kdo duševní energii lidstva zmenšuje, jest vinen,

propadne-li lidstvo smyslné zženštilosti i chorobnému skepticismu a ne-

nechá-li se posléze nadchnouti pro žádný ideál. To jest osudem hynoucích

plemen, umírající civilisace a boících se náboženství. Tací národové vztahují

rukou po požitku a zlat a zapomínají, že každá pravda jest orthodoxni

a že v každé pravd ukrývá se pravdomluvnost a všemohoucnost Boží,

jež práv tak zjevuje se 'v zákonech vdy, jak ve vznešenosti pírody.

Jak docela jinak smýšlel sv. Augustin, když ekl: kdo stále pravdu

hledá, hledá ji s pomocí Boha, jenž jest pravda sama! Vící a osvícený

duch spatuje všecky vci s jich harmonií a krásou u nohou vného

Otce, vda utvrzuje víru, víra žádá vdy. Náboženství živí mravnost

a mravnost istí náboženství. Umním zobrazuje vnou krásu, vda

vede nás ku hlubšímu pontí o moudrosti a moci Boží, protože pouuje

nás, že vše podrobeno jest zákonu. Sám matcrielní pokrok srovnává

se s vlí Stvoitelou, protože vše podrobuje lidskému poznání a lidské

energii. Nejmohutnji ovšem objevuje se síla ducha v náboženství,

nebo ono v základ není niím jiným, než pítomnost Boží v naší

duši. Naše hluboké poznání má harmonisovati s náboženskou pravdou,

a náboženská pravda nemá býti pouze naší útchou a naší podporou,

nýbrž i štítem a ochranou našich pozemských zajmuv a dober. Církev

jakožto prostednice tohoto náboženství nemá nám býti pedstavována

ve form njaké karikatury, nebo musíme si býti vdomi, že vše zá-

leží na tom, abychom mli nábožné srdce, srdce, jež všecko lidské

poznání a všecku lidskou moc považuje pouze za pomíjející divadlo.

O kesanech má svt nabýti pesvdení, že ten muž jest znamenitým,

kdož zná cenu vcí, jež poznává a miluje, že život nezáleží v tom. co

máme, nýbrž v tom, ím velké duše žijí a co iní: všecka nádhera a

všecky ceremonie naproti tomu nejsou niím.

Nynjší kesan tak, jako první kesané starovku nabyli své

duchovní kultury v studiu ecké a ímské filosofie a literatury, má

býti též zbhlým ve filosofii, literatue a vd dnešní a z nich erpati

vyšší vzdlání. Musí býti zásadou naší: ku pedu! Každé království

musí bu nových dobývati území i zanikati. Duchovní moc musí nové

rozvinovati ideje, anebo upadá v nevážnost. Kdo se neodvažuje hledti

do tváe nové dob, rozpadá se v nive. Nebezpeí poblouzení nemže

býti dvodem, abychom na hledající pravdu se hnvali. Povinností-h

kesanskou lovku v bíd a ve híchu pomáhati, jak mohli bychom
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pomoci odpírati tomu. kdo pobloudil? Všickni jsme vice nemocní a slepí
nezlí zlí — vme tedy rádi v dobrou vli jinvch; to je to. na em
nejvíce záleží. Což pojem katolicismu neobsahuje zásadu, abychommh lásku ku všem. abychom pomáhali všem- Pojem katolicismu
obsahuje povinnost abychom to, co jest nejlepší, u všech lidí i národuv
uznávali a pstovali; nevme, že mrtvá jednotnost je spásou. Uznejme
s Pavlem rozmanitost darv a rozmanitost cest Božích. Tímto názorem
získá dílo každého estného myslitele., básníka, umlce. Bohoslovec,
jenž tohoto nezná, ztrácí na duševní kultue, na in-
telektuelní síle. na rozhodnosti a mohutnosti ducha.
bez nichž už nemže dnes žádný vzdlaný souasník
osvojiti si pravdy kesanské naukv. Rovnž nepo-
stauje, aby služebník náboženství ml jen zbožnou
mysl a kázni se podrobujícího ducha; musí býti i celvm
mužem, gentlemanem. Dobré zpsoby padají o ného"na
velkou váhu: jsou odleskem vnitní cenv, kvty vzne-
šeného a bohatého duševního života. Kristus byl prvním
gentlemanem svta a kdo chce psobiti v jeho duchu, musí rovnž
bytí gentlemanem. Má mluviti vzdlanou eí a nepovažovati to za
ješitnost, kázati slovo Bozi dstojné, korrektné. vybran pravé tak.
jako nepovažujeme za ješitnost dstojnou a vznešenou výzdobu chrámu
Pán. Kdo spokojí se s nevdomostí, n emá 'oteven ého
srdce pro pravdu. Vyvoluje sice Bh slabé, aby zahanbil mocné.
ale užívá též. jak píklad o sv. Pavla ukazuje, kromobvejnvch a vy-
nikajících muž.

Nadpirozené nikterak neannulluje pírody, zjevení muže pouze
rozumným bytostem se zvstovati. Zapovídati" pemvšleti jest totéž.
jako pustiti se v nejtužší boj se vzdlaným svtem: vyžadovati po-
slušnosti pi nesmyslném principu jest totéž, jako celý
duševni život stroskotati. jest totéž, jako zazdíti nás katolíky
do duchovního ghetta. Mládež budoucnosti mže se získati pouze nej-
vznešenjšími ideály; této mládeži mluviti s opovržením o pokroku

Í
našeho století, o poklesku kritického poznání naší doby jest tolik, jako
srdce její od náboženství odvraceti; to, ped ím ji varovati
máme, jest duch pólo vi a tost i. diletantismu, nedostatek
cti; než proti takovýmto zjevm nebojuje se deklamací
proti vdeckým vymoženostem. K úplné pravd nepronikneme
dále bez jasného nazírání na povahu a djiny lidstva. Toto poznání
kéž by nás pinutilo, abychom vzdali se néktervch posic posud brá-
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nných, protože v brzku padnouti musí; než víra sama neutrpí tím

žádné škody, naopak obdrží nových posil a stane se ním duševn

prožilým. Duše potebuje jako tlo stále nové stravy, jinak slábne a

klesá. Dle toho má se upraviti náš výchov na gymnasiích, semináích

a universitách. Nedostatenost našich duchovních uitel jest jednou

z pti ran církve, na nž již Rosmini si stžoval: tendence, peložiti

theologické vyuování výlun do seminá povede pouze k tomu, že

zlo se ješt zhorší.

Z naší lhostejnosti a somnolence nevytrhl nás ani ist zevnjší

výchov a poloviní poznání. Nepotebujeme nových pobožností a nových

poutí, nýbrž nového ducha, ducha života a pevné vle, s veškerým

nov nastádaným poznáním i vdou, abychom sloužili Kristu a v nm
všem dítkám Božím. Jen ten, kdo na takovéto výši poznání jest, mže
dnes s výsledkem zastupovati nauku zjeveného náboženství. Jest na
bíledni, že až doposud oblíbený vychovávací systém
daleko pokulhává za touto úlohou. Jest na ase, abychom

neužitených kontroversí zanechali a vážn se ponoili do ducha Písma

svatého, jenž jest duchem života, a to nejvyššího života. Opustí-li

lovk tento pramen náboženské inspirace, upadá v mechanické a

bezdnševní pobožnstkáství, jež dává pednost náboženským úkonm
ped náboženstvím, hlasu Božího již neslyší, nií individualitu a

charakter jednotlivcv- i celých národ. Kazatel, jenž by na kazateln

pouze na odporuování obad a úkon se omezil, pestal by ovládati

duše. Jest dnes uznanou, velikou pravdou, že zbožnost kesanova jest

spíše podmínna vítzstvím ideí, než praedominancí duchovních innost

duševnou tísnící. Akce knze nesmí se dnes omeziti na
oltá, kazatelnu a zpovdnici. Knz má vícím býti

spíše píkladem a vdcem ve veškerém duševním život,

a to, pokud se týe vdy, svobody, istoty a osvty života.

Lid má ho následovati jako kdysi Spasitele — ne do úzkých prostor

synagogy, nýbrž na moe, na hory, na místa pustá, aby slyšel slova

života. Knz bude zastávati nejlépe úad svj, ukáže-li se veskrze

následovníkem mírného, ku pomoci lidstvu pišlého Spasitele, knz
nemá se do klášterních zdí uzavíti a theologicko - ascetické innosti

vnovati, nýbrž má se snažiti, svt ovládaný veejným mínním
se všemi jeho snahami a ideály spojiti v Kristu s pravdou a láskou

v jediný celek. Abychom lidstvo získali, musíme s ním sympathisovati;

jen takto laik súastní se zase aktivn interess církevních a úinn
bude pracovati s klérem na obnov náboženské.
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Dle tohoto principu stalo se z úpln chudých, utlaovaných,
v každém ohledu pokulhávajících katolíkv anglických a amerických
více než 20 milion vážených a šastných obanu, "kteí, jak se zdá,
v tomto století více vystavli škol. kostel, klášterv a charitativních
ústav než ostatních 200 milion katolík starého svta. Ovšem utrpli
jsme i ztráty, ale celkem a ve velkém, v tomto století jsou djiny
církve ve svt anglicky hovoícím, djinami skuteného a velikého
pokroku. Mžeme doufati, Že i budoucnost bude nám píznivá, ozbrojí-li

se laici i knží dvrou, srdnatostí, horlivostí a loyalním, vícím
smýšlením. K tomu ovšem jest teba, aby církev nebyla pouze domem
modlitby, nýbrž aby byla domovem vdy, školou moudrosti a rozum-
ného vývoje všech sil a konen pramenem víry, nadje a lásky.

Tolik americký biskup o výchovu. Mluvil sice jako Amerian
o pomrech katolické církve, ale tak jasn a dovedn, že slova jeho
platí o veškerém církevním výchovu. Václav Oliva.

**
í><2
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Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.
Z polštiny peložil Béetislay Skalský. (. d.)

Jen po uplynutí píslušné periody té vnitní práce v ln národa
pibírá panovník ze spolenosti nejdosplejší jemu odpovdné pomocníky
bu- do rady, bu k správ, podržuje pro sebe jak vládu tak i úplnou
odpovdnost ped Bohem za její užívání. Až konen po dkladném
seznámení se národa s komplikovaným ruchem stroje vládního a s pi-
menou vysplostí obanské ctnosti panovník pelivý o dobro národa
a nebojácný o svou vládu ustanovuje zákonodárné sbory, uruje ministry
odpovdné ped tou nejvyšší representací národní, když zekl se dobro-
voln všech attribut samovládce vyjímaje lesk majestátu, práva, lásky.

Republikánská forma vlády v takovém národ jen tehdy právn muže
býti ustanovena, kdyby se stalo, že by panovník složil dobrovoln
korunu ve prospch národu nebo kdyby panující dynastie úpln vy-
hasla, národ pak kdyby byl dostaten zralým pro samosprávu.

Ve spolenostech, kde všechny ty fase vládní pemny djí se
za normálních pomr, t. j. kde ke každému rozšíení svobod druží
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se pimený rozvoj schopností rozumových a morálních, tak že národ

svými ctnostmi nemén než osvtou stojí na výši pijaté úasti ve vlád,

v takové, pravím, zdravé a živoucí a nikoli zpátenické spolenosti,

vláda — možno íci — nemní se, nýbrž se jen zdokonaluje a dospívá

k plnosti rozvoje, jako na p. dítko nepestávajíc býti toutéž osobou

mní se postupn v dosplého lovka, v nmž sotva stopy dtinných

rys zbývají. Pi tak pravidelném rozvoji íšských institucí nemožno

íci, že by kterákoli forma vlády lepší byla nebo horší než druhé,

ježto každá jest svého asu nejlepší, jakmile odpovídá nejlépe pod-

mínkám a potebám národa. Mžeme opravdu tvrditi, že více zdokona-

lený mechanismus spoleenský sám o sob pozorován jest vyšší výmysl

lidského rozumu, než kterýkoli z tch, které ho pedcházely; v praktickém

pizpsobení má nejvtší cenu ten, jenž odpovídá pítomné poteb.

Z toho stanoviska i církev pohlíží na formu vlády; ona nezavrhuje

ani neodporuuje žádnou bezpodmínen, nýbrž se jen stále domáhá,

aby v každé íši byla vláda uznávající svou odvislost od Boha a i sama

byla uznána od národa jakožto od Boha ustanovená. Ve slovech: „Není

mocnosti, le od Boha, a kteréž jsou, od Boha zízeny jsou" (ím. 13, 2),

obsaženo jest naopak výslovn zasvcení všeliké formy vládní, aby

totiž vládci jen, po Božím, t. j. v bázni Boží vládli, vdouce, že ped
tribunálem Toho budou nkdy skládati poet z vladaství svého, který

dí: „Skrze mne králové kralují a ustanovitelé zákona spravedlivé vci

naizují." (Písl. 8, 15.)
"

Proto vidíme, že zpsob vlády jest otázkou úpln relativní jak

se stanoviska morálního tak i praktického. Tu dlužno míti na zeteli

stupe morálního a rozumového vývoje národa, djinný rozvoj jeho

institucí, národní charakter, organisaci a touhy vlád sousedních, a. na

co se obyejn zapomíná, a opatrnost pikazuje na to zetel bráti,

t. j. asové a místní okolnosti. Mezi vnitní povahou spolenosti a ze-

vnjší její formou existuje nejednou takový pomr jako ve svte

fysickém mezi chemickou sloueninou minerál a formou jejich krystal,

která závisí od druhu atom prvk, které ji skládají. Obrušme na p.
krystal ledku v nepíslušnou mu formu a vliv asu mu tvar prvotní

ponenáhlu navrátí. Ona relativnost ceny formy vládní psobí, že tytéž

instituce, které jeden národ iní šastným proto, že vyhovují pítomným
jehu potebám, mohou se státi nenahraditelnou ztrátou jinému národu,

jakmile nemá podmínek, jež se žádají pro tu formu vládní. Kdož
popíral by na p., že správa mže národ uiniti šastným, kde nábo-

ženství a osvta podavše si ruce tak vychovalv všechny lidi. že od

*
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nejnižší tídy až k samým pedákm spolenosti ctnosti obanské

jsou spolu s dosplostí politickou? Avšak uveme tytéž republikánské

instituce do zem. kde sotva stý díl oban stží zaátení má vzdlání,

kde náboženství jest zanedbáváno nebo jeví se jen v bezduehveh

formách, kde sobectví tak jest zakoenno v celé spolenosti, že privi-

legiemi obdaené tídy myslí jedin na svoje povznesení a požitkáství,

odstrené tídy tak oddávají se nejhrubším, nejednou zvíecím vášním —
co, ptám se, stane se s takovým národem pod vládou republikánskou,

a ím stane se stát v ln takového národa? Nezralou spolenost pro

samosprávu teba ponenáhlu vzdlávati a postupn k ní schopnou

initi a teprve v pomru s postupem té práce možno rozšíiti úast

národa ve veejné správ; všechny však sobecké pemny íšských

institucí, založené jedin na filosofických theoriích, vyvedou jen národ

z kolejí djin, a místo aby jeho zralost uspíšily, vedou ho k anarchii

a úplnému rozkladu. Proto také jsou nesmírn nebezpeny všechny

pokusy a zdola a shora podniknuté utvoiti konstituce v národ,

jenž má již svou djinnou minulost a ustálený národní charakter.

Teba umti vážiti si tch zbytk a výhod minulých století, ježto

pedevším v nich zachovává se duch a poslání národa. Angliané

íkají, že okolo konstituce teba chodit ne s mlatem, nýbrž s pilníkem,

aby nic se nerozbilo, nýbrž jen obrousily píliš ostré hrany národních

ústav, na nichž pracovaly vky. A díky té konservativní zásad mli
oni pomrné nejmén revolucí a tší se nejvtší míe svobod. Národ,

jenž nemiluje své minulosti a nemá úctu k svému zákonodárství,

není schopen zdravého postupu, ježto jen na pevných základech možno

zbudovati trvalou budovu. Proto v neodvislé íši, jež má vlastní správu,

a jest forma její jakákoli, svatou povinnost ukládá jak osobám vládu

pstujícím tak i poddaným, aby zanechavše všeho antagonismu spoje-

nými silami smovali k normálnímu rozvoji milované otiny. Se strany

lidu, krom oné trojí lásky, o níž jsme díve mluvili, nutno jest

vážiti si zákonu a základu vlády, ježto na tom dvojím založen jest

veejný poádek, se strany vlády pak svdomité vzdlání národu,

rozvíjení v nm ctností obanských a postupn udlování mu nových

svobod v pomru k jeho dospívání k nim. Národ má spíše initi se

schopným pro svobody než se jich domáhati; vláda pak neekajíc

až pijde pobídka zdola má míti zetel sama k podstatným potebám

národa, dávajíc mu vždy vtší úast ve veejné správ; nebo pokud

morální stav národa psobí na jeho zákonodárství a vládní ízení,

potud opt spoleenské instituce psobí na vzdlání a dospívání národa.
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Zbytené rozšiování svobod díve, než národ, povolaný bráti z nich

zisk, vyspl dokonale, zpsobuje horený stav, vede k anarchii a místo

k užitku obrací se ve škodu jeho zájm. A naopak: jakmile instituce

objeví se tsnými, avšak rozšíení nedojdou, hned národ moráln za-

kruje, obraceje zbytek sil organických k sobeckým a asto pobuujícím

inm. Aby spolenost stále a skuten inila pokroky na dráze svobod,

dlužno zachovati tak tsný pomr mezi íšskými institucemi a zralostí

národa, aby ti dva spoluinitelé v rozvoji spolenosti zstávali v do-

konalé harmonii.

A tak pi bližším rozboru otázky formy vládní pesvdíme se,

že lží jest s jedné strany jakoby existovaly takové instituce vládní,

které by samy sebou bez spolupsobení jiných initel mohly národ

uiniti šastným. Falešným však jest i to mínní, že jest každému

národu k užitku, aby ml co nejliberálnjší instituce, ježto to závisí

od vysplosti národa. Jest však s druhé strany pravda, že dobré

instituce nesmírn pispívají k blahobytu spoleenskému. Výše uvedené

úvahy nad to dokazují, že kesanský názor o spolenosti nejen

neznií postup vzhledem k veejným svobodám, nýbrž naopak nutn
ho vymáhá a ukazuje k nmu pravou cestu. Naopak nemén rázn
zavrhuje pepjatý konservatismus stejn jako i bezohledný postup.

Patriotismus, jenž zakládá se na slepém pilnutí k existujícím institucím

proto jedin, že jsou od pedk založeny, vyvine se v národní fanatismus

stejn záhubný jako fanatismus náboženskv. jenž pilne i k modláství

proto, že po dlouhé vky bylo ctno v jeho kraji. Láska k dobru

a pravd má vždy míti pevahu nad ohledy úzkostlivého patriotismu,

láska ta však stejn zavrhuje všechny pseudo - filantropické oblud v.

mající jen zdánlivou podobu dobra jako i všechnu faleš škodlivou,

teba že byla pokryta plísní vku. Ustaviné zdokonalování se celého

národu a pimené zdokonalování jeho institucí, to kesanský
ideál postupu.

Církev neodpírá nikterak národu zákonodárné moci. kde íšská

ústava právo to mu piznává. Naopak ona ukládá národm za povinnost

svdomí, plniti vrn ustanovení oboru zákonodárného ve všech otázkách.

jež nepevyšují jeho kompetence; tam pak jedin prohlašuje obany
za zbavené poslušnosti, kde sbory vkroivše v obor jim nepíslušný,

takové otázky osmlují se ešiti, jež již povahou vci náležejí zcela

jinému tribunálu, ehož žádá jak spravedlnost tak i dobro samé spole-

nosti. Otázka té kompetence jest tak spletená a vážná, že jejímu

objasnní vnujeme následující oddíl.
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X.

Kompetence a hranice moci vládní.

Xež pistoupíme k naznaení hranic kompetence zákonodárné

moci vládní, zda ona bude spoívati v rukou absolutního panovníka.

nebo republikánského parlamentu, vyvoleného všeobecným hlasováním.

musíme poíti od tsného vymezení významu toho slova, aby tená
hned vdl, o nám vlastn jde V obecné mluv slova toho bývá

užíváno ve dvojím významu: íkáme o nkom, že není kompetentním

soudcem, proto že otázka, o jejíž rozešení jde. není mu dostaten

známa; ale íkáme totéž o soudci, v jehož jurisdikci nespadá vc, o níž

se jedná. V prvém pípad vydaný výrok muže býti nespravedlivý.

v druhém bude neplatný, teba že bvl konen i spravedlivý. V právní

ei výrazu „kompetentní" užívá se jen o tom druhém významu. Pi-

pomenuli jsme tu otázku proto, že i kompetence sbor zákonodárných

bývá v obecné mluv dvojím zpsobem brána. Stoupenci na p. lido-

vládv popírají rozhodné, že by existovaly otázky, o nichž bv zákono-

dárné sbory nemly práva rokovati; politování hodné úinky, jež na

spolenost spadají pro nevhodná ustanoveni sbor poradných, pipisuji

oni jedin té okolnosti, že mnoho ze zástupc národa tam zasedajících

není dostaten vzdláno vdeckv. aby s náležitou znalostí vcí mohli

rokovati o tch otázkách. Není divu. že hlasatelé této naukv stanuvše

na tom stanovisku, spatují v povznesení a zevšeobecnní osvty národa

jediný avšak zcela opravdový lék na výstelky, jež dnes tak asto

kompromitují parlamentární ády.

Pokusíme se dovoditi, že mnoho jest otázek a že jsou velmi d-
ležité pro spolenost, o nichž zákonodárné sborv nemají práva rokovati,

proto že otázky ty povahou svou nenáleží do jejich kompetence; kdyby

tedy i všichni vvslanci mli všestrannou moc a co nejsvdomitji pi

tom hlasovali, tu i tehdy od nich vydaný nález bvl bv neplatný, protože

nebyl potvrzen od kompetentního tribunálu. I nejvyš;í vládní mocí od

la obdaený parlament nepestane býti svou povahou rovnž jen

lidským tribunálem, jako i nejnižší instancí je soud; musí tedy míti

tsné vymezené hranice udlené sob iurisdikce. aby místo poádku

nevnesl do spolenosti rozmíšky; lovk však, teba že len spolenosti

a ve svých právech neodvislý, nemže udliti delegátm svým vetší

iurisdikce než jest ta. kterou sám má. t. j. nemže nikoho ustanoviti

k rozhodování o vcech, nad nimi/, sám neumí žádné moci; takových

vfiak vcí, jak se ihned pesvdíme, jest velmi mnoho.
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Každou chvíli pesvdujeme se v praktickém život, že vtší

ást tužeb našich a úsilí zstane bez výsledku, a to ne proto, že nám

pekáží vle jiných lidí, nýbrž že sám pedmt toužený leží za dosahem

lidské moci.

Co by nám pomohlo jednohlasné usnesení všech parlament, že

dv a dv dlají pt, nebo že Napoleon neexistoval, když pravda všeho

druhu nezávisí na lidském uznání, tak že, tebas by bloudil celý svt,

pravda zstane pravdou. Jakmile tedy tomu tak jest, jakmile ohromný

poet otázek úpln se vymyká vlivu lidské vle, tu ohled na vlastní

dobro nemén než na dstojnost rozumu nutn to vymáhá, by obor

kompetence zákonodárných sbor byl co nejtsnji omezen, a to ne

na základ dobrovoln od národa jim udleného mandátu, nýbrž na

základ onch vných zákon, od lidské vle neodvislých, jež mže
ovšem pobouený lovk neuznati, zmniti pak nebo konen obejíti

jich nikdy nemže. Pohlédnme tedy na ty hranice. (P. d.)

í>

Sociální význam svcení nedle.
Dr. Josef Samsour. (. d.)

Jsou-li však základy rodiny oteseny, jsou tím oteseny i základy

státu, ano i celé spolenosti lidské, nebo spoádaná rodina je základem

spoádaného státu, od poádku v rodin závisí blaho celé spolenosti

lidské. Jako z bunk jednotlivých skládá se organické tkanivo, tak

z rodin jako svých souástek skládá se stát a celá spolenost; rodina

tvoí sílu a zdraví spolenosti. Proto jaká rodina, takový stát. taková

spolenost. Domácí štstí, domácí pokoj podmiuje také štstí a spoko-

jenost spolenosti. Naše doba volá stále po reform. Nelze si však mysliti

vážné reformy sociální než té. která má na zeteli reorganisaci rodiny

dle typu providentielního, jenž udán je zákonem mravním a který

jevil se v šastných dobách historie. Uvésti rodinu v to místo, jež jí

písluší v organismu státním, musí býti hlavní starostí tch, kdo zne-

pokojeni patí na zíceniny ped zraky našimi nahromadné. Tu nedostai

prolévati marné slzy, tu teba o to se piiovati. aby znova zbudována
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byla harmonická budova a živoucí stavba. To však podaí se jen tehdy.

bude-li rodina spoívati na základech kesanských, bude-li v ní vanouti

duch kesanský a bude-li leny rodinv láska kesanská spojovati. Jen

kesanská víra a prostedky milosti, jež církev skýtá, mohou po-

skvtnouti dostatené ochrany proti smyslnosti a vášni, proti egoismu

ve všech formách, aby mravní integrita rodiny byla zachována. Jen

církev mže ctnosti pstovati, které trvání rodiny podmiují. Zákono-

dárství státní mže ovšem domácího štstí hájiti a chrániti, do vnitního

života však vlivem svým nezasahuje. Tu poíná úkol náboženství,

církve, která svým vlivem srdce ovládá a ídí. Duch pirozenosti.

piety, lásky a manželské vrnosti, stídmosti a píle — všechny sociální

ctnosti máji domov svj v rodin, svj pramen však v náboženství

a víe. Kterak však mže vanouti tento duch viry kesanské v rodinách,

jež nesvtí nebo ani svtiti nemohou nedle? V takových rodinách

hasnouti musí vždv víc a více duch tento, tak jako uhasíná lampa,

do níž oleje se nepilévá.

Mlnvime-li o sociálním významu nedle, musíme dále také na to

ješté poukázati, že svcení nedle je zárukou požehnání Božího, kdežto

znesvcování její že rozliné tresty Boží za následek mívá. Naše doba

má tak ráda otevené oi pro djiny a positivní vdy: je však slepou

pro nejpounjší ze všech djin, pro djinv totiž národa vyvoleného.

Byl i to známým axiomem i pro národy, jež s Israelem válily, že

tento národ nemohl spoléhati na ochranu Boží a koistí svých nepátel

se stával, pestupoval-li bez ostýchání zákonv Boží. zvlášt odvrátil-li se

od Boha, veejn svcení svátk zanedbával a ostatních pedpis ná-

boženských si nevšímal. To bylo tak známo, že Holofernovi radno

bylo, aby od toho uinil závislou svou operaní basis. Nepoložil Bh
m po zániku theokratického státu israelského asné blaho a asné

tresty celého národa tak neklamn jist do vzájemného vztahu se za-

chováváním nebo porušováním veejné bohoslužby: nicmén však

ztrácí se pece tímto porušováním právo a nárok na zvláštní ochranu

Boží. Co Bh z jiných dvod svého milosrdenství nebo spravedlnosti

pipustiti nebo naíditi chce, toho nelze nám íci. Tato však zásada

zstává vn pravdivou i pro výsledek v záležitostech politických

a v státních opateních jakéhokoli smru: na požehnání Božím vše

záleží. Neváháme proto nikterak tvrditi, že ony trudné sociální pomry,

jež ve všech tém státech zavládly, jsou z velké ásti následkem

kletby, kterou znesvcování dnu služb Boží zasvcených a zanedbávání

služby Bohu povinné na národy svolává. Pokus za pokusem se iní.
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návrh nápravy následuje za návrhem, sociální nemoc se vyšetuje a

léení se podrobuje — ale resultat je tak malý a nepatrný, tak nejistý

a kolísavý, že následující den hrozí již všechny zárodky dobré povodní

násilných sociálních pevratv odnésti.

Avšak i když odezíráme od zvláštní božské ochrany, jež se takto

ztrácí, ukazuje ono zanedbávání veejné povinnosti k Bohu, že se

správcm veejných záležitostí nedostává porozumní pro to, co k za-

jištní každého zákona náleží. Nejmenší míra pemýšlení praví každému

lovku, že žádný zákon, žádné naízení nemá i nemže míti trvání,

nemá-li božských norem zákona vného za vdí hvzdu a neod-

stranitelnou podporu. Kde Bh nepoádá, tam jest jen nepoádek, tam

kolísá všechno, tam zstávají všechny lidské pomry bez životního

zárodku, bez poádku a trvání, a rovnž tak i pomry sociální. Bez

Boha spoívá stát a státní autorita jen na brutálním násilí a státní

autorit jen potud se poslušnost prokazuje, pokud si mocí poslušnost

vynutiti mže. O poslušnosti „ze svdomí" nemže tu býti ani ei;

tuto mže státní autorita od poddaných jen potud žádati, pokud její

moc v nejvyšší instanci jest úastenstvím na moci Boží. Každý však

stát, kde jen násilí rozhoduje, podobá se kolossu s hlinnými nohami.

Nebo co zmže pouhá policie? Jestliže kdy, mže se dnes stát nejmén

spoléhati na pouhé násilí, kde pes stálé sesilování policie zloiny

zpsobem hrzu již vzbuzujícím se množí a internationalní revoluce

vždy hrozívej i hlavu svou pozvedá. Proto stát již z povinnosti sebe-

záchovám je zavázán o to peovati, aby víra v Boha, aby náboženství,

jež i od nejmoudejších filosofv a státník všech as jako nejnutnjší

a nejpevnjší základ státu bylo uznáváno, 1

)
poddaným bylo zachováno.

Z té píiny musí také stát dogmata a instituce náboženské chrániti

proti všem útokm a podezíváním a to tím více, ježto i stát sám stojí

l
) Na doklad dovolíme si uvésti jen nkteré výroky. Tak jmenuje Aristoteles

péi .i náboženství prvním úkolem státu: npwx&v vj rrspl ti 8-slOV šmjiiXEia. i^Politic.

1. VII. c. 8.) Spisy Platonovy jsou plny diíkaziív o nezbytnosti náboženství pro stály.

Proto také žádá, aby nejpísnjší tresty stanoveny byly na ty, kdož popírají jsoucnost

Boha nebo tvrdí. Že božstvo se nestará o lidi. Ano Platon tvrdí, že stát dobe spoádaný

imisí pedevším peovati o pstování náboženství. (De Republ. I. 2. 7: De Legib. c. X.)

DleCicerona nabyli ímané vlády nad národy více svou zbožností než udatnosti a moudrosti

;

bez piety k Bohu, míní, nemaže býti ani vrnosti ani spravedlnosti. (De Sarusp. c. ij.)

Abychom uvedli také svdectví z novjší doby. prohlásil na p. Washington na kongreasn

roku 1789.: ^Náboženství a mravouka JSOU nejpotebnjšími podporami státního blaha.

Mam by se chlubil fcen svým patriotismem, kdy by chtl tyto dva základní pilíe

spoleenské budovy podvrátiti.«
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v náboženském pomru k Bohu, jakožto pvodci svému. Náboženství

není jen vcí jednotlivce, nýbrž i státu. Netoliko individiuum. nýbrž i

stát musí býti náboženským, kesanským, má-li státi a zstati na v vši

své úlohy. Není stát niím jiným, než organicky spojeným celkem

jistého potu jednotlivc. Jsou-li však jednotlivci k náboženskému kultu

zavázáni, a toho pece nebude nikdo vážn popírati — musí také tato

povinnost i na stát jako takový pejíti. Jak by to bylo také možno,

aby spolenost náboženských, kesanských lidí mohla býti bez nábo-

ženství, bez kesanství, prosta byla všech povinností náboženských!

Je-li tomu tak, pak jest také povinností státu v nedli nic v život

veejném, spoleenském netrpti, co odporuje náboženskému svcení

nedle. Vnitní smýšlení, jež tvoí takoka podstatu a duši vlastní boho-

služby, nemže stát ovšem pikazovati, avšak zevnjší podmínku, jež

umožuje bohoslužbu lovka dstojnou, mže pikázati a uskuteniti:

nedlní a svátení klid. který jednotlivce uschopuje a zve, aby povinný

tribut pravého uctívání svému Pánu pinášel. Do soukromného života

jednotlivcova nemže a nesmí se ovšem stát vmšovati; jednotlivce ne-

mže proto také ani nutiti, aby se v kruhu svého domácího života tak

choval, jak to svatosti dne odpovídá, avšak ve veejnosti nesmí nic

trpti, co brání náboženskému svcení nedle, co obsahuje v sob igno-

rováni nebu pohrdání svatostí tohoto dne; a kde znesvcování nedle

ze soukromného života jednotlivcova do veejnosti vniká a veejným
pohoršením se stává, tu musí preventivn a po pípad i tresty proti

tomu zakroiti.'
i Tím práv splácí také stát dluh svj veliký Bohu a

vyznává svoji odvislos od nho. Vyhýbá-li se stát splácení tohoto dluhu

a trhá-li tak pouto, které jej k Bohu víže, zbavuje se tím práv bož-

ského požehnání; uvaluje na sebe rozsudek smrti, ztrácí božskou ochranu

a odmítá si základ k zdailému rozešení otázek, které pro jeho vlastní

existenci jsou životní podmínkou.

Tato ochrana nedlního klidu stává se tím více povinností státu,

nemže-li bez ní úinné býti chránno právo velkého potu obanu
státních. Tento pípad skuten nastává v dnešním postavení dlnictva.

I dlník má pirozené právo žádati, aby nebylo mu násiln bránno
v plnní náboženských povinností, i dlník má právo k tomu, aby

alespo jeden den v týdnu ml as a píležitost, nebeskému Tvrci

1
i Jako církev tak maže i <tát ovšem pipustiti výminky v onch promyslových

odvtvích, kde povaha výroby absolutn vyžaduje aeperuienosl její, nebo kde jednotlivé

práce mohou býti vykonány jen v nedli, aby pravidelná výroba nebyla perušena. Je

h'i>e. aby jistý porci dlníku v nedli pracoval, než aby v pondlí všichni zaháleli.
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a Pánu sloužiti a spáse duše své se vnovati. I dlník má pirozené

právo na zachování zdraví svébo a síly své pracovní; má proto také

právo ku všemu, co k zachování jeho zdraví a síly pracovní nezbytn

je nutno. A to je v první ad periodicky vracející se klid a odpoinek

od práce. A ponvadž tento klid s nedlí je spojen, má na pracující

lovk pirozené právo. Bez svcení nedle kladou se však tmto po-

tebám nepirozené meze. Používání toho pirozeného práva zkracuje

se však obyejn za dnešních pomr dlníkovi, není-li zákonem sta-

noven klid nedlní. Bez tohoto zákonitého stanovení klidu nedlního

prácedárci dnešní, kteí bohužel namnoze prázdni jsou vší víry. zisk

svj výše budou ceniti než ohled na Boha a dlníky. Oni nenutí sice

dlník k nedlní práci, ale ovšem k volb bud pracovati nebo pro-

puštnu býti a hladem zemíti. Postrádáno mže zákonité stanovení

klidu toliko tam, kde kesanský duch tak hluboké koeny zapustil,

že nikomu na mysl nepipadne klid nedlní rušiti anebo jiným jej

bráti. Ponvadž však mnozí nedají se tímto duchem vésti a ty. kteí

od nich závisí, k práci nutí, proto teba zákonem stanoviti klid nedlní.

A že stát jedná úpln dle práva a povinnosti, jestli že netoliko

nucení ku práci nedlní, nýbrž také práci nedlní samotnu, které po-

teba nevyžaduje,' zapovídá anebo odmítáním píležitosti ku práci jistým

zpsobem nemožnou iní, patrno ze slov Lva XIII., jež pronáší ve své

encyklice „Rerum novarum": „Žádná moc nemá lovka zdržovati na

cest kesanské povinnosti a ctnosti, jež má jej vésti k životu vnému
v nebi. Ano, lovk nemá sám toho plnomocenství, aby se odekl po

tebné k tomu svobody, nebo nejedná se tu o jeho vli, nýbrž o ne-

vyhnutelné, nade vše svaté povinnosti k Bohu. — Tím oznaen je

základ povinnosti pimeného klidu nedlního." (O. p.)
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Stirner a Nietzsehe.
Prof. Dr. Fr. Nábélek. (. d.)

Kdyby nebylo Nietzschea, myslil bych, že Stirner chtl dílem tím

jen hoditi taskavou pumu mezi spící nebo aspo liknavé, aby je pro-

budil, a vše to že je pouhou ironií na Feuerbacha, jenž odstraniv Boha

s trnu, posadil tam lovka: homo homini deus. Závrená slova díla

Stirnerova „Der Einzige und sein Eigenthum" zdají se tomu na-

svdovati: Postavím-li na sebe, jediného, svou vc, pak stojí na

pomíjitelném, smrtelném tvrci sebe sama, jenž sebe sám tráví, a smím

íci: postavil jsem svou vc na nicotnost. Ale kritikové považují Stirnera

za kometu, kteráž objevila se, zazáila a po padesáti letech vrací se

k písluní v osob Nietzscheov.

Pedkové Nietzscheovi byli prý ze šlechtické rodiny polské jménem

]S
T
iecki, jež pro útisky náboženské vysthovala se do Sas roku 1716.

Bedich Vilém Nietzsehe narodil se dne 15. íjna 1844 v osad

jménem Rocken u Liitzenu. Otec jeho byl tam kazatelem, pozdji pak

v Naumburce. V blízkém mst Schulpforta nabyv školského vzdlání,

odebral se na vysoké uení v Bonne, kdež studoval klassickou filologii

pod professorem Ritschlem, za nímž šel r. 1865. do Lipska. Roku 1868.

poznal Richarda Wagnera osobn v dom jeho sestry, pí. Brockhausové,

a byl pak jeho ctitelem — však nevytrval. Roku 1869. universita

baselská povolala Nietzschea za professora filologie. Ve válce nmecko-
francouzské r. 1870. Nietzsehe konal dobrovolné služby jako ošetovatel

nemocných. Brzy po tom jevily se u nho známky choroby — asi

ddiné — obdobné bolení hlavy, tak že musel dáti se zastávati v úad.
Pobytem na jihu nenabyl žádoucího zdraví, proto vzdal se uitelství

na pedagogium r. 1878. a r. 1879. též professury; od té doby žil nejvíce

o samot dílem v Itálii, nejvíce v Zenev, dílem ve Svycaích v malé

vsi jménem Sils-Maria, nedaleko prsmyku Majola. Tím zevnjší život

Nietzschev takoka se ukonuje, ale poíná život jeho jako myslitele,

jímž chceme se krátce obírati.

Jest dlužno rozeznávati u Nietzschea rzná období; deset let

1869—1879 trvala jeho innost uitelská. Období, kdy vzdal se uitelské

innosti až sešílel — 1879—1889 — trvá opt deset let.

Od r. 1889. žil jako pomatenec v Naumburce, peliv jsa ošetován

od své pracovité, zbožné matky, jež zemela v dubnu 1897 ve stáí 72 let.

Hlídka. 48
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Nietzsche již jako student zabýval se pracemi literárními, a to

filologickými, zvlášt pak jako professor, a byl zaujat pro klassickou

literaturu eckou. On byl nadaným básníkem a hudebníkem, až po jistou

dobu nadšeným ctitelem Wagnerovým; též sám skládal hudební kusy.

Byl velmi plodným spisovatelem; krom spis týkajících se filologie

klassické — z prvního období innosti, psal mnoho dl z oboru filosofie;

k tmto patí: „Die Geburt der TragOdie aus dem Geiste der griechischen

Musik", „Die unzeitgemassen Betrachtungen". „Menschliches Allzu-

menschliches", „Der Wanderer und sein Schatten", „Die MorgenrOthe",

„Die frohliche Wissenschaft", „Wir Furchtlosen", „So sprach Zarathustra",

„Jenseits von Gut und Buse", „Zur Geneologie der Moral", „Gutzen-

dammerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert", „Um-

wertung aller Werte" („Der Wille zur Macht").

Nietzsche ve smýšlení zažil mnoho zmn. Jako dít byl vychován

v kesanství, o nmž asto se zmiuje, že mu velmi dobe slušelo

a piléhalo „jako zdravá kže", že jemu inilo snadným plniti

všecka jeho pikázaní jakoby ukájel své pirozené náklonnosti; cítil se

vnm „jako doma". Pozbyv víry, nepestal býti lidským, laskavým,

„Není dosti lásky a dobroty ve svt, aby mohlo býti uštdeno i bytostem

ješitným", praví v díle „Menschliches Allzumenschliches".

V obcování byl uhlazeným, i v zevnjšku mnoho na sebe dbal.

Penz lakotným nebyl: nepijal professury mu nabízené v Greifswald,

akoliv by byl ml hmotn lepší postavení. Je sice nesnadno mysliti si.

že ctil Krista, teme-li IV. díl jeho „So sprach Zarathustra", ale jsou

i místa v jeho spisech, jež dají souditi, že pece Kristus byl mu úcty-

hodným: smrt jeho na kíži mu pece vnucovala úctu a on praví, že

byl jen jeden kesan na svt, a ten že zemel na kíži. On
prý byl jen proti dogmatickému kesanství. A to k jeho chvále slouží,

a je to tžko si mysliti. Též prý ustavin hledal boha, pozbyv Boha,

v nhož vil jako dít. Svdí o tom jeho krásná báse jménem „Dem
unbekannten Gott". Zapíral prý jen onoho Boha, jakéhož známe

z Písma svatého.

Bylo by to vzácným dosvdením, že lovk bez Boha býti nemže.
Kdyby ti lidé. jež uení Nietzscheovu dávají za pravdu, žili, jak žil

Nietzsche, mohli bychom je míti v úct. Kádi bychom povdli, co

jemu slouží ke cti, a neádi bychom mu ukivdili, když brániti se

nemže; proto mluveno-li dále o Nietzscheovi, myslí se Nietzsche autor

spis, jak byly pojímány, nikoli Nietzsche jako osoba, jež zasluhuje

pro svj osud útrpnosti.
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Vždy po novém ideálu touží a dosáhnuv ho, základy, na nichž

stál, prohlašuje za blud, obrací se proti nim se vší nenávistí a žene se

za ideálem novým; tak dospl až k irému opaku toho, co je základem

kesanství. Kdyby snad bylo mu dopáno prožiti ješt jedno desítiletí

innosti, byl by dospl ku kesanství, a sice ku katolicismu, jakž sám

pólo žertem povdl v rozmluv o svých vnitních promnách. Co

v období pedešlém bylo mu základem a oporou, v období následujícím

bylo mu niím, pravý opak toho pijal za východišt svého uení, až

octl se v irém subjektivismu a sebe sama, své nápady postavil za

zídlo pravdy. Jeho filosofie jest odlesk, ba djepis jeho bytosti. Dokonal-li

které dílo, v listech píše, že sám sob psal: „Mihi ipsi scripsi". Kéž by

i sám jen byl etl! Osobu Nietzscheovu dlužno posuzovati jinak než

jeho spisy. Já aspo k nmu daleko jinak bych se choval než k jeho

spism, zvlášt ke spism období 1879—1889. Doznávám, že mnohým
vcem nebylo rozumno, jak on vlastn myslil, ale pro úinek rozhoduje,

.jak bylo slovm jeho skuten rozumno a nikoliv jak by mlo
býti rozumno. To zvlášt platí o jeho díle nejmén populárním „Tak

vece Zarathustra", jež však stalo se nejpopulárnjším proto, jak

skuten bylo mu rozumno. Dá-li mi nkdo prsten a ekne, ten

prsten je zlatý, a já neumím rozeznati, zdaž je skuten zlatý, peji-li si,

aby byl zlatý, a mám-li i dvru v dárce tím vtší, ím více vyhovuje

mé žádosti: tož ten prsten jest mi i zlatým, a zacházím s ním jako

se zlatým. Nietzsche sám praví o svém díle „So sprach Zarathustra",

že jest knihou nejhlubší moudrosti, jež kdy lidstvu byla dána, a kritika

— by ne všechna — prohlásila ji též za vrchol moudrosti: kdo by

tedy ji nepovažoval za takovou, když hoví jeho pání? Ne ta okolnost

je k povážení, že dílo to a vbec díla Nietzscheova období 1879—1889

vyšla, nýbrž že došla takové pochvaly, rozšíení, že stala se rychle

moderními. To jest možno jen tak, že ta díla byla odleskem smýšlení

doby, že hovla pání doby, ekl bych, že dala dob za pravdu a po-

tvrzovala, co tisíce si myslili a eho sob páli. Proto je takové uení

tím nebezpenjší. Egoismus je pirozený; u zvíete má meze v pudu,

n lovka má míti meze v rozumu, sice se zvrhne a pináší záhubu.

Nového, pvodního v tomto uení Xietzscheuv nic nemáme, co

by nebylo obsaženo ve Stirnerovi. 1

) Nový jest jen zpsob, oslující

sloh, pokud možná ješt vtší bezohlednost a cynismus i nepátelství

') Tím se nepraví, že Nietzscheovi vzorem byl Stirner.

18*
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k ideám náboženským, ideám ist lidským projeveno v silnjších

vvrazech: nenávist ku kesanství pechází u nho až v bsné šílenství,

uráží, rouhá se tomu, co pravému kesanu jest nejsvtjším, zpsobem

nejhorším. Vážní myslitelé z poátku Nietzscheovi nepikládali váhv.

pipadal jim jako chorý na mysli; ale Nietzsche stal se filosofem

moderním, nejmodernjším; spisy jeho vydány v tisících a tisících

exemplá, dožily se mnoha vydání, asopisy až do nedávné doby plny

byly Nietzschea. V tak zvané krásné literatue úinek Nietzschev

jest veliký, zvlášt u generace mladší; to dá se dokázati i v literatue

eské. O spisech Nietzscheových vyvinula se velká literatura a stupnice

od nadšenc pro Nietzschea až po kritiky, kteí jej odsoudili co nej-

rozhodnji. Tak muž ten dovedl hýbati myslemi statisíc lidí. I do

eštiny pekládán — podán výbr z jeho díla, summy jeho filosofie

„Tak vece Zarathustra". Pekladatel praví: „Duchové silní dovedou

ztráviti je (názory Nietzscheovy) a v jejich rukou pestává býti tato

nauka sociálním nebezpeím a stává se požehnáním, nevyrovnatelnou

školou pro výchov individua k výši sebevdomí a nezastavitelné touhy

po lepším. Lze proto íci, že v díle Nietzscheov je tolik pravdy, kolik

jí kdo — snese." — Bohužel!

Díla Niezscheova, jež nás zajímají dnes, jsou díla týkající se

ethiky ili mravouky, jako ovoci každé filosofie, jsou to zejména

„Jenseits von G-ut und Buse a
,
„Umwertung aller Werte" a zvlášt

dílo „So sprach Zarathustra". Výslovn dokládám, že beru je, jak

vbec bylo jim rozumno, jak rozumí jim toucí, jenž nenahlédl do

dílny autorova ducha. Díla sama o sob.

Pravil jsem díve, že Nietzsche vyslovuje s vtším drazem a

bezohlednji, emu uil Stirner. Spílá-li Stirner blázn všem. kdož ješt

ví v ideály, kdož uznávají náboženství jakékoli, Nietzsche zvlášt

átoí na náboženství židovské a zrovna šílen zuí proti náboženství

kesanskému, jeho pak zakladateli se rouhá a drze jej uráží. Ná-

boženství lovka povznáší nad zvíe, Nietzsche však z lovka chce

míti vypuzeno všecko, co jej iní bytostí krotkou, jež dovede obtovati

ze svého prospchu ve prospch bližního, podíditi své blaho blahu

spolenosti. ^O. p.)
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Z duchovních pradjin lovka.
Jan Oliva. (O.)

Ani ztráta blaženého pebývání prvních lidí. ráje, nesmí se píliš

nadsazovati. Kdo trochu uvažuje o djinách lidstva, pozná snadno, že

lidstvo svým piinním v jistém zpsobe vždy více celou zemi pi-

bližuje ku stavu podobnému v ráji. Co bylo Bohem dáno v ráji lovku
najednou, bez jeho zásluhv, to po híchu má si pipraviti pozvolna

svvni piinním. Zmnna tedy methoda, vc v podstat je stejná.

Dary nadpirozené mže si lovk i nyní získati, dary mimopirozené

dává Bh dle svdectví djin mnohým lidem stále. Ba i ta smrt jaksi

se nahrazuje pomníky, památkami, knihami a p. Zdali sv. Tomáš svými

knihami nežije stále mezi námi? V sochách, obrazech, fotografiích

vidti možno náhradu jakousi za ztracenou nesmrtelnost tla.

Ano hích v jistém smyslu lidstvu ješt prospl. Nejen duševn,

tak že sv. Augustin uvažuje o tom. zvolal památná slova: O felix

culpa nejen tím. že pivodil Vykupitele. Syna Božího, na svt. ale

i v ohledu ješt mnohém jiném. „Mžeme nvní tímtéž (dobrým) skutkem

sob více zásluh získati, nežli ve stavu nevinnosti ili ve stavu ne-

porušené pirozenosti, ponvadž vvkonání jeho jest nyní s obtížemi

spojenu, jichž bv jinak nebylo... Co se týká úinlivé milosti Boží.

tož možno íci, že ji Bh v hojnjší míe rozdává ve stavu kleslém

za píinou svrchu již naznaenou pro utrpení a smrt Pán. a pro

velikou potebu ana údlu tohoto na milosrdenství Božím se doprošuje."

(Lenz 352— 353.) I v ohledu hmotném má lovk výhodu. „A panování

lovka neporušeného nad pírodou bylo plnjší a dokonalejší, bylo ono

po pádu ve vcech mnohých obsáhlejší. Tak nejedl lovk v ráji masa.

a neml potebí ani vlny ani kožešin k odvu, a by byl zvíat užíval

k vli rozmáhání vdoucnosti experimentální (neboli takové, která

vlastní zkušeností jeho mla se nabývati) a k vli tomu. aby Boha

chválil a velebil." (Lenz 329.

Struné tyto úvahy, jež by se snadno dalv rozšíiti, ukazují nám.

že ztráta a škoda híchem Adamovým uinná jiným zpsobem moudrostí

Boží byla nejen vyrovnána, ale i že ješt tento hích v ruce Boží

stal se prostedkem vtšího prospchu pro lidstvo, tak že tu plnou

mrou platí slova Písma sv.: Ubi abundavit delictum, suberabundavit

et gratia. Sem snad patí i slova Pán Jan 10, 10): „Jáf jsem pišel,

aby život mli a hojnji mli."
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Tím pecházím k bodu

3,

v nmž jednati se bude o sporné dosud formální otázce, kdy totiž

Adamovi a žen jeho byla udlena první svatost, první posvcující

milost, zdali hned pi jejich stvoení, a ne-li, tedy v kterém okamžiku

jejich života?

Jsou, kdož íkají, že Adam v prvním okamžiku svého života

ihned ml milost posvcující, jsou však také mnozí, kdož to popírají

a praví, že milost byla Adamovi udlena teprve pozdji. Prvního mínní
mimo starší nkteré otce je hlavn sv. Tomáš Akv. a s ním celá jeho

škola, druhé mínní mimo mnohé starší otce zastává hlavn svaty

Bonaventura (Viz o tom Lenz 280—286.) Co o tom souditi?

Církev doposud definitivn o tom se nevyjádila, a proto možno

obojí toto mínní vdecky hájiti. Sv. Tomáš a jeho stoupenci, podobn
jako i strana druhá, pi mínní svém opírají se hlavn o výroky po-

zdjších knih Písma sv. Nám však jde tuto jenom o první 3 kapitoly

Genese, v nich musíme hledati, dá-li se njaký výrok píznivý jedné

nebo druhé stran v nich nalézti. Tu pak musíme íci, že jistého,

uritého, pesného vyjádení v této píin v kapitolách tch není.

Nepímo však, jak alespo já se domýšlím, zdá se Písmo svditi

druhému náhledu, že totiž Adam dostal milost posvcující ne hned

pi stvoení, ale v nkteré pozdjší dob. A v které?

Odpov na tuto otázku spadá v jedno s odpovdí na otázku

výše položenou, nedostal-li Adam milost hned pi stvoení, tedy v kterém

okamžiku života ji dostal? Opt je tu dvoje mínní, nyní hlavn
oznaené jmény sv. Tomáše a sv. Bonaventury. První myslí, že ráj

a všechny ostatní dary mimopirozené vyžadují jako svou psobící

píinu milost posvcující, že tedy milost posvcující byla lovku dána

díve 1

) než dostal ráj a ostatní dary mimopirozené. Sv. Bonaventura

opt má za to, že ráj a všechny ostatní mimopirozené dary bylo

pípravou, disposicí, na kterou teprve následovalo udlení milostí

posvcující. Jak se mi zdá, dostal Adam milost posvcující ped dary

mimopirozenými. jak myslí sv. Tomáš, nedostal jí však hned v prvním

okamžiku svého stvoení, nýbrž v dob krátce na to následující. Dkazu
pesného, jak jsem již ekl, nemám ani pro jedno ani pro druhé mínní
zde pronesené, nýbrž jen více nepímé dohadování dle nynjšího textu

') Toto díve spadá ovšem u sv. Tomáše v jeden okamžik se stvoením lovka,

nebo, jak jsme slyšeli, sv. Tomáš uí-í, že lovk dostal milost posvcující v prvním

okamžiku svého života.
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biblického. Pravím tedy, že Adam a Eva dostali milost posvcující ped
dary mimopirozenvmi. K posilnní svého mínní odvolávám se na

prbh pokušení ku híchu v 3, 5.— 7. Lenz 409 dle sv. Tomáše

usuzuje takto: „To prvé, ehož sob (lovk) nespoádan žádal, byla

jeho vlastní výbornost. A tak byla pýcha u píin, že prvý lovk
byl neposlušen. Ona ovšem mla i žádost po jídle (gula), v híchu

prvvch rodi své místo, podle toho, jak se te: .Vidla tedy žena' atd..

avšak ani v3vbornost ani krása ovoce nebyla pohnutkou prvou ku híchu,

nýbrž návod hadv: ,Otevrou se oi vaše; budete jako bohové vdouce

dobré i zlé", a toho když sob žádala žena, pýchy se dopustila; a proto

vyšel hích: že jedla se stromu zapovzeného (peccatum gulae) z híchu

pýchy. Podobn i (nezízená) touha po vdní mla své zídlo v žádosti

nezízené po vlastní výbornosti, podle toho: .Budete jako bohové vdouce

dobré i zlé'." A na str. 412. stojí: „Ztráta prvotné spravedlnosti i integrity

byla nemožná (u Adama) bez pedchozí ztráty posvcující milosti Boží,

a tato opt pedpokládala odvrácení se od Boha, hích smrtelný. Byla

tedy i u Adama prvým híchem pýcha." Z uvedených slov vysvítá, že

kdyby byli prví rodie neztratili milosti, že by nebyli ztratili ani prvotní

spravedlnosti v širším významu (ráj a všechny mimopirozené dary),

milost byla jakoby koenem, základem ili psobící píinou tchto

mimopirozených darv, a proto ji Adam a Eva dostati musili díve

než onyno dary. To naznauje text nepímo svým postupem, verš 5. —
ztráta milosti posvcující skrze pýchu, verš 6. — jedení zapovzeného

ovoce, hích skutkem, verš 7. — ztráta prvotní spravedlnosti.

Dostali tedy, jak analogicky soudím, milost posvcující ped dary

mimopirozenvmi. Ne však na stejný zpsob. Eva zajisté stvoena byla

již v ráji, stvoena byla se všemi mimopirozenými dary, a proto mám
za to, že dostala milost posvcující hned pi svém stvoení. Tomu
text neodporuje, naopak mlky nasvduje, nebo nezmiuje se u Evy,

že by snad pozdji nkdy dostala dary mimopirozené, jako se zmiuje

výslovn u Adama, musila je tedy dostat pi svém stvoení, soud opt

dle téhož textu, jenž hned na to, 2, 25. mluví již o pomru Adama
a Evy tuk. /.c svtle z toho vidti, že Eva mla tytéž dary mimo-

pirozené jako Adam. Tím vším dává text nepímo na jevo, že Eva

hned pi svém stvoení milost {(osvcující a dary mimopirozené dostala.

Svdí o tom též argumentm a loco, jak za nedlouho se ukáže.

O Adamovi proti Ev soudím, že stvoen byl in puris naturalibus,

že však brzyko po tom dostal milost posvcující a hned na to dary

mimopirozené. Soudím tak opt nepímo z textu biblického, a sice
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hlavn z verše 8. kapitoly 2. Verš ten mže se dobe považovati jako

nápis toho, co dále v této kapitole následuje. Verš mluví o vytvoení

ráje a postavení do nho lovka, což pak rozvádí se dále ve verších

9.—14. a 15.—25. Stilisace druhé polovice tohoto 8. verše zdá se mi

býti s jakýmsi úmyslem po verši 7. ped veršem 9. položena; vždy
mohla tato druhá polovice zcela dobe býti opomenuta bez ublížení

celku, že však nebyla, bude asi míti píinu. A píina jest, jak již

ve výklad vcném jsem ukázal, že tu máme naznaeno nepímo, že

milost Boží ne hned pi stvoení, ale teprve po njaké chvíli byla

Adamovi udlena. Soudím tak z následující úvahy: Podle místa musíme

souditi na duševní jakost toho, kdo na tom míst je. To platí i o milosti

Boží. Jiný charakter má zajisté milost Boží u toho, kdo jest v nebi,

jiný charakter má u toho, kdo jest v oistci, a opt jiný u toho, kdo

jest na zemi, vždy dle toho mluvíme o Ecclesia triumphans, patiens,

militans. Místo a charakter milosti tedy vzájemn na sebe psobí,

vzájemn se podmiují. Když tedy verš 8. mluví nejdíve o ráji

a pak o lovku, do nho postaveném, dle výkladu práv podaného

chce tím naznaiti, že pro nové místo, pro ráj, Adam obdržel od

Boha novou jakost, milost posvcující nyní zvanou, obdržel

ji, když Bh mu oznámil, že uril pro nho ráj, což bylo brzy po

stvoení lovka. Tak se nám ukazuje druhá polovice 8. verše, již

mnozí pokládali za zbytenou, tímto výkladem zcela na svém míst,

ba ukazuje se pro otázky zde pod 3. projednávané velice cennou.

Ostatn výklad tento v jisté modifikaci podal už sv. Augustin tmito

slovy (Lenz 281): „Ješt však nesmíme sob mysliti lovka duchovního,

kterýž uinn jest v duši živou, ale ješt hovadnou (2, 7). Nebo tehdáž

uinn jest duchovným, když byl postaven do ráje, t. j. do života

blaženého, a obdržel pikázaní k dokonalosti, aby slovem Božím k cíli

svému dospl (2, 15—17).
u — Namítne nkdo, že výklad tento hodí se

snad na doby pozdjší, ale ne na doby prvotní, kde podobný výklad

nikomu nemohl napadnouti. Odpovídám, že to i pro prvotní dobv úpln
se hodí a ukazuji na píklady podobné: vyhnání z ráje, zapuzení Kaina

do krajiny zvláštní pro hích, vyjití Abrahama ze zem své a pod.,

v nichž se zmnou místa je spojen vždy njaký charakter zvláštní

milosti Boží a již posvcující, a již úinlivé.

Myslím, že výkladem tuto pod 3. podaným jaksi se sbližuji a

v celek upravují výklady jednotlivých otcv a uenc církevních;

z každého mínní nco je tu zastoupeno. To se snadno vysvtlí,

vzpomeneme-li, že jednotliví otcové s rzných hledisk Písmo svat-'
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vykládali, ímž nutn povstaly rzné výklady, ale s jednoho stanoviska

možno, co v nich správného, seaditi v celek.

Mimo okolnost práv dotenou vidím ve výklad podaném ješt

nkteré jiné výhody, a to:

1. Adam je praotcem pokolení lidského a proto bylo slušno, aby

prošel všechny stavy duševní, v kterých lidé mohou býti. Lidé mohou

býti ve stavu:

pirozenosti pouhé: dti zemelé beze ktu („as. katol. duch."

1894, 41 <; srv. Egger 1. c. 242, 886),

milosti nadpirozené,

milosti mimopirozené: zvláštní dary duše (proroctví...) i tla

(Henoch, Eliáš vzati do ráje).

v híchu tžkém,

v híchu všedním,

v odpuštní híchu,

v život na onom svt bu šastném (nebe), nebo doasn ne-

šastném (oistec), nebo vn nešastném (peklo).

Mám za to, že Adam všechny tyto fase, vyjma jediné peklo,

prodlal, a že tudíž nebyl stvoen hned v milosti nadpirozené. Každý

lovk, i dít, má z tohoto jeho prbhu njakou památku.

2. Ukazuje se tímto náhledem jakýsi typ budoucího života lidí,

zvlášt v církvi. Tu se milost posvcující udluje jednak dosplým,

kteí se mohou na ni pipraviti, jednak nedosplým, dtem i nedávno

zrozeným, kteí se nemohou na ni pipraviti. Dosplé naznaoval by

prbh v udílení milosti dle našeho mínní užitý u Adama, dti by

naznaovalo stvoení Evy spojené hned s udlením milostí obojího

druhu. By] by tedy i v tomto ohledu život prvních lidí jakýmsi

prologem ku dramatu všelidského života v djinách nám zachyceného!

Teba též pesnji ustanoviti pomr, v jakém jsou k sob milost

posvcující a prvotní spravedlnost v celém svém rozsahu. Je to snad

pomr tsné závislosti, podmínnosti, nebo jen pomr takový, v jakém

mohou dv vci vedle sebe existovati? Len z o tom píše (str. 367—368):

„Milost posvcující byla základem integrity (jako jest

posvcující milost i „a~spu.a u
, základ oslavení tla našeho pi z mrtvých

vstání), ale dar integrity nebyl v ní formáln obsažen...

Tou mrou byla z vle Boží milost složena s integritou, že byla tato

na milosti posvcující závislá a sní souvislá... ne že by integrita
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fysicky z kabituelné milosti vyplývala, anebo jakoby jí

byla ,c o n n a t u r a 1 i t e r povinna, nebo jest h a b i t u e 1 n á

milost jiného, nadpirozeného ádu... integrita jest dokonalost

formáln rozdílná od posvcující milosti Boží." Na str. pak 357. ješt

zejmji praví: „Svatý Tomáš odvozuje integritu z posvcující milosti

Boží, ne jakoby tato bez oné obstáti nemohla, ale za tou píinou, že

milost posvcující rozum lovka Pánu Bohu podizovala, a z vle
Boží pro tuto okolnost i rozum vládnul tlu."

K závrku

práce své chci strun zmíniti se o nkterých okolnostech, jimiž úvodu

ku práci této mže ješt lépe býti porozumno, jakož i práce sama

v jednotnjší plán pivedena.

1. Hlavní myšlenkou bylo dokázati, že nikterak neprotiví se našim

známostem o Bohu, co vypravuje se ve zpráv biblické o Bohu jakožto

prvotním vychovateli lidstva. Je to myšlenka táž, již Fr. Reginald

Schultes O. Praed. tak pkn odl v tento výraz (Commer's „Jahrbuch

fiir Philosophie und spekulative Theologie", XIII. 212): „Wie lange

noch wird jene Idee die Geister bethoren, es sei die Ausgestaltung der

Welt weniger als die Schopfung ein eigentliches Werk Gottes! Ein

und derselbe Grand macht ja Gott zum Schupfer und Lenker der Welt.

So selbstandig und initiátiv Gott die Welt erschuf, so selbstandig und

selbstbeginnend leitet und entfaltet er sie auch. Wer das Werk begonnen,

muss es auch vollenden. Grewiss ist Gott in der Erhaltung der Welt
cbenso volle und souveráne Ursache als in der Schnpfung, obwohl in

der Erhaltung bereits ein bestehendes Sein vorliegt. So muss auch der

Einfluss Gottes auf die geschopflielie Wirksamkeit trotz der eigenen

Aktivit.it der geschaffenen Krafte souveran und initiátiv sein. Gott

erhalt das bestehende Sein als erste Ursache. d. h. in einer Weise.

dass das gánze Weiterbestehen des Seins eine Wirkung Gottes ist. In

ahnlicher Weise wirkt er auf die Thatigkeit. s<> dass alle geschaffene

Thatigkeil nach all ihren Momenten eine Wirkung des guttlichen Wirkens
ist. Die ganze Gottesidee als erste Ursache resp. das ganze Resultat der

Gottesbeweise miisste umgestossen werden, wcnn wir Grott nicht in don

Vordergrund der treibenden Principien des Fortsehrittes stellten."

2. K dosažení práv naznaeného úelu použil jsem všech pokynu,

kdekoli mi pi nepatr veh mveh zásobách knih se namanuly. Neostýchal

jsem se užiti ani výsledku zkoumání protestantského, ba tak zvané
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rozdlování pramen (Quellenscheidung) od nich používané poskytlo mi

v mnohém ohledu dobrých vodítek. Mám za to, že jsem tím nechybil.

Nedá se zajisté myslit, aby všechna jejich práce v této píin byla

úpln pochybena; by mnoho bylo v ní chybného, leccos je dobrého

a mže sloužiti k obran svaté vci. Vtší pozornost v tomto ohledu

ku pracím jejich pi bedlivé, ostražité kritice jist by se doporuovala

theologm katolickým. Šli by tu jen za píkladem svatých otc, kteí

i v pohanských spisech tolik látky sesbírali k obran vci katolické. Je

poteba, aby již v seminái pi pracích exegetických dostávali theologové

širší rozhled, aby pohlíželi na Písmo se stanoviska výsledk moderních

as, nebo jenom tím udrží si kontakt s dobou svou, což jest nezbytnou

podmínkou úspšného psobení ve správ duchovní. Jak si práce ty

pedstavuji, o tom pítomný lánek má dáti jakýsi obrázek. Nemyslím,

aby vše tak dopodrobna se probíralo, ale myslím, aby podobným po-

výšenjším duchem se to probíralo. Obyejn exegese jest velice nudné,

odporné studium, ponvadž se theologovi zdá, že to je vše zbytené,

a také skuten výklady ty nelišíva jí se mnoho od dobré postilly.

Piyésti do exegese vyšší hlediska, dokázati, jak Písmo tak staré jest

na druhé stran stále nejmodernjší knihou, ukázati, že sebe hlubší

bádání vede v podstat jen k výsledkm, jež tak prost a jednoduše

v bibli již dávno jsou naznaeny, to a podobné jiné vci jasn pro-

kázané a ukázané uinily by z exegese mocný nástroj k obran naší

vci. a tak by se plnilo pání našeho bystrozrakého Lva XIII.. jenž

i v této vci poznal poteby své doby a drazn na n ukázal ve své

známé biblické encyklice. — Než to jen tak mimochodem, snad jindy

budu moci obšírnji se o tom. jakož vbec o studiu theologie, aby

vyhovovala dobám našim, rozepsati.

3. Spíše musím se sám hájiti proti možné výitce, pro tolik toho

toliko o 3 kapitolách jsem napsal. Kdo stopuje vdeckou innost nynjší,

vi. že se hlavn pracuje v monografiích. Taková monografie jest i tu

podána. Z tohoto ohledu není jisté psáno mnoho, spíše leckdo v mnohé

vci pál by si ješt více.

A že práv tyto kapitoly jsem si obral, toho píina jest udána

v úvod. K tomu pidávám dvojí malou poznámku. První je v tom

momentu, že tyto kapitoly ceteris paribus jsou z celého Písma pro nás

a pro lidstvo vbec nejdležitjší. A s tím bouvísí druhá poznámka, již

tuto uvádím slovy Štírovými v „Augustinu" (píloze ku „Correspondenz-

Blattu") 1898 é. 17.: „Meines Erachtens wíire es Aufgabe der ,Leo-

Gesellschaff, einen Preis fttr die bste Darstellung der drei ersten
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Capitel der ,Genesis* auszuschreiben; denn die Ignoranz der ,Gebildeteir

ist beziiglich des zweiten und dritten Capitels ebenso gross wie beim

ersten Capitel." A Dr. Sckáfer, známý exegeta, píše v P Literarischer

Handweiser u 1892, 592: .Es ist gewiss sehr lobenswerth, wenn Seelsorgs-

priester sich mit solch brennenden Tagesfragen der Exegese befassen;

denn der Priester und Kateehet kommt oft in die Lage, den mosaisehen

Schopfungsbericht erklaren zu miissen. Es ist sebr verhangnissvoll,

wenn der der Schule entlassene Jiingling als Bergmann in die Grube

steigt und auf den Blattern der natiirlichen Schopfungsgeschichte bald

etwas Anderes liest. als was ibm sein Kateehet in der Schule und

Kirche gesagt hat. u V podobném smyslu, ovšem pimen svému

vykladu, píše i Lempl S. J. v „Linzer Quartalschrift" 1898, 289.
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Z norských literatur.

e) Švédsko. Hned pedem upozorujeme, že referát nikterak není

úplný, nýbrž jenom noticky obsahující vtšinou o knihách, které jsem

do ruky dostal. Ze spisovatel, rodem Cuchonúv. ale švédsky píšících

první místo te po zemelém K. Tavastjerny zaujímá •/. Ahrenberg, jehož

práce „Med styrkans ratt" (Právem silnjšího) je dobrodružnou historií

neboli správnji eeno, adou dobrodružných historií z msta Novgorodu
z léta Pán 1200. Je to vlastn etba pro mládež. Se stanoviska

umleckého trpí nesouvislostí komposice. — Spisovatel skrývající se za

pseudonymem „Aina" vydal VII. svazek svých prostinkých povídek
„Vid astonlampan" (Pi lamp) a pokraováním k vtší povídce ..Hemma

pá Gretaby", „I ungdomsár" (V mládí). — Z rodilých Svedu na prvním
míst zasluhují zmínky „Šastní lidé" (Lyckliga' manniskor) Gustafa

af Geijerstamma, v kteréžto povídce humoristickým zpsobem vylíen
kontrast mezi ženatým párkem kramáiskvm a neženatým párkem
vážných, jejich pátelství, rozhnvání se a opt smíení. Hlubší však
ceny umlecké nemá povídka tato. — Bust Roest vlastním jménem
pí. S. Elkanová) napsala dvojsvazkový román, v nmž líí historii John
Ilalla skutená osobnost), jenž zapoal jako nejbohatší muž goteborgský
a skonil pout svou pozemskou jako žebrák pouliní ve Stokholm.
Knize vadí pílišná rozvleklost

Ellen Keyova a nejslavenjší teti spisovatelka švédská -
s

Lagerlofova vydaly po práci. Ona ve své knize „Manniskor" (Lidé
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podává dv studie, a to o Browningovi a Groetheovi. Tato napsala po-

vídkovou sbírku „Drottningar i Kungahalla". Je to nejkrásnjší cyklus

historických básní v prose. Nejlepší, pravý skvost jest povídka i vlastn

„sága" o Astrid a pak o Sigrid Storrád.

Hilma Angered-Strandbergova docílila velikých úspchu svými

americkými romány .,Den nya varlden" (Nový svt) a „Paa prarien".

V posledn vydané sbírce jejích povídek „Fran det nya och det gamla

landet" pojaty mnohé povídky už díve uveejnné. Spisovatelka vyniká

neobyejným nadáním v líení pírody jak domorodé tak i Nového

svta, tak že nezbytn dlužno zaaditi jméno její do ady dstojných

representant švédského písemnictví. — A. M. Rousovo vydala sbírku

povídek, již pezvala po ínské legend, taktéž v knížce uvedené, „Li-

Hang-Tse". Dj povídek všech peložen v asy dávno minulé a vtšinou

také v cizinské koniny. Zpracování námt vyznauje se živostí a

poutavostí, fantasie spisovatelina bohatá. — Také Sigurd jako jiná léta

podal k Vánocím darem tenám svým novou sbírku povídek; nejdelší

z nich udává knihy titul: „Stuta-Perssons Josua". Je to nejlepší ze

všech dosavadních prací Sigurdovýeh. nartnuta psychologicky správn
a jist, vypravována pkn a prosta vší sentimentalnosti. na kterou si

autor tu a tam potrpl. U nás a i ve Švédsku zvlášt mladí nemilosrdn

tepou do Sigurda. Jisto, že má chyby jako druzí, ale bez zásluh a

pedností není. Má humor, srdce a hlavu a je par excellence švédský

co do slohu i pojetí látky. A pro tyto vlastnosti te se více a bude

ísti, než mnozí jiní „velikáni" na poli literárním.

A. Lundegard vydal II. svazek svého ohromn založeného cyklu

románového „Struensee". První díl. „Stadsliikaren i Altona", inil tak

íkajíc ouverturu; druh v díl. „Pá hojderna" (600 str.) obsahuje závrativou

kariéru Struenseeovu z prostého dvorního lékae (lazebníka) k hodnosti

ministra tajného kabinetu a všemohoucího vládce. Koní pak díl ten

jeho náhlým pádem. Lundegard konal vážná a hluboká studia pedbžná,
než se do této práce dal. Co se pak týe erotického živlu v knize,

nenapsal od své „Titanie" nic tak pkného, jako tu je postava Estery

Gabelovy a pak Kar. Matildy.

V. JI. Wickstorom (Christer Swahn), jenž se co do produktivnosti

nejvíce Sigurdovi pibližuje, vydal novou sbírku „moudrosti" (zlatých

zrnek) pod názvem „De namnlosa marmorbrotten". — Frans Hedberg

jest už starcem, ne/ pes to posud péra z ruky nevypustil. Jeho sbírka

povídek „Fran stád och land" (Z msta a venkova) nemá arci žádné

znanjší ceny umlecké, ale pes to te se dosti píjemní'.

Z debutant budtež jenom jmény uvedeni: Martallova < sbírkou

povídek ..Maria Darling", spisovatelka není bez nadání), K. WaUer
Ilaljiln /•-. Ernst Diríng a spisovatelka pro mládež Amanda Kerf8tedt80va.

Lyrická poesie zastoupena ( . J> af Wirsénem. — Zmínky zasluhuje

a doporuení též anthologie ze švédských básníkv, ale v pekladech
dansko-norskýcb „Svenske 1 >igtere i Udvalg". Vydavatel Cammermeyer
v Christianu, poadatelé Vinssner a H. Aanrud. a. Koudelka.
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K opravám diplomatáe moravského.
Pise Fr. SNOPEK, k. a. archivá v Kromíži.

CLXXX.
310. Jenc ze Srbec. Pustimé, 13. ervence 1355. — G. I. a. 13.

Codex diplomaticas podává jen obsah listiny, Dr. Lechner celé

její znní na norm. str. 368.. ale jaké!

. 1. má originál zcela pirozen: Nos Jenczo de Sirps necnon Clara vxor

nostra (nra), ne: mea a tudíž i . 3. 4. animarum predecessorum nostrorum

seniorm ac nostrarum (nrar), ne pak: mea rum; komu platí potom

dodané sic?

i-. 2. originál: literam;

. 13. práv proto, že peet má: r 8. Wencezlaus (sic) de Praus, teba
v listin ísti Wacislao de Prous;

. 15. originál: fideiussorum;

. li). „ nominati fideiiissores v nominativu, ne: fideiussom;

. 22. „ teba ísti Wyschouiam, ne: nebo písa této listiny a píše

vždy zcela podobné tištnému a;

. 2<i. „ vna cum, v originále dv slova.

Na rub listinv rukou vku patnáctého : Caucio fideiussionis
per... in monasterio... ad altare sanctorum Peti et

Pauli apostolorum; ostatní jest vyškrabáno a pepsáno ve století

sedmnáctém.

CLXXXI.
322. Tiniocentius papež. Avignon, 25. listopadu 1355. — E. I. a. 7.

Originál te str. 266. . 3. impendimus, n<-: impedimus;

. 8. va.<?.s-allis.

Pod plikou jest podpis: B. de Trasmons, a nad B znaka: x-

(Dr. Lechner: unter dem B x = 20 als Kostenvormerk.) V rohu listiny

pod plikou jest velké i.

Codex diplomatieus, tom. IX.

CLXXXII.
39. '/au ze Svdbenic. Svábenice, 28. listopadu 1350'. — G. I. b. 14.

Záznam na rub: littera Johannis de Swabenicz (Swabecz
).

Dr. L. 369: Die anderen Abweichugen betreffen nur geringe

Verschiedenheiten der Schreibung in grossen und kleinen Anfangs-
buchstaben.

Str. 31. . 20. p»> „ex Qobis" nemá originál kommatu, které zde jen smysl

ruší, neb k tomu náleží následující: quilibet;

. 21. má originál psáno Wisschav;

. 25. „ . _ Connicz.
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CLXXXIII.

61. Jan markrabí. Veveí, 2. ervna 1357. — G. I. b. lo.

Starý záznam vyškrabán, že poškozen až i pergamen listiny. Za
záznam veku patnáctého pozorovati nkolik liter.

Dr. Lechner: Interpunctionen sind mehrfach unrichtig. — jako

velmi asto ve starých listinách.

Str. 47. . 2. má originál beneficis (bnfícis) ne beneiciariis:

. 20. má diplomatá zcela správné: nostris vice auctoritate et nomine,

v originále psáno: aucte, a nesluší s Dr. Lechnerem opravovati místo

auctoritate — auctorem, což by byl irý nesmysl;

r. 21. má originál Aychoras ne Aychorus; ltar pepsal bych lifóerarum.

(LXXXIV.
62. Petr a Jan z Pákova. Vítkovice, 15. ervna 1357. — Kopid G. str. 16.

Str. 4*. . <i. kopiá má: osmi:.

. 12. létha.

CLXXXV.
113. 5 am : Mejlic. 13. prosince 1358. — G. I. b. 16.

Str. 89. . "-. má originál: Katherina, Uaezla:
e

v. 4. má originál: mit vordochtem mute;

. 5. . _ men g nwichtis

:

. 8. „ „ ch (t j. podle nového pravopisu: offentlich), ne,

jak Dr. Lechner opravuje eéenelich, jinak by bylo ísti . 10. Insogecaner,

. 11. gedechcnis, . 12. code (Tode), podobn v dodatku v Z. á. V.

r. M. 370. cun (tun) atd.

v témž dodatku má býti dle originálu: andir gute reerk :

a . aásL Achl gross

str. 89. i'. 1'-'. originál: Tusent, ne: Tusend.

( LXXXVI.
126. Bušek z Doikích Mejlic. 7 dubna 1359. — G. 1. A. 17.

Str. I'i2. r. 2. originál: vniuersorum;

. 6. originál: Pustmir, jako . 9. a 22.;

r. 18. „ liberum et expeditum;

i'. 1!). „ inpedire;

. 2". 21. originál: scilicel dominus 15u-k<>:

i-. 26. radji litera podle zpsobu tehdejšího rozvádím zkratek Ira.

CLXXXVÍI.
//". Here :< Svábenic. Pttstim, 7. listopadu 1359. — G. J.h.lS.

Sir. 112. . 1. originál: recong recognosco);

. 2. nelze a Dr. Lechnerem opravovati „tutorie*, ponvadž pedchází: ego

nomine, teba ísti: nomine tutorio;

. :;. \. originál: de dotalicio domim prefate;

-tr. 11:;. . 2. originál: pingnoris;

. 4. 0. a 11. bylo zkratek - -:i: sancti Georgii, -anoti Michahelis,

sancti Martini;
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:

. 18. originál: renuncciando (renucciando);

. 20. originál: consiragnabimus, jako . 17. jest: consiragnare.

CLXxxvm.
142. Jan biskup. Olomouc, 18. prosince 1359. — Obsaženo v konfirmaci

papeže Urbana V. z 17. února 1364 signat. E. I. a. 8.

Str. 114. r. 2. po „memoriain" v originále jedna teka;

. 3. orig. bulla: comodis str. 115. . 4. comoditates;

str. 115. . 2. orig. bulla: wrcpendamus;

. 1 9. orig. bulla : vas.sallaniis, ne jak Dr. Lechner opravuje str. 373. vasallaniis

;

. 32. „ „ comemorandum; mmediati;

. 34. „ „ in ccwnemoratíonibus; . 37. corauniri;

. 30. „ „ imperpetuum.

CLXXXIX.
232. Sereš ze Švábenic. Pustinu?, 7. února 1361. — G. I. b. 19.

Záznam: littera super dimidio laneo in Swabenicz.
Patero peetí dosti zachovalých na pergamenových proužcích, ale s ná-

pisy mén itelnými.

Str. 108. . 13. originál: tam diu; obligacionem eis (omyl tiskový: obli-

gacione meis);

. 18. originál: Heroliticz . . . in Pustmir.

cxc.
233. Hereš ze Svabenic: Pustimr, 28. února 1361. — G. I. b. 20.

Záznam souhlasí se záznamem ísla pedcházejícího. Patero peetí
zachovalých na proužcích pergamenových.

Str. 108. . 2. teba ísti: nomine tutorio, ne: nomine tutorie, jak

opravuje Dr. Lechner;

r. 3. originál; Margaree, jako níže str. 109. . 27.;

. 0. „ správn: siluis, árka, kterou i pipojeno pedcházejícímu s

i jindy se vyškytá; filius, jak te Dr. Lechner, nedává smyslu žádného;

venatoria sice psáno, ale zdá se ísti dlužno venacionibus;

. 7. originál: iuris seu specialitatis;

. 14. „ áehebunt (originál: debebut), ne: debebit (podmt: domina

abbatíssa et eius conuentus);

-tr. 109. . 2. originál: MichaAelis;

. 4. ped „sancti Georgii" teba z dohadu doplniti census:

. 5. originál: tam diu;

. 14. „ in proximo concilio dominorum Baronm, ne: primo, nebo
jest psáno zcela zejm: inpxeimo, a p jest dole petrženo

poloobloukem, že ísti nelze slovo le: in proximo;

. 18. „ • inpetereí, ne: inpetere;

. 25. 26. originál skuten: donec predicta bona indempnis Euerint exbrigata.

CXCI.
235. Markrabí Jan. Brno, 6. bezna 1361. — Kopid I. fol. O. V. v.

Str. L70. i'. 5. kopiá: comodo, . 12. dsledn comoda a incomodis, že

pedpoložiti dlužno, že ani originál nemá dvojího m;
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. 17- má kopiá: in X d pe d nro dno; Dr. Lechner p
ni) pod d, a tedy nesprávn te: pate domino nosu . Na

konci listiny rukou písaovou pidána poznámka pamtihodná: S

patronát reystro no

Úvod z knihy

,,Prophtes du Passé"
Berbey d'Aurevhxy.

A jsou nároky filosofie jakékoliv, i relativní síla svsteraú. —
které provedla hlavami svých nejlepších myslitel, jest pece ona vlastn
jen. když k ní pihlédneme, velikým pokusem methody neustále pe-
tásané intelligencí lidskou, aby se došlo pravdy. Skutené, tlate

a krute tímto pojmem filosofie, a uvidíte, zda z toho vyjde kdy néco

více ve form také i onaké, než myšlenka methodv. prostedek vy-

pátrání vyššíhoj pokus vysoké strategie intellektuelní. Záleží jedin
na tom, poznati to v tomto širém pohybu ideí a hledisk. které z generace

neraci snaží se pozvednouti se až na úrove postupu pesného
a vdeckého; totiž rozliné methody vynalezené — ba i tv. které

historie filosofie pokládá za vymoženosti — nevedou více ku poznání

pravdy absolutní, jako lepši zkušenosti filosofické i nejvítznjší nevedou
ku poznání principu životního. Když došel lovk k jistému okamžiku
svého úsilí, k jistému bodu své theorie, naráží a láme se ; a tím je

dokázáno, že mezi jeho intelligencí a pravdou zeje vn propast, již

muže jeho innost peklenouti mosty více mén odvážnými, jichž kivka
však. afsi je vržena rukama mocnýma, láme se vždy v pli své projekce.

Xeníliž pda historie posypal] iv peatými v jejich nejzamota-

njších uzlich ? Jako pravda je sama v sob. jako má. ekla by
škola, existenci ontologickou, myšlenka jí nikterak netvoí pojímáním,

jako pozorování netvoí úkazu, jejž konstatuje nebo studuje. Pece,
schází-li jí co do úplnosti, lovk, jenž potebuje pravdy, aby byl tím,

ím jest, chápe se jí z dvojí ob.-/ vle a svého ducha ; avšak

to neznamená, jak by se mohlo mysliti, schopností vlastní jeho úsilí.

ik, proto, že se opírá o nco jiného než o sílu individuality,

uje z jeho Bchopností. Solidarita tém božská s principem

jeho bytí! lovk nem tknouti pravdy, nebyl-li dotknut pravdou.

Aby mohl uiniti k ní první krok. musí býti již v nm! Pro zvláštní

dvojitost. totiž tajemný >dpor mezi pravdou, která jest v sob, a mezi
' itnými lidskými schopnostmi, r. hrubé do pedu v

hloubce ....

Stvoení intelligentni a volní, ale stvoení ;toto slovo praví \

k. zstal by zazdn v temnotách svých schopností, smutný U^olin

vže hladu, krutjší, než vž hladu básníka, nebo by mel bez dtí,

Hlídka.
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aby se živil, tu jest. bez myšlenky, sžíraje sebe .sama v úzkusti ne-

možného otcovství, kdyby tvrce nezakroil skutkem zjevení jakéhosi,

v ln práce této zmatené a drásavé, která tak bolestné a tak nedo-

konale vede k pravd své ubohé stvoení celé v potu, v slzách a mnohdy
i v krvi! Není se tedy o to píti. Aby se jen súastnil v této námaze,

která je mu nutn pisouzena, lovk je nucen postaviti se do pod-

mínek srozumitelnosti celé, to jest. klásti Boha jako poátek všeho

rozumování, každého pojmu, každé idee. A skuten, v oích duch,
kteí snaží vyrovnati se se sebou samými, byl-li Bh na okamžik od-

strann, nastává chaos v hlav lidské; a mohlo by se tvrditi, kdyby
nesmyslnosti mohly býti dslednými, aniž by jimi pestaly býti. že

nejapný neomalenec, jenž by popíral, neb neuznával pojem Boha, neml
by ani práva použiti syllogismu k hrozné negaci.

Tak jest Bh vždy a všudy, za každou podstatou a za každým
úkazem; Bh je za svým stvoením, aby se v nm vysvtlily dv tváe,

svt mravní a svt hmotný! Mnoho duch oddaných studiu moudrosti

tak to pochopilo za všech as. Avšak jako z píin, které jedin
svaté knihy vysvtlují, a jež lidskost trochu tušila, kdyby se pi tom

vilo v úlomky, které nám zstávají z tradic primitivních; jako váše.
blud, zneužití svobodné vle mohou se vmísiti do všech jednání myšlenky

a vle lidské, bylo nezbvtn nutno se stetnouti, a stetly se dva druhv

filosofií: filosofie, která vychází z pojetí Boha, aby se došlo ke lovku
a ke spolenostem, a filosofie, která vychází jen z poznání lovka,
aby se pozvedla k vyššímu pojmu Boha a zákon, dsledkm svého

bytí; konen filosofie, která osvtluje temnoty koneua zetelnými

jasnostmi nekonena, a filosofie, která domnívá se, že mže rozumováním,
jemuž vždy schází ohraniení, vysvtliti Tvrce stvoením; — jako

kdyby svtlo, které pichází s hora, sestupovalo, místo, aby vystu-

povalo, jsouc v tom podobno synu, který nikdy nemiluje tak svých
rodi, jako svých dtí, praví hluboce tito tvrcové jedné minuty,

takovíto" otcové, mluvíce o svých dtech! Kdyby bylo zde na míst vy-

pravovati historii filosofie, ukázalo by se, že byly vždy jen tyto dv
filosofie na svt, jen tyto dv methody, jen tyto dva druh}- úsilí ducha
lidského k pravd, od Mojžíše až k Aristotelovi a od Platona až

k Hegelovi.

Tyto dv filosofie tedy, které se jeví ve všech epochách lidského

ducha, nikdy se nejeví ve stejné míe, v protitlaku pravidelném. Pravda
a blud, vn v tvái tvá historii, nejdou rovnobžn. Každý okamžik
se setkávají a drtí— Kdož to neví? Brzy jest to pojetí Boha. který

vládne a ídí filosofickou myšlenku celé jedné epochy, a brzy jest to

pojem lovka, ba co V velikášství lovka, který zotrouje všechny
duchy v jakési metafysice hloup lidské.

Možno tedy souditi ze strašné a stejné schopnosti lidskosti pro

pravdu nebo pro blud, a lze oznaiti filosofiemi — jako se oznauje
chifframi smlá klenba stavby, nebo voda rozlévající se z eky pod
pilíi, jimiž se valí — pokroky bludu, jenž stoupá v intelligenci národa,

neb skvostnou náklonnost tohoto národa, smujícího k pravd. Tak.
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ku pikladu ve stedovku, kdy katolicismus, jenž obsahuje pravdu
absolutní v tom, že dostauje lovku, aby ji poznal, byl zákonem všech

duch a všech srdcí, pojetí Boha vnucovalo se ke všeobené úvaze a

osvtlovalo všecky systémy svým leskem.

lovk pece již protestoval (mj Bože, protestoval již v ráji!).

Kacíství odpovídalo theologii, orthodoxii. velkému filosofickému uení
církve; kacíství, to jest více mén filosofie, která vychází z pojetí

lovka, ani nevidí ani nepojímá Boha. le jen tímto úzkým pojmem
a zmateným! Ano, kacíství, sa s tisíci jazyky, odpovídala; ale po-

vedlo se ji umlet— Vše souviselo v život spoleenském: Vda a

moc, knžstvo a vlády. Zaízení pomáhala pravd. lovk hájil Boha....

Naopak, za as moderních, v pítomnosti, zvítzilo pojetí lo-
vka .... To se zmocnilo filosofie, i lépe a více eeno všeobecného
ducha devatenáctého století. Druh to hrozné smrti, která zasáhla živého

a která se ho zmocnila takovou silou a širokou dlaní, že kdyby Bh
nesesílal velikých všemocných duch, kteí jsou jako divotvúrci my-
šlenky a kteí ji šlehají a mní zázraky genia, by nebylo brzy pro-

stedk ji vzkísiti!

To jest zlem aktuelním, zlem nejvyšším; to jest význaným
a hlubokým charakterem filosofie moderní. To jest lovk v základu,

dávající si pednost ped Bohem a stavící se na jeho místo v intelligenci.

To jest pojem lovka, jenž chce dáti. eho nemá. to jest pojem Boha.
Zlo není od verejška, ono pichází z daleko vtší dálky. Bylo zp-
sobeno jednmi se zloinnou vypoítavostí, druhými s hroznou nevinností.

Renaissance dosáhla svého jména, že obrodila pohanství, a její rozkvt
byl tak krásný, jako zmámení bylo všeobecné. Sirény antické vzaly

znovu ve svá hebká ramena svt zmrtvený asketismem kesanským.
Beze vší pochyby církev neomylná nekolísala. Zstala tím. ím byla.

To není mystická holubice, jejíž kídla se prostírají nad svtem,
jejž by pojala závrat z tohoto výparu navonného, vystupujícího ze

zem jako z kád, v níž se vail starý Aison pohanství ve zlat
a bronzu nalezeném v Korint! Ale Medicejský. jenž ídil církev. —
jest nutno to íci, — °P°jil se na okamžik nektarem antiky; Leo X
zapomnl, ta Platona, zdvihnouti ruku. která mla bíti. a toto opomenutí
pišlo svtu draho. Nejnepatrnjší z mnich Kristových použil dobe
svého asu, aby hodil zápalnou obt protestanství na oltá. Ped touto

hodinkou zdímnutí papežská dstojnost dopustila se poklesku až v jeho
lidském pvodu, tím že zavela trestem vyhlazujícím ústa. která ho
chrlila, a která mohla znovu poíti jej chrliti, kdyby se nebylo povedlo

víti. V tomto svt, kde duch a tlo jsou sjednoceni nerozvížitelným
tajemstvím, trest tlesný má svj dvod duševní k existenci: nebof
<ílovk nemá úlohy, jak myslím, rozdvojiti stvoení. co. p.)
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Nová díla.

Prof . G insoppe Galderon i: II p o s i t i v i s m o, Fe y o 1 u z i o n i s m o, e i 1

materialisme Róma 1900.

V první ásti vyvrací spis. nauku, že smyslná zkušenost jest

jediným zídlem poznání a dokazuje, že jest nemožno z poznání pouze

smyslného vystoupiti až k pedstavám všeobecným. Positivismus pi-

pouštjící toliko poznání smyslných vcí a zjev nií vdu a koní
skepticismem. — V druhé ásti poráží evolucionismus zbranmi
z evolucionistického tábora vzatými, ukazuje, že evolucionismus vý-

zkumm odporuje a probírá rzné kapitoly evolucionist: zákon mnli-
vosti, zákon ddinosti, embryologii, monstruositu atd., vše jasn a po-

pulárn. — Tetí ást, vnovaná materialismu, jest nejdelší a vyvrací

rozumy materialist starších i moderních. h.

A. Groppali: La dottrina del piacere in Plutone ed Aristotele.

Milano 1900.

Podotknuv, že o zálib dosud mén se studovalo než o bolu.

rozbírá a objasuje Groppali uení Platonovo a Aristotelovo o zálib,

pihlížeje k textu pvodnímu, eckému. Potom je pirovnává mezi

sebou jakož i s, názory o zálib Platona a Aristotela pedcházejícími

a je následujícími, aby ukázal, jaký vliv mli velcí dva filosofové etí
na djiny lidského myšlení. Dochází k tomuto závru: uznává a cení

velké zásluhy Platonovy o rozvoj myšlení o zálib, ale míní, že byl

názor Platonv vítzn pemožen Aristotelovým názorem vybranjším,

hlubším a bystejším, a proto také reelnjším a mravnjším. h.

Lumir: Walka Idej, Gwiazda Wschodu, poema dramatyezne Síowiano-

polskie. Str. 537. — Týž: Poema. Prolog. Sir. 305. — Týž'. Xa Ziemi,

Perly. Dva Poematy boleéci. Str. 160. Vyláno 1900 u Gebehnera a spoL

v Krakov-Petrohrai l.

Horacovo heslo „nonum prematur in annum", aby si básník své

vci po devt let choval ve stolku a teprve po tak dlouhé dob
(rozmýšlení, zkoumání a vylepšování) se s nimi vytasil, se u podivného

autora zmínných básní a epopejí neosvdilo. Poslal už nebožtíkovi

Kraszewskému i jiným básn své („Gwiazda Wschodu") k nahlédnutí,

radili mu, že není doba pro takové idey vhodná, te snad si myslil

po tolika už slovanských i mimoslovanských pracích bclletristickýeh,

vdeckých i novináských, v nichž idea Slovanstva s Germanstvem
se opvá, v nichž se prohlašuje den budoucího obrození evropského
svta Slovanstvem — myslil si, bude i na mou „Gwiazdu Wschodu"
Dojde porozumní a pochopení tento sen o vítzném boji slovanské

lásky s nmeckou sobeckostí na pd historických srážek polabských,

srbsko-polsko-eských pojatý. A zajisté nemýlil by se. kdyby jej uml
podat v pravém umleckém rouše. Ale to schází: v podáni dje i ve
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. Tak zstanou chvályhodné ty myšlenky a idey leda soukromou
zábavou njakého polského statkáe na Volyni, jež však nenadchnou
ani nadšených. O slovanství autora svdí už vnování obsáhlé epopeje

„Gwiazda Wschodu" —- je to slovanství velmi naivní. Autor nedovede
vypoísti ani slovanských národu, jimž svou knihu pipisuje. Jedny
dle kmen, druhé dle zemí jmenuje. Nebude od místa ten pozoruhodný
výet Slovanv uvésti doslovn: „Polakom. Czechom, Rusom. Litwinom
bratnim. Morawom, Serbom, Bulgarom, Czarnogóreom

3
Bošniakom. Sío-

wakom, Chonvatom. Síawonom, Kroatom (!), Dalmatom, Lužyczanom" atd.

V celé té ad tautologickvch jmen však vvnecháno pece jen jedno
plém — Slovinci (po polsku Slowieúcy), za to Charváte jmenováni
dvakrát! — Už jen tento výet si peísti a lovk má pojem o hloubce,

propracovanosti a opravdovosti ideí a cíl. jaké se tu pedstírají.

Souasn vydané s „Walkou idej. gwiazdou wschodu" básn
^Pr<

]

"agmenty k nmu!) je zmatený soujem všemožných názvv a

jmen moderních: literárních, politických, sociálních, národohospodáských,
filosofických ve form krátkých, niim nesouvisících zpv. — Trochu
srozumitelnjší jsou dv krátké básn: „Xa Ziemi" a „Perly", dva
zpvy bolesti, jak je autor nazývá, a vnované zemelému bratrovi.

Autor jest velikým pítelem Cech, velikým „Slovanem" a velmi

setlý, bojuje pro istou lásku lidskou svými rýmovanými frasemi —
tof vše to pkné, co o nm díla jeho hlásají, více však už nic! —
Spisovatel oekává od svých básní, že vzbudí asi veliký rozruch; zejmo
to odtud, že je rozeslal na velmi mnoho asopisv a listv i nepolskvch.

Josef Kuffner: Scéna za scénou. Volné listy z kroniky rozvoje našeho

divadla. -1898. Praha, J. Oto. 1900. Str. 304.

Známý feuilletonista „Národních Listu" pedkládá tu soubor svých
úvah o eském divadle, o skladbách, hercích a hrách, o podnicích ve
prospch druhého eského divadla atd. Xvní. kdy správa divadelní

zmladoeštna. obrácen zetel obecenstva ponkud více tam k té „ zlaté

kaplice" na nábeží vltavském, která však peasto jest vším jiným
víc než kaplikou . . .

Kniha p. Kuffnerova obsahuje mnoho, co p aitalo jen denní zájem,
mnoho však také, co jest hodn<> úvahy pro interessentv divadelní

i umlecké vbec.
„Kde zstává poád naše domácí drama"? Kde vlastní tradice

umlecká, kde pravá vzájemnost divadla s životem, kde tsná souvislost

jeho s obecenstvem ?u

Jest-li divadla dle obyejných názor nvnéjších jen zábavní
místností — a to ani ne vždy ušlechtilejší než jiné. a nákladnjší —
a herecký personál, mužský i ženský, jen zábavním materiálem pro

všelijaké aristokratv „ducha" neb rodu, pak myslím, že je marno
ino mluvení o umleckých a vzdlavatelských úkolech jeho. Pan

Kuner je vážn pojímá, jako theoretikové skoro všichni, ale praxe
jde svou cestou. Proto otázka jeho zstane asi dlouho nezodpovzena.
Pokroku zajisté v tom smru nevidti nikde, spíše naopak.
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./. M. Kadldk: ímská pout 3Ioravan. Pívoz 1900. Str. 160.

Zdailá jubilejní a jaksi manifestaní pout moravská (od 19. bezna
do ii. dubna) dle všech zpráv stojí za to, aby byla památka její udržena.

Spisek p. Kadlákv již proto zasluhuje s povdkem býti pijat. Zárove.
však má cenu svou jakožto cestopis, ne takový kožený, z Bádeckra
opsaný, nýbrž poutavý, svže, dle osobních pímých dojm psaný.

M.Jahn: Zapadlé úhory. Ottova Laciná knihovna národní, . 180. Str. 244.

Osm obrázk z trudného života valašských venkovan. Pan spis.

po zvyku svém vypravuje vážn, soucitn, a tu a tam snad ponkud
suše. Píbhy jeho jsou vtšinou trudné, kdyžt kouká z nich bída,,

skleslost tlesná i mravní, bolest, asto smrt. Pan spis. místy by rád

sloh takovýchto vesnických kreseb pibarvil moderním zpsobem líení;

ale zdá se mi, že vty takové trí tu jaksi cize (na p. str. 7 7.07,35).

Na str. 5. zapražení „koníci unaven ped vojem vykraovali"; jak

to? — Obsah jest nezávadný, pro lidovou etbu vhodný.

Bohumil Brodský : Páni a paní. Obrázky z úednického ovzduší. II. Praha,

G. Franci. 1900. Str. 362. Cena 2 K 50 h.

Ti povídky tohoto svazku opt obsahují dosti všední, ale nikoli

nezajímavé píbhy ze života úednického ve dvorcích. Postavy jsou

celkem poád stejné, pan a paní vrchní, správce, píruí, lesník atd.

s píslušenstvím ženským. Též intriky a zápletky jsou obyejného druhu r

ale, jak zmínno, etly by se povídky zcela slušn, kdyby úprava
djová, zvlášt pak slohová, byla ponkud pelivjší. Nkdy jsou obraty
píliš anekdotové (na p. str. 186 a d.), nkdy nepirozené. Sloh jest

píliš kronikáský. ba i s grammatikou asto se potýká, což by pece
letos už u eského spisovatele nemlo býti pozorováno. Na str. 311
teme odstavec: „Po desáté hodin zvedl se správce k návratu.

Byla to jeho uritá hodina, a nikdo ho nezdržoval. Správce sice h<

koho pak?) pobídl, aby ješt zstal, on však rozhodn prohlásil, že

pjde s ním." Podobných slohových nedbalostí je více.

-KS
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Norští konvertiti. „Catholic Times" pináší krátkou následující zprávu,

která je b n>, aby vyvážila mnoho dlouhých sensaních lánku. Krogh

Tonning, protestantský hlavní fará v hlavním mst Norska, který má na

Bkandinavském severu mnoho píznivcv a obdivovatel, navrátil se v kolleji

je.-uit.-ké v Awerhaua (Dánsko do katolické církve. Mnozí z jeho pívrženc
navrátili se již ped ním do církve katolické, mezi nimi uený protestantský

rektor Niels Hansen, který Dr. Krogha jmenuje ve lánku .Catholic T
nejvážnjším a nejvtším protestantským uencem ve tech severních krá-

lovstvích Dánsku, Švédsku a Norsku, Newmanem severu. Je to velkým

triumfem katolicismu K tomu budiž pipojeno, že k pívržencm Dr. Krogh-

Tonningovým pináleží celá svobodomyslná strana národní v Norsku, jež

má za leny nejznamenitjší muže z elity národa. Tato mocná katolisující

strana, která velife - N ska vidí v jeho dob katolické a v prvním kato-

lickém králi -v. Olau národního hrdinu, uspoádala velkolepou slavnost sv.

Olafa na volném prostranství ped dómem v Dorntjemu, kde mužové jako

Bjornstjerne Bjdrnson v úchvatných eech krále sv. Olafa a katolické

Norsko ped „reformací" oslavovali. Tém všecky ei obracely se proti

vandalismu ^reformanímu" a proti pastorm. .Stojíme blíže -v. Olafovi a

tm. kdož stavli dóm drontjemský, pravil mezi jiným jeden eník, než

tm. kteí jej zpustošili." — R.

Ambrož a Theoilosius I. Obecn se vypravuje, jak i z našeho Ottova

Slovníku nauného 1. 96 vidti možno. ž<- sv. Ambrož, biskup milánský,

„když císa Theodorius I. Veliký v Solunu uinil veliké krveprolití, v nmž
7000 lidu zahynulo, a potom v Milane do kostela chtl vstoupiti, zastoupil

mu cestu a podrobil jej veejnému pokání.- Proti -lovm zde položené

vytištným polemisuje Dr. Hugo Koch v tubingském „theologische Quartal-

schrift" 1900, Btrana Hoj. n. následovn: Kdy/ zvsí o hrozné sei došla

do Milana, Ambrož z poátku vyhýbal se císai, aby mu tak ponechal

by mohl jíti sám do sebe, a napsal mu z dáli psaní (ep. óli s dtklivým
napomenutím ku pokání. Varuje jej, aby ku híchu svému nepiiovnl
híchu nového 51, 12: noli peccato tuo aliud peccatum addere, ut usurpes

quod usurpare multi- officit <> jaké to usurpaci mluví, praví n. 18: offerre

non audeo Bacrificium, -i volueris assistere. Au quod in unius innocentis

sanguine non licet, in multorum Uet? Non puto. Zde varuje tedy Ambrož

císae jasn a zetelné ped „assistencí" pi sv. obti, jelikož pítomnost pi

obti již tomu není dovolena, jenž prolil krev jednoho jediného nevinného.

Biskup obrací se tak k císai, jenž posud nedal znamení lítosti a neprojevil

ani slova politování. Pítomnost císae nekajicného pi mši sv. byla by mla
za následek i -v. pijímání a to znaí > aliud peccatum. V i-. 1 I. vy-

pravuje Ambrož o -nu svém a my dobe pochopíme, ž>- ho tmo rmutlivá

záležitost zajímala i ve snu: cum enim essem sollicitus, ipsa nocte, 411a
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proficisci parabam, venisse quidam visus esl ad ecclesiam, sed mihi sacrificium

offerre non licuit. I zde je myšlenka, že Theodosius pichází do chrámu bez

známek líto-ti s nároky oprávnného vícího, proež biskup nesmí obt
konati. Se známkami lítosti a s úmyslem podjati se pokání byl by ml
císa do chrámu jíti k obti. V pohební ei pak Ambrož ís. :-54. chválí

císae takto: strávit omne, quo utebatur, insigne regium, deflevit in ecclesia

publice peccatum suum, quod ei aliorum fraude obrepserat; gem itu et lacrimis

óravit veniam. Zárove tu jako dkaz nábožného smýšlení císaova uvádí

okolnost, že po vítzství nad Eugeniem pro vraždní nepátel v bitv zdržel

se consortium sacramentorum, až u pítomnosti svých synu dosáhl milosti

Boží. Jak vidti neuvádí Ambrož o výjevu u portálu kostelního ani slova.

Dle celého popisu máme spíše za to, že Theodosius na dtklivé napomenutí

biskupovo inil pokání. Proto nejnovji Fórster (Ambrosius Bischo von

Mailand 1884 str. 68) popírá historinost scény u kostelního portálu, jak

se obyejn dle Paulínovy vita Ambros, c. 24. vyliuje. Ambrož, praví

Fórster, jenž ve svých dvrných dopisech s diplomatickou vrností popisuje

všecky píbhy, ml zde tím mén píiny mleti, když mohl oznámiti

úspch své vci. (O. ]..)

Nkolik poznámek o tisku novináském. (O.) Podpory hmotné

dostává se dále novinám netoliko pedplácením, nýbrž také, a to znané,

inserováním. Proto má se každý pítel listu katolických ze všech sil svých

o to piiovati, aby v nich hojn bylo inserováno. A není tak obtížným

toho dosíci. Jest jen potebí pi každém nákupu obchodníka, u nhož kupujeme,

upozorniti na list katolický a doporuiti mu inserování v nm. Než takovéto

pouhé upozorování a doporuování nebude míti úspchu praktického, nebude-li

také každý uvdomlý katolík poteby své jen u tch obchodníku si opatovati,

kteí v listech katolických inserují. Uime si proto dále zásadou pi každém
nákupu upozorniti obchodníka na to, že jsme u nho koupili neb objednali

zboží na základ inseratu v list katolickém uveejnného. Pak zajisté

obchodníci vidouce, že inserování v listech našich jim nové odbratele získává,

budou astji a hojnji inserovati než se posud dje.

Krom toho teba i to poznamenati, že inserovati v listech zjevn

nepátelských, a samo v sob híchem není, pece znaí spolupsobení

k nmu, pokud totiž astým inserováním list takový se podporuje a šíí.

Ovšem teba tu vzíti zetel na škodu, kterou by obchodník neinserováním

Utrpl, a nadji vliv listu tím seslabiti. Ponvadž obyejn tato nadje jesl

nepatrná, nespojí-li se velmi mnozí katolití kupci a obchodníci za tím úelem,

proto jest jednotlivec sotva k tomu zavázán; ano za jistých okolností muže
tu každá rozumná píina omluviti. Proto bylo by si co nejvíce páti a teba

také všemožn o to usilovati, aby katolití obchodníci o tom se dohodli, že

vbec v Inkových listech nebudou inserovati. Než toho si nesmíme nikterak

zatajovati, že za našich dnu, kdy obchod vtšinou se nalézá v rukou židv,

ani tímto spojením nedosáhlo by se velkých úspch.
Znan by se mohlo k rozšíení tisku katolického také tím pisptí,

kdyby všichni katolíci si navykli tomu, aby všude ve veejných místnostech

Žádali listy katolické. Prodavai, kolportéi Špatných listu nás ohlušují svým
kikem: „Pejete si toho neb onoho listu? Za tyi, pt krejcaru íslo!"
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Podobn žádejme také všude dobrý list katolický v kioscích, v hotelích,

v restauracích nádražních, v ítárnách, v hostincích, v kavárnách, v lázních,

u holi, v ekárnách lékav. A se pochopí konen jednou, že jsme

obany jako druzí, a že máme právo k tomu, aby žurnály, které hájí naše

pesvdení, nebyly vyloueny z veejných míst, jako bychom my katolíci

za nic nebyli pokládáni. Ponvadž však žádný tém katolík nežádá ve

veejných místnostech listu katolických, proto nelze se diviti, že jich majitelé

tchto místností nepedplácejí. Je to podivným vbec zjevem: nepátelé církve

odmítají naše listy; mají ped nimi strach jako ábel ped svtlem, pohrdají

jimi. zavrhují je? Pro my katolíci nemáme podobného odporu ku špatnému
tisku? Pro teme jej s dychtivostí? Pro podporovati vojsko tisku nepátel-

ského penzi, které odpíráme tisku dobrému? Nechceme-li pinésti obti,

abychom podporovali listy katolické, nepodporujme židy a zednáe. Uime
konec oné anomálii, kterou konstatuje slavný Windthorst: „Kdo udržuje

špatný tisk? Kdo kupuje špatné knihy? Lidé poádní."

Ostatn velikým vlivem novin nesmíme se nikterak dáti k tomu svésti,

abychom moc tisku peceovali. Respekt ped tištným slovem již se namnoze
zmenšil, tak že tenái list tchto, vyjmeme-li nezkušenou mládež a mén
vzdlanou ást tenástva, nepijímají již vše, co etli, za bernou minci.

Nepeceujme zvlášt píliš tisku novináského a nezapomínejme jak

pro tení tak pro psaní denních list na knihy a listy odborné. lánky
v novinách jsou obyejn jen improvisací beze všeho hlubšího studia, a proto

asto jen povrchní. Špatný list vrhne totiž na p. do svta njakou pomluvu
proti církvi, hned teba dobrým novinám odpovdti a pomluvu vyvrátiti.

Jak však je tu možno dležitou otázku dkladn prostudovati a o ní náležit

pojednati? Objevují se zjijisti' tu a tam lánky, které odpovídají v každém
ohledu požadavkm stilistiky a vdy: pece však jest a zstává pravdou,

že zídka kdy vyváží knihu hluboce promyšlenou, jež v tiché samot uzrála

a peliv od kompetentního odborníka sepsána byla.

Neklesejme do sebeklamu protestantských spoleností biblických a

missijních, které se domnívají, že rozšíením tolika a tolika tisíc biblí se

hlásá evangelium a že miliony traktát znamenají tolikéž obrácených.

Pedem již je záhubný vliv špatného tisku tém vždy vtší, ponvadž
lichotí vášním a nezízeným náklonnostem, ímž také vysvtluje se jeho

vliv; avšak v tomto vlivu nemže ho tisk kesanský nikdy pekonati a jeho

vliv nebude vbec vyvážen tiskem dobrým. Tu živé slovo, pedevším však

píklad a cíle vdomý skutek je hlavní vcí. K tomu bez únavy povzbuzovati

a vybízeti, k dobrému nadchnouti, lépe smýšlejícím zmužilosti dodati, je správn
informovati o událostech a úlohách pítomnosti, to hlavní úloha kesanského
tisku: jeho posláním jest ve vcech a záležitostech svtských raziti cestu

kesanskému názoru.

Avšak vykoupení i ve vcech svtských pinese opt jen skutek: tedy

spravedlnosl a moudrost vlády, po pípad zákonodárství a .-právy ve velkém

i malém, sociální reforma, použití všech technických a kommercielních

pokroku, innosí lidstvu píznivá, všeobecn užitená, na každém hospodáském
dvoe, v každé dílné a továrn, v každém zamstnání, obchod a obcování,

ve vlastní domácnosti, v rodin a ve škole.
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Židovští lékai mli by zajisté naši spolenost pimetá trochu k pe-

mýšlení. Pibývá jich hrozivou mrou — vídeská fakulta je skoro jejich

— oni iní z povolání lékaského obchod — a jak židovské obchody do-

padají, víme všichni. Nejsmutnjší jest, že i ve veejných ústavech se

židm dává tolik pednosti. Zemská nemocnici- v Brn na p. a zvlášt

zemská porodnice jsou plny židovských léka, kteí se ovšem k ne-

mocným i ke svým nežidovským kollegm chovají také podle toho. Vzdálený

pozorovatel se asi podiví, kterak autonomní kesanská vláda mže židm
tolik nadržovati. Drobet vysvtlení nalezne v tom. že židovští lékai konají

také nejlepší služby germanisaní, šikovnjší, než pouzí Nmci-kesané.
Páni primái, z nichž nkterý za mnoho let sotva nkolik slov eských
pochytil a úmysln esky mluviti ani se uiti nechce, vdí dobe, pro židm
pi návrzích dávají pednost; humanita jejich sahá práv jen až po eského

ubožáka — dále ne.

Pohodlné schdky ke sláv picházejí do mody v olomoucké arci-

diecesi. Staí tam octnouti se njak ve sporu s p. arcibiskupem a už je

lovk národním hrdinou a muenníkem. Kdejaký nepoctivý knížecí hajný

neb dráb je darebou, dokud je ve služb ;
jakmile jej vyženou, jest muen-

níkem „arcibiskupovy mstivosti". Redaktor, u nhož levice [k žebrot napažená]

neví, co dlá pravice [píšící invektivy proti dárci], stejným zpsobem snadno

se proslavuje. Zprávy o (zasloužených i nezasloužených) dtkách, vyhržkách,

trestech a suspensích knéží v novinách jen lítají; vyvracejí se a zase potvrzují,

tak že zdá se to nkdy jenom nastrojenou komedií, aby se o jistých lidech

hodné mluvilo a proti arcibiskupovi štvalo. Zkrátka, nový a pohodlný gradus

ad Parnas.-um.

Pabrky. „Véda nepátrá po píinách jev pírodních, avšak usiluje

toliko vybádat stálou, vzájemnou jich odvislost ili pravidla, ídící jich

objevování za ohraniených podmínek, které nikdy nebývají isolované, nýbrž

vždy psobí v kombinacích více mén složených. Z toho dvodu nevysvtlí

vdy pírodní píiny konené a nedají odpovdi na otázku, jak povstal

svt, pro trvá, pro zjevil se na nm lovk atd.'
< (Pro. Dr. Hoyer dle

„Živy" 19nii, 9:)

— Tamtéž vytýká pro. J. Velenovský: „Bohužel že asto v uebnicích

školních místo oduševnlé morfologie, jež vlastn jest podstatou látky vdecké.

obsažena bývá pouhá nomenklatura, a proessor ve tíd místo vdy pednáší

pouhou nomenklaturu. Ano i na fakult jsou mnohé pednášky vlastn jen

výkladem nomenklatorickým. Podobným vyuováním pírodopisu vzbuzuje se

ovšem u dosplých neúcta a u žák neláska k vd této. Kdyby páni

inspektoi škol místo svých mandarinskýcb instrukcí, kterými znesváili

v poslední dob naše školství, hledli, aby se vyuovalo vdecky, posloužili by
školství velice.

-
' — To platí o vtloukání pouhých formulek vbec, v každé véd.
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co blahoslavení. Tak na p. výlohy s blahoslavením Crescencie Hossovy
spojené iní zhruba 60 až 70 tisíc lir, výlohy nedávného svatoeení
Antonia Marie Zaccarie byly 152.840 lir. Výlohy nese ten. kdo za

obt svatoeení i blahoslavení žádá: tedy rodina, ád. diecese. zem.
stát a pod. Náprava by tu zajisté byla velice potebná.

Blahoslaveny 30. záí Antonio Grassi byl lenem kongregace

sv. Filipa Nerijského, byl pedstaveným konviktu oratorianského ve

svém rodišti Fermo. Vynikal obzvlášt úinnou láskou k bližnímu. Zemel
13. pros. 1671 v 79 letech vku.

V listopadovém konsistoriu eká se jist jmenování nových kardi-

nálu, nebo z 72 jich dnes schází celých 14. tedy ptina. Mezi tmi.

kdož úporn již naped stále se nadhazují, jest též vídeský nuncius

Msgr. Taliáni, ne proto, že by pro zásluhy své on už první byl na

ad. ale že už dávno projevil pání býti zbaven svého úadu a —
bývali nunciové koní vždy pod kardinalským kloboukem.

Z Pešti zahájena celá hotová výprava mí nohy proti
Vatikánu. Kdekterý list vydržovaný od Alliance Israélite. od ..Pester

Llovdu". ..Neue Freie Presse" až k ..Berliner Tagblattu" sejí súastnil

Aby se nezdálo, že útok zaíná z Pešti, vystoupil první ..Berliner

Tagblatt" lánkem ..Vatikán und die Habsburgische Monarchie." A pak

už to šlo rejem z Berlína po Nmecku. Rakousku i Uhích Podnt
zavdala nejdív pout biskupu Strossmayera a Stadlera do íma a jejich

audience u Sv Otce, v níž bvli proti nadání a pání peštskoyídeskýeh
židu dokonce milostiv pijati. Na toto jitení se liberálního tisku

..Os<ervatore Romano" odpovdl krátkou notickou, že Strossmayer

a Stadler došli do íma jako biskupové a jako biskupové též byli

pijati. Do politiky rakuuské pak že se Vatikán míchati nemže.
Obtí msty a zlosti vyhlédnut konen vyslanec rakousky v

Vatikáne hrab Revertera. Najednou schváln Šíeno o nm. že

jako neschopný, jako píliš povolný vi protitrojspolkové politice

vatikánské (kard. Rampolly) bude odvolán. L*ž dávno prý byl tento

úmysl, ale šeteno jeho osoby a jeho stáí. Ted za trest všechny ohledy

ustoupily stranou. Listy úední nestaily vyvracet, co vše není

vše je pravdou. Nástupci také již jmenováni ti: nejdív známý liberal

hr. kielmansegu-. pak vyslanec belgický, konen i hr Bedich Schonborn.

Na konec vše utichlo. Revertera prý zatím zstane: prý aspo až do
smrti sv. Útce. aby jako obeznalý s pomry mohl býti pi budoucím
konklav

Velmi správný náz< >r pr< mesl s v. Otec i statn o p o m érech
v naší íši pijímaje velkoknžnu toskánskou s jejími dcerami

(arciv Alice. Uznávaje trudné pomry v naší íši. vyjádil se sv I

že vyhýbavost a zbablost vysoce postavených a vlivuplných osob naši

íše velmi mnoho z toho zavinila. — Loue se pak se vznešenými
návštvnicemi pravil : „Jdte a zvstujte svtu, že jsou ješt knžny,
které se nebojí sv Otce navštíviti." — Výtku bázn lidské vztahují

vlastn na poslední soubojové affairy, ale mínna dle všeho i na po-

mry uherské církevn-politické a v Rakousku ješt asi i na rejdy
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nmecko-radikalní a _los von Rom". Ze ta báze ped radikalismem

v obou ástech íše mnoho a sk iko zavinila, nedá se upít
D nás se dá pocítit silná ruka jen tomu. kdo si toho nezasloužil. —
Druhá poznámka jest význanou. Vidt, ž lice nenese lhostejn

tu obojetnost politiky u našeho dvora zahájené, již se chce vyhovt
na obé strany, k vli Quirinalu vyhýbá se Vatikánu, a k vli Vatikánu

pomíjí se Quirinal.

Z této poslední výtky ukuly si liberální listy už hrozbu, že bude

tedv na ase neukládati si už té reservy, jakou si ukládali u dvora

dosud pru zachování míru s obma stranama. Na jae chce mladý
král italský uiniti svou povinnou návštvu ve Vídni, bude teba mu
ji oplatit. Muže prý to tedy jednou býti i na púdé ímské!

Lee po tomto rozvichení protivatikanském nastalo už zase po-

nenáhlu tichu, ješt sem tam njaký opoždný venkovský lístek snad

zašustí, velké listv zatím už svou látku vyerpaly v té véci. Dá se

m píležitost najíti nová.

U nás nad to mají listy plné ruce práce s volbami. Na poátek
prosince svolány biskupské konference do Vidné. Není po-

ehybv. že ve vážných dnešních pomrech také rakouský episkopat

promluví asi slovo k Volim. Olomoucký arcibiskup už svj díl dostal

v listech moravských i neliberálních, že snad odvážil se dáti knžstvu
svému pokyny, což i kdyby pravda bylo, zajisté pokyn takový nemohl
zníti jinak než: starejte se pokud možno, aby zvoleni byli ho dní lidé.

Ale to je to. mnozí se snad necítí takovými!

/.ka „hlaholskéh o
u

j a z y k a pi bohoslužb na jihu není

ješt tik rozešena, aby nepovstávaly proti eenosti. Tak odvolávaje se

na poslední rozhodnuti sv. Stolice, biskup poresko-puljský zakázal pod
ni susp<-nse zavádt hlaholici do chrám své diecese. A práv

v diecesi pulské jako nejbližší i istrovm dalmatsko-charvatským se

'nejdéle na poloostrov isterském udržela.

V zaderské diecesi, odkudž rovnž za nebožtíka arcibiskupa

Eajeviée vvpuzena byla. opt se obnovuje. Knží „glagolaši"

ujm po papežském rozhodnutí tak iní. Tak 7. íjna v Preku u Zadru
tamní fará opt po dlouhé dob poprvé zpíval mši sv. hlaholsky

k veliké radosti obyvatelstva. — Na zavedení hlaholice mají právo i

pemnohé obce bosen>ké. Nebo i tam hlaholský jazyk a písmo v liturgii

vládlo až do nedávná. Poslední .. _
- lid je nazýval „curdij

byl i »li, jenž zemel v letech padesátých. V mnohých chrámech
známkou hlaholice jsou ješt knihy, missaly, brevíe. agendy a podobné
hlaholským písmeni ve staroslovanském jazyku tištné nebo psané.

Lee byla hlaholice v užívání i kde se knihy tebas neuchovaly. Bos
Františkáni hodlají požádat o znovuzavedení hlahulice v jejich klá-

šteích. Mají i historické právo na ni. jak missaly hlaholské v domech
jejich zachované- svdí.

itné pro budoucnost název „hlaholice" už bude nemístným.
Patil názf-v ten vlastn jen písmu a to te už ipuštno. Aspo nej-

novjší vydáni knih mešních a obadních v ím se tiskne obyejným
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písmem, latinkou a charvatskou abecedou, jazyk sám je staroslovanský.

jako ve východní církvi pravoslavné, obad je však latinský jako u

nás. V mnohých chrámech pímoských diecesí; jako pozstatek dávno

zaniklé hlaholice, pozstal živý charvatský jazyk, užívaný pi tení

epištoly a evangelia mše svaté a vesms užívaný pi udlování svátostí.

Toto však v pedloském rozhodnutí sv. Stolice, prohlášeno za zlozvyk

neprávem ujatý. V tchto chrámech živý jazyk rozkázáno odstranit,

staroslovanský však nezaveden. Stalo se to ponejvíce v Istrii, odtud

asi i nynjší zákaz poreského biskupa Flappa.

V nedli 14. íjna oslavila lvovská diecese památku svého 2001etého

spojení s církví západní. Zmínili jsme se o 2001etém výroním
dni unie rusínské v Halii a Bukovin v jednom z pedešlých

sešit. Vlastní výroní den pipadl na 16. kvtna (podle starého ka-

lendáe) i na 1. ervence. V onen den, totiž r. 1700. biskup lvovský

Josef Szumlanski ve Varšav, z usnesení synody knžstva svého, od-

ekl se za diecesi svou schismatu (sám už byl hned r. 1677. ke katol.

církvi pestoupil), knžstvo jeho pak skládalo vyznání víry ímsko-
katolické dne 1. ervence v ruce biskupa svého z Varšavy se vrá-

tivšího. Spolu s lvovskou diecesí pestoupila i diecese pemyselská,

která stejn se lvovskou už hned v Bestu 1596 byla nesjednocena

odešla — a lucká, která od unie bestské pozdji bhem 17. století

odpadla. Slavnost výroí 200ho oznámena lidu pastýským listem osi-

elé kapitoly lvovské, bylat slavnost také práv pro úmrtí metropolitv

Kujlovského odložena až na podzim. V list pipomíná se lidu utrpení

unitu, vyznamenání poslední dobou dvou pedešlých arcibiskupu

lvovských hodností kardinalskou a lid rusínský v Halii a Bukovin
te už jako poslední zbytek dalekosáhlé druhdy unie nabádá se ku
vrnosti sv. Stolici ímské.

Den oslavy samé zvolen pípadn na svátek Panny Marie Ochrany,

kdy v kathedrale lvovské sv. Jií veliká pou se koná k z á-

zranému obrazu Marie Panny. — Úcta obrazu toho souvisí

též s životem biskupa Josefa Szumlanského. Tento totiž jako osobní

pítel krále Jana Sobského, vytáhl s ním spolen r. 1683. do pole

k Vídni proti Turkm. I poruil se sám do ochrany Matky Boží. pí
-

kleknuv ped zázraným obrazem než odjel. A sám uznal, že Panna
Maria ho skuten chránila. Když stál totiž v boji ped Vídní, tu

z koulí lítajících jedna zasáhla ho na rameni, druhá pak mimo svištíc.

zabila hocha za ním stojícího. Vrátiv se pak dom biskup sám Matky
Boží až do smrti své horoucn ctil a vzýval a i u lidu slávu a úctu

její povznesl.

Dne 23. íjna zemel v ím Josef Sembratovi. bývaly

arcibiskup lvovský, metropolita sjednocené církve rusínské v Halii

a v Bukovin od roku 1870. až 1882., kdy musil ustoupiti bratranci

svému Silvestrovi Sembratovii. Píina resignace jeho byla nevole

vídeská, když roku 1882. celá farnost Hnilika v okresu zbaražském

na agitaci pravoslavného faráe Naumovie pestoupila ku pravoslaví.

Arcibiskupovi J. Sembratovii vytýkáno, že žije píliš kontemplaí
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a má smysl jen pro mystiku náboženskou, ne však pro správn diecese,

v níž pravoslavní zatím hospodaí dle libosti. Po resignaci žil v ím
jako arcibiskup teodosiopolský, jsa úedníkem sboru „de propaganda
fide

a
. sboru Indexu a zvláštních církevních záležitostí.

Národnostní persekuce ve východní ásti pruského království

zabíhají skoro vždy na pole náboženské. Zbylf konen Polákm pro

veejné a plné osvdení národm sti a ei jejich jen kostel. Ze tedy

vláda i na kostel útoí a nepestane už asi, není divu. Kde to nejde
zpíma, používá se oklik. Kolonisaní komisse sic skoro vvlun osa-

zovala dosud protestanty, nehof jak ministi asto na výtky katolického

stedu v panské snmovn odpovídali, katolíci nejsou prý mezi Poláky
spolehlivým živlem ani pevným prostedkem k sesílení a udržení N-
mectví na východní hranici. Ale pece i tak katolíci nmetí vzmohli

se bhem vku v mstech Poznaská. Prus i Slezska. Pirstá jich

ovšem nejvíc germanisací samou z krve polské, mén pisthováním
a kolonisací. A tyto roztroušené hrstky katolíkv štvány neustále se

všech stran do boje proti souvrcm p ^lské národnosti. A konen se

to i u nich, dlouho nepístupných, uchytlo! A pirozen, nebo v mstech
jak známo náboženské pesvdení nejvíce ztrácí vždy ve styku s no-

vými smry a hnutími. Konen došlo to aspo na nkterých místech

tam. že katolíci nmetí zažádali o úplné odlouení od Poláku.
Zkracováni nebyli sic v bohoslužb nikdy a nikde, te už však vbec
nic spoleného nechtjí míti. Ustavilo se nedávno nkolik katolických

bratrstev nmeckých, jako odlouené farní obce mezi Poláky, což vláda

velmi ochotn potvrdila. Le arcibiskup poznasko-hnzd. Stablewski

stanovv odmítl pro jeden paragraf jejich, jímž se zavazovali k boji

za nmectví. Stanovy od nových nmecko katolických spolku kostelních

tedy opraveny. — Rzné útoky i z této strany od svých souvrc
musili Poláci místy už dávno odrážeti. Teba v nepatrné menšin Nmci
dosáhli vždy také plné rovnoprávnosti v kostele; le mnohdy už ani

to jim nestailo, jak schze polská v Toruni koncem záí konaná na
svduje. Toruští nm. katolíci ustanovili se požádat ordinariat o

rozmnožení potu služeb Božích nmeckých a zmenšení potu polskvch.

Když vidli, že na schzi polské vc ta by dlala snad zbytené ky-
selosti a boue, oznámili poadatelstvu, že petici svou tedy odvolávají.

Jinak však schze protestovala proti zmn zavedené dp. faráem
samým, jenž služby Boží o 9. hod. dív nmecké uril za polské, a

o 11. hod. dív polské za nmecké. Tím se Poláci cítili uraženi, a
zmna stala se ze sociálního hlediska a zcela správného.

Obrácený pípad stal se ve Vil n, jenž Poláky nemén rozmrzel:

tu žádali totiž Litevci o litevské katolické služby Boží, jež

dosud výlun byly polské. Le nejen to. Litevci stžovali si, že vbec
není knze ve Viln, jenž by jejich ei rozuml a jí mluvil, tak že

jsou úpln necháni bez potchy náboženské. Biskup vilenský žádost

pijal, ale sám si jí netroufal vyhovt. Obrátil se na gubernatora. nc-

má-li nic proti, když se litcvština zavede do nkterého chrámu vilen-

ského. Odpovdno, že nikoliv. Ostražitost biskupova byla odvodnna.
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nebo vláda ruská litevštinu jinak spolenou rukou s nmeckou vládou

pronásleduje v kostelích protestantských. Úad tedy te se Litevcv
ujal ne z lásky k litevštin ovšem, ale už proto, aby zase kousek
Litvy Polákm znepátelil. Tito ješt stále poítají ji jako kraj svj
a tší se, když obyvatelstvo litevské s pánem polským žije ve sbodé

a snad stejného je s ním i pesvdení! Na venkov bohoslužba o\

pro litevský lid bývá litevská. v místech ponkud smíšených polská

nebo polsko-litevská. Vilno samo je vtšinou polské i popolštné. Li-

tevc prý není v nm více než nkolik set. Žádost však podepsalo

300 Litevc, to tedy znaí kontingent duší hodn pes tisíc. Ze pomry
mezi katolíky (Poláky) a vládou ruskou se urovnávají a mírní, vidti

z dovolení stavt nové dva polsko-katolické chrámy: jeden v Baku na
Kavkaze, kdež jest mnoho polských úedník v naftových dolech, a pak
v Kyjev, tedy na pd jinak práv pro bývalou unii velmi choulostivé.

Mezi svatou Stolicí a vládou ruskou shodnuto se o obsazení
u p r á z d n n ý c h biskupských stolc katolických diecesí. Piuský

vyslanec ve Vatikáne (Cary kov) nedávno odvolán, což zavdalo podnt
k rzným výkladm o neshodách mezi Vatikánem a Petro-
hradem, ale bezdvodn. Carykov jako schopná síla poslán do Srbska,

na místo, jež te ruská vláda považuje asi za zvlášt dležité. Na místo

Carykova poslán nynjší vyslanec cetyský G-ubastov, diplomat

velmi schopný.

Dne 11. íjna zemel v Uhrách subotický katolický biskup
Kornel Hidássy, jeden z vících, církvi oddaných a opravdové
vrných biskupv uherských. Byl druhdy vyhlédnut za nástupce ne-

božtíka kardinala-primasa ostihomského Simora. Povolán do Vídn,
a tu panovník mu pedložil podmínky vlády uherské (!), na nž musí
pistoupit. Hidassy vida podmínky liberální vlády, jimiž chtla církev

katolickou v Uhrách úpln ujamiti, nechtl a pemlouval ministry,

háje nutnost svobody církevní. Tehdy chodíval den co den do Pazmanea,
a tu v kapli ped oltáem modlíval se nkdy celou hodinu prose za

osvícení a odvrácení neštstí od církve. asto prý — praví „Házank"
v jeho nekrologu — bylo vidti ho hoké slzy prolévajícíko a vzdychají-

cího: „O nešastné Uhry!" Konen když mamy byly jeho domluvy,
projevil ministrm i panovníkovi, on že primaskou korunu za takové

podmínky, za lakové ponížení církve katolické nepijme. Hidassy ne-
pijal, ale vláda maarská svého otroka pece našla.

Když sv. Otec na hromadnou petici „maarských" sjednocených

pece jen nepovolil mši sv. stár o si o v. obadu v maarském
jazyce, nastává v mukaovské diecesi katolické východní „restitutio

in integrum", totiž návrat k starému. Maarští i lépe pomaaení
sjednocení a jejich knží na rozkaz biskupi Fircáka te vracejí se

k obadnému jazyku staroslovanskému, jaký v onom kraji v bohoslužb
ode dávna byl domovem.

Františkánský ád v íši naší provedl práv svou re-

organisacij spojiv odlouené' vtve dle pání sv. Otce od loska spojiti se

mající. Za té píležitostí rozdleny a upraveny také dosavadní provincie
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jinak. Dosud bylo v Rakousko-Uhersku 11 provincii, ásten dle

území, ásten dle vtví rozdlených: v mnohé zemi bylv tudíž i dv
provincie (v Halii na p. „Reforma ti

u a „Bernardini"). jinak zase jedna
provincie zabírala i celou íši • „Kapistrani" i. Nyní po slouení všech
vtví rozdleny provincie dle národnostního území: máme tudíž provincii

esko-moravskou (tak jak díve byla), haliskou (spojenou), slovinskou

(a kláštery v Krajin a jižním Štyrsku), dv illyrské (v Istrii a Dalmácii),

jihotyrolskou ''vlašskou a severotyrolskou, v níž sdruženy všecky klá-

štery nmeckých alpských zemi (i dolnorak.); v Charvatsku je nová
provincie sv. Cyrilla a Methoda; v Uhrách utvoeny provincie dv
Mariánská a Kapistranská); mimo to už z dívjška zstala ješt
bosensko-hercegovská provincie.

Poátkem íjna sešla se v Kím generální schze všech opat
ádu cisterciáckého, na níž pítomno bvlo 29 opat, z nich 13
z Rakousko-Uherska, k volb opata generálního. V polovici listopadu

sejde se podobné všeobecné shromáždní opat ádu benediktinského.
Tu bude asi (pedmt jednání není znám) úelem úprava mezinárodní
university benediktinské a konviktu v Anselmianu munificencí sv. Otce
ped tymi lety dostaveném. Spolu se bude též jednati o spojení obou
rakouských kongregací benediktinských v jednu.

V Pavii 7. íjna slavnostn peneseny ostatky sv. Augustina
z kathedraly do chrámu sv. Petra .,in Ciel Oro", ku kteréž píležitosti

sv. Otec složil odu na velikého svtce biskupa, uitele církevního.

Od 19. do 24. záí slavena v Assisi 501etá památka nalezení
ostatk sv. Kláry (23. záí 1850). Svatý Otec, jenž jako biskup
perugijský tehdy pi nalezení ostatkv a jich prvním slavnostním
vystavení byl pítomen, poslal nyní vzpomínaje na ony doby biskupovi
z Assisi nBreve

u
, v nmž posílá všem knžím, eholníkm a eholnicím

Eissiským požehnání. O svém úastenství ped 50 lety praví: „Nám
io se toho losu, sice obtížné, ale pece velevdné práce, vybírati

z hrobu tmato Našima rukama jednu po druhé ony skvostné perly,

aby uloženy býti mohly ve schránce dstojnjší . . .

u

Na sjezdu katolických uenc v Mnichov, jenž nad oekávání
katolíkv i liberal skvle dopadl, pivedena k ei také tak zvaná
„parita" v Prusku, to jest rovnoprávnost katolík s protestanty

ve veejných úadech. Aspo pokud se týe obsazování míst uitelských
na universitách, pravil kralovecký professor Lassen: „Tvrzení, že i dnes

v Prusku správa vyuovací a fakulty protiví se a stžují vstup

katolických uenc na dráhu universitní, jest vyvráceno statistikou.

Nabídka totiž katolických uenc samých jest daleko pozadu za po-

ptávkou po nich: nebo na 100 kat. docentu pipadá 138 ádných
professur, ale u protestantu na 100 docent jen 68 ádných professur . . .

Katolíci jsou sami vinni, že parita v Prusku není tou mrou vyplnna
a zachována, jak by býti mla." Liberální a protestantské listy mly
z toho doznání velkou radost. Jenže to už dávno i jiní katolití uenci
doznali, že nmecký katolicismus na poli universitním jak mezi žáky
tak mezi uiteli odstává. Mezi úastníky sjezdu namnoze litováno, že

Hlídka. 50
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latina vylouena ze sjezdu uenc jako e jednací. Nebo tik

mnohdy v debatt stal se nezbytným tlumoník, kd}Tž ani referent ani

debatteur nebyli navzájem téhož jazyka stejn mocni. Bude-li budoucí

sjezd ve Vídni, bylo by ješt píhodnjší latinu pipustit.

Francie má o jeden vzrušující politicko-církevní pípad více:

mezi biskupem lavalským msgr. Geay a rektorem tamního lycea P.

Hamelinem, pedstaveným kláštera Oblát, vypukla ostrá osobní rozmíška.

Píinou snad1 jest stanovisko P. Hamelina k republice a vlád. Biskuj-

Geay žádal provinciala kongregace Oblatv, aby rektora Hamelina

odstranil, že rozšiuje mezi mládeží názory škodlivé, s encyklikami a

pokyny sv. Otce o politice církevní ve Francii se neshodující. Le
provincial tomuto vyzvání nevyhovl, naež biskup P. Hamelina saim -

voln suspendoval; obyvatelstvo je na stran P. Hamelina, a biskupovi

už nkolikrát uspoádána koiina.
Dne 30. záí slavila katolická Anglie 50 1 e t o u památku

obnovení hierarchie a církve katolické. Bylo to po 3001etém pronásle-

dování, ba vyhubení. Papež Pius IX. totiž 29. záí 1850 jmenoval

apoštolského vikáe kardinála Wisemana arcibiskupem "westminsterským

(londýnským) a jemu podízeno 12 nov zízených biskupství. Protestante

anglití byli plni jedu nad tímto krokem. Snmovny vymstily se na

nových biskupech katolických aspo tím, že pijaly zákon, jímž se

každý katolický biskup trestá pokutou 100 liber šterlink, kdyby si

opovážil pikládat si titul diecese, jejíž jméno nosí anglikánská episkopalní

církev (ta pejala totiž názvy starých katolických diecesí). Le zákon

tento pro svou malichernost nikdy nebyl použit a také za nkolik let

zrušen. — Dnes pod metropolitou westminsterským jest 12 suftragan-

biskup katolické církve- v Anglii. — Jeden ze slavných konvertitu

katolické církve v Anglii, skotský velmož markýž o B u t e. zemel
9. íjna. Vynikl svou dobroinností a podporou církve katolické.

Dne 7. íjna kladen základní kámen ku chrámu na poctu Panny
Marie v Jerusalem, založenému na míst císaem Vilémem darovaném
katolíkm nmeckým. — V P. Charmetantov „L'Orient" píše katolický

patriarcha syrský msgr. Rahmani: „Touha po optném spojení
s Eímem vzrostá mezi Syany den ze dne. Vyplývá z poznání té

bídy, v níž ocitli se staletým odlouením od mateské církve. Od té

doby, co poátkem tohoto roku pišel patriarcha jakobitský biskuj:

z Emesy s 5000 svých diecesanv a v mé ruce složil vyznání pravé

víry odeknuv se bludu i rozkolu, neuplyne ani téhodne, co by nechodily

nové žádosti a deputace, abych i ty a ty do církve ímské pijal. Ba
ano, veliká jest u nás že, jen kdyby bylo na ní dlníkv a penžních
prostedk! Všude cítí se poteba nových škol a nových kosteluv. aby
nov získaní ve víe nové se udržeti mohli, sic jsou ješt he postaveni

než díve: bez škol a bez chrám! V Jerusalem koupil jsem ne-

daleko damašské brány pozemek na chrám syrského obadu, jenž se

tam bude musit vystavt, nebo jen tak možno zdržeti etné Syany
v .lerusalem a kol nho bydlící, alty v náboženské poteb své nenavšt-
vovali chrám schismatických, nýbrž zstali ve svém katolickém . .

."
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V srbské pravoslavné církvi uherské zaala znova kampa
proti patriarchovi karloveckému Brankoviovi. vytýkají mu opt zne-

užívání církevního jmní a vlivu ku zaopatení vlastních píbuznvch.
Když podobné malversace za minulého církevního kongressu mu vytkl

biskup Zmejanovi. musil na konec odprositi a smíiti se s uraženým
patriarchou. — Pedsednictvo kongressu minule náhle odroeného pro

neposlušnost ku páním vlády uherské uinilo kroky, abv kongress
znova svolán byl. — V království srbském jeví se mezi knžstvem touha,

abv jako v sousedních zemích v Bosn a na erné Hoe, konen
i v království platy duchovenstva byly upraveny a pejaty státem.

Dosud, jak v církvi pravoslavné vbec pvodn zvvkem. vydržuje

duchovního lid. a duchovní sám musí si svj plat mezi lidem vybírati.

což jeho pastoraci není jist na prospch. Blehradské „Veernje Novosti"

poátkem záí oznámily, že vláda s metropolitním úadem srbským
ehystá pedlohu zákona o zavedení všeobecné dan. jíž by se vyplácelo

pik duchovenstvo. Le na všeobecné synod duchovenstva
srbského v Sabei rovnž poátkem záí konané otázka plat tebas
že duchovenstvem zmínna, pece ani se strany vlády ani úad du-
chovních jako blízka rozešení nenaznaena.

Rumuni uherští a sedmihradští rozdleni na nestejné polovice

dle náboženství: 1'
2
milionu asi jest jich sjednocených, 2 milionv duší

pak pravoslavných. Sjednocení mají svého metropolitu v Blažov Viktor

Mihályi). pravoslavní v Sibini (Jan Metzianu); sjednocení mimo to mají
ti biskupství (v Lugoši. Gerle a Velkém Varadín), pravoslavní dv
biskupství v Arad a Karanšebeši ). Dne 5. záí slavili Rumuni 2001etou

památku svého pipojení k ímu. etné poutnické processí v druhé
polovici do Kíma došedší se svým metropolitou doneslo sv. Otci adressu

dikv a oddanosti, jež na jubilejním synod vším klérem usnesena. —
Pravoslavná církev rumunská tší se však. že všeckv Rumuny opt
jednou sjednotí zase pod svá kídla. ítá si vloni a letos už hromadných
pestoupení na 10.000 dušíf?;. což ovšem ne síla pitažlivosti pravo-

slavné víry. ale nešikovnost maarisaní zpsobila. — Roní píspvek
rumunské vlády 60.000 lei na brašovské ústavy, jež vyplácela /. p -

vinnosti za zabrané díve fondy ústav tch, zmnn te po dohodnutí
s maarskou vládou zase v pevný bžný fond, na njž vláda rumunská
složila 962.500 lei. jichž vláda maarská nesmí na nic jiného použit.

leda na brašovské rumunské ústavy: dvou gymnasií mužského a žen-

skéh". obchodní školy a na ti staré krásné chrámv svatwtrojickv.

nanebevzetí P. Marie a svatomikulášský. — Oba metropolité rumunští
sbírají na nové kathedralní chrámy: pravoslavný bude státi na 10 mil. K,
sjednocených Rumunu 20 mil. korun. Oba metropolitové rovnž zaklá-

dají akademie buh. >slovecké tyleté - hodnosti fakulty), dosud byla

pouze dvouletá bohoslovecká semeništ. Nad to. aby se pravoslavní i

v zevnjší hodnosti hierarchické vyrovnali sjednoceným, vyžádal si na
vlád metropolita Bibiský zízení nové tvrté) diecese pravoslavné,

jejíž sídlo bude ve Velkovaradín. vedle unitského biskupa tamtéž
sídlícího. Le sjednocení rovnž žádají o zízení dvou nových di

50*
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v Kluši a Temešváru. — Pes toto evnní, jež mnohdy zabíhá až do
malikostí, ale také asto obojí vyznání i v obanském a osobním styku

rozdvojuje, vyhledávají hierarchové a zvlášt metropolité obojího vyznání

poslední léta užších styk mezi sebou a tak i nebývalé návštévy mezi
Sibinm a Blažem poínají býti všedními.

Pravoslavní eši na Rusi usedlí oslavili 14. íjna v Petro-

hrad 301etou památku svého pestoupení na pravoslaví, jež se stalo

13. íjna 1870. Z 33.000 Cech na Rusi usedlých ítá slavnostní spis

arcibiskupu petrohradskému Antoniovi podaný nejmén 27.000 pravo-

slavných. Pes toto pilnutí k pravoslavné víe a snad práv proto

Cechové ruští ani u pravoslavných Rusv ani u katolických Polák
lásky ani vážnosti nezískali.

Cerkovné školy ruského „sv. synodu" dostaly jako všecky
hromadné sbírky a výstavky v Paíži velikou cenu. takovou jako
státní, vojenské a soukromé školy, pes to však co chvíle kdosi práv
na církevních školách i z duchovenstva samého vytýká etné nedo-
statky. A není divu: jsou to školy nejvíce koutk zcela zastrených,

malé, venkovské, s velkým potem poteb, a malým nákladem. V novém
statutu škol farních z r. 1885. postaveny tyto na roven se školami

státními a stát pispívá na n podobn jako na své, ale pece jen jich

zcela nevydržuje, ani by nevydržoval, kdyby práv pispní církve

nebvlo. Do roku 1885. církevních škol napoítáno po vší Rusi pouze

7790 se 184.000 žák, r. 1890. už bylo 19.135 škol s 530.000 žák,
r. 1895. pak 31.835 škol s 871.000 žák a r. 1898. už 39.650 škol

s 1,450.000 žák. V roce 1885. byl píspvek státu pouze 55.500 rubl
ili 7'14 rubl na jednu školu, v roce 1898. však píspvek státu

obnášel 4,954.545 rubl, ili 124-95 rubl na jednu školu. Také pí-
spvek obcí a zemstev se zvýšil s 453.000 na 5,200.000 rubl, ili

s 58*15 rubl na 13115 rubl na jedné škole.

Jako jednu z velikých vad farních církevních škol uvádl nedávno
v „Graždanin" („Mšanu") petrohradském konserv. týdenníku N.

Vostokov nedostatený dozor. Dnes jsou dozorci církevních skul

„blahoinní" dkani. Takový dkan má však pod sebou celý Újezd se

40—50 i více farami, mnohdy na desítky a sta verst rozlehlý. Tolik co íar,

jinde více, jinde mén bývá i škol. Jako dozorce má své školy navštívit

každou dvakrát do roka. býti pítomen zkouškám, na to rzným schzím
(okresní školní rady, zemské, t. j. gubernské školní rady atd.) To vše

na jednu osobu uvaleno vedle jeho duchovního povolání ve vlastní osad
škodí na ob strany: školám Újezdu i farnosti blahoinného. Žádá proto

samostatné školní inspektory se stálým platem, ale osoby z duchovního
stavu. Ale tu zase uvádli dosud vi státu jako pednost církevních

škol, že stojí o dozorce mén. Stát své dozorce zvlášt platí, církevním
však dával jen nepatrnou remuneraci. Má-li nyní platiti dozorce pijdou
státu církevní školy dráže, skoro tak draho jako státní, a moci nad nimi
pece nemá, a stupnm stojí rovnž níže než státní.

O úpadku mravnosti u mládeže venkovské stžují si i

ruští duchovní. V eparch. Vdomostech podolské a kijevské gubernie
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ctme posledn takové náky; ob gubernie jsou už znan prmyslové
(cukrovarské). zámožné a pokroilé. Tak se to dostavuje všude, a pe"
chodná doba práv nejvíce rozrušuje: hýivost, noní toulky, zbujnlost,
neposlušnost jsou však hlavní znaky rozrušeného poádku. Jeden dopi-

sovatel radí. pi kostelních prvodech takové pokoovat, nepipouštt
je k rzným funkcím (nošení kíže, korouhve a pod.) Že je to slabý
prostedek, poznávají i na Eusi. Tak druhý takové híšníky pohoršující

veejn, neposlušné a nekající ani od svatých svátostí vyluovat neradí.

Nebo to nic nespomáhá. Jdou do vedlejší obce. nebo pestoupí jedno-
duše k njaké sekt, na jižní Rusi k štundismu. A tak stojí pravoslavní

duchovní proti nevázanosti mrav na venkov s prmyslem poavší.
bez rady a pomoci. Na jinou vnitrnjší odpomoc pak si sami netroufají.

Jarní a prázdninové diecesní sjezdy duchovenstva pravoslav-

ného na Rusi velmi rozmanitou, jak pirozeno, látku k ei pivedly. Nej-
astji však byly to trojí zájmy: missie a jejich podpora, školy a uilišt
diecesní a konen starobní pokladny. Tak sjezd tauridský žádal, aby
státu podána byla prosba, aby pevzal tamní seminá (6 tíd gymn.)
na státní náklad. Šimbirský sjezd odmítl prosbu uitelv a uitelek
eparchialných uiliš ^pensionát pro hochy a pro dívkv, dti ducho-
venstva), aby jim zajištna byla njaká pense. Dvod odmítnuti byl.

že není odkud. Pomoci na stáí zvlášt vdovám duchovních osob dotkly

se sjezdy mnohé; takové vdovské domy zaizují se nejastji pi klá-

šteích, duchovenstvo píslušného okrsku ukládá njaký fond základní

nebo bžný roní píspvek. Takový roní píspvek na podporu vdov
a sirotk v astrachaské eparchii na píklad obnáší: 3 ruble u knze,
2 ruble u jáhna a 1 u podjáhna (psalomšika). Le píspvky všech tí
stup hierarchických uloženy zvlášt pro vdovy a sirotky téhož stupn!
Takový vdoví útulek bývá jen nepatrný; tak na p. v tauridské eparchii

usnesli se zaíditi takový útulek pro staré vdovy v kláštee katerlezském
- zatím pro pt osob. Pro duchovenstvo samo na stáí zízeny pra-

videlné tak z v. emeritalné kassy. ale jen pro knze a jáhnv pravidelné;

podjáhni obyejn ješt bývají z pokladny starobní vyati. Emeritalné
pokladny bývají dosti dobe založeny a kapitalv jejich jsou znané.
Tak na p. ve tverské eparchii pouhý reservní fond kassy obnáší
()r>.">.<)00 rublúv. a po zapravení pensí minulého roku zbvl ješt bžný
pebytek 421.600 rubl.

Druhou nedli záijovou konán ve Vídni církevní sjezd Btaro-
katolík rakouských, byl to už 20. sjezd rakouské „církve"! Úast
na sjezde byla taková: 6 synod. rad. 10 knéží a 44 delegát svtských.
Pedsedal viká biskupský A. Czech. Ve zpráv sjezdu praví se. že

církev starokatolická v Rakousku pomalu sice. ale pece pokrauje.
A to proto prý asi jde tak pomalu, že organisace samostatná této církve
v Rakousku jest dosud pouze nmecká, ostatní národv se na samo-
statnou organisaci dosud nezmohly a náležely tudíž k organisaci nmecká,
což u Slovanu propagandu církve velmi zdrželo. Pokusy zorganisovati

samostatnou eskou církev rozbíjely se dosud o odpor rakouské vlád v.

která každé národní církvi mezi Cechy bránil a !). Také ani sami nmetí
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starokatolíci této organisaci nepáli a nedopouštli, aby se eské obce

starokatolické z nich vydlovaly. Ted" tedy 20. synod vc upravil.

Usneseno, aby eská církev starokatol. se smla samostatn organisovat.

Ponvadž pak zatím tato organisace by byla úpln imaginární, proto

ji podepeli o nmeckou organisaci. Tam, kde jsou sami eši obcí

starokatolickou, a se orgauisují pro sebe, kde však jsou pomícháni

s Nmci a sami na svou organisaci nevystaí, tam zstane obec staro-

katolická ist nmeckou. Re jednací mezi eskými obcemi a ústedím
zatím nmeckým jest pouze nmecká. Také e všech rakouských

sjezd starokatolických zstává i nadále pouze nmecká. Až eští staro-

katolíci dosáhnou jedné tetiny všeho potu rakouských starokatolíku.

svolán bude zvláštní synod, jenž pak eskou organisaci úpln samo-

statnou uiní, pak dostane eská církev starokatolická i svého biskupa.

Zatím nemá ješt ani svého faráe! Není ješt vbec žádné pravidelné

ustavené obce starokatolické mezi Cechy. Ale první takovou farnost

hodlá co nevidt v Praze zídit pro sebe Dr. Fr. Iška. Zízena totiž

v Praze v Jerualemské ulici zatímní kaple starokatolická, v níž budoucí

fará pražský a biskup eských starokatolíku sloužívá každou nedli

a svátek „národní" mši. První z tchto pravidelných „národních" boho-

služeb byly 21. íjna.

Tak tedy eská „národní církev 1
' zaíná s nminou! Dr. Iška má

dobrou vlasteneckou píinu ke své budoucí propagand. eši, pistupujte

ke starokatolicismu, a co nejdív zlomíte nadvládu nminy v „národní

eské církvi"! —7- Dnes ítá celá církev starokatolická v Rakousku
16.885 duší. Jedna tetina toho potu tedy „národní církev" spasí. A což

je to 5628*33 duší na všecky národní husity v celých Cechách s Moravou.

Slezskem a Vídní!

Vda a umní. Agitace pro druhé eské divadlo v Praze,

„divadlo lidové", chopil se inný7 V. Stech a spolek spisovatel eských
„Máj". Vydáno provolání, aby se upisovaly podíly 100 zlatové ve tech
lhtách splatné. Zaízení nového divadla totiž by vyžadovalo asi 140.000

až 180 000 zlatých. Staré družstvo má lenských podíl ješt 50.('00 zl.,

pebvtku 40.000, jedná se tedy o to, aby se sehnalo ješt tch 50.000 zl.

A tyto p. V. Stech sbírá lOOzlatovými podíly. Podíl nových bv bylo teba
jen 500, a ty by se prbhem 12 let po založení divadla umoily a vrátil v.

Na 40.000 zl. dalo by se vyzískat loterií, k níž má sbor pro zízení

druhého divadla už povolení. Do 18. íjna, kdy byla první ustavující

schze nového družstva, pihlásilo se už 70 len s podíly lOOzlatovými.

Nové družstvo už si nadlalo svým repertoárem víc nespokojenc za

o msíce než staré za 17 let. Hlavn je to odstrkování inohrv. na nž
Be žehrá. A dosavadní repertoár nestojí nic výš, než jak se hrávalo za

starého družstva i v dobách nejladnjších. Proto myšlenka zíditi nové
divadlo a hlavn inoherní, stává se ím dále naléhavjší.

Spolek mladých výtvarných umlc „Mánes", eská to secesse,

k výstavce své 14. íjna opt zahájené zve zvláštním provoláním
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letos délnictvo. vzpomínaje mu umnímilovnosti anglického dlnictva

a malíe socialisty Waltera Cranea. Délnictvo prý pedevším umní
potebuje; umlci sami se uvolují dlnictvo dvakrát v týdnu po vý-

stavce provádti a jednotlivá umlecká díla mu objasovati. Návštva
však je tak slabá, že výstavka se zavírá už o 5. hodin místo o 7. odp.,

protože by prý celodenní vstupné ani na to osvtlení od 5—7 hodiny ne-

stailo! Vídni se chce pedstaviti svou výstavkou moravský malí Józa
U p r k a. Výstavka prý bude otevena 1. listopadu. Album svých prací um-
leckých v dokonalé reprodukci chystá socha a professor akademie

V. Myslbek. Obrazy dl jeho doprovázeny budou textem ve tyech
eech: esky, nmecky, francouzsky a anglicky. Kde zstane ruština?

Ne jako výraz politický, ale z praktického ohledu už! Nakladatelství

Unie tiskne zárove album Józe Úprky, v nmž asi 40 obrazu mo-
ravského umlce reprodukováno. Slovem je provázejí umletí a literární

kritikové Mádi, Klvaa a Mrštík. U píležitosti úmrtí Fibichova navrženo

z umleckých kruhu vídeských pedvésti znamenitého tohoto eského
umlce ve vídeských divadlech. Vybráno snad melodrama Hippodamie,
k jejímuž provedení dvorní inohra by dodala slovný pednes, opera

pak hudební. Berlínská secesse divadeln-literarní pijme prý snad ku
provozování i dv moderní eské hry: Kvapilovu „Princeznu Pampelišku"

a Zeyerovy „Radúze a Mahulenu".
V záhebském divadle dávána nkolikrát s velkým úspchem

opt „Prodaná nevsta", v níž Jeníka esky zpíval nov angažovaný

len opery G. Courad. Novinkou v charvatské dramatické literatue

jest Eug. Kumiiéova tragedie „Petar Z rinj ski", jež došla velikého

úspchu jak v zái v Lublani tak te v íjnu (24.) v Záhebe. Vroucnost

vlasteneckého výrazu, zvlášt v místech, jež hodí se zcela i na pítomnost,

byla bouliv vítána.

Slovinská umlecká výstavka uzavena bude v pondlí 29. íjna.

Ze 1^2 ísel prodáno jich celkem 8. Výstava slovanského umní pe-
vezena bude v listopadu do Záhebu. Souasn se slovinskou
umleckou výstavou v Záhebe, bude uspoádána též výstavka

našeho Alfonse Muchy. Budoucí Velikonoce hodlá charvatské umlecké
družstvo uspoádati v Záhebe j iho-slo van skou výstavu umní,
tedy shromážditi slovinské, charvatsko-srbské a bulharské umní na

jednom závodišti Výstavka tato ze Záhebu pak penesla by se do

Prahy, Krakova a Vídn.
V Sarajev dávána nedávno hra z mohammedanského života od

mohammedanského spisovatele Safve begy Bašagie Redžepašie. Drama
historického námtu „Abdullah Paša u domácími mohammedany
pijato píznivé. Autor je chvaln známý básník a spisovatel mo-
hammedanský. redaktor listu mohammedanského „Behar". Novými
len v literárního oddlení „Matice Srbské" jmenováni: spisovatel

srbský Simo Matavulj, professor slovanských eí na peštské universit,

Dr. Oskar Asboth. bývalý professor blehradské vysoké školy L.

Zima a professor katecheta reálného gymnasia zemuského Sáva

Teodorovi. V 36. svazku vstníku srbské královské Akademie uvidí
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a rozbírá P. S. Srekovi historické prameny o caru Lazaru a

kralevii Markovi, hrdinách to z peetných a nejkrásnjších

junáckýck písní srbských.

Literární družstvo „Máti ca Srbská" v Novém Sadu v Uhrách
budoucím rokem zavádí nkteré zmny ve vydávání svých „letopisu -

a svých lidových knih. „Letopisy" budou vycházet šestkrát za rok:

budou tedy dvoumsíníkem. Obsah jejich má býti aktuálnjší a živjší

než dosud. Práce nepovlekou se dlouho. Ve dvou svazcích nejdéle bude

každá ukonena. Knih pro národ bude šest jako dosud. 3 zábavné.

2 pouné, poslední bude vždy kalendá. Letopisy i knihy pro národ

budou se zasílati za nízké pedplatné i nelenm. lenové dostávají

je zdarma, nelenové platí 6 K na letopisy a 1 K na lidovou knihovnu,

celkem 7 K na oboje ron. Letopisy možno bráti také samy zvlášt.

Onch 6 knih pro lid mže Matice srbská dávat jen proto tak neslýchané

lacino (za 1 K!) že na sbírku tu založena nadace Konjeviova. jež

náklad z velké ásti sama hradí.

Bulharsko-mezinárodní výbor pro posouzení návrh na pomník
cara Osvoboditele piknul 6. íjna první cenu návrhu vlašskéhc

sochae Arnolda Zocchi. První cenou poctný návrh pedstavuje

cara Alexandra II. na koni. Na podstavci hautreliefem znázornni z ad
ruských vojínu a bulharských dobrovolník komo v ped se ženoucí

velkokníže Mikuláš a generálové ruští Skobelev, Hrko a Ignatv. Cen
piknuto vbec 5 a 11 návrh dostalo pochvalné zmínky, tak že z .'!2

prací polovika cenou i poctou vyznamenána. Z cen picna druhá
berlínskému sochai prof. Eberleinoví; návrh jeho vyobrazuje celou

historii povstání, všecky dležitjší momenty od 12. dubna 187b' až

do zahájení prvního sezení Sobrání v Trnovu. — Tetí cenou poctn
návrh franc. mladého sochae z paížské akademie Gastona Milleta;

návrh pojat ve zpsobe triumfální brány, pod níž na koni je osoba

cara Osvoboditele. tvrtá cena pipadla mladému eskému umlci Fr.

Rousovi. Návrh jeho pracován nejpelivji až do posledních podrobnosti,

a idea pomníku jest nejslovanštjší: Nejen car Osvoboditel tu oslaven,

ale Rusko vbec osvobodivší už a ješt osvoboditi se chystající všechen

porobený svt slovanský. Pátý návrh cenou poctný jest nejúinnji
na pohled mladého sochae franc. Bauverie (skála, na ní skupina s carem
Osvoboditelem, pod skálou vojsko a národ osvobozený). — Všecky
návrhy vystaveny Ód polovice íjna a veejnosti umožnno si je pi-
hlédnouti. Na drahách sníženy ceny. aby i z venkova etn dojíždli.

Projevy lásky a vdnosti k Rusku za té píleitosti jsou všeobecné!

Socialisté bulharští stávají se pomalu literárn nejlépe nadanou
a zorganisovanou stranou v pomrech bulharských. Zatím co po vydání

zákona o redaktorech politickvch listu víc než zdecimovánv listy všech

stran, nemajících s dostatek redaktoru s akademickým vzdláním,
socialisté se nejen udrželi, ale i rozšíili. Od záí vydávají illustrovaný

týdenník ve St. Zagoe „Trud" (Práce) nazvaný. Vidti z toho nej-

lépe, kdo vlastn bulharští socialisté jsou : socialismem na zá-

padních universitách nasáklí doktoi, a novodobí bulharští — uitelé.
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Ti nejdíve po vzoru západních držav vládami liberálními "dlouženi

konservatismu a církvi bulharské, nyní už svou pokrokovosti proti-

náboženskou a inným socialismem i samo liberalné-revoluní mini-

sterstvo Radoslavovu uvádjí do rozpak. Ovsem vnitní i vnjší ne-

mohoucnost a ochablost církve bulharské spatnou byla závorou ped
návalem nových proud. — Xa pamt dubnového povstání z r 1876.

chystá zvláštní oslavný výbor jubilejní knihu skvostn vypravenou,

jež by obnovila slovem i obrazem památné dje bulharského osvobození

a vzdala povinný hold hrdinm v povstání bojovavším. Illustrace pro

památník osvobození obstará bulharský malí prof. Iv. Angelov.

redaktorem veškeré látky jubilejní jest St. Zajmov.

Na jevišti bulharském ohlá.šenv koncem íjna novinkv:

A. Strašimirova: „Svadba-tce v Bolérovo". inohra s obrazv z ná-

rodního života. Iv. Vázo v zadal na žádost spolenosti „Slza i Sméch"
dv své práce dosud neprovozované: ..Véstnikar-li" a ..Službogonci".

poslední v rukopise je.šté: první už však vyšla tiskem.

X :>' mstské polské divadlo ve Lvov oteveno slavnostním

bem 4. íjna. Z Prahy pítomna byla deputace starého i nového
družstva divadelního, jakož i deputace msta Prahv. Lvovské obecenstvo.

i to, jež pi zadávání divadla agitovalo pro bývalého editele Hellera.

jest se správou Pawlikowského spokojeno. Dovedl si sestaviti dobrý
ible; z poátku ovšem splácen povinný dluh klassickým kusm

inohry i zpévohrv domácí, takže obávaný i žádaný ráz modernosti

nemohl vyniknouti. Pi vítáni v kruhu lvovskýeh umlc pronesl

editel Pawlikowskí o pomru di vadla k obecenstvu : n Scéna má
pedcházet vkus obecenstva, ale pouze o jeden krok. Bylv doby, kdy
on sám byl jiného mínní, maje za >. že editel divadla vbec se

nemá ídit vkusem obecenstva, ale pouze svým vkusem a pesvdením
Ted však piznává, že to byl omyl a prutu nebude se ode vkusu širokého

obecenstva v budoucna píliš vzdalovat. 1
* Vždy sic naped, ale jen o

kruk zásada tat^ zajisté j"st zdravá ve zdravých pomrech. Z di-

vadelního revolucionáe v Krakov — tedy do Lvova už pišlo v. -lmi m U

Slavnosti lvovské se sastnivší ed. nár. divadla 1Y. A. Šubert
prohlásil v „Politik-, že editel Ivovský pozval jej ku spoluspráv

ikého divadla, což však editel Pawlikowski v listech polských
vyvrací, že nikomu tuho návrhu ani zdaleka neuinil.

Jednou z prvin repertoáru lvovskéhc byla opera -.lanek- od
Zeleského, jednoho z nejlepších mladších skladatel polských.

Lbretto ne tuze šastn Bestavené, ale úinné vzatu ze života zbjníkv
a horalu taterských. Pro krásnou hudbu nazývá jeden hudební kritik

v^ky novou operu Zeleúskéhi cennvm pírstkem repertoáru

pského.

Dne 18. íjna odhalen ped divadlem krakovskvm pomník hr.

Alex. Fredry otce), zakladatele moderní komedie polské. Pomník
jest dílo a dar Konstantina Wolodkiewicze. V Paíži odhalen téhož

dne pomník Chopinovi v Jardin de Luxembourg. — Ve Var
u Gebethnera vydáno nádherné album malíe pol. Julia K ssaka.
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Jeho díla v etných reprodukcích slovem doprovází a vysvtluje zna-
menitý esthetik a kritik uml. Stanislav Witkiewicz. Jest to drahý
malí polský, jenž takovou skvostnou monografií kriticko-es*hetickou

pedvádí se obecenstvu. Ped lety vydal totiž hr. Stanislav TarnoAvski
monografii „Janu Matjkovi" posvcenou. Význam J. Kossaka, malíe
starých šlechtických boj. šlechtické vsi, šlechtického domu a hlavn
kuní. charakterisuje St. Witkiewicz takto: „Jedním z tch, v jichž

dílech se odráží nejvšestrannji, nejbezprostednji a nejistji ráz a duch
národní, plemenné vlastnosti a dlouhovká kultura i zevnitní svt.
v nmž národ žil a psobil, to Julius Kossak..." V historické malb
ovšem se Kossak nedorovnává Matjkovi mohutností koncepce: jest ma-
líem víc jednotlivostí, podrobností než scén ve velkém se rozvíjejících.

Hlasatel esko-polské vzájemnosti Bronislav GraboAvski
vydal nedávno drama pétiaktové z djin eských pod názvem „Pro-
rokyni". Dj dramatu vzat ze života vyhnanc bratrských poblo-
horské doby; místo dje jest na Brandýse nad Orlicí Žerotínv hrad
a statek), v Jiín a v polském Lesn. V dj vpleteny znamenité
osobností bratrské té doby. jakož i polské osoby souasné Poniatowski.
jehož dcera Kristina jest onou „prorokyní", jež dala název celé ino-
he. Drama však jest spíše knihové, než dramaticky úinné.

Ve Varšav hodlá msto s pomocí vlády postaviti museum
krásných umní, jehož Varšava dosud vbec postrádala. Galerie
umlecké mstily se dosud pouze v soukromých domech. Mstu od-
kázaná sbírka obraz h r W i e 1 o \v i e j s k é h o uložena musila býti

dosud v bednách. Jen za památných píležitostí obrazy z beden se

vydávaly a vystavovaly. Zatím sbírka tato te rozestavena v najatých
od msta místnostech; rozvšeno v zatímní této obrazárn 244 nej-

pknjších ísel.

Pruská vláda zavela nedávno 8 školek mateských a po-
krao vacích, jež Poláci pro své malé i vtší dítky v Berlín si

nákladem spolkovým vydržovali. Ped dvma lety školek tch bylo
ješt 14, ale policie zaala jim init tžkosti, že jsou v hospodách
byly totiž ve spolkových místnostech' a tak nkolik jich pozavíráno,
pro ostatní vyhledali si polští rodie lepší místnosti. Konen vlád
bylo nepohodlno, že dílo germanisaní se v nich maí. any se tam dti
u] mateskému jazyku, polským djinám a zpvu národních písní. —
V Poznani odsouzena uitelka J a n a O m a ú k o w s k a na ó dní vzení
za to, že shromažovala u sebe nkolik chudých polských dítek a uila
je polskému jazyku a djinám. Na památku tohoto prvního žaláe za

psobnost národn-kultumí (dosud ukládány totiž jenom pokuty pol-

ským paním a dívkám za domácí soukromé vyuování polské) hodlají

poznaští Poláci zíditi fond Omakowské na zákup knih a slabiká
polských pro polské ditkv.

Carská akademie nauk v Petrohrad rozdlovala nedávno cenv
z nadace hr. Uvarova za práce z oboru djepisného. Dne
8. íjna na veejném sezení u pítomnosti 42 lenv akademik pro-
hlášeny ceny 500rublové. jež udleny: A. J. Bar suk-.' v u za 7svazk
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clilo „Rod Seremetvých", clilo, jež poínajíc prvními zmínkami XV.

století o rod slavných pánu ruských spolu ve styku s nimi probírá

celou ostatní historii Rusi bhem 16., 1/. a 18. stoletá. Práce to

19 let usilovného bádání a ceny nemalé. Druhou v poadí vyzname-

naných jest P. K. Charlampo vie: „Západnruské pravoslavné

školy XVI. a XVII. století a pomr jejich k jinoslavným školám",

kus
"
to speciální kulturné-církevní historie z pomezí rusko-polského

i vydáno v Kazani už r. 1848). Tetí byla vyznamenána práce V. O.

Einhorna: „Styky maloruského duchovenstva s moskevskou vládou za

panování Alekseje Mickajloviee" 'vydáno 1899); dále A. Ko ubinského
monografie: „Hrab Andrej Ivanovic Ostermann a rozdlení Turecka.

Vojna ptiletá 1735 až 1739" (vydáno 1899 v Odssei; dále práce

J. Kam a ni na „Materiály k djinám jižnruských písemnností od

XV. do XVIII. století". Konen netištné dosu Westbergovy:
Komentáe k zápiskám „Ibrahima ben Jakuba o Slovanech".
S velmi dkladnou znalostí orientální literatury, pomrv a eí podává

Westberg v díle svém rozbor arabského spisovatele Ibrahima. jda

v tom oboru cestou zcela svou a in mnohé opravy a vylepšení na

dosavadním arabském textu zápisek Ibrahimových. Nad to tyi prae

uznány za hodný estné zmínky: Sumcova „Výzkumy z anekdotické

literatury, anekdoty o hlupácích". Sozonovie: „K otázce o západním

vlivu na slovanskou a ruskou poesii" (dle úsudku recensenta Zdanova

práce ta svdí o velké setlosti spisovatelov). Blokuroya: „O
knihovn moskevských car v XVI. století" a J. Trusmana: „Cudsko-

litevské živly v novgorodskvch ptinách" (msto Xovgorod se dlilo

na ptiny, ne na tvrti!.

Dne 14. íjna dávánu poprvé v Moskv Bleichmannova opera
„Princ essa Gri-za" s úspchem prý znaným; na lepší novosti jest

statné divadelní svt ruský jak operní tak inoherní poslední dobou

skoupý. Jako všude tak i na Rusi dekadence rozpiplala umní, vyjde-li

prutu eo poádnjšího, napíšou to „staí"*. — V Jekaterinb u r g u na

na Uralu oteveno 22. íjna ruské lidové divadlo, vystavné

nákladem státu a spolku stídmosti, jenž stavním nebo poádáním
divadel, laciných ajoven a podobných ústavuv odvrátiti chce lid od

piti lihovin.

Pro zasedání gubernského zemstva Vjatky pichystán návrh,

jak by se dalo nejlépe oslavit za pldruhá roku nastávající 50 letí

od smrti N V. Gogola (21. února 19<>2 dle starého kalendáe'.

Návrh podává se v ten smysl, aby zemstvo vjatecké vydalo svým
nákladem laciný lidový výbor spis Gogolových. Není pochyby, ze

návrh bude pijat. Výbor spis darován bude všem selským knihovnám

gubernie vjatecké, na což teba nákladu 3009 exemplá. Výbor však

navrženo tisknout v 10.000 exempláích. Zemská správa rozeslala totiž

na sousední gubernie pozvání, zdaž by si z jubilejního vydání njaký
poet exemplá pro své knihovny neobjednaly. I jinak míní dáti do

rozprodeje njaký poet exemplá za cenu výrobní nebo ješt nižší,

aby co nejvíc plody slavného spisovatele se rozšíily.
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Úmrtím náhlým jednoho z pedních našich hudebních skladatel
dotknuta eská obec hudební velmi citeln. Dne 15. íjna zemel skladatel,

pokud se týe operní skladby po Smetanovi nejvíce cenný Zd. Fibich
(* 21. pros. 1850), mnozí jej jako písného AYagneriana ') ítají vbec
nejvýš v eské hudb zpvoherní. Díla jeho však sotva že budou tak

populární jako Smetanova. Odchází v as, práv kdy úspchy hudebními
i zevnjšími byl jej zastínil mladší sok jeho obecenstvem milovanv
Kovaovic. Zemel srdení chorobou, která asi bojem obou stran diva-

delních byla se pro zhoršila a konen i zklátila jej. V „Národním
divadle" práv se studuje poslední opera jeho už v lét ohlášená

:

„Pád Arkuna". Z jeho zpvoher sluší jmenovati pedevším : melodrama
Hippodamii, opery „Messinská nevsta", „Boue", „Hedy", „Šárka".

V Rusku zemel 21. íjna prof. akademie uml. v Petrohrad,
dvorní stavitel A. J. Tomiško. rodem z Halie. Dílem jeho jsou

mnohé nádherné stavby car. dvora v Petergofu, v „Petropavlovské
Kreposti" a j.

Výprava ruskošvedská ped dvma lety na Špicberky
vyslaná na stupové mení polednjku zemského v onch
šíkách vrací se s hojnou vdeckou koistí. Švédská polovice výpravy
nepízní poasí mnoho nemohla vykonati, ruští uenci za to s nasazením
života i za nepízn živl úlohu svou skoro zcela vykonali. Na Spic-

berkách celou minulou zimu strávili astronomové A. V. Vasiljev, O. O.

Sikora, V. V. Achmatov, fysik A. R. Beyer a Dr. A. A. Bunge, už

z dívjších svých výzkumných cest se Špicberky obeznámený. Na
léto letoší i loské pibyli vždy i jiní uenci ruští akademií nauk
vyslaní. V zimní dob inna pozorování magnetická, systematiekv
zaznamenávány jevy meteorologické, fotografována severní záe, zkou-
mána spektrograficky, a vbec inny záznamy a pozorování, jaké jen
v ase tom bylo možno. Polární noc nastala v polovici íjna a trvala

do polovice února. V ase tom zuily veliké boue severní (snhové)
nkdy celé týdny a dosahující síly ohromné, vítr ml rychlost i

4."»

metru za sekundu. Na jae letos a v lét konány vycházky na hory
pokryté snhem a ledem, kdež ješt i v dubnu a kvtnu snhové
boue s temperaturou 25 až 30 pod nullou znamenány. Tak ze 40 dní
ztrávených na hoe Keilhau od 19. dubna do 29 kvtna pouze dva
dny byly vhodné k pozorování a k pochzkám po venku

;
po 27 dní

z toho období zuily boue snhové. A i ony dva dny pohody už
koncem kvtna byl ješt mráz 10 stupv a síla vtru 6 metr za
sekundu.

V letošním lét dokoneny pníce trigonometrické geodesické. a

výprava 19. srpna odplula ze Spicberk. nebo tou dobou Ledy už se

valily k ostrovm, a bylo teba zavas vyplouti. Dorazila kol Skandi-
návie do Petrohradu 21. íjna, uvítána úadním vdeckým svtem i

širokou veejností velmi skvle. Všecka sdleni zatím jsou jen ped-

') Eudební kritik Richter v nedávno vydané monografií nmecké staví jej mezi
komponisty divadelní vftbec na první místo po Wagnerovi.
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bžnou zprávou akademie nauk v Petrohrade. Bude teba všechna po-

zorování seadit a upravit, aby celý výsledek vdecký rusko-švedské
špicberské výpravy 1898—1900 byl zejmý.

Xa druhou umleckovýzk umnou cestu na sever vydal se

malí ruský Boris o v opt na tuto zimu. již hodlá jako pedešlou
ztráviti na „Nové Zemi". Cílem jeho jest poznati ráz severní pírody
v polární zim, studovati krásy severní záe, zárove ovšem initi

menší pozorování vdecká. Výprava sestávající z 9 osob vyjela 13. zái
z Archangelska do Karského moe na východní beh Xové zem. kdež
už dív vystavny píbytky na zimu a uloženy zásoby. Vedle oby-
ejných lodník a kapitána lodi jede s Borisovem letos pírodopisec
Timofejev.

Poledníkové mení stup zemských, ili zevrubjší
vypoítáváni sploštlosti zem provádí se rovnž, jak na sjezde geodalet
v Paíži sdlil David G-ill, hvzdá z kapské hvzdám v. v Africe,
a to na celém tom oblouku poledníkovém od jihu k severu, od mysu
Dobré nadje až do Alexandrie, v délce 7000 km. Zaato vsak pouze
na jihu. Anglická vláda byla by ochotna podporovat mení na svém
území africkém, na sjezdu usneseno poprosit i Francii a Nmecko, aby
ony na svém území (nmecká Východní Afrika a francouzské Kongo)
podporovaly to mení. Bude to nejdelší zevrubn menv poledník,

zaujímájící dle stup délky víc než tetinu celého polooblouku od
pólu k pólu.

Paížské sjezdy vdecké daly vbec podnt k mnohým v-
deckým mezinárodním pokusm. Tak na aeronautickém sjezde ' v polovici

záí usneseno pravidelné každý msíc z rzných mst evropskvch
vypouštti balony, jeden osídlený, druhý prázdný pouze s nástroji

itrujíeími. Dosud ze šesti mst evropských poádáno nkolik ta-

kových vzd ušních plaveb za úely meteorologickými.
S velkou touhou ekají hvzdái letoší opposici (pízemí) malé

planety Erosa. v r. 1898. nalezeného (jako asteroid má íslo 433).

Malý tento úlomek nebeský má tu zvláštnost mezi všemi dosud po-
znanými asteroidy, že dráha jeho jest nejvýstednjší, takže v as pí-
zemí pibližuje se zemi tak, jako žádná obžnice naší soustavy. Planety
sousedící se zemí mohou se totiž piblížiti k zemi v nejpíznivjším
pípad: Venuše až na 0*27 polomru dráhy zemské kol slunce, Mars
až 0*38 téhož polomru. Eros však pibližuje se až na 013 polomru
dráhy naši. tak že je vzdálen od zem jen 2 l

ji milion mil (v afelin

36 mil. mil). — Tato blízkost Erosa k zemi má posloužiti nyní k ze-

vrubnému vypoítání paralaxy slunení l
) K tomuto poítání hodí se

jen tleso nebeské, jehož vzdálenost od zem je menší než polovina

vzdálenosti zemské od slunce. Použitu proto k vypoítání paralaxy
dosud msíce, venuše a marsa; avšak tlesa tato pro mlhavost okraj

') Paralaxa jest název eckým hvzdáem Hipparchem (190— 135 ped Kristem)

aý pro ihcl, v númž vidti z té oné hvzdy, tu tedy se slunce, polomr zemský.
Jesl to tedy úhel v trojúhelníka opsaném polomrem zemským a dvma pímkauji od
polomru toho k uritému bodu hvzdy vedoucími.
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svých (venuše a mars), nebo pro pílišnou blízkost (jako msíc), ne-

dala uriti paralaxu co nejzevrubnji. Rozchází se po6ty hvzdá
dnes už jen o nkolik tisícin sekundy obloukové. Dle posledního po-

ítání Gillova podle planetoid Viktoria Sappho a Iris, dosavadní pa-

ralaxa 8'80" shledána jako správná, nezevrubnost mže obnášeti prý

jen leda 0*003". Ježto jedna setina árky na paralaxe už pozmuje
stední vzdálenost slunce od zem o 22.750 zempisných mil. jedná se

proto i u tch 3 tisícin árky, ješt o znanou opravu stední vzdá-

lenosti slunení totiž o 6825 mil. A možná, že objeví se chyba dosa-

vadního urení ješt vtší. Ped mením Gillovým kolísaly výpoty
její mezi 879" a 8-80".

Planeta Eros nebude letos v nejbližší sic posici k zemi ale pece
dosti blízko, blíž než Mars v pízemí svém. Od íjna do února bude
píznivá doba k pozorování jeho, 29. prosince t. r. bude nejblíže totiž

0*315 polomru dráhy zemské ili 6*3 milion mil vzdálen. Ježto jest

cirkumpolarní (po celou noc nezapadá) budou ho moci pozorovati na
nkterých hvzdárnách po Celou noc, nebude tudíž teba aby ho dv
hvzdárny daleko od sebe vzdálené pozorovaly pesn tutéž dobu, jako

se to inívalo pi mení paralaxy díve dle venuše nebo marsa. Xa
pozorování asteroidu Erosa vydal se poátkem íjna znamenitý hvzdá
severoamerický z hvzdárny Howardské. P i o k e r i n g. na Jamaiku,
aby si vybral nejpknjší stanovišt. Ježto také na hvzdárn pulkovské
u Petrohradu budou za tímže úelem Erosa pozorovati, bude vyhovno
i vzájemné kontrole a korrekci výpotu na rzných místech zem
udlaných.

Dne 11. íjna slavnostn — císaskou eí — oteveno museum
v Saalburgu, tak zvané „Lim es -Mu se um", v nmž budou totiž

uloženy všecky vykopaniny na starém ímském opevnní (proti východní
Germanii) dosud nalezené i píšt snad se objevící. Museum založeno

v nepatrném msteku (nco pes 1000 obyvatel) v knížectví reusském
(mladší linie), ale na „limesu" samém, asi uprosted délky jeho ležícím.

U nás archeologické nálezy poslední doby sdleny (menšího
významu) ze Lbán u Jiína v Cechách; pracuje se dále v Carnuntum
(na hranicích dolno-rakouských a uherských), kdež objevena staro-

ímská pekárna, v níž nalezeno ješt i nkolik bochník chleba, majících

podobu placek okrouhlých 29 až 32 cm. v prmru. Carnuntum bylo

ímské ležení se stálou posádkou, objeveno tam už všelijaké zaízení:

vedle píbytk a pevnstek, bran a pod. též chrám a zbrojnice (vloni

teti vedle téže zbrojnice též pekárna. Zaznamenati dlužno, že bochníkv
chleba z doby ímské nalezeny byly dosud celé jenom v zasypaných
Pompejích pod Vesuvem. Druhý nález te tedy pochází z Carnuntum.
Také v Krajin na míst starého posádkového msta ímského Pre-
t o r i u m L a t a v i c o r um uinny nálezy drobnjších vcí z domácni stí

ímské.

Ze štrassburské sbírky egyptských papyrosu rozluštny opt
nkteré listy; íjnové íslo asopisu „Hermes" pináší od prof. Reitzen-

steina ukázky z opisu Aristofanových „Oblaku", jež dosavadní texty



Rozh]

doplují a upravují: prozkoumán též fragment z Apollonia Rhodského
„Argonauti

k

tt

, dále glossy k ELomerovi, úryvek z Isokratovy ei
k Demarikovi a útržky z njakého filosofa eckého doby císaské.

Mnohé vci už odjinud z jiných rukopisu známé jsou aspo v novém
opisu, takže se dodává pro srovnání a vylepšení text nová látka ze

štrassburské sbírky.

V rm u s e u k ar din ala Lav i g e r i eu v Karthagu pi >zk< ramána
stará ímská lampa hlinná a shledána na ní scéna biblická znázornna,
jež tebas ne nové ale pece ostejší svtlo vrhá na kesanství
d o b v Au g u s t i n o v y . Jak francouzský archeolog Anatole sdluje,

scéna pedstavuje krále Nebukadnezara s glorioloo kul hlavy, ped
nim ti mládenci. Jest to tudíž doklad, že obraz i výrobek pochází

z doby sv. Augustina. Tehdv totiž v obhu byla povst, jak ji i svatý

Augustin v díle „De civitate Dei" zaznamenal, že král Nebukadnezar
vida zázrak se temi mládenci v peci ohnivé, obrátil se a vedl pak
svatv. zbožný a kající život, vydav sám pak dekret proti rouham a

bezbožným. Ctn proto král ten mezi starozákonnými svtci. Nebukadnezar
byl dle všeho v kraji karthagském uctíván jako patron, za vpádu
Vandalu do Afriky aspo nkteí knží proti Genserichovi se utekli

ke sv. Nebukadnezarovi pod ochranu, naež je Genserieh jako kacíe
do poušt vypudil.

U bývalého Thapsu nyní Mahedia. v severní punické Africe

objevili francouzští uenci Epinat a Novák (eský krajan ve Francii

žijící msto mrtvých. ..nekropoli- punickou. na níž založena nová
ímská p izdéji. tak že mnohu hrobu punických rozrušeno. Z 52 vy-

kopaných jen 4 nalezeny zachovalé. Netropole vytesána ve skále, kdež
hrobky umístny vždy za malou pedsíkou do klenbv skály vydlabanou,
takže se do ní sestupovalo po schodech. Nalezenv v hrobech amfory
punické. italskoecké vasy, kovové vci. sponky bronzové, lampy a

pod. Na jedné vaše jest obraz potkana. Nalezena též terracottová

figurka Orfea s lyrou, ale v orientálním ústrojí s frygickou apkou
na hlav.

Dva nmetí uenci, brati Kote, pn fessor university greifsvaldsk
a roztocké, podnikli toto léto Btarožitnické kopání u stanice dráhy
maloasijské Beylik-Koprii pi ece Sakkaria a pišli na zbytky
msta Gordion, památné hlavn svým -gordickým uzlem -

, jejž

Alexandr Veliký rozvázal seknutím mee. < >bjevéno nkolik hrobu
se sarkofágy, mnoho vás, terrakottových vcí, bronzové drobnosti a b

z osmého a šestého století ped Kristem. Všecky vci nalezené svdi
o pronikání živlu frygickéno eckým. Ze sedmého století neuehovalc

si nic, trplo tendy msto nájezdem kimrickým.
Msto Knossoa na Krét, druhdy sídlo Bíinosovo a zvlášt pa-

horek nedaleko nho ležící, když r. 1877. M. Kalokairinos na nm
objevil zbvtk íhlé budovy, stalo se touhou všech archei

ibsáhlejší výkopy' provésti na míst tom aeudálo se nikomu. Ani
Nmci ani Francouzi (Ecole Francaise Athnes) nemohli pro nepíze
doby, rozhárané pomry zvlášt na východ ostrova Kretv <'u nynjšíhi
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Herakleionu) neho dkladnjšího se podjati. Když Kréta dostala novou
vládu ped temi lety, vyžádal si anglický archeolog Arthur Evans
dovolení ohledati a prozkoumati „panskou hlavu" (jméno pahorku
„tou TaeXe$r\ r

t

xe^aXá" zní název v novoetin) dkladn. A skuten
nálezy jím uinné jsou nad oekávání zajímavé. Ze zbytk díve i

ted vykopané rozsáhlé budovy zejmo, že objeven asi bývalý palác

královský. V nkterých místnostech poznány špižírny s velikými ná-

dobami na spíži „pithoi", v jiných sín a chodby, nádvoí, sály a pod.

Na nkterých místech uchovaly se malby, ne sice celé, nebo z paláce,

jenž ohnm znien, zstala jen asi polovice zdí v zemi — ostatek jako

ssu s prstí povrchu tvoilo pokrov všem tm památkám. Z nástných
maleb zachovány proto jen spodní polovice, i ješt menší ásti. Velmi
hojné jsou nálezy hlinných a kamenných nádob z doby mykenské i

starší ješt, ba pi hlubším kopání pišlo se i na zbytky doby neoli-

thické! Arthur Evans sám však cení si nejvíce nález etných podlouhlých

tabulek hlinných s rznými nápisy v písmu eckého starším. Práv
Evans zabýval se rozluštním staroeckého písma a nepodailo se mu
z nkolika málo zbytk, jež po ruce vd dosud byly, celý systém

sestaviti. Nápisy na tabulkách jsou dle všeho žádosti, úty, celní do-

provodní listiny, soupisy berní a pod. vci, jaké v úad v královském
zámku se scházely a tu jako v archive ukládány byly. Tabulky jsou

dvojího rázu: s písmem lineárním a s písmem obrazovým, na nkterých
obojí psací systém pomíchán. Písmo obrazové však už je z pechodní
doby k abecední soustav lineární. A. Evans (jak lond. v „Athenaeu"
z 8. ervna píše) má za to, že piktografické tabulky jsou berními listinami

poplatných tak zvaných eteokretských mst na východ ostrova, kteráž

mykenskými knížaty podrobena byla. Eteokrefané ješt v 6. století

p. Kr. udrželi se na východ jako zvláštní národ se svou vlastní eí.
Spolenost pti nmeckých akademií pro zpracování díla „the-

saurus linguae latinae" mla v první polovici íjna svou výroní
schzi v Mnichov. Pro tisk upraveny už první ásti díla: první dva
sešity monumentální práce této jsou už v tisku.

Ohromné dílo dokonilo Britské Museum, totiž sestavilo a

vydalo tiskem katalog knih v rozsáhlé této sbírce obsažených.

Katalog jest sám celou knihovnou: má 800 svazk, dívjší psaný ml
na oOOO svazk! Ron ovšem bude pibývati vždy nový svazek, nebo
roní pírstek knih obnáší v Britském Museu pes 100.000 dl a

25.000 asopis. Sestavování katalogu trvalo od r. 1880. Katalog jest

zárove vzorem katalogu knihovenského, jako Britské Museum samo
jest svou bohatostí jediná knihovna na svt. Z hlavního katalogu

uinny též zvláštní výtahy o spisech odborných o tom i onom ped-
mte jednajících. Tak na p. zvláštní katalog vnován francouzské

revoluci, o níž v Britském Museu nachází se pes 40.000 spisu. Katalog

celý i jednotlivé speciální výtahy z nho prodávají se též zvlášt, celý

katalog (ve 486 svazcích) za obnos 94 liber šterlink (= 2256 K .

Filosofovi Baruchovi Spinozovi pibývá stále ctitel, snad také

známka vlivu spolku židovského „Alliance Israélite". Hollandská spo-
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lenost pro stadium Spinozovy filosofie udhodlak se vydávati soukromé
listv jeho ve facsimilech. Také vbec všecky rukopisy po nm ucho-

vané vydány budou „spolkem pátel Spinozových" ve fotografických

vrných snímkách. Na první pohled nápadno jest. pro taková est
dje se práv tomuto filosofovi, když ani vtší ani významnjší ta-

kových „pátel" dosud nenalezli!

Ženské studium universitní i gymnasijní doznalo nového
vzntu nedávným naízením rakouského ministra vyuování (z 3. záí,

vydáno 15. zái i, jímž se dovoluje na medicínské fakulty rakouských
universit pijímati absolventky stedních škol za ádné posluchaky,
jež ve všem požívají výhod a práv ádných posluchav a podléhají

i tmže povinnostem, zkouškám atd. jak oni. Spolu otvírá se jiným
podobným naízením pístup dívkám po 6 tíd gvmnasialní ke studiu

lékárnickému za téchže práv i podmínek jako gvmnasistúm. Le i po
tomto urovnoprávnéní žen s muži volno professorm universitním pi-
pustiti posluchaku i nepipustiti. Aspo pro. vídeské university

Nothnagel (n. b. — liberal nejhorší sorty!) nedávno prohlásil ped
pítomnou jednou posluchakou, že díve pednášeti nezane, dokud se

nevzdálí. — Na universitách ovšem pirozen posluchai s posluchakami
jsou pospolu v témže sále bez rozdílu. Gymnasijní studium však hoši

a dívky konají pec jen oddlen — ne tak ale ve Pforzheimu v N-
mecku. Tam letoším školním rokem pijaty spolu s hochy i dívky —
v kvint letos poprvé zasedá i jedna kvintanka mezi kvintany!

Dne 6. íjna slavila opera v moderním smyslu své 300 lete
jubileum. U píležitosti satku Marie Medicejské, královny francouzské

dávána poprvé „Euridice", opera, k níž hudbu složil G-iulio Caccini,

a slovní ást poídil Jacopo Peri. Jest to první opera, jež aspo se nám
dochovala a o níž totiž možno íci že byla prvním operním pedstavením.

Paížská výstava do 15. záí mla návštvník 31,285.691,
z nich bylo platících 25,134.804. Výstava paížská z r. 1889. mla
celkem na 33 milion návštvník, není pochyby, že letoší výstava

z konce století ji potem návštvník ješt pevýší, ne však, jak hlasy

jdou, svým mravním i hmotným úspchem.

Školství. Uitelé stedních škol v Brn zakládají odbor
pražské ústední jednoty eských professor. Jest opravdu velice žádoucno,

aby tento stav zaujal v našem spoleenském život místo, které mu
dle intelligence a úkol náleží. Odborná organisace by k tomu zajisté

vydatné pispla.
Akademické pednášky pro širší obecenstvo (universitní

extense) hodlají prý poádati také professoi eské techniky brnnské,
kteí jinak v eském život brnnském dosud málo na veejnost vy-
stupují. Poslucha eské techniky v Brn jest letos ve dvou ronících 66.

Naduitel Jasný v Zidenicích posílá dti své do nmecké
školy a omlouvá se okolnostmi, „které kategoricky pikazovaly tak

a nejinak jednat. u Zdá se. že u liberálv a pokrokáv tak zstane
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v milosti, u týchž lidí, kterým je nejhorší zradou na stavu a národ
spáchanou, pizná-li se který uitel veejn a skutkem ke svému —
náboženství. Jinak se promine všecko. Obtovnost práv není v se-

znamu ctností liberálních, tam rozhoduje prospcháství.

Katecheti nmeckých škol v Moravské Ostrav mli pi
volb zástupce do okresní rady na vybranou : voliti bu bezohledného

eského liberala anebo vzdlaného a taktního Nmce. Nkteí volili

tohoto, nkteí vbec nevolili. Slušný lovk jim zajisté dá za pravdu.

Buto stavte lepší kandidáty aneb šette také našeho pesvdení : lidí.

kteí brojí proti našemu nejsvtjšímu zájmu, my podporovati nemžeme
a nebudeme.

Potšujícím zjevem jest projev nové redakce „eského Uitele",
v nmž varuje své dopisovatele ped hanobením uitel, jaké se pro-

vádlo tak zvaným pranýováním. Nic nepodkopává vážnost stavu

uitelského tak, jak to neslýchané u jiných stav ostouzení nemilých

osob, jež soustavn se provádí v novinách liberálních. Je vru na ase.

aby všichni uitelé své cti dbalí spojili se proti emeslným štvám
a je umleli. Troufá-li si uitelstvo dáti smr veejnému mínní pi
volbách, zajisté nezalekne se akce proti kazimírm z vlastního táboru,

aby již pestalo nectné a stavu vzdlaného nedstojné ostouzení, jaké

provozují stoupenci hnutí pokrokového proti všem, kdož jiné mají

mínní o vcech politických. Hanobením, sprostými nadávkami nikoho

ani neobrátíte ani nezískáte, ale za to autoritu uitelstva více poškozují.

než mladí nespokojenci tuší.

V eské veejnosti ujímá se konen správný názor, že nestaí

stálé mluvení o slovanské vzájemnosti, nýbrž teba vzájemných styk,
jichž bez znalosti eí nelze ani navázati. A tu velmi dobrou cestu

ukazuje „Mor. Orlice", praktickým kursem ei ruské, jež

v poslední dob tam pstuje kterýsi pítel ruštiny. Doporuovalo by se,

aby podobný postup také jiné listy zaadily a ve tenástvu vzbudily

nejen zájem, ale i takm hrav šíily praktickou znalost eí slovanských.

Zejména listy katolické by mly podobn navádt své tenáe ku studiu

ei polské a slovinské z píin národnostních i náboženských.

O neblahé germanisaci eských dítek ve Vídni správný
obraz podává statistický pehled školský, podle nhož tamnjší veejné
školy navštvuje 8414 dítek eských, jež ani slova nmeckého neznají.

Kolik dtí je v školách tch, jež nminu ponkud ovládají, tudíž v
onom výkazu mezi eskými dtmi uvedeny nejsou! V jednotlivých

okresích dosahuje jich poet ohromné výše, totiž v X. okr. 2038. v
n. okr. 1468. v ni. okr. 718, v XVI. okr. 631, v XVII. okr. 546

3

v 5 okr. 420, v XI. okr. 420, v XII. okr. 320, v XVm. okr. 308
a v XIV. okr. 302. V ostatních 9 okresích kolísá poet eských dítek

od 53 až do 300. V Praze a v pedmstích musí eské obce pro

3478 nmeckých dtí vydržovati 6 mšanských a 12 obecných škol.

Kolik eských škol by byla obec vídeská povinna vydržovati pro

tolik eských dtí V Však ješt he to vypadá ve školství prmyslovém.
Ve 153 prmyslových školách bylo ze 29.287 žák 7622 (26 1

/io°/ ^
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Cech, na prmyslových pípravkách ze 13.737 žák 6751 (49 2
/ 10

° „*)

ech, jen 5892 (42 9
/10%) Nmc a 1094 (7

9
/i °/o) jiné národnosti.

Z uvedených ísel patrno. že o nmeekosti Vídn mže mluviti jen

lovk zaslepený pohanským nacionalismem, nepístupný rozumnému
uvažování. íslice tyto jsou nevývratným dkazem híchu do nebe
volajícího, jaký germanisací páchá Víde na dtech eských. Je to

úkaz tím žalostnjší, anof za správy „kesanské" strany Luegrovy
nmí se ješt urputnji než to inili židovští liberáli.

Pokrokové uitelstvo, správn socialísticko-liberalní frakce,

konalo schzi v Uh. Hradišti, jež zvláštní zasluhuje pozornost proto,

že tam editel Ulehla prohlásil programový požadavek, aby všechen
vliv církve byl ze školy vypuzen, ovšem jenom vliv katolický, nebo
pítomný ve schzi superintendent helvetský p. Císa byl prý velmi

okázale vítán a úinn zasáhl do jednání. Opt dkaz, že všechno

dušování pokrokáu. že nejde jim o boj proti církvi katolické, jest

velmi przraný manévr k zaslepení tch uitel, kteí dosud považují

náboženství za nutný podklad výchovu kesanského.
Ostatn smr protikatolický domáhá se pevahy všude. Na dkaz

uveejujeme doslovný citát z „Miesieczniku Pedagogicznego", organu
polského uitelstva ve Slezsku. Pojednávaje o usnesení snmu, že

vyuování náboženství substituarn uitelstvo má udíleti, píše onen list:

r Z\vierzchnicy košcioíów na Slasku zgodnie pragna powierzyc nauke
religii nauczycielom ludowym. Sejm, w którym zasiadaja snadž ,libe-

raiowie' i inni ,postepowcy' w ogromnej wiekszosci, na to zezwolil.

Nauczyciele po sankcyonowaniu ustawy oczywišcie oprzec sie ternu nie

mog;i i zniewoleni bda, przyjaó ten nowy obowi;izek, žebraczym groszem
wynagrodzony. Lecz udzielac bda tej nauki wedíug zásad pedago-
gicznych, jakie oni znaja. jakie oni uwažaja za jedynie dobré. Teolo-

gicznej pedagogiki my nie známy. Przedewszystkiem wiec nauczyciele

ludowi nauczac bda trešci Pisma áw., a nie dbaé o dogmata košcielne.

rznice wyznaií chrzešcijaúskich. Boctež inaczej byc nie može. Nauczyciel,

który posiadaé powinien zaufanie caíej gminy, zwiazany przysiega

siužbowa. w której šlubowat bezstronnošc, žyczliwošé, sprawiedliwošé,

równe postepovvanie wzgledem wszystkich uczniów, nie može w szkole

bawic sie w dogmatyk^, nie može siaé w serca míodziežy ziarno po-

gardy lub nienawišci religijnej, on owszem powoíany jest, aby budzic,

popierac, krzewic szlachetne czucie, myšlenie, dzialanie, neutralizowac

natomiast dzikie porywy fanatyzmu religijnego, pobudzone može
w rodzinie. Tak pedagogika šwiecka pojmuje wpíyw nauki religii, a

pierwszy jej przedstawiciel, Pestalozzi, w tym duchu jej udzielat. Tak
postcpowac powinni nauczyciele ludowi obu wyznaú jako przyszli ka-

techeci."

Tento projev jest tak výmluvný, že neteba k nmu výkladu.

Zdaž teba ješt pádnjšího dvodu pro požadavek katolických rodi:
dejte našim dtem školu náboženskou.

Odpor proti nmin v Uhrách jest tak všeobecný, tvrdí

maarští šovinisté. že ministr vyuování vyhovuje nátlaku veejného
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mínní, zrušil povinné i nepovinné vyuování nminy na všech ve-

ejných školách maarských.
Proti pedasnému zamstnávání dítek nedosplých i

proti namáhavému tlomornému vyuování v píliš útlém vku velmi
rozhodn bojuje „Pedagogická spolenost" vídeská. Co ve Vídni po-

važují za novodobý vynález, to dávno hlásali rozvážní vychovatelé žá-

dajíce, aby vyuování školské zapoalo sedmým rokem dtského vku.
Koedukace ili spolený výchov obou pohlaví zase pichází

do mody, jak bývalo za dob školy náboženské. V Prusku na píklad
spolek pátel dívího výchovu vyššího domáhá se, aby uitelky byly

vychovávány v ústavech spolen s uiteli.

Rovnž proud realistický mohutní v Nmecku. Uitelstvo

hessenské na píklad žádá, aby pro ústavy uitelské jenom reálné

školy byly ústavy pípravnými, z gymnasií však aby nebyli chovanci

pijímáni.

V Krakov ukonila škola pro analfabety 4. rok svého
psobení. Ve dvou oddleních té školy bylo 83 žák. Nejmladší ml
15, nejstarší 52 let. Svobodných bylo 38, ženatých 45. Podle povolání

bylo 24 prmyslník. 21 emeslník, 15 továrních dlník, 9 služebných,

6 vrátných, 6 povozník, 1 majitel skladu uhlí, 1 hospodá. Lekcí
udleno v roku 50 a vysvdení uspokojivé obdrželo 49 žák.

Boj proti školám katolickým nabývá ve Francii rázu van-

dalského. Aby školy ty oslabili, vydal generál André naízení, že píšt
ani stipendia, ani volná místa v ústavech vojenských nesmí býti za-

dána chovancm ze škol katolických vyšlým.

Svobodu uitelstva velmi citliv obmezili ve svobodném
Švýcarsku, kdež vládnou nekatolíci liberální. Státní rada navrhla velké

rad, aby passivní právo volební odato bylo uitelm a tato návrh
schválila.

Utšen rozkvétá katolická universita frýburská, jež 16. íjna
t. r. zahájila zimní semestr. Minulého roku mla 114 studentv a 15
poslucha na fakult bohoslovecké; na právnické bylo 66 stud. a 24
poslucha; na matematicko-pírodovdecké 77 stud. a l

v
poslucha;

celkem 319 studentv a 40 poslucha; a sice 136 ze Švycar, 97
z Nmecka, 29 z Ruska, 15 z Rakouska, 14 z Bulharska, 7 z Lucen-
burska, 6 z Francie, po 4 z Itálie a Rumun, 3 z Turecka, 2 z Hol-
landu a po 1 ze Švéd a Anglie.

První ženskou universitu bude míti — Japonsko. Zízena
bude v Tokiu nákladem bohaté rodiny japonské.

Na konec zaznamenáváme, že mezi okresními školdozorci jest

jediný knz Dr. Jan Poštulka, professor uitelského ústavu v Krom-
íži. Jinak celkem není znaných zmn v osobách, zajisté výmluvný
doklad, že ve správ školské vládne tentýž duch jako v období ped-
cházejícím.

"5"e)
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Víra a nevra vzhledem ku zdaru spolenosti.

Z polštiny peložil Betislav Skalský. (. d.)

Pro zjednodušení otázky pipusme, že zákonodárné sbory obdržely

od národa všechnu moc, jakou svobodný a neodvislý národ mže udliti,

tak že nemají poteby ohlížeti se ani na privilegia koruny, ani na

existující již zákony, ani na mezinárodní smlouvy, což mohlo by míti

místo na p. v nové njaké, na neznámé výsp usazené kolonii, kde

práv pibylí osadníci vyvolili ze sebe do zákonodárných sbor

representanty, udlivše jim neomezenou moc íditi zakládající se spo-

lenost tak, jak uznají za nejspravedlivjší pro všeobecné dobro. Vtšího

plnornocenství nemožno konen ani udliti; pohleme, k emu ono

již povahou vci onm lidem z národa vybraným dává moc. Jakkoli

nová ta osada žádnými, ani spoleenskými ani politickými není vázána

zákony, sami pece osadníci vzati ojedinle nepestali býti organickými

bytostmi a lidmi, ježto nikterak nezáleží na jejich vli zbaviti se toho,

co stanoví trest jejich povahy, tak že cht necht musí se poddati týmž

zákonm, kterým jiné bytosti téhož druhu podléhají. Proto ústavy

spoleenské, vzhledem k organickým zákonm pírody, mohou co nejvíce

omeziti as, místo a jiné podmínky, týkající se veejného poádku,

ale nemohou bez zjevné nejapnosti zabrániti tomu, co žádá nutn
lidská pirozenost. A nejen zákony, jež ídí celou pírodu, ale i zákony

esthetiky. logiky a celý obor faktu, tak dalece od lidského uznání

nezávisí, že ani jednomyslnost všech národ a všech vlád nebyla by

s to, aby z neforemnosti uinila krásu, ze zásady faleš, ze skutenosti

domnnky, nebo jistota ve všech tch oborech opírá se o základy,

úplné neodvialé od lidské libovle. Nepokouši se také zákonodárné
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sbory o ustanovení ústav, jež spadají ve špatné obory; ani nejfanatitjší

stoupenci lidovlády nesoudí, že by vylouení toho druhu otázek

z kompetence representant národa njakou ujmu jeho lidovlád pineslo.

Proto ne samojediný fakt ohraniení kompetence sbor zákonodárných,

nýbrž výbor vylouených pedmtu práv stanoví tu spornou otázku.

Logickou jasností tísnni odstupují rationalisté od nárok na rozhodnutí

vtšinou hlasu o zákonech, jež ídí viditelný svt: jejich pyšný rozum

však tší se tím, že vli Tvrcovu ukrývají za nezmnitelné zákony

pírody, tak že za tou záclonou mohou Boha pehlédnouti. Vzpoura

teprve tehdy poíná, když jde o úctu k zákonm, jež jsou od Tvrce
ustanoveny v oboru svobodné vle, kde s pestáním nutnosti stává se

odpor lovka možným. Hrdá jejich samovle nechce žádnou mrou
pistoupiti na vylouení zákon Tvrcových z kompetence parlament

a snm u víe a v obyejích, tak že tvoí se tu táž nepátelská

výlunost v pomru k zjevení, jaká pichází se strany malovrc
v uznání vrohodnosti historických svdectví; rationalismus pokoí se

ped každou jinou vážností, jen ne ped Boží. Avšak, zdaž krása,

pravda a dobro jsou ve svt duchovním mén neodvislé od uznání

lidského než ve svt viditelném? Zdaž zrádná vražda nezstane tak

pobuujícím zloinem jako nesmírnou pošetilostí zapírání, že celek jest

vtší než jeho ást, tebas že by to všechny snmy zapely? Jakmile

v oboru mravnosti existují stejn stálé i nezávislé zákony od lidského

uznání, jako i v oboru hmoty, zdaž tu nebude nejen pemrštnou,

nýbrž i bezvýslednou snahou chtíti ty zákony vyvrátiti, a teba jen

nepoznati je? Proto nic slušnjšího a zárove i shodnjšího nemže
býti se skuteným dobrem lidstva, nad ono od církve vymáhané

vylouení všeho z kompetence sbor zákonodárných, co všemohoucí

Tvrce duše i hmoty vzhledem k víe a obyejm ustanoviti ráil,

ponvadž nerozvážlivé boení toho nemén moudrého než spasitelného

poádku pro lidstvo jeví se nejosudnji na štstí pedevším téhož lidu^

jménem jehož falešní jeho poruníci bezpráví to dnes usilují dokonati.

A zajisté! Nestranný rozbor stavu kesanské a atheistické spo-

lenosti nám ukázal, že vrné poddání se píkazm vle Boží ve všem,

kde se ona objevila, jest nemén nutnou podmínkou jak zdaru veejného,

tak i osobního štstí; proto zákon evangelický má býti pro národy

svatým a nedotknutelným, nejen pro neskonalou moudrost a vážnost

Zákonodárcovu, nýbrž i z ohledu na blahé následky všestrannéhi

pizpsobení jeho k praktickému životu. Jakmile však tomu tak jesr,

který publicista dobré víry nedozná, že zákony morální, jež jsou
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ustanoveny od Tvrce k ízení bytostí k Jeho obrazu stvoených, tak

mají bytí vyaty z kompetence sbor zákonodárných jako i zákony,

jež ídí zbytek tvor; zda se vle Tvrcova objeví nám v živé knize

života, hlasem nezmnitelných práv pírody, nebo také na listech

mrtvého pergamenu, neomylným hlasem Zjevení — to nikterak nespadá

do povinné poslušnosti s naší strany. Komu sám Zákonodárce stráž

a vvklad svého zákona svil, ten samojediný má právo ešiti otázky.

jež k nmu se vztahují. Zákonodárné sbory jsou pak povinny pijímati

z jeho ruky a úpln uznati zákon Boží, jako i jednotlivý kesan;

nebo žádný z voli nemže v mandáte udliti svému vyvolenci

právo, kterého sám nemá.

Proto vidíme, že sama povaha vci tsn a urit ohraniuje

v mnohém smru kompetenci sbor zákonodárných, nezávisle od toho,

jakého druhu plnomocenství mají poslanci od svých voli, i také od

jejich osobní schopnosti jednati o jistých otázkách. Ani nejsvobodnjší

stát nemá právo dáti moc své poslanecké snmovn, aby se míchala

do práv Tvrcových, mluvíc a ustanovujíc se na tom. co On již sám

ustanovil, teba že od národa zvolení poslanci mli všemožnou znalost

védy. Avšak proti tak velikému ohraniení oboru zákonodárné moci,

mže se ptáti tená, co pece má býti pedmtem jednání a ustanovení

snmu '?

Jest to ješt celé pole, odpovídáme, obšírný a pro zdar veejnv

nesmírn dležitý obor. jenž obsahuje v sob všechny ty vci, ktervch

nemá v sob ani pirozený ani zjevený zákon a které proto zovou se

moráln indiferentními pracemi. Naopak každý patriota, jenž skládá

dobrovoln jistou ást svobod píslušných nebo výhod osobních na

oltá dobra obecního, má nepopiratelnou zásluhu nejen o otinu. pro

niž z lásky obt tu koná, nýbrž i vi Bohu. kterv lásku tu ukládá

mu za svatou povinnost. Proto ukojení všech poteb íše. které bu
osobní práce nebo majetkové úasti oban vymáhají, slušn náleží

do kompetence zákonodárné moci; pi rozešení otázek toho druhu

representanti národa jsou zavázáni dáti se vésti ne osobním ziskem,

nýbrž jen ohledy na dobro veejné, zachovávajíce pi tom pouhou

spravedlnost pi rozdlování veejných bemen tak, aby nikdo nebyl

protžován ani nad svoje síly obtížen. Jak obšírné hranice však má
tak ohraniená kompetence zákonodárné mocí vládní, snadno pochopíme,

obracejíce zetel na to. že iurisdikci její podléhají nejen všechny

ekonomické otázky jako ízení celého systému daní. systému celního,

prmyslového a obchodního, avšak i or^anisace výkonné, zákonodárné

51*
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i soudní moci nemén než obrany zemské. Pipomínáme však, že mluvíme

tu o nové spolenosti neomezené žádnými povinnostmi; nebo v íších

sorganisováných, zavázaných vrností ve všem zákonm íšským i

mezinárodním smlouvám celým národem pisáhnutou, zákonodárné

sbory nemají práva samovoln rušiti ty povinnosti, jak jsme ukázali

mluvíce o solidarit národa. Ani bím pijatých podmínek ani lehkost

zbaviti se jich za okolností píznivých nemže dáti vlád moc zrušiti

dobrovoln uinné smlouvy bez souhlasu druhé strany, ani nemže
dáti moc národu odstraniti vládu proti vli lidí, kteí u vesla vládního

stojí; nebo kesanská spolenost nepomrn výše musí ceniti vrnost

k povinnostem vi Bohu než jakýkoli materielní zisk.

Naznaivše dkladn meze kompetence zákonodárné moci i

v nejsvobodnjším národu, mžeme již považovati parlamentarní instituce

za druh smírího soudu, jehož povinností jest vymýšleti co nejspra-

vedlivjší kompromis mezi veejnými a soukromými zájmy, t. j. mezi

vládou a obyvateli zem. Z toho stanoviska pozorována ústava spoleenská

má pedevším na zeteli nalézti náležitý pomr mezi povinností a

právem, t. j. spravedlivé naznaení dávky té obti, kterou každý

oban má složiti na oltá vlasti, aby zajistil zemi sílu, poádek, rozvoj

a bezpenost, sob pak klidné užívání práv obanských. Ponvadž

všechny stavy stejný mají zájem ve spravedlivém rozešení té otázky,

jest slušno, aby všechny byly zastoupeny svými poslanci v zákonodárných

sborech, tak aby všechny soukromé zájmy mly zástupce, kteí je

znají. Ježto však poslanci ti nejsou jen ochránci zájm svých voli,

nýbrž mají rozhodný hlas v otázkách týkajících se celku, proto jest

nemén nutno, aby poslanci všech stav byli oživeni láskou k vlasti,

t. j. aby milovali širší veejné dobro, dávajíce mu vždy pednost

ped dobrem soukromým. Jest nesmírn žádoucno, aby každý poslanec

byl náležit obeznámen jak s pítomným stavem íše, tak i s minulostí

její, bez ehož nemže dobe porozumti jejímu duchu a její touze.

Konen nemají mu býti úpln cizími zásady, na nichž každá spolenost

musí býti založena, chce-li, aby organismus její byl zdravý, silný a

trvalý; nebo bez tch elementárních pojm ani nejhoroucnjší láska

k vlasti a nejlepší vle neuchrání representanty národa od škodlivých

blud, kterých nikdy pozdji není možno napraviti. Ovšem že pi

vylouení z moci snm všech tch otázek, které nespadají v jejich

kompetenci, nedostatek náležitého vzdlání politického mén mže býti

vlád osudný v lun representant národa než v pípad opaném;

avšak kdyby neosvícení byli ve vtšin, celá budova spoleenská byla
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by ohrožena se strany života praktického, což vede tak íši ku zkáze

jako podkopávání zásad morálních. Proto národ, jenž dbá o svou

budoucnost, má poslati do sbor zákonodárných jen schopné a ctnostné

poslance; pokud takových patriot nemá v dostateném potu, stokrát

lépe uiní, nedomáhá-li se representaní vlády, než aby ml neschopností

svou se kompromitovati. Tam. kde parlament stanoví zákony, jest slušno,

aby v otázkách v jeho kompetenci spadajících rozhodovala vtšina;

nebo tam, kde po dokonení debaty jednomyslnosti nemže se docíliti,

spolenost musí míti praktický jakýsi prostedek k rozsouzení sporu

a k usnadnní bžných zájm, nechce-li upadnouti v anarchii. Povstane-IT

církev proti zásad demokracie, není to v tom významu, jakoby chtla

vylouiti nižší tídy od representace zemské, nebo jakoby odpírala

representaci té právo ešiti vtšinou hlas ty otázky, jež spadají správn

do její pravomoci, nýbrž povstává jedin, když si pivlastuje pomocí

národa nebo jeho zástupc práva, která jedin Bohu náleží, a rovnž

proti bezohlednosti zbavené nejen kesanské lásky, nýbrž i prosté

spravedlnosti, s jakou parlamentární vtšiny zacházejí dnes asto se

svými politickými protivníky, jež usilují všemi prostedky zniiti.

Representace národní s rozhodujícím hlasem jest pístupnou i všem

vrstvám spolenosti; v národ obohaceném obanskými ctnostmi a

k samospráv zralém jest naopak i v oích církve dležitou vzpruhou

politického a spoleenského rozvoje, jen když nevychází z oboru sob
píslušné psobnosti a jen když vtšina stojící u vesla vládního má
na zeteli dobro spolené a nikoli svou vlastní pevahu.

Jakkoli ustanovení od vtšiny nemohou býti uznána za kriterium

pravdy nebo za normu ctnosti, pece dobe mohou sloužiti za pravidla

postupu tam, kde vyšší zákony svobodu ponechávají; zvlášt když

intence sloužiti vrn vlasti pizpsobením se k nálezm vtšiny po-

vznáší skuten poslušnost jednotlivých oban k dstojnosti ctnosti

kesanské. Tu však povstává otázka: Jest každý oban zavázán ve

svdomí poddati se ustanovením vtšiny, teba že se cítil poškozeným

od nich? Se stanoviska kesanského není pochybnosti o tom, že kde

výrok parlamentu, tebas jednomysln schválený, jest povahou svou

neslušný jakožto protivící se Božímu zákonu, že výrok takový nikoho

nemže zavázati; obané, vrni hlasu svdomí, nejsou-li s to, aby za-

bránili prohlášení nespravedlivé ústavy, mají nejen právo, nýbrž i

povinnost utéci se k odporu trpnému, t. j. rozhodn poslušnost odíci,

nezrušíce však poádku veejného povstáním snad se zbraní v ruce

proti vlád, následujíce tak chování se prvotních kesan k sváto-
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krádežným ediktm císa. Když pak ustanovení týká se jedin ná-

sledk moráln lhostejných, tak že poškozeným psobí jen materielní

škodu, tehdy bohabojný a vlast svou milující oban rád poddá se jeho

píkazm proto, že dobro veejné jest dležitjší než soukromé; obt

pak uinná dobrovoln z lásky k otin nezstane bez odmny se

strany Tvrcovy. Z toho však neplyne, aby zákonodárná moc mla
koistiti z patriotismu oban, obtžujíc je nad míru bemeny bez

nutné poteby pro vládu; kteí jsou naopak u vesla vládního, s otcovskou

starostlivostí mají míti zetel i k materielním zájmm svých poddaných,

nežádajíce od nich obtí, jež nutné poteby pevyšují. Tam, kde víra

hluboko zapustila koeny v srdci celého národa, náboženské pohnutky

piiují se nejvíce k zažehnání nedorozumní z té strany; nebo s jedné

strany jak zákonodárná tak i výkonná moc, milujíc spravedlnost, varuje

se všeho nadužívání, když však lidskou kehkostí zbloudila, hned mýlku

svou usiluje napraviti, jakmile ji postehne; s druhé strany pak sobectví

vlivem lásky v srdcích poddaných umenšené naklouje k obti jedin

z nezištné lásky. Avšak kdo, ptám se, ve veejném život národ nad

tím bude bdíti, aby zákonodárná moc nevkroila v obor, jenž nepí-

sluší její psobnosti, a kdo s druhé strany uzpsobí národy tak, aby

radji i nejdražší své zájmy osobní obtovaly, než aby pro jejich

zachování zniily pokoj veejný a pivedly otinu ku škod? Nikdo

jiný nemže vlád té moci dáti vyjma církev katolickou; jen nadpi-

rozený její vliv mže zajistiti skutený a trvalý zdar národu, jenž

pijímá vliv ten se synovskou dvrou. Proto v následujícím dílu po-

jednáme o tom, jaký pomr má existovati ve spolenosti kesanské
mezi vládou a církví.
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Stirner a Nietzsehe.
Prof. Dr. Fr. Náblek. (O.)

náboženství z lovka vyhání zvíe, Nietzsehe však praví, že

v lovka musí vrátiti se zvíe, jež hledí jen svého prospchu a jest

bezohledným. Lásku k bližnímu, zvlášt milosrdenství k trpícím hlásal

Kristus Pán a uení své zpeetil smrtí na kíži; Nietzsehe hlásá opak

a Kristu i na kíži se posmívá: odpouštl prý ten Hebrej, nemoha se

mstíti! Ten Hebrej prý nenávidl dobré a spravedlivé — ovšem dobré

a spravedlivé dle pojmu Nietzscheova: umel píliš brzy. sice prý by

byl odvolal svou nauku, nebo byl dosti šlechetným, aby odvolal. Vytýká

svobodným myslitelm, že a jsou proti církvi, pece neoddávají jejímu

jedu, jsou demokraty, lidomilci; dosavadní filosofové nmetí nebyli

mu dosti hlubokými mysliteli k filosofii Antikrista. Vzor kesanstva

prý zaryl se v lovka píliš hluboko. Nic na Evropana nepsobilo

nikdy zhoubnji nežli kesanství, kteréž jediné stalo se mu osudným.

Kdo má nejen nos k ichání, nýbrž i oi a uši, ten cítí, vidí a slyší

všude, kamkoli vkroí, vzduch blázince a nemocnice. Všem pojmm
ethiky kesanské musí býti dán jiný smysl: dobrým jest, co mn
sobci prospívá, tedy síla, lest— , zlým, co mi škodí, na píklad láska

k bližnímu.

Bh jest výmyslem lidským. „Kam podl se Bh? Já vám to

povím: my jsme jej zabili. Vy i já. My všichni jsme jeho vrahové! —
Nic ješt neslyšíte hluku hroba zahrabávajících Boha? Nic necítíte

hniloby Boží? I bohové hnijí; Bh jest mrtev, Bh zstane mrtvým

Zapísahám lovka, aby zstal vren z em i a nevil tm, kdož mluví

o nadpozemských nadjích! Jsou to travii, a vdomí nebo nevdomí.

Boha lovk stvoil, Bh jest dílem lidským a bludem, jako všichni

bohové; únava bohy zplodila i zásvtí. Duše umírá díve než tlo." —
Ovšem smrtí tla vše jest u konce. Otec v Bohu dkladn jest

odinn, práv tak i soudce, odmnitel; Bh neslyší, a kdyby

slyšel, pece by neuml pomoci. Je-li „Bh" výmyslem lidským, jsou

jím i jeho pikázaní; proto Nietzsehe volá: „Rozbijte, brati, ty staré

desky." „Pravdu mluviti, otce a matku ctíti, vrným býti to vše

lidé sami dali sob, nespadlo jim s nebe jako hlas." Místo lásky

k bližnímu radí chrániti, vzdalovati se bližního; bližního máme obtovati

svému prospchu; i Bh má své peklo, to jest láska k lidem; Bh
umel na soucit s lidmi.
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O manželství mluví opovržliv, jest mu malou, vyšoenou lží.

Všecko staré uení o dobru a zlu jest bludným; co jsou vci dobré

a zlé. stanoví teprve „tvoící" vk. Nietzsche káže vysmáti se velkým

uitelm cnosti, svtcm a básníkm. „Nešeti svého bližního: co ty

iníš, nemže tob nikdo zas initi: není odplaty. Smrt svobodná

jest lepší poznenáhlého umírání; život jest popáliti se a pece se ne-

zaháti. Dobe jísti a píti vru není umním nicotným. — Lidé nejsou

sob rovni; ono staré rení, že ped Bohem všichni lidé jsou si rovni,

již neplatí: nyní ten Bh jest mrtev. Ped luzou nechceme býti sob

rovni: jsou lidé vyšší a nižší. Stát nemá oprávnnosti, jest nejstudenjším

všech studených netvor. Tam. kde koní stát, poíná teprv lovk.

Stát jest jen nová modla."

Jsou-li lidé dvojí, jedni totiž zrození, aby panovali, a druzí, aby

sloužili, bude i dvojí mravouka: pro pány a pro sluhy. Herrenmoral

und Sklavenmoral. Pány jsou, kdo mají nezlomnou moc a žádost, aby

pemáhali a vykoisovali slabší, pokojnjší; to jsou lidé dravci, Raub-

menschen. Ti jedin vyspjí konen ve vyšší typ lovka, v nad-

lo veka, bermensch. Lidská spolenost jest pouze žebíkem, lešením,

po nmž nadlovk vystupuje' výše. Toto stádo má oprávnnost jen

potud, pokud slouží vyvolencm, a mže „s dobrým svdomím" býti

vykoistno za nástroj a stlaeno na houf otrok.

Takovými typy byli všichni uchvatitelé, svtoborcové, podmanitelé

národ, mužové „železa a krve".

Ne snad vzdlanjší národové pemáhali vždy mén vzdlané,

nýbrž národové „kulturou" ješt nepokažení, neurvalí, divocí pod-

maovali si národy vzdlanjší. Jako jedinec, tak i národ;, jenž dovede

podmaniti sob jiné, jest národem panovnickým a má vtší cenu.

mehrwertig, národ slabší, jejž možno podmaniti, jest ceny menší,

minderwertig. Co jest ceny menší, má oprávnnost jen potud, pokud

slouží bytosti cennjší. Co bude dovoleno „pánm" proti „sluhm",

dovídáme se z Nietzscheovy mravouky pro pány, Herrenmoral, „Vše

co srdce ráí". Bezuzdné sobectví náleží v bytost vznešené duše. ve

smyslu Nietzscheov, kteráž právo sobectví uznává beze všech otázek,

aniž cítí, že jest tvrdostí, násilím a svévolností, nýbrž soudí, že patí

v prazákon vcí, že jest to spravedlností samou.

Tato vznešenost lovka sama rozhoduje, zdaž vci a jednání

jsou cennými a dobrými; co jí jest dobrým, to jest prospšným, jest

i dobrým samo o sob. Nadlovk nemá potebí, aby si dal prohlásiti

nco za dobré, on sám o tom rozhoduje a ustanovuje, co jest dobrým
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a co zlým. Zlem jest všecko, co škodí vezdejšímu hmotnému blaho-

bytu. Na místo: „To neb ono jest mou povinností" nastupuje „já chci".

Dovoleno proti slabšímu jest všecko: násilí, lest. podvod, bezpráví, a jak

všecky neesti dle našich pojm se jmenují, ím slabší od silnjšího

mže trpti; slabší jest na to, aby silnjším sloužil. „Bute tvrdými,

seid hart", Nietzsche volá. „lovk jest nco, co musí býti pekonáno;

nejvyšším pravidlem mravouky musí býti bezohlednost, ukrutnost. ne-

návist a tvrdost. Soucit zadržuje vývin.

"

Má-li materialismus pravdu, tož jest správné, emu uí Stirner

i Nietzsche. Silnjší má právo, a jemu k vli a hyne. co slabšího,

aby nezdržovalo vývinu. Nkolika jedincm k vli mají se obtovati

celé národy; slabší sami mají pracovati k tomu, aby se obtovali ve

prospch „cennjších", ve prospch „nadlovka". Pohané aspo bohm
obtovali i lidi. a zde má se obtovati „nadlovku". Jakým jest

tento nadlovk? Jest to vysplý exemplá dravé bestie, jakž Nietzsche

lovka nazývá.

Nietzsche jest fiilosofem mocných, tyran, despotv, jest filosofem

kapitalismu, jenž tvrdší jest nad kámen, jehož zásadou jest využitkovati

lovka, v nmž nevidí bližního, nýbrž jen „pracovní sílu", k níž

necítí ani tolik povinností, kolik ke stroji, jejž po práci oistí a uschová

pod stechu, aby se nezkazil, jenž s dlníkem, kdyby nemusel,
nezacházel bv ani jak se zvíetem, které živí a ošetuje i tehdy, když

pro nahodilé pekážky nepracuje. Nietzsche bez obalu vyslovil vtu:

„Nic není pravda, všecko jest dovoleno."

*

Materialismus stojí na základech nespolehlivých, to se poznává

vbec; nyní již materialismus v theorii jest pekonán. Ale co zla na-

tropil a ješt natropí, kdo to dovede pehlédnouti. Nyní ješt dávati

za pravdu materialismu, bylo by zpátenictvím. Jako móda vzniká

v hlavním mst a dotrhává se od služek v mstekách venkovských,

co v hlavním mst dávno již móda jest jiná, tak i materialismus

uznán za falešný od myslitel povolaných, ale úinky jeho snadno ne-

vymizí. Na nás jest, abychom pomáhali jej vymýtiti.

Toliko podotýkám, že materialismus ukládá svým vyznavam
viti vci naprosto neuvitelné. Všecko prý povstalo náhodou.
Vizme! A si kdo vezme hrst maku, poznamená si jedno zrnko, zamíchá

mezi ostatní a pak ho hledá, zdaž je najde; a je dá do litru maku.

a pak a hledá, jestli je najde; a je dá do million litru maku. a
hledá, zdaž je najde; a je dá do nádoby plné maku kilometr dlouhé,
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tolikéž široké a hluboké, a ho hledá, zdaž je najde; a je dá do

prostoru, jejž zaujímá naše zem, plného maku, a sáhne na slepo a

vytáhne zrnko poznamenané, pak bych mu vil, že svt mohl povstati

náhodou; a pece dá se vypoísti, že by bylo nekonen mockrát

snadnjším, aby kdo z takové spousty maku, jež by se smstnala

v prostoru naší zemkoule, man vytáhl jisté zrnko, než aby svt mohl

povstati náhodou.

Kdybychom písmena prvních dvou verš písn: „Sil jsem proso

na souvrati, nebudu ho žíti" rzno od sebe oddlili, na papírkách po

jednom napsali, svinuli a z osudí jako pi loterii nedívajíce se písmeno

za písmenem vytahovali, vedle sebe kladli na ádek, abychom je mohli

ísti, tož pravdpodobnost, že by nám vyšla v tom poádku, aby dala

ony dva verše, byla by tak nepatrnou, že díve by se podailo vy-

táhnouti maní jisté zrnko maku z takového množství makových zrnek,

jímž by naplnil naši zemkouli. A což kdybychom vzali do potu

písmena celé písn? A což písmena njaké knihy? Což kdyby písmena

njaké knihovny? A kdyby písmena všech knihoven? — V jedné

kvtince však jest více molekulí, a kolikrát více atom, než všech

písmen ve všech knihovnách, kolik jest jich v dubu, ve lvu, když

v jednom krychlovém centimetru vody 0° teplé fysikové poítají osm

tisíc trillion molekulí. A co jest jich v organismech na zemi, co jest

jich v soustav slunení, co ve svt viditelném — a to není ješt

všecko! Všude pak vládne zákon! A tato slepá náhoda vyvozuje

vci pesahující nejbystejší rozum lidský! A pece materialisté musí

viti v náhodu, nechtjíce viti v bytost božskou!

Nietzsche tak oslavovaný jest nepítelem soustavy; náklonnost

k systému jest prý nedostatkem rozšafnosti. Proti nmu nic bys nespravil

dovolávaje se logiky, praví: „Nesprávnost úsudku není ješt výtkou

proti úsudku." Jak pi takových zásadách pochodila by mathematika,

fysika a každá skutená vda? Došel-li jsem k nesprávnému konci

v mathematice, bu zásada byla nesprávná, nebo chyba stala se ve

výpote.

Filosofie rázu Nietzscheova vede k rozvratu vší spolenosti lidské;

a lovk pece jen ve spolenosti lidské dochází vtšího blahobytu,

jsa bytostí spoleenskou.

Však Nietzsche nebyl dsledným, chci íci, že mnil své stanovisko.

Kterému Nietzscheovi máme dvovati více, Nietzscheovi z dob

1868-—1879, jenž uil, že nejvyšší lovk povstává, když se vyzul ze

všeho, co jej iní zvíetem, když stává se irou negací zvíete, když
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jest rozumným tvorem, nebo z dob 1879—1889. když uil. že pvodní

zvíe nezkrocené musí opt do lovka"? Máme mu viti, kdvž uil.

že pvod z dobrých rodi iní pravým šlecktictvím. že jedním zlým

pedkem již perušuje se to šlechtictví: Každého, kdo chlubí se šlech-

tictvím. máme se tázati: neml jsi za pedka žádného násilného, lakomého,

zhýralého, zlomvslného. ukrutného lovka"? Mže-li ti íci s dobrým

svdomím, že ne. hledej si získati jeho pízn .... Nejlepším prostedkem

dobe zaíti den jest. když se probudíme pemýšleti, jestli bychom

aspo jednomu lovku nemohli uiniti njakou radost toho dne. Kdyby

to smlo býti náhradou za smýšlení náboženské, lidé mli by prý výhodu

pi té zámn. — Anebo máme mu spíše viti, když uil pravý opak

toho v období následujícím. 1
) Kdo stopuje zmny v jeho stanovisku,

nemže než býti pesvden, že Xietzsche by bvl uil zase opak. kdyby

nebvl pomátl se na rozumu tak. že vbec již pracovati nemohl. Díve

uil. že nemáme dvovati svým citm, to že by bylo dvovati více

ddovi a babice a jejich rodim více než bohm, kteí jsou v nás:

svému rozumu a zkušenosti; v dob následující však již i Sokrates zle

u nho pochodil, že stavl rozum nad city a vášn.

Kritika shovívavá, kteráž chce vdti, že Nietzsche pochopen

nebvl správn, vykládá zmnu ve smýšleni tohoto filosofa tím. že po-

znával dopjav se vyššího stupn, že lovk, jaký jemu vyhovoval

v období dívjším, není dosti dokonaKm. že tedv musí býti pekonán,

jako budova newhovující musí býti stržena, aby na jejím míst mohla

býti postavena budova lepší, dokonalejší.

Vvzvvá-li „bute tvrdými", že volá i k lidstvu i sám k sob,
aby proti sob. lovku Nietzscheovi, on sám Xietzsche byl tvrdým,

abv stal se z nho nadlovk, Nadnietzsche, jako Zarathustra jeho niím

jiným není než Nadnietzscheem. jenž mluví s Nietzscheem: Jest to jakési

rozštpení vlastního já: v já nižší, jež musí býti pekonáno, aby na

místo jeho nastoupilo já dokonalejší. Když Zarathustra jest Xadnietz-

scheem, on tedy sám v druhé osob, tož vlastní osobní nápady podává

za nezvratnou pravdu. — irý subjektivismus. Ale kdo mu takto rozumí

ta jeho spisv"? ekne-li se, vždy on sám praví, že sob psal „Mihi

ipsi scripsi", tož musíme íci: hledal nakladatele svých spisu; pro
radji nezamezil, aby jiní etli: pakli se vdlo, že budou ísti i jiní.

pro nebvlo psáno tak. abv rozumli, jak to myslil autor? Ale jeho

*) Typus zloince jest pravým typem sihu-lio lovka za nepíznivých okolní

Jemu schází pusté im>t<> (svoboda), jakási volnjší a nebezpenjší povaha, pi které

všecko, co jest zbraní v pud silného lovka, jest ]"> právu.
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odpor proti kesanství, jež nejvíce jest s to, aby zapudilo z lovka
zvíe, a proti vzoru toho krásného uení, proti Kristu, píliš zejm
jest vystupováno a stupováno až ku zbsilosti.

*

Nietzsche ím dále, tím více trpl chorobou, bolestmi v hlav,

což zajisté nebylo bez úinku na jeho smýšlení; duch jeho ím dále,

tím více se zatemoval, až úpln klesl a zapadl do mrákot, z nichž

neozdravl. Pro pak spisy jeho doby pozdjší 1879—1889 pojistily

mu více slávy než díla dívjší a z tch opt nejvíce ty, které staví

se na stanovisko nejostejší protivy proti kesanství, kteréž sobectví

bezohledné staví za první zákon, ctnosti kesanské za nco, co lovka
pokazilo a uinilo z „pána" „zvíe stádové", nicotné. I u tch lidí jeho

spisy došly obliby, kteí by mli pro zavrhouti jej, u sociálních de-

mokrat; vždy Nietzsche jest aristokrat zarputilý v rouše obanském.

Sociální demokraté chtjí rovnost a dovolávají se zásady, že všichni

lidé jsou si rovni, a že mají míti i stejný podíl na statcích pozemských;

Nietzsche však výslovn praví, že lidé nejsou sob rovni, že jedni jsou

tu na to, aby panovali a druzí, menší ceny, aby jim sloužili, aby byli

vykoisováni.

Nietzsche ' neuí niemu, co by zde již díve nebylo bývalo, on

jen vyslovil a jaksi dal za pravdu názorm puícím z pirozené sobec-

kosti, uil, eho tisícové sob páli; a že nitro tchto tisíc bylo jako

naladno na tony, jež vyznívají z jeho uení, toto uení našlo ozvnu.

Pda materialismem prosáklá jest paeništm toho uení. Nebyl-li kvítkem

uení materialistického nmecký básník Heine, jehož ideálem byl

Napoleon, vysplý exemplá nadlovka, pravá to bestie, pro nhož
bídn hynuli sta tisíc lidí? Heine šlechtu zbavuje všech pout mravních

a vyzývá k bezudné požívavosti a nestarati se o nic, nebe ponechati

vrabcm. Tm, kdo nepatí k aristokracii, volá: „Wenn du nichts hast,

so lass dich begraben; denn ein Recht zu leben, Lump. haben nur.

die etwas haben."

Dr. F. von Helhvald ve svých djinách vzdlanosti praví, že

úkolem vdy jest zrušiti všechny ideály; dokázati jejich prázdnotu a

nicotnost; dovoditi, že víra v Boha a náboženství jsou klamem, že

mravnost, rovnost, láska, svoboda a právo lidské jsou lží, ale zárove

dokázati, že všechny tyto bludy jsou potebný. L. Biichner šiitel ma-

terialismu praví, že kesanství uškodilo pokroku a civilisaci. Bezbo-

žectví prý jen vede ke svobod, rozumu, pokroku, uznání pravé lidskosti.

k humanismu! Ale emu uili encyklopedisté francouzští? Svržen Bh
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s trnu a zstal ješt rozum, moudrost, vozili ji na voze ve slavnostním

prvodu po mst; zstalo bratrství, rovnost, lidskost, humanita. —
O guillotino. vy hrzy paíšské, vy jste toho svdkem, jak dobrý byl

ten nový bh! — Ale což nebylo to uení ješt díve zde? Vždy
plodem uení materialismu doby staré bylo uení pozdjších sofist,

jež dalo by se shrnouti ve vtu: nic není pravda, vše jest dovoleno;

lovk jest mrou všech vcí. t. j. co lovk za dobré uzná. jest dobrým.

Kritias uí, že víra v bohy jest vynálezem na ztrestání stádového
lovka. Protagoras uí: vše, co prospívá, t. j. co zvyšuje hmotný

blahobyt, jest již proto dobrým; ctností jest, co napomáhá dosáhnouti

blahobytu, ukojení žádostí. Šastným jest, praví o Platona Kallikles,

samovládce, tyran, nebo má plnou moc a prostedky ukájeti žádosti.

On smí vražditi, loupiti, jemu jest dovoleno všecko: násilí, chytrost,

uskok. Štstím jest neobmezená svoboda, initi bez trestu co by chtl.

Dej žádostem vzrsti do nekonena, nestarej se o spolenost, jesti

nepirozená a spoívá na klama. Mén chytí spojili se s mén mocnými

a pojmenovali pirozenou nevázanost potupnými jmény, ponvadž se

stydí za svou mdlobu. Ale ty užívej jen všemožným zpsobem a ne-

ohlížej se na to, co by t zdržovalo v požitcích : nedbej mravu, zákona,

boh atd. Není-li to Nietzscheova „Herrenmoral"?

Stát žádá ode mne obtí, odvrátím se od nho, nieho si nepeji

než žíti píjemn a požívati rozkoší co nejvíce. Požitky tlesné lepší

jsou požitk duševních, a i tyto mají cenu. Pomýšleti na budoucnost

znepokojuje, proto užívej a nemysli na nic. Užívej rozkoší, jež rozilují.

y, )5oví] \ £> xiv/jaec — uí Aristippos. Xení-li možno býti prostu

strastí, pak jest lepší smrt, samovražda, uí Hegesias. Epikur káže

užívati života a nestarati se o bohy; nestarají se o lovka požívajíce

slastí nebeských. Jest lepším vrstevník svých, jest vzdlaným, radí

k mírnjšímu užívání, aby trvalo déle, a radí všímati si požitku

ušlechtilejších, plynoucích z pátelství, umní, vdy, ale uenníci jeho

rozumli mu jinak, žili a hlásali požitky tlesné, hedonismus.

Tak bylo vždy od nejstarších dob až na naše asy: kdykoli byl

odstrann Bh, nic neprosply ani nejkrásnjší nauky. Ti. kdož je

hlásali, byli peasto lidé ješt dobí, humánní, ale jejich uenníci

jinak rozumli.

Zajde-li slunce, máme dlouho ješt avétlo, úinek slunce, tebas

již ho vidti nebylo. Kdo mysli, že i bez slunce jest dos svtla, mýlí se

a pozdjší doba ukáže, že slunce jest nezbytné potebí, aby bylo svtlo,

aby dobré plody zrály. Tím sluncem jest víra v Boha.
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Potebu té víry anebo aspo blahé její úinky na spolenost

lidskou uznávají sami neznabohové. I Nietzsche praví, že víra prospívá

„pánm", ponvadž udržuje sluhy v poslušnosti a sluhm, otrokm
prospívá tím, že iní život snesitelným.

*

Nejvtším ponížením náboženství jest, iní-li se služkou pán;

velkým ponížením náboženství jest, ekne-li se, že intelligence, vzdlaní

ho nepotebují, že jest pro hloupé, nevzdlané. Nepravdu dl Goethe

slovy: „Kdo má vdu a umní, má i náboženství, kdo nemá vdy, a
má náboženství!" Kdo není s to, aby vlastním zkoumáním poznal lichost

dvod proti náboženství, ten a pováží, že nejdmyslnjší myslitelé

náboženství uznávali od dob nejstarších až po naše asy. Byl to starý

Anaxagoras, Pythagoras, Sokrates, Platon, Aristoteles; a pominu

církevních otcv, uencv a myslitel první tídy — byli to Descartes,

Leibnitz, Newton, Gauss, kteí ve vd, jež žádá nejbystejšího a nej-

dslednjšího ducha, v mathematice, jsou tvrci mathematiky vyšší,

jsou uznaní geniové. Pravá intelligence, jak tito mužové dosvdují,

od náboženství se neodvracuje, jí nematou vci zevní, pihlíží ona

k jádru vci. Není pravda, že by rozum a vda byly proti víe.

Praví-li se, že intelligence od víry odpadá, tož považme, kdo všecko

ítá se k intelligenci: již každý, kdo te noviny; ohlédnme se, kdo

všechno již chce býti vdcem a rádcem lidu! Tato „intelligence", emu
kdy z náboženství se nauila, dávno zapomnla a jest ve vcech ná-

boženství nevdomou, pentlika svobodomyslnosti, jíž se zdobí a na

odiv ukazuje, brání jí, aby nemu se piuila, aby šla do chrámu; v této

nevdomosti tone ím dál tím více. Není dos intelligentní, aby samo-

statn soudila, dává za pravdu, co pravdou býti se zdá, a není; neumí

vci pihlížeti až na dno. Nebylo ješt svaté vci, aby jí byl nkdo
nezneužil, a bohužel sotva kdy bylo eho tak zneužito, jako náboženství.

Zneužívali a zneužívají ho nejvyšší moci svtské — a Bohu budiž to

žalováno, i moci duchovní, když propjují se a dopouštjí, aby ná-

boženství bylo zneužito.

Odprcm náboženství je zbraní proti víe, kdykoli zneužívá se

náboženství. Nietzsche pi všem nepátelství nemže popíti výbornosti

víry kesanské, ale že jí bylo zneužito mnohokráte, pozbyla u nho
ceny. Praví-li jeho pátelé, že Nietzsche nebyl naprostým nepítelem

víry, nýbrž jen víry naší „zkažené", tož jest možná, že mají pravdu;

ze spis jeho však toucí vyte jen zavrhnutí víry vbec. Nietzsche

praví: Kesanství jest zajisté jedním z nejistjších projev touhy j>
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vzdlanosti a po obnovené svatosti; že však stonásobn ho bylo zneužito,

aby hnalo kola státní moci, jest nemocno až do kosti, jest pokryteckým,

prolhaným a zvrhlým až v protivu svého pvodního urení.

Náboženství uí nás, že ped Bohem všichni jsme si rovni,

Nietzsche popírá rovnost lidí: „Boha není, jest mrtev — a ped luzou

nechceme býti sob rovni."

Intelligence obecná, vidí-li úspch hmotný, nabytý sobectvím,

bezohledností, víbec zpsoby dovolenými dle morálky Stirnerovy a

Nietzscheovy : „Nic není pravda, vše jest dovoleno", za správnou uznává

tuto morálku, nepihlíží, zdaž co jest zákonem pro svt ist hmotný

a po stránce hmotné, v pírod hmotné, jest i zákonem v íši, jež

spadá jen ásten v íši hmotnou. Toto zevnjší štstí lovka,

pocházející z prospchu hmotného, jest nad míru vratké, ale lovk
se jím spokoj uje.

Na konec ješt výrok Nietzschev o píklad, kterým se pr-

mrná intelligence ídí. Praví v „ítede und Schrift der Religiosen":

„Jestliže již sloh (k tomu patí všechen zevnjšek) a celkový výraz knze
mluvícího a píšícího nejeví lovka zbožného, není potebí bráti do

opravdy jeho mínní o náboženství a ve prospch jeho. Ono bylo

i pro jeho majitele bez moci, jestliže v nm, jakž jeho sloh prozrazuje,

jest výsmch, zlomyslnost, nadutost, nenávist a všeliké víry a zmny
jeho nálady zcela jako v lovku neznabožském; — o horšími budou

u jeho posluchav a žák! Zkrátka on pispje pouze k tomu, že

je uiní ješt mén zbožnými." Není to sice logické, ale dje se tak,

a to nejen v náboženství, nýbrž ve všech pomrech života. A tuto

skutenost Nietzsche asto velmi dobe vystihl. Nebude nám tedy ideálem

filosofa, ale zrcadlo, ve kterém dobu naši ukázal, není docela klamné.

Bylo by pošetilým, zastírati si oi ped tmito trpkými pravdami.
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Sociální význam svcení nedle.
Dr. Josef Samsour. (O.)

Z toho zárove také jde na jevo, jak pevrácen stát jedná, když

sám naizováním prací v nedli, nebo konáním funkcí, jež se s ná-

boženskou oslavou nedle nesrovnávají, píklad ku znesvcování nedle

dává. Tím zapírá netoliko povinnost svou chrániti nábožensko-mravní ád,

nýbrž sám se bouí proti onomu nábožensko-mravnímu ádu svtovému,

na nmž jeho vlastní existence spoívá. Nešastnji nemže stát niiti

základ své vlastní existence a své vlastní oprávnnosti k právním funkcím

jemu píslušícím, nežli se dje takovýmto officielním znesvcováním

nedle. Stát, vrchnost prohlašuje se tím zejm za nekesanskou, za

atheistickou, popírá nábožensko-mravní, kesanský ád svtový a klesl-li

stát jednou na tento stupe, pak nelze pochopiti, jak mže sám vzpouru

proti svým vlastním naízením jako neoprávnnou zavrhovati.

Plní-li však stát svou úlohu a chrání-li náboženské svcení nedle,

tu pracuje netoliko o zachování nábožensko-mravního ádu v život

spolenosti lidské, na nmž jak vné tak také asné blaho lidí a

národ v poslední instanci spoívá, nýbrž eší tím také i kus sociální

otázky. Chránit jednak pracující lid ped bezohledným a ukrutným

vykoisováním, jednak pispívá k tomu, aby náboženství v srdci jak

pracující tídy tak prácedárc zachováno bylo. Kde náboženství pevn
je zakotveno v srdci dlník a prácedárc, tam nemže nikdy otázka

sociální nabýti takových rozmr, aby ohrožovala stávající ád, a to

proto, že na jedné stran v náboženství pracující lid nalézá pevnou

oporu, aby spokojen s pozemským osudem, jenž mu pipadl, svoji

práci konal, její bím nesl, výstedností, v nichž jeho síla pracovní

hyne, se varoval a neskytal sluchu vábení onch podvratných stran,

které jej svésti chtjí na cesty, na nichž nikdy štstí a blaho jeho

kvésti nemže. 1
) Na druhé pak stran uvádí náboženství též i práce-

') To uznávají sami socialisto: »Meine Herren«, pravil Bebel na íšském snmu
nmeckém dne 23. února 1890, >Sie wissen, dass je mehr der Glaube an das jenseitige

Leben bei 1 1
<

- n Massen schwindet, die Massen um so nachdrcklieher vcrlangen. dass

sic ihrcn Himmel aut Erden findcn.« A Heino již ped padesáti lety volal k majetným:

»Mi1 dem Umsturz der alten Glaubensdoctrinen íb1 aucb die alte Moral entwurzelt . .

.

die Vernichtung des Glaubens an den Himmel hal nielit aur ine moraiische, soudem

aucb eine politische Wichtigkeit. Die Massen tragen niebt uiehr mit Geduld ihr irdischea

Elend und lechzen nach Glúckseligkeit aui Erden, Der Communismus ist eine natiirliehe

Folge dieser veranderten Weltanschauung.< Werke IIT. (Hamburg 1876), 113 — 115.
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dárcm, jak Lev XIII. ve své encyklice „Rerum novaruni" praví,

na pam: „že nesmjí dlníky za otroky pokládati a s nimi jako

s otroky zacházeti, že nectno je a nedstojno, lidi pouze k vlastnímu

zisku vykoisovati a je jen tak vysoko ceniti, jak jejich síly pracovní

sahají, že musejí míti ohled náležitý na duchovní blaho a náboženské

poteby dlník, že je to proti právu božskému a lidskému, nouzi

trpící utiskovati a vykoisovati k vlastnímu prospchu." Ochrana
náboženské oslavy nedle má proto veliký význam sociální ano je

podstatným momentem v ešení otázky sociální, kterou znesvcování

nedle pomáhalo vyvolati.

To, co jsme až doposud o sociálním významu svcení nedle ve

smyslu katolickém uvedli, platí také i o svcení svátk církví kato-

lickou zavedených. A práv proti svcení tchto svátk bojuje liberální

ekonumismus, jenž by sice i nedli rád odstranil, dosud však tak

uiniti nemohl, ježto vdomí kesanské v lidu stále ješt žijící, a kde
vymizelo, zvyk v lidu zakoenný nepekonatelnou mu v této vci
klade pekážku. Aby pak s jakousi alespo zdánlivou oprávnností

odstranní svcení jejich žádati mohl, uvádí za dvod pedevším po-

škozování zájm národohospodáských, jež prý ze svcení tch nkolika
svátk, jež ješt v zemích katolických se slaví, vyplývá. S minutiesní

dkladností a pesností vypoítává tu, jak mnoho práce a výdlku
tmito nkolika svátky ztrácí všeobecné národní hospodáství a lid

pracující a jak je to tudíž nutným požadavkem národního hospodáství,

aby tyto svátky byly odstranny. „Aby bylo objasnno", praví, „jak

svátek pekuniern škodí, dejme tomu, že v Cechách jest jen jeden

milion pracovník, z nichž každý vydlá denn 80 kr., povstává tím

ztráta 800.000 zl. Rozmnožení svátk o 10 rovná se úbytku 8.000.000 zl..

zatím co pece poteby ve svátky z výdlku ostatních dn pracovních

musejí býti kryty, což je zkrácením a omezením tohoto výdlku". Je

tedy dle této národohospodáské theorie lid tu jen ku práci; že lid

má také vyšší náboženské zájmy, jimž pípadn práce ustoupiti musí.

ano, že lid má své dobré právo tu a tam od práce odpoinouti — to

je pro tuto národohospodáskou theorii stanoviskem pekonaným. Pytel

penžní nezná žádného náboženství; proto je mu také náboženskv

svátek, jejž lid slaví a na nmž celým srdcem svým lpí. ním ne-

rozumným. Pytel penžní sám nepracuje; pro je každý den svátkem.

Lidu pracovnímu nechce však dopáti žádného dne odpoinku; k emu
je tu také lid, než aby pracoval a pracoval, aby lesklé tolary bohatství

až do nekonena rozmnožoval?

Hlídka.
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Jak patrno, zeje z této snahy po odstranni svátku sobecky

materialismus. Nic než peníze a zase peníze — to je, s ím toto národní

hospodáství poítá; vyšší náboženský a mravní živel v život národním,

poteba klidu i v zájmu udržení síly národní — to je pro n kniha,

sedmi zámky uzavená. Proto domníváme se, že nechybíme, když

tvrdíme, že odstranní nkolika svátk roních jednou provedené,

bude míti za následek i snahu odstraniti nedli. Nebo dvod národo-

hospodáských, jež by proti svátkm platily, dá se rovnž tak dobe

i na nedli použiti. Bylo by tedy nedsledností, kdyby moderní hospo-

dáství národní po odstranní svátk najednou ped nedlí se zastavilo

a své dvody jednoduše do kapsy schovalo.

Proto je úkolem všech povolaných initelu. zvlášt knžstva,

více než kdy jindy poukazovati na nutnost náboženského svcení

nedle a svátk. Netoliko pro dlníka je nedle nutností, aby pro

lopocení denní nezapomnl na Boha a svou vlastní duši. nýbrž i pro

kapitalistu, jemuž snadno nebezpeenství hrozí vše získati, duši svou

však vlastní pi tom ztratiti. Práce a výdlek musejí k Bohu smovati,

nemá-li dlník upadnouti v otuplost duševní nebo v zoufalství, pán

pak v požívanost a lakomství. Láska k Bohu nevyluuje energie,

chrání však ped zvrhlostí. Egoistická energie naproti tomu, kterou

ekonomové národní tolik vychvalují, zvrhne se vždy v ukrutnost a

surovost, vykoisování a lakomství.

Egoismus jest antišocialní.

Ponvadž nedle jest tak dležitou sociální institucí, proto všecky

kesanské státy vydaly více mén zákonná ustanovení k ochran její.

Co se Rakouska týe, tu za doby tak zvané posefinské zakázány bvly

v nedli práce služebné, konané na poli nebo doma, též veejné práce

v dílnách, hluné hony; úedníkm bylo bdíti nad plnním zákon,

ano oni byli povinni v nedli i ve svátky úastniti se služeb Božích.

Dekretem dvorní kanceláe ze dne 22. ledna 1813 k eskému guberniu

zapovzeny katolíkm i veejné práce služebné v naízené svátky.

Dvorní dekret ze dne 1. ervence 1826 daný appellanímu soudu

v Dalmácii), zapovídá v nedli i ve svátky konati soudní dražby.

Výnosem ministra kultu a vyuování ze dne 22. ervna 1850 se naizuje.

by v místech, kde katolíci tvoí vtšinu obyvatelstva, svcení nedle
a svátk katolických se nerušilo hlunými pracemi a veejným obchodem.

Záknn intenkonfessionelní ze dne 25. kvtna 1868 naizuje

v lánku VI. pouze tolik, že v nedli v as bohoslužby má ustati každá

veejná práce, která není nevyhnutelná; mimo to dlužno ve svátkv
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jakékoli spolenosti náboženské v dobu hlavních služeb Božích blízko

chrámu vše opomenouti, co by mohlo bohoslužbu rušiti.

Jelikož tímto zákonem zakázána práce jen v as bohoslužbv

kdežto jiná práce není zakázána, a jelikož ani živnostenskv zákon ze

dne 20. prosince 1859 o klidu nedélnim neiní zmínkv. nebylo po

dlouhou dobu dbáno klidu nedlního pi rozliných živnostech; právem

tudíž bylo naléháno na to. bv klid nedlní zákonem bvl ustanoven.

By se oprávnným požadavkm pracovník whovlo. vydán dne

8. bezna 1885 zákon, jímž se mní a dopluje ád živnostenskv; § 75.

toho zákona stanoví: „V nedli má ustati všecka práce živnostenská.

Ministr obchodu je však zmocnn, aby pi jednotlivých druzích živnosti,

jejichžto provozování snadno perušiti nelze, nebo jichžto nepetržitého

provozování teba jest vzhledem k potebám konsument nebo veejné

dopravy, dovolil živnostenskou práci také v nedli. Ve svátek dán bud"

pomocným pracovníkm as. aby dle svého vyznání mohli vyhovti

svým povinnostem k návštv dopoledních služeb Božích." Ministr

obchodu užil práva neboli zmocnní jemu piknutého v míe nejhoj-

njší a vyjmu! svými naízeními ze dne 27. kvtna R.-G-.-B. 83.

30. ervence R.-G.-B. 108 a 21. záí R.-G.-B. 143 velkou adu prací

živnostenských; probíraje naízení ta. naítal jsem 43 druh živností

vyjmutých z klidu nedlního. Podobné výjimky povoleny byly ješt

výnosy ze dne 12. srpna 1886 . 13.820 (týká se svobodné práce ve

mlýnech . 25. íjna 1888 . 33.392 (abrikaee albumin se týkající I,

5. ledna 1886 . 46.172 vztahující se na obchod s palivem) a 3. listo-

padu 1885 c. 35.861 týkající se vožení ledu).

*e»
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Intelligenee v 19. století a církev.
Fi: SCHEOLLEE.

Intelligenee 19. století byla hrdou na své vymoženosti a vynálezy.

Obemknula zemi železnou sítí, vzdušnou páru zapáhla jako oe do

svých vozv, ohromné hory prokopala, nesmírná moe peklenula a není

místa, kde by svého královského žezla nezarazila. Telegrafy rychlostí

blesku nesou její myšlenky a city do nejzazších konc svta, geologií,

chemií, fysikou odhalila svty, o nichž prarodiové nemli zdání, bádáním

djepisným, filologickým a jazykovým svty dávno již zapadlé vzkísila.

Ale tato intelligenee tak hrdá na své vymoženosti a vynálezy

nebyla šastna. Nosila ve svém srdci smutek a ten erný šat,

jímž se odívala, byl jeho symbolem. Popela nebe i zemi, odarovala,

abych tak ekl, z myslí lidských nadpirozené pravdy, vzala veškerou

nadji v budoucnost. Tak jako onen vojín jsa druhdy tázán: ve víš,

odpovdl: v sebe — tak intelligenee slyšíc tuto otázku, odpovídala:

v nic. Bolesti nevry opanovaly její srdce a ústy jednoho ze svých

výteník zaúpla: „Zel, žel, náboženství zmizelo, mraky nebes zm-
nily se v déš, nemáme ani nadje, ani oekávání, ani dvou kousku

erného deva složeného na kíž, ped kterým bychom mohli sepnouti

ruce. Ubohý Synu Boží, na kterého se zapomíná, nenauili nás Tebe

milovati. Lidské radosti jsou výsmšné, opovrhují bez milosrdenství.

<
) Kriste! šastní toho svta myslí, že T nepotebují. Odpus, urazí-li

T jejich pýcha, poktí je jejich slzy díve nebo pozdji; polituj jich.

že se domnívají býti v bezpeí ped bouemi, a že jest jim potebí,

aby k Tob došli, písných lekcí neštstí. Naše moudrost a náš

skepticismus jsou v našich rukou jen velké dtské hraky; odpus
nám, že sníme o tom, že jsme bezbožní, Ty, který jsi se usmíval na

Golgot." 1

)

Intelligenee domnívala se, že véda nahradí jí Boha a že na vždy
odiní potebu náboženství. Pociuje hokost zklamání. Piznává, že

zbraní vdy frivoln užívala proti nejvzácnjšímu statku lovenstva,
že si s ní zahrávala jako neobezelý hoch s nabitou runicí a že neštstí

ztropila. 2
) Umnami ovnovala a ozdobovala své Boha prázdné srdce

a v rozkoších a požitcích jeho rozervanost utlumovala. Ale srdce

zstávalo prázdné, rozervané.

!) Alfred de Jlusset, Zpov dítte svého vku.
s
) Brunetwre, Les faillites de la >eience. Kevue des deux Mondese.
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Intelligence rozstoupila se ve dva tábory. Duchové vyšších vcí

žádoucí, duše neohraniené. mající potebu nekonena, sklonilv v pláci

svou hlavu, zahalily se v chorobné snv a oddaly se bolu jako rez

srdce sžírajícímu. Neumjíce spínati svých rukou k modlitb a v Boha

nevíce, klanlv se bohu jako svému bohu:

K<ly< Ave Caesai mroucí barbar ek'.

Já cítím odboj, vztek.

že takých po letech zas musím hledt zpt

v ten ztracený svj •

že takých po letech se umsím znovu rvát

-
. co mlo spát,

že v nepokoje boui zlé a dravé

íc musím: Doba- A

A vedle tch. kteí v plái nad prázdní svého srdce skloovali

svých hlav, stáli lidé tla. stáli nehnuté. užívali positivních požitku a

nemli jiné starosti, krom poítání penz. Ovšem vzdlání a rozšíené

vdomosti povznášelv pirozenost lidskou, ji zušlechovaly a zjemovaly,

ale zvyšovaly také tento duševní bol. Vynikající povahy více trpí.

Zbvstené svdomí, vzpružená obrazotvornost, touha po nekonenvch

radostech na stran jedné a nízkost vezdejšího života na stran druhé,

prchavá pítomnost, starosti o budoucnost, to vše spojilo se v tchto

htilých duších a zpsobilo u nich tajuplný smutek. „Od mnoha

let snažím Be, abych vvzkoumal duše vynikající a vzdlané, ale bohužel

o pítomnost Boží oloupené. Zastihl jsem je vždy zarmoucené, sklíené

tajemnými hlasy svdomí, skorém všechny bezdn usilující a práhnoucí

yšším živote, dokonalejším a mén ohranieném."- A kdvby mravnost

tchto duší pi tomto všeobecném odvratu od Boha byla doznala n-
jakého zdokonalení! Ale nedoznala. Sami vyznávají, že se ovinuli

poutem z padének mdlých lží a opatrných podvod, lehkomvslnvch

pomluv a zúmyslné vrolomnosti: že byli povolným pískem, zemí. na

níž nikdo nemohl stavti; malým obíleným hrobem na velkém hbitov,

na nmž odpoívaly duše jejich druhu, malým nepatrným mužem, jenž

nikoho nemiloval, nikomu nepál, s malým vyschlým srdcem, olíceným

zdvoilosti. Tak se jim stal život etzem, v nmž po lánku radosti

následovalo deset ('-Linku starosti, po kroužku zlatém deset olovénvch.

Duší tch zmor-nil se duševní Btav, kterým trpl Child Harold. prve

n>-ž poal svtem svou pout. aby v ruchu bídu srdce zapomnl.

Vrchlický, Kvty 1900.

igand-Arenberg, Religion and Irreligion.

-'9.
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. . . ml srdce choré zcela,

rád prchnul by a míjel rej i kvas

;

prý mnohdy slza chmurná trysknout chtla,

však pýcha v led ji sžehla v clon as.

Sám v zadumání dlíval drahný as,

až rozho se, že z vlasti útk zvolí,

v dál moe, v pásem horkých žár i jas.

Syt rozkoší, on skorém vzýval boly

a pro zmnu by šel i v temna vné doly.')

A neuinila-li nevra duše intelligence ani šastnjšími ani lepšími,

do spolenosti pinesla rozvrat. Jak se namáhala intelligence. aby

blahobyt spolenosti rozkvetl. Bohu nechtjíc se klanti a obtovati,

uinila ji sob bohyní, kladla jí na oltá své síly, své myšlenky, svá

hnutí, svj život a svou smrt v ní sousteovala. Ale sila vítr a klidila

boui. Odkopej pevnou pdu, na kteréž teba žulová budova stojí, a

dm se sítí. Tuto pevnou pdu vných náboženských pravd, mravních

a právních zásad a ctností, které Bh vyal z všelikého rozumování

a dstojností samozejmých axiomv opatil: víru a báze Boha, desatero

pikázaní, rodinu, autoritu, vlastnictví, právo ddiné mnozí z intelligence

podkopávali a trhali. Spolenost prý jednotlivcm tato práva uchvátila,

a je tedy navrátí. ' A co zákonodárství, mravnost, náboženství všech

národ odsuzovalo a jako zloin trestalo, chorobn vzrušené davy jako

pokrok velebili. Absolutní císaství, konstituní monarchie, nižádná

republika nejsou od náhlého njakého pevratu, zpozdilých novot, ostí

mee jisty. Spolenost, jejímuž blahobytu nejnadanjší z intelligence

svj život zasvcovali, jest lodí, bouí na moi zmítanou. Stožáry praskají,

vichr rve plachty, koráb v boji s vlnami sténá a vzdychá. Kdo z nás

mže pedpovdti, kolik a jakých vlád za svého ješt se doká života!

Již pechází chu zajímati se o politické záležitosti.

Intelligence tedy odpadši od Boha škodila sob a poškodila zájmy

své spolenosti, náboženství pak samo a církev je zastupující zstaly

bez úhony. Kdy vinou nevry a bludných jejích zásad všecky základy

v spolenosti se ítily, nejstarší instituce se boily a zanikly, kdy srdce

tlakem vnitních boj a bol zmírala, jedin církev byla této všeobecné

zkázy ochránna. Stála pevná a nevyvratná. Jako maják na bouném
moi prosted dorážejících na vln, tak církev prosted bludných nauk

a lží vyzaovala svtlo a teplo pravd, zásad a ctností, které intelligence

i spolenost ze svého srdce vytiskla. Komu by nestanul na mysli onen

prastarý dj o potop a arše? A ekl Bh Noemovi: „Vejdi/, do korábu

') Byron-Eliíha Krdmohortkd, Child Harold; zpv 1.
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a vezmi cokoliv teba, aby lidstvu bylo zachováno a se obrodilo, aby

zachováno bylo sím po vší zemi." I stala se potopa tyiceti dn a nocí

na zemi a rozmnoženy jsou vody a vyzdvihly koráb vzhru od zem.

A ím prudeji váli vtrové, ím hrmotnji doráželo vlnobití, tím výše

vystupovala archa. Stoupala ustavin, bez odporu, nesouc v sob lo-

venstvo, sím budoucnosti. Kdo. jenž pozoroval církev devatenáctého

vku. kdo vidl proudy a vlny. kterými nevra na ni dorážela, kdo

stál prosted tohoto jejího boje a nevidl v onom dji vrný obraz

církve ve svém vku*? Kolik vtru vanulo! Jaké boue! Vichrové, kteí

trny vyvrátili, íše odvanuli. srdce hubili. Ale prosted praskotu

ítících se stát a institucí, prosted dravého vlnobití, které nevra

proti církvi rozpoutala, církev vznášela se nad vodami, kterými lidské

vášn zaplavily lidstvo, a nesla v sob. eho teba, aby se obrodil a

nov zkvetl život v duších i v spolenosti. (Jím prudeji váli vtrové

bezbožeckýeh nauk. ím hrmotnji na ni dorážely rozvzteklené vlny

lidského vzteku a ábelské nenávisti, tím výše vystupovala. A vy-

stoupivši a vyvržena z veejného života spoleenského, ze srdcí nesetných

duší nesla ssebou pravdy, ctnosti a zásady, jichž nižádné srdce, nižádná

spolenost postrádati nemže. Tak jako druhdy za vpádu barbaru do

Evropy církev zachránila literaturu, umní a vdy v záhybech svého

roucha a v posvátném ústraní svých klášter uschovala, aby je znovu

obrozenému svtu navrátila, tak církev v devatenáctém století, víru

v Boha, v budoucnost života, úctu k vrchnostem, omezení volnosti, po-

vinnost poslušnosti, vné zákony rodinné, majetkové a mravní chránila

a proti všem útokm zachránila. Nad zmatkem revoluními ideami

v spolenosti a v srdcích zpsobeným, objevila se církev jako záchranný

k iráb a zraky ušlechtile smýšlejících na se obrátila. Mezi jejími syny

povstávaly obavy, aby snad i ona všeobecnou záplavou nebyla postižena

a zniena. Ale byly to plané strachy. Tímajíc pevn ve svých rukou

sob svené poklady víry a mravnosti, neustávala viti a doufati.

A konec vku devatenáctého dává její víe a nadji za pravdu. Vda.
umní i dmysl státníku posílají jí zelenající se ratolest míru uznávajíce,

že jediné ona spsobilá jest onm konservativním zásadám, pravdám

a ctnostem zjednati úctu a vážnost. Proskakují hlasy, že spolenost a

srdce mnohých dsných onch katastrof byla by bývala ušetena, kdyby

církev nebývala ve své innosti tupena, obmezována, pronásledována.

svých božských sil pozbavována a za nepítelkvni prohlašována.

Tuto vyvýšenost eírkv»- nad všelikou promnu asu a zlobu lidských

vášní, tuto zpsobilost její obroditi spolenost, naplniti novým životem
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lidská srdce vyznává slavný anglický publicista Macaulay a dí: „Není

a nebylo na této zemi díla lidské politiky, které by tak zasluhovalo

prozkoumání, jako církev ímsko-katolická. Djiny této církve spojují

velké vky lidské vzdlanosti. Nezbývá žádné lidské zízení, které by

unášelo mysl zpt do as, kdy vystupoval dým obtí na Pantheonu

a kdy levharti i tygi provádli skoky ve Flavijském amfitheatru.

Nejhrdjší královské domy jsou jen od verejška, proti dlouhé ad
pontifik. Katolická církev posud vysílá do nejvzdálenjších konin

svta missionáe tak horlivé, jako byli ti, kteí psobili v Kentu se

sv. Augustinem a pedstupuje posud ped krále s tím duchem, kterým

elila i Attilovi. Poet dítek jejich je vtší, než v kterékoli dob. To

co vyzískala v Novém svt více než ji odškodnilo ve svt starém.

Její duchovní vláda prostírá se pes obšírné planiny ležící mezi Missouri

a Kap Horném, kraje to, které za sto let mohou míti obyvatelstvo

tak etné jako je obyvatelstvo Evropy." A jakoby si byl uinil otázku.

zdali tak potrvá vždycky, Macaulay pokrauje: „Nevidíme nejmenší

známky, že by se trvání její chýlilo ke konci. Ona vidla poátek

všech vlád a všech státních zízení ve svt a nevíme, zdali není

souzeno, aby i spatila konec všech. Byla velká a vážená než Sasík

vstoupil nohou na pdu britskou, než Frank pešel Rýn, kdy ecká

výmluvnost ješt zkvétala v Antiochii a kdy modlám ješt vzdávána

byla pocta v Mekce. A jona snad potrvá v nezmenšené svžesti, až

njaký cestovatel z Nového Zélandu zastaví se uprosted ohromné

pustiny a stanuv na zíceném oblouku londýnského mostu, bude kreslit

zíceniny chrámu sv. Pavla." Ale kterak se smíí církev s osvíceností

a pokrokem *? Nepivedl pokrok vd a umní její existenci ve zkázu ?

Macaulay odpovídá: „Poád slýchám, že svt stává se osvícenjším a

že osvícenost musí vadit katolicismu. Páli bychom si, abychom si to

mohli myslit. Ale pochybujeme, zdali to domnní je oprávnno. Vidíme,

že za posledních dv st padesát let lidský duch byl nad míru inný,

že uinil veliký pokrok ve všech odvtvích pírodní filosofie, že vyvolal

nesetné vynálezy, sloužící pohodlí života; že lékaství, luebnicíví a

inženýrství pokroilo, že vláda, policie, zákony se zdokonalily, akoli

ne v tak znané míe jako pírodní vdy. Ale vzdor tomu vidíme, že za

tch dv st padesát let, pokud nastala njaká zmna, že tato zmna
byla celkem píznivá církvi ímsko-katolické." 1

) Macaulay zemel a vývin

vcí po jeho smrti váhu jeho slov neseslabil, nýbrž zvýšil. Cím více

vymoženosti moderní vzdlanosti se množily a vzdlanost sama se stávala

') Lord T. />. Macaulay, Úvahy historicko a literární, str. 101— 104.
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všeobecným majetkem národu, tím vroucnéji ozývala se poteba nábo-

ženství, tím patrnji vystupovala církev z pozadí, do kterého bvla

zatlaena. -Nesnáze", dí Taine. „ovládnouti demokracii bude vždycky

katolickému náboženství dobývati pívrženc; zádumivá tesknota

zarmoucených, nžných duší bude rozmnožovati jeho stoupence a staro-

bylý jeho vk vrné vždycky mu zachová. ~ Tak církev katolická, její

náboženství najednou ocitlo se v popedí, zájem o ni v inteligenci roste

a poroste. Intelligence poznává, že cesty, kterými se brala, nebyly pravé,

že není schopna bez Boha a náboženství uiniti sebe a svou spolenost

šastnou. Pociuje na sob trpkou pravdu slov: „Kteíž t opustili, za-

hanbeni budou, nebo opustili studnici vody živé a kopali sob cisterny,

cisterny rozpukané, které nemohou držeti vody" (Jer. 2, 13), a toto po-

zvání jest ervánkem, zvstujícím náboženství a církvi lepší doby.

j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i t i i i i i i i i i i i i i
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Úvod z knihy

,,Prophtes du Passé"
od BABBEY I

>" A 1 CKVII.I.Y.

A t;ik. kdyby místo spálení spisu Lutherových, jichž popel padl

na Evropu jako sím, lni býval Luther sám upálen.') svt by byl

zsacbránn, aspo pro jedno století.

Luther opálen! zvedne se pokik Avšak kdyby byl blud potlaen v okamžiku
manifestace a v pokraování manifestace, to jest lovk, jenž to napsal nebo ekl a jenž

to nazývá pravdou. Je to píliš pro berany anarchii-, kteí vybekuji jen svobodu? lovk
ducha nejkladnjšího, jenž žil po Machiavellovi a jenž nebyl vbec katolíkem, ba naopak
trochu liberalem, Stendhal, pravil a brutalitou nutné rozhodnosti: .Mojí politikou j«-st

usmrtiti dva lidi. když j<- teba, aby hýli zachránni ti.'- To není tak zlé! A tak smrtí

Luherovou nebylí by byli zachránni ti lid.'- za ceno dvou, nýbrž tisíce za cenu
jednoho jediného. "Matné je zde více než úspora krve lidské: je to respekt svdomí
a intelligence lidské. Luther falšoval jedno i druhé. A pak je-li tu jakési uení a

jakási vira sociální — byl by to tedy katolicismus — je teba je podporovati a hájiti

- nebezpeím záhuby toho neb onoho tak jako spolenost. Odtud zvláštní tribunály institucí,

aby M poznaly pestupky proti víe a uení, [nkvisice je tedy z nutností logické re

Bpoleností jakékoliv. Ostatn jsou zde jen knží, kteí jsou inkvisitory! otázka Lnkvisice

hýla nedávno položena. Ti, kteí ji napadali, mysleli jen vzbuditi zvíecí vášn; ti, kteí

ji hájili, hájili ji píliš. Bylo tel.a citovati jen slova Leibnitzova: *N"a zásad*, ekl ten

velikán, lze vztýiti dva problémy zcela rzné; tak že je teba soudce -porn jak

v matbematice tak v theologií.' '/.< studu a vfibec -nad bude se chtíti pedstírati po-

chopeni Leibnitze.
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Zdaž se ví dobe, co za pevraty ve píin bludu mohlo pivoditi

století pozdjší? Nestalo se tak. A si jest jakékoliv mínní o možnostech.

které mohlv nastati z podobného pípadu, pípad ten nenastal. Luther

mohl žíti. Princip výslechu, založený Da náboženském svdomí svta,

se upevnil, pak vrhl své koeny dále ku pedu a vnikl do intelligence.

Po kacíství filosofie, která je pokraováním kacíství, zmocovala se

znenáhla duchu nejposlušnjších a nejvrnjších, a vzali, co byli prokleli

a odmítli ve stavu ideje náboženské, bez nedvry ve stav ideje filosofické.

Zde se otvírá perioda velkých Innocent, kteí sáhli rukou ke zlu

bezdky, zaslepeni a ohlušeni svým vlastním geniem, méli-li ho, a

zaujatostí svých úvah. Descartes se objevil, Descartes, vynálezce filosofie

já, jenž položil zásadu jakési psychologie bez výchovu (cogito, e

sunu. a nemohl nikdy vyplésti se z tohoto uzlu, jejž zamotal kolem

své intelligence a jenž ho škrtil na jeho muka, jedná-li se o otázku

Boha! Jisté není dovoleno pochybovati o katolické víe Descartesov;

historie je v tomto bod bez mráku. On vil a ml proselytismas

svého vení. On psobil mocn na obrácení Kristiny švédské.

Zatím zavádl Descartes ve filosofické myšlence Evropy to, e

zavedl Luther v myšlence náboženské, ni více, ni mén. Zvláštní

zkrácení v duchu tohoto rozpjetí, že nepedvídal, co jeho princip nesl

v sob! Jeho náboženské svdomí nemluvilo o intellektuelním zloinu.

jehož se chtlo dopustiti. Chyby, které asto iní abstrakce, jsou ne-

spoetné. Vlastní duše se rozeže na tvrtky a ekne se: Toto jest

Bohu. toto jest lovku, tohle jest náboženství, tohle filosofii! a netuší se.

že byla spáchána vražda: zapomíná se. že lovk jest jednotou živoucí.

a že tomu, co iní ve jménu njaké schopnosti, všechny jiné schopnosti

odpovídají! Protestantismus filosofický smíšen s orthodoxií a obojí

objímajíc se v život a myšlence Descartesov s neotesitelnou jistotou,

jednou z podívaných, které ohromují... Této podívané neposkytl jediný

Descartes. Cartesianismus byl klidn pijat duchy nejvyšší orthodoxie.

také Bossuetem, znamenitým autorem variací, ohromujícím protivníkem

.lu nenovým. Vskutku, aby se vysvtlily takové nepirozenosti, myslím

si. že se dokonávala v tchto velikých duších (a bez jejich vdomí
nešastné temnoty!) separace církve a státu, která se stala veejným
právem L9. století. Abstrakce proslavená a umístná v zákon, aby

zabila církev a která jist zabije stát a zabila by církev, kdyby církev

mohla kdy zaniknouti.

Tak jest Descartes ješt více než Luther otcem filosofie moderní!

Ta ho uznala za svého otce hlasem dosti pyšným. asto v posledních

asech dotklo se naších uší toto jméno. Jak ohromující! Filosofii 19. století

to je to Cogito, ergo sum Descartesovo. zpracované, pijaté, úrodné.

vyrostší ve všech svých smrech, umdlené ve všech svých snahách.

vytlaené až do krajních mezí. ba až za n rozšíené a zapadlé do
tohoto nihilismu. jenž již neodpovídá a kde každá filosofie vycházející

/. pojmu lovka osudné upadá v propast. Nemožno jej omluviti! Nyní.

vzdor velkému zmítání mozku. jemu/, se oddáváme, není v Evr

ješt le cartesianismus. Nejobratnjší mezi rozumci metafysiky vyšívali
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na kanafasu mnohem pevnjším než jejich nit. který ji asto ztrhal;

ale kanafas ten je stále viditelný pod arabeskami na nm nakupenými.

Ze to není mýlka! udlali jen toto. Tomu. jenž je duma v tom, co

se nazývá ideami; tomu. jenž prohrabal trochu jejich vnitnosti, zvdav
poznati vniternou a tajemnou práci tohoto monstruosníbo proklubáváni se

blud, dnes vvlihlveh mezi národy, tomu je snadno poznati cartesianismns

v základ všech svstemuv. af jest jich jméno jakékoliv. Ten krouží

vskutku také tak v idealismu Fichteov jako v Berkeleyove. v trans-

cendentalismu Kantov jako v pantheismu Hegelov nebo mystik' -

naturalismu Schellingové. Od té doby, kdy první poj 'ti Boha se vytrhlo

z pedsudku lidského, v problémech filosofie methoda Descartesova

(a každá filosofie jest jen methodoui pece více mén opanovala duchy
nejrozlinjší, vvjma Spinozu snad. tohoto starého ojedinlce myslenkv.
<1. sn originálního, kterýžto ml svj blud pro sebe sama. 1 Nerozpaknji

!y íci. že Descartes zpsobil definitivn více zla se svým principem

psychologickým, než sám Baou se svým surovým experimentalismem.

Tento poslední vyvodil, je to pravda, materialismus, t. j. filosofii digesce

a hnoje; ale první wvodil panthcismus. jenž sjednocuje v jediné doktrín
všechny bludy, jindy oddlené, v duchu i v látce: ohromující soustední.
žhavé zrcadla, které bude páliti svt! Když filosofové as nynjších
-lavují Descartesa. vdí dobe, co iní a za co mu dkuji. Nejsou mu
povinni vším tím. ím jsou a ím se máji státi národové', které oni

vyuují y Nebo každá filosofie kráí ve skutcích. Pozorování nejsráznjši

má nohy v praxi životní a principy vedou lidi i nejdivoejší z nich

s etzem logiky na krku.

Pojem Boha odstranný z filosofie byl stejné odstrann ze zákono
dárství, z politikv a z mravu. S druhé strany pojem lovka zavedený
do filosofie všeobecné dal za výslednici jiné zákonníkv. jim'' instituce,

jinou morálku a spolenost byla obrácena na ruby. To nebylo místné —
ví se to dobe — tak náhle za takové' doby. ale z poátku jemnými
pechody, pak teprve mocnými nárazy. Pišli jsme do sklonu, do asu
nárazu. Práci, z níž nemusíme vydati poet, spolenost evropská se

vytvoila od pul tvrtá století na jediném pojmu lovka Z pojmu
lovka nejde se tedy k pojmu Boha. Cesty není. Bh položil ne-

koneno mezi Bebe a svého tvora. Práv ped tímto nekonenem božským
cítil Descartes, jak jeho pemožený duch se hroutí, a Kant sítil se

') Dlouho již Spinoza, praví Tennemann, setkal se v lektue rabínfi s ideou, matkou
Bvého Bystemu. Filosofie Descartesova sloužila mu jen k odhaleni této

zpsobem vdeckým. Je > jisté? Duch jako Spinoza nebere nieho od nikoho.

Rodí -• /. jediného vrhu. utváí se / jediného kusu, druh prarozence duchového, který

si ni voíil -vím vlastní myšlenku a svou vlastní víru, jako si orcil svfij vlastní osud.

A.6 židovská idea hryže Imiln- hluboko nu duSi této racy, Spinoza byl pedevším Spinoza,
i. j. lovk píiny a substance. Je to genius ontologický. Descartes jest bytostn geniem
psychologickým. Lze pozorovali vztahy mezi Spínozou a talmudem. Lze vidti \-

chceme ve mranech, ba i v ohni. Ale visioná substance jest a musí býti intell

sui generis; a co se týe jeho methody odhaleni a exposice, to jest logika mathematická
pipojená (zcela jednoduše! k filosofii, tato Logika, která neuí správn mysliti, protože

zabrauje mysliti spatn, dfivodem, / se nenauí nikdo plavati v nádržce se rtuti, praví

v«lmi duchapln Hamilton.
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s vvšin svého istého rozumu v nedslednosti svého r o z u m u

praktického: nešastná titrnost! Spolenost, ne mén malátnjší

než my, zaízená jimi, ale logitjší, ponvadž, poslední výkik jejího

genia neoznámil jí, kam se ítí. ustálila se vzpímena na lovku a

domnívala se. že na nm nabude své hodnoty. Vrhla Bohu j á Médéeovo.

Tak ješt jako ást já, která jest nejvíce tím já. to jest ást bytostn
vratká, která prchá z nekoneného úprku, zotroení celé vnjší

determinace; v jiných mezích jako svéhlavost jest nejhlubším schodem
nezávislosti, svoboda lovka mohla a musila býti úelem náboženským.

politickým a morálním spolenosti vztavené na já. Mluvilo se tedy

zcela pirozen o svobod svdomí, o svobod ducha, o svobod politické

a o všech druzích svobody, které stanoví úplnou nezávislost lovka,
velice dstojné vskutku, aby byla volná, ponvadž se podaovala
samému Bohu. Když scházel Bh, ml býti aspo svoboden v nesmírném
fiasku své všemohoucnosti! Taková jest historie zbavená skutk v. ale

poznátelná na koste, za posledních tí století, které pešly nad Evropou.
Nebojím se, že budu obvinn ze lži se strany tch. kteí dovedou
analysovati myšlenku. Mohou dokázati pohlížejíce na to, zdali duševní

krev Descartesova nebyla vedena ve ctnosti jakéhosi zákona tajemnjšího,

než zákon obhu krve v našich žilách, ve vzncujíci krvi Rousseauov,
a zdali se nenalézají plodivé kapky v krvi ješt soustednjší tchto
socialist, kteí smle kladou svobodu lovka úplnou, dokonalou, ne-

omezenou nejen v elo státu, nýbrž i v elo spolenosti, zcela nepo-

rušenou. 1

) Socialismus tedy — že to nechápe i lépe ignoruje — byl by
posledním sloVem psychologického principu Descartesova a protestant-

ského principu Lutherova, jako revoluce francouzská byla jiným slovem

tchto dvou principu podpracích. Tam se chce umístiti, osudná jako
dslednost, nutnost socialismu. Bude možno zabrániti tomu? Není nutno.

aby se tak stalo? Není nutno, aby spolenost ustanovená na já. která

nechce ani autority ani kázn, tchto dvou hrozných ne-já. ani nieho,
co odporuje, ve orm takové i onaké, pi odhalení svého posvátného

já, pochopila konen ne dvodem, jenž nepouuje, ale skutky, tmito
tvrdými uiteli vždy poslušnými, zdali pedstava lovka, dostižená za

pedstavu Boha. je pravým pojmem jak ve filosofii tak v upotebení
sociálním, a zdali je toto tím. co. jak oni praví, má budoucn íditi

pokolení lidské?

A já tvrdím, že otázka spoívá v tom. v niem jiném. Nejsou
nyní a ani nemohou býti le dv these, these autorit v která obsahuje
Boha) se všemi jejími dslednostmi, a these svobody (která obsahuje
lovka bez Boha) se všemi jejími osud v. Co se týe prostedí mezi
nimi. v tom je celo dosti tupé zatvrzelou nekajicností a blbosti, aby
se zvedlo ješt po tolika letech zkušenosti ve píze prostedí: a zlaté'

stedoeští jako slovo a jako vc není ztraceno bez pomoci v nezmrném
p »hrdání? Autorita a svoboda, to jsou bojovnice pro moc! Autorita

a svoboda, ty jsou prospšné, ty zvuí, ty se rozumí samy sebou.

V Viz všeohny publikace mladého Nmecka, které jest již starým.



lívod z knihy Prophétes du Passé . 797

Nemáme-li svtla, máme aspo jasnost! Já pravím více: já pravím, že

jen to se rozumí samo sebou.

Ostatek jsou jen toeninv. zápletky, zmateninv. temnoty, problémy.

Všichni tito obnovovatelé svtu, všichni tito architekti utopií, kteí
chtjí nás sestaviti na hladkém lístku papíru, na své malé šachovnici

sociální, ty jsme vidli, slyšeli jsme je. zkoumali jsme a zkoumáme
dosud... Ale jediná jistá vc, kterou jsme si z tohoto nesmírného

zkoumání odnesli, jest. že oni všichni více mén náleželi k filosofii

svobody. V masách, na ty práv poítali a poítají, ne na sílu svých
vynálezu! Filosofové svobody! Bute ujištni, že vzdor jejich síle ducha
nebo vdeckým spojením jejich doktrín nikdo si jich blíže nevšiml.

le snad titulu, a nechtl vážné od nich chápati nieho! A vskutku
i rozvrácení národové mají jistý dobrý smysl pvodní, jenž odporuje

špatnému smyslu vdní. Oni vdí, že mandarini mají užitek ze spo-

leností, psobí na spolenosti, ale neprohlubují je. Oni vdí dobe, že

velké nadu/.ití této odrdy, která vzrstá ve vdeckou vŠemohoucnost,

špatný pohled všech tchto Adamu, šílených zpupností, kteí chtjí býti

líni bohm a kteí nemají ani Evy pro výmluvu, je to pedstaviti

si. že se mní božský ád spoleností za organisace lidské: to jest dáti

hmotu zkroucenou, zpracovanou, zohýbanou na ni samu, posléze ujamenou
a poddajnou na místo ducha, který jest jednoduchý, otevený a vidomý
jako istý pohled; to jest vzíti tisíc ástí ze správy za jednotu politiky

a konen vdní s jeho encyklopediemi za morálku a její tyi vznešená

slova: víru, sebezapirání. úctu, poslušnost! Národové jakéhokoli vku
netuší v niem nic zlého. Jest jim teba ideí mnohem jednodušších

a jasnjších na úrovni jejich intelligence: tak na p. tento pojem
autority, jenž jim pichází s vysoká, silný, ponvadž oni ho nevymyslili;

nebo jiný pojem svobody, který se zdá mén býti ideou — pece je

tak stkvly! — než vle abstraktní, vždy hotová se vtliti za jejich

ruiny do nervv a srdce lidí! A když jest dána otázka, jak vlády.

které pvodn mohly vše vykonati a nezabránily niemu, stihajíce

v tom samu souverainost. jak minulost, tato vc vypaená, tato nicota,

praví oni, jest definitivn jsoucností nejmocnjší, realitou nejtísnivjší.

která by mohla kdysi padnouti na nás — tato otázka bude resolutní.

jak tyto druhy otázek se rusí. dávajíc vše, co ideje, které ji stanoví.

mohou dáti. Lidé se klamou nad ideami, ale ideje neklamou lidi. Vše,

eo ony nosí ve svém neviditelném ln, to vždy z nho vychází. Nuže,

ve skutku ideí, dcery slouží k posuzování matky, když pi ní první

pohled selhal.

[''scartes byl by jaksi udiven, myslím, vida svt vypadlý ze

svých rukou! Co se týe Luthera, toho nezarmoutilo píliš to, co poal
Bpatovati; vdl lépe, eo Be dje. Jeho pesvdení náboženské bylo
asi mnohem silnjší, než filosofické pesvdení Descartesovo. Avšak
pro nás. pišlé hodn dlouho po tchto dvou rozsévaích bouí, pro nás,

pozdní žence tolika nezdar, tak mnoha vypadaného obilí v historii.

válka ticetiletá, socialismus anabaptistský. pedoznamovatel toho, jenž
nás eká, a revoluce francouzská jsou ti dcerušky, jak pravil
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Ludvík XI. ve svém zajetí, které nás pouují dosti jasn, ku kterému

kmeni patí idea. jejich matka, ve své konfusní hloubce a podávají

nám zprávu, hrozné prvorozenky, o tom, ím budou jejich budoucí

sestry. Nechejme dokazovati slavnostní hlupáky, že mravy nejsou již

takovými, jakými byly roku 1793., a že dsy tohoto asu prokletého

nebudou moci již znova zaíti. Ochrana mrav bez násilí není dosti

jista, a ostatn neštstí mže rozmanit pikvaiti na svt. Bh neolupuje

sebe sama a umí mniti hrozn své hnvy. 1
) Jestliže ideje, jak historie

dosvduje, vyerpávají celý život, který jest v nich, v jejich race,

jestliže, jak to ekl Mirabeau FAncien, otec Mirabeaua Zpupného, je

to zákonem, že v každé race jsou výmtky, lze se tázati, ím 19. století

skoní. A co záleží více na detailech dramatu! Jediná otázka as
moderních bude resolutní skutky a je lehké pedvídati, jak bude.

Konec koncv, a se dlá co dlá, pod tímto hvzdnatým nebem a

v tomto neúnavném hemžení se spoleností je vždy vné tváí v tvá
lovka a Boha, lovk povznese svou morálku umístiv Boha ve své

myšlence, nebo zeme ze svého j á rozšíeného, které praskne jako

neistá bublina; ale Bh ví, jakýma krvavýma nohama prasatníka

poruí jej zašlápnouti, aby byl lépe zašlápnut!

Tedy Bh je takovým jako na poátku — Bohem jako minulostí,

která vede k nmu krok za krokem! Chtl jsem íci pouze toto co

možná nejstrunji v ele knihy, v níž djepis zaujímá tak veliké

místí) a která se jmenuje: „Proroci z minulosti".

K opravám diplomatáe moravského.
Píše Fk. Snopek, k. a. archivá v Kromíži.

CXCH.
241. Mikoláš kníže opavský. Opava, 14. dubna 1361. — A. I. a. G.

Na erveném hedbáví peet rytíe se spuštným hledím, na pílb
ozdobená rohy, v levici štít, v pravici tasený me držícího na koni

uhánjícím, který má na pravém pleci štítec upevnný na abracích,

ode dávna poškozená; nápis její: SIGILLVM. NICOLAI. DEL GR[AC]IA.
DVCIS. OPPAVIE., litery AC v závorkách, protože jest práv tam peet
dávno již uražena. Menší peet na zadu má v prostedku pílbu rohy
ozdobenou nad šikmo položeným štítem, a sice kolmou arou ve dv
pole rozdleným, levé jest jako na štít v averse šikmými árami
kostkováno. Legenda její zní: f S. IOHANNIS DVCIS OPPAVIE.

Bylo ji teba umyti.

Sír. 178. . 'i. orig. debitis adunatis;

. 7. sitam (tisk: istam, omylem tiskovým);

r. 13. má býti dle originálu: capellano, jako jest . 14;

. 15. má býti: graciose, ne: generose.

') Také je mnil. Válka r. 1S70. a konnnuna!
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CXCIII.

259. Jan biskup. Mirov, 8. íjna 1361. — Kopiá G. str. 59. si.

Str. 190. . 14. Cod. dipl. : tenorem, kopiá: tanore, zdá se, že teba istí

tenoris jako genitiv závislý na „defectum", na „tenoris" závisí pak genitiv

huiusmodi priuilegii; tím by celé vt byl -mysl vrácen a otazníky by

odpadly sami sebou;

. 16. kopiá: incommodis, ne jak Dr. Lechner opravuje: in eommodi>;

. 18. heres, tak i náš kopiá; navrhuji tení opravené: heredes; jako

jest . 13.: sibi heredibus et successoribus suis, tak bylo by i zde:

praefatus index heredes et successores sui;

. 19. kopiá: absque onere cuiuslibet seruitatis.

CXCIV.
265. Jan biskup. Mirov, 16. prosince 1361. — G. I. b. 21.

Záznam: Littera permutacionis bonorum in Dressewicz
Ninkowicz et Sonhoff pro vil lis Praus Herulticz etc.

Peet na pergamenovém proužku ve vosku erveném na misce z vosku

bílého zachovalá velmi dobe. Uprosted stojí postava biskupa v plném

jrnaté pod skvostným baldachinem gothickým, pravici majíc pozdviženu

k žehnání. Po pravé jeho stran znak biskupství olomuckého, po levé

rodinnv znak. mén zetelný. Legenda: S. IOHANNIS. DEL ET. APLIE.
SEDIS. GRA. OLOMVNCES. EPI.

Str. 196. i'.
''> pepisuji lierarum (lrar) a . 1ti. liííeris (Iris) nebo . 25.

jest vypsánu: lifóeras.

CXCV.
267. Týž />i.<f.->/ji. Mirov, 1361. — Knihy knze Jana biskupa (manské III.)

tni 174. v.

Str. 107. . 13. manské knihy: nullo priuilegio s/nt muniti, ne: šunt;

. 16. manské knihy: commodis;

. 1 7. „ „ ammissione (sic) v diplomatái opraveno: amissione,

ale nepoznamenáno, že to oprava;

. 20. manské knihy: huic inserte priuilegio, ne: hic.

CXCVI.
279. Karel IV. Opava, 17 kvtna 1362. — E. II. a. i.

Jesti zde trojí sešit výsad ostravských, sešit B jest vidimus, jehož

datum jest v Ratiboi v sobotu po památce svatých Petra a Pavla

tpoštolti Pán, 30. ervna 1H12 se zachovalou mstskou peetí ve vosku

erveném na misce z vosku bílého, pivsenou na motouze z hedbávnýrh

provázk modrých, ervených a bílých.

Text otištný souhlasí až na malé úchylky pravopisné s naším

vidimusem, rozdíly jsou jenom:

Str. 206. . 17. dilectia iniungentes (bez spojky et);

Btr. 207. . 3. vidimus NB. facta nullo unquam tempore, bez: a ped: nullo;

. 4. nostrae maiestatís sigiUo testimonio litterarum (zkratek: lrarum);

kdežto text sešitu A a C rzní se v mnohém, zejména místo slov práv
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uvedených má .-sešit A „nostrae maiestatís sigillo tradimus" (tradnu a

sešit G na témž míst: nostrae maiestatis sigillo testimonio travimus (sic).

Sešit A jest vidimus výsad datovaný v Ostrav 14. listopadu 1666.

Sešit pak C jest prostý opis vidimusu konfirmace výsad ostravských

kardinálem Schrattenbachem z 30. ledna 1713.

Vrojatno tedy pochází otisk v diplomatái ze sešitu 2?, nebo
jsem zde nenalezl prostého opisu listiny této Karla IV. mimo onen

chybn psaný sešit výsad ostravských C z roku 1713.

CXCVH.
289. Všebor z NámŠté. Datum 30. zái 13t>~2. — Stedovský Apographa I.

pag. 51.

Dr. Lechner: Diese Copie der Boczek'schen Sammlung stammt
aus J. G. Stedowskys Apographa Moravica (die im Mscpt in der f. e.

Bibliothek hier liegen) Band I. pg. 51. Jsem pesvden, že toto tvrdí

Di\ Lechner s patra, nebo není víe podobno, že by písa
z istého pepisu u Stedovského byl tolik chyb udlal.

Str. '218. . 7. Stedovský: steuris generalibus et specialibus, iudicio, emendis etc.:

. 12. 13. „ perceptis medii temporis usibus, ne: perceptis metis,

temporibus etc.

;

. 14. Stedovský správn: ohWgaXarios, jako . 10. dle opravy Lechnerovy,

ne: obligatores;

. 1G. Stedovský správn: obligatariis ab impetitionibus, ne: obligatoribus

ab impeditionibus;

. 19. 20. Stedovský: propriis laboribus et exjyensis;

. 21. Stedovský zcela zejm: duo nostrum insolidum, qid cum etc.,

diplomatá: <jui nostrum, což Dr. Lechner opravil: duo nostrurn, quij

. 24. Stedovský správn: a dictis obligatartYs laneus praedictus cum suis,

ut praemittitur iuribus;

. 20. 27. Stedovský: ut se bene quietos, contentos referant:

. 28. Stedovský: exceptionum aut cuiuslibet iuris canonici uel civilis

beneicio etc;

. 29. Stedovský: cum nostris et in testimonium validius strenuorum ete.;

. 33. „ omylem: roborare místo správného: robore.

CXCVIII.

345. Urban V. yapež. Avignon, 16. února 1364. — E. I. a. S.

Bulla na ervených a žlutých nitích hedbávných.
Záznam: Robur confirmacionis super incorporacione

castri Hukenwald. (Novjší rukou:) Vrbani papequinti. Et
eciam super VlIPmarcis quas ecclesia Olomucensis habet
percipere in Friburg.

Na rub: Paulus Pragensis (Pragen), znaka registrátorova: ozdobné
R (ne: IR).

Tisk správný, jenom . 6. by mlo býti: pertineniis.

Tisk listiny inserované opraven Dr. Lechnerem str. 373. a výše . 142.
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CIC.

378. Jod markrabí. Dáno 31. srpna 1364. — G. I. b. _

Záznam na rub: Consensus domini marchionis ad per-
mutacionem villarum Draswicz etc. Xincowicz Shonhof.
Druhý esky: Na Ninkowicze, Draziowice a na dwr
Ssenhoff.

Str. 281. . 3. a 5. te Codex diplomaticus : possessores, Dr. Lechner
opravuje possessorum. K písmenu r v originále udláno oko a ára
prodloužena pod áru, na níž psán ádek, tak asi, jakoby bylo psáno

s dlouhé. Dr. Friedrich v U e b n é knize palaeografie latinské
tuto znaku má str. 215. ve slov iuris a praví o ní výslovn, že

(mimo rum) muže zastupovati též slabiky ra, rem, ris a j.

Zde vymáhá grammatika, aby se na obou místech etlo, jak
v diplomatáfi tištno: possessores, což jest akkusativ pístavkem (appositio)

v prvním pípad k „per religiosas abbatissam et conventum in Pustmier",

v druhém pak pípad k „per Wenczeslaum olym ibidem de Praus et

filium ipsius Lowconem".

CC.

379. Biskup Jan. Ket, 13.záil364. —- Kopiápergamenový 1
) fol. P. VIII.

s nápisem: Super altari in Ketrze de quo soluitur unus lapis cere ad
Olomucensem ecclesiam.

Str. 282. . 5. Kopiá má pvodnjší té doby obyejné : in honoe.
Co do opravy . 15. násl. bylo by initi rozdíl: kopiá správn má

po a pp rob are také ratíficare; místo assensum te consensum,
ímž se smysl nemní.

Za to bylo výslovn dodati, že docela jest nesprávné a na omylu
pepisovae se zakládá grammaticky nemožné tení: quatenus ereccionew

fundacionem et dotacionew predictis nostrum consensu apponentes . . .

Grammatika vymáhá dativ jakožto doplnk ke rení: consensum
apponentes. V dative skuten jest adjektivum predictis, adjektivum
má souhlasiti vždycky se svým substantivem v ísle, pád, rod; proež
lze právem pedpoložiti, že písa naší listiny v kopiái se zmýlil, a tedy

nepochybno, že správn te kodex E. I. 27 kapitulního archivu olo-

muckého: quatenus erecciom' fundacion?' et dotaciom' predictis consensum
apponentes etc.

Ostatn nelze upíti, že pepis v kopiái I. jest starší než v do-

teném kodexe.

CCI.

384. Václavfará téšeický. Olomouc, 14. prosince 1364. — Kopiá perg.

fol. X. VI. r.

Str. 286. . 3. te náš kopiá: securws apparere, ale lepší jest

tení diplomatáe: secun^s; comparere teba ísti, ne: comparaiv.

') Tak od nynjška budu citovati nejstarší koj«iá zdejšího archivu /x trnáctého

vku, psaný nu pergament"-.

Hlídka. 53
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cen.

391. Karel IV. Praha, 1. bezna 1365. — C. I. a. 16.

Záznam nejstarší: super comicio capelle regalis. V pro-

stedku trojhranu, jejž iní niti pro peet, íslo: IIII. Novjší: littera

Karoli regis, in qua olomucensem ecclesiam recipit in

proteccionem suam. (Pozdji pipsáno:) Et est comes capelle
regie et precedit propterea regni Boemie omneš alios

episcopos. Na levo zaat záznam jiný, ne-li dívjší, jist ne pozdjší

než druhý: Quantum, ale není psáno nic více ani nebylo.

Peet visela na hedbávných nitích žlutých a erných. erné styely

úpln, od žlutých se peet oddlila a byla uvázána nití konopnou k onm
žlutvm hedbávným. Peet porouchaná velmi pedstavuje krále sedícího

na trn. Na rub jest menší peet ve vosku erveném, uprosted orlice

hlavou vlevo obrácená, legenda: f IVSTE IVDICATE. FILU. HOMINVM.
Uprosted rubu listiny záznam registrátorv: R. Iohannes Saxo

(ne: IR). Listina jest na rub velice pokálena.

Str. 291. . 22. benediccionem solempnem erogent;

. 20. huismodi omylem tiskovým místo správného: huiusmodi.

ccm.
392. Bušek z Mejlic. 4. bezna 1365. — G. I. b. 24.

Str. 292. . 18. originál: nostris propriis permittant, bez: nos ped slovesem;

. 30. ustanovení o ležácích zkráceno; originál: in domm honestam nobis

per ipsas deputatam subintrabimus atd. jak v diplomatái;

. 31. vypuštno z téhož po „egressuri" : Si autem nos indicto obstagio

quatuordecim diebus contínue morari contingeret, prenominatis fcribus

quartahbus nondum exbrigatis, Extunc ad ammonicionem ipsarum secundam

tereius nostrum ad priores duos módo preseripto obstagium subintrabit,

et abinde insimul nullatenus exituri [quousque atd. pokrauje diplomata!].

Starší záznam byl pod oním, který uvádí Dr. Lechner, jest beze

stopy vyškrabán.

CCIV.

425. Markrabí Jan. Praha, 14. dubna 1366. — I. 1. a. 2.

Listina peliv pepsána a tištna. Zde jest její transsumpt uinný
na rozkaz Ferdinanda, uherského a eského krále, administrátory arci-

biskupství pražského sede vacante dne 19. bezna 1546 s porouchanou na

pergamenovém proužku visící peetí v erveném vosku.

Úchylky transsumptu mimo zmnný ásten pravopis str. 335.

. 4. tawquam. . 7. duwtaxat a str. 336. . 18. omylem písae: promittemus.

Str. 336. . 18. causum jest oividný omyl tiskový místo casum.

CCV.

439. MaršíTc z Rataj. Brno, 6. ervence 1366. — G. I. c. 1.

Str. 356. . 9. originál: insolidum, jak tištno níže . 17.;

. 13. originál: oportunum;

. 19. „ inpuwgnaciones jako . 11. dle opravy Dr. Lechnera.
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CCVI
462. BuSek z Mejlic Mejlia . 18. listopadu 1366. — G. I. c 2.

Záhlaví listiny v diplomatái má mvlné datum: 14. November 1366.

feria quarta in octava sancti Martini jest 18. listopadu.

Na rube listiny pod záznamem uvedeným Dr. Lechnerem jest

rasura veliká, vyškrabán tam vrojatno záznam starší, abv místo nho
psán byl nový.

Star. 367. . 12. originál: tradidinius re signavimua etc. bez: et;

. 20. na míst, kde jsou tyi teky, vynechána pouze slova: in domm
honestam per ipsos sibi deputatam;

. 21. originál má: liberrahit, ne hberabit.

ccvn.
453. Urban V.jjnpež. Pum. 24. listop. 1366. — Kopiá pergam. foL P. V. r.

Kopiá I. z nhož listina otištna, má: d?/oecesis . 2. str. 367.

Nápis v kopiái : V r b a n i p a p e V :

ccvm.
454. Týž papež. Blm. 10. prosince 1366. — Kopiá pergam. fol. P. V. r.

Záhlaví v kopiái: confirmacio Vrbani pape Vti (pozdji
jinou rukou dodáno:} libé rtat um ecclesie ipsas in proteccionem
suscipiendo.

Srr. 368. . •">. kopiá má: asensu;

. B. Dr. Lechner dle kopiáe opravil: proteccione, ale bylo také opraviti:

nostiv/. místo tištného nostrotn;

. 11. kopiá: christifídelibus, saze rozdlil ve dv slova.

Nová díla.

Dr. Eugen Muška: Vlaský Dvr v Kutné Hoe. NakL Hejda a Tuek
v Prazt- 1900. Cena 1 K 60 h.

Spisek urený pro návštvníky Vlaského Dvora v Kutné Hoe
jest velmi zdailou monografií o této vzácné památce svtského sta-

vitelství gotického. Pan spisovatel pedevším líí historický význam
Vlaského Dvoru, jenž byl nejen proslavenou mincovnou, ale také astji
sídlem král eských. V nm zasedalo nkolik snmu zemských dle-
žitých v djinách eských. Následuje umlecké ocenní jednotlivých
ástí jakož i umlecké výbavy jeho; popis znázornn jest 11 pílohami
a 4 obrázky v textu, vesms úpln zdailými. — Nejdojemnjší statí

jest líení ponenáhlého úpadku Vlaského Dvoru. První pohroma stihla

jej za válek husitských; trvalý úpadek však nastal klesáním stíbrných
dolu. Bhy válené, optované požáry již již dokonávaly dílo zhoubné.
Vlaský Dvur. vlastn tém zíceniny jeho, r. 1881. prodán od štítu

obci kutnohorské za smluvenou cenu 30.207 zl. Ale doba nejvtšího

53*
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:

ponížení i této památce umlecké byla poátkem obnovy. Slavná obec
pomýšlela sice z prvu na obnovu takovou, pi které jen nepatrná ást
arkýové kaple byla by se zachovala. Zvítzila však konen láska

k památkám historickým a umleckým; s pomocí státu a zem odhodlala

se obec k oprav nyní ukonené, nákladem 300.000 zl. Pan spisovatel

upímn vyznává, že není dokonale uspokojen v každém ohledu; na

konec však uváživ všechny okolnosti a pekážky pipouští, „že nynjší
Vlaský Dvr jest nejen dležitým památníkem vzácného porozumní
toho. emu nyní bžn íkáme: zachování aestetiky a starobylého rázu

msta". Referent vidl stavbu, když obnova chýlila se ku konci, a

proto z vlastního názoru k tomuto svdectví se pidává. — Spisek vele-

zdailý budiž odporuen tenástvu umní milovnému. Nikdo nebude
litovati nepatrného zájezdu z Kolína do Kutné Hory, kde nyní již

také velechrám sv. Barbory a ostatní památky umlecké vzácného

požitku umleckého poskytují. db. J. Hodb.

JUDr. Mích. Navrátil: Almanach žák akademického gymnasia v Praze.

(1S72—1880.) Praha 1900. Str. 17G a 96.

Jsou to vlastn p. Navrátilovy vzpomínky na léta studentská

;

k tomu pipojeno nkolik dopisv od jeho spolužák. Gymnasium
akademické nejen dle tchto vzpomínek, nýbrž i dle ostatních zpráv
žilo v té dob již více jen z minulé slávy; stává se to i jiným ústavm
s nejlepší povstí.

P. Dr. Navrátil ostatn není spravedlivým soudcem o svých uitelích.

Žáci jimi z pravidla nebývají, ale tyhle charakteristiky jsou až píliš

jednostranné; tak. jak si .on studie pedstavoval, pedstavuje si je asi

vtšina studentv, ale professoi se tím íditi nemohou. Chyby má
každý lovk, i professoi, ale vzhledem k tžkému úkolu nemli by
se tak nešetrn bagatellisovati.

Jakožto „klerikalní revue" dosáhneme snad odpuštní, poznáme -

náme-li ješt, že je v knížce náhodou dosti mnoho svdectví, jak se

knží studentv ujímali. Podivná vc! Intelligence naše zuí proti

klerikalismu a knéžím, ale když dojde na jména a na íslice, vždy
vyjde na jevo, že ti hanobení knží byli prese vše chyby pec jen
dobí lidé . . . daleko lepší než ti, kdo po nich házejí kamením.

Fantastické povídky. Veršem napsal Karel Leger. Nakl. F. Šimáek
v Praze 1900.

Opravdu bujná to fantasie, vyísti z lebky tak romantickou historii

„Cigán ky
tt

,
jež dobrovoln podstupuje smrt za svého Orlíka; bez

toho tanícího kapucína byla by se vc dobe obešla. Bujná to fantasie,

proložiti „Mor v Kolín" tolikerou bizarností od lapidární komiky
Hurtovy až po to povídání o ráji, jež deklamuje kapucín mladé nešastné
židovce, a podle udaných okolností ml asi starost mnohem vážnjší.
Taková povídka oplesniví frivolností, ani se autor neponadá. — Chorobná
fantasie kreslí mladíkovi „Ped smrtí" divné peludy: i ženština
na obrázku po zeyerovsku ožije a rozdmychuje v ubožáku vášnivý
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žár. Pozornosti zasluhuje v tomto ísle líení psychologické. Fantastinost

vyvrcholena v „Návštv", již blaseovánému medikovi uiní paní,

kterou zneuctil. — Hluboce dojme -Vesnicky hbitov". Pochován

tam hoch všecek utrápeny, nebožtici doptávají se podle svého obyeje.

co ve vsi nového, hoch neodpovídá, jen plase, úzkostliv, ud

odíkává svoje _íatr onzr": eská obt nmecké školy. Upozorujeme
na tuto báse. „Opilý" se z rámce sbírky vymyká, ástené i „Leknín^
s pkným allegorickvm pozadím. — Sympatických jednotlivostí je

v knize dosti. Forma Legerova je tak pružná, sytá, úinná, ze je jí vru
škoda na námt nepkný. —ds—

Bohdan Kaminský: Povídky veršem. NakL F. Simáek v Pra;:

Zaínáme „Koncem idylly". Je to píbh obyejný: venkov-

skému lékai ume cho a dít. Ale jak .-u^gestivní zpracování! Cosi

jako vlhká dušikuvá mlha zakliuje vám nitro. Tu je Kaminský pravý

a celv. V -Pokání" už mu selhalo. Pekupil tu dráždidel a pesunul

tžišt tragikv. O missiích nebvlo dáno rozhešeni dívce — matce, jež

žila se svdcem v jedné domácnosti, bitá nuzaka: sešilela a v blázinci

na smír ! zabila jinou ehuvanku. Zní to snad eiiéktné. píše-li se. že

knézuv -hlas. který odpouštti moha, jen proklíná a hrozí jménem
boha", ale je tu zejm pesteleno, a pak nic plátno, i zpovdnici musí

poesie blahosklonné dopáti kusá reálního práva a reální povinnosti.

Ostatní ti ísla jsou veselejšího rázu. Nejvýše z nich stojí -Premiéra".

Vyjma nechutenství o tom slibu (str. 61. . r<:>zvíjí tu autor svižný svj
humor mnohem úinnji, než v ísle „Za starou láskou". Ochura-

vlv starý mládenec pocítí svízel samoty a tu — jak praví básník

v jiném ísle — „co dále bylo, dá se íci zkrátka: kol špatných vtip
hemžilo se dost, k poznámkám rzným stále byla látka" 26 . Aby
takové poznámky bvlv vesms duchaplné, nikdo nežádá. Ale v humo-

resce „Na švestkách" pece jen se domrzíte. Dtské tesky plesky

ruzšlapávají se tam tak. že by to zprotivlo i poslucham výletní

deklamovánkv. —db—



806 Sins.

SMS. ISlSlSlSlSilISlISlS

Ambrož a Theodosius I. (O.) Podobn soudí i Rauscken (Jahr-

bcber 320). K nim pipojuje se i Di\ Koch a dopluje dvody jejich

zvlášt tmito okolnostmi: a) Ambrož nehrozí ve svém psaní (ep. 51, 13)

císai, objeví-li se, vylouením z kostela, nýbrž zastavením bohoslužby. Ma-
terieln bylo by zahanbení císaovo bývalo stejné, formáln však spoívá

v hrozb biskupov jemný odstín, jenž prozrazuje vedle horlivosti o církevní

káze a vedle nepoddajného smýšlení i podivuhodný takt, pastýskou opa-

trnost a jemný ohled na císaskou dstojnost. Nepraví: jsem pak nucen t
vylouiti, nýbrž: mé svdomí mi nedovoluje v tom pípad sv. obt konati.

Vylouiti císae z kostela nenapadlo Ambrožovi, jak z ep. 51, 14 výše

uvedené vidno, ani ve snu ve vlastním významu toho slova. K tomu hodí

se výjev u dveí kostelních jako pst na oko. [3) Ve svém psaní poukazuje

Ambrož císae (íslo 7— 9) na píklad pedka Kristova Davida, jenž hešil,

ale inil též pokání. Jak by tu byl Theodosius mohl íci u portálu kostel-

ního k svému osvobození: David hešil též! Když biskup již díve ukázal

na kajícího Davida, nemohl se císa odvolávati na Davida hešícího, ani ne

v soukromé rozmluv, tím mén ve veejné situaci. Nco podobného snad

by bylo možno u Theodosia II. slabomyslného, ale ne u Theodosía I. Dáme-li

za pravdu Paulínovi o výjevu u portálu nebo pijmeme-li alespo, že výjev

popsaný se stal v soukromé rozmluv mezi císaem a biskupem, pak je tu

nesnáz, že odkaz na Davida v ep. 51, 7— 9 a vbec celý dopis neuinil

na císae nižádného dojmu, pozdji však krátká odpov biskupova že tak

uinila. — Dle všeho musíme tedy vypravování o výjevu u portálu kostel-

ního odkázati do íše legend. Ty, kteí by snad litovali, že tento výjev,

jenž by se namalován jsa velkolep vyjímal, kritikou bez milosrdenství z djin
se vyluuje, upomíná Forster str. G8 na okolnost, že co snad na dramatickém
effektu se ztratí, na etnickém významu biskupa Ambrože, vystupujícího jako

kdysi proroci vystupovali, se získá. Ukáže se zajisté v píznivjším svtle.

jestliže pastýskou domluvou císae k pokání pohnul, než kdyby byl poli-

cajtsky pibarveným vylouením ze svatyn dopustil se skutku hrub urá-

žejícího císaskou dstojnost. Takto však spojil se silou charakteru velikou

opatrnost a jemný ohled. o.

Hyperkonservatismus katolicko vdy. O pílišné bojácnosti a

zkostlivosti katolické vdecké kritiky mluvil na mnichovském sjezde katolických

uenc P. Grisar. A mezi jiným pravil: „Jsou tak úzkostlivé mysli, že se

bojí dotknouti se kriticky njaké pravdy, že by už tím dostaly se do sporu

s církevní autoritou. Tomu tak není. Leo XIII. výslovn kázal všude hledati

pravdu. Ve Francii na piklad mnozí duchovní úzkostliv se drží brevíe
v historické jeho ásti, jakoby to bylo nco autoritativního pro historii,

co v brevíi se vypravuje. Je to hrubé pochybení tuto brevíovou etbu
považovati za historický pramen. Ani Martyrologium nemá v oboru vdy
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historické více váhy, než co muže míti váhy spis Bafoniem ped 300 lety

sestavený. eník dotýká se nkolika pípad legendárních v církvi (dm
loretský a pod.) a namítá otázku, jak se má zachovat uenec, má-li na
venek mluvit nco jiného, než co jest jeho pesvdením vdeckým: Není
vdy, která by byla jen pro uence, není pravdy, která by byla jen pro

zasvcené, pro n taková snad, pro lid jinaí. Každý má právo vdti
pravdu. Necha i nejposlednjší lovk na jejím slunci se sluní. Práv u nás

v katolictví masí pravda a jen pravda býti všude domovem : Když už je

ted za tžko žádati pouhou poslušnost víry, kdož by chtl žádati ješt nco
tžšího? Lidu však se má vyjíti šetrn, pomalu a opatrn vstíc. Zpsob
mluviti s vysoká jen škodí; a ješt více mluviti výsmšn a úšklebn.
Tím se vící jen stanou nedvivými a nevrlými: klidn se obrátiti vždy
k tm, kdož pochopiti mohou. Ne na kazatelnu patí všecko. Vždy osud

lidského poznávání vbec musí nás elegicky naladit : sám sbor církevní

„Officium Sacrum" i se svatým Otcem, jako nejvyšší úad církevní ve pi
Galileov, neunikli bludu. Ovšem potebí jest dorozumti se vždy s církevní

autoritou. Zvlášt nehotová díla, nezralá beze všeho vnášeti mezi lid, není

radno. Také psavost z prospcháství a ziskuchtivosti mnoho škodí (jmenuje

všelijaké knížky a spisky o poutních místech a zázracích jejich, leckýms

sepsané). Vdec a uenec v boji proti pedsudkm a proti kramám nesmí

býti ostýchavý: a tebas kamením po nás házejí. I v boui života musí

obstáti naše vdecké pesvdení . . . .

a

O Fr. Bílkovi píše u píležitosti výstavy spolku výtvarných umlc
„ Mánes " pražské socialistické „ Právo Lidu": „Je zde nejvíce zastoupen

mystický, ale duši lidu zvlášt jihoeského nesmírn blízký Fr. Bílek. Sel

svou cestou, cestou trnovou. Dlouho chodili lidé slepí kolem jeho prací;

všichni ti, kterým pojem umní je totožný s hovním vkusu mšáckých
,Kondelíkv', opovrhovali tímto básníkem pravdy, lidskosti a utrpení. Jeho

Kristus není dle klerikalních tradic. Bílek sestoupil na dno oné všelidské

bolesti, v každé rt jeho prací zíti lze duši muenou a bolestn hledající

pravdu... A práv tím, že Bílek je básníkem obrovských duševních linutí,

sochaem a malíem extase a bolesti, je spolu duší demokratickou, evengelický

v život svém a pístupný každému prostému srdci, milujícímu svj ujamený
lid. S láskou Bílek pracuje své studie udených prostých venkovan jiho-

eských, mluví z nich tžká, tvrdá lopota venkovanv a prostá, upímná
duše jihoeských zemdlc. Jako Bílek odpuzuje raffinované, zkažené

bourgeois, tok vábí všecky trpící a prosté lidi..." — Profanace a snížení

mže míti jak vidt i ráz panegyriky!

Ráz dvacátého vku. Jaký bude hlavní znak budoucího vku
dvacátého'/ Nato odpovídá v píloze k mnichovské „Allgeni. Ztg." A. Peez:

bude to století „vili" a „domk letních". „Co svt svtem stojí a pokud

historie sahá, nenastavlo se tolik vili, jako za posledních ."ilj let. Kam se

cestující obrátí, do které zem evropské, všude setká se s budovami, ba

s celými tvrtmi tohoto rázu. Všude se zdi msta stávají tsny; zaizují se

velká námstí, šíí se ulice. Le ped tímto zjevem pedchází už z dávna

celá ada devných domk, ,švýcarských', letních, výletních útulk. erstvý

volný vzduch, nerušený klid rodinný, slunce, zahrady, píroda — to heslo
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dne v život obyejném . . . ,Velkovilla', zámek a hrad, byla jednou privilejem

knížat a nkolika málo velmož
;
,malozámek', villa, stává se nyní píznakem

stedních stavv. A ani pitom to nezstane..." Stavní dlnických domku
ve slohu ,,

zahrádkovém", „viHovém", stavní villových úednických tvrtí,

stavní ústav se zahradami, zvlášt mimo msto a podobné zjevy zajisté

dávají za pravdu tomuto názoru autorovu. Bude-li to ovšem nejhlavnjší rys

života v 20. století, to je jiná!

Jednotné písmo slovanské. Ciní-li mluvu jednotlivých slovanských

kmen, a lexikograicky i mluvnicky velmi podobnou, pece jen tžko
srozumitelnou, pízvuk, psobí totéž ve psané ei písmo, abeceda. A za

abecedu mají Slované nejen azbuku a latinku, ale i v obou abecedách tch
ješt zas odluné a rzné tení: tak azbuka už je sama dvojí po zavedení

fonetiky mezi haliskými Rusíny (ásten i Srby) a v latince máme tveru

abecedu, eskou, polskou, charvatskou a slováckou. Že tento zmatek písem

k utvrzení a rozšíení vzájemnosti nepispívá, jest samozejmo ; tak už na

píklad dva pouhé dialekty (a ne ei) jako je eština a polština, iní úpln
disparatními a navzájem v psaném jazyku neitelnými ! Tomu, kdo si chce

tebas i pes námahu pemýšlení a vnikání v ducha ei nco jinoslovan-

ského peísti, a pípady kdy poloviní porozumní už postaí, jsou v život

velmi astý, tomu jako ínská ze staví se písmo ! A tak musí se každý

z dlouhá uit, než si porozumní njakého vydobude, a by toho zhola

nebylo teba. V 6. ísle „Slovanského "Vku" vídeského probírá se tato

otázka písma slovanského, a z tí zcela rzných stran, ruské, bulharské

a dle všeho eské, nesnáz tato se uznává a navrhují se rzné zpsoby
k odstranní. Ruský dopisovatel navrhuje trojí^ pepis ve cvieních, ili

nauku o tení z mluvnice penést do list! Cech radí k pevzetí jedné

spolené abecedy latinské. "Bulhar má návrh sprostedkovací : vci, jež jsou

ureny jen pro národ vlastní (kostelní a náboženské, populární, školní a

podobné), tisknouti svou abecedou, vci, jež mohou sloužiti všem kmenm
spolu (jako vdecká literatura), tisknouti spolenou slovanskou abecedou,

upravenou latinkou. Redaktor listu Dr. Dmitrij Vergun se svého slavjano-

filského stanoviska ovšem rozhodn odporuje návrhu, aby se azbuka odložila.

Jest pece odkazem kulturním svatých vrovstú našich

!

Oprava francouzského pravopisu vypracována ve francouzském

ministerstv vyuování a rozeslána o prázdninách školním úadm, aby se

podle ní ídily pi vyuování. Zmny a opravy týkají se hlavn mluvnických

pravidel, ne zjednodušení abecedy a pravopisu samého. Tak plurálové koncovky
„s" v mnohých úslovích, kde plurál nemá zvláštního významu a „s a se

též ani ve spoji nevyslovuje, mže se vynechávat. Nejdležitjší zmna je

ta, že participium výrokové je vždy stejné (jako na píklad v nmin),
dosud se musilo mnit dle rodu a ísla. Tedy budoucn se napíše les dames

que j'ai vu — dosud se musilo psáti les dames que j'ai vues (paní, které

jsem vidl). Jiné zmny týkají se „lenu partitivního", jenž smí býti uritým
i ped adjektivem; v nkterých úslovích nemusí se výrok a podmt v ísle

shodovat: smí se íci: c'est des montagnes, místo ce sont des montagnes.

Záporka „ne a pi porovnávání mže odpadnout; uritý len pi vlastních

jménech zemí vyjma le Japon, le Brési) všude jinde smí odpadat. V kladení
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konjunktivu rovnž nkteré úlevy i zjednodušení se dopouštjí. — Pro ty,

kdož se francouzsky uili podle starého zpsobu, neznamená to mnoho,

nebo se ani starý zpsob psaní nezavrhuje. Pro nové un franiny namnoze

to znamená zjednodušení pravidel mluvnických, ale dopouštním svobody

psát tak i onak vlastn jen zmatení.

Orientální a djepisné sbírky musea britského byly opt novými

vcmi znan rozmnoženy. Pedstavený tohoto oddlení musea Dr. Budge
uspoádal výstavu orientálních sbírek jeho. Nalézá se tu na popsaných tabulkách

více než 100 dopisu krále babylonského Khamvrabi, který vládl kolem 2300
ped Kristem. Sloupce ili cylindry v oddleních nástnných obsahují písemnosti

a zprávy, které sahají od r. 4500. až do 94. ped érou naší. Tyto listiny

objasují zárove význam nápisu klínových, jež poínají s nápisy na

kamenech z nejstarší dávnovkosti. ada listin objasujících koní odlitky,

které Rawlinson dal zhotoviti z nápisu Behistum krále Daria z roku 520.

Se stanoviska paleografického má mezi vcmi vystavenými nejvtší

pitažlivost znaná ada útu chrámových a doklad o píjmech z jednotlivých

zemí. jež jsou zaznamenány na hlinných tabulkách. Úty chrámové jsou

velmi obsáhlé a úpln zachovány. Jsou to doklady o placení desátku

chrámm v jižní Chaldeji asi kolem 2600 ped Kristem. Doklady vypo-

ítávají sta a tisíce ovcí, vol a oslv, které od rolník byly pivedeny a

penzi vykoupeny a uvádjí bezetné desátky žita, datlí, vlny a jiných

výrobku. Svým krásným istým písmem a pelivým sítáním na konci jsou

tyto assyrské a babylonské úty chrámové pravými vzory nejstaršího vedení

útv. Kulaté tabulky v bibliothece cihlové jsou zvlášt pamtihodný. Obsahují

záznamy katastrální pozemk k úelm daovým. Povodn Eufratu a

Tigridu zniily mnohdy hranice jednotlivých pozemku a proto byly tyto

záznamy uinny. Listiny o prodeji a koupi, smlouvy nájemné a podobué

jsou zastoupeny u velkém potu. Mnohé z tchto listin byly kolkovány,

jiné byly opateny malými trojhrannými peetmi hlinnými. Z tchto listin

lze opt vybudovati celý systém obchodu starobabylonského
;

poznáváme
z nich právo obchodní, které vládlo ve všech západo-asijských obcích. V oné

lede dávnovkosti byly již, jak z tchto listin vysvítá, spolenosti bankovní

a obchodní v nejvtší ásti velkých mst západo-asijských, jako na píklad
v Ir, Larze a Sippaív. Chaldea byla domovem umní psáti a ísti. Ve
školách chrámových této jižní íše eufratské, Chaldeje, byli vychováváni

písai bojovných Assyan, dále Palestiny, Foenicie a všech onch zemí,

ve kterých písmo klínové stalo se písmem uenc, diplomatv a obchodníku.

Dopisy assyrských král faraónm egyptským, jež se nacházejí ve sbírce

britského musea, jsou psány od dvorních písa v Ninive, kteí nabyli svého

vzdlání v knžských školách chaldejských. Z tchto škol pinášela mládež

assyrská netoliko své umní písaské, nýbrž také své politické náhled} a

babylonské náklonnosti do -vé severní domoviny. Aby toto ádní mlado-

assyrské strany potlail, založil král Esarhadon velikou bibliotheku v Ninive,

z níž pochází nejvtší ásl pokladn musea britského, a jeho syn Assurbanapal,

Sardanapal Rek, dokonil dílo. — Veliký zájem vzbuzují hlinné tabulky

Tel-el-A marná, jež obsahují milostné dopisy egyptského krále Amenofisa III..

který vládl kolem r. 500. ped Kristem.
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V elementárních pírukách, které tvoí hlavní ást literatury babylonské,

hrají hlavní roli trhy a obchod, jež na semitu jevily znanou pitažlivost.

Míry a váhy byly v Babylón záhy uvedeny v systém a astronomie, o které

literatura babylonská obšírn pojednává, odpovídala lásce a náklonnosti

obyvatel euratských a tigridských k vdám mathematiekým. Mnoho povry

bylo s hvzdástvím spojeno, uení o pedpovídání a proroctvích tvoilo

zvláštní odbor vdy, jenž vypstil bohatou literaturu. U Babyloanv a

Assyanv byla vlaštovka nazývána ptákem osudným a mnohé omen bylo

vyteno z letu sokolv. Mly-li dále mraky tvary jistých zvíat, jako ovce,

kozla, ryby nebo berana, nastávaly dležité a ásten píšerné vci. Zvláštní

byl zvyk, že psány byly dotazy k bohm, zvlášt k bohu slunce, a že

pak vštci z ar na dlaních a z postavení a tvar prst vyetli budoucnost

dotyných lidí. Z nejvtší asti má bibliotéka klínová pirozen obsah

náboženský. Bohatá sbírka hymn, modliteb a žalm jest na tabulkách

vykopaných obsažena.

Nápisy z pozdjších dob íše babylonské (asi od r. 625— 539 ped
Kristem vztahují se hlavn na smlouvy obchodní a záležitosti právní.

Z dlouhé vlády krále Xabukadnezara existuje zevrubná zprá a tabulková

pro každý jednotlivý rok. Z tchto hlinných tabulek vychází na jevo, že

známý král Belsazar byl obchodníkem ve vln ; kdežto Kambyses jsa korunním

princem své píjmy obchody bankovními zvtšoval. V literatue babylonské

nacházejí se také kousky tabulek o potop pojednávajících vedle spis

o magii, medicín a uebnic. V oddlení mathematickém jsou tabulky, pokryté

koeny kvadratními, jakož i pozoruhodná ada výpotv astronomických,

aby bylo pesn ureno novoluní. Mezi chaldejskými umleckými pozstatky

vzbuzují pozornost vyezávaná a vytesávaná žezla královská, která mají

ponejvíce vysoké stáí. Jak záhy v Chaldeji již známo bylo zpracování kov,
uí krásné bronzové odlitky ve sbírce umístné, které pocházejí asi z r. 2900
ped Kristem. - k.

Koovné tení. Koovné knihovny nejsou již ani u nás novinkou,

a nepronikly daleko do té míry, jako v Anglii a Americe. Tam kvetou

bez ujmy na knižním trhu, u nás jsou v zaátcích, a dle toho vliv jejich

nebude asi nijaký. Nyní na koovnou pou ubírají se i eské asopisy.

Pokus iní pražský knihkupec Dr. Bakovský. Zaídil t. zv. „Pražskou
okružní ítárnu". Je to soubor deseti zábavných a pouných asopis,

který ve vhodné úprav za poplatek posílá se po veejných místnostech i

soukromých domech. Poplatky jsou vtší nebo menší dle toho, dostanedi

odbratel asopisy hned po vyjití, nebo ve 2., o., 4. témdni a pozdji. Co
ml zakladatel tohoto podniku na mysli ? jeho známý idealismus nepudil ho

asi k pouhému výdlkáství, spíše se mžeme domnívati, že v první ad
veden byl láskou k vci. Jsou ješt lidé, kteí mají lásku k písemnictví,

ale jejich prostedky nestaí k plnému ukojení jejich literární touhy. Kojí

se tím, že jdou obas do kavárny, aby si peetli odborné a zábavné asopisy.

Tam tou, co práv dostanou. Známo je, jaký tam bývá výbr, a jak asto

i ideálnjší tená svádn tu bývá k povrchnosti, nedi k nemu horšímu.

Okružní ítárna na prvním míst hledí k úlev nemajetnjšího tenáe a na

druhém k soustavnosti. Toto druhé z prvních ohlášek p. Dra. Bakovského
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ješt nevidti, ale myslíme, že k tomu dospje, pjde-li mu skuten o vc.

Ukáže se to po prvních pokusech a bude dobe, sdélí-li výsledky s veejností.

Dle toho bude se lze zaizovati i v jiných mstech a .-nad i po venkov.

Mysleme si zatím, že podnikatel chce, aby se více etlo. Pakli toho docílí,

jest na snad, že se bude více ísti v domácím zátiší, kile se zcela jinak

te a tené zažívá než ve hluku a zkaženém vzduchu veejných místností.

Ovšem bude teba postupn i vyšetiti, kterak podnik psobí na chu
jednotlivc ke koupi a odbírání asopis, pípadn i knih, na které asopisy

upozorují. Hledisk slunných má podnik dost'. Kolik asi se splní? o.

Hudební Nmecko. Spoleenstvo hudebních skladatel v nmecké íši

vydalo pamtní spis, ve kterém jest kus zajímavé statistiky. Dle údaj spisu jest

v Nmecku 1060 výkonných virtuos (580 zpvák. 240 pianist, 130

houslist a 110 virtuos na jiné nástroje), 6500 varhaník, 12— 13.000

hudebník v orchestru, 1300 kapelník a iditel hudby civilní, 410 iditel

vojenské hudby, 8000 hudebník vojenských, 2350 sbormistr, 3700 uitel
hudby, loóii uitel zpvu. Hudebníci a zpváci vzdlávají se na 435

hudebních školách a konservatoích. Pveckých spolk ítá se 6500. Hu-
debních podniku ítá se za rok na 27 7.100 a konají se ve 270 divadlech,

350 divadlech „Varieté" a v 1050 koncertních síních. Pro prostedkování

koncert jest 244 agentur. Celkem živí se hudbou a zpvem na 150.000 lidí.

Sjezd nakladatel. Mezinárodní sjezd nakladatel bude 9.— 12. ervna
1901 v Lipsku. Posud byly sjezdy v Paíži (1896), Bruselu (1898) a

Londýn (1899). Sjezd bude míti sedni schzí a bude se zabývati právem

autorským a nakladatelským, technickými otázkami obchodu s knihami,

umleckými výrobky a hudebninami, pokud mají mezinárodní význam. Za

inného pedsedu sjezdu zvolen byl A. Brockhans z Lipska, za estné

pedsedy nakladatelé Fouret-Hachette z Paíže, Bruylant z Bruselu a Murray

z Londýna.

Rolnické kroužky v Halii. Zanedbanou, židy vyssátou a ožebraenou

zemí je Hali. Jaké bohatství a tím i vliv jest v nikách haliských žid,

o tom nejlépe mluví íslice. Dle spi.-ku Seidlova: „Der Jude des 1!». Jahr-

hundertes" bylo r. 18<>7. v Halii 38 židovských majitel pdy. Zákonem
z r. 1S07 dostalo se židm rovných práv politických a obanských a úinek
zákona tuho ukázal se brzy. Již za 10 rok bylo v zemi 29<> židovských

velkostatká a r. 1880. byl každý pátý velkostatká žid. Podobn dalo se

a dje dosud s rolníky a majiteli stedních a menších hospodáství. Do
roku 1892 pišlo 42 tisíc usedlostí do rukou židovských. Celkem as 7<> u

„

veškeré pdy v Halii patí židm. Více než 2 miliony bývalých rolník

nádenicí nyní na statcích židovských. Obchody, prmyslové závody, odetem-li

nkolik závod, jež patí polské šlecht, jsou tém veskrze v židovských

nikách. A lid, vtšinou dívjší majitelé rolnických usedlostí, otroí nyní

židovským majitelm. A v tomto otroctví strádá nejen hmotn, ale i duševn.

Krom bývalých rolníku, kteí nyní jsou úpln neb ásten ve spárech

židovských, je v Halii ješt velký poet tch, kteí vládnou nkolika korci

polí, jež jich však nemohou uživiti. Také jejich duševní úrove následkem

lidového životního postavení stojí na nízkém stupni. Zlepšiti hospodáské

postavení zanedbaného lidu, povznésti jej z bídy a postarati se o jeho vzdlání
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vzaly sob za úkol .rolnické kroužky" (kulka rolnicze), o nichž u nás

psal zvlášt „Slovanský pehled", výborn to redigovaný organ slovanské

myšlenky.

Rolnické kroužky povstaly roku 1 v nl.\ Úkolem >i vytkly: povznésti

blahobyt, vzdlání a mravnost lidu. Práce té se úastní vtšinou knží,

uitelé a rolníci sami. Koncem minulého roku ítalo se již 1350 kroužku

s 58.000 len, poet to zajisté na Hali slušný. Nov zaízený kroužek

obdrží od hlavní správy malou knihovnu (polské neb rusínské knihy). Do
roku 1897. rozesláno kroužkm pes 40 tisíc knih. Kroužky jsou -pojeny

(podobn jako naše záložny Raiffeisenovy) v ústední jednotu, jež vydává

asopis ..Przewodnik". asopis ten šíí vdomosti z oboru polního hospodáství,

zahradnictví, pouující o úvru. Politika je z asnpisu vylouena. V místech,

kde jsou jen židovské krmy, zizuje kroužek hospodu kesanskou, kde se

nalévá také pivo a víno. Tím také se podporuje mravnost, nebo lid

v krmách židovských dostane jen pálenku a pak krmy židovské jsou

paeništm a pelechem nejhorších híchu, kde lid výdlek týdenní v nkolika

hodinách v kartech a koalce promaruje. Toho se v hospodách zízených

„kroužkem" netrpí. V hospodách tchto bývají také vyloženy asopisy,

ehož v krmách židovských není. Jiným, dležitým prostedkem k šíení

osvty jsou rozhovory a hlasité pedítání v kroužcích. innost tato vynikne

tím více, uvážíme-li, jak veliké jest procento analfabet. Dle lánku Hali
v Ottov slovníku iX, 782) jesl v Halii pes 70°/ n všeho obyvatelstva

analfabetu, 2300 obcí nemá školy a 12°
c dtí zstává bez vyuování. Všech

dtí školou povinných je pes milion, navštvuje však školu jen asi 60 9
/ .

V místech, kde obyvatelstvo jest vzdlanjší, zakládají kroužky knihovny,

pedplácejí asopisy lenský píspvek kroužku jest uren 50 kr.), poádají

pednášky a veírky, vbec všestrann pouují lid.

Kroužky však peují také o povznesení blahobytu pímo. Ústední
spolek vydržuje placené revisory (lustratory), jichž úkolem jest zakládati

nové kroužky a kontrolovati innost kroužk dosavadních. Revisor prohlíží

obchodní knihy spolkového krámu a potom spolené se shromáždnými
hospodái prohlíží jejich hospodáství. Dobe ízená hospodáství klade

ostatním za vzor, pi špatn ízených pouuje, v em by mla se díti náprava.

Revisor dále pouuje o chovu dobytka, pstování ovoce, zahradnictví a

k takovým výkladm shromažuje se asto znaný poít hospodá z osady.

Kroužky též pojišují své leny a obnos, na njž lenové kroužk jsou

pojištni, obnáší kol 4 million zlatých.

Obchody do nedávné doby byly tém veskrz v rukách židovských.

Proto kroužky obrátily svj zetel také ku zizování kesanských obchod
v mstech i na vonicích a innost jich obchodní se každoron utí
rozvíjí. Založily již pes 1000 obchodu - kapitálem (vtšinou rolnickým)
pe- inillion zlatých. Krámy jsou opateny zbožím -míšeným a poslední

dobu sprostedkují koupi semen, umlých hnojiv, hospodáských stroj a p.

Roní obrat dosahuje až 50 tisíc zl. Z tchto obchod jsou židé úpln
vyloueni, nebo štanowy dovolují pijímati jen kesany za leny. Zi.-ku

/. obchodu užívá se bud na zúroení podíl neb na spolené poteby, jako:

poízení vlastního domu, zakoupení stíkaek, hospodáských stroj. Ku
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vzdlání správc tchto obchodu (kierowników) zaízen v Czernichov u

Krakova tymsíní obchodní kurs, z nhož roku 1897. vyšlo 16 žáku.

Obchody rolnických kroužk pizpsobují se primitivním ješt pomrm
haliské vsi, a tak vidím ješt namnoze, že lid platí jako se také dje u

nás na mnohých místech, ne penzi, ale plodinami; za peníze slouží nejvíce

vejce, a to v tak velkém množství, že na p. rolnický kroužek v Horních

Lukách (v takaeh Górnych) pijal za 1
/iA roku místo penz za zboží za

lii tisíc zlatých vajec, jež pak prodal s výdlkem 530 zl. Vtší obchody,

které mají obyejn vlastní domy, snaží se dostati do svých rukou obchod

s obilím, jenž, podobn jako u nás, je úplné v rukou židovských. V nej-

novjší dob pikroily rolnické kroužky k zakládání spolkových mlékáren

(dosud zaízeno jich 6), pekáren, cihelen a p. Aby kroužky co nejlépe

prospívaly, založeny jsou v hlavních mstech Krakov a Lvov ústední

obchodní družstva, jež ve vtších mstech jako Tarnov, Rzesov, Tlumaczu

a j. mají hlavní sklady. Tím umožnno menším obchodníkm kesanským
a lenm venkovských kroužku hraditi potebu u vlastních kesanských

velkoobchod.

Kroužky rolnické podporují dále zakládání záložen systému Raiff-

eisenova, aby svým lenm získaly levnjšího úvru a jsou snmem haliským

dosti podporovány. Léto- povolil snm 20 tisíc zl. na zizování tch záložen.

Psobnost kroužku vztahuje se na oba kmeny Hali obývající: rusínský

a polský. V území rusínském sleduje podobné úely Obšestvo Kakovského,

jež vydává knihy pro lid, zakládá v ddinách ítárny (již pes 600 jich

založeno) a zizuje rovnž kesanské obchody.

Rolnické kroužky, jichž poet každoron -toupá, vykonaly již hezký

ku-; práce. A budou-li i nadále podporovány snmem a hospodáskými

korporacemi jakož i intelligencí, mohou ješt zachránit lid haliský, a polský

neb rusínský, od úplné záhuby hmotné i mravní, jaká mu hrozí národem

židovským. Xa tu práci, kterou za 17 rok vykonaly, mohou s radostí a

také hrdostí pohlížeti.

..Svj k svému" a naše noviny. (Poznámky k vánonímu trhu.)

• Doba- VII. (1900) na str. 459. pinesla tyto uvážení hodné ádky:
„V Rumunsku, Srbsku, Bulharsku vydány zákony, jimiž se pi všech do-

dávkách zabezpeuje pednost domácím produktm ped cizozemskými. Madarští

ministi hlásají, že jako Maai kdysi své zem dobyli meem, tak jí nyní
cele dobýti musí prmyslem a obchodem maarským. Nmci, kteí naše

.svj k svému' tak perhoreskují, zamítají vždy dsledn každého eského
oferenta (naše pošty znají velmi dobe pípisky jako ,tschechische Frechheit,

zurúck' a p.j, žádajíce nmecké dodavatele, tak jako žádají píslušenství

k nmecké národnosti od obecních úedník, léka atd. Nech jen zkun
eský producent podati nábidku obci vídeské, tak jako obec pražská nechává

si poád ješt dodávati z Vídn poteby pro své elektrické dráhy."

Jak známo, nmecká msta (Liberec, Litomice a j.) vyluují napoád
eské prmyslníky a obchodníky ze svých trh, jen proto, že jsou Cechy, a

jak -i vedou nmetí výrobcové proti eským zákazníkm, jakmile se jim

presentují jako Cechové, tebas picházeli s hotovými, o tom se co chvíle

pesvditi mžeme ze zpráv našich novin, na p. : „Obchodník p. P. Cvekl
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v ( lerhovicíoh u Hoovic, patrn na základ insertu v asopisech, objednal

>i u firmy C. A. Wiedenhofer v Bolzan na vzorek dv rýžová košata

a pipomenul, že po obdržení vzork koupiti chce 500— 1000 rýžových

košat. Psal oné firm po esku. Na zdvoilou jeho objednávku dostalo se

mu však odpovdi, která jest optn dkazem, že Nmci nejsou oprávnni,

aby se chvástali výší své kultury, Odpov ta, k níž pipojen byl eský
korespondenní lístek pán Cveklv. zní v doslovném pekladu: ,Omylem
psal jste na piloženém korespondenním lístku v ei eské, jíž ani v zemi

Vh :
í všude nerozumjí. Je zde sice již jeden eský klarinetista, jenž by mi,

když je stízliv, mohl Váš korespondenní lístek do nminy peložiti, nechci

však s tím lovkem, který jest vtšinou opilý, se stýkati, a proto žádám,

abyste mi psal po nmeku.' Není-liž tato odpovd na zdvoilý eský dopis

obchodní, kterým nadto se iní objednávka, vrcholem drzostí a sprostot}- '?" atd.

„Nech jen zkusí eský podnik loterní", píše dále „Naše Doba", které

jist nikdo nebude viniti z „národního šovinismu", „piložiti své lákavé

prospekty maarským novinám, jako uinila výnosná .Národní Politika'

25. února loterii poliklinického spolku, o nmž v celém velikém prospektu

nebylo ani lze se doísti, kde má spolek sídlo a kde hodlá co zbudovati

a jehož maarská píslušnost vykoukala jen ze zástupce protektorova, Jeho
Eminence kardinála Dra. Schlaucha."

Avšak „Naše Doba" všimla si jenom piloženého k „Nár. Politice"

prospektu maarské .dobroinné loterie", ale nevšimla si lokálky, ve které

táž .Nár. Politika" zpsobem až drvanickým co nejdraznji doporuuje
tento maarský podnik jakožto maarský, nebo v lokálce té zcela bez obalu

se oznamuje, kde spolek má sídlo a co hodlá za eské peníze postaviti.

Zní pak ta dryanická lokálka doslova takto: „Neztrate asu! dal udatný
obhájce Vídn, hrab Starhmberský, vzkázati pikvapivšímu polskému králi

Sobieskému. Neztrate asu! neb za den již se koná první tah veliké dobro-

inné loterie peštské polikliniky, a mže pi ní nkomu ujíti nejkrásnjší
výhra. Jak povdomo, možno jediným losem, který bez doplacení šestkráte

hraje, všecky hlavní výhry per 211.1100 korun vyhráti. Neztrate asu! Losy
po jedné korun dostati lze ve všech prodejných místnostech."

A takovými dryanickými lokálkami naše „Národní" Politika doprovází

napoád inserty cizozemských výrobc, a to i takového zboží, které si každý
sám mže doma vyrobiti za nkolik halé.

Každému tenái novin jest asi znám z insert obrázek pedstavující
pána v župane, au sob z dýmky na dlouhém troubeli staten pokuuje
a blažen se usmívaje vychvaluje a doporuuje všem kuákm pechutný
a pezdravý „Mórathon 8

. Dejte tohoto slaveného výrobku s hrst nkteré
naší babce zelináee, a každá vám na vlas poví, z jakých travin se skládá
tato zázraná písada k tabáku a za nkolik halé donese Vám toho
kulavého požitku 9 náruí. Proto ovšem nebylo nesnadno vzácné toto

kuivo napodobiti. I vyskytl se skuten iperný droguista eský, dal si

od eských babek zelináek nanosili z eských luk a mezí tch morathonských
specií a oznámil je také v novinách i v „Národní Politice", nevíme už

pod jakým jménem p. t. eským kuákm. Ale hned se tu na nho pikasala
.Národní Politika" s lokálkou varující drazn eské obecenstvo ped
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takovou, prý mén cennou napodobeninou eskou: „Napodobeniny Morathonu
jsou vesms menší hodnoty a musí se v nejvlastnjším prospchu obecenstva

ped nimi jen varovati". Vida nás ubohý eský padláte! nmeckého
Morathonu viseti nad sebou takový Damoklv me skoro v každém ísle

naší „Národní Politiky-, zmizel za nedlouho s eského obzoru i se svým
nešastným eským Morathonem.

Nedávno ozvali se eští mydlái v našich novinách tímto úpnlivým
hlasem: „eští mydlái pevné doufají, že bude dávána pednost jejich

výbornému zboží ped cizím a že obecenstvo eské nebude na úkor našeho
prmyslu stále podporovati a obohacovati firmy nám nepátelské a tím také

ztenovati jmní národní." Naše noviny samy dosti asto podávají zprávy
o nepátelském chování takových firem proti nám; ale to jim pranic nevadí,

aby nedoporuovaly našim hospodyním Schichtovo mýdlo, jako nejlepší

a nejlacinjší.

To uvádíme jen tak z povrchního tení našich novin. Bedlivjší
tená našel by toho mnohem více. Myslím, že i tohle jsou pomry nezdravé
a že by -i naše veejnost takových vcí mla více všímati. Takovvmto
ustaviným vychvalováním výrobku cizích a pímým i nepímým han- ním
domácích, naše noviny vnukají eskému obecenstvu pedstavu, jako by
všeck<>. co se doma od eských lidí vyndá', nestálo za nic a všecka dobrota

jen z ciziny picházela.

Budemedi už i v takových vcech závislí na cizin jako jest pražený
jemen (rzné sladové kávy a traviny luní a budeme li i za takové zboží

tisíce ron cpáti do kapes cizinc nám nepátelských, nesmíme dlouho
i'-~r ani pomysliti na njaký rozvoj svého vlastního prmyslu a obchodu.

Jos. Oškeba.

Carbid, topivo budoucnosti. Vždy naléhavji dostavuje se napome-
nutí: .Setít.- lesv, osazujte místa krasovitá. šette uhlím".- Topení carbidem,
tak tvrdí A. Gawalowski v „Allg. oster. Chemiker- und Tedmiker-Zeitung",
nám to uiní možným, nebo pomocí této nové látky jsme - (", bychom
(alespo nepímo) vodou a kamením topili, svítili, páru vyvozovali, zkrátka

udrželi podmínky životní, jakož i obchodní a prmyslové. 150 /.v/ vápna a
•'/ uhlí (ve form koksu, kamenného uhlí nejlepší jako-ti nebo jiného

rostlinného nebo zvíecího uhlí) dávají kolem 150 kg calciumcarbidu <oL\
2

a tytu poskytují 45.000 — 48.000 1 plynu acetylenového, t. j. 45 — 48 emb
plynu topivého a svítivého. Reakce, kterou z vápna a uhlí se carbid vyvo-
zuje — pi emž ješt uhlokyslík povstává, — dje se as pi 3500° C.

tepla, které se vyvozuje pouze elektrickým proudem silným 350 amprv až
7<» voltu. P..c pozstává z ohnivzdorné hlinné pánve, ve které se nalézá

smíšenina vápna a uhlí a kterou pomocí dvou uhlových tyí elektrický

proud se vede. Ponvadž proud nejprospšnji pomocí síly vodní, která žene
dynamické stroje, .-»• vyvozuje, získává se zde. jak patrno, laka topiva jen

použitím vody (jako síly), vápna a uhlí. Ješt není kapitola a dobývání
carbidu u konce, nebo za prvé podaí se asi chemii spekulativní také jako

uhlokyslík spotebovanou látku uhlovou (33°/o požitého uhlí) upotebiti a

za druhé je možno, látku uhlovou calciumcarbonatu (nebo vápence) použitá

v processu reakním. R#
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asopisy ve Španlsku. Na podnt ministerstva vnitra statisticky

bylo zjištno, že ve Španlsku 3 i. kvtna 1900 vycházelo 1347 asopis
proti 1136 r. 1892. Pibylo tedy za 8 let 200. Dále tam vychá'zy471
politických a 95 náboženských list. Na ostrovech Kanárských vychá/.í 30,

na Balearech 31 asopisu. *

Dkladná kniha. Po ptileté píprav vyšel nákladem B. G. Teubnéa
v Lipsku první sešit díla „Thesaurus linguae latinae" (poklad ;;

latinského), latinského to slovníku, jehož vydání ídí nmecké akad< nie

vd v Berlín, Gotinkách, Mnichov, Lipsku a ve Vídni. Pípravný cedulový

material jest uložen v budov akademie vd v Mnichov, kdež pod vedením

vrchního redaktora tucet mladších uenc sepisuje dí." ebraného materiálu

píslušné lánky. Celý slovník rozvržen jest na 12u HWi o 125 arších

velké tverky ili o 1000 stranách. Každý arch bud 33.000 písmen.

Slovník bude z nejvtších knih na svt a vyjde v patnácti letech.

Politické pomníky. Nkdejší italský ministr, professor a spisovatel

Ruggero Bonghi založil spolek „Dante Alighieri", v jehož ele stojí nyní

djepisec Villari. Spolek tento tší se veliké pízni vládních kruh italských.

valných hromad jeho súastují se ministi a posílají k nim pozdravy. Spolek

innost svou neobmezuje pouze na království italské, nýbrž zasahuje i do

italských kraj v Rakousku a tam pod pláštm jména slavného básníka

šíí italskou irredentu, provozuje pod kulturním praporem politiku. Viditelným

znamením psobnosti spolku v Tridentsku, Gorici, Terstu, Pímoí a Dalmácii
— na tyto zem Vlachové iní nároky — jsou jednak jeho odbory, jednak

pomníky básníku Danteovi, k nimž spolek dává popud a místní odbory je

staví. Dosud stojí pomník v Trident; v Pulji a Terstu se na pomník
sbírá a též v Zadru ustavil se výbor, jenž vydal provolání ke sbírkám na
pomník, který postaven bude na hlavním námstí msta. V provolání se

praví, že pomník Danteúv bude hlásati cizincm, že Zadar je výlun
italské msto. Z toho jest patrno, že jak tento, tak i ostatní pomníky
Danteovy v t. zv. italských zemích Rakouska mají býti sjednoceným i ne-

sjednoceným Vlachm stálou pipomínkou i pobídkou k provádní cíl
irredentistických. o.

Pohodlné schdky ku sláv. Vzhledem k této poznámce minulého
ísla žádá p. Karel Dostál, abychom prohlásili, že se poznámka nevztahuje

na nho. Nemáme ovšem pro pání tomu nevyhovti.

-*s$gM|s&s*.
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a Gagarin. U nás jakoby ani nikdo na to nepamatoval, že v hranicích

Ruska žije na 12 milion katolík, dobrých ruských poddaných. Mnozí

z nich ožení se s pravoslavnými ženami, ale dítky své všecky musejí

vychovávati pravoslavn. V lidu taková pestoupení ku katolictví, jež

za takových okolností asto se piházejí, musejí se ovšem utajovat . .

,

Le od njaké doby však i u nás stává se zejmým hnutí myslí

tíhnoucích k ímu. Jeden z našich mladých publicist, miláek širokého

tenástva, ode dávna se oddává snahám po sjednocení kesanských
vyznání a vydal v cizozemí dílo zabývající se výlun touto otázkou T

netaje ped nikým svých názorv o úkolu ímského biskupa. Známé
jsou rovnž jiné publikace, — jisté ruské knžny, ženy státního hodnostáe
nedávno pochovaného v Petrohrad obadem katolickým. A mluvilo

se mnoho též i o ruském pravoslavném knzi šlechtického rodu (Tolstoj).

který v samém ím slouže dle eckého obadu, modlil se pece za

„ímského biskupa". Zbaven pak hodnosti knžské, tráví nyní v cizin-

jako unitský knz. Tento propagátor „sjednocení" pokusil se i v Moskv,
aby získal pívržence myšlence své, uznávati i v pravoslaví papeže

za vrchní hlavu církve, pokusil se o to na konec i mezi lidem, a zdá se.

že ne bez úspchu. — Naši tenái duchovních knih zajisté asto si musejí

pedložiti otázku: kde pak jsou dnes ti papeži, kdyžt po toliku tch
papežv i od pravoslavné církve za svaté uznávaných, najednou jakoby
se to bylo petrhlo a už nikdo na papeže ani nevzpomíná!!?"

Také sv. Otec vedle osobních nkolika otázek zavedl hned e
na sjednocení církví katolické a pravoslavné. I pravil: „Vera práv
váš (ruský) minister-resident sedl na tomže míst; hovoil jsem s ním
o svém ustaviném pání, aby s Ruskem co nejlepší styky udrženy
byly. Nikdy nevynechám píležitosti doporuit katolickým knžím,
aby nemíchali náboženských vcí s politikou, le aby se drželi písn
církevních ustanovení. Kolik je na východ biskupv uznávajících hlavu
katolicismu (— tu se papež usmál — dodává spisovatel), vždy i je
uím, že každá vláda je od Boha, a že jsou povinni poslouchati i svého
vladae — sultána." Pomalu pešel svatý Otec na oblíbené své thema
v rozhovoru s Rusy: „že teba si páti porozumní dvou nejvyšších

autorit starého svta, duchovní vlády („moi comme chef du catholicisme",

pi emž se zase pousmál — dodává spisovatel) a jediné silné svtské
vlády v Evrop — ruského cara." O sjednocení církví sám pravil:

„Já už nedojdu do té zem Kanánu, nebo jsem na to tuze stár ..."

„Po jeho mínní však otázka sjednocení jest úpln možná. Jsou rozdíly

mezi církvemi, ale to nepsobí (jak sv. Otec jest pesvden) nepe-
konatelné pekážky. Každá církev, jež zachovává pravou kesanskou
tradici, podrží své osobité zvláštnosti (obadní), jen uzná-li primát
v církvi . . . Vidím s uspokojením, že i Anglie v poslední dobu hledí

k ímské církvi; ovšem ale dorozumní s protestantismem není možno,
nebo zavrhuje i primát i obady svátostné ..." Na konec spisovatel

ruský vylíiv obšírn i své osobní dojmy, jaké na uinila audience,

chválí bezobadnost, prostotu a srdenost, s jakou sv. Otec své hosty

pijímá a jak mile, otcovsky s nimi hovoí.
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V novém ruském vyslanci u papežské kurie Gubastovu (svatý
Otec mluv o ministru-residentovi ruském, mínil ješt jeho pedchdce
Caryková) leká se liberáln vládni pruský list „Koínische Zeitung a

jeho -panslavismu". Rusko prý dovede i sv. Stolice šikovn použiti

pro své zájmy politicko-pravoslavné. To jest jako že jiné státy, na p.
Nmecko toho neiní. Náš vyslanec hr. Revertera jest dle "nedávné
kampan novináské též „panslavistou"! Co z toho všeho „panslavismu"
ješt nevykvete!?

Mezi poutníky jubilejními zvláštní místo zaujímali uitelé ka-
tolití (Nmci) z Rakouska. Nebylo jich sice mnoho, ale že

z nmeckého uitelstva za dnešních proud pec aspo hlouek se

vybral, jenž jako representant katolického rakouského uitelstva pout
jubilejní vykonal, svdí nejen o odvaze dotyných poutník, le i

o tom, že radikáln pokrokoví a socialisté na celé áe ješt neopanovali.

Na pamt jubilejního léta zaídil sv. Otec museum jubilejní
v rodišti svém, msteku Carpinet, kdež umístny památnosti k jubileu

se vztahující, sv. Otci darované z rzných stran, fotografie znázorující
jednotlivé scény jubilejní a pod. Spolu s museem spojena knihovna
o nkolika tisících svazk, jež bude ubohým Carpinetanm stálou

výitkou, že by se už jednou mli nauit ísti a psáti. Dosud patili

totiž k tm 20 milionm analfabetv italských.

Nov založená farnost starokatolická v Praze bojovala

s rznými pekážkami. Do „národní bohoslužby" pletla se první nedle
policie pražská a po tikrát pes všecky protesty zakladatele i apoštola

pražského Dra. Išky perušila je, nebo aspo „znesvtila". Konen
nmecký starokatolický vrchní úad církevní (ve Warnsdorfe) svým
optovným a dtklivým zakroením v Praze i ve Vídni vymohl svobodu
mladé obci „národní církve eské". Dr. Iška tvrdí, že si tu reklamu
policejní neobjednal.

Konference biskupské ve Vídni tento msíc konané zabý-

valy se tedy. jak sdleno už, soubojovými afférami poslední doby.

Výsledkem jest mužné vystoupení proti zloádu tomu spoleným pa-

stýským osvdením. Vzpomínají svého spoleného vystoupení
proti souboji už ped desíti lety, kdy ve své zpráv o nemravu
tom v rakouských šlechtických a vojenských kruzích sv. Otci podané
dožadovali se jeho zakroení. Sv. Otec tehdy odsoudil v apoštolském
list „Pastorahs officii" souboj, pipomínaje tresty, jaké církev na
urila a žádal za akci slovem i písmem mezi katolíky, aby od tohoto

nerozumného prostedku estného upustili. Biskupové obrátili se tehdy
zvláštním listem na vládu, žádajíce ji o zakroení proti souboji. Uvádjí
tuto vzpomínku historickou beze všeho dalšího rozvodu a použití, chtíce

však mlky naznaiti: a tolik ta akce sv. Stolice a celého episkopatu

v katolickém Rakousku pomohla, že po devíti letech se djí vci ješt
horší! Pevrácenost, že ti muži. kteí souboj odmítají a tedy zákon
plní. jsou trestáni, stigmatisují takto: „Takové jednání olupuje o práva

zákonn piznaná práv ty, kdož zákon plní. To však znaí spolu roz-

rušiti posvátnost a svrchovanost zákon, jakož i vážnost tch, kdož bdí

S4*
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nad tím, aby se zákony plnily; leží v tom zrovna smrt spolenosti,

jejíž životem jest právo."

List rakouských biskupv obrací se k vícím, jim urena slova

toho osvdení, proto také pidáno napomenutí, aby vící šetili v tom
ohledu zákon své církve a pirozeného i božského píkazu, jenž dí

„nezabiješ".

Lvovskými arcibiskupy obou obad jmenováni a vyhlášeni

úedn 19. listopadu: pro latinský katolický obad Dr. Josef Bilcze^vski,

professor dogmatiky na lvovské universit, a pro pravoslavný katolický

obad hrab Ondej Alex. Szeptycki, dosud biskup sjednocených Rusín
ve Stanislav. Volba latinského arcibiskupa jest velmi šastná; lvovská

katolická metropolie dostane ve svém arcibiskupu muže ueného,
obezetného, oblíbeného a ješt plného života. Se jmenováním hrabte
Szeptyckého, jejž už naped pedvídali, nejsou však Starorusíni spokojeni.

Staí jim, že nový metropolita jejich jest ze šlechtického rodu polského.

Podkládají mu zámry, že chce církev sjednocenou „polatinit" a

„zjezovitit" docela. Le dosavadní innost biskupa stanislavovského nijak

tomu nenasvdovala. Má ostatn církev sjednocená svj pravoslavný

obad zaruen, jenž nezávisí na vli doasného jejího metropolity.

„Polatinní" neznaí ovšem v ústech „moskalofil" nic víc, než odpor
proti pravoslavné propagand. A tím jest každý biskup, knz i vící
sjednocený pece povinen.

Posvcením chrámu sv. Anselma 11. listopadu dokoneno velko-

lepé zaízení benediktinského kollegiav ím, štdrostí a pízní
nynjšího sv. Otce vzkíšené a postavené. Kollegium benediktinské arci-

kongregací montekassinskou zízené, trvalo už v ím sic od dvou set

let pi chrám sv. Calixta za Tiberou. Toto kollegium však hned klesalo,

hned zase se pozvedalo, jak kdy asy pišly. Za generálního shro-

máždní opat benediktinských r. 1886. pojata pak myšlenka tehdejší

kolleji zíditi vtší a vlastní místnosti a spolu nadati ji jistým roním
dchodem. Eollej tehdy nacházela se nedaleko sv. Petra v paláci „dei

Convertendi", pozdji pak penesena ješt jednou do najatého domu
v ulici Bocca di Leon. Místo i koncepce a plán stavby poízeny za

intervence a pispní samého sv. Otce, jenž v opatu kláštera Maredsous
v Belgii, Donu Hildebrandu de Hemptinne nalezl vhodného pomocníka
pi sdlávání a provádní plán velikolepé stavby. Budova kollegia

sv. Anselmu, jednomu z vhlasných svtcú-uencú ádu benediktinského

zasvceného, vznáší se na pahorku Aventinském, kdež ped tím kolem
jen nízké villy a rumovišt se nalézaly. Budova zapoata hned brzy
po shromáždní opat r. 1886. a posvcena r. 1896. Tu však dostavno
bylo pouze opatství a kollegium samo. Scházel ješt chrám, který se

dostavoval. Tento dostavn tedy letos a v listopadu te posvcen.
Chrám stavn na zpsob basiliky s velikou podzemní kryptou. V horním
chrámu nacházejí se ti oltáe, v dolním 16. Svcení konána najednou:
svcení chrámu a hlavního oltáe vykonal kard. Rampolla jako legatus

a latere, ostatních 18 oltá svtili opati benediktinští. Pi mši svati'.

jež jako „missa papalis" sloužena a evangelium tudíž i ecky pno.
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zpívali alumnové eckého kollegia. jež sveno vedení benediktin,

pod vrchní správou téhož opata primasa Hildebranda de Hemptinne.

Z Rakouska pítomno bylo 6 opatu, uhersky martinsbergský i s gardou

svých — husar. Z východu pítomno bylo nkolik opat basilianských.

V Anglii pedešlým msícem zízena opt hierarchie ádová:
benedikován první opat po 3501etém perušení. Bylt poslední opat

(benediktinský) vestminsterský umuen za dob zuivé reformace angli-

kánské. Od té dobv benediktinské kláštery, pokud pozstalv. i znovu

zízeny, mly jen titularní opaty, s vlastní hodností pouhých pevor.
Dne 24. íjna zvolený v Ampleforthu opat Osvald Smith benedikován

biskupem diecese své. Po zavedení reformy v ád benediktinském

v Anglii dovršil nyní sv. Otec dílo své pozdvihnuv prioraty dosavadní

na pravá opatství, pímo primasovi ímskému podízená.

Ohlášený v minulém zasedání snmovny zákon proti ádm
francouzská vláda te pedložila hotový. Zákon koncipován sic všeobecn,

jako by chtl všecky spolenosti obmeziti v nabývání jmní, ale cílem

jeho jest pouze a jedin zmocniti se všeho majetku mrtvé ruky.

Dosavadní všecko omezování života církevního a všech práv obanských
pi spolenostech nic nepomáhalo, má se jim tedy vzíti i poslední právo.

O pedloze praví sám liberální „Journal des Débats": „Což, mohla by
se zavádti opatení, aby jmní klášterní se pílišnou mrou nehromadilo

a nerostlo; ale opatení ta nesmí býti tak surová a záští plná, jak je

navrhuje Waldeck-Rousseau. Žádá zkrátka skonfiskovat všechno jmní
spoleností: to bv bylo pirozeno od vlády, která by chtla všechnu

svobodu znásilniti, a ne jen zakroiti proti zneužití jejímu.

Kd\by pišla vláda s pedlohou, žádajíc pouze prostedky na

zabránní zloádu, a volila pimené právní prostedky, i mnozí mírní

republikáni by se k ní pipojili. Le cíl dnešní vlády jest zcela jiný,

ne obmezení majetku duchovních spoleností, ale naprosté jich zniení.

Báze, již vláda má ped klášterními spolenostmi, pohnula ji. že

ohlášenou opravu zákona spolovacího v základ uinila nemožnou.

Nebo tak jak ona ji navrhuje, to není dílo pokroku, nýbrž pochode
obanské války." — Snad ani vlád nebude záležeti na tom, aby pedloha
byla pijata, nebof zdá se od poátku, že ji vypracovala jen k uspokojení

levice, na niž se opírá, a proto takovou, aby v zásad už byla nemožnou.

Professor biblického studia abbé Loisy, sesazený ped nkolika
se svého uitelského úadu na „lnstitut Catholique", te za

lánek uveejnný v „Revue du Clergé francais" suspendován

a zbaven úadu svého, jejž zastával jako „aumonier" v dívím pensionáte

v Neuilly. Zárove odata mu pense 800 fr. Trpký tento trest, jímž

„abbé Loisy" zbaven všeho živobytí, sám na smrt už nemocen, rozilí

zase asi mnoho mladšího duchovenstva s církevní i státní politikou

svého episkopatu už dávno nespokojeného. Abbé Loisy a jeho výklad

o pvodu náboženství ipentateuchu) a poátcích národa židovského zcela

oprávnné odsouzeny už dávno, nebo neshodovaly se s naukou církve

o zjevení ani se zjevením. Po svém sesazení s úadu „abbé Loisy"

mírnil se ve svých názorech a v šíení jejich, probíraje v listech
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katolických sem tam jen nelišná themata, až te lánkem svým „la

Religion lsrael et ses origines" upadl opt do týchže svých omylv
a projevil tvrdošíjnost a umínnost už jednou odsouzeného bludae.

Dne 27. íjna (9. listopadu) slavila ruská pravoslavná církev

velmi nadšen stoleté jubileum „jedinovrství", to jest ásteného
sjednocení rozkolník s církví pravoslavnou. Ped sto lety totiž

moskevští rozkolníci pišli k metropolite moskevskému, aby s nich

sal kletbu snmem církevním 1666 na n vynesenou a pijal je do

církve pravoslavné. Pravoslaví tehdy zajásalo, že rozkol, jenž ped
dvma sty lety církev roztrhl, zacelí se a pestane. Však rozkolníci

jen z malé ástky — práv jen moskevští a jinde jen výjimen zželeli

si své odlouenosti. Vrátivším se rozkolníkm ponechán jejich obad
starý, ped Nikonem užívaný, pro njž rozkol práv v církvi pravoslavné

byl povstal. Mají svj zvláštní chrám, své zvláštní knžstvo i svého

vlastního biskupa. Obad jejich podobn jako staroslovanský na jihu,

zove se „glagolským" (hlaholícím). Odtud tedy povstalo v církvi pravo-

slavné „jedinovrje", sjednocení rozkolu s pravoslavnou církví. Mimo-
chodem eeno, v letech šedesátých pivedl metropolita moskevský
Filaret otázku sjednocení znovu na petes, a jako uený historik zcela

správn tvrdil, že svatý synod petrohradský neml práva snímat klatbu,

kterou vynesl všeobecný církevní snm moskevský r. 1666.

Jedinovrci a rozkolníci tehdy, když e o klatb zdvižena a

mysli proti nim poboueny, odebrali se v deputaci k caru Alexandrovi II.,

zapisáhajíce se svou vrností k trnu, k víe otcv a ruské zemi.

Piznáním starého obadu jedinovrcm neliší rozkolníky od pravo-

slavných valn nic jiného, než práv ta klatba a jejich vlastní úpornost.

Rozkolníci dovolávají se te po arcib. Filaretovi toho, aby svolán byl

nový všeobecný církevní snm, jenž by s nich klatbu sal, a tvrdí, že

se pak do lna pravoslavné církve vrátí. Žádají to, vdouce, že tak

snadno všeobecný církevní snm te nebude možno svolati. Ale

hlasy volající po snmu tom ozývají se i mezi pravoslavnými. Jedni

ovšem myslí na snm všech vyznání a církví, snm všekesansky.
ten ovšem dnes je zhola nemožný. Správn však se žádá a míní pouze

všeobecný snm církví pravoslavných. Ale ani v ten nedoufají. Pedn
by prý Rakousko své pravoslavné na nepustilo (navrhovatelé totiž

myslí nejinak, než že snm byl by jenom v Rusku možný), snad ani

Turecko prý ne své pravoslavné církve. Nadto Reci davše do klatby

církev bulharskou proto, že se od nich odlouila, nepišli by, kdyby
bulharská církev pozvána byla; a m ušila by býti pozvána, nebo všechny
ostatní církve pravoslavné s ní udržují spoleenství. — Proto srážejí

žádost rozkolník námitkou, že klatba na nich lpící není naprostá a

bezpodmínená. Jsou jen dotud v klatb, pokud trvají práv odloueni
od církve mateské. Pouhou ochotou vrátiti se do lna jejího, jako
to uinili jedinovrci, klatba prý sama pestává.

Mnohokrát už v ruském tisku poukazováno na to, že rozkolníci

ruští mnohem lépe živi jsou nábožensky i hospodásky než pravoslavní.

Mají také vtší práva a vtší svobody, aspo v církvi své. než právo-
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slavní. Vsi rozkolné jsou bohatší, poádnjší, cti a mrav dobrých
dbalejší, ale také hospodárnjší. Panuje mezi nimi vtší láska vzájemná,

vespolek si pomáhají a nedají druh druhu upadnouti ani mravn ani

hmotn, aspo ne v té míe, jako se to dje na vsích pravoslavných.

Mnozí to piítají té jejich samospráv církevní, jež jest dobrou školou

sebevýchovu a povznáší vící. Církev pravoslavná jako církev státní,

se státem spoutaná, nemá té volnosti, nezávislosti ani toho vzepjetí

sebeochranného, jaké lovka musí vzpružovat. Volají tedy tito mnozí
a také sami rozkolní podmínku tu k návratu svému kladou, církev

pravoslavná a se opt osvobodí od vlivu a porunictví státního, a
vrátí lidu jeho církevní práva a svobodu své hierarchii; v tom že leží

zdar budoucího náboženského života jejího.

Stojí za podotknutí: pravoslavní nám vyítají závislost od íma
i od vlád a samovládnost církevní hierarchie bez lidu. jejž prý jsme

ode všeho v kostele i mimo kostel odstrili. Dopadá-li to takto u nás

(a v mnohém ano!), vidt, že to dopadá i u nich navlas podobn.

Vda a umní. Brnnský klub pátel umní ml 11. listopadu

svou výroní schzi, z níž podán pehled dosavadní innosti spolku

toho, jenž za krátký as z poátk dosti nesnadných dobyl si jakéž

takéž pozornosti v eské spolenosti brnnské i mimobrnnské. Klub
piinním nkolika jednotlivc pro umní nadšených vyvíjel innost

obsáhlou a rznorodou. Výstavky, pednášky, výlety, schze, veírky
(i mimo Brno), a hlavn vydání umleckého alba z radhoštských

„Pusteven Dušana Jurkovie", i drobné pátelské služby umlcm a

umní moravskému prokázané, jakož šíení zájmu pro moravské svérázné

umní naše vbec — to za rok psobnost pro zaátek pekvapující.

Klub už dobe se zakotvil, len ítá 150, z nichž 7 je zakládajících,

(35 pespolních) i od snmu zemského dostal podpory 400 K.

eské umní tento rok dožilo se slavného rozhlasu po svt
mimoeském. A to jmenovit hudba a malíství. V hudb dobývá cti

jménu eskému virtuosnost nkolika umlc ne ode dneška sic známých,

ale stále lépe oceovaných (Ondíek, kvartetto, Kubelík). Také úspch
„Hlaholu" v Brusselu a Paíži nebyl jen pouhou pátelskou reklamou.

I na Rus hudba eská, nechvaln známá jen z potulek demoralisováných

a demoralisujících individuí, proráží pece jen ím dále vítznji.

Upjatost petrohradských kruh hudebních pomalu se též rozehívá.

echové sami a pátelé slovanské vzájemnosti svými optnými pokusy

mají o to rovnž znanou zásluhu. Tak operní ensemble plzeského

divadla s editelem Trnkou obdržel nabídnutí z Ruska podniknouti

na jae pou umleckou po Rusi, a výsledek hmotný naped už prý

zaruen. O mravní a umlecký má se piiniti už z polovice spo-

lenost sama.

Naši umlci výtvarní i hudební jakoby pro vysvdení zralosti

chodí — do Vídn. Víde rozhlášena právem jako msto umnímilovné

a prosycena konen tak slovanskou a eskou krví. že první z „ciziny"
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musí nám porozumt. Tvoí proto práh do svta, dává doporuení.
Listopadová výstavka tí eských malí Úprky, Sochora a Hudeka
doznala zvlášt velmi píznivého pijetí. Nejvíce si listy eské vážily

y

(aspo jej nejvíc citovaly) hlasu kritika F. Servaesa v „Neue Freie

Presse". Servaes sám je z „mladých" a v Berlín konal ped nkolika
lety tutéž službu osvžovat a popularisovat umní, jakou Vídni koná
H. Bahr (rovnž z Berlína pišedší). Servaes piznává s podivem, že

Cechy dnes hemží se talenty všech odborv umní. Sochorovu
„Bitvu u Stešetic" (u Hradce Králové) nazývá umleckým dílem, jaké
již dlouho se neobjevilo v rakouském ani nmeckém malíství. O Uprkovi
praví, že jest z nejzajímavjších umlc, jež zná; nezapomenutelnou
jest uchvatitelnost vzntu umlcova a lidového naturellu. Na obrazech

jeho je procítno vše s jemným malíským vkusem, a s moderním
veskrze temperamentem. Nemiluje malicherných podrobností, nýbrž
velký poutavý úinný celek, Hudeek (akvarelista) není tak ohnivý
a výbušný jako Uprka, ale ješt mkí a snivjší. Je výhradn krajináem
a nálada je mu vším. Ve svém úzkém oboru je Hudeek mistrem.

To, co Turgenv vyslovil svou poetickou mluvou, podává Hudeek
šttcem. — Jiný kritik o Uprkovi praví, že od dob Matjkových
žádný slovanský umlec svým vystoupením nevzbudil tolik rozruchu.

Uprka jeví se zákopníkem nového umní, v nm zazáilo nejživji

eskoslovanské národní umní, v nm chystá se snad k novému blízkému
rozkvtu. Po tomto nadšení esko-vídeském pijde snad práv vhod
výstava pražského Mánesa, jež po skonení svém v Praze pedstaví
se v prosinci ve Vídni.

Dne 8. listopadu hrána poprvé opera Fibichova „Pád Arkuna"
na Nár. divadle pražském -s velikým úspchem. Hudební kritika staví

je za vrchol operní tvorby ve slohu Wagnerovu, jejž Fibich svérázn
dále rozvíjel a zdokonaloval. Námt k opee poskytl prý bývalý div.

editel Fr. A. Šubert vypravováním o své cest na Rujanu a nadchl
tak skladatele k motivm toho posledního aktu boj mezi kesanským
Germanstvem a pohanským Slovanstvem polabským. Libretto složeno
Anežkou Schulzovou, jedni je chválí jako dokonalé, jiní vytýkají, že
je nešastné. Zdá se, že dokonalým a úinným je toto libretto po stránce
opern technické, co se mu dá vytýkat, jest pouze pojetí onoho boje
mezi Germanstvem a Slovanstvem. Pirozen by každý ekal, že
v dnešních dnech všeslovanského cítní bude slovanská vc ped-
vedena v nejvyšší možné zámluvnosti, boj protivníka však aspo ne-
strann. Le pvodcové uinili skoro naopak, zdaž schváln i mimodk,
kdož ví. Osoby slovanského svta v popedí stojící neobtíženy jen
„tragickou vinou", ale vinou obanskou i mravní všeho druhu. Strana
protivná kesanská líena pak s nadbytkem ušlechtilosti a svatého
zápalu. Jest to snad tím pravdpodobnjší a v úinku svém tím mo-
hutnjší - - ale jest to divné, že námt takto koncipován. Proto iní
nkteí kritikové pražští librettu výtky. Jedná se o naprosto smyšlenou
vc a tu pojetí bylo svobodné. S opravdového vyššího hlediska na boj

slovansko-germanský, pokud to byl boj kesanství s pohanstvím, bylo
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by takové založení dje pravdivé i spravedlivé: pohanství musilo ustoupit,

nemže blud a tma vítzit nad pravdou a svtlem, nemže proto, že

je nižší, nedokonalejší. A pi našem pedsudku slovanského citu bylo
snad teba tuto nedokonalost a nízkost pohanství silnji a nápadnji
pedvésti, aby cit ten pi výsledku boje se nebouil.

Dne 2. a 9. listopadu rokováno na týdenních schzích „spolku
architektv a inženýr v král. eském u o zachování starého
rázu Prahy. Stavitelé a inženýi známí už z boje o starou Prahu
(Herain, Martin, Koula, Balšánek a j.), vyzývali k tomu, aby v obanstvu
pražském samém vzbuzovala se nálada a nadšení pro zachování starých

památek, tak aby obecní a mstská rada donucena byla dbáti hlasu
nejvlivuplnjší veejnosti, svého volistva! V soupisné komisi, jež

sepisovala všechny památné a umlecké domy a stavby a podávala
návrhy, co zachovat a co zboit, všechno pkn se vypracuje, ale

obecní rada uiní pak pece po svém. Majitelé starých dom sami
nechtjí, aby ráz starý a umlecký se zachoval, že staré domy jim
málo nesou, nové inžáky by vynesly více. Ve spolku tudíž navrženo,
aby mstská rada podala žádost vlád, by domy starožitné, jež k vli
starožitnosti se ve své nemodernosti a nepohodlnosti zachovávají, platily

menší da inžovní. — Zvlášt na Malé Stran mlo by se co nejvíce

zachovati. Malá Strana není schopna rozmachu a rozvoje jako jiné

tvrti, pro vrch Petín nad ní nící. Bude to vždy tvrt zátiší, pensistv
a palác, proto by se mlo jejího rázu co nejvíce šetiti. Zvlášt za

ostrov Kampu a strouhu vltavskou Certovku jako nejmalebnjší partie

malostranské bojováno, aby nebyly tak radikáln zregulovány a znieny,
jak v mstské rad navrženo.

Na podporu lidového umní národního založena v Praze
pi národopisném museu v dom hrabte Sylvy-Tarouccv spolenost
„zádruhou u prost nazvaná. Zízena pedevším tržnice lidových umlých
výrobk, jako krajek, výšivek, nádobí ozdobného, devné vci perletí

vykládané, pletené vci z proutí, ze slámy, rákosí, lýka a pod.

V úterý 20. listopadu slavena za ohromného sbhu lidu svatba

mladého básníka a dramatika pol. Rydla s obyejnou venkovskou
dívkou. Svatebané pijeli na vozích z nedaleké venkovské vsi. Poslední

drama Rydlovo „Zaarované kolo" slaví práv ve Lvov (premiéra

byla už na jae ve Varšav) pravé triumfy.

Ve Lvov utvoila se spolenost umlecká s názvem „Míoda
sztuka" (Mladé umní), spolek obdobný s pražským „Mánesem".
V prosinci letos chce už uspoádati výstavku obraz mladých umlc
polských i žák polských na akademiích v Krakov, ve Vídni, v Paíži,

Mnichov, ve Varšav a ve Florencii trávících.

Na akademii umní v Krakov pihlásily se deputací dámy polské

o zápis jako ádné studentky. editel malí Falat sdlil jim, že bylo

by možno ihned pijat osm dívek za ádné studentky akademie, kdyby
vláda udlila povolení. Odkázal tedy deputantky, aby se obrátily na

vládu o pipuštní žen na akademii krakovskou.
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Nový polský list literární ve Varšav zakládá známý pekladatel

z eštiny (Miriam) Przesmycki pod názvem „Chiméra".
Ve Varšav pi posledním politickém zatýkány prý vzat též do

vyšetování mladý, velmi nadaný spisovatel Št. Zeromski, jehož

poslední sbírka šesti povídek „Promie" (Paprsek) práv vydána u
„Gebethnera i Wolfa" ve Varšav. Také jiný spisovatel, Sieroszewski
(„Sirka" pseud.), zaten. Zatýkání poslední doby tak astá mají za

podnt socialistické agitace, jež ruská policie práv tak pronásleduje

jako díve nihilistické a politicko-revolucionáské. Sieroszewski už jednou

byl na Sibii. V Zeromského novellách už hned z poátku ozývala se

sem tam nálada sociální, proletáská; snad od povídek pešel i k inné
úasti v ruchu sociálním.

Jeden z nejmladších polských poet, K. Przerwa-Tetmaj er,

vydal práv v druhém vydání své první svazky „Poezyí". Dosud vydány
tyry svazky („serye", první 1891) a první ti vycházejí ted ve druhém
vydání. Pi druhém vydání prvé série „Poezyí" svých pipojil básník

pedmluvu velmi osobní a velmi žaluplnou též. Hoekuje v ní, že básní

jeho nevšímá si polské tenástvo, že je zbyteným poetou. „Mnoho
vcí pichází mi na mysl, když patím na ty tyry knížky svých verš.
Pedevším: i jsem potebný? Nebo jestliže nejsem potebný, tedy jsem
už zbytený. Po tch tech kolossech ,genia', které nám dal romantismus
a kteí jsou nesmrtelní (Krasiski, Mickiewicz, Síowacki), naší epoše

svítí dv svtla: velký Asnyk a velká Konopnická. Potom jest celá

ada poet starších: Deotyma, Gomulicki, Faleúski, Gliúski atd. Všichni

ta jména známe a ctíme. Pak jest celá ada poet mladších s nadšeným,
mohutným Kasprowiczem v ele: Lange, Mirandolla, Miriam, Niemojewski.
Or-Ot, Rydel, Zuíawski átd. (Nemluvím tu o Przybyszewském, který

nepíše veršem.) Každý z tch poetv odpovídá v menším nebo vtším
stupni jakési poteb duchové ve spolenosti, má své kolo tená,
kterým je potebný. Zrovna bych mohl íci, kdo koho ítá, kdo koho
miluje, kdo koho potebuje. Když však si dám tu otázku o sob, od-

povdi nemám." l
)
— Tento pessimistický vzhled na své básn jest u

Tetmajera snad spíše koketností než skromností, i spíše uraženým
pocitem nedocennosti, s jakou si myslí, že se všude potkává. Jest

ostatn strohý, naprostý pessimismus také obsahem všech jeho básní.

V dalším chod pedmluvy své durdí se nad kritikou, že všude mu
nco vytýkají, hájí se, že píše a básní stále o svém „já". Ze toto „já"

není u nho osobní, tak jak on píše: „já", tak chce, aby tená etl
„já" a vše na sebe a své city mohl obracet, nebo snaží se mluvit
z duše všem.

Z divadelních novinek polských uvádíme Tad. Konczynského drama
4aktové „Otchlan" (Propast) z víru prmyslov-penžní spekulace
dáváno ve Varšav a v Krakov, nepijato však píliš pízniv; podobn
v Krakov poprvé sehrané drama sociální „Zamet" (Bahno) Mirského;
lvovské divadlo hrálo 23. listopadu novou 4aktovou komedii Ignacy
Grabowského s názvem „Rodzenstwo". Komedie Grabowského jest

') Peklady nkterých básní jeho pinesl » Slovansky Pehled «.
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thematická (obtovnost zvláštních lidí, geniálních myslí . ale thema své

spisovatel neprovedl. Jako karrikovaná veselohra z venkovského šlechti-

ckého života mla hra velmi znaný úspch. — Dosti vele pijatá ve

Varšav jednoaktovka „Parodye miíošci" (od Bolesl. Gorczvríského)

jest velmi píbuzná Schnitzlerovu „Milkování" už i nápisem i obsahem.

jen že Schnitzler vzal svj námt pece vážnji.

V Eusku slavili nkolik jubileí poslední msíc: 27. íjna 40leté

psobení slavného botanika ruského A. S. Famincyna a rovnž 401eté

jubileum spisovatelské innosti P. D. Bob ory kina. kterýž v prosinci 1860

pišel do Petrohradu s temi pracemi svými poet. dramat, a poal pak

jako universitní student psáti povídky do „Bibliotéky dlja tenija" a.

„Oteestvenných Zápisek" (NB. letos zaniklých jako drobný denník

petrohradský). — 16. listopadu slaveno v Petrohrad a v Moskv století

narozenin velikého herce-umlce ruského Moálová, jenž v letech

dvacátých a ticátých v klassických hrách francouzských i ruských

vytvoil adu nezapomenutelných typv a založil tím celou školu hereckou

na Rusi. — 24. listopadu na poest stoletých narozenin M. P. Pogodina
uspoádala akademie ruského jazyka a slovesnosti slavnostní veer

s pednáškou o významu bývalého svého lena. — 12. listopadu položen

základní kámen k útulku pro sestárlé dramatické umlce v Petrohrad. —
Na míst souboje Puškinova postavila mstská rada petrohradská

pomník a ohradila místo ono míží. Pro nekesanský cit rady msta
Petrohradu svdí, že ze tí podaných návrh nevybrán jí ten, jenž

by byl jaksi na tom míst nejsmírnjším — kaplika s kížem, nýbrž

pomník s ideou zcela svtskou. — Na poest nedávno zemelého dvorního

stavitele A. J. To micky 1
) uspoádána spolkem architekt ruských

1."). listopadu památní schze s výstavkou plánv a obraz dl jeho,

z nichž zvlášt vynikají bursa ve Varšav, památné chrámy padlým

vojínm na Balkán, carský dvorec v Alexandrii a zvlášt úeln a dle

zvláštního nového systému postavené vzení pro samovazbu v Petrohrade.

Ve stavbách vznic zavedl Tomika vbec zvláštní typ skoro pro celé

Rusko; plánu vyborské petrohradské vznice použito i za hranicemi

k podobným stavbám. Úelnost jest v dmyslném uspoádání vzeských
svtniek, tak že každý vze se všemi svými potebami stále jest

osamocen a s druhými nijak se stýkati nemže.
Dne ló. listopadu oslaveno v záhebském divadle první vystoupení

charvatské moderní dramatické Musy ped 60 lety. Hrán

kus, jímž i tehdáž hry charvatské v Záhebe zahájeny: „Juran i Sotia u

od Šl. Kukuljevice-Sakinského. „Juran i Sofia", dnes už ovšem zastaralé

drama", jest plod doby tak zvané illyrské, jest plno ohnivé vlastenecké

rétoriky, le ani jinak není pece bez poetických krás a dramatické

úinnosti dje. V nesporé charvatské tvorb dramatické znamená stále

ješt živý kus. tebas první a nejstarší v nové ee charvatského

') Sdlili jsme jak jméno tak rodišt jeho minulo dle ruského jednoho listu

nesprávn. Ruské listy píšou jej dsledn Tomiško*. Narodil se v echách a budoval

realku v Pardubicích a techniku na útraty ruské vlády jako ruský stipendista v Petrohrad

a za hranicemi v Itálii, Kecku a j.
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písemnictví. — Dne 10. listopadu hrána poprvé VI. Bersinova nová
dvouaktová opera „Andrija Cubrinovi" z doby dubrovnické,

jejímž hrdinou jest dubrovnický „Hans Sachs", samorostlý básník,

jehož báse na zpsob koledy složená zpívána r. 1527. v Dubrovnice.
Povoláním byl zlatník. Opera jeho jedná o jeho lásce ku šlechtické

dcerce Zlatan, jíž rodové pedsudky brání, ale na konec Zlatana

s Andrijou utee. Opera pijata velmi pízniv.
Zemeli: 10. listopadu v Turanském Sv. Martin Pavel

Kuzmány, syn známého slováckého vlastence Kuzmányho; vydal
sbírku povídek „Rozpomnnky a kresby". — 14. listopadu zemel ve
Lvov žurnalista a spisovatel polský Stanislav Schniir-Pe plowski,
redigoval dv léta organ družstva literarn-umleckého „Iris". Byl
historikem, pihlížeje hlavn ke kultue zašlých dob svého národa.

Historické jeho povídky a feuilletony mly též vždy vdecké pozadí. —
Dne 28. íjna zemel v Oxforde proslulý indolog nmecký Max Miiller,

ped nkolika lety z Vídn do Oxfordu na stolici orientálních jazyk
povolaný. Vtšina jeho spis, jako vbec ze zásady celá skoro indologie

psána jest anglicky. V otázkách o pvod náboženství byl materialistou,

neuznával Zjevení a žádné božské ekonomie vbec.

Z národního hospodáství. Jednou z denních zlých otázek byla
po celý íjen a listopad nerozhodnutá stavba bosenských nových
drah. Jako každá otázka hospodáská, jež sahá za brány íše, tak
i tato byla jen proto „otázkou", že jednalo se o to, í prospch,
pání a vle zvítzí: zda -„cislajtanie" i „translajtanie". A výsledek
ovšem byl jako bývá poslední léta vždy v podobných otázkách: zví-

tzila translajtanie, resp. maarská vláda. Konená úmluva ovšem je

tak sestavena, že vláda bude v parlament tvrdit, jak už i ped ve-
ejností tvrdí, že nezvítzila žádná strana, nýbrž nastalo vyrovnání
zájm. Problém nových drah postaven (ministrem Goluchovským na
konec tak dovedn pro Uhry, že se divíme, jak i pi té známé vlastnosti

maarské ješt i potom maarská oposice a listy maarské mohly si

hráti na nespokojené.

Pvodcem celého toho boje bylo ministerstvo války se svým
požadavkem, aby postavena byla dráha úzkokolejná ze Sarajeva dále
k Novobazarsku až do msteka Plevlje. V Novobazarsku, jež Rakousko
spolu s Tureckem spravuje, a kraj ten ješt úpln podízen jest

Turecku, má Rakousko-Uhersko své posádky vojenské. Ku pohodlí
a lepšímu spojení s tmito posádkami má sloužit budoucí železnice,

jež te dle úmluvy do tí let má se dostavti spolu i s krátkou odbokou
na Višegrad u hranic srbských. Pes celý novobazarský sandžak od
Plevlje do Mitrovice dále by zstala ješt jen pouhá silnice. V Novo-
bazarsku dráhu možno stavt jen s výslovným svolením vlády turecké.
Doplnním dráhy z Plevlje do Mitrovice byla by však protažena
železniní cesta z Pešti až do Solun — dávný to sen maarský.
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Už pro tuto možnost, jež stane se pece díve neb pozdji sku-

teností, teba poítati dráhu v jižní Bosné v adu výhod maarských.
Lee Maaí a spolený ministr zahranií zmnili osu áry bitevní.

Dráha Sarajevo-Plevlje není ve prospchu Uher. jest to dráha ist
vojenská. Ta musí bvti stavna ve prospchu íše celé a proto musí

ji ob polovice íšské povolit bez ohledu na prospch té i oné ásti.

To, co chce vláda rakouská, nemže se proto poítat jako náhrada

za tuto dráhu. Vláda rakouská naléhala, aby kusá tra ze Sarajeva do

Bugojna dnes vedoucí dostavna byla až do Aržana na hranicích

dalmatských, kam už od dlouhých let vvmena dalmatská zemskoíšská

dráha ze Splitu. Tím by Sarajevo spojeno bylo se Splitem a pobežím
dalmatskvm. Tento ždibec dráhy chtla tedy rakouská vláda v této

píhodné chvíli vynutit na Maarech, když už tak dlouho k ní nechtli

pivolit Požadavek to. jenž by se všude na svt rozuml sám sebou,

nebo jest to nejpirozenjší východišt Bosny k moi; a Bosna pro

justament Maarv, a jen na nkolik hodin od moe vzdálena, pece
pohodlného pístupu dosud k nmu míti nesmla. Konen shodnuto

se na tom, že dráha z Aržana (a tedv Splitu do Bugojna se stavt

bude až po tech letech, ale za to v náhradu se postaví zkratka trati

Pešt-Sarajevo ze Samce do Doboje. A tato zkratka stavt se bude

souasn. A bude to dráha normální, aby se zboží z Pešti nemuselo

pekládat. Proto ovšem musí i úzkokolejná dráha ze Sarajeva až do

Doboje promnna býti rovnž v normální. Dráhu tu už i dív na

pokyn z Pešti stavli pevnji a bvla navržena jako úzkokolejná a

lehká tra), aby v dané chvíli pemna v dráhu normální rychle

se mohla státi. Dle všeho tedv i pokraování ze Sarajeva do Plevlje

bude se stavti dle téhož maarského „pokynu".

Pes to tedy, že už i dosud všecky bosenské dráhy vedly k Pešti

a žádná nesmla smovat k Vídni, povolena Maarm i dráha Šamac-

Doboj jako zcela zbytená poboní linie, jíž se cesta z Pešti zkrátí

jen o nkolik kilometr, což pi trati 500kilometrové není pece žádnou

velkou výhodou.

Rakousko za to dostane konen své spojení Splitu a Dalmácie

s Bosnou a tím i s ostatní íší na Sarajevo-Pešt. Ale co to bylo kiku,

že pístav Charvatsku uloupený. Rjeka, bude tím smrteln ranna, že

Split jí odebere všechen náklad z Bosny a Hercegoviny. A jak zcela

dobe mnozí pedpovídají, není jisto, zdaž po tech letech pípové
ta se stane skutkem. Maai mohou se rozmyslit a na zbytenou linii

Samac-Doboj už neinit nárokúv, a pak i Rakousko zstane se svým
požadavkem na suchu.

A Rakousko má nad to ješt více bolestí železniních v Bosn a

Dalmácii, jež pi troše energie už dávno mly býti zhojeny. Jako

nemlo cesty železniní do Dalmácie vbec, tak jí nemá, pímé aspo,

dnes ani do Bosny. Proto z Dalmácie dojde pošta práv tak brzy do

Vídn, Brna. Prahy, jako na piklad z Madridu, Londýna, Petrohradu,

Malé Asie atd. Dráha, jež vede ze Sarajeva na západ (do Bugojna a

Jajcí) a dráha, jež ze severu vede z Nového do Banjaluky. musely



830 Eozhled.

zstat tret na njakých 40 kilometr kusé, nedokonené, jen aby
Záheb a Víde nemly pímého spojení s Bosnou a Sarajevem! Od
Vídn a od íše byla to tedy v tomto pípad obtavost ve prospch
dalmatského Splitu nežádat dostavní trati z Jajcí do Banjaluky, ale

žádat tra z Bugojna do Aržana. Proto také listy hrabti Goluchovskému
sloužící pišly s námitkou, k emu tolik rozilení ve Vídni pro spojení

Splitu se Sarajevem, když Víde a ostatní íše z toho pranic nemá!
Nad to teba doložiti, že dv z dležitjších mst dalmatských

Split a Zader evniv tu pohlížejí druh na druha. I Zader by rád

spojení s Bosnou a s íší a žádá, aby se vystavla dráha z Knínu do
Nového podél eky Uny, tak že i Zader i Split budou s Charvatskem,
s Bosnou a s íší spojeny. A je divno, že rakouská vláda a nmecká
Víde nejsou pro tento požadavek Zadru dnes ješt (dle jména) vlaš-

ského, ale bojují za požadavek národn-charvatského Splitu! Dá se to

vysvtliti jen tím, že pro Split je také mocné a vlivuplné pání samého
správce Bosny, jenž vidí, že do Splitu pece jen jest pirozené vý-
chodisko Bosny k moi.

Tentokrát se zájmy íše naší (cislajtanie) kryjí úpln se zájmy
jižního Slovanstva. Spojení Zadru a Splitu s Bosnou a se Záhebem
(po pípad Zadru podél pobeží s Rjekou) jsou životní otázky hospo-

dáské nejen Bosny a Dalmácie, ale celého území Charváty a Srby
osedlého. Maai také nevzpírají se všem tm drahám jenom pro svou

uloupenou Rjeku, ale i proto, že se bojí posílení živlu charvatského

a srbského na jihu své násilím slepené íše. Ale zase každé posílení

národa toho jest posílením posice cislajtanské proti Uhrám, a jak do-

konce i z Berlína tentokrát radí do Vídn, posílení kulturního poslání

Nmc na slovanském jihu. Náhodou tentokrát skoro veškeren tisk

íšsko-nmecký shodoval se s požadavky rakouských Slovan.
Dráha ze Sarajeva do Plevlje, po p. do Mitrovice má však ješt

jiné politické pozadí — slovansko-rakouské. Jakož u nás nevítána nikde,

jako pímé posílení vlivu maarského, tak v sousedních slovanských
státech všech: Rusku, Srbsku, Bulharsku, erné Hoe, vzbudil plán

dráhy té rozhoení a nevoli. Vojenský úel dráhy té namíen mže
býti jedin proti Srbsku, erné Hoe anebo Turecku (Macedonii).

Všecky ti balkánské slovanské státy pohlížejí proto na dráhu tu s ne-

dvrou a bázní. Ruský tisk pak ji prohlašuje zpíma za porušení

„statusquo" na Balkán, a za porušení smlouvy berlínské. Nebo Ra-
kousko jí dotírá se do Macedonie a až do Solun. Proto z prvního
plánu (Sarajevo-Mitrovice) ihned vypuštn kus vedoucí samým Novo-
bazarskem. Balkánským státm slovanským radilo se z Ruska (petrohr.

list „Rossija"), postarati se o cestu železniní k moi. svou vlastní cestu,

dív než je Rakousko mocným svým vlivem od moe Jaderského zcela

odeže. Srbsko, Rumunsko a Bulharsko necha se dohodnou s Tureckem
a postaví dráhu napí pes Albánii, jež by ústila v Baru. Tak by jak
Srbsko tak Rumunsko vybavilo se z prostednictví drah rakousko-
macfarských, jimiž zvlášt Srbsko na západ je seveno. — Zdá se však.

že pro Srbsko nejlepší cesta k moi bude na týž Split, jímž i Bosna
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cestu do svta si oteve. Kotor, Dubrovník, Split. Zader, Rjeka tof

pt dveí ze svta srbsko-charvatského na Jader, a nejpimenji po-

ložen z nich Split; protož i ze Srbska železniní cesta nejkratší a nej-

pirozenjší bude ne na Bar, ale z Kragujevce na Valjevo <;i Ozici) a

do Sarajeva a odtud známou už tratí ke Splitu. Jen dopustí-li rakouská
a maarská vláda takové spojení!? A zdá se, že sotva, už proto, jak
úzkostliv brání Bosnu ped každým prudším závvem ducha srbského!

Koncem záí vydán pastýsky list pruských biskupv o

dlnických spolcích, který nadlal mnoho nedorozumní, a ne
tak ani list ten sám, jako zvláštní dodatek k nmu ve frvburské
diecesi. List biskup na konferenci jejich ve Fuldé usnesený v hlavní

myšlence své klade draz na náboženský základ a ráz dlnických
spolk jak neodborových tak i odborových. List celý koncipován tak

proto, aby slovo biskupské poskytlo ne-li protiváhy, tedy vážného na-

pomenutí k tendencím, jež se objevily na pedešlých dvou sjezdech

kest odborových spolk dlnických („Christliche Gewerkschaften").
Xa obou sjezdech totiž velmi silná strana v tchto odborech kesanských
žádala nejen bezrozdílné spoleenství s protestantskými dlníky, ale

vbec neutralitu spol ku v odborových, to jest abv v nich

seskupovali se dlníci téhož odboru prmyslové práce bez ohledu na
své politické smýšlení, a katolíci, a evangelíci, a sociální demokraté,
národné-socialni. a Dunckerovci — ovšem vždy s písnou výhradou
zvlášt proti sociální demokracii, že politika do spolk se zatahovat

nesmí. Tento požadavek nechán na sjezdech zatím nerozhodnut, ale

na posledním ve Frankfurt o Letnicích) hrozil už roztržkou mezi
obma smry.

Nentralita spolku odborových dlouho odmítaná sociálními demokraty
te i jimi se nabízí a hájí všem ostatním stranám, ovšem ne upímné.
Nkteré své odbory, jimž ostatní stranv ubraly už píliš stoupenc.
pemnili také socialisté na neutrální, a zatím jsou v nich sami (tak

zvlášt hornický odbor). Ježto kesanské odborové sdružení hornické
rovnž jest jádrem celé kesanské odborové organisace. proto neutralita

práv v této chvíli pro tento odbor zdála se nebezpenou. Ostatn
i pívrženci neutrality na frankfurtském sjezde myslili na ni zatím jen
theoreticky. a sotva by byli rovnou cestou spchali své spolky rázem
v neutrální promnit.

Jelikož však nebezpeí z této otázky pece vyplývalo, odhodlali se

biskupové katolití v Prusku vydati svj varovný list. Dotyné místo.

jež k tomuto podntu se odnáší, praví: „Schvalujeme úpln tento ráz

(odborový) dnešního dlnického hnutí a pokládáme snahy po utvoení
odborových spolk za ospravedlnny a též za pimeny zájmm stavu

dlnického..." Ale tu radí biskupové nezizovati zvláštní odborové
spolky, nýbrž ve stávajících všeobecných (katol. vzdlávacích a pod.)

zizovati jen odborové sekce. A tyto „odborové sekce v dlnických
katolických spolcích svým povšechným rozšíením zárove do-

svdí, že není poteba žádných nábožensko-neutraln í ch
novot, aby zájmy hmotné kesanského dlnictva byly podporovány-
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a hájeny, nýbrž že staí nynjší katolické spolky dlnické jak duševní

blaho tak i stavovský prospch svých len na zeteli míti..."

Už toto pímé vystoupení biskup proti neutrálním odborovým

spolkm rozladilo, ale dalo se o nm ješt hovoiti s obou stran. Le
nedlouho po vydání spoleného listu pastýského o dlnických spolcích

vydal ješt frýburský arcibiskup (z Badenska, jenž má ást své

diecese i v sousedním pruském Nassavsku) svj zvláštní dodatek.

kterým teprve celou otázku rozvíil. Ve svém výnosu arcibiskupském

praví: „Tento pastýský list vzal pvod svj ve hnutí odborovém nové

doby. Toto svým zprvu pedstíraným cílem, jakož i tím, že se nazvalo

,kesanským', získalo si z poátku píznivcv i mezi katolickými a

duchovními pátely dlnictva a vzbudilo v nich nadji na nové úspchy.

Ale už te se ukázalo, že název ,kesanský i jest prázdným zvukem

a zástrou jiných cílv, a že hnutí toto s nezvratnou jistotou prospje

jenom sociální demokracii, pro niž pipravuje a organisuje ty vrstvy

dlnictva, které dnes ješt zstati chtjí na pd dnešních spoleenských

ád. Jednání sjezdu delegát z onch kesanských odboru vyslaných

letos ve Frankfurt též svdí o tom plnou mrou, nebo každý positivní

náboženský základ byl vylouen a jako kýžený cíl prohlášeno spojení

se socialn-demokratickým dlnictvem, což také sociální demokracií

pijato bylo s velkým jásotem..."

Proti tomuto všeobecnému odsouzení veškerého kesanského od-

borového hnutí jako neupímného a nepoctivého ohradily se jak katolické

listy dlnické tak i dlnické spolky odborové samy velmi rozhodn.

Jen nkteré arcibiskupu nejbližší listy opovážily se jej hájiti, jiné pak

vc vymlouvaly. Sám „Knlnische Volkszeitung", jenž ovšem náleží

k listm volnjšího rázu, odsoudil projev ten jako politování hodný

a z úplné neznalosti dlnického hnutí vyplynulý. Chtjí-li biskupové

dlnické spolky takto organisovati, pak vbec prý katolicko-dlnická

organisace nebude možnou.
Právem namítnuto ve slezském list katolickém („Schlesische

Volksztg."), že proti továrníkm biskupové takto nevystoupili, akoliv

už dávno se organisují v neutrálních spolcích podnikatelských, a také

jiné odbory a jiná povolání smjí to init beze všeho, a není také

obavy, že by toto neutrální odborové spolování škodilo jejich ná-

boženskému životu — jen dlnictvu to má býti zakazováno. — Dlouho

teprve po všech tch debattách a protestech vytasil se úední organ

katolického stedu „Germania" s obranou obou biskupských projev,

vyítaje kritikm jejich zbytenou prudkost a neuctivost! Ale i tu už

couváno od píkrého zákazu a odsouzení prvotního k distinkcím a

koncessím.

Pravdpodobn vystoupení biskup pruských a hlavn arcibiskupa

frýburského dlouho ješt bude doznívati v katolickém dlnickém hnutí

Nmecka. Hnutí tomuto jím rozhodn neposlouženo. Svorný a jednotný

šik katolický už rozražen. eho katolické Nmecko na rozdíl od sou-

sedních zemí Belgie, Francie, Eakouska bylo ušeteno, totiž boj mezi

kesanským socialismem a tak zvaným katolickým konservatismem,
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nastane te též pro Nmecko. A bylo dosud vzornou zemí katolicko-

politicky ve všech smrech!
Svatý Otec chystá se vydati sice encykliku o kes.-socialním

hnutí, v níž prý pestelující kesf. demokraty upomene na kesanskou
mírnost, ale sotva tyto rady pomohou i Nmecku. Bude dle pedzvstí
tato encyklika dlnická spíše pro francouzské, belgické a italské pomry
vhodná. Sociální zásady a zvlášt organisaní zstanou prý pak takové,

jaké už vyhlášeny encyklikou „Rerum novarum".

Školství. Volební hnutí eí také v uitelstvu všechny mysli.

Domáhá se moravské uitelstvo, aby pi rozdlování mandát posla-

neckých strany vládnoucích, jimž uitelstvo platné prokazuje služby,

brali ohled na uitelstvo a nkteí mandát ponechali uitelstvu. V theorii

vládnoucí strana lidov národní schvaluje tento požadavek, ale v praxi

bude jinak. Mají tolik neodbytných kandidát z jiných stav, že pro

uitele nebude místa. Proto kandidatury naduitele Koneného pro

íšskou radu a odb. uitele Kozy z Hulína pro zemský snm považujeme
za pouhé volební manévry bez vážného pozadí.

Pro zemský snm chystá zemský výbor návrh opravy disciplina r-

n í h o ádu a k anket za tím úelem konané pozvání zástupci eského
i nmeckého ústedního spolku uitelského. Divíme se, že v tak závažné

otázce slyšeni jenom uitelé smru liberálního a nepibráni také zástupci

smru konservativního.

Pesazování z píin služebních bude v budoucnosti ponkud
opatrnji provádno, nebo ministerstvo kultu a vyuování rozhodlo,

že uitelé mohou podati odvolání k ministerstvu, z píin služebních-li

byli úadem školním pesazeni. Odvolání sice nemá úinku odkladného,

ale pece tím umožnna obrana v pípad, kdvž by snad dala se opravdu

kivda uiteli pesazenému. Ostatn trochu jasnosti jest nanejvýš teba
u všech pedpisech disciplinárních. Kdo na píklad porozumí rozhodnutí

ministerstva v otázce nahlížení do disciplinárních akt, jenž

praví k vci té následovn : „Na píslušnou stížnost k ministerstvu

kultu a vyuování podanou rozhodlo toto, že žádosti uitele v disciplinárním

vyšetování jsoucího (!), aby mu bylo dovoleno nahlédnouti do akt,

dle volného uznání a bez vlastního rozhodnutí má se bud prost vy-

hovti neb se má odepíti a že proti zaízením, za trvání disciplinárního

ízení školními úady vykonaným, není pípustno podávati oddlení
stížnosti." Kdo této moudrosti rozumí? Zajisté úelnji bylo by íci

zkrátka : uitel stíhaný má právo nahlédnouti do aktu disciplinárního

anebo nemá. Každý by alespo vdl, na em je a podle toho by se

mohl ídit.

Odborné školství moravské rozmnoženo pokraovací školou

pekaskou dne 16. íjna otevenou v Brn pi vyšší obchodní škole eské.

O stálém rozvoji vychovatelské školy svdí zízení kursu pro

pedagogickou psychologii na universit petrohradské. U nás

ješt podobných kursu nemáme, ale dojde zajisté k tomu, že bude
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vychovatelství více pstováno i na universitách, než dosud se dje.

Pak zmizí bezpochyby divoké výstely plané, jaké nyní leckde se

podávají za vdu. Do této kategorií povídalství povrchního adíme
takové výstelky, jako teme na píklad v Mrštíkov lánku: Pedagogika
individuální a sociální (P. Kozhledy seš. I. 1900, str. 7.), kdež praví

troufale: „Pátrajíce po nejvyšším cíli úmyslné výchovy, nesmíme
pouštti se zetele pdu reálnosti a zabíhati do sfér nadpozemských a

mimoživotních. Chtít pipravati nkoho na píklad pro
život záhrobní, o nmž — ruku na srdce! — nikdo nieho
neví, je myšlenka trochu romantická. Nevím, co by ekli
titiž lidé, kteí za úkol výchovy vyhlašují pípravu pro onen svt,

kdyby nkdo se vytasil se zásadou, že dítky chudého nádenníka, vy-

rstající v prostedí chudého pracovního lidu, mají býti vychovávány
pro salony dvorních kruh a že jim má býti pedem vštpována nejpí-

snjší dvorní etiketa — " tak se píše u nás „vdecká" pedagogika!

Pozornosti zasluhuje lánek Jar. Manala: „Dti venkovské a

mstské", v nmž sneseno mnoho výborných myšlenek a vysvtlivek
k rzným záhadám výchovu moderních dtí, zvlášt pokud se týká
mst. Zatím jenom na lánek uveejnný v 1. a 2. sešit Ped. Rozhled
naše vychovatele upozorujeme. Je v nich kus života správn zachy-

ceného a nejedná peprná, ale zdravá pravda, jíž by také dámy naše

mly zvdti.
Pedpotopní název „poduitel" konen na Morav zmizí.

Na dotaz zemské školní rady vyslovilo se ministerstvo píslušné, že

není zásadní námitky, aby osoby se zkouškou zpsobilosti uitelské

obdržely název: uitel. Uitelé se zkouškou dosplosti však i na dále

mají míti název: zatímní uitel. Navrhuje tedy zemská školní rada,

aby dosavadní uitelé na "dále mli úední název: uitel I. tídy; de-

finitivní poduitelé: uitel II. tídy, a zemský výbor usnesl se pedložiti

snmu
v
návrh, aby dosavadní poduitelé mli návrh: uitel Úl. tídy.

eské listy oprávnné pronášejí stížnosti na venkovské uitelstvo

eské z Pošumaví z okolí Prachatic, že samo posílá dti své do n-
meckých škol prachatických. A jsou prý mezi nimi velmi závažní

funkcionái „Pošumavské Jednoty".

Pokrokové uitelstvo moravské sestavilo a pi valné hro-

mad Ústední jednoty v Litovli také prorazilo tmito požadavky
organisaními : I. Vzhledem k organisaci ústedního spolku: 1. Pímé
volby do ústedního spolku dle skupin. Pedseda budiž volen valnou
hromadou delegát. Pedsednictvo tvoí: pedseda, 2 místopedsedové,
jednatel a pokladník. Pi ústedním spolku budiž zízen odbor právní.

2. Budiž vysloveno v zásad, že nejdležitjší funkce mají býti obsa-

zovány pouze na jedno období. 3. Budiž vysloveno v zásad, že se

nemají 2 neb o funkce hromaditi na jednu osobu. 4. Valnou hromadou
delegát se doporuuje zízení okrsové. 5. Dosavadní píspvek jednot
ústedního spolku budiž zrušen a bezodkladn budí/, zízen organisaní
fond tím zpsobem, že by každému organisovánému uiteli pedepsán
byl stabilní píspvek pro ústední spolek 2 K ron, nepoítajíc v to
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píspvek jednot. 6. Žádáme, aby ústední spolek svým nákladem
vydával organisaní vstník, k jehož ízení si výbor volí zodpovdný
redakní sbor. 7. Žádáme, aby vydáván byl jednotný kalendá pro

eskoslovanské uitelstvo. II. Vzhledem ku kulturnímu a právnímu
programu všeho eského uitelstva: a) Je teba, aby veškeré uitelstvo

eské škol obecných, stedních a vysokých v Cechách, na Morav a

ve Slezsku pro své kulturní poslání sestoupilo se v jedinv svaz. kterv
by se domáhal samosprávy ve vcech školských, b) S veškerým
uitelstvem íše budiž ve vcech stavovských pstována solidarita.

Ostatní pak požadavky formulovány v resoluci následující: 1. eské
uitelstvo na Morav trvá nezvratn na tom. aby jeho (poátení) služné

upraveno bylo podle ty nejnižších tíd státních úedník. 2. Pokud
to nebude provedeno, aby co nejdíve odstranny byly nedostatky
poslední úpravy, žádá tedy: a) upravení pravidelného postupu, b) zrušení

titulu poduitelského, c) zapoítání kvinkvenálek a seadní uitelstva

do jednotlivých kategorií personálního státu podle služebních let od
zkoušky zpsobilosti, d) vhodné rozešení otázky bytové. 3. Uitelstvo
nepestane se domáhati spravedlivé a moderním právním ideám odpo-
vídající zmny disciplinárního ádu. 4. Trvá v píin pípravného
vzdlání na usnesení perovského sjezdu z r. 1898, t. j. žádá celou

stední školu a dvouletý kurs pedagogický pi fakult filosofické, po
pípad zvláštní akademie i v jiných mstech. 5. Pokud nebude zákonn
pedepsáno vzdlání akademické, opravuj též maturitní vysvdení
z ústav uitelských ku studiu na universit. 6. Budiž ustanovena
zákonná doba 35 let služby. Po té dob budiž uitel dán mocí úadu
do pense. 7. Ústední výbor vejdiž s politickými stranami ve vyjed-
návání za píinou zajištní mandátu poslaneckého pro uitele. Rozumí
se, že se má jednat jenom se stranami „pokrokovými", k nimž socia-

listická se poítá v první ad.
Zajímavá jest zpráva o innosti Matice Slovinské, zvané

Cyrillo-methodéjským spolkem školským, jež ml v srpnu slavnostní

valnou hromadu v Radovljici za úastenství 300 len. Sjezd byl za-

hájen slavnou mší sv., pi níž uitelé zapli pekrásnou mši! Spolek
vydržuje 20 slovinských škol a nkolik opatroven. Do škol matiných
chodilo 1773 dtí. Spolek má 141 místních skupin, z nich však 50 je

nmeckých. Ve 14 roku innosti mli 46.987 zl. píjm a 57.207 zl.

vydání. Od msta Lublan obdržel spolek podporu 1000 K, od zem
2000 K. V ele spolku je msgr. Župan.

Zajímavé jsou statistické údaje o školství bulharském.
Koncem roku minulého mli Bulhai 4481 škol obecných se 347.900
žáky, jež vyuovalo 8329 uitel a uitelek. Vyšších gymnasií o 7 tídách
jest 8 se 6428 žáky a 302 professory. Dívích gymnasií o 6 tídách
mli 5 se 3053 žákynmi a 138 uiteli. Nižších gymnasií pro hochy
bylo 76 s 15.117 žáky a 37 dívích s 3559 žákynmi, úhrnem 113 škol

a 18.676 žák. Vysoká škola v Sofii založena byla roku 1888. a obsahuje

3 fakulty: historicko-filosofickou, fysicko-mathematickou a právnickou.

Na škole té vyuuje 40 professor a docent. Poslucha jest 312.
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V Samokov jest též fakulta bohoslovecká s 200 studenty, ve Svišové

škola obchodní se 327 studenty. — Hospodáské školství opateno jest

v Kjustendilu škola ovocnická, která ješt není úplná Veškeré školy

opateny prostornými budovami a bohatým hospodáským inventáem

živým i mrtvým.
Vedle toho mají Bulhai svoji školu umleckou od roku 1896.

a ta dlí se na akademii malískou a sochaskou. Doba vyuování
trvá ti roky a doplující kursy dva roky. Návštva škol jest velice

pkná. Uitelé bulharští mají ze všech úedník nejvyšší platy a nejednou

povolán uitel k vysokým hodnostem státním, ba i na keslo ministerské.

V ervnu t. r. konali nmetí uitelé tlocviku valný sjezd

v Magdeburce a usnesl se na tchto požadavcích: V každé tíd stední

školy mívej denn 1 hodinu tlocviku. Každý týden butež dva

pldny výhradn hybným hrám vnovány. A ve vyšších tídách konán

budiž každý msíc celodenní cviebny pochod trvalý (Turndauermarsch).

Pi školních slavnostech mají se pravideln poádati cviebné hry

a zápasy.

Školní spoitelny velmi se podporují a šíí ve Francii. Za
doklad uvádíme kraj Landes, kdež nedávno byl zízen velký spolek

školské vzájemnosti. Spolek ten pijímá za leny dti do školy vstu-

pující. lenové vystupují až u vku dosplém a stávají se pak leny
jiného sdružení spoitelního, což dje se nejpozdji ve 24 roku. Vklady
pijímají uitelé a uitelky, a sice týdn nejmén 10 halé. Z tch
5 halé se vnuje vzájemnému fondu nemocenskému, ostatní se ukládají

na úrok pro dít. Po zemelých lenech vklady ddí rodie. Pestoupili
dít do jiné školy, penesou se i vklady jeho. Úspory takové 4 1

/2 °/o

zúroené vyplácejí se lenm, když uzave satek manželský anebo
dospje 24. roku.

Ctní bible místo náboženské uby mli dosud zavedeno^na
státních školách v Unii severoamerické. Nyní již ani tento zbytek
svobodám není vhod. V Chicagu rozhodla školní rada 13 proti 6
hlasm, aby tení z bible na veejných školách bylo odstranno a

zakázáno.
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